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ค ำน ำ 
 
 
 คู่มือเล่มนี้ใช้ส าหรับประกอบการอบรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับช่วยวิเคราะห์ 
ออกแบบ และถอดวัสดุ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ีชื่อว่า DON_RC ท่ีผู้เขียนได้พัฒนาขึ้นมา
เพื่อการใช้งานภายในประเทศไทยเป็นหลัก โดยการอบรมครั้งท่ี 4 นี้ จะใช้ DON_RC เวอร์ชัน 
2.20 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุด 
 
 เวอร์ชันนี้ได้เพิ่มเติมความสามารถของโปรแกรมขึ้นมาอีกหลายความสามารถคือ 
 1. วิเคราะห์เสถียรภาพของอาคารเนื่องจากแรงลมและแรงแผ่นดินไหว 
  2. Export ไฟล์ข้อมูลอาคารไปท่ี MS-Excel ในรูปแบบสามารถท่ี Import ไปขึ้นรูปทรง
อาคารในโปรแกรม CAD ได้อย่างรวดเร็ว 
  3. Export ไฟล์ผลลัพธ์การถอดวัสดุไปที่ MS-Excel 
 4. เพ่ิมโมดูลย่อยการจัดเหล็กเสริมเสา 
 5. เพ่ิมการแสดงค่าโมเมนต์สูงสุดที่คานรับได้ ในโมดูลย่อยการจัดเหล็กเสริมคาน 
 6. ปรับปรุงสีของกราฟิกเสาและคาน ให้แยกสีได้ตามหน้าตัดท่ีต่างกัน ท้ัง 2D และ 3D 
ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้ 
 7. เพ่ิมการพิมพ์ปกเอกสารรายการค านวณ 
 8. เพ่ิมการพิมพ์เอกสารข้อก าหนดในการออกแบบ (ใบปะหน้า) 
 9. ปรับปรุงรายละเอียดอื่นของโปรแกรมตามท่ีผู้ใช้เสนอแนะ 
 
 คู่มือเล่มนี้น าเสนอรายละเอียดครอบคลุมถึงความสามารถใหม่ของเวอร์ชัน 2.20 ซึ่งเน้นท่ี
รายละเอียดเชิงปฏิบัติในการป้อนข้อมูล และขั้นตอนต่างๆ ในการใช้โปรแกรม DON_RC เพื่อ 
มุ่งหมายให้ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดเชิงทฤษฎีนั้น ผู้ใช้
สามารถดูได้ในคู่มือการใช้โปรแกรม DON_RC ท่ีมีมาพร้อมกับแผ่นโปรแกรม และคาดว่าจะมี
เอกสารเชิงทฤษฎีในเรื่องของการวิเคราะห์แรงลมและแรงแผ่นดินไหวตามมาอีกในภายหลัง หรือ
ถ้าผู้ใช้มีหนังสือ เคล็ดวิชา ดอนใสเวทย์ ๒ อยู่แล้ว สามารถดูเรื่องวิธีการวิเคราะห์แรงลมและแรง
แผ่นดินไหวได้ในหนังสือเล่มนั้น 
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 ขอขอบคุณ นายพงษ์สดา พวงทอง และนายปรมัตถ์ ปิงจอม นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ท่ีมาฝึกงาน
สหกิจศึกษากับ Tumcivil.com ท่ีได้ช่วยพัฒนาโปรแกรม และช่วยเขียนเอกสารคู่มือเล่มนี้ 
 
 และผู้เขียนขอขอบคุณผู้ใช้ทุกท่านท่ีให้การสนับสนุน มา ณ โอกาสนี้ 
 
 

ผศ.ดร.สรกานต์  ศรีตองอ่อน 
ผู้เขียน/ผู้พัฒนาโปรแกรม 

๑ กันยายน ๒๕๖๑ 
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สารบัญ 
 
 
 หน้า 
ค าน า   ก 

สารบัญ   ค 
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บทที่ 1 

ดอนอารซี เวอรชัน 2.20 
 

 

ภาพรวมของโปรแกรม 

 ดอนอารซี (DON_RC) เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับชวยวิเคราะห ออกแบบ และถอด

วัสดุ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยประมวลผลพรอมกันท้ังอาคารอยางอัตโนมัติ รวมถึงมีโมดูล

การออกแบบยอยซึ่งเปนการออกแบบ/กําหนดรายละเอียดขององคอาคารยอยอีกดวย 

 เวอรชันลาสุด (กันยายน 2561) คือเวอรชัน 2.20 

 

ความสามารถท่ีสําคัญ 

 เลือกให วิเคราะห, ออกแบบ และถอดวัสดุ แผนพ้ืน คาน และเสา ทุกชั้นของอาคาร 

ในการประมวลผลคร้ังเดียว 

 เลือกให วิเคราะห, ออกแบบ และถอดวัสดุ แผนพ้ืน คาน และเสา ทุกชั้นของอาคาร 

รวมถึงฐานรากวางบนดินของเสาตอมอทุกตน ในการประมวลผลคร้ังเดียว 

 เลือกให วิเคราะห, ออกแบบ และถอดวัสดุ แผนพ้ืน คาน และเสา ทุกชั้นของอาคาร 

รวมถึงฐานรากวางบนเสาเข็มของเสาตอมอทุกตน ในการประมวลผลคร้ังเดียว 

 วิเคราะหหาเสถียรภาพของอาคารเม่ือรับแรงลมและแรงแผนดินไหว 

 กําหนดรายละเอียดเหล็กเสริมของคานท่ีคํานวณไดจากการออกแบบทั้งชั้นโดย

อัตโนมัติ 

 แสดงรายการคํานวณ นํ้าหนักของแตละแผนพื้นท่ีถายลงคานไดในทุกชั้น 

 สงออกไฟลขอมูล (export file) เพื่อนําไปข้ึนรูปอาคารในโปรแกรม CAD ทั้ง 2 มิติ 

และ 3 มิติ  
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 มีโมดูลออกแบบยอย ออกแบบช้ินสวนโครงหลังคาเหล็ก 

 มีโมดูลออกแบบยอย ออกแบบบันไดทองเรียบ 

 มีโมดูลออกแบบยอย จัดเหล็กเสริมแผนพื้น 

 มีโมดูลออกแบบยอย จัดเหล็กเสริมคาน 

 มีโมดลูออกแบบยอย ออกแบบฐานรากวางบนดิน ทลีะตน 

 มีโมดลูออกแบบยอย ออกแบบฐานรากวางบนเสาเข็ม ทีละตน 

 แสดงผลทางกราฟก ไดทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ของรูปทรงอาคาร 

 แสดงผลทางกราฟก ไดทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ของผังขอมูลของอาคารท่ีผูใชกําหนดข้ึน 

 แสดงผลทางกราฟก ไดทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ของรูปทรงอาคารพรอมฐานราก 

 แสดงผลทางกราฟก ไดทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ของแผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด

ของคาน 

 แสดงผลทางกราฟก ไดทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ของคาแรงปฏิกิริยาที่เสา 

 แสดงผลทางกราฟก 3 มิติ ของการวิเคราะหแรงลม และแรงแผนดินไหว 

 แสดงผลทางกราฟก 2 มิติ ผังเสา-คานพรอมหมายเลขคาน 

 แสดงผลทางกราฟก 2 มิติ รายละเอียดการเสริมเหล็กคานที่ออกแบบมาทั้งชั้นโดย

อัตโนมัติ แบบมีรูปตัดตามยาว 

 แสดงผลทางกราฟก 2 มิติ รายละเอียดการเสริมเหล็กฐานรากที่ออกแบบมาโดย

อัตโนมัติ 

 

คณุลักษณะเดน 

 ใชภาษาไทยในการทํางานทั้งหมด 

 ใชหนวยเมตริกในการวิเคราะหและออกแบบ ซึ่งเปนหนวยที่ใชกันโดยทั่วไปในประเทศ

ไทย 

 มีตัวชวยในการปอนขอมูลอาคาร ซึ่งทําใหการปอนขอมูลทําไดอยางรวดเร็วมาก 

 การวิเคราะหและออกแบบทําไดโดยอัตโนมัติ 
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 มีระบบกราฟก 2 มิติ และ 3 มิติ ที่สามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่

ปอนเขาไป และผลลัพธที่สามารถตรวจสอบตําแหนงที่สําคัญของแรงภายในท่ีเกิดข้ึน 

 ผลลัพธการออกแบบ แสดงผลในแตละองคอาคารอยางละเอียด 

 การถอดวัสดุแสดงท้ังอยางละเอียดและแบบสรุป เพื่อนําไปใชงานทั้งการประมาณ

ราคา และวางแผนการกอสราง 

 วิเคราะหแรงลมและแรงแผนดินไหวตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

(มยผ.) ตามขอมูลอาคารที่ปอนเขาไปไดอยางตอเน่ืองโดยอัตโนมัติ 

 อัพเดตโปรแกรมสม่ําเสมอ โดยไมคิดราคาเพิ่ม 

 

ทฤษฎี 

 การวิเคราะหโครงสรางคาน ใชวิธีเมตริกซรวมกับวิธีคลาสสิกในการคํานวณหาแรง

เฉือน โมเมนตดัด และแรงปฏิกิรยิาที่เกิดขึ้น 

 สมมุติฐานของเสาเปนแบบยึดหมุน คือรับแรงตามแนวแกนอยางเดียว ไมรับโมเมนต 

แตจะวิเคราะหพฤติกรรมความเปนเสาสั้นและเสายาวดวย 

 การออกแบบองคอาคาร ใชวิธีหนวยแรงใชงาน (Working Stress Design, WSD) โดย

อางอิงตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

(มาตรฐาน วสท. 1007-34) 

 ขอกําหนดของกําลังและหนวยน้ําหนักในการออกแบบ อางอิงตามกฎกระทรวง และ

มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 การวิเคราะหหนวยแรงลม อางอิงตามมาตรฐานการคํานวณแรงลมและการตอบสนอง

ของอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (มยผ. 1311-50) 

 การวิเคราะหแรงแผนดินไหว อางอิงตามมาตรฐานการออกแบบอาคารตานทานการ

สั่นสะเทือนของแผนดินไหว กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (มยผ. 

1302) 
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ขอจํากัด 

 ออกแบบไดไมจํากัดจํานวนชั้น แตเหมาะสําหรับอาคารที่ไมใชอาคารสูง (ไมควรเกิน 

15 เมตร) เพราะสมมุติฐานของเสาเปนแบบยึดหมุน คือรับแรงตามแนวแกนอยางเดียว 

โดยการกําหนดใหออกแบบไดไมจํากัดจํานวนชั้นนั้น เปนการเผื่อทางเลือกสําหรับ

วิศวกรผูใชในการออกแบบอาคารสูงรวมกับโปรแกรมอ่ืน หรือใชในการถอดวัสดุอาคาร

ทั้งหลัง เพราะดอนอารซีสามารถทําไดรวดเร็วมาก) 

 ขีดจํากัดขององคอาคารแตละชั้น (ไมรวมกับชั้นอื่น และไมจํากัดจํานวนชั้น) คือ 

 จํานวนจุดตอ ซ่ึงรวมทั้งเสาและจุดตออื่น ไมเกิน 310 จุดตอ 

 จํานวนแผนพื้น ไมเกิน 140 แผนพื้น 

 จํานวนคาน ไมเกิน 150 คาน 

 จํานวนเสา ไมเกิน 150 ตน 

 วิเคราะหเฉพาะนํ้าหนักบรรทุกในแนวด่ิงที่กระทํากับองคอาคารเทานั้น 

 ยังไมรวมการวิเคราะหและออกแบบแผนพื้นที่ไมใชรูปสี่เหลี่ยม 

 ยังไมรวมการวิเคราะหและออกแบบคานโคง และคานในแนวเฉียง 

 ยังไมวิเคราะหคานยื่น (cantilever beam) ที่สมมุติฐานของท่ีรองรับเปนแบบยึดแนน 

(fixed support) แตสามารถวิเคราะหคานที่ ย่ืนตอออกมาจากคานชวงภายใน 

(overhanging beam) ได เนื่องจากถือวาที่รองรับเปนแบบยึดหมุนท้ังหมด 

 ยังไมรวมการวิเคราะหและออกแบบองคอาคารรับแรงบิด 

 การออกแบบฐานรากแบบวางบนเสาเข็มโดยอัตโนมัติ ในเวอรชันลาสุดคือ 2.20 น้ี 

สามารถออกแบบใหใชเสาเข็มไดสูงสุด 5 ตนตอ 1 ฐานราก 
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บทที่ 2 

ผลลัพธของดอนอารซี 
 

 

 ผลลัพธของดอนอารซี สําหรับการประมวลผลหลัก คือการออกแบบอาคารทั้งหลังโดย

อัตโนมัติน้ัน ในภาพรวมแบงไดเปน 5 กลุมคือ 

ก) ผลลัพธแบบกราฟก 

ข) ผลลัพธของการออกแบบ แบบขอความและตัวเลข 

ค) ผลลัพธของวิเคราะหแรงลมและแรงแผนดินไหว แบบขอความและตัวเลข 

ง) ผลลัพธจัดเหล็กเสริมคาน 

จ) ผลลัพธรายการคํานวณ นํ้าหนักจากพื้นถายลงคาน 

 

  มีรายละเอียดโดยยอดังน้ี 

 

ก) ผลลัพธแบบกราฟก 

 
 

 มี 27 ผลลัพธคือ 
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1) ผังขอมูลแผนพ้ืน   

  สําหรับแสดงกราฟก 2D ของขอมูลแผนพื้นของอาคารแตละชั้น ท่ีผูใชปอนเขาไป และ

กราฟก 3D แบบเสนของรูปทรงอาคาร ตัวอยางดังภาพ 

 
 

2) ผังขอมูลคาน   

 สําหรับแสดงกราฟก 2D ของขอมูลคานของอาคารแตละชั้น ท่ีผูใชปอนเขาไป และกราฟก 

3D แบบเสนของรูปทรงอาคาร ตัวอยางดังภาพ 
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3) ผังขอมูลนํ้าหนักบรรทุกตามแนวคาน   

 สําหรับแสดงกราฟก 2D ของขอมูลนํ้าหนักบรรทุกตามแนวคานของอาคารแตละช้ัน ที่ผูใช

ปอนเขาไป และกราฟก 3D แบบเสนของรูปทรงอาคาร ตัวอยางดังภาพ 

 
 

4) ผังขอมูลนํ้าหนักกระทําที่จดุตอ   

 สําหรับแสดงกราฟก 2D และกราฟก 3D ของขอมูลนํ้าหนักบรรทุกกระทําที่จุดตอของ

อาคารแตละชั้น (โดยทั่วไปคานี้จะเกิดจากการถายแรงปฏิกิริยามาจากชั้นกอนหนา สวนชั้นบนสุด

ถาเปนคาที่เกิดจากแรงปฏิกิริยาจากโครงหลังคา ผูใชสามารถปอนคาเอง หรือใชตัวชวยคํานวณ

แรงจากโครงหลังคาโดยดอนอารซีได) ตัวอยางดังภาพ 
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5) ผังขอมูลทั้งหมด  

 สําหรับแสดงกราฟก 2D ของขอมูลทั้งหมดของอาคารแตละชั้น ที่ผูใชปอนเขาไป และ

กราฟก 3D แบบเสนของรูปทรงอาคาร ตัวอยางดังภาพ 
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6 ผังขอมูลหลังคา   

 สําหรับแสดงกราฟก 2D ของผังโครงหลังคาของอาคาร (ถาอาคารน้ันมีโครงหลังคา) แตละ

ชั้น (ถาชั้นใดไมมีโครงหลังคา จะแสดงเปนผังคานสีจาง) และกราฟก 3D แบบเสนของรูปทรง

อาคาร ตัวอยางดังภาพ 

 
มีโครงหลังคา 

 

 
ไมมีโครงหลังคา 
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7) ผังเสา-คาน   

 สําหรับแสดงกราฟก 2D ของผังเสา-คาน พรอมระยะของอาคารแตละชั้น และกราฟก 3D 

แบบเสนของรูปทรงอาคาร ตวัอยางดังภาพ 

 
 

8) ผังเสา-คาน พรอมหมายเลขคาน   

  สําหรับแสดงกราฟก 2D ของผังเสา-คาน พรอมระยะ และหมายเลขคานของอาคารแตละ

ชั้น ที่ผูใชกําหนดข้ึนจากขอมูลการประมวลผลคาน และกราฟก 3D แบบเสนของรูปทรงอาคาร 

ตัวอยางดังภาพ  
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9) ผังแรงเฉือนของคาน  

 สําหรับแสดงผังแรงเฉือนของคานทั้งแบบ 2D คือแสดงท่ีผังคานแตละชั้น และ3D คือแสดง

ทั้งอาคาร ตัวอยางดังภาพ 

 
 

10)  ผังโมเมนตดัดของคาน  

 สําหรับแสดงผังโมเมนตดัดของคานท้ังแบบ 2D คือแสดงที่ผังคานแตละชั้น และ3D คือแสดง

ทั้งอาคาร ตัวอยางดังภาพ 
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11) ผังแรงปฏิกิริยา  

 สําหรับแสดงผังแรงปฏิกิริยาท่ีเสาทั้งแบบ 2D คือแสดงที่ผังคานแตละชั้น และ3D คือแสดง

ทั้งอาคาร ตัวอยางดังภาพ 

 
 

12) ผังฐานราก  

 สําหรับแสดงผังฐานรากของอาคารทั้งแบบ 2D และ3D 

 ตัวอยางผลลพัธฐานรากวางบนดิน แสดงดังภาพ 
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 ตัวอยางผลลัพธฐานรากวางบนเสาเข็ม แสดงดังภาพ 

 
 

13) 3D แบบเสน แสดงแผนพื้น  

 สําหรับแสดงกราฟก 3D แบบเสน พรอมแนวแผนพื้น ของรูปทรงอาคาร ตัวอยางดังภาพ 
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14) 3D แบบแสดงหนาตัด  

 สําหรับแสดงกราฟก 3D แบบแสดงหนาตัดของรูปทรงอาคาร ตัวอยางดังภาพ 

 

15) 3D ผังฐานราก แบบแสดงหนาตัด  

 สําหรับแสดงกราฟก 3D แบบแสดงหนาตัดของรูปทรงอาคาร พรอมฐานราก  

  ตัวอยางผลลัพธฐานรากวางบนดิน แสดงดังภาพ 
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 ตัวอยางผลลัพธฐานรากวางบนเสาเข็ม แสดงดังภาพ 

 

16) FBD, SFD และ BMD ของคาน  

 สําหรับแสดงคา FBD, SFD และ BMD ของแตละคานแตละหมายเลข ในแตละชั้น ตัวอยาง

ดังภาพ 
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17) เน้ือที่หนาตัดเหล็กเสริมของคาน   

 สําหรับแสดงเน้ือที่หนาตัดแตละตําแหนงของแตละคานท่ีไดจากการประมวลผล พรอมทั้ง

แสดงจํานวนเหล็กเสรมิที่นอยที่สุดที่สามารถใชได ตามขนาดของเหล็กเสริมที่ผูใชเลือก ตัวอยางดัง

ภาพ 

 
 

18) ตําแหนงเหล็กเสริมพิเศษของคาน   

  สําหรับแสดงตําแหนงเหล็กเสริมพิเศษของแตละคาน ตัวอยางดังภาพ 
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 ระยะของเหล็กเสริมพิเศษน้ัน กําหนดเปนคาตัวประกอบ (ที่คูณความยาวชวงคาน) ในเมนู

สมบัติของวัสดุ แผนพับคาน ซึ่งโปรแกรมต้ังเปนคาเร่ิมตนไว แตผูใชสามารถปรับแกคาได ดงัภาพ 

 
 

19) แบบรายละเอียดของฐานราก  

 สําหรับแสดงแบบรายละเอียดของฐานรากของแตละหมายเลขฐานราก ท่ีโปรแกรม

ประมวลผลได 

 ตัวอยางผลลัพธแบบรายละเอียดฐานรากวางบนดิน แสดงดังภาพ 
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 ตัวอยางผลลพัธแบบรายละเอียดฐานรากวางบนเสาเข็ม แสดงดังภาพ 

 
 

20) แรงลม   

 สําหรับแสดงหนวยแรงลม และแรงลมตอชั้นอาคาร ที่ไดจากการประมวลผล ตัวอยางดัง

ภาพ 
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21) แรงลม : เสถียรภาพแนวขนานแกน X   

 สําหรับแสดงการตรวจสอบเสถียรภาพของอาคารเนื่องจากแรงลม ในแนวขนานแกน X ท่ีได

จากการประมวลผล ตัวอยางดังภาพ 

 
 

22) แรงลม : เสถียรภาพแนวขนานแกน Y   

 สําหรับแสดงการตรวจสอบเสถียรภาพของอาคารเนื่องจากแรงลม ในแนวขนานแกน Y ที่ได

จากการประมวลผล ตัวอยางดังภาพ 
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23) แรงแผนดินไหว   

 สําหรับแสดงแรงเฉือนท่ีฐานอาคาร และแรงตอชั้นอาคาร ที่ไดจากการประมวลผล ตัวอยาง

ดังภาพ 

 
 

24) แรงแผนดินไหว : เสถียรภาพแนวขนานแกน X   

 สําหรับแสดงการตรวจสอบเสถียรภาพของอาคารเนื่องจากแรงแผนดินไหว ในแนวขนาน

แกน X ที่ไดจากการประมวลผล ตัวอยางดังภาพ 
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25) แรงแผนดินไหว : เสถียรภาพแนวขนานแกน Y   

 สําหรับแสดงการตรวจสอบเสถียรภาพของอาคารเนื่องจากแรงแผนดินไหว ในแนวขนาน

แกน Y ที่ไดจากการประมวลผล ตัวอยางดังภาพ 

 
 

26) มุมมอง 3D แสดงทกุชั้น    และมุมมอง 3D แสดงเฉพาะชั้น    

  สําหรับเลือกแสดงกราฟก 3D แบบแสดงทั้งอาคาร หรือแสดงเฉพาะชั้นที่กําลังพิจารณา 

ตัวอยางดังภาพ 

     
  แสดงทุกชั้น แสดงเฉพาะชั้น 
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27) มุมมอง 2D แสดงช้ันท่ี.. +    และมุมมอง 2D แสดงชั้นที่.. -   

 สําหรับใชเปลี่ยนชั้นอาคารที่พิจารณา โดยปุมแรกคือไปที่ช้ันสูงกวา ปุมหลังคือไปที่ชั้นต่ํา

กวา ซึ่งถาใชกราฟก 3D แบบแสดงเฉพาะชั้น ปุมนี้จะทําใหแสดงชั้นที่เลือกน่ันเอง ตัวอยางดังภาพ 

   
  แสดงชั้นที่ 1 แสดงชั้นท่ี 2 
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ข) ผลลัพธของการออกแบบ แบบขอความและตัวเลข 

 
 

 มี 9 ผลลัพธคือ 

 

1) พารามิเตอร   

  สําหรับแสดงผลลัพธพารามิเตอรในการออกแบบโดยวิธีหนวยแรงใชงาน ตวัอยางดังภาพ 

 
 

2) แผนพื้น   

  สําหรับแสดงผลลัพธความหนา และรายละเอียดของเหล็กเสริมท่ีใชในแผนพื้น ตัวอยางดัง

ภาพ 
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3) คาน   

สําหรับแสดงผลลัพธเนื้อที่หนาตัดของเหล็กเสริม และชนิดและระยะเรียงของเหล็กปลอกที่ใชใน

คาน ตัวอยางดังภาพ 
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4) แรงปฏิกิริยาที่เสา   

  สําหรับแสดงผลลัพธแรงปฏิกิริยาที่เสาแตละตนรับไวจากคาน น้ําหนักเสาที่รองรับคานชั้น

น้ัน และน้ําหนักรวม (จากแรงปฏิกิรยิาและน้ําหนักเสา) ตัวอยางผลลัพธแสดงดังภาพ 

 
 

5) เสา   

  สําหรับแสดงผลลัพธชนิดและจํานวนของเหล็กยืน ชนิดและระยะเรียงของเหล็กปลอกที่ใชใน

เสา ตัวอยางดังภาพ 
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6) ฐานราก   

  สําหรับแสดงผลลัพธของขนาดหนาตัด และชนิดและจํานวนเหล็กเสริมที่ใชสําหรับฐานราก

วางบนดิน / ชนดิและจํานวนเสาเข็มที่ใชสาํหรับฐานรากวางบนเสาเข็ม 

 

 ตัวอยางการแสดงผลลัพธฐานรากวางบนดิน แสดงดงัภาพ 
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 ตัวอยางการแสดงผลลัพธฐานรากวางเสาเข็ม แสดงดังภาพ 

 
 

7) ถอดวัสดุคอนกรีต    

  สําหรับแสดงผลการถอดวัสดุคอนกรีตขององคอาคาร หลังจากที่ประมวลผลเสร็จสิ้นแลว 

ตัวอยางดังภาพ 
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8) ถอดวัสดุไมแบบ   

  สําหรับแสดงผลการถอดวัสดุไมแบบขององคอาคาร หลังจากท่ีประมวลผลเสร็จสิ้นแลว 

ตัวอยางดังภาพ 

 
 

9) ถอดวัสดุเสาเข็ม   

  สําหรับแสดงผลการถอดวัสดุเสาเข็ม หลังจากที่ประมวลผลเสร็จสิ้นแลว (ตองเลือกออกแบบ

ฐานรากวางบนเสาเข็มดวย) ตัวอยางดังภาพ 
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ค) ผลลัพธของวิเคราะหแรงลมและแรงแผนดินไหว แบบขอความและตัวเลข 

 
 

  มี 1 การปอนขอมูลสําหรับวิเคราะหแรงดานขาง และ 8 ผลลัพธ รวมเปน 9 รายการคือ 

 

1) ขอมูลเพื่อวิเคราะหแรงดานขาง   

 สําหรับปอนขอมูลเพิ่มเติมท่ีจําเปนสําหรับการวิเคราะหแรงลม และแรงแผนดินไหว ตัวอยาง

ดังภาพ 
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2) แรงลม : รายการคํานวณ   

 สําหรับแสดงรายการคํานวณหนวยแรงลม ตัวอยางดังภาพ 
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3) แรงลม : หนวยแรงลม และแรงตอช้ันอาคาร   

 สําหรับแสดงคาหนวยแรงลม และแรงลมตอชั้นอาคารที่กระจายคามาจากหนวยแรงลม 

ตัวอยางดังภาพ 
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4) แรงลม : ตรวจสอบการเคล่ือนตัวทางขาง   

 สําหรับแสดงคาการตรวจสอบการเคล่ือนตัวทางขางของอาคารเน่ืองจากแรงลม ตัวอยางดัง

ภาพ 
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5) แรงลม : ตรวจสอบความตานทานโมเมนต   

 สําหรับแสดงคาความตานทานโมเมนตเน่ืองจากแรงลม แสดงดังภาพ 
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6) แรงแผนดินไหว : รายการคํานวณ   

 สําหรับแสดงรายการคํานวณแรงเฉือนที่ฐานอาคารเน่ืองจากแรงแผนดินไหว ตวัอยางดังภาพ 
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7) แรงแผนดินไหว : แรงเฉือนที่ฐาน และแรงตอช้ันอาคาร   

 สําหรับแสดงคาแรงเฉือนที่ฐานอาคาร และแรงตอชั้นอาคารที่เกิดจากการกระจายแรงเฉือน

ที่ฐานน้ี ตัวอยางดงัภาพ 
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8) แรงแผนดินไหว : ตรวจสอบการเคล่ือนตัวทางขาง   

 สําหรับแสดงคาการตรวจสอบการเคล่ือนตัวทางขางของอาคารเนื่องจากแรงแผนดินไหว 

ตัวอยางดังภาพ 
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9) แรงแผนดินไหว : ตรวจสอบความตานทานโมเมนต   

 สําหรับแสดงคาความตานทานโมเมนตเน่ืองจากแรงแผนดินไหว แสดงดังภาพ 
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ง) ผลลัพธจัดเหล็กเสริมคาน 

 แสดงผลลพัธการจัดเหล็กเสริมคานซึ่งแบงเปน 2 วิธีการจัดเหล็กเสริมคือ 

1) การจัดเหล็กเสริมคานแบบกลุม   

 
 

 แสดงผลลัพธของการจัดเหล็กเสริมคานหลังจากประมวลผลวิเคราะหและออกแบบแลว โดย

โปรแกรมจัดเหล็กเสริมใหโดยอัตโนมัติท้ังอาคาร (ผูใชปรบัแตงได) ตัวอยางดังภาพ 
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2) การจัดเหล็กเสริมคานแบบทุกคาน 

 
 

  แสดงผลลัพธของการจัดเหล็กเสริมคานหลังจากประมวลผลวิเคราะหและออกแบบแลว โดย 

ผูใชกําหนดเองจากผลลัพธที่คํานวณได ตัวอยางดังภาพ 
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จ) ผลลัพธรายการคํานวณ น้ําหนักจากพื้นถายลงคาน 

 
  แสดงผลลัพธการถายน้ําหนักจากพื้นลงคาน ทั้งพ้ืนแบบหลอในที่ และพื้นสําเรจ็รูป ตัวอยาง

ดังภาพ 
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บทที่ 3 

ตัวอยางที่ 1 บานพักอาศัยชั้นเดียว 
 

 

อาคารตัวอยาง 

 เพ่ือความงายตอการทําความเขาใจโปรแกรมในเบ้ืองตน จะใชอาคารตัวอยางเปนอาคารช้ัน

เดียว ซึ่งในแงของผังคานแลว จะมี 2 ผังคาน คือชั้น 1 อยูอาศัย กับช้ันหลังคา ซึ่งมีผังคาน และ

ความสูงของอาคารดังภาพ 
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กําหนดสมบัติของวัสด ุ

 กําลังอัดประลัยของคอนกรตี fc’ 173 ksc  

 เหล็กเสนกลมผิวเรียบ    SR-24 

 เหล็กขอออย    SD-30 

 

การเตรียมขอมูล 

 รายละเอียดของเหตุผลในการเตรียมขอมูล จะอยูในบทที่ 5 การปอนขอมูล (เอกสารคูมือ

การใชงาน) ดังนั้น หัวขอนี้จึงจะนําเสนอขอมูลของอาคารตัวอยางในเชิงปฏิบัติเทานั้น ดังน้ี 

 

 - กําหนดแกนอางอิงใหกับผังอาคาร 

 กําหนดแกนอางอิง พรอมทั้งหมายเลขตําแหนงตางๆ ขององคอาคารตัวอยาง ดังภาพ 
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 - ขอมูลควบคุม แสดงดังตาราง 

ผงัคานชั้นที่ 2 (หลังคา) 

จํานวนจุดตอ 6 

จํานวนแผนพื้น 2 

จํานวนคาน 5 

จํานวนชนิดของหนาตัดคาน 1 

จํานวนชนิดของหนาตัดเสา 1 

จํานวนน้ําหนักบรรทุกตามแนวคาน 0 

ความสูงของเสา (m) 3.00 

ผงัคานชั้นที่ 1 

จํานวนจุดตอ 14 

จํานวนแผนพื้น 5 

จํานวนคาน 9 

จํานวนชนิดของหนาตัดคาน 1 

จํานวนชนิดของหนาตัดเสา 1 

จํานวนน้ําหนักบรรทุกตามแนวคาน 10 

ความสูงของเสา (m) 1.00 

(ตอมอ) 

 

 - พิกัดจุดตอ แสดงดังตาราง 

ผงัคานชั้นที่ 2 (หลังคา) 

จุดตอที่ พิกัด X (m) พิกัด Y (m) สถานะ หนาตัดเสาท่ี 

1 0.000 0.000 1 1 

2 0.000 5.000 1 1 

3 0.000 9.600 1 1 

4 4.500 0.000 1 1 

5 4.500 5.000 1 1 

6 4.500 9.600 1 1 
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ผงัคานชั้นที่ 1 

จุดตอที่ พิกัด X (m) พิกัด Y (m) สถานะ หนาตัดเสาท่ี 

1 0.000 0.000 1 1 

2 0.000 5.000 1 1 

3 0.000 9.600 1 1 

4 4.500 0.000 1 1 

5 4.500 5.000 1 1 

6 4.500 9.600 1 1 

7 0.000 2.000   

8 0.000 6.500   

9 2.000 0.000   

10 2.000 2.000   

11 2.000 5.000   

12 2.000 6.500   

13 4.500 2.000   

14 4.500 6.500   

 

 - คาน แสดงดงัตาราง 

ผงัคานชั้นที่ 2 (หลังคา)  

หมายเลขคาน จุดตอแรก หนาตัดที ่ จุดตอปลาย 

1 1 1 3 

2 4 1 6 

3 1 1 4 

4 2 1 5 

5 3 1 6 
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ผงัคานชั้นที่ 1 

หมายเลขคาน จุดตอแรก หนาตัดที ่ จุดตอปลาย 

1 1 1 3 

2 4 1 6 

3 1 1 4 

4 2 1 5 

5 3 1 6 

6 9 1 10 

7 11 1 12 

8 7 1 13 

9 8 1 14 

 

- แผนพื้น แสดงดงัตาราง 

 ผงัคานช้ันที่ 2 (หลังคา)  

แผนพ้ืนท่ี I J K L นน.คงที่เพิ่มเติม นน.จร ความหนา ชนิด 

     (T/m^2) (T/m^2) (m)  

1 1 4 5 2 0.000 0.150 0.10 0 

2 2 5 6 3 0.000 0.150 0.10 0 

 

ผงัคานชั้นที่ 1 

แผนพ้ืนท่ี I J K L นน.คงที่เพิ่มเติม นน.จร ความหนา ชนิด 

     (T/m^2) (T/m^2) (m)  

1 9 4 13 10 0.000 0.150 0.10 0 

2 7 13 5 2 0.000 0.150 0.10 2 

3 2 11 12 8 0.000 0.150 0.10 0 

4 11 5 14 12 0.000 0.150 0.10 1 

5 8 14 6 3 0.000 0.150 0.10 2 
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 - ขนาดหนาตัดคาน แสดงดังตาราง 

ผงัคานชั้นที่ 2 (หลังคา)  

หนาตัดท่ี ความกวาง 

(m) 

ความลึก 

(m) 

ระยะหุมเหล็กเสริมบน 

(m) 

ระยะหุมเหล็กเสริมลาง 

(m) 

1 0.20 0.50 0.050 0.050 

 

ผงัคานชั้นที่ 1 

หนาตัดท่ี ความกวาง 

(m) 

ความลึก 

(m) 

ระยะหุมเหล็กเสริมบน 

(m) 

ระยะหุมเหล็กเสริมลาง 

(m) 

1 0.20 0.50 0.050 0.050 

 

 - ขนาดหนาตัดเสา แสดงดังตาราง ประเภทเสา 0 หมายถึง เสาส่ีเหลี่ยม, 1 หมายถึง เสา

กลม 

ผงัคานชั้นที่ 2 (หลังคา) 

หนาตัดท่ี ประเภทเสา ดานแกน X 

(m) 

ดานแกน Y 

(m) 

ระยะหุมเหล็กเสริม 

(m) 

1 0 0.20 0.20 0.035 

 

ผงัคานชั้นที่ 1 

หนาตัดท่ี ประเภทเสา ดานแกน X 

(m) 

ดานแกน Y 

(m) 

ระยะหุมเหล็กเสริม 

(m) 

1 0 0.20 0.20 0.035 

 

 - นํ้าหนักบรรทุกตามแนวคาน แสดงดงัตาราง 

ผงัคานชั้นที่ 2 (หลังคา)  

จากอาคารตัวอยาง ไมมีนํ้าหนักบรรทุกตามแนวคาน 
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ผงัคานชั้นที่ 1 

จุดตอท่ี จุดตอแรก จุดตอปลาย น้ําหนกั (T/m) 

1 7 3 0.468 

2 9 10 0.468 

3 11 12 0.300 

4 4 6 0.468 

5 9 4 0.468 

6 7 10 0.468 

7 2 11 0.468 

8 8 12 0.468 

9 12 14 0.300 

10 3 6 0.468 

 

  - น้ําหนักกระทําที่จุดตอ จากอาคารตัวอยางนี้ สมมุติวาชั้นหลังคาเปนแผนพ้ืนคสล. จึงไม

มีมีนํ้าหนักจากโครงหลังคาใดๆ คือ ตามตัวอยางน้ีถือวา ไมมีนํ้าหนักกระทําที่จุดตอในชั้นหลังคา 

(ชั้นอื่นไมตองปอนอยูแลว) 

 

 - สถานะของจุดตัดคาน แสดงดงัตาราง 

ผงัคานชั้นที่ 2 (หลังคา) 

จุดตอเปนเสาทั้งหมด ไมมีจุดตัดคาน 
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ผงัคานชั้นที่ 1 

จุดตอท่ี สถานะ 

7 0 

8 0 

9 0 

10 0 

11 0 

12 0 

13 0 

14 0 

 

การใชโปรแกรม 

 หัวขอนี้จะเนนท่ีการปอนขอมูล ซึ่งเปนสวนท่ีมีรายละเอียดมากท่ีสุดในขั้นตอนการใช

โปรแกรม เพราะหลังจากที่ปอนขอมูลครบแลว การประมวลผลและการแสดงผลลัพธตางๆ 

DON_RC จะทาํไดอยางรวดเร็วอยางตอเนื่องและไมซับซอน 

 การปอนขอมูล ผูใชสามารถเลือกใชงานท่ีทูลบารซ่ึงไดเรียงลําดับไวแลว ยกเวนบางฟงกชัน

เทานั้นท่ีมีเฉพาะในเมนู ซึ่งลําดับการปอนขอมูลมีดังนี้ 

 

ตัวชวย 

 คลิกที่ไอคอน  จะปรากฏหนาตางการปอนขอมูลเบ้ืองตน สําหรับใหตัวชวยสรางขอมูล

เบ้ืองตน ดังภาพ  
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 จากอาคารตัวอยาง ปอนคา 

  จํานวนชวงเสาแกน X เทากับ 1, ระยะระหวางเสาเทากับ 4.50 m 

 จํานวนชวงเสาแกน Y เทากับ 2, ระยะระหวางเสาชวงที่ 1 เทากับ 5.00 m และชวงที่ 2 

เทากับ 4.60 m 

 จํานวนชั้นเทากับ 2, ความสูงระหวางชั้น เทากับ 3.00 (ความสูงของเสาตอมอ ช้ัน 1  

ที่เทากับ 1.00 m จะแกไขในภายหลัง ในการปอน ขอมูลควบคุม) 

 

 เม่ือกดปุมตกลง DON_RC จะปรากฏกราฟกเบ้ืองตนดังภาพ 
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 จะเห็นวากราฟกที่ปรากฏ เปนโครงสรางของอาคารในแกนหลัก ซ่ึงจะตองมีการปรับแตงให

ไดโครงสรางตามแตละงานในตัวเลอืกการปอนขอมูลลําดับถัดๆ ไป 

 

บันทึกขอมูล 

 ผูใชสามารถบันทึกขอมูลกอนการปอนขอมูลจนครบ คือสามารถบันทึกเปนระยะๆ ได โดย

คลิกที่ไอคอน  ซ่ึงจะปรากฏหนาตางบันทึกขอมูลในรูปแบบของระบบปฏิบัติการวินโดวส 

แนะนําใหสรางโฟลเดอรเก็บขอมูล เพราะในหน่ึงโครงการจะมี 1 ชื่อไฟลที่ผูใชกําหนดข้ึน แตมี

หลายนามสกุล สมมุติสรางโฟลเดอรชื่อ อบรม คร้ังท่ี 3 และช่ือไฟล Example1 ดังภาพ 
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  เมื่อคลิก Save จะกลับมาที่หนาตางหลักของ DON_RC โดยท่ีแถบไตเติลดานบน จะปรากฏ

ชื่อเสนทางของไฟลที่ บันทึกไวดังภาพ (DON_RC จะแสดงชื่อนามสกุลหลักคือ drc แตยังมี

นามสกุลอื่นอีกหลายนามสกุล ข้ึนอยูกับจํานวนชั้นของอาคารที่สรางขอมูลดวย) 

 
 

การปรับแตงขอมูล ผังคานชั้นท่ี 1 

ขอมูลควบคุม 

 คลิกที่ไอคอน  จะปรากฏหนาตางใหปอนขอมูลควบคุมตางๆ ซ่ึงจากอาคารตัวอยาง จะ

มีการแกไขขอมูลหลังจากท่ีตัวชวยของ DON_RC กําหนดคาในเบื้องตนดังนี้ 
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       คาที่ตัวชวยกําหนด              คาที่กําหนดเพิ่ม 

 

 เมื่อ คลิกปุมตกลง กราฟกของโครงสรางจะเปล่ียนไปดังภาพ 

 
 

 ส่ิงท่ีชัดเจนคือ กราฟก 3D ความสูงของเสาตอมอท่ีเทากับระยะ 1.00 m นอยกวาความสูง

ระหวางชั้นคือ 3.00 m และกราฟก 2D ที่มีสัญลักษณเพิ่มข้ึนมาท่ีมุมลางซายของชั้นที่ 1 ซึ่งแสดง

ใหทราบวาจะมีการเพิ่มเติมขอมูลในข้ันตอนถัดไป 
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พิกัดจุดตอ 

 คลิกที่ไอคอน  จะปรากฏหนาตางใหปอนคาพิกัดของจุดตอ ซึ่งจากอาคารตัวอยาง ผัง

คานชั้นท่ี 1 มีเพ่ิมเติมพิกัดของจุดตอที่ 7 ถึง 14 ซึ่งเปนจุดตัดคาน ดังภาพ 

 
 คาทีโ่ปรแกรมกําหนด 

 

 
 คาที่กําหนดเพิ่ม 
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 ภาพที่ปรากฏหลังจากปอนขอมูลพิกัดจุดตอของชั้นท่ี 1 

 

คาน 

 คลิกที่ไอคอน  จะปรากฏหนาตางใหปอนจํานวนคาน ซ่ึงจากอาคารตัวอยาง ผังคานชั้น

ที ่1 ทีโ่ปรแกรมกําหนดใหน้ัน มีจํานวนคานเพิ่มเติมอีก 4 คาน ดังภาพ 
 

 
 คาที่โปรแกรมกําหนด    คาที่กําหนดเพิ่ม 
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 ภาพที่ปรากฏหลังจากปอนขอมูลคานของชั้นที่ 1 

 

แผนพื้น 

 คลิกที่ไอคอน  จะปรากฏหนาตางใหปอนจํานวนแผนพื้น ดังภาพ 

 
 หนาตางขอมูลท่ียังไมไดปอนคา 
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 จากอาคารตัวอยาง ผังคานชั้นที่ 1 มี 5 แผนพื้น การปอนขอมูลนน.จร และความหนา 

สามารถใชตัวชวยปอนขอมูลไดดังภาพ 

 
 

 จากนั้นจึงปอนชนิดของแผนพื้น ดังภาพ 
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 จากนั้น การกําหนดพิกัดของแตละแผนพื้น สามารถกําหนดไดโดยคลิกปุม ตัวชวย: พิกัด

แผนพื้น ดังภาพ 

 
 

 เม่ือคลิกแลว ผูใชสามารถกําหนดแผนพ้ืนโดยเลื่อนเมาสไปท่ีตําแหนงของแผนพื้นในกราฟก 

2 มิติ ผังขอมูลท้ังหมด แลวคลิกเมาส ซ่ึงโปรแกรมจะแสดงขอบเขตของแผนพื้นขึ้นมา ตัวอยางดัง

ภาพ 
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  ถาขอบเขตนั้นใชตามแผนพื้นท่ีตองการ คลิกปุม Yes โปรแกรมจะกําหนดแผนพื้นให พรอม

ทั้งใหเลือกแผนพื้นถัดไป 

 ถาขอบเขตนั้นยังไมใชตามแผนพื้นท่ีตองการ คลิกปุม No โปรแกรมจะแสดงกลองขอความ

ใหกําหนดพิกัดของแผนพื้นเอง (หน่ึงแผนกําหนด 4 จุด เร่ิมตนที่มุมลางซายของแผนพื้นนั้น แลว

วนทวนเข็มนาฬิกา) 

 ถาตองการออกจากตัวชวย คลิกปุม Cancel 

 

 เมื่อเลือกกําหนดแผนพื้นจนครบแลว โปรแกรมจะแจงบอก ดังภาพ 
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 เมื่อคลิกปุม OK โปรแกรมจะกลับมาที่หนาตางขอมูลแผนพื้น ซึ่งปรากฏคาตัวเลขพิกัดของ

แตละแผนพ้ืน ที่โปรแกรมกําหนดให ดังภาพ 
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 เม่ือคลิกปุม ตกลง กราฟกของโครงสรางจะปรากฏขอมูลแผนพื้นของชั้นที่ 1 เพ่ิมเขามาดัง

ภาพ 
 

 
 

ขนาดหนาตัดคาน 

 คลิกที่ ไอคอน  จะปรากฏหนาตางใหปอนขอมูลขนาดหนาตัดคาน โดยขนาดที่ 

DON_RC ต้ังไวเปนคาเร่ิมตน คือ 0.20x0.40 m ดังภาพ 

 
 

  จากอาคารตัวอยาง กําหนดคาน 1 หนาตัด ขนาด 0.20 x 0.50 ทั้งอาคาร จึงปรับแกคา

ความลึกจาก 0.40 เปน 0.50 ดังภาพ 



คูมือประกอบการอบรม  DON_RC ครั้งที่ 4 61 

 
 

ขนาดหนาตัดเสา 

 คลิกที่ ไอคอน  จะปรากฏหนาตางใหปอนขอมูลขนาดหนาตัดเสา ซ่ึงจากอาคาร

ตัวอยาง กําหนดเสาสี่เหลี่ยม 1 หนาตัด ขนาด 0.20 x 0.20 ทั้งอาคาร ซึ่งเปนขนาดที่ DON_RC 

ตั้งไวเปนคาเร่ิมตน จึงไมตองแกไขขอมูลใดๆ ดังภาพ (ยกเวนผูใชจะปรับแกคาระยะหุมเหล็กเสริม) 

 
 

นํ้าหนกับรรทุกตามแนวคาน 

 คลิกที่ไอคอน  จะปรากฏหนาตางใหปอนน้ําหนักบรรทุกตามแนวคาน ดังภาพ 
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 คาที่โปรแกรมกําหนด 

 

 การปอนคานํ้าหนักบรรทุก สามารถใชตัวชวยโดยทําตามข้ันตอนดังภาพ 
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  จากนั้นจึงมากําหนดจุดตอหัว-ทายของแตละแนวน้ําหนักบรรทุก และปรับแกคานํ้าหนักตาม

แนวคานคาอ่ืน ดังภาพ 

 
 คาที่กําหนดเพิ่มและปรับแก 

 

 เม่ือคลิกปุม ตกลง จะปรากฏกราฟกของขอมูลนํ้าหนักบรรทุกตามแนวคานของชั้นที่ 1 ดัง

ภาพ 
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นํ้าหนกักระทําที่จุดตอ 

 คลิกที่ไอคอน  จะปรากฏหนาตางใหปอนน้ําหนักบรรทุกกระทําที่จุดตอดังภาพ 

 
 คาเริ่มตนที่โปรแกรมกําหนด กอนทําการประมวลผล 

 

 นํ้าหนักกระทําที่จุดตอ จะแบงเปน 2 แบบใหญคือ 

 ก) แรงปฏิกิริยาที่ถายลงมาจากเสาของชั้นกอนหนา ซึ่งนํ้าหนักกระทําที่จุดตอแบบน้ี ผูใช

ไมตองปอนคา เพราะ DON_RC จะถายนํ้าหนักจากแรงปฏิกิริยาชั้นกอนหนา มาเปนน้ําหนัก

บรรทกุท่ีจุดตอของชั้นที่พิจารณาโดยอัตโนมัติหลังจากประมวลผล 

 ข) นํ้าหนักอื่น เชน นํ้าหนักจากหลังคา ซึ่งใน DON_RC เวอรชัน 1.90 น้ี จะมีตัวชวยในการ

คํานวณนํ้าหนักจากโครงหลังคาของอาคาร มาเปนน้ําหนักกระทําที่แตละจุดตอเสา (ของผังอาคาร

ชั้นบนสุด) โดยอัตโนมัติ คือในเมนูยอยนี้จะเปนเพียงการตรวจสอบคาที่ไดจากตัวชวยเทาน้ัน 

ยกเวนผูใชจะแกไขคา จึงมาแกไขในเมนูยอยน้ี 

   แตถาในกรณีมีโครงหลังคาเลนระดับชั้นอื่นท่ีไมใชชั้นบนสุด ผูใชยังจําเปนตองคํานวณคา

จากโครงหลังคา มาใสเปนนํ้าหนักกระทําท่ีจุดตอของผังอาคารช้ันที่รองรับโครงหลังคาเลนระดับ

น้ัน เพราะตัวชวยดังกลาวจะคาํนวณเฉพาะชั้นบนสุดเทานั้น  

  ดังน้ัน สําหรับตัวอยางน้ี ในชั้นที่ 1 จึงไมตองปอนคาใดๆ ในเมนูยอยนี้ เน่ืองจากไมมีโครง

หลังคา 
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สถานะของจุดตัดคาน  

 คลิกที่ไอคอน  จะปรากฏหนาตางแสดงแผนภาพของคานในแตละชั้น พรอมทั้งแสดง

เสถียรภาพของคานน้ัน ซ่ึงในที่นี้คือท่ีรองรับของแตละคานจะตองมากกวาหรือเทากับ 2 โดยที่

รองรับใดที่เปนเสา เสนจะแสดงเปนสีดํา แตถาที่รองรับใดมีลักษณะเปนคานท่ีจะถายเทนํ้าหนักไป

ยังคานอกีดานหน่ึง เสนจะแสดงเปนสีเขียว และน้ําหนักบรรทุกกระทําที่จุดตอ จะแสดงเปนสีเขียว

เชนกัน  

 น่ันคือจุดตอใดที่เปนเสา สถานะของจุดตอจะเทากับ 1 แตจุดตอใดท่ีเปนคาน สถานะจะ

เปนไปได 2 แบบคือ 0 หรือ 2 ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนได โดยพิจารณาเสถียรภาพของคานนี้เปน

หลักในการเปล่ียนแปลง 

 สําหรับผังคานชั้นท่ี 1 คานมีทั้งจุดตอที่เปนเสา และจุดตัดคาน ซ่ึงเม่ือพิจารณาการถาย

น้ําหนักของคานแตละจุดแลวพบวา มีเสถียรภาพทุกชิ้น (น่ันคือ สถานะของจุดตัดคานเทากับ 0 

ทั้งหมด ซ่ึงเปนคาเร่ิมตนของจุดตัดคานอยูแลว โดยทั่วไปการถายนํ้าหนักจากคานซอยไปยังคาน

หลัก มักจะมีลักษณะท่ีทําใหสถานะของจุดตัดคานเทากับ 0) จึงไมตองแกไขขอมูลใดๆ   

  ตัวอยางการตรวจสอบคาน B1 ดังภาพ 
 

 
 

============================================================ 
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การปรับแตงขอมูล ผังคานชั้นท่ี 2 (ช้ันหลังคา) 

 คลิกที่ปุม มุมมอง 2D แสดงช้ันที่.. +   เพื่อไปท่ีชั้นที่ 2 ซ่ึงโปรแกรมจะแสดงกราฟก 2 

มิติ ของผังคานชั้นที่ 2 และกราฟก 3 มิติจะแสดงแนวเสนหนาท่ีชั้นที่ 2 ดังภาพ 

 
 

 จากน้ันจึงเปนการปรับแกขอมูลตางๆ เพื่อใหไดรูปทรงของโครงสรางช้ันที่ 2 เปนไปตาม

แบบที่ตองการ 

ขอมูลควบคุม  

 
 คาที่โปรแกรมกําหนด    คาที่กําหนดเพิ่ม 
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พิกัดจุดตอ  

  ผังคานชั้นที่ 2 ที่โปรแกรมกําหนดใหน้ัน มีจํานวนจุดตอซึ่งระบุพิกัดครบตามที่ตองการแลว 

จึงไมตองแกไข 

 ไมตองแกไขเพ่ิมเติม 

 

คาน  

 ผังคานชั้นท่ี 2 ที่โปรแกรมกําหนดใหน้ัน มีจํานวนคานครบตามที่ตองการแลว จึงไมตอง

แกไข 

 ไมตองแกไขเพ่ิมเติม 
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แผนพื้น  

 กําหนดขอมูลของแผนพ้ืน ตามข้ันตอนท่ีอธิบายไวในการปรับแตงขอมูลของช้ันท่ี 1 แตถา

ขอมูลมจีํานวนนอย เชน ชั้นน้ีมี 2 แผนพื้น จุดตอแตละแผนพ้ืนอาจจะกําหนดดวยตัวเลขไปไดเลย

ดังภาพ 

 
  หนาตางขอมูลท่ีปอนคาแลว 

 

 เม่ือคลิกปุมตกลง จะปรากฏกราฟกดังภาพ 
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ขนาดหนาตัดคาน  

 ปรับแกคาความลึกของคาน จาก 0.40 เปน 0.50 ดังภาพ 

 
 

ขนาดหนาตัดเสา  

 ไมตองแกไขขอมูลใดๆ เพราะอาคารตัวอยางนี้ใชขนาดหนาตัดที่ DON_RC ต้ังไวเปนคา

เร่ิมตนอยูแลว คือ 0.20 x 0.20 m ยกเวนผูใชจะปรับแกคาระยะหุมเหล็กเสริม 
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นํ้าหนกับรรทุกตามแนวคาน  

 ผังคานช้ันที่ 2 ไมมีขอมูลน้ี จึงไมตองเขาไปแกไขขอมูลใดๆ 

 

นํ้าหนกักระทําที่จุดตอ  

 อาคารตัวอยาง ผังคานช้ันที่ 2 คือชั้นบนสุด มีลักษณะเปนดาดฟาที่ไมมีโครงหลังคา ทําใหไม

มีน้ําหนักบรรทุกจากโครงหลังคาที่จะมาลงที่เสาหรือคานช้ันนี้ จึงไมตองเขาไปแกไขขอมูลใดๆ 

 

สถานะของจุดตัดคาน  

 ผังคานชั้นท่ี 2 คานทุกคานมีท่ีรองรับเปนเสาทั้งหมด ดังน้ัน จึงมีเสถียรภาพทุกคาน และเสน

แสดงท่ีรองรับเปนสีดําทั้งหมด เพราะเปนท่ีรองรับแบบเสา ตัวอยางคาน B1 ดังภาพ 
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 จากบานพักอาศัยตามตัวอยางนี้  เม่ือปอนขอมูลมาถึงตรงนี้ คือครบแลว พรอมที่จะ

ประมวลผลตอไป (ผูใชควรจะบันทึกไฟลเปนระยะๆ ในการปอนขอมูล) 

 

สมบัติของวัสดุ 

 ขอมูลที่ผูใชปอนเขาไปทั้งหมดที่กลาวมาน้ัน เปนขอมูลของโครงสราง แตยังมีอีกชุดขอมูล

สําคัญคือ สมบัติของวัสดุ ซ่ึง DON_RC กําหนดคาเร่ิมตนที่เปนคาการออกแบบอาคารโดยทั่วไปไว 

แตผูใชสามารถปรับแกได โดยคลิกที่ไอคอน  จะปรากฏหนาตางการปอนขอมูลสมบัติของ

วัสดุดังภาพ 
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  หนาตางนี้ม ี4 แผนพับคือ 

 1. สมบัติของวัสดุ คือคาตางๆ ที่จําเปนในการออกแบบ (โดยวิธีหนวยแรงใชงาน) ดังภาพ

ดานบน 

 2. แผนพื้น คือการเลือกชนิดเหล็กเสริมที่ใชในแผนพื้น ดงัภาพ 
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 3. คาน คือการเลอืกชนิดเหล็กเสริมที่ใชในคาน ดังภาพ 

 
 

 4. เสา คือการเลือกชนิดเหล็กเสริมท่ีใชในเสา 
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ประมวลผล 

  หลังจากที่ปอนขอมูลโครงสราง และสมบัตขิองวัสดุแลว (อาจใชคาที่ DON_RC กําหนดใหก็

ได) ข้ันตอนอ่ืนๆ คือการประมวลผลและการดูผลลัพธ จะทําไดอยางงายมาก โดยรายละเอียดของ

การประมวลผล ไดแสดงไวแลวในบทท่ี 7 ทางเลือกในการออกแบบ ในหัวขอน้ีจึงจะนําเสนอ

เฉพาะในเร่ืองนํ้าหนักบรรทุกที่จุดตอ ที่ DON_RC ถายนํ้าหนักจากชั้นสูชั้น มาเพื่อความชัดเจนข้ึน

เทานั้น และการจัดเหล็กเสริมจากขอมูลคานทั้งอาคาร  โดยสมมุติเลือกออกแบบ แผนพื้น-คาน-

เสา + ถอดวัสดุคอนกรีต, ไมแบบ (ยังไมออกแบบฐานราก) 

 

 คลิกที่ไอคอน   จะปรากฏหนาตางประมวลผล แลวคลิกตามขั้นตอน เม่ือเสร็จสิ้น จะ

ปรากฏหนาตางดังภาพ 

 
 

 เม่ือกลับมาดูขอมูลน้ําหนักกระทําที่จุดตอ โดยคลิกที่ไอคอน  ในผังคานชั้นที่ 1 จะมีคา

นํ้าหนักบรรทุกที่จุดตอที่ DON_RC ถายน้ําหนักจากแรงปฏิกิริยาท่ีเสาจากผังคานชั้นที่ 2 มายังช้ัน 

1 นี้ดงัภาพ 
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  คานํ้าหนักบรรทุกที่จุดตอน้ี สามารถดูในกราฟกไดโดยเลือกกราฟก ผังขอมูลนํ้าหนัก

กระทําที่จุดตอ ดังภาพ 
 

 
 

 น้ําหนักบรรทุกกระทําท่ีจุดตอชั้นท่ี 1 น้ี คือ แรงปฏิกิริยาที่คํานวณไดจากผังคานชั้นที่ 2 

รวมกับนํ้าหนักของเสาระหวางชั้นที่ 1 กับชั้นที่ 2 (ความสูงของเสาใชระยะที่ไมหักความลึกคาน 
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เชนตัวอยางน้ีใชที่ความสูง 3 เมตร) ซึ่งสามารถดูคาไดที่ตารางผลลัพธแรงปฏิกิริยาของชั้นท่ี 2 ดัง

ภาพ 

 
 

จัดเหล็กเสริมคาน   

 เมนูน้ีจะเปนเคร่ืองมือชวยวิศวกรผูออกแบบในการเลือกจัดเหล็กเสริมคาน จากขอมูลคาน

ทุกชั้นของทั้งอาคาร ซึ่งในทางปฏิบัติแลว การจัดเหล็กเสริมคานของวิศวกรแตละทานจะมี

แนวทางที่ตางกัน ดังน้ัน ตัวอยางน้ีจะนําเสนอในแนวทางหนึ่ง ซ่ึงเนนไปที่วิธีการใชงานเทานั้น 

 

 กอนที่จะใชเมนูนี้ ผูออกแบบอาจมองผังคานในภาพรวมกอนวา ควรใชจํานวนหมายเลขคาน

ก่ีเบอร กลุมไหนที่สามารถใชเบอรเดียวกันได เชนอาจจะพิจารณาผังคานกอน เชน ตัวอยางผัง

ขอมูลทั้งหมดของชั้นท่ี 1 ดังภาพ 
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 คานหมายเลข 1 และหมายเลข 2 (หมายเลขในที่น้ีคือ ลําดับที่ใชอางอิงในโปรแกรม ยังไมใช

หมายเลขคานท่ีจะนําไปใชสรางจริง ซ่ึงจะกําหนดในเมนูนี้) มี 2 ชวง ระยะเทากัน เม่ือดูจาก

ลักษณะการรับน้ําหนัก นาจะใชเบอรคานเดียวกันได 

 

 หรือถาใหชัดเจน อาจเขาไปดูผลลัพธคาน เพื่อพิจารณาคาผลลัพธที่ชัดเจนของคานทั้ง 2 

หมายเลขน้ี ซ่ึงปรากฏวามีคาที่ใกลเคียงกัน เราจึงสามารถใชคานหมายเลขเดียวกันได เปนตน ดัง

ภาพ 
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 การทํางานของเมนูจัดเหล็กเสริมคาน คือ เม่ือคลิกที่ [ ประมวลผล >> จัดเหล็กเสริมคาน

แบบทุกคาน ] 
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 จะปรากฏหนาตางดังภาพ (ถาตองการเลือกจัดเหล็กเสริมคานชั้นใด ใหคลิกปุม  หรือ 

 เพื่อไปท่ีชั้นท่ีตองการกอน แตโดยท่ัวไปแลว จะเร่ิมกําหนดที่ชั้นที่ 1) 

 

 
 

 คลิกปุม แกไข แลวกําหนดชื่อคาน ขนาดเหล็กเสริม จํานวนเหล็กเสริม ขนาดและระยะเรียง

เหล็กปลอก ในแตละชวง (1 ชวงคาน จะแสดงคา 3 คาคือ ซาย กลาง และขวา ยกเวนคานย่ืนจะ

แสดงคาเดียว ตัวอยางดังภาพคือการกําหนดในชวงที่ 1 ของคานหมายเลข 1 
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 เม่ือกําหนดเปนตัวเลขแลว โปรแกรมจะแสดงแนวเสน และจํานวนเหล็กเสริม ในรูปตัด

ตามยาวและตามขวางของคานใหเห็นทันที และมีขอสังเกตวา เมื่อกําหนดเหล็กเสริมดานขวาของ

ชวงท่ี 1 จะมีผลตอดานซายของชวงที่ 2 โดยปริยาย เพราะโมเมนตมีคาเทากัน และระยะเสริม

เหล็กพิเศษ จะเลือกใชคามากของชวงที่อยูติดกัน ใหย่ืนออกไปจากศูนยกลางเสาเปนระยะเทากัน 

(ความยาวของชวงคานใดมากกวา จะใชความยาวนั้นเปนเกณฑในการคูณกับคาตัวประกอบของ

เหล็กเสริมพิเศษบน) 

 

 ตอมา คลิกเลือกชวงที่ 2 เพื่อพิจารณาตอไป ซึ่งจากตัวอยาง เหล็กเสริมพิเศษกลางและขวา 

ไมจําเปนตองมีในชวงนี้ (พิจารณาจากคา As ท่ีคํานวณได กับ As ของเหล็กเสริมยาวตลอดคาน) 

สวนระยะเรียงเหล็กปลอก มีการปรับแกคา ดังภาพ 

 
 

 ตอมา คลิกปุม ถัดไป เพ่ือไปยังคานหมายเลข 2 ดังภาพ 

 
 

 

 คานหมายเลข 2 น้ี ตองการใชเบอรเดิม B1 ที่กําหนดแลวในคานหมายเลข 1 จึงคลิกท่ี

ตัวเลอืก ใชคานท่ีมีแลว แลวคลิกเลือก B1 โปรแกรมจะนําขอมูลท่ีกําหนดไวแลวในคาน B1 มาใส
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ไวในคานหมายเลข 2 น้ีโดยอัตโนมัติ (ดังน้ัน ผูใชพึงระมัดระวังในการเลือกใชคานเดิมน้ี วาจํานวน

ชวงคานจะตองเทากัน) ดังภาพ 

 
 

 ทําการกําหนดเชนน้ีไปจนครบท้ังชั้น ซึ่งอาจจะเปนการกําหนดเบอรคานใหม หรือใชคานที่มี

แลว (ซึ่งผูใชกําหนดไวในลําดับกอนหนา) แลวแตความตองการผูใช สําหรับตัวอยางน้ี ใชคาน 4 

เบอรคอื B1, B2, B3 และ B4 ดังภาพ 

 
 

ใช ้B1 ใช ้B1 

ใช ้B2 

ใช ้B3 

ใช ้B3 

ใช ้B3 

ใช ้B2 

ใช ้B4 

ใช ้B4 
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 เม่ือกดปุม ออก หนาตางน้ีจะหายไป และกราฟก 2D จะแสดงผังเสา-คาน พรอมหมายเลข

คาน ของชั้นท่ี 1 ดังภาพ  

 
 

 จากนั้น คลิกที่ปุม มุมมอง 2D แสดงชั้นที่.. +   เพ่ือไปที่ชั้นที่ 2 แลวคลิกปุม  เพ่ือ

จัดเหล็กเสริมในชั้นที่ 2 ตอไป ซึ่งหนาตางจัดเหล็กเสริมคานจะไปที่ชั้นท่ี 2 เร่ิมตนดวยคาน

หมายเลข 1 (ของชั้นท่ี 2) ดังภาพ 
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 ถาผูใชตองการใชเบอรคานเดิมซึ่งกําหนดไปแลวในชั้นที่ 1 สามารถทําไดโดยคลิกปุม แกไข 

แลวคลิกตัวเลือก ใชคานท่ีมีแลว แลวเลือกเบอรคานที่ตองการได ตัวอยางดังภาพดานบน 

 แตหากตองการกําหนดใหม ก็คลิกที่ตัวเลือก กําหนดใหม แลวใสชื่อคานเบอรใหมลงไปได 

(ผูใชพึงระมัดระวังไมใสช่ือเบอรคานซ้ําเบอรเดิม) ซึ่งจากตัวอยางน้ี ชั้นท่ี 2 ใช B2 ของคานช้ันที่ 1 

และกําหนดเพ่ิม 2 เบอรคือ B5 และ B6 ดังภาพ 

 ใช ้B6 

ใช ้B2 

ใช ้B6 

ใช ้B5 ใช ้B5 
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 เม่ือกําหนดเบอรคานจนครบ แลวคลิกปุม ออก หนาตางน้ีจะหายไป และกราฟก 2D จะ

แสดงผังเสา-คาน พรอมหมายเลขคาน ของชั้นที่ 2 ดังภาพ 

 
 

 ผูใชสามารถกลับเขาไปในหนาตางจัดเหล็กเสริมคานได โดยขอมูลเดิมจะยังคงอยู จนกวา

ผูใชจะออกจากโปรแกรม หรือเลือกทําโปรเจคใหม หรือเปดไฟลโปรเจคใหม ขอมูลจัดเหล็กเสริม

คานจึงจะหายไป  

 

 ผูใชสามารถเซฟไฟลขอมูลจัดเหล็กเสริมคานนี้ได โดยเขาไปที่หนาตางจัดเหล็กเสริมคาน 

(คลิกปุม ) แลวคลิกไปที่เมนูไฟล แลวคลิกบันทึกไฟล ดังภาพ (สังเกตวากอนบันทึกไฟล ที่

แถบไตเติลจะไมมีชื่อไฟลใดๆ) 
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  เม่ือบันทึกแลว แถบไตเติลจะแสดงชื่อไฟล ซ่ึงโปรแกรมจะกําหนดใหโดยอัตโนมัติ ใหไปอยู

ในโฟลเดอรเดียวกบัไฟลขอมูลอาคาร (จากตัวอยางน้ีคือโฟลเดอร อบรม คร้ังที่ 3) และกําหนดชื่อ

ไฟลตามรูปแบบคือ ช่ือไฟลขอมูลเดิม_BD (จากตัวอยางนี้ ช่ือไฟลเดิมคือ Example1 ดังน้ัน ชื่อ

ไฟลน้ีคอื Example1_BD) โดยมีนามสกุล bdt ดังภาพ 
 

 
 

  หลังจากบันทึกไฟลแลว เม่ือตองการเปดไฟลขอมูลนี้ ผูใชจะตองเปดไฟลขอมูลของอาคารนี้

กอน (เชนตัวอยางน้ีคือ ไฟล Example1) แลวทําการประมวลผล เสร็จแลวคลิกปุม [ ประมวลผล 

>> จดัเหล็กเสริมคานแบบทุกคาน ] แลวคลิกที่เมนูไฟล คลิกเปดไฟลเดิม ดังภาพ 
 

 
 

  โปรแกรมจะแสดงหนาตางใหเลือกไฟลขอมูลจัดเหล็กเสริมคาน คลิกเลือกไฟลที่ตองการ  

(เชนตัวอยางนี้คือ Example1_BD) ดังภาพ 
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 โปรแกรมจะนําขอมูลเดิมทั้งหมดที่ผูใชกําหนดไวมาแสดง ดังภาพ 

 
 ผูใชสามารถเลือกดู หรือพิมพ พิมพกราฟก 2D ของผังเสา-คาน พรอมหมายเลขคาน ในแต

ละชั้นได ดังภาพ 



คูมือประกอบการอบรม  DON_RC ครั้งที่ 4 87 

 
                 ชั้นที่ 1                 ชั้นท่ี 2 

 

 ขอมูลเบอรคานทั้งหมด ก็สามารถเลือกดูหรือพิมพไดเชนเดียวกัน 

 

 ตัวอยางขอมูลการจัดเหล็กเสริมคานที่พิมพออกกระดาษของตัวอยางน้ี แสดงดังภาพหนา

ถัดไป 
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คูมือประกอบการอบรม  DON_RC ครั้งที่ 4 90 
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คูมือประกอบการอบรม  DON_RC คร้ังที่ 4 93 

บทที่ 4 

ตวัอยางที่ 2 บานพักอาศัย 2 ชั้น แบบท่ี 1 
 

 

อาคารตัวอยาง 

      ชั้นท่ี 1 

   ชั้นท่ี 2 

       ชั้นหลังคา 

ความสูงระหวางชั้น 3.00 m, ความสูงเสาตอมอ 1.00 m 

หนาตัดคาน 0.15 x 0.45 m และหนาตัดเสา 0.15 x 0.15 m ทุกชั้น 
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การเตรียมขอมูล 

     ชั้นท่ี 1 

 ชั้นที่ 2 

   ชั้นหลังคา 
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การใชโปรแกรม 

ตัวชวย   

 
 

 จากอาคารตัวอยาง ปอนคา 

  จํานวนชวงเสาแกน X เทากับ 2, ระยะระหวางเสาชวงที่ 1 เทากับ 4.50 m และชวงท่ี 2 

เทากับ 3.50 m 

 จํานวนชวงเสาแกน Y เทากับ 1, ระยะระหวางเสาเทากับ 4.00 m 

 จํานวนชั้นเทากับ 3, ความสูงระหวางชั้น  เทากับ 3.00 (ความสูงของเสาตอมอชั้น 1 ท่ี

เทากับ 1.00 m จะแกไขในภายหลัง ในการปอน ขอมูลควบคุม) 
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 เมื่อกดปุมตกลง DON_RC จะปรากฏกราฟกเบ้ืองตนดังภาพ 
 

 
 

บันทึกขอมูล  

  เซฟไฟลในโฟลเดอร อบรม คร้ังท่ี 4 ชื่อไฟล Example2 ดังภาพ 
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การปรับแตงขอมูล ผังคานชั้นท่ี 1  

ขอมูลควบคุม   

 
     คาท่ีโปรแกรมกําหนด      คาที่กําหนดเพิ่ม 
 

 
  ภาพที่ปรากฏหลังจากปรับแกขอมูลควบคุมของชั้นที่ 1 
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พิกัดจุดตอ   

 
 ไมมีการแกไข 

 

คาน   

 ไมมีการแกไข 
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แผนพื้น  

 
  หนาตางขอมูลท่ียังไมไดปอนคา 
 

 
  ปอนขอมูล นน.จร และความหนาดวยตัวชวย 
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 จากนั้น คลิกปุม ตัวชวย: พิกัดแผนพื้น เพื่อกําหนดพิกัดของแผนพ้ืน 

 
 
 

 
 ภาพที่ปรากฏหลังจากที่กําหนดแผนพื้นโดยใชตัวชวยครบแลว 
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 พิกัดแผนพื้นท่ีโปรแกรมกําหนดให 

 
 

 
 ภาพท่ีปรากฏหลังจากปอนขอมูลแผนพื้นของชั้นท่ี 1 
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ขนาดหนาตัดคาน   

 
 คาเริ่มตน 

 
 ปอนคาที่ใชใหม 
 

ขนาดหนาตัดเสา   

 
 คาเริ่มตน 
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 ปอนคาที่ใชใหม 

 

นํ้าหนกับรรทุกตามแนวคาน   

 
 หนาตางขอมูลท่ียังไมไดปอนคา 
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 ปอนคาน้ําหนักบรรทุก 

 

 
 ปอนพิกัดหัว-ทายของแตละแนวน้ําหนักบรรทุก 



คูมือประกอบการอบรม  DON_RC คร้ังที่ 4 105 

 
 ภาพท่ีปรากฏหลังจากปอนขอมูลนํ้าหนักบรรทุกตามแนวคานของชั้นที่ 1 

 

สถานะของจุดตัดคาน    
 

 
 ไมมีการแกไข 

============================================================= 
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การปรับแตงขอมูล ผังคานชั้นท่ี 2  

 คลิกที่ปุม มุมมอง 2D แสดงชั้นที่.. +   เพื่อไปท่ีชั้นที่ 2 

 

 
 ภาพกอนการแกไขของชั้นท่ี 2 

 

ขอมูลควบคุม   

 
 คาที่โปรแกรมกําหนด    คาที่กําหนดเพิ่ม 
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พิกัดจุดตอ   

 
 คาทีโ่ปรแกรมกําหนด 

 

 
 คาที่กําหนดเพิ่ม 
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 ภาพที่ปรากฏหลังจากปอนขอมูลพิกัดจุดตอของชั้นท่ี 2 

 

คาน   

  คาที่โปรแกรมกําหนด 
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  เมนูยอยนี้จะมีปุม ตัวชวย : ปรับจุดตอคานเดิม หมายถึงในกรณีที่มีการเปล่ียนตําแหนง

ของคานเดิมที่มีอยูแลวแนวน้ัน ใหยาวขึ้นหรือส้ันลง เชนจากตัวอยางน้ี  

 คาน B2 เดิมคือ จุดตอแรก 3 แตจะเปล่ียนเปน 13 

  คาน B4 เดิมคือ จุดตอแรก 1 แตจะเปล่ียนเปน 7 

 คาน B5 เดิมคือ จดุตอแรก 2 แตจะเปล่ียน 8 

 3 คานน้ีสามารถใชตัวชวย ปรับจุดตอคานเดิม ไดโดยคลิกที่ปุม ตัวชวย: ปรับจุดตอคาน

เดิม จะปรากฏหนาตางช้ีแจงดังภาพ 

 
 

 ถา Cancel ก็คือไมตองการใชตัวชวยนี้ โปรแกรมจะกลับมาที่เมนูยอย คาน แตถากด OK 

คือตองการทําตอ เมาสจะเปล่ียนเปนรูปมือ ใหเลื่อนเมาสไปท่ีแนวคานที่จะปรับจุดตอแลวคลิก

เมาสซาย เชน ถาจะปรับคานหมายเลข 2 ก็เล่ือนเมาสไปท่ีคาน B2 แลวคลิกเมาสซาย จะปรากฏ

กราฟก 2 มิติแสดงแนวคานที่จะปรับจุดตอ ซ่ึงในที่นี้คือ B2 และแสดงหนาตางใหปอนจุดตอแรก

ใหม ซ่ึงจากเดิมคือพิกัด 3 ใหเปล่ียนเปน 13 ดังภาพ 
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  เม่ือคลิกปุม OK กราฟก 2 มิติจะแสดงแนวคานที่ปรับจุดตอแรก พรอมทั้งแสดงหนาตางให

แกไขจุดตอปลาย ดังภาพ 

 
 

  แตคาน B2 จะไมแกจุดตอปลาย ก็ใหคลิก OK หนาตางจะหายไป แลวใหทําตามขั้นตอนใน

ทํานองเดียวกันนี้กับคานอื่นท่ีจะปรับจุดตอ ซ่ึงจากตัวอยางนี้คืออีก 2 คาน คือ B4 และ B5 

 

 เม่ือกําหนดเสร็จแลว กราฟก 2 มิติ จะแสดงแนวคานใหม และโปรแกรมจะยอนกลับมาที่

หนาตางเมนูยอยคาน พรอมท้ังแสดงตัวเลขพิกัดท่ีเปล่ียนไปดังภาพ 
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 สวนปุม ตัวชวย : กําหนดจุดตอคานใหม ใชสําหรับกําหนดคานที่ยังไมมี ซ่ึงในตัวอยางน้ีมี

คานเพิ่มอีก 4 คานคือ B6 ถึง B9  

  เมื่อคลิกที่ปุม ตวัชวย : กําหนดจุดตอคานใหม จะปรากฏขอความชี้แจงดังภาพ 

 
 

 หมายความวา การใชตัวชวย กําหนดจุดตอคานใหม นี้ โปรแกรมจะกําหนดคานใหมใหโดย

อัตโนมัติ ซ่ึงยังทํางานไดไมรอยเปอรเซนต และจะทําการเรียงลําดับหมายเลขคานใหม ซ่ึงหากจะ

ทําใหผูใชเกิดความสับสน เชน ในกรณีท่ีเขียนหมายเลขคานอางอิงไวแลวอยางเชนตามตัวอยางน้ี 

ก็ไมแนะนําใหใชตัวชวยน้ี (ตัวชวยน้ีจะมีประโยชนมากถามีคานที่จะกําหนดใหมเปนจํานวนมาก) 

 แตผูเขียนจะแสดงใหดูวา ถาใชตัวชวยน้ีผลจะเปนอยางไร น่ันคือถาคลิก Yes โปรแกรมจะ

กําหนดคานใหม และเรียงลําดับหมายเลขคานใหใหม ดังภาพ 

 
  จะเห็นวา โปรแกรมกําหนดคานใหใหมเปนไปตามผังคานที่ตองการ แตมีการเรียงลําดับ

หมายเลขคานใหม ซึ่งถาหากทําใหผูใชสับสน ก็ไมแนะนําใหใชตัวชวยน้ี 
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 ถาไมใชตัวชวยกําหนดจุดตอคานใหม ก็สามารถกําหนดคานใหมไดโดยปอนตัวเลขท่ีหนาตาง

เมนูยอยคาน ซ่ึงตามตัวอยางนี้คือปอนอีก 4 คาน ดังภาพ 

 
 

  เมื่อคลิกปุม ตกลง จะปรากฏกราฟกคานชั้น 2 ที่เปล่ียนไป ดังภาพ 
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แผนพื้น  

 ปอนขอมูลนน.จรและความหนาดวยตัวชวย และปอนชนิดของแผนพ้ืน 

 
 

จากนั้น คลิกปุม ตัวชวย: พิกัดแผนพื้น เพ่ือกําหนดพิกัดของแผนพื้น 
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 เมื่อกําหนดครบแลว 

 

 
 

 พิกัดแผนพื้นท่ีโปรแกรมกําหนดให 
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 ภาพที่ปรากฏหลังจากปอนขอมูลแผนพื้นของชั้นที่ 2 

 

ขนาดหนาตัดคาน   

 
 ปอนคาท่ีใชใหม 
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ขนาดหนาตัดเสา   

 
 ปอนคาที่ใชใหม 

 

นํ้าหนกับรรทุกตามแนวคาน   

 
 ปอนคาน้ําหนักบรรทุกเทากับ 0.468 ทั้งหมดไปกอน (แลวปรับแกบางแนวนน.ทีหลัง)  
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 ปอนจุดตอหัว-ทายที่แนวนํ้าหนัก 0.468 คือ แนวที่ 1 ถึง 7 

 

 
 ปรับแกคาน้ําหนักอื่น และปอนจุดตอหัว-ทายที่แนวนํ้าหนักคาอ่ืนนั้น คอืแนวที่ 8-16 
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 ภาพที่ปรากฏหลังจากปอนขอมูลน้ําหนักบรรทุกตามแนวคานของชั้นที่ 2 

 

สถานะของจุดตัดคาน    

 เม่ือตรวจสอบคานดวยเมนูนี้พบวาจะตองมีการเปล่ียนสถานะของบางคานคือ B6 และ B7 

ดังภาพ 

 
 B6 B7 

 

 การแกไข ทําไดโดยคลิกปุมแกไข ของคานน้ัน แลวเล่ือนเมาสไปยังตําแหนงที่จะแกไข

สถานะของจุดตอ จนกระทั่งเกิดสีแดงท่ีเสนลูกศร แลวคลิกเมาส โปรแกรมจะแสดงหนาตางให
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เปลี่ยนสถานะจากแรงกระทําแบบจุดเปนที่รองรับ หรือที่รองรับเปนแรงกระทําแบบจุดแลวแต

กรณี 

  ตัวอยางเชน B6 แกไขสถานะของจุดตอ 7 โดยเล่ือนเมาสไปที่จุดตอ 7 จนเสนลูกศรเปนสี

แดง แลวคลิกเมาส จะปรากฏหนาตางใหแกไขดังภาพ 
 

 
 

 เม่ือคลิกปุม Yes เสนลูกศรจากเดิมเปนน้ําหนักกระทําแบบจุด จะเปล่ียนเปนที่รองรับ ดัง

ภาพ 
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 ทําเชนนี้กับจดุตอ 8 เสร็จแลวจะไดดังภาพ 
 

 
 

 จากน้ันจึงไปที่คาน B7 แกไขจุดตอ 10 ไดดังภาพ 
 

 
 

============================================================= 
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การปรับแตงขอมูล ผังคานชั้นท่ี 3 (ช้ันหลังคา)  

 คลิกที่ปุม มุมมอง 2D แสดงชั้นที่.. +   เพื่อไปท่ีชั้นที่ 3 
 

 
 ภาพกอนการแกไขของชั้นท่ี 3 

ขอมูลควบคุม   

 
 คาที่โปรแกรมกําหนด    คาที่กําหนดเพิ่ม 
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พิกัดจุดตอ   

 
 ไมมีการแกไข 

 

คาน   

  ไมมีการแกไข 
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แผนพื้น  

 
 หนาตางขอมูลท่ีปอนคาแลว 

 

 
 

 ภาพท่ีปรากฏหลังจากปอนขอมูลแผนพื้นของชั้นท่ี 3 
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ขนาดหนาตัดคาน   

 
 ปอนคาที่ใชใหม โดยคลกิปุม ขอมูลเหมือนช้ันลางกอนหนา 

 

ขนาดหนาตัดเสา   

 
 ปอนคาที่ใชใหม โดยคลกิปุม ขอมูลเหมือนช้ันลางกอนหนา 

 

นํ้าหนกับรรทุกตามแนวคาน   

 ไมมี 

 

สถานะของจุดตัดคาน    

 ไมมีการแกไข 
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 ภาพที่ปรากฏหลังจากปอนขอมูลชั้นท่ี 3 ทั้งหมด 

 

การประมวลผลแบบท่ี 2 

  ตัวอยางน้ีจะนําเสนอการประมวลผลแบบ  ออกแบบแผนพื้น-คาน-เสา-ฐานรากวางบนดิน+

ถอดวัสดุคอนกรีต, ไมแบบ โดยเมื่อปอนขอมูลครบแลว คลิกปุม  จะปรากฏหนาตางดังภาพ 
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 คลิกปุม เร่ิม โปรแกรมจะเร่ิมประมวลผลเรียงตามลําดับบนลงลาง แลวเม่ืออยูในขั้นตอน

ออกแบบฐานราก จะปรากฏหนาตางใหผูใชเลือกคาพารามิเตอรสําหรับออกแบบฐานรากวางบน

ดิน ดังภาพ 

 
 

 เม่ือผูใชเลือกตามท่ีตองการแลว คลิกปุม ถัดไป โปรแกรมจะแสดงพื้นที่หนาตัดและขนาด

ความกวางของการออกแบบฐานราก แลวใหผูใชเลือกวาจะออกแบบฐานรากทุกตน(เสา) หรือจัด

กลุมออกแบบ ซึ่งแนะนําใหจัดกลุมออกแบบ ดังภาพ 
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  เม่ือผูใชเลือกออกแบบแลว คลิกปุม ออกแบบ โปรแกรมจะกลับไปที่หนาตางประมวลผล 

แจงวาออกแบบทั้งหมดเสร็จแลว ดงัภาพ 

 
 

  เม่ือคลิกปุม ออก ผูใชสามารถเลือกดูกราฟกผังฐานราก โดยคลิก จะปรากฏกราฟก 

ที่หนาจอ ดงัภาพ 
 

 
 

 ถาตองการดูกราฟก 3D ผังฐานราก แบบแสดงหนาตัด คลิก  จะปรากฏกราฟก 

ที่หนาจอ ดงัภาพ 
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 ผูใชสามารถเลือกดูผลลัพธฐานรากในภาพรวม ไดโดยคลิก  จะปรากฏหนาตาง 

ดังภาพ 

 
 

 ผูใชสามารถเลือกดูกราฟก แบบรายละเอียดของฐานราก ไดโดยคลิก  จะปรากฏ

หนาตางดังภาพ 
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 โปรแกรมจะเริ่มตนแสดงฐานราก F1 โดยผูใชสามารถเลือกดูฐานรากเบอรอ่ืนได โดยการ

คลิกปุม เลือก หรือ ยอนกลับ หรือ ตอไป และสามารถพิมพแบบรายละเอียดฐานรากแตละเบอร 

ไดโดยการไปที่ฐานรากเบอรนั้น แลวคลิกปุม พิมพ 

 

 ตัวอยางการพิมพกราฟกแบบรายละเอียดฐานราก ออกทางกระดาษ แสดงดังภาพ 
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บทที่ 5 

ตวัอยางที่ 3 บานพักอาศัย 2 ชั้น แบบท่ี 2 
 

 

อาคารตัวอยาง 

ชั้นท่ี 1       ชั้นท่ี 2 

 
 

 
ชั้นหลังคา 

ความสูงระหวางชั้น 3.00 m, ความสูงเสาตอมอ 1.00 m 
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หนาตัดเสา : 0.25 x 0.25  m เสาตอมอ,  0.20 x 0.20  m เสาชั้นอื่น 

 

การเตรียมขอมูล 

 
ชั้นท่ี 1 

หนาตัดคาน : 

1) 0.20 x 0.40  m คานหมายเลข 1-2, 6-7, 9-11, 14 

2) 0.20 x 0.50  m คานหมายเลข 3-5, 8, 13 
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 ช้ันที่ 2 
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 ช้ันหลังคา 
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การใชโปรแกรม 

ตัวชวย   

 
 

 จากอาคารตัวอยาง ปอนคา 

  จํานวนชวงเสาแกน X เทากับ 5 

 ระยะระหวางเสา 

  ชวงที่ 1 0.50  m 

  ชวงที่ 2 3.50  m 

  ชวงที่ 3 2.00  m 

  ชวงที่ 4 3.00  m 

  ชวงที่ 5 2.50  m 
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 จํานวนชวงเสาแกน Y เทากับ 5 

 ระยะระหวางเสา 

  ชวงที่ 1 1.80  m 

  ชวงที่ 2 3.70  m 

  ชวงที่ 3 2.20  m 

  ชวงที่ 4 3.70  m 

  ชวงที่ 5 3.20  m 

 จํานวนชั้นเทากับ 3, ความสูงระหวางชั้น เทากับ 3.00 (ความสูงของเสาตอมอชั้น 1 ที่

เทากับ 1.00 m จะแกไขในภายหลัง ในการปอน ขอมูลควบคุม) 

 

 เมื่อกดปุมตกลง DON_RC จะปรากฏกราฟกเบ้ืองตนดังภาพ 

 

 
 

บันทึกขอมูล  

  เซฟไฟลในโฟลเดอร อบรม คร้ังที่ 3 ชื่อไฟล Example3 ดังภาพ 
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การปรับแตงขอมูล ผังคานช้ันที่ 1  

ขอมูลควบคุม   

 
 คาที่โปรแกรมกําหนด    คาที่กําหนดเพ่ิม 

 

พิกัดจุดตอ   

 กําหนดพิกัดของจุดตอท่ีเพ่ิมเติมเขามาคือ จุดตอ 37 และ 38 ดังภาพ 
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  ตัวอยางน้ีจะมีการเปลี่ยนสถานะของจุดตอ จากที่กําหนดโดยตัวชวยซึ่งคาเร่ิมตนเปนเสา 

(สถานะ 1) จะเปลี่ยนเปนจุดตอท่ีไมใชเสา (สถานะ 0) โดยมีทั้งจุดตอคาน และจุดตอท่ีไมไดใชงาน 

คือ จุดตอที่ 1, 4-6, 8-9, 16, 19-20, 25, 31-33, 36 ซึ่งสามารถใชตัวชวยในการเปลี่ยนสถานะน้ี

ได ในหนาตางเมนูยอย พิกัดจุดตอ ดังภาพ 
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 เมื่อคลิกปุม ตวัชวย : เปล่ียนสถานะของจุดตอ จะเกิดหนาตางชี้แจงดังภาพ 

 
 

  คลิกปุม OK แลวเล่ือนเมาสไปยังจุดตอที่ตองการเปล่ียนสถานะ แลวคลิกเมาสซาย เชน

ตัวอยางนี้จะเร่ิมเปล่ียนที่จุดตอ 1 เม่ือคลิกเมาสที่จุดตอ 1 นี้ สีของจุดตอจะเปลี่ยนเปนสีแดง และ

ปรากฏหนาตางถามวาจะเปล่ียนสถานะเปนคานหรือไม (ท่ีจริงอาจจะไมเปนคาน คือเปนจุดตอท่ี

ไมไดใชงานก็ได) ดังภาพ 
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  คลิก Yes จุดตอท่ี 1 จะเปล่ียนจากส่ีเหล่ียมทึบเปนจุด ดังภาพ 
 

 
 

  ทําเชนน้ีกับจุดตออ่ืนที่ตองการเปล่ียนสถานะใหครบ ซ่ึงจากตัวอยางน้ี เมื่อทําครบแลวจะ

ปรากฏดังภาพ  
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 คลิกเมาสขวา จะปรากฏหนาตางเมนูยอย พิ กัดจุดตอ ซึ่งจะเห็นวาโปรแกรมมีการ

เปล่ียนแปลงตัวเลขสถานะของจุดตอที่ไดแกไขดวยตัวชวย (รวมถึงตัวเลขหนาตัดเสาที่ ในกรณีท่ี

เปล่ียนเสามาเปนไมใชเสา คือเปลี่ยนจาก 1 เปน 0) ดังภาพ 

 
 

 คลิกปุมตกลง กราฟกที่ปรากฏหลังจากปรับแกขอมูลพิกัดจุดตอของชั้นที่ 1 แสดงดังภาพ 
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คาน   

 ปรับจุดตอคานเดิม คือ คานหมายเลข 1-2, 4-12 โดยแกไขจุดตอดังตาราง 

หมายเลขคาน จุดตอแรก จุดตอปลาย 

เดิม ใหม เดิม ใหม 

1 1 2 6 3 

2 7 ไมเปลี่ยน 12 8 

4 19 20 24 ไมเปลี่ยน 

5 25 26 30 ไมเปลี่ยน 

6 31 34 36 35 

7 1 7 31 13 

8 2 ไมเปลี่ยน 32 26 

9 3 ไมเปลี่ยน 33 27 

10 4 22 34 ไมเปลี่ยน 

11 5 11 35 ไมเปลี่ยน 

12 6 12 36 30 

 

  โดยสามารถใชตัวชวยปรับจุดตอคานเดิมได ซ่ึงเม่ือทําเสร็จแลว กราฟกของคานและ

ตัวเลขในหนาตางเมนูยอย คาน จะเปล่ียนไปดังภาพ  
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 เปลี่ยนหมายเลขหนาตัดท่ี จาก 1 เปน 2 ของคานหมายเลข 3-5, 8 ในหนาตางเมนูยอย 

คาน ดังภาพ 

 
 

  กําหนดจุดตอและหมายเลขหนาตัดท่ีของคานที่เพิ่มเขามา คือหมายเลข 13 และ 14ใน

หนาตางเมนูยอย คาน ดังภาพ 
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 คลิกปุม ตกลง กราฟกที่ปรากฏหลังจากปอนขอมูลคานของชั้นท่ี 1 แสดงดังภาพ 

 
 



คูมือประกอบการอบรม  DON_RC ครั้งที่ 4 145 

แผนพื้น  

  ปอนขอมูลนน.จรและความหนาดวยตัวชวย โดยสมมุติใชคานน.จรเทากับ 0.200 T/sq.m 

ซึ่งในตัวชวยคือชนิดของอาคาร คอนโดมิเนียม และปอนชนิดของแผนพื้น ดังภาพ 
 

 
 

 จากน้ัน คลิกปุม ตัวชวย: พิกัดแผนพื้น เพื่อกําหนดพิกัดของแผนพื้น 
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 เมื่อกําหนดครบแลว 
 

 
 ตัวเลขพิกัดแผนพื้น ที่โปรแกรมกําหนดให 
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 ภาพท่ีปรากฏหลังจากปอนขอมูลแผนพื้นของชั้นท่ี 1 

 

ขนาดหนาตัดคาน   

 
 ปอนคาเพิ่มเติมที่ใช 
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ขนาดหนาตัดเสา   

 
 ปอนคาที่ใช 
 

นํ้าหนกับรรทุกตามแนวคาน   

 

  หนาตางขอมูลที่ปอนคาแลว 



คูมือประกอบการอบรม  DON_RC คร้ังที่ 4 149 

 
 ภาพท่ีปรากฏหลังจากปอนขอมูลนํ้าหนักบรรทุกตามแนวคานของชั้นที่ 1 

 

สถานะของจุดตัดคาน    

 ไมมีการแกไข 

 

============================================================= 

 

การปรับแตงขอมูล  ผังคานชั้นที ่2  

  คลิกที่ปุม มุมมอง 2D แสดงชั้นที่.. +   เพื่อไปท่ีชั้นที่ 2 
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 ภาพกอนการแกไขของชั้นท่ี 2 

 

ขอมูลควบคุม   

 
 คาที่โปรแกรมกําหนด    คาที่กําหนดเพิ่ม 
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พิกัดจุดตอ   

 กําหนดพกัิดของจุดตอที่เพิ่มเติมเขามาคือ จดุตอ 37-46 ดังภาพ 

 
 

  เปล่ียนสถานะของจุดตอ จาก 1 เปน 0 ของจุดตอ 1, 4-6, 8-9, 12, 16, 18-19, 24-25 

และ 37-46 โดยใชตัวชวย เปลี่ยนสถานะของจุดตอ เม่ือทําเสร็จแลวจะไดดังภาพ 

 
 

  คลิกปุม ตกลง ที่หนาตางเมนูยอย พิกัดจุดตอ กราฟกจะปรากฏดังภาพ 
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คาน   

 ปรับจุดตอคานเดิม คือ คานหมายเลข 1-12 โดยแกไขจุดตอดังตาราง 

หมายเลขคาน จุดตอแรก จุดตอปลาย 

เดิม ใหม เดิม ใหม 

1 1 2 6 5 

2 7 ไมเปลี่ยน 12 8 

3 13 ไมเปลี่ยน 18 17 

4 19 22 24 23 

5 25 27 30 29 

6 31 37 36 38 

7 1 7 31 13 

8 2 ไมเปลี่ยน 32 26 

9 3 ไมเปลี่ยน 33 27 

10 4 ไมเปลี่ยน 34 28 

11 5 ไมเปลี่ยน 35 29 

12 6 39 36 40 
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  การปรับจุดตอคานที่ มีอยูแลวนี้  ทําโดยใชตัวชวย ปรับจุดตอคานเดิม (มีขอสังเกตวา

ตัวอยางน้ี คานหมายเลข 6 และหมายเลข 12 เปนการปรับจุดตอโดยเปล่ียนแนวคานเดิมทั้งแนว

ดวย ซึ่งสามารถทําไดโดยใชตัวชวยนี้) เมื่อใชตวัชวยน้ีเสร็จแลว จะปรากฏดังภาพ 

 
 

 จากน้ันเปลี่ยนหมายเลขหนาตัดที่ ของคานหมายเลข 1, 3-5, 8 จากหนาตัดที่ 1 ใหเปน 2 

ในหนาตางเมนูยอย คาน ดังภาพ 
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  ตอมา กาํหนดจุดตอใหกับคานที่เพิ่มเติมเขามาคือ หมายเลข 13-15 ดังภาพ 

 
 

  เมื่อคลิกปุมตกลงที่หนาตางเมนูยอย คาน กราฟกจะปรากฏดังภาพ 
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แผนพื้น  

 ปอนขอมูลนน.จรและความหนาดวยตัวชวย และปอนชนิดของแผนพ้ืน ดังภาพ 

 
 

 จากน้ัน คลิกปุม ตัวชวย: พิกัดแผนพื้น เพื่อกําหนดพิกัดของแผนพื้น 
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 เมื่อกําหนดครบแลว 

 

 
 ตัวเลข พิกัดแผนพื้น ที่โปรแกรมกําหนดให 
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 ภาพที่ปรากฏหลังจากปอนขอมูลแผนพื้นของชั้นที่ 2 

 

ขนาดหนาตัดคาน   

 ใช 2 ขนาด เหมือนกับชั้นที่ 1 ดังน้ัน สามารถกําหนดขนาดโดยคลิกปุม ขอมูลเหมือนชั้นลาง

กอนหนา ซ่ึงจะไดหนาตัดที่เหมือนกับชั้น 1 ดังภาพ 
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ขนาดหนาตัดเสา   

 
 ตัวอยางน้ีใชขนาดหนาตัดเดียวกับคาเร่ิมตนที่โปรแกรมตั้งไว 

 

นํ้าหนกับรรทุกตามแนวคาน   

 
 หนาตางขอมูลท่ีปอนคาแลว 
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 ภาพท่ีปรากฏหลังจากปอนขอมูลนํ้าหนักบรรทุกตามแนวคานของชั้นที่ 2 

 

สถานะของจุดตัดคาน   

 เม่ือตรวจสอบแลว มีจุดตอของคาน B1 ท่ีจะตองแกไข 

 

 
 เตรียมแกไขสถานะของจุดตัดคาน B1 
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 แกไขสถานะของจุดตัดคาน B1 แลว 

 

============================================================= 

 

การปรับแตงขอมูล ผังคานชั้นท่ี 3 (ช้ันหลังคา) 

 คลิกที่ปุม มุมมอง 2D แสดงชั้นที่.. +   เพื่อไปท่ีชั้นที่ 3 
 

 
 ภาพกอนการแกไขของชั้นท่ี 3 
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ขอมูลควบคุม   

 
 คาที่โปรแกรมกําหนด    คาที่ปรับแก 

 

 
 ภาพท่ีปรากฏหลังจากปรับแกขอมูลควบคุมของชั้นที่ 3 
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พิกัดจุดตอ   

 กําหนดพิกัด สถานะ และหนาตัดเสาท่ี ของจุดตอที่เพิ่มเติมเขามาคือ จุดตอ 37 และ 38 ดัง

ภาพ 

 
 

  เปลี่ยนสถานะของจุดตอ จาก 1 เปน 0 ของจุดตอ 1, 4-6, 8-9, 12, 18-20, 24-26 และ 

30-36 โดยใชตัวชวย เปล่ียนสถานะของจุดตอ เม่ือทําเสร็จแลวจะไดดังภาพ 
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  คลิกปุม ตกลง ที่หนาตางเมนูยอย พิกัดจุดตอ กราฟกจะปรากฏดังภาพ 

 
 

คาน  , แผนพื้น  และขนาดหนาตัดคาน   

 ไมมี 

 

ขนาดหนาตัดเสา   

 
 ตัวอยางน้ีใชขนาดหนาตัดเดียวกับคาเร่ิมตนที่โปรแกรมต้ังไว 
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นํ้าหนกับรรทุกตามแนวคาน   

 ไมมี 

 

นํ้าหนกักระทําที่จุดตอ   

  ตัวอยางน้ี ชั้นที่ 3 ไมมีคาน นั่นคือจะวางโครงหลังคาเหล็กบนเสาคสล. ดังนั้น น้ําหนัก

กระทําที่จุดตอ จึงหมายถึงนํ้าหนักท่ีถายมาจากโครงหลังคาโดยผูใชคํานวณมากอนแลวจึงนํามา

ปอนในเมนูยอยน้ี 

 

 อยางไรก็ตาม DON_RC เวอรชัน 1.90 เปนตนไป ไดมีทั้งโมดูลยอยออกแบบโครง

หลังคา, การสรางกราฟกโครงหลังคา และการใชตัวชวยในการถายน้ําหนักจากโครงหลังคา

มายังเสาท่ีรองรับ ซึ่งสามารถชวยวิศวกรผูใชโปรแกรมในสวนนี้ได เพียงแตตามตัวอยางน้ี

สมมุติวา ยังไมใชความสามารถของโปรแกรมที่เพิ่มเขามาใหมนี้ 

 

  การปอนขอมูลน้ําหนักกระทําที่จุดตอ สามารถทําได 2 วิธีคือ ผูใชปอนตัวเลขลงไปในชอง

นํ้าหนกัของแตละจุดตอ หรือใชตวัชวย ปอนขอมูล นน. ดงัภาพ 

 
 

วิธีที  

วิธีที  
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 วิธีท่ี 2 จะเปนวิธีที่สะดวกกวา โดยเม่ือผูใชคลิกปุมตัวชวยนี้แลว จะปรากฏหนาตางชี้แจง

ดังภาพ 

 
 

 คลิกปุม OK แลวเลื่อนเมาสไปที่จุดตอท่ีตองการปอนคานํ้าหนัก เชน จุดตอที่ 2 แลวคลิก

เมาสซาย จะปรากฏหนาตางใหปอนคานํ้าหนักบรรทุก ดงัภาพ 

 
 

 ปอนคาน้ําหนัก เชน ตามตัวอยางน้ี จุดตอ 2 ปอนคา 1 (ตัน) ลงไป แลวคลิกปุม OK 

กราฟก 2 มิติ จะปรากฏคา 1.000 ที่จุดตอ 2 ดังภาพ 
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  ทําในทํานองเดียวกันน้ีกับจุดตออ่ืน เม่ือครบแลว คลิกเมาสขวา จะกลับมาที่หนาตางเมนู

ยอย นํ้าหนักกระทาํที่จุดตอ พรอมทั้งมีคาปรากฏในชองขอมูล นํ้าหนัก (T) ดังภาพ 

 
 

สถานะของจุดตัดคาน    

 ไมมี 

 

การประมวลผลแบบท่ี 3 

  ตัวอยางน้ีจะนําเสนอการประมวลผลแบบ  ออกแบบแผนพื้น-คาน-เสา-ฐานรากวางบน

เสาเข็ม+ถอดวัสดุคอนกรีต, ไมแบบ, เสาเข็ม โดยเม่ือปอนขอมูลครบแลว คลิกปุม  จะ

ปรากฏหนาตางดังภาพดานลาง 
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 คลิกปุม เร่ิม โปรแกรมจะเร่ิมประมวลผลเรียงตามลําดับบนลงลาง แลวเม่ืออยูในขั้นตอน

ออกแบบฐานราก จะปรากฏหนาตางใหผูใชเลือกคาพารามิเตอรสําหรับออกแบบฐานรากวางบน

เสาเข็ม ดังภาพ 

 
 

 สมมติผูใชเลือกชนิดเสาเข็มในฐานขอมูลของโปรแกรมดังภาพดานบน โปรแกรมจะแสดง

ขนาดหนาตัดและน้ําหนักปลอดภัย ใหโดยอัตโนมัติ ซ่ึงผูใชสามารถปรับแกคาขนาดนํ้าหนัก

ปลอดภัยไดดวย 
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 ถาชนิดเสาเข็มไมมีในฐานขอมูล ผูใชสามารถคลิกปุม กําหนดเสาเข็มเอง เพื่อกําหนดชนิด

เสาเข็ม ขนาดหนาตัด และนํ้าหนกัปลอดภัยขึ้นเองได 

 

  เม่ือผูใชเลือกตามที่ตองการแลว คลิกปุม ถัดไป โปรแกรมจะแสดงจํานวนเสาเข็มที่ใชใน การ

ออกแบบฐานราก แลวใหผูใชเลือกวาจะออกแบบฐานรากทุกตน(เสา) หรือจัดกลุมออกแบบ ซึ่ง

แนะนําใหจัดกลุมออกแบบ ดังภาพ 

 
 

 เม่ือผูใชเลือกออกแบบแลว คลิกปุม ออกแบบ โปรแกรมจะกลับไปที่หนาตางประมวลผล 

แจงวาออกแบบทั้งหมดเสร็จแลว ดังภาพ 
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  เม่ือคลิกปุม ออก ผูใชสามารถเลือกดูกราฟกผังฐานราก โดยคลิก จะปรากฏกราฟก 

ที่หนาจอ ดงัภาพ 

 

 
 

  ถาตองการดูกราฟก 3D ผังฐานราก แบบแสดงหนาตัด คลิก  จะปรากฏกราฟก 

ที่หนาจอ ดงัภาพ 
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 ผูใชสามารถเลือกดูผลลัพธฐานรากในภาพรวม ไดโดยคลิก  จะปรากฏหนาตาง 

ดังภาพ 

 
 

 ผูใชสามารถเลือกดูกราฟก แบบรายละเอียดของฐานราก ไดโดยคลิก  จะปรากฏ

หนาตางดังภาพ 
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 โปรแกรมจะเริ่มตนแสดงฐานราก F1 โดยผูใชสามารถเลือกดูฐานรากเบอรอ่ืนได โดยการ

คลิกปุม เลือก หรือ ยอนกลับ หรือ ตอไป และสามารถพิมพแบบรายละเอียดฐานรากแตละเบอร 

ไดโดยการไปที่ฐานรากเบอรนั้น แลวคลิกปุม พิมพ 

 

 ตัวอยางการพิมพกราฟกแบบรายละเอียดฐานราก ออกทางกระดาษ แสดงดังภาพ 
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บทที่ 6 

โครงหลังคา 
 

 

 การปอนขอมูลเก่ียวกับโครงหลังคาในขอมูลหลักมี 2 เมนูยอย คือ ขอมูลโครงหลังคา และ

ขอมูลนํ้าหนักกระทํากับโครงหลังคา  

 

 
 

เมนูยอย ขอมูลโครงหลังคา  

  สามารถปอนขอมูลที่ชั้นใดก็ได (ในทางปฏิบัติ นาจะชั้น 2 เปนตนไป) โดยมี 3 วิธีในการ

กําหนดขอมูลคือ 

1. ใชตัวชวย 

2. ใชตัวชวยยอย 

3. ปอนขอมูลในตาราง 
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 ข้ันตอนคือ คลิกปุม  หรือ  บนทูลบาร เพื่อเล่ือนชั้นอาคารไปยังช้ันที่พิจารณา แลว

คลิกที่ปุม  (ขอมูลโครงหลังคา) บนทูลบาร จะปรากฏหนาตาง โครงหลังคาช้ันที่จะปอนขอมูล

ดังภาพ 

 
 

การปอนขอมูลวิธีที่ 1 ใชตัวชวย   

   
 เปนวิธีกําหนดขอมูลที่รวดเร็วที่สุด แตใชในการกําหนดขอมูลโครงหลังคาชั้นบนสุดของ

อาคารเทาน้ัน และ เหมาะสําหรับอาคารที่มีลักษณะสมมาตร ประกอบดวยโครงหลังคา 3 แบบคือ 

หลังคาเพิง, หลังคาจั่ว และหลังคาปนหยา 

วิธีท ี3 วิธีท ี  

วิธีท ี1 
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 ก) หลังคาเพิง 

  เม่ือคลิกที่เมนูยอย ขอมูลโครงหลังคา จะปรากฏหนาตางดังภาพ 

 
 คลิกปุม หลังคาเพิง ในกรอบตัวชวย จะปรากฏหนาตางใหปอนขอมูลหลักที่จําเปน ดัง

ภาพ  
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 ถาเลือกแนวการวางจันทันทางแกน Y แลวปอนขอมูลอื่นจนครบ คลิกตกลง หนาตางน้ี

จะปด แลวหนาตางเดิมจะปรากฏตัวเลขในตารางชิ้นสวนคาน และชิ้นสวนดั้ง ซึ่งเปนขอมูลของ

โครงหลังคาทั้งหมด พรอมกับปรากฏกราฟกโครงหลังคาวางจันทันในแนวแกน Y ในหนาตางหลัก

ดังภาพ 

 
 

 คลิกปุม ออก หนาตางจะหายไปพรอมท้ังปรากฏกราฟก 3D และ 2D ในหนาตางหลักดัง

ภาพ 

 
 

 แตถาเมื่อคลิกปุม หลังคาเพิง เขามาในหนาตางปอนขอมูลของโครงหลังคาเพิง แลว

เลือกแนวการวางจันทันทางแกน X และปอนขอมูลอื่นที่จําเปน โปรแกรมจะกําหนดโครงหลังคา

ในแนวแกน X ในทํานองเดียวกัน ดังภาพ 
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 คลิกปุม ออก หนาตางจะหายไปพรอมท้ังปรากฏกราฟก 3D และ 2D ในหนาตางหลักดัง

ภาพ 
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 ข) หลังคาจั่ว 

 ถาตองการกําหนดหลังคาแบบจั่ว โดยใชตัวชวย คือคลิกปุม หลังคาจ่ัว ในกรอบตัวชวย 

แลวทําในทํานองเดียวกันกับหลังคาเพิง ดังภาพ 
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 เม่ือกําหนดแนวการวางจันทันทางแกน X 
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 เม่ือกําหนดแนวการวางจันทันทางแกน Y 
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 ค) หลังคาปนหยา 

 เม่ือใช ตัวชวย ในการกําหนดโครงหลังคาปนหยา โปรแกรมจะตรวจสอบใหวาแนวการ

วางควรจะเปนอยางไร คือควรวางแนวอกไกทางแกน X หรือ แกน Y โดยจะวางแนวอกไกขนาน

กับดานของอาคารที่ยาวกวาอีกดานหนึ่ง เพื่อรับดั้ง 2 ตน หรือถาดานของอาคารมีลักษณะเปน

จัตรัุส โปรแกมก็จะกําหนดวาไมตองมีอกไก คือมดีั้ง 1 ตน  
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 เม่ือคลิกปุม หลังคาปนหยา ในกรอบตัวชวย จะปรากฏหนาตางใหปอนขอมูลที่จําเปนดัง

ภาพ 

 
 

 หลังจากนั้น คลิกปุม ตกลง โปรแกรมก็จะกําหนดขอมูลของโครงหลังคาปนหยาใหโดย

อัตโนมัติ ในทํานองเดียวกับหลังคาเพิง และหลังคาจั่ว ดงัภาพ 
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การปอนขอมูลวิธีที่ 2 ใชตัวชวยยอย 

   

 

 การปอนขอมูลวิธีน้ีจะเปนการปอนขอมูลท่ีกําหนดไดทุกชั้น โดยสรางรูปทรงโครงหลังคา

ขึ้นมาดวยการกําหนดตัวเลขพิกัด X, Y, Z แตตัวชวยยอยจะชวยในการกําหนดใหนอยลง และชวย

กําหนดขอมูลที่ถาไมใชตัวชวยนี้ อาจจะตองมีการคํานวณมากอน เชนระยะความสูงของการยื่น

ชายคา ดังนั้น วธิีน้ี จึงเปนวิธีทั่วไปในการปอนขอมูลโครงหลังคาของดอนอารซี 

 ตัวชวยยอย แบงตามชื่อชิ้นสวนของโครงหลังคา และเรียงตามลําดับคลายกับการกอสราง 

คือ อะเส, ข่ือ, ด้ัง, อกไก, ตะเฆ (โครงหลังคาแบบปนหยา), จันทัน, แป (โครงหลังคาที่ไมใช

ปนหยา) และระแนง (โครงหลังคาแบบปนหยา) 
  
 ก) ตัวชวยยอย อะเส 

  เมื่อคลิกปุม อะเส ในกรอบตัวชวยยอย จะปรากฏหนาตางปอนขอมูลที่จําเปนดังภาพ 
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 ข) ตัวชวยยอย ขื่อ 

  เม่ือคลิกปุม ข่ือ ในกรอบตวัชวยยอย จะปรากฏหนาตางปอนขอมูลท่ีจําเปนดังภาพ 

 
 

 ค) ตัวชวยยอย ดั้ง 

  เม่ือคลิกปุม ด้ัง ในกรอบตัวชวยยอย จะปรากฏหนาตางปอนขอมูลที่จําเปนดังภาพ 
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 ง) ตัวชวยยอย อกไก 

  เม่ือคลิกปุม อกไก ในกรอบตัวชวยยอย จะปรากฏหนาตางปอนขอมูลที่จําเปนดังภาพ 

 
 

 จ) ตัวชวยยอย ตะเฆ 

  เม่ือคลิกปุม ตะเฆ ในกรอบตัวชวยยอย จะปรากฏหนาตางปอนขอมูลที่จําเปนดังภาพ 
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 ฉ) ตัวชวยยอย จันทัน 

  เม่ือคลิกปุม จันทัน ในกรอบตัวชวยยอย จะปรากฏหนาตางปอนขอมูลท่ีจําเปนดังภาพ 

 
 

 ช) ตัวชวยยอย แป 

  เม่ือคลิกปุม แป ในกรอบตัวชวยยอย จะปรากฏหนาตางปอนขอมูลที่จําเปน ซึ่งเปน

หนาตางเดียวกันกับจันทัน แตการคํานวณภายในจะเปนการคํานวณเพ่ือกําหนดขอมูลแป 

 

 ฌ) ตัวชวยยอย ระแนง 

  เม่ือคลิกปุม ระแนง ในกรอบตัวชวยยอย จะปรากฏหนาตางปอนขอมูลท่ีจําเปน ซึ่งเปน

หนาตางเดียวกันกับจันทัน แตการคํานวณภายในจะเปนการคํานวณเพ่ือกําหนดขอมูลระแนง 
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การปอนขอมูลวิธีท่ี 3 ปอนขอมูลในตาราง 

 เปนการปอนขอมูลในหนาตาง โครงหลังคา โดยตรง ซึ่งแบงเปนชิ้นสวนคาน (ชิ้นสวนโครง

หลังคาที่ยกเวนด้ัง มีพฤติกรรมเปนคาน) และชิ้นสวนดั้ง โดยการปอนเปนพิกัด X, Y, Z ของหัว

และทายของแตละชิ้นสวน ตัวอยางดังภาพ 
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เมนูยอย ขอมูลนํ้าหนักกระทํากบัโครงหลังคา  

 เมนูยอยนี้จะเปนการถายน้ําหนักจากโครงหลังคาไปยังเสาท่ีรองรับทุกตน โดยโปรแกรมจะ

แบงพ้ืนที่รับแรงของเสาแตละตนใหโดยอัตโนมัติ (แตผูใชสามารถเปลี่ยนคาได หากพิจารณาแลว

เห็นวาควรใชมากกวาหรือนอยกวา ดังน้ัน เมนูยอยนี้จึงควรใชงานหลังจากที่กําหนดโครงหลังคา

แลว เพราะจะมีการตรวจสอบระยะชายคาท่ียื่นออกไปจากอาคารใหอยูในพื้นที่รับแรงของเสาดวย 

แตเมนูยอยนี้ จะใชงานไดเฉพาะกับชั้นบนสุดของอาคารเทาน้ัน คือถาเปนโครงหลังคาในชั้นอ่ืน

ของอาคารที่ไมใชชั้นบนสุด ผูใชยังตองปอนน้ําหนักบรรทุกที่ถายมาจากโครงหลังคาเองกอน 

ขั้นตอนคือ หลังจากที่กําหนดโครงหลังคาเสร็จแลว ตัวอยางดังภาพ 

 
 

 คลิกปุม  (ขอมูลน้ําหนักกระทํากับโครงหลังคา) บนทูลบาร จะปรากฏหนาตางปอน

ขอมูล ตัวอยางดังภาพ 
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 โปรแกรมจะแบงพ้ืนที่รับแรงของแตละเสาใหแลวโดยอัตโนมัติ ซึ่งแสดงใหเห็นทั้งตัวเลขใน

ตาราง และเสนประในกราฟก 2 มิติท่ีหนาตางหลัก แตผูใชสามารถแกไขไดในตารางที่หน่ึง (ชองสี

ขาว) 

 จากน้ัน ผูใชปอนขอมูลนํ้าหนักบรรทุกจรและนํ้าหนักบรรทุกคงที่ของโครงหลังคา ใน

หนวย ตัน/ตารางเมตร (T/sq.m) แลวคลิกปุม คํานวณนํ้าหนักลงเสา โปรแกรมจะรวมนํ้าหนัก

บรรทุกจากโครงหลังคา แลวแสดงใหเห็น พรอมทั้งคูณดวยพ้ืนที่รับแรงของแตละเสา ซึ่งจะเปน

นํ้าหนักกระทําแบบจุดลงที่แตละเสาในหนวยตัน (T) ซึ่งเม่ือคํานวณแลว ผูใชยังสามารถแกไข

เพ่ิมเติมไดอีกดวย (ชองสีขาวตารางที่สอง) และแสดงคานํ้าหนักน้ีในกราฟก 2 มิติของหนาตาง

หลัก ตัวอยางดังภาพ 
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  เมื่อคลิกปุม ตกลง โปรแกรมจะนําคาท่ีไดจากหนาตางน้ีสงผานไปยังขอมูล นํ้าหนักกระทํา

ที่จุดตอ ของชั้นบนสุดของอาคาร แลวแสดงกราฟกทั้ง 3D และ 2D ตัวอยางดังภาพ 
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บทที่ 7 

ตัวอยางที่ 4 อาคารแบบมีโครงหลังคา 
 

 

อาคารตัวอยาง 

 ตัวอยางน้ีจะใชขอมูลจากไฟล Example1 จากตัวอยางที่ 1 ซึ่งเปนอาคารชั้นเดียวหลังคา

เปนพื้นคสล. แลวจะมาปรับแกชั้นหลังคาใหเปล่ียนจากพื้นคสล.เปนโครงหลังคาแทน 

  

 วิธีการคือเปดไฟล Example1 

 
 

  จะปรากฏผังอาคารเดิมดังภาพ 
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  เล่ือนมุมมองแปลน (กราฟก 2D) ไปชั้นที่ 2 คือชั้นหลังคา แลวไปท่ีเมนูขอมูลควบคุม แกไข

ดังนี้ 

 จํานวนแผนพื้น 0 

 จํานวนคาน 0 

 จํานวนชนิดของหนาตัดคาน 0 
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 เมื่อแกไขแลว จะปรากฏกราฟกดังภาพ ซึ่งชั้นท่ี 2 มีแตเสาเทาน้ัน 

 
 

 บันทึกขอมูลใหชื่อไฟลวา Example4 
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ขอมูลโครงหลังคา  

  จากนั้น คลิกที่เมนูยอย ขอมูลโครงหลังคา จะปรากฏหนาตางดังภาพ 

 
 

  ตอจากนี้จะเปนการทดลองปอนขอมูลกําหนดโครงหลังคาในแบบตางๆ ผูใชจึงไมตองเซฟ

ไฟล เพราะจะมกีารยอนกลับมาทําใหมเปนระยะๆ  

 

กําหนดแบบใชตัวชวย  

 จะทดลองทั้ง 3 รูปแบบโครงหลังคา คือ หลังคาเพิง วางจันทันทางแกน Y, หลังคาจั่ว วาง

จันทันทางแกน X  และหลังคาปนหยา 

 

  ก) หลังคาเพิง วางแนวจันทันทางแกน Y 

  คลิกที่ปุม หลังคาเพิง ในกรอบตัวชวย กําหนดแนวการวางจันทันทางแกน Y และทดลอง

ใชขอมูลเร่ิมตนท่ีโปรแกรมกาํหนดขึ้นสําหรับขอมูลท่ีจําเปนตางๆ 
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 เมื่อคลิกปุม ตกลง หนาตางตัวชวยโครงหลังคาเพิงจะปดไป และปรากฏขอมูลตัวเลขของ

โครงหลังคาในตาราง ทั้งในชิ้นสวนคาน และชิ้นสวนด้ัง ของหนาตางโครงหลังคา และแสดง

กราฟกของโครงหลังคาเพิงที่หนาตางหลัก เปนอันเสร็จส้ินการกําหนดขอมูลโครงหลังคาเพิง 
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  เมื่อคลิกปุม ออก จะปรากฏกราฟก 3D และ 2D ในหนาตางหลัก ดังภาพ 

 

 
 

 ถาเลือกแสดงกราฟก 3D แบบแสดงหนาตัด ซ่ึงจะทําใหเห็นภาพชัดวาโครงหลังคาที่

กําหนดข้ึนใชไดหรือไม จะปรากฏดังภาพ 
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 ข) หลังคาจั่ว วางแนวจันทันทางแกน X 

  ยอนกลับมาท่ีอาคารที่ยังไมไดใสโครงหลังคา เพ่ือทดสอบการปอนขอมูลโดยใชตัวชวย

แบบอื่น ทําไดโดยออกจากโปรแกรมโดยไมเซฟ แลวเปดไฟล Example4 ขึ้นมาใหม ซ่ึงจะปรากฏ

ดังภาพ 

 
 

 กลับไปที่เมนูยอยขอมูลโครงหลังคา คลกิปุม หลังคาจั่ว ท่ีกรอบตัวชวย กําหนดแนวการ

วางจันทนัทางแกน X ทดลองใชขอมลูเร่ิมตนในหนาตางตัวชวยน้ัน  
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  เมื่อคลิกปุม ตกลง หนาตางตัวชวยโครงหลังคาจั่วจะปดไป และปรากฏขอมูลตัวเลขของ

โครงหลังคาในตาราง ทั้งในชิ้นสวนคาน และชิ้นสวนด้ัง ของหนาตางโครงหลังคา และแสดง

กราฟกของโครงหลังคาจั่วที่หนาตางหลัก เปนอันเสร็จส้ินการกําหนดขอมูลโครงหลงัคาจั่ว 
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 เมื่อคลิกปุม ออก จะปรากฏกราฟก 3D และ 2D ในหนาตางหลัก ดังภาพ 

 
 

 ถาเลือกแสดงกราฟก 3D แบบแสดงหนาตัด จะปรากฏดังภาพ 
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 ค) หลังคาปนหยา 

  ยอนกลับมาท่ีอาคารที่ยังไมไดใสโครงหลังคา เพ่ือทดสอบการปอนขอมูลโดยใชตัวชวย

แบบหลังคาปนหยา 

 
 

 กลับไปที่เมนูยอยขอมูลโครงหลังคา คลิกปุม หลังคาปนหยา ที่กรอบตัวชวย ทดลองใช

ขอมูลเร่ิมตนในหนาตางตัวชวยนั้น  
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 เมื่อคลิกปุม ตกลง หนาตางตัวชวยโครงหลังคาปนหยาจะปดไป และปรากฏขอมูลตัวเลข

ของโครงหลังคาในตาราง ทั้งในชิ้นสวนคาน และชิ้นสวนด้ัง ของหนาตางโครงหลังคา และแสดง

กราฟกของโครงหลังคาปนหยาที่หนาตางหลัก เปนอันเสร็จสิ้นการกําหนดขอมูลโครงหลังคา

ปนหยา 
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 เมื่อคลิกปุม ออก จะปรากฏกราฟก 3D และ 2D ในหนาตางหลัก ดังภาพ 

 
 

 ถาเลือกแสดงกราฟก 3D แบบแสดงหนาตัด จะปรากฏดังภาพ 
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กําหนดแบบใชตัวชวยยอย 

 ยอนกลับมาที่อาคารท่ียังไมไดใสโครงหลังคา ตอไปน้ีจะกําหนดขอมูลโดยใชตัวชวยยอย 

สมมุติใชโครงหลังคาแบบปนหยา 

 การกําหนดขอมูลโดยใชตัวชวยยอย จะกําหนดชิ้นสวนของหลังคาไวโดยจําลองการกอสราง

จริงวาควรจะทําอะไรกอน แตอยางไรก็ตาม ผูใชสามารถกําหนดชิ้นสวนใดก็ได โดยไมจําเปนตอง

เรียงตามลําดับ เพียงแตการเรียงตามลําดับจะชวยใหการกําหนดขอมูลไมผิดพลาด หรือเห็น

ขอผิดพลาดแลวแกไขไดงาย 
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 ก) อะเส 

  กลับไปที่เมนูยอยขอมูลโครงหลังคา คลิกปุม อะเส ที่กรอบตัวชวยยอย จะปรากฏ

หนาตางตัวชวยยอย อะเส ดังภาพ 
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  อะเสคือช้ินสวนคาน เนื่องจากยังไมมีการกําหนดชิ้นสวนใด จึงเร่ิมตนท่ีชิ้นสวน 1 เร่ิมตน

กําหนดชิ้นสวนที่วางแนวแกน X ลางสุด พิกัดกราฟก 2 มิติ คือ X, Y ซ่ึงจุดเร่ิมตนเร่ิมท่ีพิกัด (0,0) 

ดังน้ัน ชิ้นสวนหมายเลข 1 น้ีจะมีพิกัดหัว (0,0) และพิกัดทาย (4.5,0) สวนความสงูคือพิกัด Z จะ

เทากับความสูงของชั้นน้ี คือ 3 

 
 

 เมื่อคลิกปุมตกลง จะปรากฏกราฟกของอะเสที่หนาตางหลัก สวนท่ีหนาตางตัวชวยยอย 

หมายเลขจะเปล่ียนไปเปนลําดับถัดไป ซ่ึงในที่นี้คือหมายเลข 2 เพื่อพรอมใหผูใชกําหนดขอมูลชิ้น

ถัดไป หรือออกจากหนาตางน้ี 
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  กําหนดชิ้นสวนอะเสวางทางแกน X อีก 2 ชิ้นคือ หมายเลข 2 และ 3 จากนั้นจึงมา

กําหนดวางทางแกน Y เร่ิมตนที่หมายเลข 4 พิกัดหัว (0,0) และพิกัดทาย (0,9.6) ซ่ึง Z คือ 3 ทุก

ชิ้นอยูแลวสําหรับอะเส 

 
 

 กําหนดจนครบถึงชิ้นสวนที่ 5 ซ่ึงหนาตางตัวชวยยอยจะแสดงชิ้นสวนถัดไปคือ 6 คลิก

ปุมออก เพราะอะเสครบแลว 
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 หนาตางตัวชวยยอยอะเสจะปดไป แลวกลับมาที่หนาตางโครงหลังคา จะเห็นวามีขอมูล

ตัวเลขชิ้นสวนคานจากหมายเลข 1 ถึง 5 ชนิด 5 คือ อะเส 
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 มีขอสังเกตวาการกําหนดช้ินสวนจะอางอิงหมายเลข แตในทางปฏิบัติแลว สวนใหญเรา

ตองการกราฟกที่ไมมีตัวเลข โปรแกรมจึงซอนไว แตเมื่อตอนกําหนดขอมูลในตัวชวยยอยนี้ หรือ

การตรวจสอบขอมูลในตาราง เราอาจตองการเช็คหมายเลขชิ้นสวน ซ่ึงทําไดโดยออกจากหนาตาง

โครงหลังคาน้ีกอน แลวไปท่ีเมนู มุมมอง\โครงหลังคา แลวคลิกที่ชอง แสดงหมายเลข (สําหรับ 

2D) ซ่ึงเดิมจะไมมีเคร่ืองหมาย  เม่ือคลิกที่ชองนั้นจะเปนการเลือกใหแสดงหมายเลข คือเมื่อ

คลิกแลวเมนูจะปดลง แลวเมื่อกลับเขาไปดูใหม จะเห็นเคร่ืองหมาย  ปรากฏอยูหนาชอง แสดง

หมายเลข (สําหรับ 2D) พรอมกับกราฟก 2D จะแสดงหมายเลขของแตละชิ้นสวนโครงหลังคา ดัง

ภาพ 

 

 
 

 ข) ข่ือ 

 ยอนกลับมาที่เมนูยอย ขอมูลโครงหลังคา แลวคลิกปุม ขื่อ ท่ีกรอบตัวชวยยอย ขอมูลขื่อ

จะปอนในทํานองเดียวกับอะเส (ในทางโปรแกรมคือใชหนาตางเดียวกัน แตการประมวลผลจะ

เลือกชนิดชิ้นสวนตางกัน) ในที่นี้คือพิกัดหัว (2.25,0)  และพิกัดทาย (2.25,9.6) เปนชิ้นสวนคาน

หมายเลข 6 
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 เมื่อคลิกปุม ตกลง และคลิกปุมออก หนาตางตัวชวยยอยนี้จะปดไป แลวกลับไปท่ีหนาตาง

โครงหลังคา ปรากฏขอมูลในชิ้นสวนหมายเลข 6 พรอมท้ังกราฟกที่หนาตางหลัก 

 
 

 ค) ด้ัง 

 คลิกปุม ดั้ง จะปรากฏหนาตางตัวชวยยอย ดั้ง โดยดั้งคือช้ินสวนประเภทเสา พิกัด X, Y 

หัวและทายจะเทากัน ตางกันที่พิกัด Z ซึ่งพิกัดหัวจะกําหนดที่ความสูงของชั้น สวนพิกัดทายขึ้นอยู



คูมือประกอบการอบรม  DON_RC ครั้งที่ 4 212 

กับความสูงของดั้งที่ใช ตัวอยางนี้สมมติใชความสูงดั้ง 2.20 m (ประมาณ 45 องศา) เม่ือพิกัดหัว

คือ 3 พิกัดทายจึงเทากับ 5.2 m โดย ชิ้นสวนดั้งเร่ิมที่ชิ้นสวน (เสา) หมายเลข 1  

 
 

 ปอนขอมูลดั้ง 2 ตน เมื่ออกมาจากหนาตางยอย จะปรากฏขอมูลในตารางชิ้นสวนเสา 

หมายเลข 1 และ 2 พรอมท้ังกราฟกที่หนาตางหลัก  
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 อาจจะออกจากหนาตางโครงหลังคา เพ่ือมาดูกราฟก 3D วาเปนไปตามที่ตองการหรือไม 

 

 
 

 ง) อกไก 

 กลับมาที่เมนูยอยโครงหลังคา แลวคลิกปุม อกไก ซึ่งการกําหนดขอมูลจะคลายกับอะเส

และขื่อ โดยความสูงอกไก กําหนดที่ความสูงด้ัง ในที่นี้คือ 5.2 m 
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 อาจจะทดลองออกไปดูกราฟก 3D วาเปนไปตามท่ีตองการหรือไม ซึ่งถือเปนการ

ตรวจสอบการปอนขอมูลเปนระยะๆ  
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 จ) ตะเฆ 

 กลับมาที่เมนูยอยโครงหลังคา คลิกปุม ตะเฆ จะปรากฏหนาตางเพื่อปอนขอมูล โดย

โปรแกรมจะคํานวณระยะ Z ของชายคาให ซึ่งขอมูลที่ผูใชปอนคือ พิกัด S คือยอดสุดที่วางบน

อกไก พิกัด C คือพิกัดเสาท่ีขอบของอาคาร ซึ่ง Z คือความสูงของชั้น และพิกัด E คือพิกัดชายคา 

ปอนเฉพาะคา X และ Y แลวคลิกปุมตกลง โปรแกรมจะคํานวณคา Z ท่ีพิกัด E ให 

 
 

 ลองปดหนาตางตัวชวยยอยเพื่อออกมาดูขอมูลในตาราง จะเห็นวาพิกัด Z ของชายคา 

โปรแกรมคํานวณให ในที่น้ีคือ 2.02 m และกราฟกที่หนาตางหลักมีตะเฆตามตําแหนงท่ีปอน 
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 ทดลองออกมาดกูราฟก 3D เพื่อเช็คระยะ Z 

 
 

 กลับไปกําหนดตะเฆจนครบ 4 ชิ้นสวน คอืหมายเลข 8 ถึง 11 
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 ฉ) จันทนั 

 คลิกปุมจันทัน จะปรากฏหนาตางตัวชวยยอยเพ่ือปอนขอมูล 

 
 

 ตัวชวยยอยน้ีจะชวยกําหนดจันทันซ่ึงมีหลายชิ้นตามระยะเรียงที่กําหนด โดยการกําหนด

พิกัดหัว-ทายของชิ้นสวนเร่ิม และชิ้นสวนปลาย การกําหนดจะแบงเปนชวง โดยการพิจารณาวามี

การเรียงไปตามลําดับ เนตัวอยางน้ี เร่ิมตนกําหนดจันทันดานลางซาย ซึ่งระยะเรียงไปทางแกน X 

และกําหนดชิ้นสวนเร่ิมท่ีจันทันสั้นสุดของชวงน้ัน และชิ้นสวนปลายคือจันทันยาวสุดของชวงน้ัน 

ในที่นี้เริ่มตนท่ีหมายเลข 12 

 เม่ือคลิกปุมตกลง จะปรากฏวาหมายเลขจะไปที่ 16 และปรากฏกราฟกของจันทันดาน

ลางซายในแนวสามเหลี่ยม ชิ้นสวนท่ี 12 ถึง 15 ดังภาพ 



คูมือประกอบการอบรม  DON_RC ครั้งที่ 4 218 

 
 กําหนดจันทันในแนวสามเหลี่ยมลางขวาในทํานองเดียวกัน โดยสามารถกําหนดจากขวา

มาซายได ซึ่งหลักการคือในกรณีที่จันทันชวงน้ันยาวไมเทากัน ชิ้นสวนเร่ิมใหเปนจันทันส้ันสุด และ

ชิ้นสวนปลายใหเปนจันทันยาวสุด (ของชวงน้ัน) 

 
 

 เม่ือคลิกปุมตกลง จะปรากฏกราฟกท่ีหนาตางหลักดังภาพ ซึ่งหมายเลข 19 จะทับกับ

หมายเลข 15 และในหนาตางยอย หมายเลขจะไปท่ี 20 ซึ่งเราอาจปลอยใหทับกันแบบน้ีไปก็ได 

แตในที่นี้จะแสดงการเปลี่ยนพิกัดที่ 19 ไมใหทับกับ 15 ก็ทําไดโดยคลิกที่ชองหมายเลขเร่ิมตน

ยอนกลับมาที่ 19 เพ่ือกําหนดชวงจันทันใหมที่หมายเลข 19 นี้ ซึ่งจะกําหนดที่สามเหลี่ยมบนซาย 
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 คลิกปุม ตกลง จะปรากฏกราฟกดังภาพ โดยชิ้นเร่ิมตนคือหมายเลข 19 แลวปอนขอมูล

จันทันชวงสามเหลี่ยมบนขวาในทํานองเดียวกัน 

 
 

 คลิกปุมตกลง จะปรากฏกราฟกดังภาพ สังเกตวาชิ้นสวนที่ 26 ทับกับชิ้นสวนที่ 22 จึง

ยายหมายเลข 26 ไปเริ่มตนกําหนดชวงจันทันใหม คือสามเหล่ียมซายลาง 



คูมือประกอบการอบรม  DON_RC ครั้งที่ 4 220 

 
 

 คลิกปุมตกลง จะปรากฏกราฟกดังภาพ สังเกตวาชิ้นสวนท่ี 26 ยายมาที่ตําแหนงใหม 

จากนั้นกําหนดจันทันที่ชวงสามเหลี่ยมซายบน 

 
 

 จากน้ันจึงมากําหนดชวงสี่เหลี่ยมซาย ซึ่งความยาวจันทันเทากัน 
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 จากน้ันไปกําหนดจันทันที่ชวงสามเหลี่ยมขวาลาง 

 
 

 กําหนดท่ีชวงสามเหลี่ยมขวาบน 
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 กําหนดท่ีชวงสี่เหลี่ยมขวา 

 
 

 เม่ือกําหนดจันทันครบแลว ควรออกมาดูท่ีกราฟก 3D ตรวจสอบความถูกตองของระยะ 

Z 



คูมือประกอบการอบรม  DON_RC ครั้งที่ 4 223 

 
 

 ช) ระแนง 

 จากน้ันกลับไปที่เมนูยอยโครงหลังคา คลิกปุม ระแนง จะปรากฏหนาตางท่ีคลายกับ

หนาตางของจันทัน เพราะการกําหนดจะทําคลายๆ กัน แตระยะเรียงของระแนงจะนอยกวา 

กําหนดไดงายกวาจันทัน ในที่นี้เร่ิมตนที่กําหนดระแนงดานซาย ซึ่งระยะเรียงไปทางแกน X 

 

 

7.35 
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 กําหนดดานลาง 
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 กําหนดดานบน 

 
 

 เม่ือกําหนดระแนงเสร็จแลวน่ันคือกําหนดโครงหลังเสร็จสิ้น ยอนกลับมาเช็คกราฟก 3D 

ในภาพรวม  
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 พิจารณากราฟก 3D แบบแสดงหนาตัด 

 
 

 เราสามารถเลือก แสดง/ไมแสดงระแนงได โดยกําหนดที่เมนูมุมมอง\โครงหลังคา  

 
 

 

ขอมูลนํ้าหนักกระทํากับโครงหลังคา  

 หลังจากท่ีกําหนดโครงหลังคาไดแลว เราสามารถใหโปรแกรมคํานวณนํ้าหนักที่กระทํากับ

โครงหลังคาแลวถายมาที่เสาของอาคารหลัก ไดโดยใชเมนูยอย ขอมูลนํ้าหนักกระทํากับโครง

หลังคา โดยเล่ือนกราฟกมุมมองแปลนไปที่ชั้นบนสุด ในที่นี้คือชั้น 2 
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 เลือกเมนูยอย ขอมูลน้ําหนักกระทํากับโครงหลังคา จะปรากฏหนาตางปอนขอมูล และ

กราฟกที่หนาตางหลักแสดงการแบงพ้ืนท่ีรับแรงของแตละเสา 

 
 

 ปอนขอมูลน้ําหนักจรและคงท่ี คลิกปุม คํานวณนํ้าหนักเสา โปรแกรมจะคํานวณนํ้าหนักรวม

ตอพ้ืนท่ี แลวคูณดวยพื้นที่รับแรงของแตละเสา ไดเปนนํ้าหนักแบบจุด (point load) ที่กระทํากับ
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แตละเสา แสดงคาในตาราง พรอมท้ังที่กราฟก 2D (ข้ันตอนน้ีผูใชสามารถแกไขขอมูลนํ้าหนักแบบ

จุดของแตละเสาได แลวคลิกปุม คํานวณนํ้าหนักเสา ใหม) 

 
 

 เม่ือคลิกปุมตกลง หนาตางปอนขอมูลน้ําหนักกระทํากับโครงหลังคาจะปดลง โปรแกรมจะ

ถายน้ําหนักนี้ ไปยังจุดตอของแตละเสาในโครงสรางหลัก พรอมทั้งแสดงมุมมองผังขอมูลน้ําหนัก

บรรทกุกระที่จุดตอ ทั้งกราฟก 3D และ 2D ดังภาพ 
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บทที่ 8 

ตัวอย่างที่ 5 การจัดเหล็กเสริมคานแบบกลุ่ม 
 

เครื่องมือส าหรับการจัดเหล็กเสริมคานแบบกลุ่ม 

  ใช้ในการจัดหน้าตัดเสริมเหล็กคาน ปรับหน้าตัดทุกอันในกลุ่ม ๆ เดียวกันให้เหมือนกันโดยไม่

จ าเป็นต้องก าหนดเองทีละคาน เพ่ือความสะดวกสะบายมากยิ่งขึ้น โดยปุ่มทางลัด จะแสดงในภาพ

ด้านล่าง 
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วิธีการใช้งานเคร่ืองมือการจัดเหล็กเสริมในคานแบบกลุ่ม 

  ท าการ เปิดเครื่องมือ โดยการกดปุ่ม     จะพบกับหน้าต่าง ดังภาพ 

 

  หลังจากกด ระบบจะท าการจัดเหล็กเสริมแบบกลุ่มให้โดยอัตโนมัติ โดยจะสังเกตได้จาก สี

ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันช่อง “ จัดกลุ่ม ” โดยจะแบ่งอย่างชัดเจนดังภาพ 
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 การจัดเรียงล าดับกลุ่มคานในโปรแกรม ใช้การจัดเรียงตามล าดับความส าคัญดังนี้  

  จ านวนช่วงคาน >>> ขนาดหน้าตัดหน้า >>> ค่าโมเมนต์ลบ. >>> ค่าโมเมนต์บวก 

 
  การแก้ไขกลุ่มคานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ สามารถท าได้โดยการปรับค่าใน

ส่วนของ “ จัดกลุ่มโดยผู้ใช้ ” ดังภาพตัวอย่าง 

โดยมีรายละเอียดการตั้งค่าดังนี้ 

สร้องจ านวนกลุ่มหน้าตัดคาน 

เลือกกลุ่มคานที่ต้องการตั้งค่า 

ท าการเลือกล าดับคานเร่ิมต้นของกลุ่ม 

ท าการเลือกล าดับคานสุดท้ายของกลุ่ม 

ท าการเลือกล าดับของคานที่จะใช้อ้างอิง 
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  แถบแสดงสถานของคานหลักในแต่ละกลุ่มสามารถตรวจสอบได้จากตาราง “ คานหลักของ

แต่ละกล่ม ” ดังแสดงในภาพตัวอย่าง  

 

 

  ท าการจัดหน้าตัดคานเสริมเหล็ก ของกลุ่มคานท่ีได้ก าหนดไว้ด้วยการกดปุ่มดังภาพ 

โปรแกรมจะท าการ เสริมเหล็กหน้าตัดคาน ให้โดย อัตโนมัติ และท าการออกแบบหน้าตัดคานใน

กลุ่มท้ังหมดได้ในเวลาอันสั้น ตามภาพตัวอย่าง 
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  โปรแกรมจะท าการจัดเหล็กของหน้าตัดคานต่าง ๆ ให้โดยอัตโนมัติ จากตัวอย่างภาพ

ดังต่อไปนี ้
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  การออกแบบหน้าตัดเหล็กในกลุ่มคาน หลังจากนั้น สามารถท าการปรับจ านวนเหล็กได้ตาม

ต้องการได้ ในช่องต่าง ๆ ดังภาพ 

 

 
 

  ท าการปรับ “ ช่วงที่ ” ท่ีต้องการปรับแล้วท าการปรับจ านวนเหล็กในช่อง “จ านวน” ตาม

ต้องการ 

 

 

ข้อสังเกต หากท าการปรับเลข “จ านวน” การแสดงผลของต าแหน่งหน้าจอดังภาพ 

 หากตัวเลขสีด า เป็นสีแดง หมายถึงคานไม่สามารถท าการรับน้ าหนักได้ต้องท า

การเพ่ิมเหล็กให้มากขึ้น 

 หากตัวเลขสีด า ไม่เปลี่ยนสี หมายถึงคานสามารถท าการรับน้ าหนักได้ 
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 หลังจากท าการด าเนินการต่อโดยการกดปุ่ม “ ตกลง ” ดังภาพ 

 
 

  และหากต้องการเปลี่ยนกลุ่มคาน สามารถท าได้โดยการกดปุ่มตามภาพตัวอย่าง แล้วท าตาม

การแนะน าข้างต้นในการปรับ 

 

 

 

  เมือ่ปรับได้ตามความต้องการแล้วกดออกจากหน้าต่างดังภาพ 
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  แล้วท าการกด “ออก” ตามภาพตัวอย่าง 

 
 

 จะพบว่า มุมมองแปลนจะเกิดการเปลี่ยน ดังภาพตัวอย่างจะแสดงความเปลี่ยนแปลงให้เห็น 

  
ก่อน หลัง 
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บทที่ 9 

ตัวอย่างการ Export ไฟล์ 
 
 
ค าสั่งในการ Export ไฟล์ ในรูป Excel 
  ขั้นตอนนี้เป็นการน าค่าพิกัดต่าง ๆ ในตัวโปรแกรมไปใช้ประโยชน์อื่นต่อไป เช่น การน าค่า
พิกัดไปขึ้นรูปในโปรแกรมออกแบบต่อไป เริ่มจากท าการเปิด ตัวอย่างชื่อ “ Example6 ” แล้ว
ท าตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 

  ไปที่ แฟ้ม >> ส่งออกข้อมูล พิกัดจุดต่อ 
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  ท าการเลือกต าแหน่งท่ีต้องการ Save Files และท าการตั้งชื่อ Files ท่ีต้องการ โดยตัวอย่าง

ได้ก าหนดต าแหน่งการ Save ท่ี Desktop และตั้งชื่อ files ว่า“Example6.drc” แล้วท าการกด 

Save 

 
 

  ไปที่ต าแหน่งท่ี Save ไว้ จะพบไฟล์ ต่างท่ีตั้งชื่อไว้ เป็น Excel สองไฟล์ต่างท่ีหลังชื่อ File มี

ค าท้ายต่างกันคือ 2D และ 3D ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ต่างกัน 
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การน าค่าพิกัดจากโปรแกรมน าไปขึ้นรูปในโปรแกรม AutoCAD 
  ในการน าค่าพิกัดไปใช้ประโยชน์แบบเป็น 2 รูปแบบคือ 

  1. การขึ้นรูปพิกัดแบบ 2 มิติ 

  2. การขึ้นรูปพิกัดแบบ 3 มิติ 

 

1. การขึ้นรูปพิกัดแบบ 2 มิติ 

  เปิด Excel ท่ีลงท้ายด้วย 2D จะพบกับหน้าต่างดังรูป 

 
 

  ท่ี File Excel ใน Cell B (แถวของ B ) ท าการเลือก เฉพาะ ชั้นท่ี 1 เท่านั้น ดูจากCell A 

(แถวของ A ) แล้วกด Copy (Ctrl + C) หลังจากนั้นท าการเปิดโปรแกรม AutoCAD 
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  ท่ี AutoCAD ในช่อง “ Type a command ” ท าการ click หนึ่งครั้ง แล้วท าการ Paste  

( Ctrl + V ) หลังจากท าการ Paste แล้วจะพบกับ หน้าตัดเสาท่ีได้ออกแบบมาแล้วในโปรแกรม 

 
 

  ท่ี File Excel ใน Cell E (แถวของ E ) ท าการเลือก เฉพาะ ชั้นที่ 1 เท่านั้น ดูจาก Cell D 

(แถวของ D ) แล้วกด Copy (Ctrl + C) หลังจากนั้นท าการเปิดโปรแกรม AutoCAD 
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  ท่ี AutoCAD ในช่อง “ Type a command ” ท าการ click หนึ่งครั้ง แล้วท าการ Paste 

( Ctrl + V ) หลังจากท าการ Paste แล้วจะพบเส้นปรากฏดังภาพ 

 

 

  ท าการ Move ชิ้นงานท่ีได้ ให้ห่างจาก พิกัด ( 0,0 )หลังจากนั้น ให้ท าข้อท่ี 1.1 ถึงข้อท่ี 1.5 

ซ้ า เปลี่ยนจาก ชั้นที่ 1 เป็น ชั้นที่ 2 จนครบทุกชั้น 
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2. การขึ้นรูปพิกัดแบบ 3 มิต ิ

  เปิด Excel ท่ีลงท้ายด้วย 3D จะพบกับหน้าต่างดังรูป 

 

 

  ท่ี File Excel ใน Cell M (แถวของ M ) ท าการท าการเลือกทั้งหมด (สามารถกดท่ี หัวตาราง

ได้เลย) แล้วกด Copy (Ctrl + C) หลังจากนั้นท าการเปิดโปรแกรม AutoCAD 
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  ท่ี AutoCAD ในช่อง “ Type a command ” ท าการ click หนึ่งครั้ง แล้วท าการ Paste ( 

Ctrl + V ) หลังจากท าการ Paste แล้วจะพบกับ หน้าต่างแสดงดังภาพ 

 
 

  ท่ี File Excel ใน Cell P (แถวของ P ) ท าการเลือกท้ังหมด (สามารถกดท่ี หัวตารางได้เลย) 

แล้วกด Copy (Ctrl + C) หลังจากนั้นท าการเปิดโปรแกรม AutoCAD 
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  ท่ี AutoCAD ในช่อง “ Type a command ” ท าการ click หนึ่งครั้ง แล้วท าการ Paste ( 

Ctrl + V ) หลังจากท าการ Paste แล้วจะพบกับ หน้าต่างแสดงดังภาพ 

 

 

 

  



คู่มือประกอบการอบรม  DON_RC ครั้งที่ 4 245 

ค าสั่งในการ Export ไฟล์ ในรูป Excel 
  ขั้นตอนนี้เป็นการน าค่าการถอดวัสดุต่าง ๆ ในตัวโปรแกรมไปใช้ประโยชน์อื่นต่อไป เร่ิมจาก
ท าการเปิด ตัวอย่างชื่อ “ Excample6 ” แล้วท าตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

  ไปที่ แฟ้ม >> ส่งออกข้อมูล พิกัดจุดต่อ 

 
 

  ท าการเลือกต าแหน่งท่ีต้องการ Save Files และท าการตั้งชื่อ Files ท่ีต้องการ โดยตัวอย่าง

ได้ก าหนดต าแหน่งการ Save ท่ี Desktop และตั้งชื่อ files ว่า“Example6.drc” แล้วท าการกด 

Save 
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  ไปที่ต าแหน่งท่ี Save ไว้ จะพบไฟล์ ท่ีท าการ Save มีรายละเอียดดังภาพตัวอย่าง 
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บทที่ 10 

ตัวอย่างการวิเคราะห์แรงด้านข้าง 
 

 

รายการเครื่องมือ การวิเคราะห์แรงด้านข้าง 

 

  มี 9 รายการดังนี้ 

 

1. เคร่ืองมือเพื่อวิเคราะห์แรงด้านข้าง 
2. แรงลม : รายการค านวณ 
3. แรงลม : หน่วยแรงลม และแรงต่อชั้นอาคาร 
4. แรงลม : ตรวจสอบการเคลื่อนตัวทางข้าง 
5. แรงลม : ตรวจสอบความต้านทานโมเมนต์ 
6. แรงแผ่นดินไหว : รายการค านวณ 
7. แรงแผ่นดินไหว : แรงเฉือนท่ีฐาน และแรงต่อชั้นอาคาร 
8. แรงแผ่นดินไหว : ตรวจสอบการเคลื่อนตัวทางข้าง 
9. แรงแผ่นดินไหว : ตรวจสอบความต้านทานโมเมนต์ 
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การใช้งานเคร่ืองมือ การวิเคราะห์แรงด้านข้าง 

  ใช้ในการออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านแรงด้านข้าง ประกอบด้วย แรงลม และ แรง

แผ่นดินไหว การใช้งานนั้นเริ่มจากการการขึ้นโมเดลในโปรแกรมก่อน หรือการ Insert ตัว Model 

มาแหละท าตามขั้นตอนดังนี้ 

  เริ่มจาก แฟ้ม >>> เปิดแฟ้ม ( Ctrl + O ) แล้วท าการเปิด File ตัวอย่างนี้จะเปิด File ชื่อ 

“ Excample7 ”  

 
 

  ท าการวิเคราะห์และออกแบบ โดยการกดปุ่ม  และกดปุ่ม “ เร่ิม ”  
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  ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมท่ีจ าเป็นในการค านวณแรงด้านข้างต่อไป โดยการคลิกปุ่ม  จะเข้าไป

ท่ีหน้าต่างป้อนข้อมูลดังภาพ 

 
 

  ท าการเลือกจังหวัดโดยการ Click ท่ีแผ่นท่ีประเทศไทย สังเกตุได้ว่าเป็นจังหวัดใด โดยแถบ

ด่านล่างจะแสดงชื่อจังหวัด และเลือกอ าเภอ  
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  ท าการก าหนดสภาพ และ ประเภท ต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวอาคารให้ตามความต้องการ ท่ีมีระบุ

ไว้ในทาง กฎหมาย และ อื่น ๆ และท าการเลือกวิธีการค านวณแรงแผ่นดินไหว และเลือกค่าท่ี

ต้องการตามมาตรฐานต่าง ๆ เมื่อเสร็จแล้วกด ตกลง โปรแกรมจะประมวลผลการวิเคราะห์แรงลม 

และแรงแผ่นดินไหวให้โดยอัตโนมัติ 
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 หากต้องการดูรายการค านวณหน่วยแรงลม กดปุ่ม  จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ 

 

 หากต้องการดูค่าหน่วยแรงลม และแรงต่อชั้นอาคาร กดปุ่ม  จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ 
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 หากต้องการดูการตรวจสอบการเคลื่อนตัวทางข้างเนื่องจากแรงลม กดปุ่ม  จะปรากฏ

หน้าต่างดังภาพ 

 

 หากต้องการดูการตรวจสอบการความต้านทานโมเมนต์เนื่องจากแรงลม กดปุ่ม  จะ

ปรากฏหน้าต่างดังภาพ 
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 หากต้องการดูรายการค านวณแรงแผ่นดินไหว กดปุ่ม  จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ 

 

 หากต้องการดูค่าแรงเฉือนท่ีฐาน และแรงต่อชั้นอาคาร กดปุ่ม จะปรากฏหน้าต่างดัง

ภาพ 
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 หากต้องการดูการตรวจสอบการเคลื่อนตัวทางข้างเนื่องจากแรงแผ่นดินไหว กดปุ่ม  

จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ 

 
 

 หากต้องการดูการตรวจสอบการความต้านทานโมเมนต์เนื่องจากแรงแผ่นดินไหว กดปุ่ม 

 จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ 

 



คู่มือประกอบการอบรม  DON_RC ครั้งที่ 4 255 

  ผู้ใช้สามารถดูกราฟิก 3 มิติ ของชุดการแสดงผลแรงลมและแรงแผ่นดินไหว ท่ีทูลบาร์ดังภาพ 

 
 

  กราฟิกตัวอย่างของแต่ละทูลบาร์ แสดงดังภาพด้านล่าง 
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บทที่ 11 

เมนูออกแบบย่อย 
 

 

รายการในเมนูออกแบบย่อย 

 

 
 

 เมนู ออกแบบย่อย ส าหรับเวอร์ชัน 2.20 มี 7 รายการคือ 

 1. ออกแบบโครงหลังคาเหล็ก 

  2. ออกแบบบันไดท้องเรียบ 

 3. จัดเหล็กเสริมแผ่นพื้น 

 4. จัดเหล็กเสริมคาน 

 5. จัดเหล็กเสริมเสา 

 6. ออกแบบฐานรากวางบนดิน 

 7. ออกแบบฐานรากวางบนเสาเข็ม 
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1. ออกแบบโครงหลังคาเหล็ก   

 ส าหรับออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก โดยโปรแกรมจะถ่ายน้ าหนักให้อย่างต่อเนื่องจาก

ระแนง ในหลังคาปั้นหยา หรือ แป ในหลังคาทรงอื่น จนถึง อกไก่-อะเส-ดั้ง โดยจะมีหน้าต่างการ

ป้อนข้อมูล 2 หน้าต่าง ผู้ใช้จะเริ่มต้นค านวณท่ีหน้าต่างแรกเรียงไปตามล าดับจนถึงหน้าต่างท่ี 2  

 

 โปรแกรมจะก าหนดฐานข้อมูลของเหล็กรูปพรรณแบบ จัตุรัสกลวง (ส าหรับระแนง) , C และ 

2C ให้ ซึ่งเป็นชนิดท่ีใช้บ่อยในการท าโครงหลังคาเหล็ก แต่ผู้ใช้สามารถเลือกก าหนดเหล็ก

รูปพรรณเองได้ด้วย 
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 ตัวอย่างการใช้งาน 
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2. ออกแบบบันไดท้องเรียบ   

 ส าหรับออกแบบบันได คสล. แบบท้องเรียบมีชานพัก และน าค่าแรงปฏิกิริยาจากการ

ออกแบบไปใส่เป็นน้ าหนักของบันไดกระท าตามแนวคาน (หน่วยตันต่อเมตร) ได้  

 

 หน้าต่างป้อนข้อมูล 
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 ตัวอย่างการใช้งาน 
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3. จัดเหล็กเสริมแผ่นพื้น   

 ส าหรับจัดเหล็กเสริมแผ่นพื้นตามค่าท่ีค านวณได้จากส่วนการออกแบบหลักของโปรแกรม 

หรือจากการค านวณอ่ืน 

 ตัวอย่างการใช้งาน 
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4. จัดเหล็กเสริมคาน   

 ส าหรับจัดเหล็กคานตามค่าท่ีค านวณได้จากส่วนการออกแบบหลักของโปรแกรม หรือจาก

การค านวณอื่น และนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบ โมเมนต์สูงสุดที่คานรับได้ เมื่อมีการ

ปรับเปลี่ยนข้อมูลคานอีกด้วย 

 

 การใช้งานคือ เมื่อเข้าเมนูนี้แล้ว จะปรากฏหน้าต่างให้ป้อนข้อมูลท่ีจ าเป็นดังภาพ 
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  รายละเอียดคือ 
 

1. การก าหนดข้อมูลคาน 

  ก) จ านวนคานท่ีจะพิมพ์ออกกระดาษ A4 ก าหนดได้มากสุด 6 คานต่อ 1 แผ่น  

 

 

  ข) ก าหนดรายละเอียดหน้าตัดคาน เลือกเบอร์คานท่ีก าลังจะออกแบบ และท าการ ก าหนด

ความกว้าง และ  ความยาว ของคาน รวมถึงจ านวนเหล็ก ขนาดเหล็กต่างๆ และ ระยะเรียงเหล็ก

ปลอก ดังภาพ 

 

 

2. การหาค่าโมเมนตฺสูงสุดท่ีคานรับได้ 

 ก) เมื่อผู้ใช้ก าหนดหน้าตัดคาน ขนาดและจ านวนเหล็กเสริม โปรแกรมจะค านวณค่าโมเมนต์

สูงสุดท่ีคานรับได้ รูปแบบเหล็กเสริม (Singly หรือ Doubly) และค่าโมเมนต์ต้านทานของ

คอนกรีตมาให้โดยอัตโนมัติ ตามค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นท่ีโปรแกรมก าหนดขึ้น ซึ่งผู้ใช้สามารถ

ปรับเปลี่ยนค่าได้ดังภาพ (เมื่อผู้ใช้เปลี่ยนค่าใดค่าหนึ่ง โปรแกรมจะค านวณผลลัพธ์ใหม่โดย

อัตโนมัติทันที) 



คู่มือประกอบการอบรม  DON_RC ครั้งที่ 4 267 

 
 

  ข) ผู้ใช้ยังสามารถเลือกให้โปรแกรมค านวณผลลัพธ์ของโมเมนต์ออกแบบ โดยการพิจารณาว่า

เป็นโมเมนต์บวก (เหล็กรับแรงดึงคือเหล็กล่าง) หรือ โมเมนต์ลบ (เหล็กรับแรงดึงคือเหล็กบน) ได้

อีกด้วย โดยค่าเร่ิมต้นคือ พิจารณาโมเมนต์ออกแบบเป็นโมเมนต์บวก ดังภาพ 

 

 

3. การดูกราฟิกของการจัดเหล็กเสริมคานท่ีจอภาพ เมื่อผู้ใช้ป้อนค่าท่ีจ าเป็นเรียบร้อยแล้ว ท าได้

โดยการคลิกปุ่ม ถัดไป ดังภาพ 

 
 

 จะปรากฏหน้าต่างแสดงการจัดเหล็กเสริมคานดังภาพ 
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  ถ้าผู้ใช้ต้องการพิมพ์การจัดเหล็กเสริมคานลงกระดาษ A4 ท าได้โดยคลิกปุ่มพิมพ์ท่ีหน้าต่างนี้ 

โดยแนะน าว่าควรพิมพ์เป็นไฟล์ pdf ก่อน โดยตั้งค่า Printer ท่ีระบบปฏิบัติการของผู้ใช้ให้เป็น

การพิมพ์เป็นไฟล์ pdf ซึ่งท าให้เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มพิมพ์ โปรแกรมจะท าการเซฟไฟล์เป็นนามสกุล 

pdf เพ่ือเก็บไว้พิมพ์ออกกระดาษได้หลายคร้ัง 

 

 ตัวอย่างการพิมพ์การจัดเหล็กเสริมคานสู่กระดาษ A4 แสดงดังภาพ 
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คู่มือประกอบการอบรม  DON_RC ครั้งที่ 4 270 

5. จัดเหล็กเสริมเสา   

 ส าหรับจัดเหล็กเสริมเสา ตามค่าท่ีค านวณได้จากส่วนการออกแบบหลักของโปรแกรม หรือ

จากการค านวณอื่น โดยผู้ใช้สามารถเลือกจัดเหล็กเสริมเสาเอง หรือให้โปรแกรมจัดเหล็กเสริมเสา

ตามจ านวนเหล็กท่ีผู้ใช้ป้อนเข้าไปได้โดยอัตโนมัติ 

 การใช้งานคือ เมื่อเข้าเมนูนี้แล้ว จะปรากฏหน้าต่างให้ป้อนข้อมูลท่ีจ าเป็น โดยมีค่าเริ่มต้น 

ดังภาพ 
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  มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้ 

 

  ก าหนดจ านวนเสาท่ีจะจัดเหล็กเสริม โดยจ านวนเสาท่ีจะพิมพ์ออกกระดาษ A4 ก าหนดได้

มากสุด 6 เสาต่อ 1 แผ่น 

 
  

  เลือกเบอร์เสาท่ีจะจัดเหล็กเสริม ก าหนดขนาดหน้าตัดเสา และระยะหุ้มเหล็กเสริม ตัวอย่าง

ดังภาพ  

 
 

  การจัดเหล็กยืนในเสา ท าได้ 2 แบบคือ อัตโนมัติ และ ผู้ใช้ก าหนด โดยค่าเริ่มต้นอยู่ท่ีการ

ก าหนดแบบอัตโนมัติ 
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  การก าหนดเหล็กยืนแบบ อัตโนมัติ หมายถึงโปรแกรมจะจัดรูปแบบเหล็กยืนตามจ านวนท่ี

ผู้ใช้ป้อนเข้าไปให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นผู้ใช้ก าหนดจ านวนเหล็กเท่ากับ 10 (ต้องก าหนดเป็น

เลขคู่) โปรแกรมจะก าหนดจัดเหล็กยืนให้ทันที ตัวอย่างดังภาพ  
 

  

 

 แต่ถ้าผู้ใช้ต้องการจัดเหล็กยืนเอง ให้คลิกปุ่ม ผู้ใช้ก าหนด ซึ่งช่องป้อนข้อมูล จ านวนเหล็ก

เสริม จะหายไป และมีช่องป้อนข้อมูลใหม่แสดงขึ้นมา 2 ช่อง คือ จ านวนเหล็กแนวนอน และ 

จ านวนเหล็กแนวตั้ง (ท่ีเหลือจากแนวนอน) และโปรแกรมจะเคลียร์ค่าจ านวนเหล็กเสริมท่ีผู้ใช้

ป้อนเข้าไป ซึ่งตัวอย่างคือ 10 เส้น ให้กลับมาเป็นค่าเริ่มต้นคือ จ านวนเหล็กแนวนอนเท่ากับ 4 

(เหล็กมุมท้ัง 4 มุม) ดังภาพ 
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  สมมติผู้ใช้ป้อนจ านวนเหล็กแนวนอนเท่ากับ 4 (ต้องก าหนดเป็นเลขคู่ มากกว่าหรือเท่ากับ 

4 เส้น) และจ านวนเหล็กแนวตั้งเท่ากับ 6 (ต้องก าหนดเป็นเลขคู่) ซึ่งรวมเป็น 10 เส้น โปรแกรม

จะจัดเหล็กตามท่ีผู้ใช้ก าหนดทันที ดังภาพ 
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  ส าหรับเหล็กปลอก ป้อนค่าท่ีจ าเป็นดังภาพ 

 
 

 หากผู้ใช้ป้อนจ านวนเหล็กปลอกเท่ากับ 2 ปลอก โปรแกรมจะจัดวางแนวเหล็กปลอกท่ี 2 ให้

โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างดังภาพ 

 
 

  การดูกราฟิกของการจัดเหล็กเสริมเสาท่ีจอภาพ เมื่อผู้ใช้ป้อนค่าท่ีจ าเป็นเรียบร้อยแล้ว ท าได้

โดยการคลิกปุ่ม ถัดไป ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างแสดงการจัดเหล็กเสริมเสาดังภาพ 
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 ถ้าผู้ใช้ต้องการพิมพ์การจัดเหล็กเสริมเสาลงกระดาษ A4 ท าได้โดยคลิกปุ่มพิมพ์ท่ีหน้าต่างนี้ 

โดยแนะน าว่าควรพิมพ์เป็นไฟล์ pdf ก่อน โดยตั้งค่า Printer ท่ีระบบปฏิบัติการของผู้ใช้ให้เป็น

การพิมพ์เป็นไฟล์ pdf ซึ่งท าให้เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มพิมพ์ โปรแกรมจะท าการเซฟไฟล์เป็นนามสกุล 

pdf เพ่ือเก็บไว้พิมพ์ออกกระดาษได้หลายคร้ัง 
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 ตัวอย่างการพิมพ์การจัดเหล็กเสริมเสาสู่กระดาษ A4 แสดงดังภาพ 
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6. ออกแบบฐานรากวางบนดิน   

 ส าหรับออกแบบฐานรากวางบนดิน โดยน าค่าน้ าหนักท่ีกระท ามาจากการค านวณอื่น หรือ

จากการค านวณออกแบบของดอนอาร์ซีแต่ต้องการก าหนดขนาดฐานรากเอง 

 

 หน้างต่างป้อนข้อมูล 
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 ตัวอย่างการใช้งาน เมื่อป้อนข้อมูลน าเข้าท่ีจ าเป็นครบแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าตัด และ

ความลึกท่ีน้อยท่ีสุด ให้ผู้ใช้เลือกขนาดเองอีกครั้ง ซึ่งจะต้องไม่น้อยและมากเกินไป เพราะมีผลต่อ

น้ าหนักท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ท าให้ค่าหน่วยแรงในการออกแบบเปลี่ยนไป 

 

 
 

 ผลลัพธ์เมื่อออกแบบเสร็จ ซึ่งสามารถพิมพ์ออกทางกระดาษได้ 
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7. ออกแบบฐานรากวางบนเสาเข็ม   

  ส าหรับออกแบบฐานรากวางบนเสาเข็ม โดยน าค่าน้ าหนักท่ีกระท ามาจากการค านวณอื่น 

หรือจากการค านวณออกแบบของดอนอาร์ซี แต่ต้องการก าหนดขนาดฐานรากเอง หรือต้องการใช้

ขนาดหน้าตัดเสาเข็มที่ต่างกัน (แต่ความยาวเท่ากัน) 

 

 หน้างต่างป้อนข้อมูล 
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  ตัวอย่างการใช้งาน เมื่อป้อนข้อมูลน าเข้าท่ีจ าเป็นครบแล้ว โปรแกรมจะจ านวนเสาเข็มที่น้อย

ท่ีสุด แล้วให้ผู้ใช้เลือกจ านวนอีกคร้ัง 

 
 

  ผลลัพธ์เมื่อออกแบบเสร็จ ซึ่งสามารถพิมพ์ออกทางกระดาษได้ 

 
 

 


	01-Cover-up4
	02-Preface-up4
	03-Content-up4
	04-Ch01-Overall-up4
	05-Ch02-Result-up4
	06-Ch03-Example_1-up4
	07-Ch04-Example_2-up4
	08-Ch05-Example_3-up4
	09-Ch06-Roof-up4
	10-Ch07-Example_4-up4
	11-Ch08-Example_5-up4
	12-Ch09-Example_6-up4
	13-Ch10-Example_7-up4
	14-Ch11-SubModule-up4



