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บทที่ 3 คําสั่งการสร้างส่วนโคง้และรูปทรงอ่ืนๆในการเขียนแบบงาน 2 มิติ 
 

 การเขียนแบบงาน 2 มติิ จะมีคําสั่งต่างๆเพือ่ช่วยในการเขียนแบบในลักษณะรูปร่างต่างๆกัน เช่น คําสั่งการ
สร้างจุด คําสั่งการสร้างเส้น คําสั่งการวาดวงกลม ซึ่งแตล่ะคําสั่งจะมีฟังก์ชั่นย่อย โดยในบทน้ีจะอธิบายคําสั่งการสร้าง
ส่วนโค้งและรูปทรงอื่นๆ เพื่อใช้ในการเขียนแบบงาน 2 มิต ิ
  
1. คาํสั่งสร้างสว่นโค้ง (Create Arc)   

 คําสั่งที่ใชใ้นการสร้างส่วนโค้งหรือวงกลมจะประกอบไปด้วยการสร้างส่วนโค้งด้วยวิธีการหลายรูปแบบ โดยจะ
ประกอบไปด้วยคําสั่งดังตอ่ไปน้ี 

 

 1.1 คําสั่ง Create Circle Center Point  เพ่ือใช้สร้างวงกลมโดยการกําหนดจดุ
ศูนย์กลาง โดยมีข้ันตอนการสร้างวงกลมดังตอ่ไปน้ี 

      ขั้นตอนที ่1 คลิกเลอืก  Create Circle Center Point  

  ขั้นตอนที ่2 ใส่ขนาดรัศมีหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม  

  ขั้นตอนที ่3 กําหนดตําแหน่งจุดศูนย์กลางของวงกลม  

  ขั้นตอนที ่4 จะปรากฏวงกลมบนพ้ืนที่ใช้งาน 

 



                       เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 535332 การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 

 

 

ร้อยโท ดร.รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์                               28 
สาชาวิชาวิศวกรรมการผลิต สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

 หากต้องการสร้างวงกลมโดยระบุตําแหน่งของจุดศูนย์กลางด้วยวิธีการกําหนดค่า X, Y สามารถทําไดโ้ดยใช้
คําสั่ง Fast Point เช่น กดหนดจุดศูนย์กลางวงกลมอยู่ที่พิกกัด X = 10, Y = 10 

 

 1.2 คําสั่ง Create Arc Polar  เพื่อใช้สร้างส่วนโค้งโดยการกําหนดจุดศูนย์กลาง รัศมี 
จุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุดของสว่นโค้ง โดยผู้ใช้สามารถกําหนดค่าองศาของส่วนโค้งได้ โดยมีข้ันตอนการสร้างส่วนโค้ง
ดังตอ่ไปนี ้

  ขั้นตอนที ่1 คลิกเลอืก  Create Arc Polar  

 ข้ันตอนที ่2 กําหนดพิกัด X, Y  เช่น X = -20 และ Y = 5  

 ข้ันตอนที ่3 กําหนดขนาดรัศมีของเส้นโค้ง  

 ข้ันตอนที ่4 กําหนดจุดเร่ิมตน้และจดุปลายของส่วนโค้ง  

 ข้ันตอนที ่5 คลิกที่พ้ืนที่ใช้งานจะปรากฏเสน้โค้งขึ้นมา 
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 1.3 คําสั่ง Create Circle Edge Point  เป็นคําสั่งสร้างวงกลม ซึ่งจะมีฟังก์ชั่นในการ
เลือกแบบกําหนดจดุแบบ 2 จุด หรือแบบ 3 จุด โดยมีขั้นตอนการสร้างวงกลมดังต่อไปน้ี 

  ข้ันตอนที ่1 คลิกเลอืก Create Circle Edge Point  

  ข้ันตอนที ่2 คลิกเลอืกฟังก์ชัน่กําหนดจดุแบบ 2 จุด หรือแบบ 3 จุด  

  ข้ันตอนที ่3 คลิกที่จุดปลายของเส้นทั้ง 2 หรือ 3 เส้น 

  ขั้นตอนที ่4 จะปรากฏวงกลมข้ึนมาที่พ้ืนทีใ่ช้งาน 
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 1.4 คําสั่ง Create Arc Endpoints  เป็นคําสั่งที่ใชส้ําหรบัวาดส่วนโค้ง ซึ่งจะทําการ
เลือกทีจุ่ดเร่ิมต้นและจุดสุดท้ายของส่วนโค้ง โดยมีข้ันตอนการสร้างส่วนโค้งดังตอ่ไปน้ี 

 ขั้นตอนที ่1 คลิกเลอืก Create Arc Endpoints      

 ขั้นตอนที ่2 กําหนดขนาดรศัมีของเส้นโค้ง  

 ขั้นตอนที ่3 คลิกที่จุดปลายของเส้นทั้งสอง 

 ขั้นตอนที ่4 คลิกเลอืกส่วนโค้งที่ตอ้งการใชง้าน   

 ขั้นตอนที ่5 จะปรากฏส่วนโค้งข้ึนมาที่พ้ืนที่ใช้งาน 

   

 

 1.5 คําสั่ง Create Arc 3 Points   เป็นคําสั่งที่ใชส้ําหรับวาดส่วนโค้ง ซึ่งจะทําการกําหนด
พิกัด 3 ตําแหน่ง ตําแหน่งที่ 1 จุดเร่ิมต้น ตาํแหน่งท่ี 2 จุดกลางของส่วนโค้ง และตําแหน่งที่ 3 จุดปลายของส่วนโค้ง 
โดยมีข้ันตอนการสร้างส่วนโคง้ดังต่อไปนี ้

  ขั้นตอนที ่1 คลิกเลอืก Create Arc 3 Points   

  ขั้นตอนที ่2 คลิกพิกัดตําแหน่งที่ 1 จุดเริ่มต้น ตําแหน่งที ่2 จุดกลางของส่วนโค้ง และตําแหน่งที่ 3 จุด
ปลายของส่วนโค้ง 

  ขั้นตอนที ่3 จะปรากฏส่วนโค้งข้ึนมาที่พ้ืนที่ใช้งาน  
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 1.6 คําสั่ง Create Arc Polar Endpoint  เป็นคําสั่งที่ใชส้าํหรับวาดส่วนโค้ง ซึ่งจะ
ทําการเลือกการสร้างส่วนโค้งจากจุดเร่ิมต้นหรือจุดปลายและทําการกําหนดขนาดของรศัมีส่วนโค้ง  โดยมีข้ันตอนการ
สร้างส่วนโค้งดงัต่อไปน้ี 

   ข้ันตอนที ่1 คลิกเลอืก Create Arc Polar Endpoint  

   ข้ันตอนที ่2 คลิกเลอืกการสร้างส่วนโค้งจากจุดเร่ิมต้น  หรือจุดปลาย  

 ขั้นตอนที ่3 กําหนดขนาดรศัมีของเส้นโค้ง  

   ข้ันตอนที ่4 กําหนดจุดเริ่มตน้และจดุปลายของส่วนโค้ง  

   ข้ันตอนที ่5 กรณีสร้างส่วนโค้งจากจุดเริ่มตน้ คลิกเลอืกตาํแหน่งของจุดเริ่มต้นและตามด้วยจดุปลาย 

        กรณีสร้างส่วนโค้งจุดปลาย คลิกเลอืกตําแหน่งของจดุปลายและตามด้วยจุดเริ่มต้น 

   ข้ันตอนที ่6 จะปรากฏส่วนโค้งข้ึนมาที่พ้ืนที่ใช้งาน  
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 1.7 คําสั่ง Create Arc Tangent  เพ่ือสร้างส่วนโค้ง โดยมข้ัีนตอนการสรา้งส่วนโค้ง
ดังตอ่ไปนี ้

   ข้ันตอนที ่1 คลิกเลอืก Create Arc Tangent  

  ข้ันตอนที ่2 คลิกเลอืกฟังก์ชัน่การวาดส่วนโค้ง ซึ่งมีดังต่อไปน้ี 

 
Tangent 1 Entity 

 Tangent Point 

 
Tangent Center Line 

 
Dynamic Tangency 

 
Arc Tangent 3 Entities 

 
Circle Tangent 3 Entities 

 
Arc Tangent 2 Entities 

  

การสร้างส่วนโค้งในแตล่ะฟังก์ชั่นมีข้ันตอนการสร้างดังตอ่ไปนี้ 
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1.7.1 ฟังก์ชั่น Tangent 1 Entity  

 ข้ันตอนที ่1 กําหนดขนาดรศัมีของส่วนโค้ง   

 ข้ันตอนที ่2 คลิกเลอืกตําแหน่งเริ่มต้นของส่วนโค้ง 

 ข้ันตอนที ่3 คลิกเลอืกส่วนโค้งต้องการใช้งาน  

 ข้ันตอนที ่4 จะปรากฏส่วนโค้งข้ึนมาที่พ้ืนที่ใช้งาน  
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1.7.2 ฟังก์ชั่น Tangent Point  

 ข้ันตอนที ่1 กําหนดขนาดรศัมี  

ข้ันตอนที ่2 คลิกเลอืกตําแหน่งของจุดทั้งสองจุด 

 ข้ันตอนที ่3 คลิกเลอืกส่วนโค้งต้องการใช้งาน  

 ข้ันตอนที ่4 จะปรากฏส่วนโค้งข้ึนมาที่พ้ืนที่ใช้งาน 
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1.7.3 ฟังก์ชั่น Tangent Center Line   

 ข้ันตอนที ่1 กําหนดขนาดรศัมี  

ข้ันตอนที ่2 คลิกเลอืกเส้นทัง้สองเส้นทีต่อ้งการให้เกิดส่วนโค้ง 

 ข้ันตอนที ่3 คลิกเลอืกส่วนโค้งต้องการใช้งาน  

 ข้ันตอนที ่4 จะปรากฏส่วนโค้งข้ึนมาที่พ้ืนที่ใช้งาน 
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 1.7.4 ฟังก์ชั่น Dynamic Tangency  

  ข้ันตอนที ่1 คลิกเลอืกเส้นที ่1 

  ข้ันตอนที ่2 คลิกเลอืกที่จุดปลายเส้นที่ 2 

  ข้ันตอนที ่3 จะปรากฏส่วนโค้งข้ึนมาที่พ้ืนที่ใช้งาน 

   

1.7.5 ฟังก์ชั่น Arc Tangent 3 Entities   

ข้ันตอนที ่1 คลิกเลอืกเส้นที ่1 เส้นที่ 2 และ เส้นที่ 3 

  ข้ันตอนที ่2 จะปรากฏส่วนโค้งข้ึนมาที่พ้ืนที่ใช้งาน 
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1.7.6 ฟังก์ชั่น Circle Tangent 3 Entities   

ข้ันตอนที ่1 คลิกเลอืกเส้นที ่1 เส้นที่ 2 และ เส้นที่ 3 

  ข้ันตอนที ่2 จะปรากฏวงกลมข้ึนมาที่พ้ืนทีใ่ช้งาน 

            

 

1.7.7 ฟังก์ชั่น Arc Tangent 2 Entities   

ข้ันตอนที ่1 กําหนดขนาดรศัมีของส่วนโค้ง   

ข้ันตอนที ่2 คลิกเลอืกเส้นที ่1 และเส้นที ่2 

  ข้ันตอนที ่3 จะปรากฏเส้นโค้งข้ึนมาที่พ้ืนที่ใช้งาน 
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2.  คําสั่งสร้างรูปทรงอ่ืนๆ 

 คําสั่งที่ใชใ้นการสร้างรูปทรงอืน่ๆในการเขียนแบบงาน 2 มิติมหีลากหลายคําสั่ง เช่น สี่เหลี่ยม วงรี ตัวอักษร 
โดยจะประกอบไปด้วยคําสั่งดังตอ่ไปน้ี 

 

 2.1 คําสั่ง Create Rectangle  เป็นคําสั่งที่ใช้เพือ่สร้างสี่เหลี่ยม โดยมีข้ันตอนการสร้าง
สี่เหลี่ยมดังตอ่ไปน้ี 

   ขั้นตอนที ่1 คลิกเลอืก Create Rectangle  

   ขั้นตอนที ่2 คลิกตําแหน่งเริ่มต้นของสี่เหลีย่มหรือกําหนดพิกัด X และ Y โดยใช้ฟังก์ชัน่ Fast 
Point    

   ขั้นตอนที ่3 กําหนดความกว้างและความสงูของสี่เหลี่ยม  

   ขั้นตอนที ่4 กด Enter จะปรากฏรูปสี่เหลี่ยมข้ึนมาที่พ้ืนที่ใช้งาน  
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2.2 คําสั่ง Create Rectangular Shapes   เป็นคําสั่งที่ใช้ในการวาดรปูทรงสี่เหลี่ยม  
โดยมีข้ันตอนการสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมดังตอ่ไปน้ี 

 ข้ันตอนที ่1 คลิกเลอืก Create Rectangular Shapes   

 ข้ันตอนที ่2 กําหนดความกว้างและความสงูของสี่เหลี่ยม 

 ข้ันตอนที ่3 กําหนดระยะของการ Fillet  

 ข้ันตอนที ่4 กําหนดมุมเอียงของรูปทรงสี่เหลี่ยม   

 ข้ันตอนที ่5 เลอืกรูปทรง 

 ข้ันตอนที ่6 เลอืกตําแหน่งอ้างอิงของรูปทรงสี่เหลี่ยม   

 ขั้นตอนที ่7 กดยืนยัน จะปรากฏรูปทรงสี่เหลี่ยมข้ึนมาทีพ้ื่นท่ีใช้งาน 

 

 2.3 คําสั่ง Create Polygon  เป็นคําสั่งที่ใชใ้นการวาดรูปหลายเหล่ียม  โดยมีข้ันตอนการสร้าง
รูปหลายเหล่ียมดังตอ่ไปน้ี 

   ข้ันตอนที ่1 คลิกเลอืก Create Polygon  

   ข้ันตอนที ่2 กําหนดจํานวนของเหล่ียมที่ตอ้งการสร้าง   
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ข้ันตอนที ่3 กําหนดขนาดรศัมีของส่วนโค้ง   

 ข้ันตอนที ่4 กําหนดระยะของการ Fillet  

 ข้ันตอนที ่5 กําหนดมุมเอียงของรูปหลายเหล่ียม  

ข้ันตอนที ่7 กดยืนยัน จะปรากฏรูปหลายเหล่ียมข้ึนมาทีพ้ื่นที่ใช้งาน  

 

 2.4 คําสั่ง Create Ellipse  เป็นคําสั่งที่ใช้ในการวาดวงรี  โดยมีข้ันตอนการสร้างวงรีดังต่อไปน้ี 

   ข้ันตอนที ่1 คลิกเลอืก Create Ellipse   

ข้ันตอนที ่2 กําหนดขนาดรศัมีของความกว้าง  

ข้ันตอนที ่3 กําหนดขนาดรศัมีของความสูง  

 ข้ันตอนที ่4 กําหนดระยะองศาเริ่มต้นของวงรี  

 ข้ันตอนที ่5 กําหนดระยะองศาสิ้นสุดของวงรี  

 ข้ันตอนที ่6 กําหนดมุมเอียงของรูปวงรี  
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ข้ันตอนที ่7 กดยืนยัน จะปรากฏรูปหลายเหล่ียมข้ึนมาทีพ้ื่นที่ใช้งาน  

 
 

2.5 คําสั่ง Create Bounding Box  เป็นคําสั่งที่ใชใ้นการสร้างเส้นขอบเขต  โดยมข้ัีนตอน
การสร้างเส้นขอบเขตดังต่อไปน้ี 

 ข้ันตอนที ่1 คลิกเลอืก Create Bounding Box  

ข้ันตอนที ่2 คลิกเลอืกรูป Sketch ที่ตอ้งการสร้างเส้นขอบเขต   

 ข้ันตอนที ่3 กําหนดระยะห่างในแนวแกน X, Y และ Z จากรูป Sketch สี่เหลี่ยมทีอ่้างอิง 

 ข้ันตอนที ่4 คลิกเลอืกรูปทรง 

 ข้ันตอนที ่5 กดยืนยัน จะปรากฏเส้นขอบเขตข้ึนมาที่พ้ืนที่ใชง้าน 

1 

2 

3 

5 

4 

6 

7 



                       เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 535332 การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 

 

 

ร้อยโท ดร.รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์                               42 
สาชาวิชาวิศวกรรมการผลิต สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

 

 

 

 

 

 2.6 คําสั่ง Create Letters  เป็นคําสั่งที่ใชใ้นการสร้างเส้นเป็นรูปตัวอักษร  โดยมีข้ันตอนการ
สร้างรูปตัวอักษรดังตอ่ไปน้ี 

  ข้ันตอนที ่1 คลิกเลอืก Create Letters  

  ข้ันตอนที ่2 เลอืกรูปแบบของตัวอักษร 

ข้ันตอนที ่3 พิมพ์ข้อความทีต่้องการสร้าง 

ข้ันตอนที ่4 กําหนดค่าความสูง ความโค้งและระยะห่างระหว่างตัวอักษร 

 ข้ันตอนที ่5 กดยืนยัน จะปรากฏเส้นขอบเขตข้ึนมาที่พ้ืนที่ใช้งาน 
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 2.7 คําสั่ง Create Spiral  เป็นคําสั่งที่ใช้ในการสร้างเส้นเป็นรูปขดก้นหอย  โดยมีข้ันตอนการ
สร้างรูปขดก้นหอยดังต่อไปนี ้

  ข้ันตอนที ่1 คลิกเลอืก Create Spiral  

  ข้ันตอนที ่2 กําหนดคุณลกัษณะและขนาด 

 ข้ันตอนที ่3 กดยืนยัน จะปรากฏเส้นขอบเขตข้ึนมาที่พ้ืนที่ใช้งาน 
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 2.7 คําสั่ง  เป็นคําสั่งที่ใชใ้นการสร้างเกลียว โดยมีข้ันตอนการสร้างเกลียวดังตอ่ไปนี้ 

  ข้ันตอนที ่1 คลิกเลอืก Create Spiral  

  ข้ันตอนที ่2 กําหนดคุณลกัษณะและขนาด 

 ข้ันตอนที ่3 กดยืนยัน จะปรากฏเส้นขอบเขตข้ึนมาที่พ้ืนที่ใช้งาน 
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ปัญหาท้ายบท 

 


