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ปัจจุบันการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ กลายมาเป็นเครื่องมือมาตรฐาน ในการท า

แบบก่อสร้าง กระบวนการเขียนแบบจะประกอบด้วยกันหลายขั้นตอน ซึ่งการเขียนแบบบันไดจะ
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการที่ต้องใช้เวลา  ดังนั้นการพัฒนาโปรแกรมช่วยเขียนแบบบันได ค .
ส.ล.จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยท าให้การเขียนแบบบันไดสามารถท าได้สะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น 

โปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ ท่ีใช้ในปัจจุบันมีความหลากหลายและส่วนมากจะเปิด
โอกาสให้พัฒนาเครื่องมือเสริมได้ด้วยความสามารถของทางภาษาคอมพิวเตอร์  จากการศึกษา
พบว่าภาษา C#  เป็นโปรแกรมที่มีปร ะกอบเครื่องมือที่จะน ามาใช้พัฒนา ร่วมกับโปรแกรม  
nanoCAD  ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Freeware ที่มีความสามารถในการเขียนแบบใกล้เคียงกับ 
AutoCAD และน ามาพัฒนาโปรแกรมเสริมได้   ดังนั้นในการวางแนวความคิดการออกแบบ
โปรแกรม จะถูกก าหนดเบื้องต้นด้วยหลักการค านวณหาจ านวนขั้นบัน ได และการหาค่าตัวแปร
ต่างๆที่จะน ามาประกอบในขั้นตอนของการเขียนแบบ โดยอาศัยเครื่องมือต่อไปนี้เป็นเงื่อนไขใน
การพัฒนาโปรแกรม คือ คู่มือมาตรฐาน การเขียนแบบก่อสร้าง (Cad Standard) ของสมาคม
สถาปนิกสยาม ฉบับปี 2554 ในเรื่องของรูปแบบของเลเยอร์ ( Layers) ข้อก าหนดของกฎหมาย
ควบคุมอาคาร  

การพัฒนาโปรแกรมช่วยเขียนแบบบันได ค.ส.ล.จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดขั้นตอนของ
ท างานระหว่างสถาปนิกและช่างเขียนแบบในการเขียนแบบบันได  สามารถสร้างแบบบันไดได้โดย
อัตโนมัติ และลดเวลาในการค านวณข้อมูลในด้านต่างๆลงไปได้ 

 
 
 

ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม                               บัณฑิตวิทยาลัย  มหาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา……………………………                  ปีการศึกษา 2557 
ลายมือชื่อที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ……………………………. 

ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



53059302:  MAJOR: COMPUTER- AIDED ARCHITECTURAL DESIGN 
KEY WORD:  STAIR  CONCREAT 

PATTAMAVADEE  RATTANAKAN:   2D  DRAFTING   TOOL PROGRAM FOR 
CONCRETE STAIRS INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASSOC.PROF. THITIPAT 
PRATHARNSAP. 115 pp 

 
 Nowadays the Computer Aided Drafting is the basic tool to produce the 

construction document. The stair drafting is the one that take a lot of time in calculation 
and drawing. The development of the tool to help us in stair creation process will be 
useful and reduce the production time. 

There are a lot of 2D drafting package in the market. Most of them can be 
add up the custom features (plug-in) with programming. I found that C# is the most 
common use in those package developments. Among those packages, nanoCAD  is the  
package that can be develope by C# and especially, its freeware. The development 
concept of this plug-in is depend on stair calculation and any relation data. This 
development is also conformed the layer system in 2554 CAD Standard document from 
ASA (the Association of Siamese Architects under Royal Patronage) 

This Plug-in development of Stair creation will be the useful tool for architects 
and drafters that can be reduce the calculation and production time and gain more 
efficiently in drafting process. 
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