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คํานํา 

 
 

ERC3 เปนโปรแกรมวิเคราะหออกแบบโครงสรางอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ที่พัฒนาตอเน่ืองมาจาก   Visual RC Design โดยยังคงรักษา
ลักษณะวิธีการใชงานและคุณสมบัติเดิมที่ดีเอาไว  

 
ส่ิงที่แตกตางและเพิ่มเติมจาก Visual RC Design ที่สําคัญก็คือ 

Module สําหรับวิเคราะหโครงสรางหลักจะเปน Three Dimension Frame 
Analysis / Direct Stiffness Method ที่อาศัยการแกสมการดวยวิธี 
Matrix Method และการวิเคราะหหาแรงภายในแผนพื้นไดเพิ่มเติมวิธีการ 
Model Structure ดวยวิธีการทาง Finite Element Method สําหรับแผน
พื้นที่มีลักษณะนอกเหนือขอบเขตของ วิธีการคํานวณวิธีที่ 3 ของสมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)  

 
ความสามารถ ERC3 ที่เพิ่มเติมจาก Visual RC โดยหลัก ก็คือ 

สามารถวิเคราะหแผนพื้นที่อยูนอกเหนือขอบเขตการคํานวณดวย Code 
ตาง ๆ ได เชน แผนพื้นที่ไมเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา เปนตน และการวิเคราะห
คานที่อยูนอกแนวแกนหลัก X-Z ได 
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ERC3 Release1 สามารถคํานวณโครงสรางไดครั้งละ 1 ช้ันของ
อาคารเชนเดียวกับ Visual RC  

 
ผลลัพธจากการวิเคราะหโครงสรางจะเปนผลโดยตรงมาจาก

วิธีการ Model โครงสราง ซ่ึง ERC3 ไดใชวิธีผสมผสาน ระหวางการ
วิเคราะหโครงสรางดวย Code (แผนพื้นวิธีที่ 3) และการวิเคราะหโครงสราง
ที่ใชวิธีการแกสมการจริง จึงอาจจะทําใหผลลัพธที่ไดมาสูงกวาการวิเคราะห
ดวยการแกสมการจริงทั้งหมดบาง  

 
เชนเดียวกับการใชงานโปรแกรมวิเคราะหโครงสรางทั่วไป ผลลัพธ

จาก ERC3 เปนเพียงขอเสนอหน่ึงที่ผูใชจะตองพิจารณาในการนําไปใช
ออกแบบโครงสรางดวยความระมัดระวัง   
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  1.  เร่ิมตนการใชงาน ERC3 

 
  

ERC3 Release1 เปนโปรแกรมออกแบบวิเคราะหโครงสรางอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่สามารถทํางานไดครั้งละ 1 ช้ันของอาคาร โดยการใช
งานของโปรแกรมจะไมจํากัด รูปแบบของแผนพื้น ทิศทางของการวางคาน 
และการวางตําแหนงของนํ้าหนักที่กระทําตอโครงสราง วิธีการใชงานและ
รูปแบบของโปรแกรมจะคลายคลึงกับการใชงาน Visual RC ที่ปอนขอมูล
โครงสรางดวยการวาดภาพ ลักษณะและความสามารถตาง ๆ ของโปรแกรมที่
เพิ่มเติมจาก Visual RC จะมีดังน้ี 

 

1.   แผนพื้น คสล. ไมจํากัดรูปราง เชนแผนพื้นรูปสามเหล่ียม 
แผนพื้นที่ไมเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาเปนตน 

2.   แผนพื้นที่มี หรือไมมีคานรองรับ หรอืแผนพื้นที่มีคาน
รองรับไมครบทกุดาน 

3.   แผนพื้นที่มีนํ้าหนักกระทาํอื่น ๆ เชน PointLoad หรือ 
LineLoad ที่นอกเหนือจากนํ้าหนัก DeadLoad และ 
LiveLoad ที่นํ้าหนักกระทําเฉล่ียตามปกต ิ 

4.   ทิศทางการวางคานจะอยูในทิศทางใดก็ได ไมจํากัดแต
เฉพาะในแนวแกน X-Y 

5.   ปริมาณเหล็กเสริมในคานจะรวม ผลการคํานวณจาก 
Bending Moment และ Torsion ดวย  
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6.   ปริมาณเหล็กเสริมในเสา จะรวมผลการคํานวณจากแรง
ตามแนวแกนและBending Moment ที่เกิดข้ึนดวย 

 

1.1 หนาตางของ  ERC3D   

   ERC 3D  จะประกอบไปดวยหนาตางหลัก ๆ ดังน้ี 
   1.1.1 หนาตางหลัก Main Windows 

 
 

รูปที่ 1.1 ภาพหนาตางหลัก ของ ERC3 
 

หนาตางหลักจะเปนหนาตางที่สําหรับใชปอนขอมูล และแสดงภาพ
โครงสรางในระหวางการใชงานโปรแกรม  

 

1.1.2 หนาตาง General Properties จะประกอบดวยหนาตางยอย
อีก 2 หนาตาง ซ่ึงจะเปนหนาตางสําหรับปอนรายละเอียดทั่วไป เชน ช่ือ
โครงการ ช่ืองาน คา fc  fc’ fs fy  เปนตน 
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รูปที่ 1.2 ภาพหนาตาง General Properties ซ่ึงจะมี 2 หนาตางยอย คือ สวน

แสดงขอมูลรายละเอียดทั่วไป สําหรับผูใชงานกําหนด และ สวนแสดงคุณสมบัติ
ของวัสดุ ซ่ึงก็คือคา fc  fc’  fs และ fy ของช้ินสวน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
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1.1.3 หนาตาง Section เปนหนาตางสําหรับกําหนดขนาดของ
คาน และเสา ที่ใชในการปอนขอมูลซ่ึงจะตองกําหนดกอนการปอนขอมูลหรือ
การวาดภาพโครงสราง 

 

 
 

รูปที่ 1.3 ภาพหนาตาง Section สําหรับปอนขนาด  
และช่ือของ คาน เสา เพือ่ใชในการปอนขอมูลโครงสราง 
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1.1.4 หนาตาง Beam Result  เปนหนาตางสําหรบัแสดง
ผลลัพธการวเิคราะหและคํานวณ คาน   

 

 
 

รูปที่ 1.4 ภาพหนาตาง Beam Result 
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1.1.5 หนาตาง Slab Result เปนหนาตางสําหรับแสดงผลลัพธ
การวเิคราะหและคํานวณ แผนพื้น   

 

 
 

รูปที่ 1.5 ภาพหนาตาง Slab Result 
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1.1.6 หนาตาง Column Result เปนหนาตางสําหรบัแสดง
ผลลัพธการวเิคราะหและคํานวณ เสา  

 

 
 

รูปที่ 1.6 ภาพหนาตาง Column Result 
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1.1.7 หนาตาง Cross Check เปนหนาตางสําหรับแสดงผลการ
ตรวจสอบผลการวิเคราะหโครงสราง โดยการเปรียบเทียบ แรงกระทําทั้งหมด
ที่เปนสวนของขอมูลนําเขา (Data input) และ แรงปฏิกิริยา (Reaction) ที่เปน
สวนของผลลัพธจากการคํานวณของโปรแกรม   

 

 
 

รูปที่ 1.7 ภาพหนาตาง Cross Check 
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1.2 ระบบพิกัด และหนวยแรงของ ERC3 
1.2.1 การแสดงภาพโครงสรางและการบอกตําแหนงของจุดตาง ๆ 

เชนตําแหนงเริ่มตน ส้ินสุดความยาวคาน ตําแหนงเสา หรือจุดขอบเขตของพื้น 
จะอยูในระบบพิกัด 3 มิติ ในรูปแบบ Cartesian Coordinate (ประกอบดวย
แกน X, Y  และ Z)  ซ่ึงระนาบของพื้นดิน จะเปนระนาบ X-Z  สวนทิศทางตาม
ความสูง จะเปนทิศทางตามแกน Y  

 
 

 
 

รูปที่ 1.8 ทิศทางตามแนวแกน ตามระบบพกิัดของ ERC3 
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1.2.2 หนวยแรงและระยะความยาวของ ERC3 จะใช 
มาตราเมตริกโดย  

 -  ความยาว  มีหนวยเปน เมตร 
-  น้ําหนัก หรือแรงกระทํา  มีหนวยเปน กิโลกรัม 
-  พ้ืนที่  มีหนวยเปน ตารางเมตร 
-  โมเมนต  มีหนวยเปน กิโลกรัม-เมตร 
-  หนวยแรงภายใน (Stress) มีหนวยเปน กิโลกรัม/ตารางซม. 

 
 

1.3 ขั้นตอนหลักการใชงานโปรแกรม การใชงานโปรแกรม ERC3 
จะมีลักษณะเชนเดียวกับการใชงาน Visual RC ซ่ึงมี 3 ข้ันตอนหลัก คือ
การปอนขอมูลดวยการวาดรูปโครงสราง การส่ังใหโปรแกรมวิเคราะหหา
แรงภายในช้ินสวน และการเรียกดูผลลัพธทั้งการแสดงผลหนาจอหรือการ
พิมพ โดยการใชงานโปรแกรมจะมีข้ันตอนรวมทั้งหมดเรียงลําดับดังน้ี 

 
1.3.1 การปอนขอมูลทั่วไปเชน ช่ือโครงการ ช่ืองาน คาหนวย

แรงใชงานของคอนกรีตและเหล็ก ดวยคําส่ัง  
Edit  General Property 

 
1.3.2 กําหนดช่ือและขนาดของหนาตัดคานและเสา ดวยคําส่ัง 

Edit  Section 
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1.3.3 กําหนด Grid X และ Grid Y ใหเกิด node ซ่ึงก็คือจุดตัด
ของ Grid X และ Grid Y ดวยคําส่ัง  

Edit  Place Grid 
 

1.3.4 กําหนดตําแหนงเสา ตาม node ตาง ๆ ที่ตองการดวยคําส่ัง 
Edit  Place Column 

 
1.3.5 กําหนดตําแหนงคาน โดยจุดเริ่มตนและส้ินสุดของคานจะตอง

อยูใน node ดวยคําส่ัง 
Edit  Place Beam 

 
1.3.6 กําหนดตําแหนงพื้น โดยจุดมุมพื้นจะตองอยูใน node 

เทาน้ัน ดวยคําส่ัง 
Edit  Place Slab 

 
1.3.7 กําหนดตําแหนงแรงกระทําตาง ๆ ที่กระทําตอโครงสราง 

ดวยคําส่ัง 
Edit  Place Load 
Edit  Place Moment 
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1.3.8 ส่ังใหโปรแกรมวิเคราะหโครงสรางและคํานวณหา
ปริมาณเหล็กเสริมในช้ินสวนดวยคําส่ัง 

Execute Analyse 
1.3.9 เรียกดูผลลัพธการคํานวณของช้ินสวนดวยคําส่ัง 

Execute Result Beam Result 
Execute Result Slab Result 
Execute Result Column Result 
 

 

1.3.10 การส่ังพิมพภาพตาง ๆ ของโครงสรางและผลลัพธการ
คํานวณตาง ๆ ออกทางเครือ่งพิมพ ดวยคําส่ัง 

File Print คําสั่งยอย 
 

หรือเรียกดูภาพกอนการพิมพจริงดวยคําส่ัง 
File Preview คําสั่งยอย 

 
 
 
 
 
 
 



2 - 1  
 

 

                       2.  การปอนขอมูลใน ERC3 
  

การปอนขอมูลในโปรแกรม ERC3 สวนใหญจะเปนการปอน
ขอมูลดวยการวาดภาพผังโครงสราง ลักษณะทั่วไปของการปอนขอมูลก็คือ 
เลือกคําส่ังจากเมนูคําส่ัง หรือกดปุมคําส่ังลัด เม่ือโปรแกรมรับรูคําส่ังน้ันแลว 
จะปรากฏ กรอบของกลุมชองเติมขอความเพื่อตั้งคาที่จําเปนกอนการปอน
ขอมูล การปอนขอมูลควรจะดําเนินการไปเปนข้ันตอน ในระหวางน้ันอาจจะ
บันทึกขอมูลเอาไวเปนระยะ เพราะการใชงานโปรแกรมวิเคราะหโครงสราง 
จําเปนจะตองมีการทดลองปรับเปล่ียนขอมูลเพื่อใหไดผลลัพธที่เหมาะสม  

ข้ันตอนในการปอนขอมูลของ ERC3 จะเรียงตามที่ลําดับไวใน 
ขั้นตอนหลักการใชงานโปรแกรม ในบทที่ 1 โดยรายละเอียดจะมีดังน้ี 

 
2.1 การปอนขอมูลทั่วไป  คําส่ัง Edit  General Property 

จะประกอบไปดวยกลุมขอมูลที่ผูใชจะตองกรอกเพื่อเปนรายละเอียด และ 
Design Criteria   

 
2.1.1 สวนที่เปนช่ือโครงการ Project Title เรียกข้ึนมาดวย

การเลือกหนา (Tap) Project ประกอบดวยช่ือโครงการ (Project Name) ช่ือ
งาน (Job Name) และรายละเอียดงาน (Job Detail) ขอความตาง ๆ ในสวนน้ี
จะไปปรากฏในรายงานที่พิมพออกทางเครื่องพิมพ  

 



2 - 2  
 

 
รูปที่ 2.1 กรอบบันทึกขอมูล General Property 

 
 
2.1.2 สวนที่เปน Design Criteria เรียกข้ึนมาดวยการ

เลือกหนา (Tap) Define Material เพื่อการกําหนด คา fc’, fc, fy, fs เพื่อ
ใชคํานวณหาปริมาณเหล็กเสริมของคาน พื้น เสา เม่ือไดกําหนดคา ตาง ๆ 
แลวโปรแกรมจะคํานวณคาคงที่ตาง ๆ ไดแก n, j, k และ R โดยการกําหนด 
Design Criteria จะแยกออกมาเปน Beam properties และ Slab 
properties 
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รูปที่ 2.2 กรอบบันทึกขอมูล Design Criteria ในหนา Define material 

 
2.2  การปอนชื่อและรายละเอียดหนาตัดคานและเสา คําส่ัง 

Edit Section ในการปอนขอมูลโครงสราง เสาและคาน จะตองระบุ
ขนาดควบคูไปดวย เพื่อความสะดวกและไมสับสนในข้ันตอนการปอนขอมูล
ดังกลาว จึงตองสรางช่ือของ Section คานและเสากอนเสมอ ข้ันตอนการ
สรางช่ือ section มีดังน้ี 

1. พิมพช่ือหนาตัดลงในชองรับขอความ โดยช่ือจะตองไมซํ้า
กันกับช่ือที่ไดตั้งไปแลว 

2. ปอนหรือเลือกตัวเลขขนาดความกวาง (B) และ ความ
ลึก (D) ของคานและเสา ลงในชองรับขอความ 
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3. ทุกครั้งที่ปอนช่ือและขนาดแลว จะตองบันทึกช่ือ 
section เพื่อสามารถเรยีกใชในระหวางการปอนขอมูลตําแหนงเสาและคาน
ดวยการกดปุม Add 

4. หากตองการลบช่ือ section ใดออกไป ใหเลือกช่ือ 
section น้ันข้ึนมาแลวกดปุม Remove 

5. ช่ือ section คาน และเสา เม่ือสรางเสร็จแลว สามารถ
บันทึกเปนไฟลลง disk แยกออกมาตางหากจากไฟลขอมูลโครงสรางไดดวย
การกดปุม Save หรือถาหากตองการใหช่ือ section ที่ไดสรางไวน้ันถูก
เรียกใชงานอัตโนมัติทุกครั้งที่เปดโปรแกรม จะตองกดปุม Make Default 

6. ไฟลขอมูล ช่ือ section คาน และเสา ที่ไดบันทึกไว
แลว สามารถเรียกใชงานได ดวยการกดปุม Read  

 

 
รูปที่ 2.3 หนาตางการสราง Section Name 
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2.3 การกําหนดเสน Grid ERC จะอางอิงตําแหนงช้ินสวนตางๆ 
ดวย node (ซ่ึงแตละ node จะเกิดจากการตัดกันของ Grid X และ Grid Z 
ดังน้ันพิกัดประจําตัวแตละ node จะมีคาตาม Grid X และ Grid Y ที่ตัด
กันน้ัน) จึงจะตองกําหนด Grid X และ Grid Z ใหตัดกันเกิด node จน
ครอบคลุม plan โครงสรางที่ตองการ วิเคราะห โดยทีจุ่ดเริ่มตนและส้ินสุดของ 
คาน จุดเริ่มตนและส้ินสุดของ LineLoad ตําแหนงมุมของพื้น ตําแหนง 
PointLoad จะตองเกิดข้ึนที่ node เทาน้ัน 

การปอนคา  Grid สามารถทําไดดวยการเลือกคําส่ัง Edit 
PlaceGrid หรือ กดปุมของ Grid ที่ปุมคําส่ังลัดเม่ือโปรแกรม 
รับคําส่ังแลวจะปรากฏขอความวา PlaceGrid ข้ึนที่ ชอง Edit Mode และ
ปรากฏกรอบขอความชวยการปอนขอมูล Grid ที่มุมขวาของจอภาพ การ
ปอนขอมูลจะทําได 2 วิธีคือ  

 
2.3.1 การปอนขอมูลดวยการกรอกตัวเลขในกรอบขอความ  

การปอนตัวเลข Grid สามารถปอนไดทั้งคา Grid X และ Grid Z  ดวยการ
กรอกตัวเลขลงไปในชอง X-grid หรือ Z-grid แลวกด Enter   โดยคา 
Grid ที่ปอนสามารถเลือกไดวาจะเปนระยะจากไหน ใน 3 ลักษณะ ตามการ
เลือกจากชองขอความถัดไป 

 

 
รูปที่ 2.4 กรอบชวยการปอนขอมูล Grid 
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ลักษณะที่ 1 From Origin จะเปนการกําหนด Grid เปนระยะ 
ตัวเลขที่หางจากจุด origin ของผัง (ที่ X = 0) เชนถากรอกตัวเลข “4” ในชอง 
X-Grid และกําหนดลักษณะเปน  From Origin  จะเปนการกําหนด Grid 
ที่ระยะ  X = 4 

 

ลักษณะที่ 2  From Last Grid จะเปนการกําหนดที่ระยะหาง
จาก Grid ที่มีคามากที่สุด เชน หากมีการปอนคา Grid ไปบางแลว สมมติวาคา 
Grid ที่มากที่สุดในขณะน้ันเปน X = 16 ถาปอนตัวเลข  “4” ในชอง X-Grid 
เม่ือ กด Enter โปรแกรมจะสราง Grid ที่ระยะ X =  4+16  ซ่ึงก็คือ  X = 20  

 

 
รูปที่ 2.5 ลักษณะการปอนคา Grid ใหเปน From Last Grid 

 

ลักษณะที่ 3 เปนการสราง Grid ใหม หางจาก Grid เดิมที่มี
อยูแลว เชน ไดสราง Grid ไวแลวที่ระยะ 4, 8, 12 และ 16 ไวแลว หาก
ตองการปอนคา Grid ที่ระยะ 1.25 จากคา Grid 12 จะตองปอนตัวเลข 
1.25 โดยเลือกคา ในชองขอความหลังใหเปน 12  
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รูปที่ 2.6 ลักษณะการปอนคา Grid ใหเปน From 12 

 
การปอนคา Grid ทั้ง X และ Z สามารถปอนไดในคราวเดียวกัน 

เพียงแตจะตองปอนตัวเลขใหถูกชอง และกําหนดลักษณะการปอนใหตรงตามที่
ตองการ 

 
2.3.2 การปอนคา Grid ดวย เมาส  ทําไดดวยการเคล่ือนที่เมาส 

ไปตามแกน X เม่ือตองการปอนคา Grid X หรือไปตามแกน Z เม่ือตองการ
ปอนคา Grid Z (ภาพของเสนแกน อาจจะส้ันไป จะตองประมาณเองใน
ระหวางการเคล่ือนที่เมาส)  แลวอานคาตําแหนงพิกัด X และ Z จากชอง  
Mouse Location เม่ือไดคาที่ตองการจึงคลิกเมาส การปอนขอมูล Grid 
สามารถปอนขอมูลของทั้ง Grid X และ Grid Z ไดในคราวเดียวกัน 
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2.4 การปอนขอมูลเสา สามารถทําไดดวยคําส่ัง Edit  
PlaceColumn หรือกดปุม C เม่ือโปรแกรมรับคําส่ังแลวจะปรากฏขอความ
วา “PlaceColumn” ข้ึนที่ชอง Edit Mode หมายความวา ขณะน้ี โปรแกรม
กําลังรับการปอนขอมูลตาํแหนงของเสา และปรากฏกรอบขอความที่มุมขวาบน
ของหนาตางโปรแกรมเพื่อใหเลือกช่ือเสา (Column Name) ที่ไดตั้งช่ือไวกอน
แลวในข้ันตอนการปอนช่ือและรายละเอียดหนาตัดคานและเëó กอนวางตําแหนง   

  

 
รูปที่  2.7 กรอบการเลือกช่ือเสา (Column Name)  

ที่ปรากฏมุมขวาของหนาตางโปรแกรม 
 

การวางตําแหนงเสาในผังโครงสรางทําไดงาย ๆ ดวยการเคล่ือนที่
เมาสไปยังตําแหนงที่ตองการซ่ึงก็คือ Node หรือจุดตัดกันของ Grid-X และ 
Grid-Z แลวจึงคลิกเมาสจะเปนการปอนขอมูลเสา โดยขนาดเสาจะเปนไป
ตามช่ือเสา (Column Name) และมีตําแหนงพิกัดเปนไปตามตําแหนงที่คลิกเมาส 

 
รูปที่ 2.8  การใชเมาสเคล่ือนที่ไปยัง node ที่ตองการแลวคลิกเมาสเพือ่ปอนขอมูลเสา 
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ระหวางการปอนขอมูลเสาจะสามารถเปล่ียนแปลงขนาดเสาได
ตลอดเวลา  ทุกครั้งที่คลิกเมาสเพื่อวางตําแหนงเสา โปรแกรมจะอานตัวเลข 
X-Size และ Y-Size เพื่อกําหนดใหเปนขนาดของเสาที่กําลังวาง ดังน้ันการ
กําหนดขนาดของเสาจะตองกําหนดกอนแลวจึงวางเสมอ   การปอนขอมูลเสา
ควรจะกระทําใหครบจํานวน หรือเปนสวนใหญใหเสร็จส้ินกอนคอยวาง
ตําแหนงคานซ่ึงเปนลําดับถัดไปในการปอนขอมูลโครงสราง 

. 
 

2.5 การวางคานในผังโครงสราง  ใชคําส่ัง Edit Place  
Beam หรือกดปุม B เม่ือโปรแกรมรับคําส่ังแลวจะปรากฏขอความวา 
“PlaceBeam” ข้ึนที่ชอง Mouse Duty หมายความวาขณะน้ีโปรแกรมกําลัง
รับการปอนขอมูลคานและปรากฏกรอบขอความที่มุมขวาบนของหนาตาง
โปรแกรมเพื่อเลือกคานกอนวางตําแหนงคาน   

 
 
 
 

 
รูปที่ 2.9 กรอบของกลุมชองรับขอความเพื่อเลือกช่ือ คานที่ปรากฏมุมขวาบน 

เม่ือเรียกคําส่ัง Place Beam 
 

การวางตําแหนงคานจะใชวิธีการลากเสนแนวคานดวยการ 
เคล่ือนที่เมาสไปจุดเริ่มตนแลวคลิกปุมซายของเมาส โดยไมตองกดคาง 
จากน้ันเคล่ือนที่เมาสไปยังจุดส้ินสุดของคาน แลวคลิกปุมซายของเมาสอีก
ครั้ง  โปรแกรมจะทําการวาดรูปคานใหทันที และขอมูลรายละเอียดของคาน
ตัวน้ันจะถูกบันทึกไวภายในหนวยความจํา 
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รูปที่ 2.10 ข้ันตอนการวางคาน 

 

2.6 การวางแผนพ้ืนในแปลนโครงสราง   ใชคําส่ัง Edit 
Place Slab  หรือกดปุม S เม่ือโปรแกรมรับคําส่ังแลว จะปรากฏ 
ขอความวา “PlaceSlab” ข้ึนที่ชอง Edit Mode หมายความวา ขณะน้ี 
โปรแกรม กําลังรับการปอนขอมูลแผนพื้น และปรากฏกรอบขอความทีมุ่มขวา
บนของหนาตางโปรแกรมเพื่อใหกําหนดรายละเอียดกอนวางตําแหนงแผนพื้น 

 

 
รูปที่ 2.11 กรอบของกลุมชองรับขอความสําหรับ  

การปอนขอมูลแผนพื้นที่ปรากฏมุมขวาบน เม่ือเรยีกคําส่ัง Place Slab 
 
 

 2.6.1 การกําหนดประเภทแผนพื้น กอนวางแผนพื้นในผังโครงสราง
จะตองเลือกประเภทแผนพื้นในชองรับขอความ Slab Type กอน ชนิดของแผน
พื้นที่สามารถวางในแปลนโครงสรางจะมีอยู 3 ชนิดคือ 
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- แผนพื้นทางเดียวทิศทางตามแนวแกน X (One Way X) 
คือแผนพื้นที่ถายนํ้าหนักเพียงทิศทางเดียวตามแนวแกน X-X สวนใหญจะเปน
แผนพื้นสําเร็จรูป (Prefabrication Slab)   

- แผนพื้นทางเดียวทิศทางตามแนวแกน Z (One Way Z) 
คือแผนพื้นที่ถายนํ้าหนักเพียงทิศทางเดียวตามแนวแกน Z-Z สวนใหญจะ
เปนแผนพื้นสําเร็จรูป 

- แผนพื้นสองทิศทาง (Two Way) คือแผนพื้น คสล. 
ชนิดที่เทคอนกรีตในที่ สามารถกําหนดใหพื้นชนิดน้ีมีระดับที่แตกตางกันได 3 
ระดับ (Two way A, Two way B, Two way C) เน่ืองจากระดับพื้นใน 
Floor เดียวกัน หากมีระดับตางกันมากก็จะไมมีความตอเน่ืองทางดาน
โครงสราง ดังน้ันในการวางแผนพื้นโดยทั่วไปจึงควรใช Two way A เปน
ลําดับแรก หากจะตองวางแผนพื้นที่มีระดับตางจาก Two way A จนเกิด
ความไมตอเน่ืองทางโครงสรางแลว ก็อาจไปใช Two way B เปนลําดับ
ตอไป และหากมีแผนพื้นที่มีระดับตางไปอีก ก็ใหใช Two way C อยางไรก็
ตามความแตกตางคาระดับ ของแผนพื้นที่กําหนดไวเปน 3 ระดับน้ันก็เปน
เพียงการกําหนดเพื่อใหโปรแกรม ตรวจสอบความตอเน่ืองของแผนพื้นได
อยางถูกตองเทาน้ัน 

 

 2.6.2 การกําหนดคา Depth, Extra DL และ LL หมายถึง
การกําหนดความหนาของแผนพื้น (D), นํ้าหนักบรรทุกคงที่พิเศษ (Extra DL) 
นอกเหนือจากนํ้าหนักตัวเองของแผนพื้นที่ โปรแกรมไดคํานวณเอาไว  
นํ้าหนักคงที่พิเศษเหลาน้ีไดแกนํ้าหนักวัสดุพื้นผิว หรืออื่น ๆ เปนตน และ
นํ้าหนักบรรทุกจร (LL) โดยจะตองกําหนดเปนตัวเลขในชองรับขอความ
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ตามลําดับ ในกรณีที่ตองการใหรายละเอียดเหลาน้ีเปนไปตามคา Default  
ใหเลือกกาเครื่องหมายถูกที่ชอง Default Size 
 คา Depth, Extra DL และ LL จะเปนไปตามขนาดหนาตัดที่
กําหนดไวในหนาตาง Default Section  
 

2.6.3 การเลือกวิธีวางแผนพื้นในผังโครงสราง หลังจากกําหนด 
คาตาง ๆ ตามขอ 2.6.1 และ 2.6.2 แลว จะเลือกวิธีวางแผนพื้นได 2 วิธี 
โดยการเลือกวิธีในกรอบขอความที่มุมขวาบน 

-  Pick Inside Close Area คือ การเคล่ือนที่เมาสไป
ในขอบเขตที่ตองการวางแผนพื้นที่ลอมรอบดวยคานทุกดาน แลวคลิกเมาส 
จะเปนการวางแผนพื้นดวยการคลิกเมาสเพียงครั้งเดียว 

 

 
รูปที ่2.12 ลักษณะการแสดงภาพ เพื่อการวางพื้นวิธี Pick Inside Close Area 

 

- Point To Point เคล่ือนที่เมาสไปยัง node ที่จะเปน
ตําแหนงมุมใดมุมหน่ึงของ Slab แลวคลิกปุมซายของเมาสแลวเคล่ือน 
mouse ไปยัง node ที่เปนตําแหนงอีกมุมหน่ึงของแผนพื้นแลวคลิกเมาส 
โดยจะตองเคล่ือนที่เมาสแลวคลิกทุกมุมของแผนพื้นจนครบทุกมุมจนเวียน
มาถึงจุดแรกแลวคลิกเมาสครั้งสุดทาย 



2 - 13  
 

 เม่ือวางแผนพื้นตามวิธีใดวิธีหน่ึงแลวโปรแกรมจะ 
ระบายสีสรางรูปเปนสัญลักษณของ Slab ข้ึนมาโดย Slab น้ันจะมีความหนา 
(Depth), Extra Dead Load และ Live Load ตามที่กําหนดไว  

 

 
รูปที่ 2.13 ลักษณะการแสดงภาพ เพื่อการวางพื้นวิธี Pick Inside Close Area 
 
 

2.7 การปอนคาแรงกระทํา Line Load ใชคําส่ัง Edit Place 
Load หรือปุมสําหรับวางแรงหรือนํ้าหนักตาง ๆ ทั้งแรงกระทําเปนจุด 
(PointLoad) หรือนํ้าหนักแผกระจาย (LineLoad) ที่กระทําตอโครงสราง 
(พื้น คาน และเสา) เชนนํ้าหนักจาก กําแพง ผนัง นํ้าหนักจากบันได  เปนตน 
จะปรากฏขอความวา “PlaceLoad” ข้ึนในชอง Edit Mode และกรอบ
ขอความเพื่อระบุรายละเอียดนํ้าหนักกระทําข้ึนที่มุมขวาบนของจอภาพ  

 

 
รูปที่ 2.14 กรอบของกลุมชองรับขอความสําหรบั การปอนขอมูล 

ที่ปรากฏมุมขวาบน เม่ือเรียกคําส่ัง Place Load 
 



2 - 14  
 

กอนการเคล่ือนที่เมาสไปวางนํ้าหนักกระทําในผังโครงสราง
จะตองระบุรายละเอียด หรือตรวจสอบคาตาง ๆ ในกรอบขอความใหถูกตอง
ตามความตองการ ซ่ึงรายละเอียดจะมีดังน้ี 

 

-  ปอนตัวเลขแรงกระทาํในชองรับขอความ 
-  เลือกชนิดของแรงกระทํา Line Load หรือ Point Load 
-  เลือกแนวหรือตําแหนงการวางแรง General หรือ On 

Beam ซ่ึงความหมายของทางเลือก General หมายถึงจะวางแรงกระทาํที่ใด
ในโครงสรางได แมจะเปนการวางนํ้าหนักในพื้น สวนทางเลือก On Beam 
หมายถึงกาํหนดใหการคลิกเมาสเพื่อวางตําแหนงจุดเริ่มตนและส้ินสุดของ 
Line Load หรือจุดตําแหนงของ Point Load สามารถคลิกไดบนแนวคาน 
หรือตาํแหนงของเสาไดเทาน้ัน เพื่อปองกันความผิดพลาดในการปอนขอมูล 

การวางตําแหนงจุดเริ่มตนหรือส้ินสุดของ Line Load และ 
ตําแหนงของ Point Load สามารถวางไดบน node (จุดตัด grid-x grid-z) 
เทาน้ันและเปนไปตาม ทางเลือก General หรือ On Beam ที่ไดเลือกเอาไว 

การวางตําแหนง Line Load จะตองเคล่ือนที่เมาส ไปยัง 
node ที่เปนจุดเริ่มตนของ Line Load แลวคลิก จากน้ันเคล่ือนเมาสไปยัง 
node ที่เปนจุดส้ินสุด Line Load แลวคลิกอีกครั้ง จะปรากฏรูป Line 
Load ข้ึนในผังโครงสราง 

การวางตําแหนง Point Load จะตองเคล่ือนที่เมาส ไปยัง 
node ที่ตองการคลิก จะปรากฏรูปแสดง Point Load ข้ึนในผังโครงสราง 
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การปอนขอมูลแรงกระทําสามารถทําตอเน่ืองได และสามารถ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดใด ๆ เชนเปล่ียนตัวเลขนํ้าหนักหรือเปล่ียนทางเลือก 
Point Load / Line Load หรือ ทางเลือก General / On Beam กอนการวาง
ตําแหนงแรงกระทําไดตลอดเวลาที่ปอนขอมูล 

 

 
       รูปที่ 2.15 ลักษณะการแสดงภาพ Line Load และ Point Load 
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3. แกไขขอมูลใน ERC3 

 
การปอนขอมูลโครงสรางในการทํางานจริงจะตองมีการแกไขขอมูลอยู

เสมอ ๆ หลายประการ เชน การปรับเปล่ียนการรับนํ้าหนักเพื่อทดสอบ
โครงสราง การเพิ่มขนาดหนาตัดคานในบาง Span เน่ืองจากหนาตัดไม
พอเพียง หรืออาจจะเน่ืองมาจากเหตุผลทางดานสถาปตยกรรม หรือความ
เหมาะสมอื่นใดก็ตาม ERC3 จึงไดเตรียมคุณลักษณะในการแกไขขอมูลของ
โครงสรางเอาไว เพื่อใหการใชงานเกิดความสะดวกและไมสับสนกับขอมูลของ
โครงสรางตาง ๆ ที่ไดปอนเอาไวแลว การแกไขขอมูลของ ERC3 มีดังน้ี 

 

 การลบขอมูลที่ปอนครั้งสุดทาย และการเรียกขอมูลกลับมา ดวย
คําส่ัง Undo/Redo  
 การลบองคประกอบของโครงสรางดวยคําส่ัง Remove 
 การเปล่ียนแปลงคุณสมบัติ หรอื คาตาง ๆ ขององคประกอบ

โครงสราง 
 

การแกไขขอมูลโครงสรางจะตองทําดวยความระมัดระวัง เพราะ
อาจจะทําใหความสมเหตุสมผล หรือตรรกะ (Logic) ของโครงสรางผิดพลาด 
เปนเหตุใหไมสามารถวิเคราะหโครงสรางได หรือวิเคราะหโครงสรางผิดพลาด
ได โดยเฉพาะการลบขอมูล เสา คาน และการเปล่ียนแปลงความยาวคาน 
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ทั้งน้ีเ น่ืองจากในข้ันตอนการปอนขอมูลโครงสราง โปรแกรมจะทําการ
ตรวจจับการปอนขอมูลที่ผิดจากตรรกะของโครงสรางให แตในข้ันตอนการ
แกไขขอมูลเพื่อความสะดวกในการทํางานโปรแกรมอาจจะไมตรวจสอบ
ตรรกะของโครงสราง 

การบันทึกขอมูลเปนระยะ หรือการทําสําเนาขอมูลเปนส่ิงจําเปนในการ
รักษาความปลอดภัยของขอมูล จึงควรทําอยางสมํ่าเสมอตลอดเวลาที่ใชงาน
โปรแกรม  

 
  3.1 การแกไขขอมูลทีป่อนผิด ดวยคําสั่ง Undo และ Redo 

เปนการแกไขการปอนขอมูลที่ผิดพลาด ในลักษณะเดินหนาและถอยหลัง ใน
กรณีทีผู่ใชทราบถึงความผิดพลาดในทันทีทีป่อนขอมูลผิด เปนการแกไขอยาง
งายที่สุดดวยการกดปุม    หรือเลือกคําส่ัง EditUndo โปรแกรมจะ
ถอยหลังการปอนขอมูลไปให 1 step ทันทีเสมือนหน่ึงผูใชไมไดปอนขอมูล
น้ันมากอนเลย และเชนเดียวกันผูใชสามารถเรยีกขอมูลที ่ Undo น้ันมาดวย
คําส่ัง Redo คือการกดปุม  หรือเลือกคําส่ัง Edit Redo ไดดวย
เชนกัน การใชคําส่ัง Undo/Redo ถึงแมจะสามารถถอยหลังไดจนถึง Step 
แรกของการปอนขอมูล และเดินหนาไดจนถึง Step ลาสุดของการปอนขอมูล 
แตก็ตองใชงานดวยความระมัดระวังและตองคอยดูภาพโครงสรางที่
เปล่ียนแปลงไปทุก Step ดวย 
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3.2 การลบขอมูลโครงสรางตาง ๆ เราสามารถลบขอมูลโครงสราง 
ทุกชนิดที่ปรากฏในผังออกไปไดดวยคําส่ังหลักคือ Edit Remove แลว
เลือกชนิดของขอมูลที่ตองการซ่ึงอาจไดแก Grid, Column, Beam, Slab, 
Lineload และ Pointload โดยสามารถสังเกตขอความที่ชอง Edit Mode 
จะแสดงใหทราบถึงวาขณะน้ันเปนการลบขอมูลโครงสรางใด การลบขอมูล
ตาง ๆ จะทําไดดังน้ี 

 

 
รูปที่ 3.1 คําส่ัง Remove สวนตาง ๆ ในผังโครงสราง 

 

3.2.1 การลบขอมูล Grid ใชคําส่ัง Edit  Remove  
Grid จะมีขอความ RemoveGrid ที่ชองขอความ Edit Mode  จากน้ัน
เคล่ือนที่เมาสไปทับ เสนกริด X ตามแนวแกน X หรือ เสนกริด Z ตาม
แนวแกน Z ที่ตองการลบจะปรากฏ รายละเอียดของ Grid ในชองขอความ 
Entity แลวคลิกเมาส โปรแกรมก็จะทําการลบเสนกริดเสนน้ันออกไป 
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รูปที ่3.2 แสดงการลบ Grid ออกจากผังโครงสราง 

 
 

3.2.3 การลบขอมูลเสา ใชคําส่ัง Edit Remove Column 
จะมีขอความ RemoveColumn ที่ชองขอความ Edit Mode จากน้ัน
เคล่ือนที่เมาสไปทับตําแหนงเสาจะปรากฏรายละเอียดของเสา ในชองขอความ 
Entity ที่ตองการลบแลวคลิกเมาส โปรแกรมก็จะทําการลบเสาตนน้ันออกไป 

 
รูปที ่3.3 แสดงการลบเสาออกจากผังโครงสราง 
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3.2.4 การลบขอมูลแผนพื้น ใชคําส่ัง Edit Remove  
Slab จะมีขอความ RemoveSlab ที่ชองขอความ Edit Mode จากน้ัน
เคล่ือนที่เมาสไปทับตาํแหนงแผนพื้นที่ตองการลบแลวคลิกเมาส โปรแกรมก็
จะทําการลบแผนพื้นช้ินน้ันออกไป 

 

 
รูปที ่3.4  แสดงการลบแผนพื้นออกจากผังโครงสราง 

 
 

3.2.5 การลบขอมูลคาน ใชคําส่ัง Edit Remove  
Beam จะมีขอความ RemoveBeam ที่ชองขอความ Edit Mode จากน้ัน
เคล่ือนที่เมาสไปทับตําแหนงคานจะปรากฏรายละเอียดของคาน ในชอง
ขอความ Entity ที่ตองการลบแลวคลิกเมาส โปรแกรมก็จะทําการลบคานตัว
น้ันออกไป 
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รูปที ่3.5 แสดงการลบคานออกจากผังโครงสราง 

 

3.2.6 การลบขอมูลLoad ใชคําส่ัง EditRemove 
Load จะมีขอความ RemoveLoad ที่ชองขอความ Edit Mode  
จากน้ันเคล่ือนที่เมาสไปทับตําแหนงของ LineLoad หรือ PointLoad จะ
ปรากฏรายละเอียดของ Load ในชองขอความ Entity ที่ตองการลบแลวคลิก
เมาส โปรแกรมก็จะทําการลบ Load น้ันออกไป 

 
รูปที ่3.6 แสดงการลบ Load ออกจากผังโครงสราง 



3 - 7  
 

 3.3 การแกไขปรับปรุงขอมูลตาง ๆ ของชิ้นสวนโครงสราง   
คือการเปล่ียนแปลงคาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับช้ินสวนของโครงสรางไดแกการ
เปล่ียนช่ือหนาตัดเสา ช่ือหนาตัดและความยาวคาน เปล่ียนชนิด ความหนา 
และนํ้าหนักกระทํา Extra DL และ LL ของพื้น  

 
รูปที่ 3.7 การเรียกคําส่ัง Edit Entity Property 

 

3.3.1 การเปล่ียนช่ือเพื่อใหเกิดการแกไขขนาดหนาตัดคาน 
ในขณะการปอนขอมูลคานลงไปในแปลนโครงสราง โปรแกรมจะนําขนาดหนา
ตัด (Width, Depth) ที่กําหนดตามช่ือหนาตัดไวในกรอบขอความที่ปรากฏ
มุมขวาบนของหนาตางหลัก   นําไปใชเปนช่ือหนาตัดของคานทุกครั้งที่ไดวาง
คานลงไป หากจําเปนตองเปล่ียนขนาดหนาตัดคานบางชวงหรือตลอดความ
ยาวคานที่กําหนดไวตามช่ือหนาตัด สามารถทําได 

3.3.1.1 การเปล่ียนแกไขหนาตัดทุก Span ของคาน 
กรณีน้ีใชคําส่ัง  
EditChange Entity Property  Beam SectionAll Span   
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จะปรากฏขอความ “EditBeamSectionAll” ในชอง 
Edit Mode และปรากฏกรอบรับขอความช่ือหนาตัดคานที่มุมขวาบน เลือก
ช่ือหนาตัดคานในชองรับขอมูลที่ตองการไปแทนที่หนาตัดเดิมของคานที่
ตองการ แลวเคล่ือนที่เมาสไปทับคานในผงัโครงสรางที่ตองการแลวคลิกเมาส 
ช่ือหนาตัดคานที่เลือกไวจะไปแทนที่คานทุกชวง 

 

 
รูปที่ 3.8 การเปล่ียนแกไขหนาตัดตลอดความยาวคาน 

 

3.3.1.2 การเปล่ียนแกไขหนาตัดเฉพาะบางชวง ของ
คาน กรณีน้ีใชคําส่ัง  
EditChange Entity Property  Beam SectionSelected Span   

 

จะปรากฏขอความ “EditBeamSection” ในชอง Edit 
Mode และปรากฏกรอบรับขอความช่ือหนาตัดคานที่มุมขวาบน เลือกช่ือหนา
ตัดคานในชองรับขอมูลที่ตองการไปแทนที่หนาตัดเดิมของคานที่ตองการ 
แลวเคล่ือนที่เมาสไปทับชวงคานในผงัโครงสรางที่ตองการแลวคลิกเมาส ช่ือ
หนาตัดคานที่เลือกไวจะไปแทนที่คานในชวงที่ตองการ 



3 - 9  
 

 
รูปท่ี 3.9 การเปลี่ยนแกไขหนาตัดบางชวงคาน 

 

3.3.2  การแกไขความยาวของคาน ในกรณีที่ตองการเพิ่มหรือ
ลดความยาวคานที่ไดวางไวแลว มีข้ันตอนดังน้ี 

3.3.2.1 เลือกคําส่ัง EditChange Entity Property 
Beam Length จะมีขอความ "ChangeBeam Length" ปรากฏที่ชอง 
Edit Mode        

3.3.2.2 เคล่ือนที่เมาสไปยังคานที่ตองการ สังเกตหมาย 
เลขคานที่ปรากฏในชอง Entity แลวคลิกเมาส ขอความในชอง Edit Mode 
จะเปล่ียนเปน ChangeBeamLength2 หมายความวาเปนข้ันตอนที ่2 ของ
คําส่ังน้ี  

3.3.2.3 เคล่ือนที่เมาสไปยังตําแหนงใดใน 4 ตําแหนงของ
คานที่เลือกตามขอ 2. (สมมติวาเราไดเลือก B2 ในการเปล่ียนแปลงความยาว)  
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รูปที่ 3.10 ตําแหนงการคลิกเมาสเพื่อเพิ่มลดความยาวคาน  

 

ตําแหนง  1  เม่ือคลิกเมาสคือการเพิ่มความยาวของคานทีจุ่ดเริ่มตน 
ตําแหนง  2  เม่ือคลิกเมาสคือการลดความยาวของคานทีจุ่ดเริ่มตน 
ตําแหนง  3  เม่ือคลิกเมาสคือการลดความยาวของคานทีป่ลายคาน 
ตําแหนง  4  เม่ือคลิกเมาสคือการเพิ่มความยาวของคานทีจุ่ดปลาย 

 

การเปล่ียนแปลงความยาวจะเพิ่มหรือลด ความยาวทีละ
ชวงกริด การเพิ่มความยาวจะกระทําไมไดถาคานน้ันมีจุดเริ่มตนอยูที่เสนกริด 
แรก หรือเสนกริดสุดทาย การลดความยาวคานจะทําไมได ถาคานน้ันยังมี
ภาระเชนมีนํ้าหนักบรรทุกอยูบนตัวเอง หรือมีคานอื่น ๆ หรือมีแผนพื้นมา
ฝาก ซ่ึงกรณีที่ไมสามารถเปล่ียนแปลงความยาวดวยเหตุเหลาน้ี โปรแกรมจะ
แสดงขอความข้ึนมาใหทราบ 
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3.3.3 การเปล่ียนช่ือเพื่อแกไขขนาดหนาตัดเสา ในขณะการ
ปอนขอมูลเสาลงไปในแปลนโครงสราง โปรแกรมจะนําขนาดหนาตัด (Size-
X, Size-Z) ที่กําหนดตามช่ือหนาตัดไวในกรอบขอความที่ปรากฏมุมขวาบน
ของหนาตางหลัก นําไปใชเปนช่ือหนาตัดของเสาทุกครั้งที่ไดวางไป หาก
จําเปนตองเปล่ียนขนาดหนาตัดเสาที่กําหนดไวตามช่ือ สามารถทําไดดวย
คําส่ัง 

 

      EditChange Entity Property Column Section   
 

จะปรากฏขอความ “EditColumnSection” ในชอง Edit Mode  
และปรากฏกรอบรับขอความช่ือหนาตัดเสาที่มุมขวาบน  

 
3.3.4 การแกไขขอมูลของ Slab ขอมูลแผนพื้นในผัง

โครงสรางสามารถแกไขไดคือ Slab Depth, Slab Type, Slab DL และ 
Slab LL ใช คําส่ัง 
                EditChange Entity PropertySlab   

 
จะปรากฏกรอบชองรับขอความใหใสตัวเลขที่มุมขวาบนของ

หนาตางหลัก กรอกตัวเลขหรือเลือกตัวเลขจากลิสตในชองเติมขอความ 
เคล่ือนที ่ เมาสไปยังแผนพื้นที่ตองการเปล่ียนคา คลิกเมาสเพือ่ใหโปรแกรม
จัดการเปล่ียนแปลงคาทีต่องการของแผนพื้น 
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รูปที่ 3.11 การเปล่ียนแปลงคุณสมบัติแผนพื้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 - 1  
 

 
             4. ผลการวิเคราะหจาก ERC3 

 
 

เม่ือปอนขอมูลและปรับปรุงแกไขขอมูลโครงสรางจนถูกตองตาม
ความตองการแลว ในข้ันตอนตอไปก็จะเปนการส่ังให โปรแกรมวิเคราะห
โครงสรางดวยคําส่ัง  
   

Execute  Analyze  
 
โปรแกรมจะเริ่มวิเคราะหโครงสรางเปนลําดับดังนี้ 

1. คํานวณหาคา Bending Moment, Shear Force ที่เกิดข้ึนใน 
Slab ทั้งหมด  

2. คํานวณการถายนํ้าหนักจาก Slab ไปสูคาน 
3. คํานวณหาคา Bending Moment, Torsion, Shear Force ณ 

จุดตาง ๆ ของคาน และ Reaction ที่ Support ของคานน้ัน  
4. คํานวณหาปริมาณเหล็กเสริมรับ Moment และ Shear ณ จุด

ตาง ๆ ของคาน 
5. คํานวณการถายนํ้าหนักสูเสา และ หาปริมาณเหล็กเสริมสําหรับเสา 
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โปรแกรมอาจจะใชเวลาวิเคราะหขอมูลตามลําดับบางพอสมควร เม่ือ
เสร็จการวิเคราะหแลวเสร็จ จะสังเกตเห็นวาคําส่ัง Result ซ่ึงเปนคําส่ังยอย
ในคําส่ังเมนูคําส่ัง Execute จะมองเห็นไดชัด (กอนหนาน้ันคําส่ัง Result จะ
ถูก Disable ซ่ึงปรากฏเปนสีจาง) สามารถเรียกดูผลลัพธตาง ๆ ทางจอภาพ 
หรือส่ังพิมพผลลัพธออกทางเครื่องพิมพได 
 

 
รูปที่ 4.1 ตัวอยางภาพโครงสราง ที่จะมีแผนพื้นยื่น แผนพื้นที่มีคานและ 

ไมมีคานรองรับ นํ้าหนัก Line Load ที่วางบนแผนพื้น 
 

4.1 การดูผลลัพธทางจอภาพ เราสามารถเรียกดูผลลัพธจากการ
วิเคราะหทางจอภาพไดทุกอยางตั้งแตแผนพื้น, คาน, เสา และนํ้าหนัก
ปฏิกิริยา (Reaction) ที่เกิดข้ึนในเสาทั้งหมด การแสดงผลของแผนพื้นจะมี 
2 แบบตามวิธีการวิเคราะหคือ  
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4.1.1 การเรียกดูผลลัพธ Slab สามารถเรียกไดดวยคําส่ัง  
             ExecuteResultSlab  

 
จะปรากฏหนาตางแสดงผลลัพธของ Slab ข้ึนมา ในหนาตางใหมจะมีตาราง
แสดงผลลัพธตาง ๆ 2 แบบ ซ่ึงสามารถเลือกเพื่อแสดงเฉพาะแผนพื้นที่
วิเคราะหดวยวิธีที่ 3 หรือ วิเคราะหดวยวิธี FEM ที่กรอบขอความในหนาตาง 
แสดงผลลัพธการวิเคราะหแผนพื้น 
 

 
รูปที่ 4.2  เลือกการวิเคราะหแผนพื้นดวย วิธีที่ 3 หรอื FEM 

 
4.1.1.1 การแสดงผลลัพธแผนพื้นที่วิเคราะหดวยวิธีที่ 3 

ตามมาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ของสมาคมวิศวกรรมสถาน
แหงประเทศไทย ซ่ึงแผนพื้นที่โปรแกรมใชวิธีการวิเคราะหน้ีจะเปนแผนพื้นที่
เปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา หรือส่ีเหล่ียมจัตุรัส ที่มีคานรองรับทั้ง 4 ดาน และไมมี
นํ้าหนัก Line Load หรือ Point Load กระทําภายในแผนพื้น รายละเอียด
ในแตละ Column จะเปนดังน้ี  
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 Column1 (Slab) แสดง หมายเลขลําดับของ Slab 
 Column2 (Detail) แสดงรายละเอียดของ Slab โดย  

ตัวอักษรตัวแรกหมายถึง ระดับของแผนพื้นวา
เปน A หรือ B หรือ C 

ตัวอักษรที่ 2 หมายถึง Orientation แผนพื้น
วาเปน P-Portrait หรือ หรอื L-Landscape 

ตัวอักษรที่ 3 หมายถึง Case ของแผนพื้น 
ตามวิธีที่ 3 จะอยูระหวาง 1 ถึง 9  

 
 Column3 (Size) จะบอกขนาดของ Slab โดยแสดงเปน

คาระยะตามแกน X และแกน Z มีหนวยเปน เมตร 
 Column 4 (Depth) จะบอกความหนา (D) ของ Slab มี

หนวยเปน ซม. 
 Column 5 (M-X) จะบอกผลลัพธ Negative Bending 

Moment ที่ขอบ Slab  ตามทิศทางแกน X  หนวยเปน Kg-m 
 Column 6 (M-Z) จะบอกผลลัพธ Negative Bending 

Moment ที่ขอบ Slab  ตามทิศทางแกน Z หนวยเปน Kg-m 
 Column 7 (M+X) จะบอกผลลัพธ Positive Bending 

Moment ที่ระยะกึ่งกลาง Slab  ตามทิศทางแกน X  หนวยเปน Kg-m 
 Column 8 (M+Z) จะบอกผลลัพธ Positive Bending 

Moment ที่ระยะกึ่งกลาง Slab  ตามทิศทางแกน Z หนวยเปน Kg-m 
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 Column 9 (ShX) จะบอกผลลัพธ Shear Force ดาน
แกนX (ไมใชทิศทางแกนX) หนวยเปน Kg 

 Column 10 (ShZ) จะบอกผลลัพธ Shear Force ดาน
แกน Z (ไมใชทิศทางแกนZ) หนวยเปน Kg 

 Column 11 (Remark) จะบอกในกรณีที่ความหนาของ 
Slab ไมพอเพียงซ่ึงผูใชจะตองกําหนดความหนาใหม ขอความที่ปรากฏจะ
แสดงสาเหตุวาไมพอเพียงเพราะ Shear หรือ Moment (ถาไมมีขอความ
ปรากฏแสดงวาความหนาของ Slab พอเพียง) 

 

 
รูปที่ 4.3  ตารางแสดงผลลัพธ การวิเคราะหแผนพื้นดวย วิธทีี่ 3 
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                    4.1.1.2 การแสดงผลลัพธแผนพื้นที่วิเคราะหดวยวิธี 
Finite Element Method ซ่ึงเปนแผนพื้นทีไ่มสามารถวิเคราะหไดโดยวิธีที่ 
3 ซ่ึงไดแก แผนพื้นที่มีแรงกระทําภายในแผนพื้น แผนพื้นที่ไมเปนรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา แผนพื้นที่บางดานหรือทุกดานที่ไมมีคานรองรับ ในแตละ 
Column จะเปนดังน้ี 

 Column1 (Slab) แสดง หมายเลขลําดับของ Slab 
 Column 2 (Detail)  จะระบุอักษรเริ่มตนดวย F ที่

หมายถึงการวิเคราะหดวยวิธี FEM และตัวเลขที่ตามมาหมายถึง จํานวนจุด
มุมรอบแผนพื้นน้ัน  

 Column 3 (Depth) จะบอกความหนา (D) ของ Slab 
มีหนวยเปน ซม. 

 Column 4 (Edge M-) จะบอกผลลัพธ Maximum 
Negative Bending Moment ที่เกิดข้ึนตามแนวขอบของแผนพื้นน้ันที่ไมมี
คานรองรับ ซ่ึงมีลักษณะเปน Bending Moment ที่เกิดข้ึนสูงสุดตาม 
Column Stripe ของแผนพื้นไมวาแผนพื้นน้ันจะมีกี่ Column Stripe ก็ตาม  
มีหนวยเปน Kg-m  

 Column 5 (Edge M+) จะบอกผลลัพธ Maximum 
Positive Bending Moment ที่เกิดข้ึนตามแนวขอบของแผนพื้นน้ันที่ไมมี
คานรองรับ ซ่ึงมีลักษณะเปน Bending Moment ที่เกิดข้ึนสูงสุดจากทุก 
Column Stripe ของแผนพื้นไมวาแผนพื้นน้ันจะมีกี่ Column Stripe ก็ตาม  
มีหนวยเปน Kg-m  
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 Column 6 (Sh ->Col) จะบอกผลลัพธ Maximum 
Shear จากทุก Column Stripe ของแผนพื้นไมวาแผนพื้นน้ันจะมีกี่ 
Column Stripe ก็ตาม  มีหนวยเปน Kg  

 Column 7 (Mid M-X) จะบอกผลลัพธ Maximum 
Negative Bending Moment ที่เกิดข้ึนใน Middle Stripe ตามทิศทาง
แกน X หนวยเปน Kg-m 

 Column 8 (Mid M-Z) จะบอกผลลัพธ Maximum 
Negative Bending Moment ที่เกิดข้ึนใน Middle Stripe  ตามทิศทาง
แกน Z หนวยเปน Kg-m  

 Column 9 (Mid M+X) จะบอกผลลัพธ Maximum 
Positive Bending Moment ที่เกิดข้ึนใน Middle Stripe  ตามทิศทางแกน 
X หนวยเปน Kg-m 

 Column 10 (Mid M+Z) จะบอกผลลัพธ Maximum 
Positive Bending Moment ที่เกิดข้ึนใน Middle Stripe ตามทิศทางแกน 
Z หนวยเปน Kg-m  

 Column 11 (Sh->X) จะบอกผลลัพธ Maximum 
Shear Force ดานแกน X (ไมใชทิศทางแกน X) หนวยเปน Kg 

 Column 12 (Sh->Z) จะบอกผลลัพธ Maximum 
Shear Force ดานแกน Z (ไมใชทิศทางแกน Z) หนวยเปน Kg 

 Column 13 (Remark) จะบอกในกรณีที่ความหนา
ของ Slab ไมพอเพียงซ่ึงผูใชจะตองกําหนดความหนาใหม ขอความที่ปรากฏ
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จะแสดงสาเหตุวาไมพอเพียงเพราะ Shear หรือ Moment (ถาไมมีขอความ
ปรากฏ แสดงวาความหนาของ Slab พอเพียง) 

 

 
    รปูที่ 4.4 ตารางแสดงผลลัพธ การวเิคราะหแผนพื้นดวย วิธ ีFEM 

 
            4.1.2  การเรยีกดูผลลัพธคาน สามารถเรียกไดดวยคําส่ัง   

ExecuteResultBeam   
จะปรากฏขอความ Result beam ที่ชองขอความ Mouse Duty สามารถ
เลือกคานที่จะดูผลลัพธไดดวยการเคล่ือนที่เมาส ไปยังคานที่ตองการในผัง
โครงสรางแลวคลิกเมาสปุมซาย โปรแกรมจะแสดงหนาตางผลลัพธคานข้ึนมา 
หนาตางแสดงผลลัพธคานจะปรากฏรูป Loading Diagram ที่แสดงการรับ
นํ้าหนักจริงของคาน และตารางแสดงผลลัพธที่เปน Bending Moment และ 
Shear Force ที่ระยะตาง ๆ ของคานโดยรายละเอียดในแตละ column ของ
ตารางจะเปนดังน้ี 

 Column 1 (Span) แสดงลําดับหมายเลข Span ในคาน 
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 Column 2 (Length) แสดงคาความยาวใน Span มีหนวย
เปน เมตร 

 Column 3 (Section) แสดงขนาดหนาตัด (W x D)ของคาน
ใน Span น้ัน มีหนวยเปน ซม.xซม. 

 Column 4 (BM1) แสดงคา Bending Moment ที่ตําแหนง 
ซายสุดของ Span น้ัน ๆ มีหนวยเปน Kg-m 

 Column 5 (BM25) แสดงคา Bending Moment ที่ 25% 
ของระยะ Span จากซายของ Span น้ัน ๆ มีหนวยเปน Kg-m 

 Column 6 (BM50) แสดงคา Bending Moment ที่ 50% 
ของระยะ Span จากซายของ Span น้ัน ๆ มีหนวยเปน Kg-m 

 Column 7 (BM75) แสดงคา Bending Moment ที่ 75% 
ของระยะ Span จากซายของ Span น้ัน ๆ มีหนวยเปน Kg-m 

 Column 8 (BM99) แสดงคา Bending Moment ที่ตําแหนง 
ขวาสุดของ Span น้ัน ๆ มีหนวยเปน Kg-m 

 Column 9 (MT1) แสดงคาโมเมนตบิด (Torsion) ที่ตําแหนง 
ซายสุดของ Span น้ัน ๆ มีหนวยเปน Kg-m 

 Column 10 (MT 25) แสดงโมเมนตบิด (Torsion) ที่ 25% 
ของระยะ Span จากซายของ Span น้ัน ๆ มีหนวยเปน Kg-m 

 Column 11 (MT 50) แสดงคาโมเมนตบิด (Torsion) ที่  50% 
ของระยะ Span จากซายของ Span น้ัน ๆ มีหนวยเปน Kg-m 

 Column 12 (MT 75) แสดงโมเมนตบิด (Torsion) ที่ 75% 
ของระยะ Span จากซายของ Span น้ัน ๆ มีหนวยเปน Kg-m 
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 Column 13 (MT 99) แสดงคาโมเมนตบิด (Torsion) ที่
ตําแหนงขวาสุดของ Span น้ัน ๆ มีหนวยเปน Kg-m 

 Column 14 (Mmax) แสดงคา Maximum Positive Bending 
Moment ที่เกิดข้ึนใน Span น้ัน ๆ มีหนวยเปน Kg-m 

 Column 15 (At-X) แสดงระยะหางของจุดที่เกิด Maximum 
Positive Bending Moment ของ Span น้ัน ๆ มีหนวยเปน m 

 Column 16 (VA)  แสดงคา Shear Force ที่ตําแหนงซายสุด
ของ Span น้ัน 

 Column 17 (VB)  แสดงคา Shear Force ที่ตําแหนงซายสุด
ของ Span น้ัน 

 

 
รูปที ่4.5 หนาตางแสดงผลลัพธผลการวิเคราะห Beam 

 
ผลลัพธที่แสดงในตารางครั้งแรกที่ เรียกดูผลลัพธการ

วิเคราะห จะเปนคา Bending Moment และคา Shear ซ่ึงในหนาตางน้ีจะ
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สามารถเรียกดูปริมาณเหล็กเสริมที่ตองการตรงจุดตาง, Bending Moment 
Diagram และ Shear Force Diagram ไดดวยคําส่ังยอยที่เรียกจากปุม 
Select หรือ ดวยการกดปุมขวาของเมาส คําส่ังยอยจะมีดังน้ี 

 Analyse หมายถึงการเรียกตารางแสดงคา Bending 
Diagram, Shear Force ที่จุดตาง ๆ ตามความยาวของคาน 

 Design หมายถึงการเรียกตารางแสดงคาความตองการ 
เหล็กเสริมที่จุดตาง ๆ ตามความยาวของคาน 
           4.1.3 การเรียกดูผลลัพธ Reaction จะมี 2 ลักษณะคือผลลัพธที่
แสดงดวยผัง และผลลัพธที่แสดงเปนตาราง 

4.1.3.1 ผลลัพธ Reaction ที่แสดงดวยผัง ใชคําส่ัง          
                  ExecuteResult Reaction  By Plan  

โปรแกรมจะแสดงผังตําแหนงเสา และผลลัพธที่เกี่ยวของ
ตรงบริเวณใกลกับตําแหนงเสาเปน  6 บรรทัดเรียงลงมาคือ  

- หมายเลขเสา    
- ขนาดเสา (กวาง x ยาว) หนวยเปน cm. x cm. 
- นํ้าหนักที่ถายลงเสาหนวยเปน Kg 
- Bending Moment ที่เกิดข้ึน ตามแนวแกน X มีหนวย

เปน Kg-m 
- Bending Moment ที่เกิดข้ึน ตามแนวแกน Z มีหนวย

เปน Kg-m 
- ปริมาณเหล็กเสริมในเสาที่ตองการ หนวยเปน sq.cm  

โดยสมมติฐานวาเปนเสาส้ัน (Short Column) 
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รูปที่ 4.6 หนาตางแสดงผลลัพธเสาที่แสดงดวยผังตาํแหนงเสา 

 
4.1.3.1 ผลลัพธ Reaction ที่แสดงดวยตารางใชคําส่ัง 

ExecuteResultColumn Result  By Table  
                      จะปรากฏหนาตางแสดงตารางผลลัพธของ Reaction 
ข้ึนมา  โดยแตละ Column จะมีดังน้ี 

- Column หมายถึงหมายเลขลําดับของเสา 
- Coor-X  หมายถึงคาพิกัด X ของตําแหนงเสาตนน้ัน 
- Coor-Z  หมายถึงคาพิกัด Z ของตําแหนงเสาตนน้ัน 
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- Col-Size หมายถึงขนาดของเสา หนวยเปน cm x cm 
- R Y  หมายถึงนํ้าหนักทีถ่ายลงเสา หนวยเปน Kg 
- M X  หมายถึง Bending Moment ที่เกิดข้ึนในเสา

ทางแกน X หนวยเปน Kg-m 
- M Z  หมายถึง Bending Moment ที่เกิดข้ึนในเสา

ทางแกน Z หนวยเปน Kg-m 
- Req.As หมายถึงปริมาณเหล็กเสริมทีต่องการ

สําหรับเสา 
- Percent หมายถึง Percent เหล็กเสริม 
- Remark คือหมายเหตุของการคํานวณ หากปรากฏ

ตัวอักษรข้ึน จะตองพจิารณาหนาตัดเสาตนน้ันอาจจะ
มีขนาดไมพอเพียง 

 

 
รูปที่ 4.7 หนาตางแสดงผลลัพธเสาที่แสดงดวยตาราง 
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                  4.1.4 การตรวจสอบผลการวิเคราะห เม่ือส่ังใหโปรแกรม
วิเคราะหโครงสรางแลว ควรตรวจสอบผลการวิเคราะหในลักษณะ Cross 
Check ดวยคําส่ัง 

ExecuteResultCross Check 
โปรแกรมจะแสดงหนาตาง Cross Check ซ่ึงจะมีชอง

แสดงตัวเลข นํ้าหนักสวนตางของโครงสราง ชองแสดงตัวเลขแรงกระทํารวม 
(Total Load) และชองแสดงตัวเลขแรงปฏิกิริยารวม (Total Reaction) โดย
ที่ตัวเลขรวมจะตองเทากัน หากตัวเลขไมเทากัน หรือคลาดเคล่ือนไปมาก 
อาจจะมีความผิดพลาดในระหวางการวิเคราะห ซ่ึงผลลัพธการวิเคราะห
อาจจะไมสามารถนําไปใชได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับวิจารณญาณของผูคํานวณ  

 
รูปที่ 4.8 หนาตางแสดงผลการเปรียบเทียบระหวาง นํ้าหนัก

กระทาํรวม และแรงปฏิกิรยิารวม (Cross Check) 
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4.2 การพิมพผลลัพธทางเครื่องพิมพ เราสามารถพิมพผังโครงสราง 
และผลลัพธจากการวิเคราะหไดทกุอยางตั้งแต แผนพื้น, คาน, เสา, แรงลัพธ
ที่เกิดข้ึนในเสาทั้งหมด โดยคําส่ังพิมพผลลัพธตาง ๆ จะมีดังน้ี 

 

 
    รูปที่ 4.9 คําส่ังพิมพผลลัพธตาง ๆ ทางเครื่องพิมพ 

 
                  4.2.1 พิมพคาตาง ๆ ที่ใชในการคํานวณ ใชคําส่ัง 

FilePrint Title 
 

                  4.2.2 พิมพภาพผังโครงสราง ใชคําส่ัง 
FilePrint Beam Plan 

โดยภาพที่พิมพออกทางเครื่องพิมพจะเหมือนกับที่แสดงทางจอภาพ 
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                        4.2.3 พิมพผลลัพธ การวิเคราะหและคํานวณคาน เฉพาะบาง
คาน ใชคําส่ัง 
                     FilePrint Selected Beam 
เม่ือเลือกคําส่ังแลว จะตองเคล่ือนที่เมาสไปทับคานที่ตองการพิมพ แลวคลิก
เมาสเพื่อส่ังใหพิมพ คําส่ังน้ีจะพิมพผลลัพธไดครั้งละ 1 คาน 
                     4.2.4 พิมพผลลัพธ การวิเคราะหและคํานวณคานทั้งหมด
ใชคําส่ัง 

FilePrint All Beam 
 

                     4.2.5 พิมพผลลัพธ การวิเคราะหและคํานวณ Slab 
ทั้งหมดใชคําส่ัง 

FilePrint Slab 
 
การพิมพผลลัพธทางเครื่องพิมพสามารถเรียกดูภาพเหมือนจริงกอนพิมพได
ดวยคําส่ัง  

File  Preview  
โดยคําส่ัง Preview จะมีคําส่ังยอยเชนเดียวกบัคําส่ัง Print โดยตัวอยางการ
พิมพผลลัพธจะแสดงในภาคผนวก 
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5.  คําส่ังชวยเหลือใน ERC3 

 
 

ERC3 ไดเตรียมคําส่ังชวยเหลือตางเพื่ออํานวยความสะดวก
การใชงานโปรแกรมเชนเดียวกับโปรแกรมทางดานกราฟกอื่น ๆ แตหลีกเล่ียง
ความซับซอนในการใชงานและการเขาถึงคําส่ังตาง ๆ เพื่อใหโปรแกรมใชงาน
งาย คําส่ังชวยเหลือตางๆเหลาน้ี ไมใชคําส่ังหลักในการปอนขอมูล หรือเพื่อดู
ผลลัพธตาง ๆ แตเปนคําส่ังชวยใหผูใชงานคนหารายละเอียดของขอมูลตาง ๆ  

และอํานวยความสะดวกในการปอนขอมูล เปนตน กลุมคําส่ังชวยเหลือ
เหลาน้ีคือ 

 

 คําส่ังที่เกี่ยวกับการแสดงภาพและการคนหาขอมูลโครงสราง 

 คําส่ังที่เกีย่วกับการถายนํ้าหนักไปสูผังโครงสรางที่มีระดับต่ํากวา 
 คําส่ังเกี่ยวกบัการบันทึก และการอานไฟลขอมูล 

 คําส่ังลัด Short Cut Command 

 

5.1 คําสั่งที่เก่ียวกับการแสดงภาพ คําส่ังในกลุมน้ีไดแกคําส่ัง 
เล่ือนภาพ (Pan) คําส่ังยอขยายภาพ (Zoom) คําส่ัง Reset ภาพ คําส่ัง 
Refresh ภาพ คําส่ังเปล่ียนการแสดงภาพ และคําส่ังปดเปดบางสวนของภาพ
โครงสราง 
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5.1.1 คําส่ังเล่ือนภาพ (Pan) คือคําส่ังที่ใชในการเล่ือนภาพ
ผังโครงสรางไปมาบนหนาตางหลักในลักษณะ Real Time เพือ่ความสะดวก
ในการมองภาพ การส่ังงานใชคําส่ัง 

View  Pan 
เม่ือเลือกคําส่ังนี้แลวจะตองเล่ือนเมาสไปบนผังโครงสราง 

ณ ตําแหนงทีต่องการ กดปุมซายของเมาสคางไว แลวเล่ือนเมาสไป
ยังตําแหนงที่มองเห็นภาพไดตามตองการ (ภาพจะเคล่ือนไปตามการ
ลากเมาส) จึงปลอยปุมซายของเมาส  

5.1.2   คําส่ังยอ-ขยายภาพ (Zoom) คือคําส่ังที่เพื่อยอหรือ
ขยายภาพในลักษณะ Real Time การส่ังงานใชคําส่ัง 

View  Zoom  
เม่ือเลือกคําส่ังนี้แลวจะตองเล่ือนเมาสไปบริเวณกลาง

จอภาพ  กดปุมซายคางไว แลวเล่ือนเมาสข้ึนดานบน ภาพโครงสราง
จะขยายใหญข้ึน ถากดปุมซายคางไวแลวเล่ือนเมาสลงดานลาง ภาพ
โครงสราง จะเล็กลง เม่ือไดขนาดภาพที่ตองการจึงปลอยปุมซายของ
เมาส  

5.1.3   คําส่ังหมุนภาพ (Rotate) คือคําส่ังที่เพือ่หมุนภาพใน
ลักษณะ Real Time การส่ังงานใชคําส่ัง 

View  Rotate View Point 
เม่ือเลือกคําส่ังนี้แลวจะตองเล่ือนเมาสไปบริเวณกลาง

จอภาพ กดปุมซายคางไว แลวเล่ือนเมาสในทิศทางข้ึนลง ภาพ
โครงสรางจะหมุนไปมารอบแกนนอน ถากดปุมซายคางไวแลวเล่ือน
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เมาสไปมาตามแนวนอนซายขวา ภาพจะหมุนไปมารอบแกนตั้ง เม่ือได
ตําแหนงการแสดงภาพที่ตองการจึงปลอยปุมซายของเมาส  

 
 

5.1.4 คําส่ังเลือกมุมมองภาพ หนาตางหลักของ ERC3 มี
การแสดงภาพ 7 มุมมอง คือ  

 Isometric  หรือ ภาพ 3 มิต ิ  
 Front Elevation หรือ ภาพดานหนา 
 Left Elevation หรือ ภาพดานซาย 
 Right Elevation หรือ ภาพดานขวา 
 Rear Elevation หรือ ภาพดานหลัง 
 Top Plan ภาพดานบน 
 Bottom Plan ภาพขางใตโครงสราง 

 

 
รูปที ่5.1 คําส่ังยอย View Plane  (คําส่ังยอย) 

 เพือ่เลือกมุมมองภาพ 
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5.1.5 คําส่ังปดเปดการแสดงภาพ ภาพผังโครงสรางจะมีทั้ง
สวนที่เปนสัญลักษณ ตัวเลขแสดงคาตาง ๆ และเสนกริด หากตองการปด
การแสดงภาพบางสวนเพื่อความสะดวกในการพิจารณาภาพโครงสราง 
จะตองใช ปุมคําส่ังตามภาพ  

 

 
รูปที ่5.2 คําส่ังปดเปดการแสดงภาพบางสวนหรือทั้งหมดของโครงสราง 

 

5.1.6 คําส่ังยอย Reset Screen คือคําส่ังเพื่อ Reset ภาพ
ผังโครงสรางใหเปนภาพทีม่องเห็นครอบคลุมทุกสวนของผังโครงสราง เม่ือใช
คําส่ังน้ี โปรแกรมจะลบภาพโครงสรางที่ปรากฏขณะน้ันออกทั้งหมด ปรับ
อัตราสวนการแสดงภาพที่เหมาะสม ปรับการหมุนของภาพมาที่มุมการแสดง
ภาพเริ่มตน แลววาดภาพผังโครงสรางใหม การส่ังงานใชคําส่ัง 

View  Reset Screen 
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5.1.7 คําส่ังยอย Refresh คือคําส่ังใหโปรแกรมวาด
ภาพผังโครงสรางใหม คําส่ังนี้จะคลายกับตําส่ัง Reset Screen จะ
แตกตางตรงที่เม่ือโปรแกรมลบภาพโครงสรางที่ปรากฏขณะนั้นออก
ทั้งหมดแลว จะไมปรับอัตราสวน (Scale) การแสดงภาพ แตจะวาด
ภาพผังโครงสรางใหมในอัตราสวนเดิมในมุมมองการหมุนไม
เปล่ียนแปลง การส่ังงานใชคําส่ัง 

View  Refresh 
 
5.1.8 การถามหมายเลขช้ินสวนจากภาพผังโครงสราง การ

คนหารายละเอียดของสวนประกอบของโครงสรางดวยวิธีน้ี มี 2 ข้ันตอน 
 

5.1.8.1 เลือกคําส่ังดวยการกดปุมคําส่ัง คนหาชิ้นสวน 
 

 
 รูปที ่5.3 ปุมคําส่ัง คนหาช้ินสวน 
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แลวเลือกคําส่ังยอยวาจะตรวจสอบหมายเลข เสา 
(Column), คาน (Beam), แผนพื้น (Slab), LineLoad, หรือ PointLoad 
หรือใชคําส่ัง  

ToolsFind Entity  คําสั่งยอย  
จะปรากฏขอความ “AskFor (ชนิดของช้ินสวน)” ในชองขอความ Edit Mode 

 
 5.1.8.2 เคล่ือนที่เมาสไปยังช้ินสวนที่ตองการทราบ 
จะปรากฏหมายเลขช้ินสวนและรายละเอียดของช้ินสวนน้ัน ๆ ในชองขอความ  
Entity ดังภาพตัวอยาง 

 

 
รูปที ่5.4 ตัวอยางการคนหารายละเอยีดโครงสรางดวยการใชคําส่ัง 

ToolsFind Entity LineLoad จะปรากฏรายละเอยีดหมายเลข 
และปริมาณ LineLoad ในชองขอความ Entity 
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5.2  การถายน้ําหนักไปสูผังโครงสรางที่มีระดับต่ํากวา ในการ
วิเคราะหออกแบบโครงสรางอาคารสวนใหญจะตองมีการถายนํ้าหนักลงสูเสา 
หรือโครงสรางในผังคานช้ันที่ต่ํากวา การถายนํ้าหนักระหวางช้ันของผังคาน
จะทําได ตอเม่ือผังคานที่จะถายนํ้าหนัก และผังคานที่รับนํ้าหนัก มีพิกัดเปน
ระบบเดียวกัน เชนตําแหนงเสา หรือ Node หลัก ๆ ของผังคานทั้ง 2 ผัง
จะตองมีคาพิกัดเดียวกัน และการปอนขอมูลและวิเคราะหโครงสรางของทั้ง
สองผัง จะตองดําเนินการเสร็จส้ินแลว เชนในการออกแบบบาน 2 ช้ัน
จะตองปอนขอมูลและวิเคราะหโครงสราง ผังคานหลังคา ผังคานช้ันบน และ
ผังคานช้ันลาง ใหเสร็จเรียบรอยกอน เน่ืองจากโปรแกรมจะสามารถ
วิเคราะหโครงสรางไดครั้งละช้ัน การถายนํ้าหนักจะตองบันทึกนํ้าหนักที่เกิด
จากการวิเคราะหผังอาคารช้ันบนถายลงสูเสาไปเปนไฟลขอมูลเก็บไวใน
โฟลเดอรใดกอนเสมอ จากน้ันจึงจะเปดไฟลขอมูลโครงสรางในช้ันลางที่ปอน
ขอมูลเรียบรอยแลว จงึอานไฟลนํ้าหนักที่ไดบันทึกไวดวยการทํางานของผัง
โครงสรางช้ันลาง 
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ขั้นตอนการถายน้ําหนักจะเปนดังนี้  
 

5.2.1 เม่ือปอนขอมูลและวิเคราะหโครงสรางผังคานหลังคาเสร็จ
ใชคําส่ัง 

Execute Result Write Reaction To File 
จะปรากฏกรอบรับขอมูลเพือ่ใหกําหนดความยาวของเสา

เพื่อโปรแกรมจะคํานวณนํ้าหนักของตัวเสาเพิ่มเติมเขาไปให 

 
รูปที ่5.5 กรอบรับขอมูลเพือ่กําหนด 

ความยาวเสาทีร่วมเขาไปในการถายนํ้าหนัก 
 
 

กรอกตัวเลขความยาวเสาแลวกดปุม OK จะปรากฏ
กรอบการบันทึกแฟมขอมูล สมมติตั้งช่ือไฟลนํ้าหนักจากผังคานหลังคา 
สมมติช่ือวา LoadFromFLRoof.trl บันทึกขอมูลเก็บไวในโฟลเดอรใด
โฟลเดอรหน่ึง 

5.2.2 ใชคําส่ัง File  Open เพื่อลางขอมูลผังโครงสราง
หลังคาแลวไปเลือกเปด ผังคานช้ัน 2 เพือ่ใหโปรแกรมทํางานในผังคานช้ันที่ 2 
โดยที่การปอนขอมูลของผังคานช้ันที่ 2 ควรจะเสร็จเรยีบรอยแลว ใชคําส่ัง 

EditPlaceRead PL From File 
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จะปรากฏกรอบการอานไฟลขอมูลทดลองตั้งช่ือไฟลวา 
LoadFromFLRoof.trl โปรแกรมจะอานขอมูลนํ้าหนักแลวปอนเปนขอมูล 
PL และ Bending Moment ที่เกิดข้ึนลงไปในผังโครงสรางคานช้ัน 2  

 
 5.2.3  ส่ังโปรแกรมวิเคราะหโครงสราง เพื่อหานํ้าหนักที่จะถาย

ลงสูผังคานช้ัน 1 แลวกลับไปใชคําส่ังในลักษณะเดียวกับ ขอ 5.2.1 และ 
5.2.2 โดยเปล่ียนช่ือไฟลอยาใหซํ้ากับไฟลขอมูลนํ้าหนักจากผังคานหลังคา 

 
5.3 คําสั่งเก่ียวกับการบันทึก และการอานไฟลขอมูล นอกเหนือ 

จากคําส่ังตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการคํานวณวิเคราะหโครงสราง โปรแกรมได
เตรียมคําส่ังชวยเหลือตาง ๆ เอาไวอํานวยความสะดวกแกผูใช เชนเดียวกับ
โปรแกรมประยุกตทั่วไป ดังน้ี 

 
 5.3.1 คําส่ังบันทึกและอานแฟมขอมูล ระหวางการใชงานโปรแกรม 

สามารถบันทึกขอมูลไวใน Disk ไดตลอดเวลาโดยใชคําส่ัง FileSave
เพื่อบันทึกขอมูลในช่ือแฟมขอมูลเดิม (ในกรณีบันทึกขอมูลเปนครั้งแรกควร
ตั้งช่ือแฟมขอมูลกอน) หรือ ใชคําส่ัง FileSave As เพื่อบันทึกขอมูลใน
ช่ืออื่น แฟมขอมูลของ ERC3 จะมีนามสกุล (สวนขยายหลังจุด) เปน “ERC” 

ในการบันทึกขอมูลโปรแกรมจะเก็บขอมูลทุกอยางที่ไดปอนไว
ระหวางการทํางานไว  สามารถอานขอมูลกลับมาดวยคําส่ัง  FileOpen    
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ระหวางการทํางานในโปรแกรม สามารถหยุดการทํางานได
ตลอดเวลา แลวบันทึกขอมูลที่ไดปอนแลวไว  กอนออกจากโปรแกรม ดวย
คําส่ัง  File Exit เม่ือกลับมาเปดแฟมขอมูลน้ันใหม ก็จะเปนการทํางาน
ตอจากที่ไดหยุดไว 

ขอมูลที่บันทึกในแฟมขอมูลของ ERC3 จะเปนเฉพาะขอมูลที่
เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงสรางกอนการวิเคราะหเทาน้ัน โดยที่ผลลัพธ
จากการวิเคราะหจะไมบันทึกลงแฟมขอมูล ดังน้ันทุกครั้งที่อานขอมูล
โครงสรางที่ปอนและบันทึกไวแลวน้ัน จะตองส่ังใหโปรแกรมวิเคราะหเพื่อดู
ผลลัพธอีกทุกครั้ง ในกรณีที่ผูใชตองการลบภาพโครงสรางจากหนาตาง
โปรแกรมและลบขอมูลตาง ๆ ออกจากโปรแกรม เพื่อเตรียมปอนขอมูล
โครงสรางใหม จะตองใชคําส่ัง File New     

ถาตองการออกจาก ERC3 จะตองใชคําส่ัง FileExit  จะ
มีผลเชนเดียวกับการใชคําส่ัง Close ของ Windows 
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5.4 คําสั่งลัด Short Cut Command นอกเหนือจากเมนูคําส่ัง
แลว ERC3 ยังมีปุมคําส่ังลัดจํานวนหน่ึง เพื่อส่ังโปรแกรมทํางานแทนการส่ัง
จากเมนูคําส่ังเฉพาะคําส่ังที่ใชบอย ปุมคําส่ังลัดจะมีดังน้ี 

 

       คําส่ังลัดของ  File  New 
 

       คําส่ังลัดของ  File  Open 
    

       คําส่ังลัดของ  File  Save 
 

       คําส่ังลัดของ  File  Print 
 

       คําส่ังลัดของ  File  Preview 
 

       คําส่ังลัดของ  Edit Undo 
 

       คําส่ังลัดของ  Edit Redo 
 

       ปุมคําส่ังเพือ่สอบถามขอมูลของโครงสราง 
 

          ปุมคําส่ังยกเลิกคําส่ังเดิมที่กาํลังทํางานในขณะน้ัน 
 

        ปุมคําส่ังเปล่ียนมุมมองระหวาง Isometric และ 
Top View ของโครงสราง 
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          คําส่ังเรียกเมนูคําส่ังยอยเพื่อปดเปดการแสดง
ภาพสวนตาง ๆ ของโครงสราง 

 

      คําส่ังลัดของ  Edit  Place  Grid 
 

 คําส่ังลัดของ  View Pan 
 

 คําส่ังลัดของ  View Zoom 
 

      คําส่ังลัดของ View Rotate View Point 
 

      คําส่ังลัดของ  Edit Section 
 

      คําส่ังลัดของ  Edit  Place  Column 
 

       คําส่ังลัดของ  Edit  Place  Beam 
 

       คําส่ังลัดของ  Edit  Place  Slab 
 

       คําส่ังลัดของ  Edit  Place  Load 
 
 



 
 

ภาคผนวก 
 
 

 
รูปที่ A.1 ภาพการพิมพ จากคําส่ัง File  Print  Title 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

รูปที่ A.2 ภาพการพิมพ จากคําส่ัง File  Print  Beam Plan 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

รูปที่ A.3 ภาพการพิมพ จากคําส่ัง File  Print  Selected Beam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

รูปที่ A.4 ภาพการพิมพ จากคําส่ัง File  Print Slab แผนแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

รูปที่ A.5 ภาพการพิมพ จากคําส่ัง File  Print  Slab แผนตอมา 
 
 



 
 

 
รูปที่ A.6 ภาพการพิมพ จากคําส่ัง File  Print  Transfer Load 



 
 

 
 
 
 

 
 

รูปที่ A.7 ภาพการพิมพ จากคําส่ัง File  Print  Column Result 
 

 
 








