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การใชงานเบื้องตน 
The Geometer’s Sketchpad 

 
กลองเคร่ืองมือ 
  กลองเครื่องมือจะอยูทางซายมือสุดของหนาจอ จะมีเครื่องมือตาง ๆ ใหใช 

เพื่อความสะดวกในการสรางวัตถุหรือช้ินงานตาง ๆ ได หากเราตองการจะใช 
เครื่องมือชนิดใด ก็คลิกเลือกที่ปุมของเครื่องมือนั้น ๆ ซ่ึงมีทั้งหมดดวยกัน 6 ปุม 
 
 
 
 
ภายในกลองเครื่องมือจะประกอบดวยปุมตาง ๆ ดังนี ้

1. เคร่ืองมือลูกศร 
   เครื่องมือลูกศรคือเครื่องมืออันแรกในกลองเครื่องมือซ่ึงภายในปุมแรกนี้  

จะมีเครื่องมือลูกศรใหเลือกใช 3 ชนิดดวยกัน วิธีการจะเลือกเครื่องมือ 
ลูกศรชนิดตาง ๆ นั้น ทําไดโดยการคลิกทีปุ่มเครื่องมือลูกศรคางไวจะเกิด 
ปุมทางดานขวามือเกิดขึ้นมาอีก 3 ปุมดวยกนั หากตองการใชเครื่องมือ 

ลูกศรชนิดใด ก็เล่ือนลูกศรไปยังปุมนั้นแลวปลอยมือ จะไดเครื่องมือลูกศรตามที่เราตองการ แตละ
เครื่องมือลูกศรมีรายละเอียดการใชงานดังนี้ 
 1.1 เคร่ืองมือลูกศรเลื่อน เปนเครื่องมือลูกศรพื้นฐานที่เราใชในการเลือกวัตถุหรือช้ินงานที่ 

เราสรางขึ้น และใชในการเลือ่นวัตถุใหเคล่ือนที่ไปในทิศทางใดกไ็ดตาม 
ตองการ เครื่องมือลูกศรนี้เปนเครื่องมือพื้นฐานที่เอาไวเตรียมพรอมใน 
การทํางาน  

 1.2 เคร่ืองมือลูกศรหมุน เปนเครื่องมือลูกศรที่เราใชเลือกวัตถุหรือช้ินงานเพื่อหมนุรอบจุด 
ศูนยกลางที่เรากําหนด โดยทีว่ัตถุที่เราหมุนจะรักษาสภาพของวัตถุไมวา 
จะเปนขนาดหรือรูปทรงของวัตถุ โดยจะเปลี่ยนเพยีงแคตาํแหนงของวัตถุ 
เทานั้น หากเราไมกําหนดจดุศูนยสําหรับการหมุน โปรแกรมจะเลือกจดุ 

ศูนยกลางของการหมุนใหเอง 
 1.3 เคร่ืองมือลูกศรยอขยาย เปนเครื่องมือลูกศรที่เราใชเลือกวัตถุหรือช้ินงานเพื่อยอหรือ 

ขยายวัตถุนั้น ๆ รอบจุดศูนยกลางที่เรากําหนด หากเราไมกําหนดจุดศนูย 
สําหรับการยอหรือขยาย โปรแกรมจะเลือกจุดศูนยกลางของการยอยหรือ 
ขยายใหเอง 
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2. เคร่ืองมือลงจุด 
เครื่องมือลงจุดเปนเครื่องมอืปุมที่ 2 ในกลองเครื่องมือ เปนเครื่องมือที่ใชสรางจุด 
ตาง ๆ ในงานของเราไมวาจะเปนจดุอิสระใด ๆ ทั้งบนทีว่าง โดยจุดอิสระนี ้
สามารถเคลื่อนที่ไดอยางอิสระ คือเราสามารถยายจุดไปที่ใดก็ไดบนหนางาน 
 และเรายังสามารถสรางจุดบนวัตถุหรือช้ินงานตาง ๆ ทีส่รางขึ้นมากอนแลวได  
โดยจุดเหลานีจ้ะขึ้นอยูกับวตัถุหรือช้ินงานที่จุดนัน้อยู จุดเหลานีไ้มสามารถ 
เคล่ือนที่ออกจากวัตถุหรือช้ินงานที่จุดนั้นอยูได นัน่คือจะเคลื่อนที่ไดเฉพาะอยูบน 

วัตถุหรือช้ินงานที่เราสรางขึ้นกอนเทานั้น รวมไปถึงการสรางจุดตัดของวัตถุ 2 ช้ิน 
 

   
 
 
3. เคร่ืองมือวงเวียน 
  เปนเครื่องมือที่ใชสรางวงกลม โดยที่วงกลมมีสวนประกอบหลัก ๆ อยู 2 สวนคือ  

จุดศูนยกลางและจุดบังคับรัศมี หากเรากดเลือกปุมเครื่องมือวงเวยีน แลวนําไป 
สรางวงกลม จดุแรกที่เราไดจะเปนจุดศนูยกลางของวงกลม หากเราตองการใหจดุ 
ศูนยกลางของวงกลมอยูตรงไหนกใ็หเล่ือนลูกศรไปยังตาํแหนงนั้นแลวคลิกซาย 1  
คร้ัง จากนั้นใหเล่ือนลูกศรออกจะเกิดวงกลมขึ้นรัศมีตามระยะหางที่เราเลื่อนลูกศร 
ออกจากจดุศูนยกลาง หากไดรัศมีตามตองการแลวใหคลิกซายอีก 1 คร้ัง ก็จะได 
วงกลมตามตองการ 
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4. เคร่ืองมือเขียนเสนในแนวตรง 
เครื่องมือเขียนเสนในแนวตรงจะมีเครื่องมอืใหเลือกใช 3 ชนิดดวยกัน 
วิธีการจะเลือกเครื่องมือชนิดตาง ๆ นั้น ก็ทาํไดเชนเดียวกบัเครื่องมือ 
ลูกศรในปุมแรก ทําไดโดยการคลิกที่ปุมเครื่องมือเขียนเสนในแนวตรง 
คางไวจะเกดิปุมทางดานขวามือเกิดขึ้นมาอกี 3 ปุมดวยกนั หากตองการ 
ใชเครื่องมือชนิดใด ก็เล่ือนลูกศรไปยังปุมนั้นแลวปลอยมือ จะได 
เครื่องมือเขียนเสนตามที่เราตองการ แตละเครื่องมือมีรายละเอียดดังนี ้

 4.1 เคร่ืองมือสรางสวนของเสนตรง เปนเครื่องมือสําหรับการสรางสวนของเสนตรง โดย 
คลิกเลือกในปุมยอยปุมแรกของปุมเครื่องมือเขียนเสนในแนวตรง  
หลังจากนัน้ใหคลิกวางจดุแรกไปยังจดุเริม่ตนที่ตองการสรางสวนของ 
เสนตรง แลวเล่ือนลูกศรออกจากจุดเริ่มตนจะเกิดสวนของเสนตรงขึ้น  
หากไดความยาวของสวนเสนตรงตามตองการแลวใหคลิกวางจดุปลาย 
ของสวนของเสนตรง ก็จะเกดิสวนของเสนตรงความยาวตามตองการ 

 

  
 
หากตองการสรางสวนของเสนตรงตออีก ใหนําจุดเริ่มตนของสวนของเสนตรงใหมไปวาง

ทับกับจุดปลายของสวนของเสนตรงเดิม ก็จะทําใหสวนของเสนตรงทั้งสองเชื่อมกัน เราสามารถ
สรางรูปเหล่ียมใด ๆ ไดงาย ๆ จากเครื่องมือนี้ 
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4.2 เคร่ืองมือสรางรังสี เปนเครื่องมือสําหรับการสรางรังสีโดยคลิกเลือกในปุมยอยปุมที่ 
สองของปุมเครื่องมือเขียนเสนในแนวตรง หลังจากนัน้ใหคลิกวางจุดแรก 
ไปยังจดุเริ่มตนที่ตองการสรางรังสี แลวเล่ือนลูกศรออกจากจุดเริ่มตนจะ 
เกิดรังสีขึ้น ปรับทิศทางของรังสี หากไดทศิทางตามตองการใหคลิกวาง 
จุดบังคับทิศทางรังสี จะไดรังสีตามตองการ รังสีที่ไดจะตางจากสวนของ 
เสนตรงในขอ 4.1 รังสีจะมีแตจุดเริ่มตนไมมีจุดสิ้นสุด แตรังสีจะมีจุด 
บังคับทิศทางใหรังสีมีทิศทางไปทางทิศใดก็ได 
 

   
 

4.3 เคร่ืองมือสรางเสนตรง เปนเครื่องมือสําหรับการสรางเสนตรงโดยคลิกเลือกในปุมยอย 
ปุมที่สามของปุมเครื่องมือเขียนเสนในแนวตรง หลังจากนั้นใหคลิกวาง 
จุดแรกไปยังจดุที่หนึ่งที่เสนตรงผาน แลวเล่ือนลูกศรออกจากจุดเริ่มตนจะ 
เกิดเสนตรงขึน้ วางจดุที่สองไปยังอีกจุดหนึ่งที่เสนตรงผาน จะไดเสนตรง 
ที่ผานจุดสองจุดตามตองการ เสนตรงที่ไดจะไมมจีุดเริ่มตนและไมม ี
จุดสิ้นสุด หากตองการใหเสนตรงขนานกบัพื้นโลกหรือขนานกับแกน X  
ใหวางจุดแรกของเสนตรงกอนแลวกดปุม shift คางไวเสนตรงจะขนาน 

กับแกน X เองโดยอัตโนมัติ จากนั้นวางจดุที่สองของเสนตรงแลวปลอยปุม shift 
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5. เคร่ืองมือสรางขอความ 
  เปนเครื่องมือสําหรับการแสดงชื่อวัตถุที่เราสรางขึ้นมา เชนจุด สวนของเสนตรง  

รังสี เสนตรง วงกลม วิธีการคือคลิกเลือกกลองเครื่องมือในปุมที่ 5 จะเกิดเปนรูป 
มือสีขาวขึ้น นาํรูปไปชี้ยังตําแหนงหรือวัตถุที่ตองการตั้งชื่อ รูปมือจะเปลี่ยนสี 
กลายเปนรูปมอืสีดํา จากนั้นคลิกจะเกดิชื่อของวัตถุขึ้น โดยที่โปรแกรมจะตั้งชื่อ 
ใหเองโดยอัตโนมัติ ตามชนดิของวัตถุ เชนถาวัตถุคือจุด จะตั้งชื่อวา A ถาวัตถุเปน 
สวนของเสนตรงจะตั้งชื่อวา j เปนตน และเรายังสามารถซอนชื่อของวัตถุเหลานั้น 

ไดดวย โดยทําการคลิกซ้ําไปที่เดิมที่เราทําการตั้งชื่อ ช่ือของวัตถุตาง ๆ ก็จะถูกซอนไป 
 

     
 

ตารางตอไปนี ้แสดงชื่อของวัตถุที่มากับโปรแกรมโดยอตัโนมัติ ซ่ึงใชสําหรับวัตถุตางชนิด 
 

วัตถุ ตัวอักษร 
จุด A, B, C, D, … 
วัตถุตรง j, k, l, m, … 
วงกลม c1, c2, c3, … 
ภายในวงกลม C1, C2, C3, … 
สวนโคง a1, a2, a3, … 
ภายในสวนโคง A1, A2, A3, … 
รูปหลายเหลี่ยม P1, P2, P3, … 
เสนโคงของจุด L1, L2, L3, … 
ฟงกชัน f, g, h, … 
การลงฟงกชัน y = f(x), … 
การวัด m1, m2, m3, … 
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เนื่องจากการตัง้ชื่อจุดโปรแกรมจะตั้ง
ใหเองโดยอัตโนมัติ ซ่ึงบางครั้งเราอาจจะอยาก
ใหช่ือของจุดเปนไปตามที่เราตองการ เรา
สามารถเปลี่ยนชื่อจุดเองได ทําไดโดยการเลือก
ไปที่เครื่องมือสรางขอความ นํารูปมือสีขาวไป
ช้ีที่วัตถุที่เราอยากจะตั้งชื่อเอง รูปมือจะ
เปลี่ยนเปนสีดาํ จากนั้นใหทาํการดับเบิ้ลคลิก 
(คลิก 2 คร้ังอยางรวดเร็ว) จะเกดิกลองขอความ 
สมบัติของ จุด A ใหเราแกไขชื่อจุดได เราก็ไป
แกไขชื่อตรง ปาย ในกลองที่ปรากฏขึ้น 
หลังจากนัน้กดปุม OK โปรแกรมก็จะทําการ
เปลี่ยนชื่อจุดใหตามที่เราพิมพลงไป 

 
เครื่องมือสรางขอความนอกจากจะสามารถ 

ตั้งชื่อวัตถุแลว ยังสามารถสรางขอความใด ๆ ก็ได  
ลงในบริเวณวางของแผนงาน วิธีการสรางขอความ 
คลิกเลือกเครื่องมือสรางขอความ จากนั้นจะเกิด 
รูปมือสีขาว ใหนํารูปมือสีขาวไปตรงตําแหนงที ่
เราอยากจะเขียนขอความ (บริเวณวางในหนาจอ)  
คลิกคางไวแลวลากรูปมือสีขาวออก จะเกดิกรอบ 
เสนประรูปสี่เหล่ียม พรอมทั้งมีเคอรเซอร 
กระพริบอยู เราสามารถเขียนขอความใด ๆ ลงไป 
ในกรอบเสนประนี้ได หากพิมพขอความเสร็จแลว  
ใหคลิกขางนอกกรอบเสนประ 1 คร้ัง ก็จะได 
ขอความตามทีต่องการ เราสามารถยายตําแหนง 
ของขอความไปยังตําแหนงไหนในหนาชิน้งาน 
ของเราได เชนเดียวกับวัตถุอ่ืน ๆ หากเราตองการ 
แกไขขอความที่เขียนไวกอนหนาแลว ก็ใหทําการ 
คลิกเลือกเครื่องมือสรางขอความ แลวนํารูปมือ 
สีขาวไปชี้ยังขอความที่ตองการแกไข มือสีขาว 
จะเปลี่ยนเปน I ใหทําการคลิก แลวเขาไปแกไข 
ขอความไดตามตองการ 
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6. เคร่ืองมือกําหนดเอง 
เปนเครื่องมือสุดทายในกลองเครื่องมือ เครื่องมือนี้เปนเครื่องมือที่เอาไว

เก็บชิ้นงานหรอืวัตถุที่เราสรางขึ้นมา ซ่ึงบางชิ้นงานเราจะตองใชวัตถุเดยีวกันซ้ํา ๆ 
กันหลายครั้งหากเราเก็บวัตถุที่เราสรางขึ้นไวในเครื่องมือนี้ เราก็จะสามารถ 
เรียกใชเครื่องมือนี้เพื่อใหสรางวัตถุตาง ๆ ไดในเวลาที่เร็วเร็ว ไมตองไปเสียเวลา 
สรางวัตถุนั้น ๆ ใหม และในตัวโปรแกรมเองก็จะมีเครื่องมือใหใช เชนสวนของ 
เสนตรงที่มีหัวลูกศรอยูตรงปลายของเสนตรง ซ่ึงเราก็สามารถเรียกใชไดเลย  

วิธีการใชเครื่องมือนี้จะกลาวเพียงแคขัน้พืน้ฐานเทานั้นคอืการเก็บวัตถุไวในเครื่องมอื และการ
เรียกใชเครื่องมือนั้น ๆ  
 
 
 

การเก็บวตัถุไวในเครื่องมือกําหนดเอง  
หลังจากที่เราสรางวัตถุขึ้นมาแลวอยากจะเก็บ 
ไวใชอีกในชิน้งานอื่น ๆ ทําไดโดยการ เลือกวัตถุ 
ทั้งหมดที่ตองการเก็บ โดยการใชเครื่องมือลูกศรเลือก 
วัตถุ หรือคลิกลูกศรคางในทีว่างแลวเล่ือนลูกศรออก 
จะเกิดกรอบสีเ่หล่ียมเสนประรอบวัตถุที่ตองการเก็บ 
วัตถุทุกอยางทีอ่ยูภายในกรอบสี่เหล่ียมจะถูกเลือก 
หลังจากไดเลือกวัตถุที่จะเกบ็แลวคลิกที่ปุมเครื่องมือ 
กําหนดเองคางไวจะเกดิกลองเครื่องมือเล็ก ๆ ข้ึน 
ใหเล่ือนลูกศรไปเลือก สรางเครื่องมือใหม จะเกิด 
กลองขอความ เครื่องมือใหมขึ้น ใหเราใสช่ือเครื่องมือ 
ลงไป จากนั้นกดปุม ตกลง เราก็จะไดเครื่องมือ 
ที่เก็บวัตถุของเราเรียบรอยแลวในชื่อที่เราตั้งขึ้นมาเอง 
หากเราคลิกทีปุ่มเครื่องมือกําหนดเองคางไวอีกครั้ง 
จะเกิดเครื่องมอืที่มีช่ือตามที่เราตั้งไวเมื่อสักครูนี้ปรากฏ 
ขึ้น เราสามารถนําไปใชตอไดเลย 
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การเรียกใชเครื่องมือที่เราเก็บไวแลว ทําไดโดยการคลิกที่ปุมเครื่องมือกําหนดเองคางไว จะ

เกิดกลองขอความเล็ก ๆ ขึ้น เล่ือนลูกศรไปยังชื่อเครื่องมือที่เราตองการใชแลวคลิกเลอืก จากนัน้เรา
เล่ือนลูกศรเราไปยังตําแหนงที่จะวัตถุคลิกวางวัตถุ วัตถุกจ็ะปรากฏขึ้นตามเครื่องมือที่เราเลือก 
 

  
 
 
 หากตองการเปลี่ยนชื่อเครื่องมือหรือลบเครื่องมือที่เราไดทําการเก็บไวแลวก็ใหคลิกที่ปุม
เครื่องมือกําหนดเองคางไว จะเกิดกลองขอความเล็ก ๆ ขึ้น เล่ือนลูกศรไปยัง ทางเลือกเครื่องมือ ก็
จะเกิดกลองของ ทางเลือกเอกสารขึ้นมา เราก็เลือกเครื่องมือที่ตองการแกไขชื่อหรือลบ แลวทําการ
พิมพช่ือใหมทีต่องการเปลี่ยน หรือกดปุม ลบเครื่องมือหากตองการลบเครื่องมือนั้น ๆ  
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การใชเมนูแฟม 

 
 

เมนูแฟมมีสวนประกอบดังแสดงในตารางนี้ 
ชื่อเมนู หนาท่ี 

แฟมใหม สรางแฟมเอกสารใหม 
เปด เปดเอกสารทีม่ีอยูแลว 
บันทึก บันทึกชื่อแฟม 
บันทึกเปน บันทึกชื่อแฟมใหเปนชื่ออ่ืน 
ปด ปดแฟมที่ทํางานอยู 
ทางเลือกเอกสาร เปนการเพิ่ม/ลบจํานวนหนาในแฟม 

และเปนการคัดลอก/ลบเครื่องมือ 
ตั้งคาหนากระดาษ ตั้งคาหนากระดาษของแฟมงาน 
ตัวอยางกอนพมิพ ดูตัวอยางแฟมกอนพิมพออกเครื่องพิมพ 
พิมพ พิมพแฟมงาน 
จบการทํางาน จบการทํางาน 

ในที่นี้จะขอกลาวถึงเฉพาะคําส่ัง ทางเลือกเอกสาร 
ทางเลือกเอกสาร เปนคําส่ังที่ใชเพิ่มหรือลด 

จํานวนหนาของแฟมงานที่เรากําลังทําอยู โดยการ 
เพิ่มหนานั้นสามารถเพิ่มหนาเปลา หรือทําสําเนา 
หนาอ่ืนได วิธีการไปที่เมนู แฟม เลือก ทางเลือก 
เอกสาร เลือก หนา หากตองการเพิ่มหนา กดปุม  
เพิ่มหนา หากตองการหนาวาง เลือก หนาวาง  
จะเกิดหนาวางเพิ่มให หากตองการทําสําเนาหนาอ่ืน 
ใหเลือก ทําสําเนา เลือกหนาที่ตองการทําสําเนา  
หากตองการลบหนาที่ไมตองการใช ใหใชลูกศรเลือกหนาที่ตองการลบ แลวกดปุม ลบหนา หนา
นั้นก็จะหายไป เรายังสามารถทําสําเนาหนาจากแฟมอ่ืนไดดวย 
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การใชเมนูแกไข 

 
เมนูแกไขมีสวนประกอบดังแสดงในตารางนี้ 

ชื่อเมนู หนาท่ี ใชกับวัตถ ุ
ทํายอนกลับ ยกเลิกการทํากอนหนานี ้ ใชไดเลย 
เลิกทํายอนกลับ ยอนกลับไปทาํที่ไดยกเลิกไป ใชไดเลย 
ตัด ตัดสิ่งที่เลือก วัตถุทุกชนดิ 
คัดลอก คัดลอกสิ่งที่เลือก วัตถุทุกชนดิ 
วางรูป วางสิ่งที่ตัดหรือคัดลอก วัตถุที่ถูกตัดหรือคัดลอก 
ลบลาง ลบวัตถุที่เลือก วัตถุทุกชนดิ 
ปุมแสดงการทํางาน 

- ซอน 
- การเคลื่อนไหว 
- การเคลื่อนที่ 
- การนําเสนอ 
- เชื่อมโยง 
- เล่ือนหนาจอ 

ปุมสําหรับสรางคําส่ัง 
 

เลือกวัตถุใหเหมาะสมกับการ
ทํางาน 

เลือกทั้งหมด เลือกทั้งหมด วัตถุทุกชนดิ 
เลือกตัวแม เลือกวัตถุแมของส่ิงที่เราเลือก วัตถุทุกชนดิ 
เลือกตัวลูก เลือกวัตถุลูกทีเ่ราเลือก วัตถุทุกชนดิ 
แยก/รวม แยกหรือรวมวตัถุ 2 ช้ิน วัตถุ 2 ช้ิน 
แกไขขอกําหนด แกไขขอกําหนด วัตถุที่เหมาะสม 
สมบัติ คุณสมบัติของวัตถุ วัตถุทุกชนดิ 
คาพึงใจ ตั้งคาของการแสดงผลตาง ๆ 

ของโปรแกรม 
ใชไดเลย 
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การใชเมนูแสดงผล 

 
 
เมนูแสดงผลมสีวนประกอบดังแสดงในตารางนี้ 

ชื่อเมนู หนาท่ี ใชกับวัตถ ุ
เสน กําหนดชนิดของเสน 

เสนประ, เสนบาง และเสนหนา 
วัตถุตรง วงกลม เสนโคง 

สี กําหนดสีใหกบัวัตถุ วัตถุทุกชนดิ 
ขอความ กําหนดแบบอกัษรของขอความ ขอความ 
ซอนออบเจกต ซอนหรือแสดงวัตถุ วัตถุทุกชนดิรวมถึงขอความ 
แสดงสิ่งที่ซอนไวทั้งหมด แสดงสิ่งที่ซอนไวทั้งหมด วัตถุทุกชนดิทีซ่อนอยู 
แสดงปาย แสดงชื่อของวตัถุ วัตถุทุกชนดิ 
กําหนดชื่อ ตั้งชื่อของวัตถุ วัตถุทุกชนดิ 
รอย สรางรองรอยทางเดินของวตัถุ วัตถุทุกชนดิ 
ลบรอย ลบทางรองรอยทางเดนิของวัตถุ รองรอยที่เกิดขึ้น 
เคล่ือนไหว ทําใหวัตถุเคล่ือนไหว วัตถุทุกชนดิ 
เพิ่มอัตราเร็ว เพิ่มความเรว็ในการเคลื่อนไหว วัตถุที่กําลังเคลื่อนไหว 
ลดอัตราเร็ว ลดความเร็วในการเคลื่อนไหว วัตถุที่กําลังเคลื่อนไหว 
หยุดการเคลื่อนไหว หยุดการเคลื่อนไหว วัตถุที่กําลังเคลื่อนไหว 
แสดงแถบรูปแบบอักษร แสดงเครื่องมือในการจดัการขอความ เรียกใชไดเลย 
แสดงคําส่ังควบคุมการ
เคล่ือนไหว 

แสดงเครื่องมือในการทําวัตถุ
เคล่ือนไหว 

เรียกใชไดเลย 

ซอนกลองเครื่องมือ แสดงหรือซอนกลองเครื่องมือ เรียกใชไดเลย 
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การใชเมนูสราง 
 

 
 
เมนูสรางมีสวนประกอบดังแสดงในตารางนี้ 
 

ชื่อเมนู หนาท่ี ใชกับวัตถ ุ
จุดบนออบเจกต สรางจุดบนวัตถุที่เลือก วัตถุทุกชนดิ 
จุดกึ่งกลาง สรางจุดกึ่งกลาง สวนของเสนตรง 
จุดตัด สรางจุดตัดของวัตถุ 2 ช้ิน วัตถุ 2 ช้ิน 
สวนของเสนตรง สรางสวนของเสนตรง จุด 2 จุด 
รังสี สรางรังสี จุด 2 จุด 
เสนตรง สรางเสนตรง จุด  2 จุด 
เสนขนาน สรางเสนขนาน จุด 1 จุด วัตถุตรง 1 เสน 
เสนตั้งฉาก สรางเสนตั้งฉาก จุด 1 จุด วัตถุตรง 1 เสน 
เสนแบงครึ่งมุม สรางเสนแบงครึ่งมุม จุด 3 จุด 
วงกลมที่สรางจากจุดศูนยกลาง
และจุดอืน่ 

สรางวงกลม จุด 2 จุด 

วงกลมที่สรางจากจุดศูนยกลาง
และรัศม ี

สรางวงกลม จุด 1 จุด สวนของเสนตรง 1 
เสน 

สวนโคงบนวงกลม สรางสวนโคงบนวงกลม จุด 3 จุด 
สวนโคงผานจดุสามจุด สรางสวนโคง จุด 3 จุด 
บริเวณภายใน สรางบริเวณภายในรูปปด เสนรอบวงหรอืจุดยอดรูป

เหล่ียม 
โลคัส สรางเสนทางเดินของวัตถุ วัตถุ 2 ช้ิน 
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การใชเมนู สราง 
     เมนูสรางเปนเมนูลําดับที่ 4 ของแถบเมนูดานบน การ 

สรางวัตถุโดยการใชเมนนูี้ จาํเปนจะตองมกีารสรางวัตถุ 
หลักขึ้นมากอน แลวเราถึงจะสรางวัตถุในเมนูสรางนี้ 
ขึ้นมาได หากเรายังไมมีการสรางหรือเลือกวัตถุหลัก 
ขึ้นมากอน แลวกดเลือกไปทีเ่มนู สราง จะเกิดตัวจาง ๆ  
นั่นหมายความวาเราไมสามารถสรางวัตถุใด ๆ ในเมน ู
นั้นไดเลย แตถาหากสามารถสรางวัตถุไดจะเกิด 

ตัวหนังสือเขมสีดําปรากฏขึ้นในเมนูยอย  ซ่ึงในเมนูสรางนี้ประกอบดวยการสรางวัตถุตาง ๆ ดังนี้ 
 

1. จุดบนอ็อบเจกต คําส่ังนี้เปนคําส่ังใน 
การสรางจุดใหอยูบนวัตถุทีเ่ราสรางขึ้นมากอน  
ซ่ึงเราจะเรียกวัตถุที่สรางขึ้นมากอนวาวัตถุหลัก  
จุดที่สรางขึ้นมาจากคําส่ังนี้ จะสามารถเคลื่อนที่ 
ไดเฉพาะอยูบนวัตถุหลักเทานั้น ไมสามารถออก 
นอกวัตถุหลักได แตหากวัตถุหลักเคลื่อนที่ไปไหน 
จุดนี้จะเคลื่อนที่ตามไปดวย หากวตัถุหลักโดนลบ 
ทิ้ง จุดนี้กจ็ะโดนลบทิ้งไปดวย  

ตัวอยางเชน เราสรางวงกลมขึ้นมา 1 วง เลือกวงกลม แลวไปที่เมนู สราง เลือกคําส่ัง จุดบน
วงกลม จะเกดิจุดขึ้น 1 จดุ หากเราลองขยับจุดนั้นดู จะเหน็วาจดุสามารถเคลื่อนที่ไดเฉพาะอยูบน
เสนรอบรูปของวงกลมเทานัน้ เราสามารถสรางจุดไดบนวัตถุทุกชนดิและไมจํากดัจํานวนครั้งที่
สราง 

 
2. จุดกึ่งกลาง คําส่ังนี้เปนคําส่ังในการสรางจุดกึ่งกลางของสวนของเสนตรง เราจะตอง

เลือกสวนของเสนตรงที่ตองการหาจุดกึ่งกลางกอน แลวไปที่เมนู สราง เลือกคําส่ัง จุดกึ่งกลาง จะ 
เกิดจดุกึ่งกลางตามตองการ เชนเดียวกนัจดุกึ่งกลางนี้จะ 
รักษานยิามของตัวเอง โดยจะไมสามารถขยับจุดนี้ไป 
ไหนได เพราะตองรักษาระยะหางจากจดุปลายทั้งสอง 
ของสวนของเสนตรงเปนระยะทางเทากันตลอด หาก 
สวนของเสนตรงมีการเปลี่ยนขนาดความยาว จุด 
กึ่งกลางก็จะเปลี่ยนตําแหนงตาม   
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3. จุดตัด คําส่ังนี้เปนคําส่ังในการสรางจุดตัด 
ของวัตถุ 2 ช้ิน ไมวาจะเปนเสนตรง เสนโคง วงกลม 
ถาหากวัตถุ 2 ชนิดนั้นตัดกนัมากกวา 1 จดุ คําส่ังนี้ 
ก็จะสรางจดุตดัใหพรอมกันทั้งหมดทุกจุดตัด แตการ 
ใชคําส่ังสรางจุดตัดนี้จะตองเลือกวัตถุที่ตดักันแค 2 
ช้ินเทานั้น หากเลือกนอยกวาหรือมากกวา 2 ช้ิน  
คําส่ังนี้จะไมสามารถสรางใหได และเชนเดิมจุดตดั 
ที่เกิดขึ้นจะขึน้อยูกับวัตถุหลัก หากเราจับวัตถุหลัก  
2 ช้ินที่ตัดกนัแลวออกจากกนัจนไมเกิดจุดตัด จุดตดันี้กจ็ะหายไป ถาเราจับวัตถุใหมาตัดกันใหมจดุ
นี้ก็จะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เชนหากตองการหาจุดตัดของวงกลม 2 วงที่ตัดกนั เลือกวงกลมทั้ง
สอง ไปที่เมนู สราง เลือก จุดตัด จะไดจดุตดัของวงกลมเกิดขึ้น 

 
4. สวนของเสนตรง คําส่ังนีเ้ปนคําส่ังในการสรางสวนของเสนตรงที่ผานจุด 2 จดุ หากเรา 

ตองการสรางสวนของเสน นอกจากจะใชเครื่องมือการ
สรางสวนของเสนตรงในกลองเครื่องมือแลว เรายัง
สามารถสรางสวนของเสนตรงไดจากเมนู สราง นี้ 
วิธีการคือเลือกจุด 2 จดุขึ้นไปที่เราตองการสรางสวน
ของเสนตรงเชื่อมจุดตาง ๆ เหลานั้น โดยเครื่องจะสราง
สวนของเสนตรงเชื่อมจุดตาง ๆ ตามลําดับกอนหลัง เชน
ถาเรามีจุด 4 จดุ คือ A, B, C และ D หากเราใชเครื่องมือ

ลูกศรเลือกจุดตามลําดับดังนี ้เลือก A→ B→ C → D 
ไปที่เมนู สราง เลือกคําส่ัง สวนของเสนตรง โปรแกรม
จะสรางสวนของเสนตรง AB, BC, CD และ DA 

ตามลําดับ แตหากเราเลือกจดุดังนี้ A→ C→ B→ D 
โปรแกรมจะสรางสวนของเสนตรง AC, CB, BD และ 
DA ตามลําดับ ซ่ึงจะเหน็วาเราจะไดรูปที่ตางกัน ดังนั้น
ลําดับในการเลือกจุดที่จะสรางสําคัญสําหรับคําส่ังนี้มาก 
ผูเขียนแนะนําใหเลือกทีละ 2 จุด ในการจะสรางสวน
ของเสนตรงเชื่อมระหวางจุด 2 จุด เพราะถาเราเลือกจุด 
2 จุด ไมวาจะเลือกจุดไหนกอนหลัง ก็ไดสวนของ
เสนตรงเดียวกนั และทําใหไมสับสนดวย 
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6. รังสี คําส่ังเปนคําส่ังในการสรางรังสี มีวิธีการเชนเดยีวกับการสรางสวนของเสนตรง 

โดยจะเลือกจดุอยางนอย 2 จุดขึ้นไปถึงจะสรางรังสีได  
โดยจุดแรกจะเปนจุดปลายหรือจุดเริ่มตนของรังสี  
สวนจุดที่ 2 จะเปนจุดบังคับทิศทางของรังสี เชนเดียว 
กับการสรางสวนของเสนตรง ลําดับการเลือกจุดสําคัญ 
ตอการสรางรังสี เชนเลือกจดุ A กอนแลวเลือกจุด B 
ไปที่เมนู สราง เลือก รังสี เราจะไดจะไดรังสีที่มีจุดเริ่มตน 
ที่จุด A แตถาเราเลือกจุด B กอนแลวเลือกจุด A จะไดรังสี 
ที่มีจุดเริ่มตนที่จุด B  

 

6. เสนตรง คําสั่งนี้เปนคําส่ังในการสรางเสนตรง มีวิธีการเชนเดียวกับการสรางสวนของ 
เสนตรงและการสรางรังสี โดยจะเลือกจดุอยางนอย 2  
จุดขึ้นไปเชนเดียวกัน โดยจดุทั้ง 2 จุดนี้คือจุดที่เสนตรง 
ผาน เชนเดยีวกับการสรางสวนของเสนตรงและรังสี  
ลําดับการเลือกจุด 2 จดุขึ้นไปมีความสําคัญตอการสราง 
เสนตรง วิธีการสรางเลือกจุด 2 จุดที่เสนตรงผาน ไปที่ 
เมนู สราง เลือก เสนตรง จะไดเสนตรงที่ผานจุด 2 จดุ 
ที่เราเลือกไว 

 
 7. เสนขนาน คําส่ังนี้เปนคําส่ังในการสรางเสนขนาน มวีิธีการสรางคือจะเลือกจดุหนึ่งจุดที่
เสนขนานผานและเลือกเสนตรง หรือสวนของ 
เสนตรง หรือรังสีที่จะขนาน จากนั้นไปที่เมนู สราง 
เลือกคําส่ัง เสนขนาน เรากจ็ะไดเสนตรงที่ขนาน 
กับเสนตรง หรือสวนของเสนตรง หรือรังสี ที่เรา 
เลือก และผานจุดหนึ่งจุดที่เราตองการ เสนขนานนี ้
หากเราลองยายตําแหนงจะเห็นวาสามารถยายได 
แตเสนขนานนี้ยังคงขนานกบัวัตถุหลักที่เราเลือก 
คร้ังแรก หากเราเปลี่ยนความชันของวัตถุหลัก เสน 
ขนานที่เราสรางขึ้นนี้ก็จะเปลี่ยนความชันตามเสมอ 
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8. เสนตั้งฉาก คําส่ังนี้เปนคําส่ังในการสรางเสนตั้งฉาก มวีิธีการสรางเหมือนกับวิธีการ

สรางเสนขนาน คือจะเลือกจดุหนึ่งจุดที่เสนตั้งฉาก 
ผานและเลือกเสนตรง หรือสวนของเสนตรง หรือ 
รังสีที่จะตั้งฉาก จากนั้นไปทีเ่มนู สราง เลือกคําส่ัง 
เสนตั้งฉาก เราก็จะไดเสนตรงที่ตั้งฉากกับเสนตรง  
หรือสวนของเสนตรง หรือรังสี ที่เราเลือก และผาน 
จุดหนึ่งจุดที่เราตองการ เสนตั้งฉากนี้หากเราลองยาย 
ตําแหนงจะเหน็วาสามารถยายไดแตเสนตัง้ฉากนี้ยัง 
คงทํามุม 90 องศากับวัตถุหลักที่เราเลือกครั้งแรก  
หากเราเปลี่ยนความชันของวตัถุหลัก เสนตัง้ฉากที่เราสรางขึ้นนี้ก็จะเปลีย่นตามเสมอ 
 

9. เสนแบงครึง่มุม คําส่ังนี้เปนคําส่ังในการสรางเสนแบงครึ่งมุม ส่ิงที่จําเปนสําหรับการ
สรางคือเราตองเลือกจุด 3 จดุที่ทําใหเกิดมุมที่เราตองการแบง โดยลําดับสําหรับการเลือกสําคัญ
เชนเดยีวกัน เชนหากเรามจีดุ 3 จุดที่ไมอยูในแนวเสนตรงเดียวกัน A, B และ C หากตองการไดเสน

แบงครึ่งมุม A จะตองเลือกจดุตามลําดับดังนี้ เลือกจุด B → A → C ไปที่เมนู สราง เลือก เสนแบง
คร่ึงมุม เราจะไดรังสีที่มีจุดปลายอยูที่จุด A และแบงครึง่มุม A หากตองการแบงครึ่งมุม B จะตอง

เลือกจุดตามลาํดับดังนี้ A → B → C 
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10. วงกลมที่สรางจากจุดศูนยกลางและจุดอ่ืน คําส่ังนี้เปนคําส่ังในการสรางวงกลมอีกวิธี
หนึ่งนอกเหนอืจากการสรางโดยการใชเครื่องมือวงเวยีนในกลองเครื่องมือ หากเรามีจดุ 2 จุดบน
ช้ินงานหรือวตัถุที่เราตองการสรางวงกลมโดยที่จุดหนึ่งจะเปนจุดศนูยกลางของวงกลม และอีกจุด
หนึ่งจะเปนจุดบังคับรัศมี ลําดับในการเลือกจุดสําคัญ นัน่คือเราจะเลือกจุดแรกใหเปนจุดศูนยกลาง
ของวงกลม และจุดที่สองที่เราเลือกจะเปนจุดบังคับรัศมี เพราะฉะนั้น หากเรามีจดุ 2 จุด คือจุด A 

และ B หากเราเลือกจุดตามลําดับดังนี้ A→ B ไปที่เมนู สราง เลือก วงกลมที่สรางจากจุดศูนยกลาง
และจุดอืน่ เราจะไดวงกลมที่มีจุด A เปนจุดศูนยกลาง และมีจุด B เปนจดุบังคับรัศมี แตหากเรา
เลือกจุด B กอนจุด A เราก็จะไดวงกลมที่ตางจากวงกลมวงแรก 

 

  
 

11. วงกลมที่สรางจากจุดศูนยกลางและรัศมี คําส่ังนี้เปนคําส่ังในการสรางวงกลมอีกวิธี
หนึ่ง โดยวิธีนีจ้ะเปนการสรางจากจดุเพยีง 1 จุดกับ 
สวนของเสนตรงที่เปนตัวกําหนดรัศมีของวงกลม  
โดยวงกลมที่ไดจากการสรางวิธีนี้จะไมมีจดุบังคับ 
รัศมีเกิดขึ้นที่เสนรอบวงเหมอืนกับการสรางวงกลม 
ใน 2 วิธีที่ไดกลาวมาแลว ซ่ึงการเปลี่ยนรัศมีของ 
วงกลมวงนี้จะขึ้นอยูกับสวนของเสนตรงที่เราเลือก 
ใหเปนรัศมีของวงกลม ดังนัน้หากเราจะสรางวงกลม 
ทําไดโดยการ เลือกจุด 1 จดุเปนจุดศูนยกลางของ 
วงกลม เลือกสวนของเสนตรงทําหนาที่เปนตัวกําหนดรัศมี ไปที่เมนู สราง เลือก วงกลมที่สรางจาก
จุดศูนยกลางและรัศมี เราก็จะไดวงกลมทีม่ีจุดศูนยกลางอยูที่จุดที่เราเลอืก และมีรัศมีเทากับความ
ยาวของสวนของเสนตรงที่เราเลือก 
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12. สวนโคงบนวงกลม คําส่ังนี้เปนคําส่ังในการสรางสวนโคงบนวงกลม ส่ิงสําคัญของการ
สรางสวนโคงบนวงกลมนีจ้ะตองมีจุด 3 จดุซึ่งจุดแรกคือจุดศูนยกลางของวงกลม และอีก 2 จดุ
จะตองอยูบนเสนรอบวงของวงกลมเดยีวกันที่มีจดุแรกเปนจุดศูนยกลาง โดยที่ลําดับการเลือกสําคัญ
สําหรับการสรางสวนโคงบนวงกลมนี้ โดยที่จุดแรกทีเ่ราเลือกจะเปนจุดศูนยของวงกลม จุดที่สอง
เปนจุดเริ่มตนของสวนโคงบนวงกลม และจุดสุดทายที่เลือกจะเปนจุดส้ินสุดของสวนโคงบน
วงกลม โดยทีโ่ปรแกรมจะสรางสวนโคงบนวงกลมในทศิทางทวนเข็มนาฬิกา เชนหากเรามีจุด A 
เปนจุดศนูยกลางวงกลม มีจุด B และจุด C เปนจุดที่อยูบนเสนรอบวงของวงกลมดังกลาว หากเรา

เลือกจุดตามลาํดับดังนี้ A→ B → C ไปที่เมนู สราง เลือก สวนโคงบนวงกลม เราจะไดสวนโคง
บนวงกลมเริ่มตนจาก B ไปสิ้นสุดที่ C ทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แตหากเราเลือกจุดตามลําดับดังนี้ 

A→ C→ B เราจะไดสวนโคงบนวงกลมที่แตกตางจากครั้งแรก 
 

  
 

13. สวนโคงผานจุดสามจุด คําส่ังนี้เปนคําส่ังในการสรางสวนโคงผานจุดสามจุดใดๆ ก็ได
ไมจําเปนจะตองเปนจุดศนูยกลางของวงกลม  
หรือจุดบนเสนรอบวง ส่ิงสําคัญของการสราง 
ก็คือลําดับสําหรับการเลือกเชนเคย โดยจุดแรก 
ที่เราเลือกจะเปนจุดเริ่มตนที่เสนโคงผาน จุดที ่
สองและสามที่เราเลือกก็จะเปนจุดทีเ่สนโคง 
ผานเปนลําดับที่สองและสาม โดยโปรแกรม 
จะหาเสนโคงที่ทําใหจดุทั้งสามอยูบนเสนโคง 
บนวงกลมวงเดียวกันทั้งสามจุด วิธีการสราง 

เลือกจุด A→B→C ไปที่เมนู สราง เลือก สวนโคงผานจุดสามจุด จะไดสวนโคงที่เร่ิมตนที่จุด A 
ผานจุด B แลวไปสิ้นสุดที่จุด C ตามลําดับ  
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14. บริเวณภายใน คําส่ังนี้เปนคําส่ังในการสรางบริเวณภายในวัตถุหรือช้ินงานของเรา โดย
ที่วัตถุหรือช้ินงานของเราจะตองเปนบริเวณปด หรือตองมีขอบเขต ตัวอยางเชนบริเวณภายใน
วงกลม วิธีการสรางบริเวณภายในวงกลม เลือกวงกลมทีต่องการ ไปที่เมนู สราง เลือก บริเวณ
ภายในวงกลม จะเกิดบริเวณที่มีสีขึ้นมา บริเวณปดอื่น ๆ จากนยิามการสรางรูปเหล่ียมตาง ๆ เรา
จะตองมีจดุอยางนอย 3 จดุขึ้นไปที่ไมอยูในแนวเสนตรงเดียวกัน โดยทีโ่ปรแกรมจะสรางบริเวณ
ภายในตามชนดิของลําดับที่เลือกจุดและขึน้กับจํานวนของจุดที่เราเลือก เชนหากเรามีจุด 3 จุด A, B 
และ C เลือกทัง้ 3 จุด เลือกแบบไหนก็ไดลําดับไมสําคัญ ไปที่เมนู สราง เลือก บริเวณภายใน รูป
สามเหลี่ยม จะเห็นวาโปรแกรมจะทราบวาจุด 3 จุดทีเ่ราเลือกสามารถสรางเปนรูปสามเหลี่ยมได 
ดังนั้นเราจะไดบริเวณภายในรูปสามเหลี่ยมตามตองการ ถาหากเรามีรูปเหล่ียมแลว วิธีการสราง
บริเวณภายในทําไดโดยการ เลือกจุดยอดทกุจุดของรูปเหลี่ยมนั้น ๆ แลวไปที่เมนู สราง เลือก 
บริเวณภายใน ก็จะไดบริเวณภายในรูปเหล่ียมตามตองการ การสรางบริเวณภายในยังสามารถสราง
บริเวณภายในสวนโคงซ่ึงมีสองชนิดคือ เซกเตอรของสวนโคงและเซกเมนตของสวนโคง วิธีการ
สรางคือเลือกสวนโคง ไปทีเ่มนู สราง เลือก บริเวณภายในสวนโคง ซ่ึงจะมีเมนูยอยแยกอีกสองเมน ู 
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15. โลคัส คําส่ังนี้เปนคําส่ังสําหรับการสรางโลคัส หรือเซตของตําแหนงของวัตถุที่เรา
สนใจ (Driven) ที่ถูกกําหนดโดยอีกจดุหนึง่ที่เคล่ือนที่ไปตามทางเดิน (Driver) ซ่ึงเราสามารถใช
สรางกราฟของภาคตัดกรวยได เชนการสราง พาราโบลา มีนิยามคือเซตของจุดทั้งหมดในระนาบซึ่ง
อยูหางจากจุด F ที่ตรึงอยูกับที่จุดหนึ่ง และเสนตรง L ที่ตรึงอยูกับที่เสนหนึ่ง เปนระยะทางเทากนั 
จุดที่ตรึงอยูกบัที่นี้เรียกวา โฟกัส และเสนที่ตรึงอยูกับทีน่ี้เรียกวา เสนบังคับ หรือไดเรกทริกซ 
(directrix) ของพาราโบลา  

 
การเขียนกราฟของพาราโบลาทําไดดงันี้  

1. สรางเสนตรง L หนึ่งเสนเพื่อใหเปนเสน 
ไดเรกทริกซ 
2. สรางจุด A ใหอยูบนเสนตรง L 
3. สรางจุดโฟกัส F ที่อยูนอกเสนตรง L 
4. สรางสวนของเสนตรง AF พรอมทั้งสราง 
จุดกึ่งกลาง M บนสวนของเสนตรง AF นั้น 
5. สรางเสนตั้งฉากกับสวนของเสนตรง AF  
ที่ผานจุด M 
6. สรางเสนตั้งฉากกับเสนตรง L ที่ผานจุด A 
7. สรางจุดตัดระหวางเสนตัง้ฉากทั้งสองที่ 
ไดจากขอ 5 และ 6 ตั้งชื่อวาจุด C  
8. เลือกจุด C แลวเลือกจดุ A  
ไปที่เมนู สราง เลือก โลคัส 
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การใชเมนูการแปลง 
 

 
 
เมนการแปลงมีสวนประกอบดังแสดงในตารางนี้ 
 

ชื่อเมนู หนาท่ี ใชกับวัตถ ุ
ระบุจุดศูนยกลาง กําหนดจุดใหเปนจุดศูนยกลาง จุด 
ระบุเสนสะทอน กําหนดเสนใหเปนเสนสะทอน วัตถุตรง 
ระบุมุม กําหนดมุม จุด 3 จุด 
ระบุอัตราสวน กําหนดอัตราสวน จุด 3 จุดหรือสวนของเสนตรง 

2 เสน 
ระบุเวกเตอร กําหนดขนาดและทิศทางของ

การแปลง 
จุด 2 จุด 

ระบุระยะทาง กําหนดระยะทางการแปลง ระยะทาง 
เล่ือนขนาน เล่ือนวัตถุตนแบบ วัตถุทุกชนดิ 
หมุน หมุนวตัถุตนแบบ วัตถุทุกชนดิ 
ยอ/ขยาย ยอ/ขยายวัตถุตนแบบ วัตถุทุกชนดิ 
สะทอน สะทอนวัตถุตนแบบ วัตถุทุกชนดิ 
ทําซํ้า ทําซํ้าเดิมเปนจํานวนครั้ง

ตอเนื่องกัน 
วัตถุทุกชนดิ 
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การใชเมนู การแปลง 
เมนูการแปลงเปนเมนูลําดับที่ 5 ของแถบเมนูดานบน  
ซ่ึงการแปลงใชสําหรับแปลงวัตถุหรือช้ินงานใน 
ลักษณะตาง ๆ ตามที่เราตองการซึ่งการแปลงมีดวยกัน 
4 ชนิดหลัก ๆ ไดแกการเลื่อนขนาน การหมุน  
การยอ/ขยาย และการสะทอน  
ซ่ึงแตละเมนูมรีายละเอียดการใชดังนี ้

 1. เล่ือนขนาน การเลื่อนขนานเปนการแปลงวัตถุตนแบบ  ใหไดวัตถุอีกชิ้นหนึ่งที่เหมอืน
ตนแบบทุกประการเพยีงแตตําแหนงจะถูกเลื่อนขนาน 
ไปตามที่เรากําหนด หากวัตถุตนแบบมีการเปลี่ยนแปลง  
วัตถุที่ไดจากการเลื่อนขนานก็จะเปลี่ยนแปลงตามดวย  
ตําแหนงของการเลื่อนขนานแบงออกเปน 3 ชนิดดวยกัน 
ขึ้นอยูกับพกิัดของเวกเตอรทีร่ะบุคือ 
 
  1.1 ตามพิกัดเชิงขั้ว คือใสคาระยะทางคงที่จากวัตถุตนแบบ และใสคามุมที่
ตองการใหเล่ือนขนานไป วตัถุที่ไดจากการเลื่อนขนานนี ้
จะมีระยะทางและทํามุมคงที่กับวัตถุตนแบบตลอดเวลา  
ไมวาเราจะเคลื่อนยายหรือเปล่ียนแปลงวตัถุตนแบบอยางไร 

ก็ตามเชนเราอยากไดจุด A′ ที่อยูหางจากจดุ A คงที่  
1 เซนติเมตร ทางขวามือของจุด A วิธีการคือเราสรางจุด A  
กอน จากนั้นเลือกจุด A ไปที่เมนู การแปลง เลือก เล่ือนขนาน 
จะเกิดกลองขอความการเลื่อนขนาน เลือกชอง เชิงขั้ว  

ใสคาระยะทางคงที่ 1 และ มุมคงที่ 0 กดปุมเลื่อนขนาน เราจะไดจดุ A′ ตามตองการ  
  1.2 ตามพิกัดฉาก คือใสคาระยะทางคงที่จากวัตถุตนแบบ ทั้งในแนวนอน  

(แกน X) และแนวตั้ง (แกน Y) ที่ตองการใหเล่ือนขนานไป วัตถุ 
ที่ไดจากการเลือ่นขนานนีจ้ะมีระยะทางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง 
คงที่กับวัตถุตนแบบตลอดเวลา ไมวาเราจะเคลื่อนยายหรือ 

เปลี่ยนแปลงวตัถุตนแบบอยางไรก็ตาม หากเราตองการจดุ A′  
ตามขอ 1.1 มีวธีิการคือ เลือกจุด A ไปที่เมนู การแปลง เลือก  
เล่ือนขนาน จะเกดิกลองขอความการเลื่อนขนาน เลือกชอง  
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก ใสระยะทางคงที่ แนวนอน 1 และแนวตั้ง 0  

กดปุมเลื่อนขนาน จะไดจุด A′ เหมือนขอ 1.1  
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1.3 ตามเวกเตอรที่ระบุไว คอืเราจะตองระบุเวกเตอรหรือวาทิศทางของการแปลง 

กอน วิธีการคอืเลือกจุดเริ่มตนของทิศทางการแปลงกอน  
แลวตามดวยจดุปลายของทิศทางการแปลง แลวไปที่เมนู  
การแปลง เลือก ระบุเวกเตอร จากนั้นเลือกวัตถุตนแบบ 
ที่จะเลื่อนขนาน ไปที่เมนู การแปลง เลือกเล่ือนขนาน  
จะเกิดกลองขอความการเลื่อนขนาน เลือกชอง ตามที่ระบุ 
 โปรแกรมจะทําการเลื่อนขนานวัตถุตนแบบไปตาม 
ทิศทางของเวกเตอรที่เราระบุไว 
  

เชนเราอยากหาจุด A′ ที่อยูหางจากจดุ A ตามความยาว 
ของสวนของเสนตรง BC และมีทิศทางจากจุด B ไปยังจดุ C  
มีวิธีการดังนี้ เลือกจุด B แลวเลือกจุด C ตามลําดับ  
จากนั้นไปที่เมนู การแปลง เลือก ระบุเวกเตอร  
เลือกจุด A ไปที่เมนู การแปลง เลือกเล่ือนขนาน  
จะเกิดกลองขอความการเลื่อนขนาน เลือกชอง  

ตามที่ระบุ กดปุม เล่ือนขนาน จะไดจดุ A′ ตามตองการ 

การเลื่อนขนานแบบนีจุ้ด A′ ที่เราไดจะเปลี่ยนแปลงได 
หากเราทําการเปลี่ยนแปลงจดุ B และจุด C ที่เปนจุดระบ ุ
เวกเตอร ซ่ึงตางจาก 2 วิธีแรกจะไมสามารถเปลี่ยนระยะทาง 
และมุมของจุดทั้งสองไดเลย  
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 2. หมุน การแปลงโดยวิธีหมุนนี้แยกออกเปน 2 ชนิดดังนี้ 
  2.1 หมุนดวยมุมคงที่ เลือกจุดศูนยกลางของการหมุนกอน แลวไปทีเ่มนู การแปลง 
เลือก ระบุจุดศนูยกลาง เลือกวัตถุตนแบบทีจ่ะทําการแปลง ไปที่เมนู การแปลง เลือก หมุน จะเกดิ
กลองขอความ หมุน เลือก มมุคงที่ ใสคามุมที่ตองการ กดปุมหมุน ก็จะไดวัตถุตามตองการ 

   
 

 
 

2.2 หมุนดวยมุมที่ระบุ เลือกจุดศูนยกลางของการหมุนกอน แลวไปทีเ่มนู การ
แปลง เลือก ระบุจุดศนูยกลาง เลือกจุด 3 จดุที่ทําใหเกิดมมุที่ตองจะหมนุตามมุมนั้น ไปที่เมนู การ
แปลง เลือก ระบุมุม เลือกวตัถุตนแบบที่จะทําการแปลง ไปที่เมนู การแปลง เลือก หมุน จะเกิด
กลองขอความ หมุน เลือกมมุที่ระบุ กดปุม หมุน กจ็ะไดวัตถุตามตองการ 
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 3. ยอ/ขยาย การแปลงโดยวธีิยอ/ขยายนี้แยกออกเปน 2 ชนิดดังนี ้
3.1 ดวยอัตราสวนคงที่ เปนการยอหรือขยายวัตถุตนแบบใหมีขนาดเล็กลงหรือ

ใหญขึ้นตามอตัราสวนคงที่ที่เรากําหนดเอง การยอหรือขยายนีจ้ําเปนตองมีจุดศูนยกลางของการยอ
หรือขยาย โดยการเลือกจุดศนูยกลางของการยอหรือขยาย แลวไปที่เมนู การแปลง เลือก ระบุจุด
ศูนยกลาง จากนั้นเลือกวัตถุตนแบบที่ตองการยอหรือขยาย ไปที่เมนู การแปลง เลือก ยอ/ขยาย จะ
เกิดกลองขอความ ยอ/ขยาย เลือก อัตราสวนคงที่ หากตองการไดวตัถุที่มีขาดใหญกวาใหใส
อัตราสวนที่มากกวา 1 หากตองการวัตถุที่มขีนาดเล็กลงใหใสอัตราสวนที่นอยกวา 1 และหาก
ตองการวัตถุทีม่ีทิศทางตรงขามกับวัตถุตนแบบใหใสเครื่องหมายลบ 

 

 
 
3.2 ดวยอัตราสวนที่ระบุ หากเราตองการยอหรือขยายตามอัตราสวนที่

เปลี่ยนแปลงได ใหสรางตัวเปล่ียนอัตราสวนขึ้นมา ดวยสรางจากจุด 3 จุดที่อยูบนเสนตรงเดียวกนั 
เลือกจุด 3 จดุนั้น ไปที่เมนู การแปลง เลือก ระบุอัตราสวน เลือกวัตถุตนแบบที่ตองการยอ/ขยาย ไป
ที่เมนู การแปลง เลือก ยอ/ขยาย จะเกิดกลองขอความ ยอ/ขยาย เลือก อัตราสวนที่ระบุ กดปุม ยอ/
ขยาย  
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 4. สะทอน เปนการสรางวัตถุที่สะทอนกับวัตถุตนแบบ ผานเสนสะทอน เหมือนเรามอง
ตัวเองในกระจก ดังนัน้วตัถุที่ไดจะมีลักษณะเหมือนวัตถุตนแบบทุกอยาง โดยเสนสะทอนเปน
ตัวกําหนดระยะทางและทิศทาง วิธีการคือตองมีวัตถุตรง เลือกวัตถุตรง ไปเมนู การแปลง เลือก 
ระบุเสนสะทอน เลือกวัตถุตนแบบ ไปที่เมนู การแปลง เลือก สะทอน ก็จะไดวัตถุตามตองการ 
 
 

 
 
 
 
 

5. การทําซ้ํา เปนคําส่ังใหวตัถุทําซํ้ากับขั้นตอนเดิมทีเ่ราทํากับจุดที่เลือกไว โดยเราตองระบุ
จุดที่จะทําซํ้าโดยบอกใหโปรแกรมทราบวาจุดไหนเปนตนแบบของจุดไหน วิธีการใชคําส่ังคือให
ทําการแปลงวตัถุตนแบบครั้งแรกกอน จากนั้นใหเลือกจดุที่เราทําการแปลงครั้งแรก แลวโปรแกรม
จะถามวาแตละจุดจะใหทําซํ้ากับจุดไหนเราก็เลือกคูของจุดแตละจุดตามที่เราตองการ 
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การใชเมนู การวัด 
เมนูการวดัเปนเมนูที่ประกอบดวยคําส่ังสําหรับการวัด 
ทั้งหมด โดยท่ีระยะหรือมุมตาง ๆ ที่เราวัดไดจาก 
วัตถุหรือช้ินงานเหลานี้จะมีขนาดเทากับระยะหรือมุม 
ของวัตถุนั้น ๆ จริง เมื่อเราสั่งพิมพช้ินงานหรือวัตถุ 
ของเราทางเครื่องพิมพ สามารถวัดไดตามอัตราสวน 
ที่ปรากฏทางหนาจอ วิธีการใชคําส่ังเหลานี้ ก็ยังคง 
เหมือนการใชคําส่ังอ่ืน ๆ โดยจะตองเลือกวัตถุให 
ถูกตองกับคําส่ังแตละคําส่ัง  

เมนูการวดัมีสวนประกอบดงัแสดงในตารางนี้ 
 

ชื่อเมนู หนาท่ี ใชกับวัตถ ุ
ความยาว ใชวัดความยาวของสวนของ

เสนตรง 
สวนของเสนตรง 

ระยะทาง ใชวัดระยะทาง จุด 2 จุด, จุดกบัเสนตรง 
เสนรอบรูป ใชวัดเสนรอบรูป รูปทรงปดหรือพื้นที่เซกเตอร 
เสนรอบวง ใชวัดเสนรอบวง วงกลม 
มุม ใชวัดมุม จุด 3 จุด 
พื้นที ่ ใชวัดพื้นที ่ รูปปดหรือวงกลม 
มุมของสวนโคง ใชวัดมุมที่รองรับสวนโคง สวนโคง 
ความยาวสวนโคง ใชวัดความยาวสวนโคง วงกลมหรือสวนโคง 
รัศมี ใชวัดรัศม ี วงกลมหรือสวนโคง 
อัตราสวน ใชวัดอัตราสวน สวนของเสนตรง 2 เสนหรือจุด 

3 จุดในแนวเสนตรงเดียวกนั 
คํานวณ เครื่องมือสําหรับการคํานวณ ใชไดตลอดเวลา 
พิกัด ใชวัดคูอันดับของจุด จุดตั้งแต 1 จุด 
พิกัดที่ 1 (x) ใชวัดคา x ของคูอันดับ จุดตั้งแต 1 จุด 
พิกัดที่ 2 (y) ใชวัดคา y ของคูอันดับ จุดตั้งแต 1 จุด 
ระยะระหวางพิกัด ใชวัดระยะทางระวางจดุ 2 จดุ จุด 2 จุด 
ความชัน ใชวัดความชัน สวนของเสนตรง, รังสี, 

เสนตรงตั้งแต 1 เสน 
สมการ ใชวัดสมการ เสนตรงตั้งแต 1 เสน 
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การใชเมนู กราฟ 

 
 
เมนูกราฟมีสวนประกอบดังแสดงในตารางนี้ 
 

ชื่อเมนู หนาท่ี 
กําหนดระบบพิกัด กําหนดระนาบ XY เขียน แกนX แกน Y 
ระบุระบบพิกดั กําหนดระนาบ X ,Y ใดเปนระนาบหลัก 
รูปแบบกริด กําหนดรูปแบบของเสนกริด 

- กริดเชิงขั้ว 
- กริดจัตุรัส 
- กริดสี่เหล่ียมมมุฉาก 

ซอนกริด ซอนกริดหรือแสดงกริด 
สแนพจุด กําหนดใหโปรแกรมคํานวณจุดเปนจํานวนเต็ม 
ลงจุด สรางจุดคูอันดบัที่ตองการ 
พารามิเตอรใหม สรางตัวแปรใหม 
ฟงกชันใหม สรางฟงกชันใหมแตยังไมวาดกราฟ 
เขียนกราฟฟงกชันใหม สรางฟงกชันใหมแลววาดกราฟ 
อนุพันธ หาอนุพันธของฟงกชัน 
สรางตาราง นําคาของฟงกชันตาง ๆ มาเขียนเปนตาราง 
เพิ่มขอมูลในตาราง เพิ่มขอมูลในตาราง 
ลบขอมูลในตาราง ลบขอมูลในตาราง 
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แบบฝกหัดท่ี 1 
 
ใหสรางรูปทรงเรขาคณิตตอไปนี้โดยใชโปรแกรม Sketchpad โดยที่ไมวาจะขยับจดุไหนของรูป  
ก็ยังคงเปนรูปทรงที่มีคุณสมบัติเดิม 
 
1. สรางสามเหลี่ยมหนาจัว่  
 
2. สรางสี่เหล่ียมดานขนาน 
 
3. สรางสามเหลี่ยมมุมฉาก 
 
4. สรางสามเหลี่ยมดานเทา  
 
5. ส่ีเหล่ียมจัตรัุส 
 
6. สรางหาเหลี่ยมดานเทา 
 
7. สรางหกเหลี่ยมดานเทา 
 
8. สรางแปดเหลี่ยมดานเทา 
 
9. สรางสามเหลี่ยมแนบในวงกลม และสามเหลี่ยมแนบนอกวงกลม 
สรางวงกลมกอน เปลี่ยนรัศมีวงกลม สามเหลี่ยมกย็ังแนบในและแนบนอกวงกลมอยู 
 
10. สรางสามเหลี่ยมแนบในวงกลม และสามเหลี่ยมแนบนอกวงกลม สรางสามเหลี่ยมกอน 
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แบบฝกหัดท่ี 2 
 
1. บันไดอันหนึ่งวางพาดอยูบนกําแพงและมีกระปองสแีขวนอยูบนบนัได ถาบันไดเลื่อนไถลลงมา  
จงวาดรอย Trace ของจุดที่แขวนกระปองสี วามีทางเดินเปนรูปอะไร 
 
2. จุดศูนยกลางของวงกลมทีผ่านจุด (1,4) และสัมผัสแกน X เสมอ มีทางเดินเปนรูปอะไร  
และสมการของทางเดินคืออะไร 
 
3. จงหาความสัมพันธระหวางพื้นที่ A ของรูปสามเหลี่ยมดานเทาและความยาวของเสนรอบรูป P 
ของรูปสามเหลี่ยมดานเทารูปนั้น 
 
4. ส่ีเหล่ียมรูปหนึ่งมีดาน 3 ดานยาว 17, 12 และ 9 cm ตามลําดับ จงหาความยาวดานที่เหลือที่ทําให
เกิดวงกลมแนบในสี่เหล่ียมรูปนี้ 
 
5. เขียนกราฟของ y = x + 1, y = x – 5, y = 5 – x และ x = 7  
พรอมทั้งวัดหาพื้นที่ที่ถูกปดลอมดวยกราฟดังกลาว        
 

6. กระดาษรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสขนาด 10×10 เซนติเมตร ตัดมุมทั้งส่ีออกเทา ๆ กัน เพื่อพับเปนกลอง  
จงหาวาตองตดัออกยาวเทาใด จึงจะไดปริมาตรมากที่สุด 

 


