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เอกสารเพิ่มเตมิจากคูมือ P2 
 
 คูมือโปรแกรม MICROFEAP for Windows โมดูล P2 (เลมแดง ปกแข็ง) เขียนขึน้ในเดือน พ.ค. 2548 
เพื่อรองรับการใชงานของโมดูล P2:Release 1.0  โปรแกรมไดรับการพัฒนาและปรบัปรุงอยางตอเนื่องเปน 
Release สูงขึน้ จนในเดือน ส.ค. 2553 ไดออก Release 3.0 ตัวลาสุด ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบคาน
และเสาคอนกรตีเสริมเหล็ก ดังนั้น เอกสารนีจ้ึงสรุปเนื้อหาในสวนที่ไดปรับปรุงเพิ่มเติมจากคูมือ 

การ Run โปรแกรม  (ยกเลิกบทที่ 2 ในคูมือ และใหอานตรงนี้แทน) 1. 
 โปรแกรมรุนปจจุบันถูกกําหนดให Run ใน Handy Drive (HD) ของชมรม เม่ือผูใชเสียบ HD เขากับ
เครื่องคอมฯ ใหไปท่ีโฟลเดอร MFW_P2 แลวคล๊ิก Run ไฟล      MFW_P2r30.exe  หนาตาง Logo ของโมดูล 
P2 จะปรากฎขึ้นบนจอ ผูใชสามารถอานคําแนะนําการใชงานในบทที่ 3, 4, 5 และ 6 ตามลําดับ เม่ือจะออกจาก
โปรแกรมใหคล๊ิกที่คําส่ัง <Exit> ในหนาตาง Activity Menu และกอนจะดึง HD ออกจากเครื่อง ควรคล๊ิกปุม 
icon        ที่ Task bar เพื่อบอกเครื่องใหหยดุการใชงานชอง Drive ที่เสียบ HD ตัวนั้น 

2. ในสวนการปอนขอมูล Project Data 

 ชื่อ Master Filename สามารถต้ังไดถึง 18 ตัวอักษร 
 Project Title และชื่อ Engineer พิมพเปนภาษาไทยได 
 การเลือกหนวยของ Force และ Length จะมีผลตอการคํานวณ 
 ในสวนของ <Boundary data> มีปุมกดเลือกประเภทของ 

Supports แบบ Fixed และ Hinge ไดโดยสะดวก 
 ในสวนของ <Material data> 

 มีปุมกดคา Young’s Modulus ของเหล็ก (Es) และ
คอนกรีต (Ec) ใหเลือกใชงาน คา E และ G-Modulus 
จะปรากฏขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามหนวยที่ผูใชกําหนด 

 การปอนคา Section Properties ทําได 3 แบบ ดังนี ้
1) General  ผูใชปอนคา A, I,  J, … เอง 
2) Rectangular  กรณีหนาตัดส่ีเหล่ียมผืนผา ปอน

ความกวางและความลึก (B, D) โปรแกรมจะ
คํานวณคา A, I,  J ใหเองโดยอัตโนมัติ 

3) Steel Table  เลือกใชหนาตัดจากตารางเหล็กที่มีอยูในโปรแกรมกวา 
400 หนาตัด (ตัว C, 2C, H, I, WF, เหล็กฉาก L, 2L, Pipe, Box, Light 
Lip_C)  คา A, I, … จะตามมาโดยอัตโนมัติ หากตองจะเพิ่มหรือลบขอมูล
ของหนาตัด ใหใชปุมคําส่ัง <Add> หรือ <Delete> 
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 ในสวนของ <Load data> เขาไปที่เมนูยอยของ <Volume load> 
 มีปุมกดเลือกคาน้ําหนักวัสดุ (Self_weight) ของเหล็ก (7,850 

kg/m
3
) และคอนกรีต (2,400 kg/m

3
) โดยอัตโนมัติตามหนวย

ที่เลือกไวในตอนตน 
 ในสวนของ <Utility> มีคําส่ังแปลงหนวย <Convert Units> ของแรงและ
ระยะทางในรูปแบบตางๆ ใหเลือกใชงานโดยอัตโนมัติ เชน ในตอนแรกใช
หนวย kg, m ตอมาอยากเปล่ียนเปน ton, m (หรือหนวยอื่น) ผูใชสามารถ
เลือกใช Utility นี้แปลงหนวยไดอยางสะดวก จากนั้นจะตอง Solution ใหม
ทุกครั้งที่มีการแปลงหนวย 

 

 เพิ่มชองทางเลอืกในการรับ <Get> และสง <Send> ขอมูลในรูปของ Text File 
โมดูล Release 3.0 ไดเพิ่มทางเลือกใน
การรับขอมูลของ Coordinate, Element 
Connectivity และ Nodal forces ทาง 
Text files ซึ่งสรางจากโปรแกรมอื่น  
เชน Notepad, Excel, Word, … แลว 
save ภายใตนามสกุล *.txt หรือ *.prn  
ผูใชคล๊ิกปุมคําส่ัง <Get data…> เลือก
ไฟลขอมูล และคลิ๊กปุมคําส่ัง <Get> เพื่อดึง
ขอมูลเขาสูโปรเจ็คท่ีทํางาน ในทางกลับกันถา
ตองการจะสงขอมูลออก ก็สามารถใชคําส่ัง 
<Send data…> พิมพชื่อ Text file และเลือก 
File type ที่จะ save แลวคล๊ิกปุมคําส่ัง <Send> 
 
ตัวอยางรูปแบบการพิมพขอมูลใน Text files 

 Coordinate data 
พิมพคา x-coor.  เวนชองวาง  พิมพคา y-coor. ของ Node 1  
พิมพคา x-coor.  เวนชองวาง  พิมพคา y-coor. ของ Node 2  

 …. …. …. …. 
 …. …. …. …. 
 …. …. …. ….   n 
 
 

 Element connectivity data 

ตัวอยาง Text file เก็บขอมูล 
Coordinate พิมพใน Notepad 

คา (x, y) node 1 
คา (x, y) node 2 

คา (x, y) node 5 

พิมพคา Start_node เวนชอง พิมพคา End_node ของ Elem.1  
พิมพคา Start_node เวนชอง พิมพคา End_node ของ Elem.2  

 …. …. …. …. 
 …. …. …. …. 
 …. …. …. ….  n 
 

 Connectivities ของ Elem1 
 Connectivities ของ Elem2 

 Connectivities ของ Elem5 

ตัวอยาง Text file เก็บขอมูล Element 
Connectivity พิมพใน Notepad 
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3. ในโหมดแสดงผลทาง Graphics 

 ขอมูลของ Loads ที่กระทํา เชน Joint loads, Point loads บนชิ้นสวน, 
Uniform loads, หรือ Volume loads สามารถแสดงผลทางรูปกราฟฟกได 
ชวยใหงายตอการตรวจสอบขอมูล 

 สามารถดูคาของ Support Reactions ที่เกิดขึ้นในโหมดกราฟฟกได 
 ชิ้นสวนที่รับแรงภายในสูงสุด / ตํ่าสุด มีการแยกสีใหเหน็ชดัเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แล ds 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอยางการแสดงผลทางกราฟฟก 

4. ในโหมดแสดงผลลัพธ Results 

 หนาจอแสดงผลลัพธแบบตัวเลขของ Displacements, Stresses, Reactions มีการออกแบบใหเชื่อมโยงถึง
กันเพื่อสะดวกตอการเรียกใชงาน และยังสามารถเชื่อมโยงไปยังผลลัพธแบบกราฟฟกไดอีกดวย บน
หนาจอของผลลัพธจะแสดงชื่อ Project พรอมขอมูลจํานวน Nodes, Elements, Material sets และ Load 
cases เพื่อบอกใหผูใชทราบวากําลังทํางานที่โครงการใด 

 เม่ือคลิ๊กที่ชอง Load case โปรแกรมจะแสดง  Load title เพื่อเตือนความจํา หรือเมื่อคล๊ิกชอง Material 
set โปรแกรมก็จะแสดงขอมลูของหนาตัดเชนกัน 

 ในแตละชุดของผลลัพธที่แสดงผล จะมีตารางสรุปคาผลลัพธสูงสุดและตํ่าสุด (Max./ Min.) ที่เกิดขึ้นเพื่อ
รายงานใหผูใชทราบเพื่องายตอการนําไปใชในการออกแบบ เชน คา Max./ Min. deflection เกิดขึ้นที่ 
Nodes ใด หรือ คา Max./ Min. Moment เกิดขึ้นที่ Elements ใด เปนตน 
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5. เพ่ิม Column Design ในสวนของ Rc Design 
 โปรแกรมโมดูล P2:Release 3.0 ไดพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถใน
การออกแบบคานและเสาคอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธีหนวยแรงใชงาน 
(Working stress design) อางอิงมาตรฐานการออกแบบของ วสท. ผูใช
สามารถคล๊ิกเมนูคําส่ัง <Rc_Design> จาก หนาตางของ Activity Menu  
เมนูยอยของ Beam และ Column design จะปรากฏ ซึ่งมี 4 แบบใหเลือกใช
งาน (คล๊ิก <About the design> เพื่อดูรายละเอียด)  
 สําหรับเมนูออกแบบเสา <Column general> นั้น เปนสวนที่พัฒนา
เพิ่มเติมเขามาใหมซึ่งจะกลาวในหัวขอถัดไป  สวนการออกแบบ RC 
Beams นั้น ผูใชสามารถศึกษาไดจากบทท่ี 6 ของคูมือ P2 เลมเดิม  
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 5.1 เมนูออกแบบเสา คสล. <Column general> 
 

เมนูคําส่ังนี้จัดเตรียมไวสําหรับผูใชที่ตองการออกแบบเสาทั่วไปหนาตัดส่ีเหลี่ยมหรือวงกลมโดยปอนคา 
Axial Force และ Moment เอง เมนูนี้สามารถทํางานอยางอิสระโดยไมยึดโยงกับขอมูลสวนอื่นของโปรแกรม
โมดูล P2 เหมาะแกการนําไปใชงานของนักศึกษาและผูสนใจทั่วไปที่ตองการจะตรวจสอบหรือออกแบบหนาตัด
เสาใดๆ โปรแกรมถูกออกแบบใหมีความยืดหยุนสูง สามารถนําไปใชในกรณีเสายาว (Long column) ได ยอมให
ผูใชกําหนดคา Fc’, Fy เอง มีปุมกดเลือกรูปแบบหนาตัดเสา สามารถเลือก spacing ของเหล็กปลอก เลือก
ขนาดและจํานวนเสนของเหล็กยืน รวมถึงกําหนดคา Minimum steel ไดเอง เปนตน โปรแกรมจะแสดงกราฟ 
P-M Interaction diagram และจุดปลอดภัยของ Load พรอม Drawing ของเหล็กเสริมใหเห็น ผูใชสามารถคล๊ิก
ปุม <Enlarge drawing> เพื่อดูภาพขยายได นอกจากนี้โปรแกรมยังรายงานผลชี้วัดประเมินการออกแบบ เกรด 
A, B, C, D, F ใหผูใชทราบ  ในการออกแบบเพื่อใชงานจริง ควรเปนเกรด B ถึง C, แตสําหรับนักศึกษาที่ทํา
แบบฝกหัดควรเปนเกรด A แตถาตองการ Safety มาก (ไมกลัวเปลือง) ก็ควรเปนเกรด D เปนตน อยางไรก็
ตาม ผูใชควรระมัดระวังในเรื่องของการปอนคาตัวเลขใหเปนไปตามระบบหนวยที่โปรแกรมตองการ 
  

 Note: Note: ผูใชสามารถกด <Help…> เพื่อดูคําแนะนําการจัดเหล็กปลอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนาจอออกแบบเสา คสล. ของเมนูคาํสั่ง <Column General> 
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5.1a การจัดเหล็กปลอก 
วสท 3406 (ข) 

ตองจัดใหมุมของเหล็กปลอกทุก
มุมยึดเหล็กยืน และจัดใหมุมของ
เหล็กปลอกคั่นยึดเหล็กยืนเสน
เวนเสน โดยมุมโตไมเกิน 135 
องศา และระยะหางของเหล็กยืน
เสนที่เวนกับเสนที่ถูกยึดตองไม
เกิน 15 cm 

5.1b ปริมาณเหล็กยืนในเสา 
วสท 4800 (ฉ) 

• ปริมาณเหล็กยืนในเสาตองไมตํ่ากวา  1% และ
ไมเกิน 8% ของพื้นทีห่นาตัดเสาจริง (Ag) 

• Diameter ของเหล็กยนืตองไมเล็กกวา 12 มม. 
• เหล็กยืนในเสาส่ีเหลี่ยมตองไมนอยกวา 4 เสน 
• เหล็กยืนในเสากลมตองไมนอยกวา 6 เสน 

5.1b ปริมาณเหล็กยืนในเสา (ตอ) 
วสท 4800 (จ) 

• ในกรณีเสาท่ีมีพื้นที่หนาตัดมากกวาที่ตองการใน
การรับน้ําหนัก ปริมาณเหล็กเสริมท่ีนอยที่สุด ให
คํานวณจากพื้นที่หนาตัดเสาจริงที่ลดลงได (Ae) 
แตคา Ae ที่ลดลงนั้นตองไมตํ่ากวาครึ่งหนึ่งของ
หนาตัดเสาจริง (Ag) 
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การเลือก Minimum Steel ที่ 1%Ag มักใชในงานออกแบบเสาทั่วไปที่ผูออกแบบไมสนใจเรื่องความ
ส้ินเปลืองของปริมาณเหล็กเสริมตํ่าสุดซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามหนาตัดเสาที่มีขนาดใหญขึ้น ดังนั้น ในกรณีของเสาที่รับ
น้ําหนักนอยแตผูออกแบบเลอืกใชหนาตัดใหญ การใช Option ที่ 1%Ag จึงเปนการส้ินเปลืองเหล็กเสริมโดยไม
จําเปน แตหากเลือกใช Minimum Steel ที่ 0.5%Ag หรือคามากของ 1%Ae จะไดปริมาณเหล็กเสริมตํ่าสุดท่ี
เหมาะกับการใชงานจริงมากกวา โปรแกรมจะคํานวณหาหนาตัดประสิทธิผล (Ae) ให ซึ่งไมวาขนาดหนาตัดจริง 
(Ag) จะใหญเทาใดก็ตาม ภายใตการรับน้ําหนักนอยๆ คาเดียวกัน ยอมจะไดคา Ae เทากัน ดังนัน้ ปริมาณ
เหล็กเสริมท่ี 1%Ae จึงมีคาเทากันในทุกกรณี (ดูตัวอยางของหนาตัดเสาทั้ง 3 ขนาดในรูป) แตจากขอกําหนด
ของ วสท 4800 (จ) ใหเปรียบเทียบ 1%Ae กับคา 0.5%Ag แลวนําคามากกวาไปใชงาน 

 
 

1%Ag1 < 1%Ag2 < 1%Ag3  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ae = Ag1 Ae < Ag2 Ae < Ag2 < Ag3 หนาตัดเสา 

1%Ae = 1%Ag Max (1%Ae, 0.5Ag2) ปริมาณเหล็กเสริม Max (1%Ae, 0.5Ag3) 

Ae 
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