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 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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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การเขียนแบบก่อสร้างในหมวดงานสถาปัตยกรรมจะเป็นการแสดงแบบในลักษณะ  2

มิติ (2D Drafting) ที่ประกอบไปด้วยแบบแปลนพื้นหรือผังพื้น (Floor Plan) รูปตัด(Section) รูป
ด้าน (Elevation) แบบขยายรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม (Detail) ขั้นตอนก่อนการเริ่มเขียนต้อง
ผ่านการออกแบบ  คิดค านวณพื้นที่โดยสถาปนิกและคัดกรองข้อมูลออกมาในรูปของแบบร่าง
(Sketch) ต่อมาช่างเขียนแบบ (Draftsman)จึงสามารถน ามาเขียนเป็นแบบก่อสร้าง  

 ดังนั้นการเขียนแบบก่อสร้างจะประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักๆ 2 ส่วน คือ ค านวณและ
เขียนแบบ ซึ่งอาคารแต่ละประเภทจะมีต้ังแต่ อาคารพักอาศัยชั้นเดียว และเมื่ออาคารมีมากกว่า 1
ชั้นจะมีส่วนส าคัญประกอบในอาคารคือ  “บันได (Stair) เป็นทางเชื่อมระหว่างชั้นใน แนวด่ิง ”1 
รูปแบบของบันได มาตร ฐานจะถูกน ามาใช้ตามความเหมาะสม บันไดมาตรฐานที่พบเห็นและ
สถาปนิกน ามาใช้ในปัจจุบันจะเป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กมี 3 ประเภทคือ บันไดตรง (Straight 
Run) บันไดตรงแบบมีชานพัก (Landing)  บันไดตัวแอล (L-Shape )บันไดตัวยู (U-Shape) และ
เมื่อได้ข้อสรุปและรูปแบบของบันไดแล้ วก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการเขียนแบบ ก่อสร้าง  (Construction) 
ความส าคัญของวิธีการคือ ก่อนเขียนแบบบันไดต้องค านวณให้ได้ค่าต่างๆที่ถูกต้องภายใต้หลัก
ของกฎหมาย ถูกต้องตามหลักข้อส าคัญในการแสดงแบบบันไดที่จะต้องประกอบไปด้วยการ เส้น
แสดงจ านวนลูกนอน ต าแหน่งการวางราวบันได เส้ นแสดงทิศทางการขึ้น และ  ลง เส้นแสดงระยะ
ลูกต้ัง เส้นแสดงระยะลูกนอน และต้องแสดงหมายจ านวนขั้นบันได และจมูกบันไดให้ชัดเจนใน
มาตราส่วนขนาดใหญ่ 

 ในการค านวณเพื่อหาจ านวนขั้นบันไดจะต้องท าการค านวณก่อนการเริ่ม เขียนแบบ
บันไดทุกครั้งเนื่องมาจากความต่างของระดับพื้นที่และรู ปแบบของอาคารที่ไม่ สามา รถ น ามา
ก าหนดให้เป็นข้อมูลที่ตายตัวในการเขียนแบบได้   เมื่อผู้ออกผู้ออกแบบต้องท าการแก้ไขค่าเริ่มต้น 
เช่น  ระยะของลูกต้ัง  ระดับพื้น   จึงต้องท าการย้อนกลับไปแก้ไขแบบที่เขียนส าเร็จแล้ว  
______________________________________________ 

                   1 เจริญ เสาวภาณ,ี เรียนรู้การเขียนแบบก่อสร้างด้วยตนเอง2. (ปทุมธาน:ี สกายบุ๊กส,์  

2553), 7. 
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จากจ านวนท่ีได้ท าการค านวณไว้เบื้องต้น และจ านวนขั้นเมื่อน ามาใช้ในการเขียนแบบจะส่งผลไป
ถึงค่าตัวแปรอ่ืนๆ  คือ ร ะยะความยาวของช่วงบันได เป็นต้น จึงต้องค านวณวนซ้ า กลับไปกลับมา 
ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาพอสมควร  ประกอบกับโปรแกรมเขียนแบบที่ผู้เขียนใช้ เป็นซอฟแวร์ที่
เขียนแบบในระดับ  2D  ซึ่งเป็นโปรแกรมเขียนแบบที่มีเครื่องมือมาตรฐานเทียบเท่าโปรแกรมเขียน
แบบ AutoCAD  แต่พบว่ ายังขาดในเรื่องของเครื่องมือ (Tool) ที่ช่วยค านวณและสร้างแบบ 
เฉพาะงานบันได  ท าให้การเขียนแบบในส่วนดังกล่าวต้องใช้เวลาในการเขียน ประกอบกับ Free 
Software  NanoCAD เวอร์ชั่น 3.5-5   ที่มีความยืดหยุ่นให้ สามารถสร้าง Application เสริมด้วย
ภาษา C# ได้  ผู้ศึกษาจึงน าเสนอแนวคิดที่จะสร้างโปรแกรมเสริมโดยการน าวิธีการค านวณค่า
ต่างๆรวมกับวิธีการเขียนแบบน ามาสร้างเครื่องมือเพื่อเสริมจากโปรแกรมหลัก ช่วยให้การท างาน
ของสถาปนิกและช่างเขียนแบบ สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  ลดขั้นตอนการเขียนซ้ าๆ   และเสริม
ให้รูปแบบการเขียนเข้าสู่มาตรฐานโดยการน ามาตรฐานการเขียนแบบของสมาคมสถาปนิกสยาม
ในเรื่องของรูปแบบ Layer มาปรับใช้และเพิ่มเติมบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับแบบในมาตราส่วนที่มี
ขนาดใหญ่ 

 
2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1.เพื่อศึกษาขั้นตอนในการค านวณและวิธีการเขียนแบบแปลนบันได ใน มาตราส่วน
ขนาดเล็กและมาตราส่วนขนาดใหญ่  

2.ออกแบบโปรแกรมเสริมเพื่อช่วยลดขั้นตอนการค านวณและการเขียนแบบบันได  
3.ต้นแบบที่สร้างจะเป็นมาตรฐานโดยอาศัยหลักเกณฑ์การเขียนแบบมาตรฐานการ

เขียนแบบก่อสร้างทั้งในด้านรูปลักษณ์ และมาตรฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของสมาคมสถาปนิก
สยามฉบับปี 2554   

 
3. ขอบเขตของการศึกษา 

ออกแบบโปรแกรมช่วยในการค านวณและเขียนแบบบันไดในลักษณะ 2มิติ ในมาตรา
ส่วนขนาดเล็กและมาตราส่วนขนาดใหญ่ ประกอบด้วยรายละเอียด คือแบบแปลนบันได
ครอบคลุม รูปแบบบันไดคอนกรีต ดังต่อไปนี้ 

1.แบบบันไดตรงช่วงเดียว (Straight run)  
2.บันไดทางตรงแบบมีชานพัก (Landing) 
3.แบบบันได 2 ช่วงแบบหักกลับ (U-Shape) 
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4.แบบบันไดแบบหักฉาก (L-Shape) 
4. ขั้นตอนการศึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินงานมีดังนี้ 
                  1.ศึกษาหลักการ การค านวณจ านวนขั้นบันไดและค่าความสัมพันธ์ของส่วนประกอบ
บันได ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อกฎหมาย รวบรวมแบบก่อสร้างบันไดทั้ง 4 รูปแบบคือ บันไดทางตรง
แบบช่วงเดียว (Straight run) และแบบมี ชานพัก (Landing) บันได2 ช่วงหักกลับ (U-Shape)และ
บันไดแบบหักฉาก (L-Shape) ที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการเขียนแบบบันไดคอนกรีต   
วิธีการเขียนแบบบันไดด้วยมือ และการเขียนด้วยคอมพิวเตอร์    

2. ศึกษาคู่มือปฏิบัติวิชาชีพมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง (Cad Standard) ของ
สมาคมสถาปนิกสยามฉบับปี 2554  

3. สัมภาษณ์วิธีการเขียนแบบจากช่างเขียนแบบ (Draftsman) 
4. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลน ามาออกแบบโปรแกรม    
5. ทดลองใช้โปรแกรม และแก้ไขพัฒนาโปรแกรม 
6. สรุปผลการศึกษา  
 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.ได้เครื่องมือ (Tool) ช่วยเขียนแบบที่สามารถลดเวลาและขั้นตอนการเขียนบันไดใน

ส่วนของแบบแปลนในมาตราส่วนขนาดเล็ก และมาตราส่วนขนาดใหญ่ของแบบบันไดทาง
สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน  

2.สามารถน าเทคนิคและวิธีการน าไปปรับปรุงในการสร้างโปรแกรมเสริมในลักษณะ
อ่ืนๆ 

 
6. ข้อตกลงเบื้องต้น 

โครงการค้นคว้าอิสระนี้ได้ศึกษาจากขั้นตอนและกระบวนการท างาน เทคนิคการเขียน
แบบจากช่างเขียนแบบ (Draftsman) ผู้ที่มีประสบการณ์จากการเขียนแบบจริงๆแต่อาจจะมีความ
แตกต่างกันบ้างในแต่ละบุคคลอื่นๆที่ผู้เขียนไม่ได้ไปสอบถามในเรื่องของ วิธีการเขียน  
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7. นิยามและค าศัพท์ 
ช่างเขียนแบบ  (Draftsman) หมายถึง ช่างที่เป็นผู้ช่วยสถาปนิกหรือวิศวกรในการ

เขียนแบบก่อสร้าง โดยปกติสถาปนิกจะมีหน้าที่ออกแบบอาคารบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
วิศวกรจะมีหน้าที่ค านวณโครงสร้าง ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร นอกจากน้ันสถาปนิกและ
วิศวกรยังต้องบริหารงานโครงการก่อสร้างอาคาร จึงไม่ค่อยมีเวลาในการเขียนแบบด้วยตนเอง จึง
ต้องอาศัยช่างเขียนแบบเป็นผู้ เขียนแบบก่อสร้างแทน ดังนั้นช่างเขียนแบบจึงมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในการปลูกสร้างอาคาร 

แบบก่อสร้าง (Drawing) หมายถึง แบบซึ่งใช้ส าหรับการก่อสร้างทั่วไป ประกอบด้วย
แผนผังบริเวณ รูปทรง โครงสร้างและวิธีการก่อสร้างแบบแสดงรายละเอียดที่มาตราส่วนที่ถูกต้อง
และมีรายการประกอบแบบก่อสร้างที่สมบูรณ์ 

โปรแกรม เขียนแบบคือโปรแกรมส าหรับเขียนแบบก่อสร้าง เช่น AutoCADหรือ
เทียบเท่า   

โปรแกรมเสริม(PLUG-IN) คือโปรแกรมที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นจากภาษาคอมพิวเตอร์ 
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                        บทที่ 2 

   ศึกษาหลักการและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 

 งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบเครื่องมือเพื่อช่วยค านวณและเขียนแบบบันได ค .ส.ล.โดย
อัตโนมัติเพื่อลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนของการเขียนแบบบันไดทางสถาปัตยกรรม จึงได้
ท าการศึกษา ในเรื่องหลักการเขียนแบบที่ถูกต้องตามมาตรฐาน วิธีการเขี ยนแบบบันได ทั้งเขียน
ด้วยมือ และเขียนด้วยคอมพิวเตอร์   ศึกษาหลักข้อบังคับของกฎหมาย หลักการแสดงแบบ 
รูปลักษณ์  โปรแกรมตัวอย่าง  และมาตรฐานการเขียนแบบ โดยหัวข้อที่ท าการศึกษาจะมีดังนี้ 
                1.ศึกษาความหมายของแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม  วิธีการค านวณบัน ได
กฎหมายก่อสร้าง ข้อส าคัญในการเขียนแบบบันไดและส่วนประกอบต่างๆของบันได 
        2 .ศึกษาคู่มือมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง (Cad Standard) ของสมาคม
สถาปนิกสยาม ฉบับปี 2554  
      3. กรณีศึกษาตัวอย่างแบบ (Drawing) ที่ประกอบด้วยแบบแปลนและรูปตัด 

  4. ศึกษาวิธีการเขียนแบบบันไดด้วยมือ  
  5. ศึกษาวิธีเขียนแบบบันไดด้วยคอมพิวเตอร์ 
 6. การสัมภาษณ์สถาปนิก (Architect) และช่างเขียนแบบ (Draftsman) 
           7. ศึกษาโปรแกรมตัวอย่าง 
 

1. ศึกษาความหมายของแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม  
      การเขียนแบบงานทุกประเภทในปัจจุบันใช้เส้นเป็นภาษาสากลในการสื่อ ความหมาย   

โดยเริ่มต้นจากการเขียนเป็นรูปแบบแปลนหรือผังก่อนเสมอ   อาจกล่าวได้ว่า แปลนพื้นหรือผังพื้น
เป็นตัวบ่งชี้ หรือเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนรูปอ่ืนๆ  

        1.1 แปลนพื้นหรือผังพ้ืน (Floor Plan) หมายถึง  “แบบรูปตัดในทางราบหรือทาง
นอนที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรูปร่าง ขนาด การจัดส่วนพื้นที่ใช้สอย แสดงออกมาในลักษณะ
ของสัญลักษณ์ เส้น ตัวเลข ตัวอักษรและมาตราส่วนประกอบกันเพื่อสื่อความหมาย ”1  
_______________________________________________ 

 1 เจริญ เสาวภาณี , เรียนรู้การเขียนแบบก่อสร้างด้วยตนเอง2, (ปทุมธาน:ี สกายบุ๊กส,์ 2553), 
6. 
      5 
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5ความสัมพันธ์ของแปลนพื้นแต่ละชั้นของอาคาร  ในการเขียนแบบอาคารเกือบทุกประเภทต้องเริ่ม
จากการเขียนแปลนพื้นที่อยู่ล่างสุดก่อนแปลนพื้นแต่ละชั้นจะมีส่วนที่มีความสัมพันธ์กันคือ   บันได 
(Stair) เป็นทางเชื่อมระหว่างชั้นในแนวด่ิง ต้องจัดช่องบันไดให้ตรงกันพอดี ถ้าเป็นอาคารขนาด
ใหญ่จะต้องมีช่องลิฟต์วางขนานกับช่องบันได ต้ังแต่ชั้นล่างสุดไปถึงชั้นบนสุดเป็นแนวแกนหลัก ใน
การก าหนดต าแหน่งที่ต้ังบันไดและช่องลิฟต์ต้องมีโถงหน้าบันไดและหน้าประตูลิฟต์ 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 ก าหนดความกว้างของโถงหน้าบันได ต้องกว้างไม่น้อยกว่า
ความกว้างของบันไดและความกว้างของชานพักบันได  

1.2 สัญลักษณ์ของแปลนพื้น    
  เป็นเครื่องหมายท่ีแสดงออกมาเป็นรูปภาพเพื่อใช้แทนของจริงแบ่งออกได้ดังนี้  

        1.2.1  เส้น (Line) แบ่งได้ตามการใช้งาน เส้นบาง เส้นหนา และเส้นหนามาก 
  1.2.2 การบอกขนาดมิติ (Dimension) ประกอบด้วยส่วนหลัก 3 ส่วนคือเส้นมิติ

เส้นฉาย และมิติ (ตัวเลขหรือตัวอักษร) 
1.3 แบบขยายรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม (Architectural Drawing)  

  หมายถึง “แบบที่แสดงรายละเอียดในบางจุด หรื อบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
สถาปัตยกรรมของแปลนพื้น รูปด้าน รูปตัดที่แสดงให้เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนมากกว่า ด้วยการ
ใช้สัญลักษณ์ เส้น ค าย่อ ตัวเลข ตัวอักษรเพื่อสื่อความหมาย”2 

 1.4. แผ่นงาน (Sheet file)  
      หมายถึง “ แฟ้มงานที่เป็นตัวแทนของแผ่นงานหลัก โดยที่แ ฟ้มนี้ จะเชื่อมโยง

ข้อมูล Modele File เข้ามารวมกัน และจะใช้แฟ้มนี้เป็นหลักในการพิมพ์แบบออกไป”3 
       
 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

 2 เจริญ เสาวภาณ,ี เรียนรู้การเขียนแบบก่อสร้างด้วยตนเอง, (ปทุมธาน ี:  สกายบุ๊กส์,  2553), 
6. 
               3  ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย, คู่มือมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง ฉบับป ีพ.ศ. 2554, 
(กรุงเทพ: สมาคมสถาปนิกสยามในบรมราชูปถัมภ,์  2554), 38. 
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ภาพที่ 1     แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแฟ้มงานในหมวดสาขางานสถาปัตยกรรม 
           จากภาพที่ 1 ได้ท าการอธิบายความหมายของแต่ละแฟ้มงานได้ดังต่อไปนี้          
 A-Architecture  กลุ่มสาขางานสถาปัตยกรรม 

A-101    ผังพื้นงานสถาปัตยกรรม แผ่นที่  1 
A-102    ผังพื้นงานสถาปัตยกรรม แผ่นที่  2 
A-301    รูปตัดที่  1  (ตัดแนวกว้าง)ในสาขางานสถาปัตยกรรม 
A-302    รูปตัดที่  2  (ตัดแนวยาว)  ในสาขางานสถาปัตยกรรม 
1.5 รูปแบบของบันได  
      บันไดที่ได้เลือกท าการศึกษาประกอบด้วยบันไดคอนกรีตใน  4 รูปแบบคือ   
 1.5.1 บันไดตรงช่วงเดียว  ( Straight run) เป็นบันไดช่วงเดียวจากพื้นชั้นหนึ่งไปสู่

อีกชั้นหนึ่ง 
      1.5.2 บันไดตรงแบบมีชานพัก (Landing) เป็นบันไดตรงที่มีชานพักในช่วง

ระหว่าง ช่วงที่ 1 และ 2 ของบันได 
 1.5.3 บันได 2 ช่วงแบบหักกลับ  (U-Shape) หรือเรียกว่า บันไดแบบหักกลับ 180 

องศา (180 Degree return stair) บันไดลักษณะนี้จะมีความกะทัดรัดกว่าบันไดช่วงเดียวโดยส่วน
ใหญ่การออกแบบและก าหนดทิศทางจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับการใช้งานภายในอาคารที่จัด
ให้เป็นช่องส าหรับวางตัวบันได 

 1.5.4. บันไดแบบหักฉาก (L – Shape) ลักษณะของบันไดจะมีช่วง (Flight) ท่ี
เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้  
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 1.6 ความหมายและความส าคัญของบันได  
 บันไดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของอาคารใช้เป็น ทางติดต่อระหว่างชั้นของ

อาคาร แบ่งได้เป็น 2 อย่างคือ บันไดภายนอกและบันไดภายใน 

 บันไดภายนอก  คือ บันไดที่อยู่ภายนอกอาคาร เช่น บันไดขึ้นบ้านที่นอกชาน 
บันไดระหว่างพื้นระดับต่างๆ ที่อยู่กลางแจ้ง บันไดอนุสาวรีย์ เป็นต้น บันไดภายนอกอาคารถ้าเป็น
ไม้มักจะผุและช ารุดเร็วกว่าบันไดภายใน แต่ในปัจจุบัน บันไดภายนอกอาคารจะเป็นวัสดุที่เป็น
คอนกรีต 

 บันไดภายใน คือ บันไดที่อยู่ภายในอาคาร จะเลือกใช้บันไดไม้หรือคอนกรีตจะ
เป็นการก าหนดโดยสถาปนิกผู้ออกแบบ ส่วนอาคารส านักงานอาคารสาธารณะหรืออาคาร ที่มี
หลายๆชั้นต้องเป็นบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสิ้น     

 
1.7 ส่วนประกอบของบันไดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     1.7.1 บันไดของบ้านพักอาศัยต้องกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า  80 เซนติเมตร มีความสูงของ

ลูกตั้งไม่เกิน 20 เซนติเมตร ความกว้างของลูกนอนไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร ไม่รวมจมูกบันได พาด
ช่วงหนึ่งสูงไม่เกิน 3.00 เมตร หากสูงเกิน 3.00 เมตร ต้องมีชานพักบันได ชานพักบันไดนี้ต้องมีความ
กว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได และต้องมีโถงที่ว่างหน้าบันไดที่มีพื้นที่กว้างและยาวไม่น้อยกว่า
ความกว้างของบันไดเช่นกัน 4 

 

     1.7.2 อาคารสาธา รณะต้องจัดให้มีบันไดส าหรับผู้พิการหรือผู้ทุพลภาพ และคนชรา
ใช้ได้อย่างน้องชั้นละ 1 แห่งต้อง มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตรมีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไม่
เกิน 2.00 เมตรมีราวบันไดทั้ง 2 ข้าง ลูกตั้งสูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร  เม่ือหักส่วนที่เหลื่อมกันของบันได
ออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า 28 เซนติเมตร และลูกตั้งบันไดห้ามเปิดเป็นช่องโล่ง5   

   
_______________________________________________ 

 4 สมาคมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร , “กฎหมายควคุมอาคาร ,” เข้าถึงเมื่อวันท่ี 20 
กรกฏาคม 2558, ฐานข้อมูลกรมโยธิการและผังเมือง  http://www.bsa.or.th/กฎหมาย/กฎกระทรวง-ฉบับที-่55-
พศ-2543.html 
               5 สมาคมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร, “ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับ
ผู้พิการและทุพลภาพ ,” เข้าถึงเมื่อวันท่ี 20 กรกฏาคม 2558, ฐานข้อมูลกรมโยธิการและผังเมือง  
http://www.bsa.or.th/กฎหมาย/กฎกระทรวง-ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ-และคนชรา-พศ-๒๕๔๘.html 
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     1.7.3 ชานพักบันได  (Landing) ระยะพักของความสูงขั้นตั้งซึ่งจะออกแบบเป็นลูก
นอนขั้นใหญ่เป็นทางเดินแนวราบเพื่อการพักช่วง (Flight)  

     1.7.4 ความกว้างของบันได (Width) บันไดของอาคารสาธารณะต้องกว้างสุทธิไม่
น้อยกว่า 1.50 เมตร มีลูกต้ังสูงไม่เกิน 18 เซนติเมตร ความกว้างของลูกนอนไม่น้อยกว่า 25 
เซนติเมตร และต้องมีราวบันไดกันตกช่วงพาดบันได เหมือนบ้านพักอาศัย  

 1.7.6 ราวบันได (Handrail) หรือหมายถึงมือจับเพื่อการเดินขึ้นและลง ได้อย่าง
ปลอดภัยและเป็นการช่วยผ่อนแรงในการขึ้นบันไดได้โดยใช้มือช่วยรับน้ าหนักตัวด้วยส่วนหนึ่ง โดย
ปกติราวมือจับควรมีระยะความสูงพอดีกับความสูงของมือโดยระยะอยู่ที่ประมาณ 85-95 
เซนติเมตร 

1.8 วิธีการค านวณหาจ านวนขั้นบันได ขนาดลูกตั้ง ลูกนอนของบันได 
 
  บันไดภายนอก   ลูกต้ัง       0.15          เซนติเมตร 
                ลูกนอน    0.30           เซนติเมตร 
   บันไดภายใน     ลูกต้ัง 0.175 – 0.185  เซนติเมตร 
                                ลูกนอน 0.25- 0.275   เซนติเมตร 
 
  จ านวนลูกต้ัง        =             ระยะความสูงห้องจากพื้นถึงพื้น 
    _______________________________ 
                               ระยะลูกต้ัง 
 
     จ านวนลูกนอน     = จ านวนลูกต้ัง -1 
     ความยาวของช่วงบันได   = จ านวนลูกนอนxระยะความกว้างของลูกนอน 
    1.8.1 การค านวณบันไดตรงแบบไม่มีชานพัก 
         ระยะความสูง ( Floor to Floor)                         3.00   เมตร 
         ระยะลูกต้ัง  (Riser)                               0.15   เมตร 
              ระยะลูกนอน(Tread)                   0.25    เมตร 
         จ านวนลูกต้ัง                                                    20      ลูกต้ัง 
              จ านวนลูกนอน (Step)                                      20      ลูกนอน 
              ความยาวของช่วงบันได (Length)       20*0.25 = 5.00  เมตร 
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     ความกว้าง (Width)                                          1.50    เมตร   

              
                                

ภาพที่ 2      แสดงตัวอย่างส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับการค านวณของบันไดตรง  
 

จากภาพที่ 2 ผู้ศึกษาได้ยกตัวอย่างการภาพเพื่อประกอบการค านวณขั้นบันไดที่มี
ระดับความสูงของพื้น เท่ากับ 3.00 เมตร ระยะลูกต้ัง เท่ากับ 0.15 เมตร ระยะลูกนอนเท่ากับ 0.25 
เมตร  เมื่อผู้ออกแบบต้องการปรับเปลี่ยนค่าจ านวนขององค์ประกอบบันไดให้เหมาะสมกับการใช้
งาน  จะเกิดค่าต่างๆที่เกิดความเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กันดังตัวอย่างในตารางที่1  

 
 ตารางที่1 แสดงตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างค่าต่างๆในการค านวณบันไดตรง 

 
ส่วนประกอบ ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 4 

Floor to Floor 3.00  m. 3.00 m. 3.00 m. 2.80 m. 
Riser 0.18  m. 0.15 m. 0.15 m. 0.15 m. 
Step 16.666(17) N.* 20 N. 20 N. 18.66(19) N.* 
Tread 0.25  m. 0.30 m. 0.275 m. 0.25 m. 
Width 1.50  m. 1.50 m. 1.50   m. 1.50 m. 
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Length 4.25  m. 6.00 m. 5.50   m. 4.75 m. 
 

  * เมื่อท าการค านวณจะได้ตัวเลขที่เป็นเศษทศนิยมจึงท าการปัดเศษให้เป็นจ านวน
เต็ม 

 * m. ย่อมาจาก  Meter       แทนหน่วยวัดเป็นเมตร 
* N. ย่อมาจาก Numbers  แทนหน่วยวัดเป็นจ านวน 

   ค่าความสัมพันธ์ในที่นี้จะหมายถึง เมื่อเปลี่ยนค่าใดค่าหนึ่งในส่วนประกอบของ
ตาราง  เช่น เมื่อได้ค่าค านวณคงที่ครั้งแรก  ตัวอย่างในตารางคือ    

 1. จากตารางที่ 1 ตัวอย่างที่ 1 แสดงการปรับค่า Riser (ระยะลูกต้ัง ) เมื่อท าการ
เปลี่ยนค่าที่ระยะลูกต้ังเป็น 0.18 เซนติเมตร ค่าที่จะเปลี่ยนตามไปด้วยคือ Step (จ านวนลูกต้ัง
บันได) จะไปเปลี่ยนค่าที่ Length (ความยาวช่วงบันได) 
 2. จากตารางที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 แสดงการปรับเพิ่มค่า Tread (ระยะลูกนอน ) เมื่อท า
การเปลี่ยนค่าที่ระยะ Tread จะไปเปลี่ยนค่าที่ Length (ความยาวช่วงบันได) 
 3. จากตารางที่ 1 ตัวอย่างที่ 3 แสดงการปรับค่า Length (ความยาวช่วงบันได ) เมื่อ
ท าการเปลี่ยนค่าที่ระยะ Length (ความยาว) ค่าที่จะปรับตามไปคือ Tread (ระยะลูกนอน) 
 4. จากตารางที่ 1 ตัวอย่างที่ 4 แสดงการปรับ Floor to Floor  (ระดับความสูงพื้น ) เมื่อ
ท าการปรับค่าของระดับพื้นค่าที่เปลี่ยนแปลงคือ จ านวนบันได (Step) และความกว้างช่วง
บันได ( Length) 

   
 1.8.2 การค านวณบันไดตรงแบบมีชานพัก 
     ระยะความสูง( Floor to Floor)                              3.00    เมตร 
      ระยะลูกต้ัง                                 0.15    เมตร    
      ระยะลูกนอน                      0.25    เมตร 
      จ านวนลูกต้ัง                                                       20        ลูกต้ัง 
           จ านวนลูกนอน (Step)   20  -1(ชานพัก)    =         19        ลูกนอน 
           บันไดช่วงที่ 1 Flight 1                                          10       ข้ัน 
           ความยาวช่วง Flight 1                                         2.50     เมตร 
           ชานพัก                                                               1.50    เมตร 
           บันไดช่วงที่ 2 Flight 2        9         ข้ัน 
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           ความยาวช่วง Flight 2                                         2.25     เมตร 
           ความยาวของบันได (Length)  2.50+1.50+2.25=  6.25    เมตร       
 
 
  

              
 
   

 ภาพที่ 3     แสดงตัวอย่างส่วนประกอบการค านวณบันไดตรงแบบมีชานพัก  
    

จากภาพที่ 3 ผู้ศึกษาได้ยกตัวอย่างการค านวณบันไดในอาคารที่มีระดับความสูงของ
พื้น เท่ากับ 3.00 เมตร ระยะลูกต้ัง เท่ากับ 0.15 เมตร ระยะลูกนอนเท่ากับ 0.25 เมตร และมีการ
บ่างช่วงบันไดเป็น 2 ช่วงและมีส่วนของชานพักเพิ่มเข้ามา ในการปรับค่าต่างๆที่มีความสัมพันธ์จะ
แสดงตัวอย่างการค านวณในตารางที่ 2  
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ตารางที่2 แสดงตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างค่าต่างๆในการค านวณบันไดตรงแบบมีชานพัก  
 

ส่วนประกอบ ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 4 
Floor to Floor 3.00    m. 3.00     m. 3.00     m. 3.00   m. 
Riser 0.15    m. 0.15     m. 0.18     m. 0.15   m. 
Step 19       N. 19        N. 16.66(17)* N. 19      N. 
Tread 0.25     m. 0.30     m. 0.25      m. 0.25    m. 
Flight 1 
Total Flight 1 

11       N. 
2.75    m. 

10        N. 
3.00     m. 

9           N. 
2.25     m. 

10       N. 
2.50    m. 

Landing 1.50    m. 1.50     m. 1.50      m. 1.70    m. 
Flight 2 
Total Flight 2 

8         N. 
2.00    m. 

9          N. 
2.25     m. 

8           N. 
2.00      m. 

9          N. 
2.25     m. 

Length 6.25    m. 7.20     m. 5.75      m. 6.45     m. 
Width 1.50    m. 1.50     m. 1.50     m. 1.50     m. 
 

                 * เมื่อท าการค านวณจะได้ตัวเลขที่เป็นเศษทศนิยมจึงท าการปัดเศษให้เป็นจ านวนเต็ม  
 * M. ย่อมาจาก Meter       แทนหน่วยวัดเป็นเมตร 

* N. ย่อมาจาก Numbers แทนหน่วยวัดเป็นจ านวน 
 

  ค่าความสัมพันธ์ในที่นี้จะหมายถึง เมื่อเปลี่ยนค่าใดค่าหนึ่งในส่วนประกอบของบันได
ตามตาราง  จะมีค่าความต่างที่ท าให้ตัวแปรอีกตัวหรือ 2 ตัวเปลี่ยนแปลงตามไป  
  1. จากตารางที่ 2 ตัวอย่างที่ 1 แสดงการปรับค่าขั้นบันไดช่วงที่ 1   (Flight 1) เมื่อท า
การเปลี่ยนค่าช่วงที่ 1 จะท าให้จ านวนขั้นบันไดในช่วงที่ 2 เพิ่มหรือลดค่าตามไปและ ความยาวแต่
ละช่วงก็จะเปลี่ยนไป 
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  2. จากตารางที่ 2 ตัวอย่างที่ 2 แสดงการปรับเพิ่มค่า ระยะของลูกนอน  (Tread) เมื่อ
ท าการเปลี่ยนค่าที่ระยะ Tread จะไปเปลี่ยนค่าที่ความยาวของบันไดช่วงที่ 1 ความยาวของบันได
ช่วงที่ 2  และเพิ่มค่าที่ Length (ความยาวช่วงบันได) ตามล าดับ 
  3. จากตารางที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 แสดงการปรับเพิ่มค่า ระยะของ Riser (ระยะลูกต้ัง) 
เมื่อท าการเปลี่ยนค่าที่ระยะลูกต้ังเป็น 0.18 เซนติเมตร ค่าที่จะเปลี่ยนตามไปด้วย ขั้นบันไดช่วงที่ 
1   (Flight 1) เมื่อท าการเปลี่ยนค่าช่วงที่ 1 จะท าให้จ านวนขั้นบันไดในช่วงที่ 2 เพิ่มหรือลดค่าตาม
ไปและ ความยาวแต่ละช่วงก็จะเปลี่ยนไป 

   4. จากตารางที่ 2 ตัวอย่างที่ 4 แสดงการปรับเพิ่มค่า ที่ความยาวของชานพัก
(Landing) จะท าให้ความยาวโดยรวมของบันได(Length) ปรับเพิ่มขึ้น 

1.8.3 การค านวณบันไดรูปตัวแอล 
    ระยะความสูง( Floor to Floor)                               3.00    เมตร 
     ระยะลูกต้ัง                                 0.15    เมตร    
     ระยะลูกนอน                      0.25    เมตร 
     จ านวนลูกต้ัง                                                        20       ลูกต้ัง 
          จ านวนลูกนอน (Step)   20  -1(ชานพัก)    =          19       ลูกนอน 
          บันไดช่วงที่ 1 Flight 1                                           10       ข้ัน 
          ความยาวช่วง Flight 1                                          2.50    เมตร 
          ชานพัก    (Length A)                                           1.50    เมตร 
          ชานพัก    (Length E)                                            1.50   เมตร 
          บันไดช่วงที่ 2 Flight 2                     9        ข้ัน 
          ความยาวช่วง Flight 2                                           2.25    เมตร 
          ความยาวของบันได (Length A)   2.50+1.50      =  4.00   เมตร       
     ความยาวของบันได (Length E)   2.25+1.50      =  3.75   เมตร      
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ภาพที่ 4     แสดงตัวอย่างส่วนประกอบบันไดรูปตัวแอล  
จากภาพที่ 4 ผู้ศึกษาได้ยกตัวอย่างการค านวณบันไดในอาคารที่มีระดับความสูงของ

พื้น เท่ากับ 3.00 เมตร ระยะลูกต้ัง เท่ากับ 0.15 เมตร ระยะลูกนอนเท่ากับ 0.25 เมตร และมีการ
บ่างช่วงบันไดเป็น 2 ช่วงและมีส่วนของชานพักเพิ่มเข้ามาทั้ง 2 ด้านคือ  (Length A) ในแนวแกน 
X และ  (Length E) ในแนวแกน  Y  การปรับเปลี่ยนค่าส่วนประกอบต่างๆจะแสดงตัวอย่างใน
ตารางที่ 3                                  

 
ตารางที่3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าต่างๆในการค านวณบันไดตัวแอล (L-Shape) 

 
ส่วนประกอบ   ตัวอย่างที่ 1   ตัวอย่างที่ 2    ตัวอย่างที่ 3  ตัวอย่างที่ 4 
Floor to Floor 3.00     m. 3.00     m. 3.00     m. 2.80   m. 
Riser 0.15     m. 0.18     m. 0.15     m. 0.15   m. 
Step 19        N. 16.66(17)  N.* 19        N. 18      N. 
Tread 0.30     m. 0.30     m. 0.25     m. 0.25   m. 
Flight 1 
Total Flight 1 

10        N.   
3.00     m. 

9          N.   
2.25     m. 

11        N.   
2.75     m. 

9        N. 
2.25   m. 

Flight 2 
Total Flight 2 

9          N. 
2.70     m. 

8          N. 
2.00     m. 

8          N. 
2.00     m. 

8        N. 
2.00   m. 

Land Aด้าน(X) 1.50     m. 1.50     m. 1.50     m. 1.50   m. 
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Land Eด้าน(Y) 1.50     m. 1.70     m. 1.50     m. 1.50   m. 
Width 1.50     m. 1.50     m. 1.50     m. 1.50   m. 
Length A 4.50     m. 3.75     m. 4.25     m. 3.75   m. 
Length E 4.20     m. 3.70     m. 3.50     m. 3.50   m. 
   

                 * เมื่อท าการค านวณจะได้ตัวเลขที่เป็นเศษทศนิยมจึงท าการปัดเศษให้เป็นจ านวนเต็ม  
 * m. ย่อมาจาก Meter       แทนหน่วยวัดเป็นเมตร 

* N. ย่อมาจาก Numbers แทนหน่วยวัดเป็นจ านวน 
 

    
   

  1. จากตารางที่ 3 ตัวอย่างที่ 1 แสดงการปรับเพิ่มค่า ระยะของลูกนอน  (Tread) เมื่อ
ท าการเปลี่ยนค่าที่ระยะ  Tread จะไปเปลี่ยนค่าที่ความยาวของบันไดช่วงที่ 1 ความยาวของบันได
ช่วงที่ 2  และเพิ่มค่าที่ Length A  และ Length E  ตามล าดับ 

  2. จากตารางที่ 3 ตัวอย่างที่ 2 แสดงการปรับเพิ่มค่า ระยะของลูกตั้ง  (Riser) เมื่อท า
การเปลี่ยนลดค่าจะไปเปลี่ ยนที่จ านวนของบันไดช่วงที่ 1 ความยาวของบันไดช่วงที่ 1 และจ านวน
ของบันไดช่วงที่ 2 ความยาวของบันไดช่วงที่ 2  เพิ่มค่าที ่ Length A  และ Length E  ตามล าดับ 

  3. จากตารางที่ 3 ตัวอย่างที่ 3 แสดงการปรับจ านวนขั้นบันไดในช่วงที่ 1(Flight 1) 
จ านวนบันไดในช่วงที่ 2 จะปรับลดตามไป จะส่งไปเปลี่ยนความยาวช่วงที่ 1และความยาว 2 และ 

 Length A  และ Length E  ตามล าดับ 

  4. จากตารางที่ 3 ตัวอย่างที่ 4 แสดงการปรับลดค่าระดับพื้น (Floor to Floor)
ขั้นบันไดในช่วงที่ 1(Flight 1) จ านวนบันไดในช่วงที่ 2 จะปรับลดตามไป จะส่งไปเปลี่ยนความยาว
ช่วงที่ 1และความยาว 2 และLength A  และ Length E  ตามล าดับ 

1.8.3 การค านวณบันไดรูปตัวยู 
    ระยะความสูง( Floor to Floor)                               3.00    เมตร 
     ระยะลูกต้ัง                                 0.15    เมตร    
     ระยะลูกนอน                      0.25    เมตร 
     จ านวนลูกต้ัง                                                         20       ลูกต้ัง 
           จ านวนลูกนอน (Step)   20  -1(ชานพัก)    =          19       ลูกนอน 
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          บันไดช่วงที่ 1 Flight 1                                           10       ข้ัน 
           ความยาวช่วง Flight 1                                          2.50    เมตร 
           ชานพัก    (Length C)                                           1.50    เมตร 
           ชานพัก    (Length F)                                            3.20    เมตร 
           บันไดช่วงที่ 2 Flight 2          9        ข้ัน 
           ความยาวช่วง Flight 2                                           2.25    เมตร 
           ความยาวของบันได (Length A)   2.50+1.50      =  4.00   เมตร       
      ความยาวของบันได (Length E)   2.25+1.50      =  3.75   เมตร     
 
 

   
 

ภาพที่ 5       แสดงตัวอย่างส่วนประกอบบันไดรูปตัวยู  
 
 จากภาพที่ 5 เป็นการแสดงส่วนประกอบการค านวณของบันไดตัวยู ซึ่งจะมีส่วนที่
เพิ่มขึ้นแตกต่างจากรูปแบบของบันไดตัวอ่ืน คือ ระยะห่างระหว่างช่วงบันได (Gap)    
 
ตารางที่4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าต่างๆในการค านวณบันไดตัวยู (U-Shape) 

 
ส่วนประกอบ   ตัวอย่างที่ 1     ตัวอย่างที่ 2   ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 4 
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Floor to Floor 3.00     m. 3.00     m. 3.00    m. 3.00   m. 
Riser 0.15     m. 0.18     m. 0.15    m. 0.15   m. 
Step 19        N. 16.66(17)*N. 19       N. 19      N. 
Tread 0.30     m. 0.25    m. 0.25    m. 0.25   m. 
Flight 1 10        N. 

3.00     m. 
9         N. 
2.25    m. 

9         N. 
2.25    m. 

8        N. 
2.00   m. 

Flight 2 9        N. 
2.70     m. 

8         N. 
2.00    m. 

8         N. 
2.00    m. 

11      N. 
2.75   m. 

Gap 0.30     m. 0.40    m. 0.20    m. 0.20   m. 
ส่วนประกอบ ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 ตัวอย่างที่ 3 ตัวอย่างที่ 4 
Land Cด้าน(Y) 1.50     m. 1.50    m. 1.70    m. 1.50   m. 

Width 1.50     m. 1.50    m. 1.70    m. 1.50   m. 
Length F(X) 3.30     m. 3.40    m. 3.60    m. 3.20   m. 

   
                  * เมื่อท าการค านวณจะได้ตัวเลขที่เป็นเศษทศนิยมจึงท าการปัดเศษให้เป็นจ านวนเต็ม  

 * m. ย่อมาจาก Meter       แทนหน่วยวัดเป็นเมตร 
* N. ย่อมาจาก Numbers แทนหน่วยวัดเป็นจ านวน 

  
   1. จากตารางที่ 4 ตัวอย่างที่ 1 แสดงการปรับเพิ่มค่า ระยะของลูกนอน  (Tread) เมื่อ

ท าการเปลี่ยนค่าที่ระยะ  Tread จะไปเปลี่ยนค่าที่ความยาวของบันไดช่วงที่ 1 ความยาวของบันได
ช่วงที่ 2  และเพิ่มค่าที่ Length A  และ Length E  และปรับเพิ่มค่าที่  Gap คือ ช่องระยะห่าง
ระหว่างช่วงบันไดช่วงที่ 1และช่วงที่ 2 เมื่อท าการปรับเปลี่ยนค่าจะมีความสัมพันธ์กับช่วงกว้างของ
บันได Length F(X) 

  2. จากตารางที่ 4 ตัวอย่างที่ 2 แสดงการปรับเพิ่มค่า ระยะของลูกตั้ง  (Riser) เมื่อท า
การเปลี่ยนลดค่าจะไปเปลี่ยนที่จ านวนของบันไดช่วงที่ 1 ความยาวของบันไดช่วงที่ 1 และจ านวน
ของบันไดช่วงที่ 2 ความยาวของบันไดช่วงที่ 2  เพิ่มค่าที ่ Length 1  และ Length 2  ตามล าดับ 

  3. จากตารางที่ 4 ตัวอย่างที่ 3 แสดงการปรับเพิ่มค่าระยะของชานพักบันได (Land F) 
ค่าที่เพิ่มขึ้นคือค่า Gap หรือช่องว่างระหว่างบันได 
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  4. จากตารางที่ 4 ตัวอย่างที่ 4 แสดงการปรับจ านวนขั้นบันไดในช่วงที่ 2(Flight 2) 
จ านวนบันไดในช่วงที่ 1 จะปรับลดตามไป จะส่งไปเปลี่ยนความยาวช่วงที่ 2และความยาว 1 และ 

 Length 2 และ Length 1  ตามล าดับ 
1.5 ข้อส าคัญในการเขียนแบบบันได 
 1.5.1.เขียนบันไดให้ถูกต้องตามขนาดและจ านวนขั้นที่มีอยู่จริง  คือต้องรู้ว่าขั้น

แรกเริ่มที่ไหน และขั้นสุดท้ายอยู่ที่ไหน(หาได้จากการค านวณ) 
 1.5.2ราวบันไดเขียนเส้นคู่ ส่วนลูกกรงขอบพื้นเขียนเส้นคู่มีเส้นประตรงกลาง  
 1.5.3. มีลูกศรบอกทางขึ้น - ลงให้ชัดเจน 
 1.5.4  ส่วนของบันไดที่ยาวเกินพื้นชานพัก ไม่จ าเป็นต้องเขียนจนครบ  ตัดออกได้

ดังตัวอย่างจากภาพที่ 6   ขยายความได้คือ ในแบบแปลนพื้นแต่ละชั้นจะมีการแสดงแบบให้เห็น
ในลักษณะเหมือนเราก าลังยืนอยู่ในชั้นใด จึงตัดให้เห็นแค่นั้น โดยมีลูกศรเป็นตัวบังคับ 

 1.5.5 เขียนเลขก ากับโดยนับจากชั้นล่างสุดเป็นขั้นที่ 1 ขึ้นไปตามล าดับ (อาจ
เขียนเลขก ากับขั้นเว้นขั้นก็ได)้ 

 1.5.6 เขตพื้นชั้นบนตรงช่องบันไดต้องมีฝาผนังหรือลูกกรงไว้เสมอเพื่อความ
ปลอดภัย   

 

  
 
ภาพที่ 6   แสดงรูปลักษณ์การเขียนแบบบันไดตัวแอลแบบที่ 1 
ที่มา  : รัตนา พงษธา, เขียนแบบช่างก่อสร้าง, ( กรุงเทพ: ทวีการพิมพ์, 2532),197.  
 

แบบบันไดรูปตัวแอล   แสดงส่วนส าคัญคือ ลูกนอน ราวบันได เส้นแสดงพร้อมหัว
ลูกศรใน  แนวขึ้น เส้นตัด และหมายเลขแสดงขั้นบันได  
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ภาพท่ี 7  แสดงรูปลักษณ์ส าหรับการเขียนแบบบันไดตัวแอล  
ที่มา  : รัตนา พงษธา, เขียนแบบช่างก่อสร้าง, ( กรุงเทพ: ทวีการพิมพ์, 2532),197.  
 

        
 
ภาพท่ี 8  แสดงรูปลักษณ์ส าหรับการเขียนแบบบันไดตัวยูแบบที่ 1 
ที่มา: รัตนา พงษธา,  เขียนแบบช่างก่อสร้าง, (กรุงเทพ: ทวีการพิมพ์, 2532),197.  
 

แบบบันไดรูปตัวยู   แสดงส่วนส าคัญคือ ลูกนอน ราวบันได เส้นแสดงพร้อมหัวลูกศร
ในแนวขึ้น  เส้นตัด และหมายเลขแสดงขั้นบันไดแบบขั้นเว้นข้ัน 
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ภาพท่ี 9      แสดงรูปลักษณ์ส าหรับการเขียนแบบบันไดตัวยูแบบที่ 2 
ที่มา  : รัตนา พงษธา,  เขียนแบบช่างก่อสร้าง, ( กรุงเทพ: ทวีการพิมพ์, 2532), 197.  
 

แบบบันไดรูปตัวยู   แสดงส่วนส าคัญคือ ลูกนอน ราวบันได เส้นแสดงพร้อมหัวลูกศร
ในแนวลง  เส้นตัด และหมายเลขแสดงขั้นบันไดแบบขั้นเว้นขั้น 

 
2. ศึกษาคู่มือมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง  (Cad Standard) ของสมาคมสถาปนิก  
สยาม ฉบับปี 2554  

 
โครงการจัดท ามาตรฐานการเขียนแบบฉบับปี พ .ศ 2554 ของสมาคมสถาปนิกสยามนี้ได้

จัดท าขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนากรอบมาตรฐานของการท างานการเขียนแบบที่ได้จัดขึ้นในปี  
2549 โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและกลุ่มผู้ทดลองที่เป็นมืออาชีพจากหลายหน่วยงานช่วยกัน
พิจารณา ให้เห็นข้อคิดเห็นในทางปฏิบัติและเน้นไปในส่วนของข้อมูลเชิงอิเลคทรอนิกส์ที่ช่วยให้เชื่อมโยง
ข้อมูลให้เข้ากันได้โดยง่ายและน าเสนอแนวคิดในทางปฏิบัติเพื่อช่วยในการพัฒนาบุคคลากรมีความ
ชัดเจนมีความสะดวกสอดคล้องกันทั้งในส่วนสถาบันการศึกษาและส านักงานออกแบบ6 

 

_______________________________________________ 

 6  ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย,์ คู่มือมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง ฉบับป ีพ.ศ. 2554, 

(กรุงเทพ: สมาคมสถาปนิกสยามในบรมราชูปถัมภ์ม,  2554), 155. 
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ดังนั้นมาตรฐานการเขียนแบบจึงจะเป็น ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆของการ
เขียนแบบเพื่อท าให้แบบเป็นมาตรฐานกลางสามารถน าไปใช้ร่วมกันได้ซึ่งผู้ศึกษาได้น าตัวอย่าง
บางส่วนและข้อส าคัญในการน ามาเป็นแนวทางแก้ปัญหาของโปรแกรมคือกระบวนการท าแบบ
ขยาย  และการต้ังค่าเลเยอร์ที่ใช้กับบันได 

2.1 รูปแบบการท างาน  
       การท างานภายใต้รูปแบบการท างานเดิมๆ คือ เก็บข้อมูลที่เขียน ท้ังหมดไว้ใน

ไฟล์งานเดียวกันเพื่อสะดวกในการ คัดลอกข้อมูล  ในการเขียนบันได จะเป็นการปฏิบัติในแบบ
เดียวกัน  คือ เขียนแบบแปลน และน ามาหรือท าการคัดลอกบางส่วนมาใช้งาน 

      2.1. 1 หากมีการอ้างอิงถึงรูปเหล่านี้ในแผ่นงานอ่ืนๆก็จะใช้วิธีการคัดลอกข้อมูลนี้
ออกไปจะท าให้เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูล  

      2.1.2 แฟ้มข้อมูลมีขนาดใหญ่ท างานได้ช้าลง 
      2.1.3 มีความเสี่ยงเรื่องความเสียหายของข้อมูล 
      2.1.4 ปัญหาเรื่องความหลากหลายของการพิมพ์งาน และการควบคุมมาตราส่วน

ของแบบ 
กระบวนการแก้ปัญหาในเรื่องของการท างานดังกล่าว ในมาตรฐานการเขียนแบบ

ก่อสร้างฉบับปี 2554 ได้น าเสนอการเขียนแบบโดยวิธีการใช้ External Reference หรือการ
เชื่อมโยงจากภายนอก โดยยืนอยู่บนหลักการที่ว่า  ข้อมูลตัวเดียวกันจะต้องมีชุดเดียวในระบบ ซึ่ง
ได้กล่าวไว้ใน เอกสาร Computer Aided Drafting  Implementation Guide 

 

   
 
ภาพที่ 10    แสดงการวิธีการใช้เครื่องมือ External Reference ในการเขียนแบบ 
ที่มา :ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ , Computer Aided Drafting  Imprementation Giue, (กรุงเทพ:
สมาคมสถาปนิกสยาม ในบรมราชูปถัมภ์, 2554), 3. 
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2.2 กระบวนการท าแบบขยาย  
      ส่วนมากพบว่าการท าแบบขยายนั้น จะใช้วิธีการคัดลอกแบบที่เขียนส าหรับ

มาตราส่วนขนาดเล็กแล้วตัดข้อมูลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป เช่น การเขียนแบบขยายห้องน้ าจะ
คัดลอกข้อมูลจากผังพื้นและน ามาท าการตัดส่วนอ่ืนๆรอบๆห้องน้ านั้นออกไปซึ่งวิธีการดังกล่าวจะ
ท าให้เกิดข้อมู ลซ้ าซ้อนในระบบทันที ในกรณีนี้วิธีท าแบบขยายจะใช้การเชื่อมโยงข้อมูลจาก
ภายนอก External Reference และอาศัยความสามารถในส่วนของ Layout หรือ Paper Space ท่ี
สามารถควบคุมมาตราส่วนต่างๆที่ต้องการ ก็สามารถท าแบบขยายโดยที่มีการเชื่อมโยงของแบบ
แปลนพื้น หากมีการเปลี่ยนแปล งข้อมูลใดๆของแปลนพื้น ข้อมูลในแบบขยายก็จะเปลี่ยนแปลง
ตามไป แต่ก็จะมีประเด็นปัญหาที่ต้องท าการปรับแก้ไข คือ ข้อมูลสัญลักษณ์ และข้อมูลตัวอักษร 
ที่เรียกว่า Annotation ที่เขียนไว้ในผังพื้น จะมีขนาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากการขยายผลเป็นไปตาม
มาตราส่วนที่ต้องการ วิธีการแก้ปัญหาสามารถแบ่งได้หลายวิธีดังนี้ 
  ใช้ระบบเลเยอร์เข้าช่วย 

  แยกเส้นสายกับ Annotation 
  ระบบ Annotation  Scaling 

2.3 ขั้นตอนการท าแบบขยาย 
      ในระบบมาตรฐานการเขียนแบบนั้นมีโครงสร้างของระบบที่ชัดเจนอย่างไรก็ตาม

โดยโครงสร้างของระบบไม่ได้รองรับการท าแบบขยายอย่างชัดเจน สามารถน ามาปรับใช้งานการ
เขียนขยายในส่วนอ่ืนได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 2.3.1.สร้างแฟ้มข้อมูลเพื่อท าแบบขยาย 
      2.3 2 .ดึงข้อมูลส่วนมาตราส่วนเล็กขึ้นมาใช้งาน 
 2.3.3.ท าหน้า Layout หรือ Paper Space ก าหนดกรอบการท างาน  (mview) 

และก าหนดส่วน แสดงผลตามมาตราส่วนที่ต้องการ 
 2.3.4.คัดลอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Annotation  เส้นบอกระยะ สัญลักษณ์ 

ตัวอักษร เป็นต้นไป   ยังเลเยอร์ชุดใหม่ โดยอาจเพิ่มข้อมูลมาตรส่วนต่อท้ายชื่อเลเยอร์ที่จัดท าขึ้น
เพื่อเป็นที่สังเกต   ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลเส้นบอกระยะทั่วไปของงานสถาปัตยกรรม A-ANNO-
DIMSหากต้องการท าแบบขยายท่ีมาตราส่วน  1:25 อาจคัดลอกข้อมูลดังกล่าวออกมาเป็น เลเยอร์ 
เช่น A- ANNO- DIMS-0025 เป็นต้น  

     2.3.5. ใช้ระบบ Viewport Freeze กับเลเยอร์ที่เกี่ยวข้องกับ Annotation เดิมให้
เหลือแต่เฉพาะเลเยอร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานใน Viewportบนจอภาพ  รวมไปถึงการพิมพ์งาน
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ออกมาด้วย  การใช้ระบบเลเยอร์อย่างมีประสิทธิภาพ  จะช่วยในระบบ CAD ทั้งหลายจะรองรั บ
ระบบการจัดการข้อมูลเป็นชั้นๆ  หรือเป็น layer ระบบ น้ี จะช่วยให้ข้อมูลแบบต่างๆ  ถูกจัดเป็น
ระบบ และสะดวกต่อการควบคุมการแสดงผลข้อมูล 

เรื่องการประสานงานในเชิงข้อมูลที่สะดวกขึ้น และลด เวลาในการจัดเตรียมข้อมูล 
การจัดระเบียบข้อมูลเป็น layer จะท าให้แฟ้มข้อมูล CAD ใดๆ สามารถบรรจุข้อมูลที่ส าคัญ ของ
โครงการ การเปิดปิด layer ซึ่งหมายถึงการเปิด ปิดการแสดงผล จะสร้างชุดข้อมูลที่เหมาะสมใน
สถานการณ์ต่างๆกัน เช่น การเขียน การตรวจสอบ หรือการแก้ไข 

 

 
 
ภาพที่ 11    แสดงตัวอย่างของเลเยอร์บันไดในหมวด  Major group (floor plan) 
ที่มา:  ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์, คู่มือมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง, (กรุงเทพ: สมาคม
สถาปนิกสยาม ในบรมราชูปถัมภ์, 2554), 69.  
 

     
     
ภาพที่ 12    แสดงตัวอย่างของเลเยอร์ราวจับบันไดในหมวด  Major group (floor plan) 
ที่มา:  ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ , คู่มือมาตรฐา นการเขียนแบบก่อสร้าง , (กรุงเทพ :สมาคม
สถาปนิกสยาม ในบรมราชูปถัมภ์, 2554),100. 
 
 

 2.4 มาตรฐานรูปลักษณ์การเขียนแบบ 
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 “เป็นหมวดที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบมาตรฐานทั้งที่ข้อมูลที่เป็นกราฟิก
และข้อความที่ปรากฏในเพื่อความสะดวกในการอ้างอิงการสืบค้นข้อมูลและการสื่อสารที่ชัดเจน
ระหว่างผู้ท าแบบและผู้ใช้แบบ” 7 

 

         

 
  

ภาพที่ 13    แสดงตัวอย่างผังบันได 
ที่มา: ฐิติพัฒน์  ประทานทรัพย์ , คู่มือมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง , (กรุงเทพ : สมาคม
สถาปนิกสยาม ในบรมราชูปถัมภ์, 2554),178. 
 
    ____________________________________________ 

 7  ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย,์ คู่มือมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง ฉบับป ีพ.ศ. 2554, 
(กรุงเทพ: สมาคมสถาปนิกสยามในบรมราชูปถัมภ์ม,  2554), 155. 

“แบบขยาย คือแบบที่เขียนโดยใช้มาตราส่วนที่ใช้ขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดที่ไม่
สามารถแสดงได้ในแบบที่มีมาตราส่วนเล็กกว่า” 8  
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“แบบแปลน  คือแบบที่ต้อง แสดงสัญลักษณ์ต่างๆเช่น ระบบพิกัด ประเภทของเส้น
และความหนาท่ีใช้” 9 

 

3. กรณีศึกษาตัวอย่างแบบแปลน  

 การน าตัวอย่างของแบบบันไดมาแสดงเพื่อเป็นการศึกษาถึงรูปแบบและองค์ประกอบ
ต่างๆของการแสดงบันไดที่เป็นส่วนหนึ่งในแบบก่อสร้าง  

3.1แสดงลักษณะของแบบ Drawing  ในโครงงานผู้ศึกษาจะสร้างแบบบันไดที่
ประกอบด้วย แบบแปลน  และรูปตัด ในรูปของบันไดคอนกรีตทั้งหมด 4 คือ 

 1. บันไดตรงแบบไม่มีชานพัก (Straight Run) 
 2. บันไดตรงแบบมีชานพัก (Landing) 
 3. บันไดตัวแอล (L-SHAPE) 
 4. บันไดตัวยู (U-SHAPE) 

บันไดตรงแบบช่วงเดียว(Straight Run) 
 

                                             
 

ภาพที่14     แสดงบันไดทางตรงแบบไม่มีชานพักในมาตราส่วนเล็ก                     
_______________________________________________ 

 8  ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย,์ คู่มือมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง ฉบับป ีพ.ศ. 2554, 
(กรุงเทพ: สมาคมสถาปนิกสยามในบรมราชูปถัมภ์ม,  2554),155.  

 9  ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย,์ คู่มือมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง ฉบับปี พ.ศ.2554, 
(กรุงเทพ: สมาคมสถาปนิกสยามในบรมราชูปถัมภ,์  2554), 177.   
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ภาพที15  แสดงรายละเอียดบันไดตรงแบบไม่มีชานพักในมาตราส่วนขนาดใหญ่ 
 
บันไดตรงแบบมีชานพัก (Landing) 
 

     
 
ภาพที่16     แสดงบันไดทางตรงแบบไม่มีชานพักในมาตราส่วนเล็ก                     
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ภาพที่17     แสดงบันไดทางตรงแบบไม่มีชานพักในมาตราส่วนขนาดใหญ่                    
                                               
บันไดตัวย(ูU-SHAPE)  อาคารขนาด 2 ชั้น 
 

 
 

ภาพที่18     แสดงรูปลักษณะของแบบขยายรูปตัดบันไดตัวยูช่วงไม่เท่ากัน 
ที่มา : คุณอัมพล โพโต บริษัทฟิลกรีนดีไซด์ 
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ภาพที่ 19   แสดงแบบบันไดตัวยูท่ีระดับแปลนที่1  
ที่มา : คุณอัมพล โพโต บริษัทฟิลกรีนดีไซด์ 
 
บันไดตัวแอล(L-SHAPE)  อาคารขนาด 2 ชั้น 
 

                  
 
ภาพที่ 20     แสดงบันไดรูปตัวแอลในมาตราส่วนเล็ก                     
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  ภาพที่ 21     แสดงบันไดรูปตัวแอลในมาตราส่วนขนาดใหญ่                     
         

4. ศึกษากระบวนการเขียนแบบด้วยมือ  
4.1.ตัวอย่างกระบวนการเขียนแบบก่อสร้างบันไดตัวแอล  โดยวิธีการเขียนด้วย

มือการแจกแจงวิธีการเขียนแบบก่อสร้างด้วยมือโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงวิธีการขึ้นแบบ
แปลน รูปตัด และแบบขยายบันได เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างวิธีการขึ้นแบบของโปรแกรม  

A.   วิธีร่างแบบแปลนพื้น  

  
 

 ภาพที่ 22  แสดงการร่างโครงของการเขียนบันไดแบบตัวแอล  
 ที่มา: เจริญ เสาวภาณี , คู่มือการเขียนแบบก่อสร้างด้วยตนเอง , (ปทุมธานี: บริษัทสกายบุค  
จ ากัด, 2553), 23. 
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B. จากช่องที่แบ่งเป็นสัดส่วนท าการแบ่งช่องบันไดตามจ านวน         
 

      
 

ภาพที่ 23    แสดงการแบ่งระยะลูกนอนให้ได้ตามช่วงและจ านวน      
ที่มา : เจริญ เสาวภาณี , คู่มือการเขียนแบบก่อสร้างด้วยตนเอง , (ปทุมธานี :บริษัทสกายบุค 
จ ากัด, 2553), 23. 

 C.ท าการเขียนเส้นแสดงทิศทางขึ้น – ลง ตามที่ผู้ออกแบบได้ก าหนด   
 

 
  
ภาพที่ 24    แสดงเขียนบันไดลงในแบบแปลนพื้นตามระดับชั้น 
ที่มา: เจริญ สาวภาณี , คู่มือการเขียนแบบก่อสร้างด้วยตนเอง , (ปทุมธานี :บริษัทสกายบุค 
จ ากัด, 2553), 24. 

ท้ายสุดของกระบวนการ คือ การเขียนแบบขยายท่ีมีการแสดงองค์ประกอบต่างๆของ
บันไดให้เห็นในแบบอย่างชัดเจน 

A.การเริ่มต้นการเขียนแบบบันได จะเริ่มต้นด้วยการเขียนจากแบบแปลนพื้น และเริ่ม
เขียนจากช่องว่างที่ผู้ออกแบบได้ก าหนดไว้อย่างคร่าวๆในแบบแปลน ขนาดของช่องว่างนั้น    จะ
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มาจากรูปแบบของบันได  จ านวนของลูกต้ัง   ลูกนอนที่ได้ผ่านการค านวณมาแล้วในแต่ละช่วง     
(Flight) จากนั้นจึงเริ่มต้นร่างกรอบ และแบ่งสัดส่วน ตามขนาด  

B.ท าการวัดระยะเพื่อแบ่งจ านวนขั้นตามช่วงของบันได (Flight) ที่ได้ท าการแบ่งพื้นที่
ไว้ เขียนไปจนถึงเส้นตัด ที่เป็นการก าหนดแนวสิ้นสุดของการแสดงแบบในแต่ละชั้น   

C.ท าการเขียนเส้นแสดงทิศทางขึ้น – ลง ตามที่ผู้ออกแบบได้ก าหนด   
การน าแนวทางไปประยุกต์ใช้คือ : การเลียนแบบล าดับขั้นตอนการเขียนแบบด้วย

มือน าไปเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการขึ้นแบบท างานของโปรแกรมเช่น การแบ่งช่วง Flight  
4.2 สัญลักษณ์ของแปลนพื้น  (Symbols) 
เป็นเครื่องหมายท่ีแสดงออกเป็นรูปภาพเพื่อใช้แทนของจริงส าหรับสื่อความหมายใน

การเขียนแบบ แบ่งออกได้ดังนี้  
เส้น (Line) ในงานเขียนแบบแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ แบ่งตามความหนาและ

แบ่งตามการใช้งานเฉพาะงาน ดังนี้  
ความหนาของเส้นในงานเขียนแบบ ก าหนดให้มีความหนาที่แตกต่างกัน แบ่งเป็น 3 

ประเภทคือ เส้นบาง เส้นหนา เส้นหนามาก 
ตารางที่ 5 แสดงการแบ่งระดับของการใช้เส้นส าหรับการเขียนแบบ  
ชนิดของเส้น ความหนา(มิลลิเมตร) 

 
การใช้งาน 

เส้นบาง 0.20 
0.25 

เส้นมิติ เส้นตาราง หรือเส้นอ้างอิง  เส้นลูกศร 
ตัวเลข และตัวอักษร  

เส้นหนา 0.35 
0.40 
0.50 

เส้นขอบผนัง ประตู หรือโครงสร้างที่ถูกตัด 
รายละเอียดทั่วไป  เส้นขอบส่วนท่ีอยู่ใกล้  

เส้นหนามาก 0.70 
0.80 
1.00 

เส้นขอบนอกที่ส าคัญ เช่น ขอบอาคารในผัง
บริเวณ วัสดุหรือผนังที่ถูกตัด และสัญลักษณ์
บางชนิดที่เขียนทับลงบนแบบ 

 
ที่มา : เจริญ เสาวภาณี , คู่มือการเขียนแบบก่อสร้างด้วยตนเอง , (ปทุมธานี :บริษัทสกายบุค 
จ ากัด, 2553) ,9. 

ความหนาของเส้นที่ใช้เขียนแบบควรมีอัตราส่วน 1: 2: 4 (เส้นบาง: เส้นหนา: เส้นหนา
มาก ) หรือใกล้เคียงที่สุด ตัวอย่างเช่น เส้นบาง 0.13  เส้นหนา  0.25 และเส้นหนามาก 0.50 
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มิลลิเมตร  เป็นต้น  จากการก าหนดค่าให้กับความหนาของเส้น ส่วนของการเขียนแบบบันไดจะมี
การน ามาใช้คือ เส้นบางและเส้นหนา 
ตารางที่ 6 แสดงการแบ่งระดับของการใช้เส้นส าหรับการเขียนแบบบันได   

 
ชนิดของเส้น ความหนา(มิลลิเมตร) 

 

การใช้งาน 

เส้นบาง 
 
 
 
เส้นประ 

0.20 
0.25 

 
 

0.25 

เส้นแสดงราวลูกกรง, เส้นตัด, เส้นบอกขนาด   
หมายเลขแสดงขั้นบันได 
เส้นแสดงขั้นบันได, เส้นแสดงทิศทางการขึ้น 
และลงบันได  ตัวหนังสือ ตัวเลขบอกระยะ 
เส้นแสดงจมูกบันได 

เส้นหนา 0.35 
0.40 
0.50 

เส้นแสดงขั้นบันไดในแนวตั้ง 
 

โครงสร้างที่ถูกตัด 

 
4.3 วิธีการขึ้นแบบแปลนและแบบขยาย 
 ในส่วนของการเขียนแบบด้วยมือ ต้องท าการเขียนใหม่ ถึงจะเป็นรูปของตัวแบบ

เดียวกัน มีความแตกต่างกันที่มาตราส่วน ที่ต้องท าการขยาย เพื่อเพิ่มในส่วนของรายละเอียดคือ 
หมายเลขของบันได ขนาดความสูง ขนาดของลูกต้ัง ซึ่งในแบบแปลนการเขียนจะไม่ต้ องก าหนด
รายละเอียดให้เห็นเพียงแต่แสดงจ านวนขั้น ต าแหน่งราวบันได และทิศทางการขึ้น และลง  

 
 

 
 
ภาพที่  25   แสดงการเขียนแบบแปลนมาขยายเป็นแบบในมาตราส่วนขนาดใหญ่ด้วยมือ  
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5. ศึกษากระบวนการเขียนแบบบันไดด้วยคอมพิวเตอร์ 
5.1  ศึกษากระบวนการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
“โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการทดแทนการเขียนแบบ

ด้วยมือ และที่เป็นที่รู้จักกันมาอย่างต่อเนื่อง คือ AutoCAD  ที่มีความสามารถรองรับการท างานได้
ท้ัง 2และ 3มิติ ”10 บริษัทที่พัฒนาคือ  Autodesk โปรแกรมถูกออกแบบให้มีความแม่นย าในการ
เขียนโดยมือ เครื่องมือ ต่างๆ  ที่น ามาช่วยให้การเขียนแบบท าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเครื่องมือ
เหล่านี้ ได้มาจากการศึกษาและพัฒนามาจากกระบวนการเขียนแบบด้วยมือ เช่น ค าสั่งการเขียน
เส้น (Line) ค าสั่งการคัดลอก (Copy) ค าสั่งการเขี ยนสี่เหลี่ยม  (Rectangle) ค าสั่งเกี่ยวกับการ
แก้ไขวัตถุ (Copy)  , (Offset ) และในโปรแกรมที่ผู้เขียนก าลังจะสร้างได้เน้นไปที่การท าให้การ
เขียนแบบในระดับ 2d drafting ท าได้ รวดเร็วมากขึ้น โดยสร้างโปรแกรมเล็กๆเสริมจากเครื่องมือที่
โปรแกมหลักมีอยู่ จากโปรแกรม  nanoCAD  ที่สามารถเขียนแบบได้และมีโครงสร้างและเครื่องมือ
หลักๆที่เทียบเคียงกับโปรแกรม AutoCAD  และเป็นโปรแกรมประเภท Freeware ที่มีความเสถียร 
มีขนาดเล็ก ในปัจจุบัน Nanocad สามารถสร้างโปรแกรมเสริม โดยใช้ API ภาษา C++ และ C# 
และ.NET หรือ VBA ได้ต้ังแต่ เวอร์ชั่น 3.5 – 5 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 

 
 

     
 

ภาพที่26     แสดงรูปลักษณ์ของแบบขยายแปลนบันไดที่เขียนด้วยคอมพิวเตอร์   
 
___________________________ 

10 ภาณุพงษ์ ปัตติสิงค์ , คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCad 2012, (กรุงเทพ: เดอะไลบารร,ี 2554), 
ค าน า. 
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5.2 โปรแกรม nanoCAD เป็น Freeware เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการโปรแกรมเขี ยน
แบบที่มีเล็กที่มีเครื่องมือในการใช้งานเทียบเคียงได้กับ AutoCAD  สภาพแวดล้อมของโปรแกรมจะ
ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานคือ  Template หรือ dwt. จะมีประโยชน์ส าหรับการต้ังค่า
เริ่มต้นและเก็บค่านั้นไว้เมื่อเปิดไฟล์งานใหม่สามารถเรียกมาใช้ได้โดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่ เช่น   การ
ต้ังค่าเส้นบอกขนาด (Dimension Style) เลเยอร์ (Layers) 

สรุปข้อดีและข้อจ ากัดของโปรแกรม  
ข้อดีของโปรแกรม 
1. Industry – Standard User Interface :  nanoCAD  เป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่มี

โครงสร้างและเครื่องมือส าหรับการใช้งานคล้ายคลึงกับ AutoCAD ที่สามารถอ่านไฟล์ DWG  ได้ 
2 .C++, C# API สามารถเขียนโปรแกรมเสริมหรือแอพพลิเคชั่นให้ตรงตามความ

ต้องการของ ผู้ใช้งาน โดยผู้เขียนได้ผ่านการศึกษาโปรแกรมภาษา C# จึงได้น ามาใช้ร่วมกับการ
พัฒนาเครื่องมือในโปรแกรมเขียนแบบ nanoCAD   

ข้อจ ากัดของโปรแกรม 
เครื่องมือที่มีอยู่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะทางด้านในการเขียนแบบ

ระดับ 2d Draftingได้ กรณีที่ผู้ศึกษายกตัวอย่างการสร้างโปรแกรมเสริมเพื่อต้องการสร้างเครื่องมือ
เฉพาะทางในการช่วยค านวณและสร้างบันได   

 

 
 

ภาพที่ 27    แสดงหน้าต่างคุณสมบัติเด่นของโปรแกรม  Nanocad 
ที่มา:  NaNoSoft, User interface and Tool Nanocad[ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ  20 พฤษภาคม 
2557 เข้าถึงได้จาก  http:// nanacad.com/page/VT1      
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6. การสัมภาษณ์ 
จากการที่ได้ไปสอบถามข้อมูลทางด้านเทคนิค  วิธีการค านวณหาจ านวนขั้นบันได  

การเลือกใช้ระยะลูกต้ัง ลูกนอน เทคนิคการเขียนแบบบันไดและ  ข้อเสนอแนวคิด ในการท างาน  
ของช่างเขียนแบบ (Draftsman ) สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้   

“การเริ่มต้นการท างาน  เมื่อเลือกได้ค่าระดับพื้น หรือค่าระดับจากในแบบแปลน  
พบว่าระดับพื้นที่มักน ามาใช้ จะเป็นค่าเริ่มต้นที่ 3.00 เมตร บ้านพักอาศัย จะใช้ที่ประมาณ 3.20 
เมตร บ้านพักอาศัยขนาดใหญ่จะไม่มีการก าหนดตายตัวแล้วแต่การออกแบบ แต่ในการท างาน
จริงๆระดับพื้นจะไม่มีการก าหนดตายตัว”11 

 6.1 ช่างเขียนแบบ  วิธีการค านวณ (ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 5 นาที ) 
  1. ค านึงถึงข้อกฎหมาย ของลูกต้ัง ลูกนอน  
  2. ระดับพื้นที่ 3.00 เมตร  
  3. เริ่มใช้ค่า การหารที่ ลูกต้ัง 0.20 เซนติเมตร / หรือ  0.19 เพื่อให้ทราบค่าว่าลง

ที่เลขคู่หรือ เลขคี่ เช่น ระดับพื้นที่ 3.00 / 0.20 จะได้ จ านวนลูกต้ัง เท่ากับ 15  
  4. ค่าระยะที่ใช้แล้วเกิดความสบายคือ 0.175 เซนติเมตร  
สรุป  ในการค านวณหาจ านวนขั้นบันได ผู้เขียนแบบได้ให้ข้อมูลไว้ว่า  “ ด้วยการ

ท างานที่หลากหลาย จะต้องค านวณทุกครั้ง ไม่สามารถน าค่าเดิมจากการงานที่ได้ท าไว้มาใช้กับ
งานใหม่ได้ เหมือนกับการเขียนแบบที่บางส่วน สามารถน ามาใช้กันได้ 

การท างานจะเริ่มจากการน าไฟล์งานเดิมที่เขียนเสร็จแล้วน าบันไดที่สามารถคัดลอก
ได้บางส่วน คัดลอกเข้ามายังไฟล์งานใหม่เช่น หมายเลขบันได หรือ เส้นบอกขนาดและเมื่อท าการ
คัดลอกแล้วจึงท าการลบไฟล์ที่คัดลอกออกและท าการตกแต่งรายละเอียดอ่ืนๆเพิ่มเติม  

 6.2 สถาปนิก   
      การค านวณจะเริ่มต้นที่ระดับพื้นและเลือกระยะลูกต้ังที่เหมาะสมกับอาคารและ

ถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ปรับค่าส่วนประกอบต่างๆให้เหมาะสมและมี ความสัมพันธ์กับการ
ใช้งานในพื้นที่แปลน ในกรณีที่สถาปนิกต้องท าการปรับแก้ไขแบบ ไม่ว่าจะเป็นกรณีการปรับขนาด
องบันได การเพิ่มหรือต้องการลดจ านวนขั้นบันได การตรวจเช็คค่าที่ค านวณได้ให้ตรงตามที่
กฎหมายก าหนด การค านวณจะต้องเริ่มใหม่12 

___________________________ 
11 อัมพล โพโต, ช่างเขียนแบบ (Draftsman ) ระดับที ่1 บริษัทฟีลกรีนดีไซน์จ ากัด

,สัมภาษณ,์ วันท่ี 11 ตุลาคม 2557 
12  ฐิติพัฒน์ วัฒนไทย, สถาปนิก บริษัท CCW , สัมภาษณ,์วันท่ี 9เมษายน 2557. 
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7. ศึกษาโปรแกรมตัวอย่าง ในระดับ 2D Drafting  
การศึกษาโปรแกรมตัวอย่างในการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ จะมุ่งเน้นไปที่การศึกษา

โปรแกรมเสริมที่มีความสามารถในการสร้างค านวณแบบบันไดโดยอัตโนมัติจึงท าการก าหนด
แนวทางดังที่แสดงในตารางที่ 7     
 

หัวข้อ รายละเอียด  
1.ระดับการใช้งาน ซอฟแวร์ท างานในระดับ 2D ที่มีเครื่องมือส าหรับเขียนบันได 
2.องค์ประกอบของ UI 
(User Interface) 

UI  ย่อมาจาก ค าว่า  User Interface หมายถึงส่วนที่ใช้ติดต่อ
กับผู้ใช้งานมีหน้าที่ให้ผู้ใช้งานป้อนข้อมูลเพื่อน าไปสร้างแบบ 
เช่น ช่วยสร้างหรือช่วยออกแบบ 

 
3.เครื่องมือที่สร้าง 
ขึ้นมาเฉพาะ(บันได) 

ประกอบด้วยส่วนใดเป็นหลัก อาทิเช่น  
ส่วนที่ใช้ค านวณจ านวนลูกต้ัง 
ส่วนประกอบหลักของการสร้างบันได  
ส่วนขยายของบันได  
Layer ที่ใช้สร้าง 

4.ขั้นตอนการท างาน ล าดับความต่อเนื่องของขั้นตอนการสร้าง  
5.ระดับความซับซ้อน มีค าสั่งให้ใช้งานมากหรือน้อยการเชื่อมโยงระหว่าง ค าสั่งหลัก

และค าสั่งย่อย 
 
 จากการศึกษา ค้นหา โปรแกรมที่มีความสามารถตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ใน
ตารางที่ 7 พบว่าโปรแกรมที่มีตัวอย่างให้ทดลองมีน้อยมาก บางโปรแกรมจะเน้นค านวณและ
ออกแบบบันได ในลักษณะแบบ 2 และ 3 มิติ ผู้ศึกษาจึงได้ค้นพบโปรแกรมที่มีความใกล้เคียงกับ
แนวทางและวัตถุประสงค์ในการสร้างโปรแกรม และสามารถน ามาเป็นตัวอย่างในการศึกษาได้  
คือ โปรแกรม  AcadCalcStair ซึ่งรายละเอียดการใช้งานและส่วนประกอบของโปรแกรมสามารถ
สรุปได้เป็นล าดับหัวข้อได้ดังนี้ 
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โปรแกรม AcadCalcStair 
 

 
 

ภาพที่ 28     แสดงส่วนประกอบของหน้าต่างส าหรับติดต่อกับผู้ใช้งานในรุ่นที่ 4 

ที่มา:  Nyacad. User interface and Tool [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ  20 พฤษภาคม 2557  เข้าถึงได้
จาก  http://www.nyacad.com/AcadCalcStairFiles/v4-3/v4-3.htm 

 
จากข้อก าหนดในตารางที่ 7 ผู้ศึกษาได้น าโปรแกรมที่ชื่อ AcadCalcStair มาศึกษา

เป็นโปรแกรมตัวอย่าง สรุปผลการศึกษาเป็นล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 7.1 การระบุแนวทางในการศึกษาโปรแกรมตัวอย่าง การศึกษาโปรแกรมตัวอย่าง
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด และรูปแบบในการท างานของโ ปรแกรมดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้
ก าหนดแนวทางการเลือกโปรแกรมที่จะน าศึกษาตามหัวข้อใน  ตารางที่ 7    
 7.2 ส่วนประกอบต่างๆในหน้าจอ (User Interface)  

       7.2.1 STAIR เป็นส่วนที่ใช้สร้างโครงสร้างทั่วไปของบันได เช่น การค านวณ
จ านวนลูกต้ัง ลูกนอน ก าหนดความกว้างของบันได 

 7.2.2 RAIL   เป็นส่วนที่ใช้ส าหรับการป้อนมูลเพื่อใช้เขียน ราวบันไดในลักษณะ
ต่างๆในรูปแบบของรูปแปลนและรูปด้าน 

 7.2.3 SLOPE เป็นส่วนส าหรับการค านวณความลาดชันของบันไดและส่วนลาด
ของบันได Stringer ส่วนของจมูกบันได 
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 7.2.4  DETAIL เป็นส่วนที่ใช้สร้างตรงส่วนขยาย เช่น จมูกบันได 
 7.2.5  SCALE  เป็นส่วนที่ใช้ก าหนดขนาดของบันไดตามมาตราส่วนที่ต้องการ 
      7.2.6  STAIR     เป็นส่วนที่ใช้สร้างโครงสร้างทั่วไปของบันได เช่น การค านวณ

จ านวน (StairCala) ลูกต้ัง (RiserNum) ก าหนดความกว้างของบันได (StairWidth) ทิศทางการขึ้น
ลงของบันได(Direction)และก าหนดการแสดงจ านวนของบันไดตามที่ต้องการ 

     

 
 

ภาพที่ 29   แสดงส่วนประกอบของหน้าจอส าหรับติดต่อกับผู้ใช้งานและการแสดงผลลัพธ์  
  ที่มา:  Nyacad, User interface and Tool, เข้าถึงเมื่อ   20 พฤษภาคม 2557 ,  เข้าถึงได้จาก  

http://www.nyacad.com/AcadCalcStairFiles/v4-3/v4-3.htm 
  
7.3 หน้าจอส าหรับป้อนข้อมูลประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1  ระบุจ านวนบันไดที่ต้องการ ที่ช่อง Riser Num  
 ส่วนที่ 2  ช่องที่ให้ระบุความสูง  
 ส่วนที่ 3  ระบุช่วงความยาว 
 ส่วนที่ 4  ปุ่มกด เพื่อให้โปรแกรมท างาน 
 ส่วนการแสดงผลลัพธ์ของแบบแปลน 
 ส่วนที่ 1 เมื่อท าการกดปุ่มเพื่อท าการแสดงผลโปรแกรมจะแสดงรูปด้านก่อนและ

จึงแสดงแบบแปลน  
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ส่วนที่ 2 สามารถใช้ค าสั่ง Freeze ควบคุมส่วนต่างๆไปตาม ระบบ ของ Layer ท่ีท า
การเขียน ไปตามส่วนคือ Layer Stair         

 

 
 

ภาพที่ 30     แสดงส่วนประกอบของหน้าจอส าหรับติดต่อกับผู้ใช้งานและการแสดงผลลัพธ์ ของ 
  แบบแปลนและรูปตัดพร้อมราวบันได 

ที่มา: Nyacad, User interface and Tool , เข้าถึงเมื่อ   20 พฤษภาคม 2557, เข้าถึงได้จาก  
http://www.nyacad.com/AcadCalcStairFiles/v4-3/v4-3.htm 
 

จากภาพที่ 30 เป็นการอธิบายการท างานของโปรแกรมทั้งสองส่วน คือ หน้าจอ
ส าหรับป้อน ข้อมูลเพื่อสร้างแบบบันไดตามจ านวนที่ต้องการ และส่วนการแสดงผลลัพธ์ 

 
7.4 ขั้นตอนการท างาน 
 หน้าจอส าหรับป้อนข้อมูลประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 คือ ท าการเลือกสัดส่วนของแม่บันได(Stringer) 
 ส่วนที่ 2 คือ ช่องที่ให้ระบุส่วนยื่นของมือจับ(Rail) 
 ส่วนที่ 3 คือ ระบุช่วงความยาวโดยรวม 
 ส่วนที่ 4 คือ ปุ่มกด เพื่อให้โปรแกรมท างาน(Draw Stair) 
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 ส่วนการแสดงผลลัพธ์ของแบบแปลน 
 ส่วนที่ 1 เมื่อท าการกดปุ่มเพื่อท าการแสดงผลโปรแกรมจะแสดงรูปด้านก่อนและ

จึงแสดงแบบแปลนและในภาพจะแสดงราวบันไดไปพร้อมกับรูปด้าน 
7.5 ระดับความซับซ้อน 
 โปรแกรมจะท าการออกแบบการท างานแยกย่อยทุกอย่างไว้ในหน้าจอเดียวกัน ซึ่ง

การท างานจะท าให้ผู้ใช้ เกิดความสะดวกในแง่ของการใช้งาน 

    สรุปผลการศึกษา เนื่องจากโปรแกรมไม่มีตัวอย่างให้ทดลองใช้มีเพียงไฟล์
ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นขั้นตอนการใช้งาน  

    ข้อดีของโปรแกรม  ผู้ศึกษาได้น าองค์ประกอบในส่วนของหน้าจอที่ใช้ติดต่อกับ
ผู้ใช้งานมาศึกษาองค์ประกอบพบว่า กระบวนการใช้งาน การป้อนข้อมูลค่อนข้าง ซับซ้อน ต้องใช้
เวลาอ่าน เนื่องจากกว่า โปรแกรมใส่ทุกอย่างไว้ในหน้าจอเดียว คือ แปลนและรูปด้านและ Output
จะเริ่มจากรูปตัดก่อนแล้วจึงไปเป็นแบบแปลนที่ท าให้เห็นการเชื่อมโยงของทั้ง 2 ส่วน 

    ข้อเสียของโปรแกรม 
     1.ไม่มีส่วนที่ใช้เขียนชานพัก 
     2.โปรแกรมสร้างไ ด้แต่เฉพาะบันไดเหล็ก รูปแบบบันไดทางตรง ไม่สามารถสร้าง

บันไดตัวยู (U-Shape ) และบันไดตัวแอลได้ (L-Shape)   
จากการศึกษาถึงข้อดีและข้อจ ากัดของโปรแกรม  AcadCalcStair ท าให้เกิดข้อสรุป

เกี่ยวกับการพัฒนาด้านเคร่ืองมือช่วยเขียนแบบ ดังตัวอย่างในตารางที่ 8  
 

ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลสรุปการพัฒนาด้านเคร่ืองมือที่ใช้เขียนแบบเฉพาะงานบันได  
การเขียนแบบด้วยมือ การเขียนด้วยคอมพิวเตอร ์

 
เครื่องมือในโปรแกรม  AcadCalc Stair 

ค านวณ   
ใช้เครื่องคิดเลข กระดาษ   

 
 

ค านวณ  
ใช้เครื่องคิดเลข กระดาษ   
 

ค านวณ 
โปรแกรมในลักษณะที่เป็น Plug-in  ที่สร้าง
เครื่องมือเข้ามาทดแทนเครื่องคิดเลขและมีการ
ค านวณและปรับแต่งค่า 

การเขียนแบบ 
เขียนใหม่ ลบ แก้ไข ต้อง
ใช้เวลา 

 

การเขียนแบบ 
ใช้โปรแกรมเขียนแบบท า
ทักษะและความถนัด 

การเขียนแบบ 
โปรแกรมสร้างแบบโดยอัตโนมัต ิ
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จากตารางที่ 8  ผู้ศึกษาได้ท าการ เรียบเรียง การพัฒนาเครื่องมือเขียนแบบ จากการ
เริ่มต้น ด้วยการเขียนแบบด้วยมือ และมีการพัฒนาด้านเคร่ืองมือที่ช่วยให้การเขียนแบบมีความ
สะดวกและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น  ออกแบบให้เป็นเคร่ืองมือในชุดต่างๆ ต่อมาการสร้างโปรแกรมเสริม
จึงถูกออกแบบให้เข้ามาท ดแทนในขั้นตอน การค านวณและแบบที่ท าการสร้างจะเป็นไปด้วย
อัตโนมัติ กระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้การท างานในส่วนของงานบันไดสามารถท าได้ สะดวก
และรวดเร็วมาขึ้น 

 
7. ภาษาที่ใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรม 

ในการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ผู้เขียนมุ่งเน้นไปที่การใช้ภาษา C# เป็นภาษา 
object-oriented programming จาก Microsoft ที่มีจุดมุ่งหมายในการวมความสามารถการ
ค านวณของ C++ ด้วยการโปรแกรมง่ายกว่าของ Visual Basic โดย C# มีพื้นฐานจาก C++ และ
เก็บส่วนการท างานคล้ายกับ Java  

“ Visual C# 2008เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเขียนโปรแกรมในภาษา C# เป็น
โปรแกรมยุคใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาส าหรับการพัฒนาซอฟแวร์ภายใต้เทคโนโลยี Mircrosoft.net” 10 

การน าภาษา C# มาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเนื่องจากมีความสามารถในการท างาน
ที่น่าสนใจคือ การเขียนโปรแกรมแบบ Event Driven Programming  โดยโปรแกรมจะถูกออกแบบ
ให้การท างานโดยมีแนวคิดที่ ว่า   การสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาก่อนแล้วคิดว่าจะใช้เครื่องมือที่
ออกแบบจะท าให้เกิดเหตุการณ์แบบใด เช่น เมื่อท าการสร้างปุ่มกดหนึ่งปุ่มภายในใต้ปุ่มกด จะมี
การเขียนค าสั่งต่างๆไว้ควบคุม    เมื่อคลิกที่ปุ่มนั้น จะท าให้เกิดเหตุการณ์หนึ่ง ในการออกแบบ
โปรแกรมเสริม ต้อง ท าการคิดค้นการท างานของโปรแกรมก่อนจึงท าการเรียกใช้งาน  ร่วมกันกับ
โปรแกรม CAD โดยผ่านทาง Command   การท างานร่วมกัน ทาง CAD  จะอาศัย ประโยชน์
ทางการเขียนโปรแกรมผ่านทาง Window Form Application   หรือ แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูล  
ท าให้ได้ข้อมูลหรือข้อมูลภาพที่ต้องการคือ บันไดในแบบที่ก าหนด  ณ.ที่นี่เส้นสายในการเขียนแบบ
ในโปรแกรม CAD เรียกว่า Vector based  คือ ไฟล์กราฟิกที่เกิดจากผลของการค านวณทาง
คณิตศาสตร์เพื่อให้เกิดภาพ 

 

_________________________________________________ 

 10สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร, เร่ิมต้น Visual C# 2008ฉบับสมบูรณ์, (ปากเกร็ด:บริษัท ไอดีซี อินโฟ 
ดิสทริบิวเตอร ์, 2552),1. 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการศึกษา 
 
.การออกแบบโปรแกรมช่วยเขียนแบบบันได   มีวัตถุประสงค์หลักคือ สร้างเครื่องมือที่

ช่วยลดขั้นตอนการค านวณและการเขียนแบบที่ซ้ าซ้อน ลดเว ลาการท างานเขียนแบบ จาก
การศึกษาขั้นตอนการเขียนแบบและสรุปแบบในท้ายบทที่ 2 ท าให้สามารถระบุถึงส่วนที่ซ้ าซ้อนที่
ผู้เขียนแบบที่ต้องเขียนทุกครั้ง โดยการตัดส่วนเปลือกอาคารออกไปคงเหลือแต่ เส้นสาย
ส่วนประกอบของบันไดที่โปรแกรมจะท าการค านวณและสร้างโดยอัตโนมัติ   โดยกลุ่มเป้าหมาย
หลักที่ผู้ศึกษาได้ท าการขอข้อมูลจะเป็นช่างเขียนแบบ (Draftsman) ที่มีความช านาญ รองลงมา
คือสถาปนิกที่เขียนแบบด้วยตนเอง (Freeland) และน าผลการวิเคราะห์น ามาวางแผนการ
ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและท าการสรุปผลการศึกษาโดยมีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 29   แสดงแผนภูมิขั้นตอนวิธีด าเนินการศึกษา  
      43 

วิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผลและวางแนวความคิดเบื้องต้น 

ออกแบบการท างานโปรแกรม 

   ทดลองใช้งานโปรแกรม 

สรุปผลจากการศึกษา 

  รวบรวมแบบ 
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1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสอบถามเกี่ยวกับวิธีการเขียนแบบ 
วิธีการเขียนแบบก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม จะมีหลักการเขียนเพื่อแสดงแบบให้

ถูกต้องตามหลักกฎหมาย หลักการแสดงแบบ แต่วิธีการเขียนจะมีหลายวิธีการเลือกใช้จะเป็นไป
ตามความถนัดของแต่ละบุคคล ผู้ศึกษาจึงได้ท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษ ณ์ 
สถาปนิกจ านวน 4 ท่าน และช่างเขียนแบบจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วยข้อสรุปดังต่อไปนี้  

   1.1 การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล  
         ในการส ารวจข้อมูลนั้นเพื่อให้การศึกษาข้อมูลอย่างถูกต้อง ผู้ศึกษาได้ท าการแบ่ง

ขั้นตอนการศึกษาตมล าดับขั้นตอนดังนี้ 
      1.1.1 การศึกษาข้อมูลขั้นทุติยภูมิ เป็นขั้นการศึกษาทฤษฎีต่างๆและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องค้นคว้างานวิชาการ หนังสือ เว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศรวมถึงซอฟแวร์ที่มีลักษณะ
การท างานที่คล้ายกัน เพื่อน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์อ้างอิงการด าเนินการค้นคว้าท าให้ผล
การศึกษามีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

   1.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา     จากการสอบถามโดยการต้ังค าถามที่
เกี่ยวกับกระบวนการท างาน วิธีการเขียนจากแบบ (Drawing)  และแนวคิดข้อเสนอแนะประกอบ
กับทฤษฎีและหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบก่อสร้างบันไดให้ถูกต้อง เพื่อน าไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาโปรแกรม โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1.2 การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย  การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ปัญหาต่างๆที่เกิดระหว่างการเขียนแบบและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีการสอบถาม สังเกตจากพฤติกรรมการท า งาน และไฟล์งานที่ผู้เขียนแบบได้
ให้มาประกอบพร้อมกับอธิบายวิธีการเขียน และแนวทาง ข้อเสนอแนะที่ได้จากกลุ่มเป้าหมาย
แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้   

สถาปนิกที่เขียนแบบเอง (Architect)  ข้อสรุปจากการสัมภาษณ์สถาปนิกจ านวน 4 
ท าให้สามารถได้ข้อสรุปที่น ามาเป็นประโยชน์ในการท างานดังต่อไปนี้ 

1. การค านวณเป็นวิธีที่ใช้ทักษะความเข้าใจและความจ าเกี่ยวกับข้อกฎหมายถ้ามี
โปรแกรมช่วยให้การค านวณสามารถท าได้สะดวกและรวดเร็วประกอบกับการช่วยตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ตามข้อกฎหมายจะช่วยลดเวลาในการท างานได้ 

2.หน้าจอส าหรับการท างานควรแยกเป็นแต่ละรูปแบบของบันไดอย่างชัดเจน ใช้งาน
ง่าย ขั้นตอนการใช้งานไม่ควรซับซ้อน 
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3.การค านวณและแบบที่สร้างควรเป็นไปโดยอัตโนมัติสามารถปรับแต่งค่าและแก้ไข
ได้ 

4.การรูปประกอบควรมีความเคลื่อนไหวปรับไปตามข้อมูลที่ได้จาการค านวณเพื่อให้
สามารถตรวจเช็คความถูกต้องได้ก่อนที่โปรแกรมจะท าการสร้าง 

5.โปรแกรมควรตรวจเช็คข้อกฎหมายได้ 
ช่างเขียนแบบก่อสร้าง  (Draftsman) ข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ช่างเขียนแบบ

จ านวน 3 ท่าน ท าให้สามารถได้ข้อสรุปที่น ามาเป็นประโยชน์ในการท างานดังต่อไปนี้ 
1. แบบที่โปรแกรมสร้างควรเป็นไปด้วยอัตโนมัติแสดงรายละเอียดตามหลักการเขียน

แบบได้ถูกต้องและมีเลเยอร์ที่ใช้เขียนบันไดอย่างครบถ้วน 
2. การแสดงรายละเอียดของราวบันไดควรออกแบบให้สามารถเลือกวางต าแหน่งได้ 

เช่น การเขียนราวบันได จะมีระยะที่เว้นจากระยะของบันได 5 เซนติเมตร   
 

2.รวบรวมแบบ 
จากการรวบรวมแบบบันไดและคัดกรองแบบ และน ามาวิเคราะห์หาส่วนที่ซ้ าซ้อนและ

ไม่สามารถคัดลอกได้คือ  เส้นที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงลูกนอนบันได  ราวบันได  ส่วนที่สามารถคัดลอก
ไม่ได้คือ  เส้นแสดงการขึ้น – ลง ในแบบแปลน   หมายเลขแสดงจ านวนบันได  จมูกบันได เส้นบอก
ขนาด  ในแบบแปลน และ ในส่วนของรูปตัดก็เช่นเดียวกัน จะมีการแสดงขั้นบันไดในแนวต้ัง จะ
เห็นลูกต้ังและลูกนอนตามจ านวนที่ได้ค านวณแล ะราวบันไดที่แสดงความสูงและราวกัน ตก
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ภาพที่ 32   แสดงตัวอย่างแนวคิดการสร้าง Output ของแบบแปลน   

จากภาพที่ 28 เป็นแบบแปลนตัวอย่างแสดงองค์ประกอบของ Output ที่โปรแกรมจะ
ท าการสร้างเมื่อผู้ใช้ป้อนค่าที่ต้องการในแบบฟอร์ม (Dialog) ที่ผู้ศึกษาได้ท าการออกแบบจะ
ประกอบด้วย   

A.เส้นแสดงลูกนอน 
B.เส้นประแสดงแนวจมูกบันได  
C.หมายเลขแสดงจ านวนบันได 
D.ราวบันได 
E. เส้นแสดงแนวขึ้น –ลง แสดงตามลักษณะการใช้งานของแต่ละละดับชั้น 
F.เส้นตัดระหว่างชั้น 
G.ตัวหนังสือแสดงจ านวนลูกนอน 
H.เส้นบอกขนาดแสดงขนาดตามส่วนต่างๆของบันไดทั้งแนวต้ังและแนวนอน  
I. ชานพักบันได   

 
3.เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม   

3.1 โปรแกรมภาษา C# หรือ Microsoft Visual  C# 2008 Express Edition Visual 
   C# เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนามาจากภาษา C ที่มีการพัฒนาท าให้การเขียน
โปรแกรมมีเครื่องมือต่างๆในการช่วยเขียนโปรแกรมมากขึ้นหรือ เรียกว่า Form ที่เหมาะส าหรับใช้
ออกแบบหน้าจอท่ีใช้ส าหรับติดต่อกับผู้ใช้งาน   

  3.2 โปรแกรมเขียนแบบ NanoCAD 3.5   
   โปรแกรมเขียนแบบ NanoCAD 3.5 เป็นโปรแกรมที่ผู้ศึกษาได้ท าการทดลองใช้

เขียนแบบเฉพาะงาน  2D Drafting  โดยน า Reference  ของ Teigha  เป็นเครื่องมือในการช่วย
สร้างค าสั่งใน C#และท าการเชื่อมโยงกับ NanoCad  ในส่วนของ Command line และ Form  
Dialogที่ใช้ส าหรับป้อนข้อมูล 
4. รูปแบบการตั้งชื่อเลเยอร์ในคู่มือมาตรฐาน 

 รูปแบบของเลเยอร์มาตรฐานผู้ศึกษาได้คัดเลือกบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเขียน
แบบบันไดและมีการเพิ่มเติมบางส่วนที่ยังขาดในส่วนท่ีเกี่ยวกับส่วนขยาย  
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ตารางที่  9  แสดงรูปแบบการต้ังชื่อเลเยอร์มาตรฐานที่คัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องบันได  

 
Major 
Group 

            Description Layer Name  Pen 
width 

Color 

Floor Plan     
 ลูกตั้ง ลูกนอนของบันได บันไดเล่ือน A-FLOR-STRS 0.25 1 
 ลูกกรงราวจับของบันได ระเบียง 
ขอบกันตก 

A-FLOR-HRAL 0
0.25 

2
15 

 เลขที ่ลูกตั้ง ลูกนอนของบันได บันได
เล่ือน 

A-FLOR-STRS-
NUM 

0
0.25 

2
205 

Detail เส้นบอกระยะทั่วไป A  -ANNO-DIMS 0
0.250 

1
15 

 เส้นบอกระยะแบบเมตริกและค า
บรรยาย 

A- DETL- METR 0
0.18 

5
54 

 สัญลักษณ์รูปตัดในแบบขยาย A- DETL- SYMB 0.35  
3 

 
ที่มา:ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย.์ คู่มือปฏิบัติวิชาชีพมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง ฉบับปี พ.ศ. 2554  
.(กรุงเทพ: สมาคมสถาปนิกสยามในพระราชูปถัมภ์,2554).  

ตารางที่  10   แสดงรูปแบบการต้ังชื่อเลเยอร์มาตรฐานที่เพิ่มเติม 
 

Major 
Group 

Description                 Layer Name  Pen 
width 

Color Ltype 

 เส้นแสดงการขึ้น- ลง A-FLOR-STRS-UP-
DOWN 

0
0.15 

  

 จมูกบันได A-FLOR-STRS-NOISE 0.15  hidden 

 ลูกกรงราวจับของบันได ระเบียง 
ขอบกันตกด้านซ้าย 

A-FLOR-HRAL- 
LEFT 

0.25 1  

 ลูกกรงราวจับของบันได ระเบียง 
ขอบกันตกด้านขวา 

A-FLOR-HRAL- 
RIGHT 

0
0.25 

2
15 
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5.การวางระบบการท างานของโปรแกรม  
เมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมตัวอย่างการออกแบบหน้าจอให้ผู้ใช้งานควรแยก

ออกเป็นโปรแกรมย่อยๆที่สามารถสร้างบันไดในแต่ละแบบได้อย่างเป็นอิสระจะใช้งานได้สะดวก
กว่ารวมทุกแบบไว้ใน UI (User Interface) เนื่องจากแต่ละรูปแบบจะมีค่าพารามิเตอร์แตกต่างกัน
และท าการเสริมในเรื่องของการน ารูปแบบเลเยอร์มาตรฐานมาใช้ ซึ่งในโครงสร้างหลักๆของ
โปรแกรม   

     โปรแกรมเสริม 
   
  สร้างเลเยอร์ไว้ใน (Template) 
  สร้างแบบแปลน  
                         มาตราส่วนขนาดใหญ่ 
                     มาตราส่วนขนาดเล็ก 
 
5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1.1.บันไดแต่ละรูปแบบมีวิธีการเขียนและใช้ค่าพารามิเตอร์ที่ต่างกันท าให้การ

แยกฟังก์ชั่นต่างๆของบันไดเพื่อเขียนแต่ละรูปแบบจะเป็นการสะดวกกว่าการสร้างทั้งหมดไว้ใน
หน้าจอเดียวเนื่องจากการเขียนบันไดแต่ละงานจะเขียนรูปแบบเดียว และเขียนที่ละชิ้นงาน 

   5.1.2.การออกแบบหน้าจ อที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้งานต้องใช้ง่ายและไม่ซับซ้อนมี
ข้อมูลส าหรับการสร้างแบบอย่างครบถ้วน 

   5.1.3.แบบ Drawingที่สร้างอัตโนมัติโดยโปรแกรมสามารถท าการแก้ไขชิ้นงานได้
โดยอิสระ 

5.2 การก าหนดคุณลักษณะของโปรแกรม 
 5.2.1ต้ังค่ารูปแบบเลเยอร์ที่เกี่ยวข้องกับบันไดจากเลเยอร์มาตรฐานใน Template  
 5.2.2 ค านวณและสร้างแบบบันไดทางตรงแบบมีชานพักและไม่มีชานพัก แบบ

บันไดตัวยู (U-Shape) และบันไดตัวแอล (L-Shape) โดยอัตโนมัติ 
 5.2.3 Dialogส าหรับสร้างแบบแปลนการค านวณและสร้างบันไดแต่ละรูปแบบ

แยกกัน   
 5.2.4 รายละเอียดของลูกนอน ความกว้าง ความยาวสามารถปรับเปลี่ยนค่าได้

จาก Dialog 
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 5.2.5 บันไดทั้ง   3 รูปแบบสามารถสร้างและเลือกแสดงผลเพื่อน าไปใช้ได้ทั้ง
สเกลเล็กและเสกลใหญ่โดยแบบจะแสดง  Output ในแบบ Endless View หรือแบบขยายและการ
ต้ังค่าของเลเยอร์ท่ีเป็นรูปแบบตามมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้างฉบับปี 2554  

 5.2.6 ลักษณะของหน้าจอหรือการใช้งานทาง Command line สามารถเข้าใจ
ล าดับขั้นตอนได้ง่ายมีความสวยงามน่าใช้งานสะดวกต่อการป้อนข้อมูลและประกอบด้วย
ค่าพารามิเตอร์ที่สามารถเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง 

 5.2.8. แบบที่เขียนโดยอัตโนมัติ Group และUngroupได้และมีการเคลื่อนไหว
ชิ้นงานได้อย่างอิสระ 

 
6. การวางระบบการท างานของโปรแกรม 

เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้สามารถสรุปแนวทางท างานของโปรแกรมและท าการ
เขียนเป็นล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้  

6.1 เขียนผังการท างานในการสร้างแบบแปลนของโปรแกรม (Flow chart) จาก
การวิเคราะห์แบบให้เหลือที่โปรแกรมจะท าการสร้างจึงท าการแยกออกเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้   

 

 
 

ภาพที่ 33   แสดงแบบ บันไดตัวยู                          ภาพที่ 34  แสดงการแบ่งฟังก์ชั่นเป็นModuel 
จากภาพที่ 33  ยกตัวอย่างรูปแบบของบันไดตัวยู  เนื่องจากประกอบด้วยส่วนต่างๆที่

ครบถ้วนามารถน ามาแยกส่วนต่างๆย้อนไป เป็น Module ดังต่อไปนี้  
จากภาพที่ 34 เป็นการน าภาพที่ 29 ที่ก าหนดส่วนประกอบต่างๆที่โปรแกรมจะท าการ

สร้างน ามาแยกส่วนประกอบออกเป็นก้อนๆในลักษณะย้อนกลับไปเป็นแบบร่ างก่อนน ามาท าการ
เขียนแบบ 
ออกแบบขั้นตอนการท างานของโปรแกรมในส่วนของแบบแปลน 
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    Type A            Type B              TypeC    Type D 
 

ภาพที่ 35     แสดงผังโครงสร้างโปรแกรมแบบ Moduleในแบบแปลน 
รูปแบบของบันไดต่างๆสามารถอธิบายได้ดังนี้  
Type A      แบบแปลนบันไดทางตรงแบบช่วงเดียวไม่มีชานพัก (Straight Run) 
Type B     แบบแปลนบันไดทางตรงแบบช่วงเดียวมีชานพัก (Landing) 
Type C    แบบแปลนบันไดตัวยู (L-Shape)    
Type D     แบบแปลนบันไดตัวแอล (U- Shape)  
จากรูปแบบของบันไดที่ได้รวบรวมท าให้พบว่าบันไดในลักษณะเป็นทางตรง  สามารถ

น าที่จะประกอบเป็นบันไดได้ อีก 2  รูปแบบ  คือ บันไดตัวแอล (L -SHAPE) และบันไดตัวยู (U-
SHAPE)ซึ่งจะตรงกับ วิธีการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของ Module หรือแบ่งการเขียนส่วนย่อยๆ    
น ามาประกอบกันเนื่องจากการเขียนโปรแกรมในลักษณะดังกล่าวมีประโยชน์ในการลดขั้นตอนใน
ส่วนที่มีการเขียนซ้ าซ้อนและยังสามารถน าต้นแบบ  Module 1 ที่เรียกเข้ามาท าการต่อเติม
คุณสมบัติจากต้นแบบ โดยสร้างเพิ่ มเติมจากต้นแบบและการปรับเปลี่ยนค่า  (พารามิเตอร์ ) เพื่อ
ปรับขนาดหรือเปลี่ยนรูปแบบจากที่น าต้นแบบมาสร้างต่อได้โดยไม่กระทบกับ  Module1   และ
จาก ต้นแบบสามารถน ามาแบ่งออกเป็น 3  Module ดังต่อไปนี ้

 
6.2 การอออกแบบโปรแกรมในลักษณะโมดูล (Modular Design) 
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 “โมดูล คือ ชุดค าสั่งส าหรับกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งที่ถือเป็นหน่วยย่อยและมี
เนื้อหาสมบูรณ์ในตัวมันเอง การออกแบบโปรแกรมในลักษณะโมดูลจะช่วยให้แก้ไขง่ายโดยไม่
ส่งผลกระทบกับโมดูลอื่นๆ”1 

 

     โมดูล ที่น ามาใช้เป็นต้นแบบจะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ  
 1. Module 1 ( Straight run)  ชิ้นส่วนของเส้นแสดงลูกนอนบันไดและจมูกบันได

ออกแบบให้น าไปใช้ในการสร้างบันไดตรงแบบไม่มีชานพักและแบบมีชานพักซึ่งการท างานของ
ชิ้นส่วนนี้ จะถูกเรียกจากต้นแบบและน าไปสร้างเป็น โมดูลย่อยๆประกอบการสร้าง บันไดตรงแบบ
มีชานพัก 

 2. Module 2 (Landing) เขียนเป็นชานพักเพื่อให้น า ไปใช้ได้ 3รูปแบบ  คือ 
Straight run   U-shape , L-shape ลักษณะการน าไปใช้งานเรียกชิ้นต้นแบบน าไปปรับเปลี่ยนค่า
ตามรูปแบบบันได 

 3.  Module 3  (Flight 2)  เป็นชิ้นส่วนที่สร้างเพื่อให้น าไปใช้ได้    2 รูปแบบ    U-
shape , L-shape    

 
 โมดูลในที่เป็นส่วนรายละเอียดประกอบ 
 -วงกลมพร้อมเลขบันได 
 -ราวบันไดคู่ 
  - ราวบันไดที่ใช้กับบันไดตัวแอล 
  - ราวบันไดที่ใช้กับบันไดตัวยู 

   -เส้นแสดงทิศทางการขึ้น 
  - เส้นแสดงทิศทางขึ้นที่ใช้กับบันไดตัวแอล 
  - เส้นแสดงทิศทางขึ้นที่ใช้กับบันไดตัวยู 

   - แนวเส้นตัด 
  - เส้นตัดที่ใช้กับบันไดตัวแอล 
  - เส้นตัดที่ใช้กับบันไดตัวยู 
 

___________________________ 
1 โอภาส เอี่ยมสิริ, อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมภาษาซ,ี (กรุงเทพ: บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น 

จ ากัด (มหาชน,  2557), 14. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ออกแบบขั้นตอนการสร้างแบบแปลนบันไดทางตรงแบบไม่มีชานพัก(Straight run) 
 
    (Type A) Module 1  
   
               =  
                             
     
                   
           

 
ล าดับการเขียน           (A)   (  B  +  C)                (  D)       (  E)     (  F)     (G)         
ภาพที่ 36  แสดงผังโครงสร้างโปรแกรมแบบ Module ในแบบแปลนบันไดทางตรงแบบไม่มีชาน
            พัก(Straight run)  

จาก Moduleท่ี 1 อธิบาย ล าดับการเขียนได้ดังต่อไปนี้ 
A:  หมายถึง  การเริ่มต้นสร้างแบบจากจากกรอบพื้นที่ภายนอกจากโดยน าผลของการ

 ค านวณคือ    จ านวนลูกนอน * ระยะลูกนอน  = ความยาวทั้งหมด 

ความกว้างบันได            = ความกว้างตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้า โปรแกรม 

B : หมายถึง  การแสดงจ านวนลูกนอนตามจ านวนที่โปรแกรมค านวณ 
C:  หมายถึง   การแสดงจมูกบันไดตามจ านวนเท่ากับลูกนอนเมื่อต้องการน าแบบใช้   

 แบบขยาย 
D : หมายถึง สัญลักษณ์แสดงหมายเลขก ากับจ านวนขั้นบันได 
E : หมายถึง  สัญลักษณ์แสดงต าแหน่งการวางราวบันไดให้เลือกจัดวางได้ทั้ง 2 ข้าง 

 และใช้ค าสั่งที่สามารถบัง (Wipeout)ตัวขั้นบันไดที่เห็นภายในโดยไม่ต้องใช้ค าสั่งตัด
 เส้น 

F  : หมายถึง  สัญลักษณ์แสดงทิศทางลงของบันได 
G : หมายถึง สัญลักษณ์ของเส้นตัด 

 
ออกแบบขั้นตอนการ สร้างแบบแปลนบันไดที่มีชานพัก 
 (Type B) Module 1, 2 

 

 
1 

 
2 

 
     
       

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                (Module2)  (Module3)    ( B  +     C)         ( D )    (E)       (F) 
                    
    
 
            

 
ล าดับการเขียน          (A)            (  B  +  C)              (  D)    (  E)    (  F)           (G)             
ภาพที่ 37     แสดงผังโครงสร้างแบบแปลนบันไดทางตรงแบบมีชานพัก (Landing) 

จาก Module 1, 2 (Type B) อธิบายล าดับการเขียนได้ดังต่อไปนี้ 
Module1:    หมายถึง      เรียก Module1 มาใส่ค่าพารามิเตอร์จาก Dialog 
Module 2:   หมายถึง      เรียก ชานพักสร้างต่อจากจุดของบันไดช่วงที่ 1 
Module1:    หมายถึง      เรียก Module1 มาใส่ค่าพารามิเตอร์ Dialog 
B  : หมายถึง  การแสดงจ านวนลูกนอนตามจ านวนที่โปรแกรมค านวณ  
C  : หมายถึง  การแสดงจมูกบันไดตาม จ านวนเท่ากับลูกนอนเมื่อต้องการน าแบบใช้

 แบบขยาย 
D  : หมายถึง  สัญลักษณ์แสดงหมายเลขก ากับจ านวนขั้นบันได  
E  : หมายถึง  สัญลักษณ์แสดงต าแหน่งการวางราวบันไดให้เลือกจัดวางได้ทั้ง 2 ข้าง 

 และใช้ค าสั่งที่สามารถบัง(Wipeout)ตัวขั้นบันไดที่เห็นภายในโดยไม่ต้องใช้ค าสั่งตัด
 เส้น 

F  : หมายถึง  สัญลักษณ์แสดงทิศทางลงของบันได 
G : หมายถึง สัญลักษณ์ของเส้นตัด 

 
 
 
 
 

       
     

 
     
       

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ออกแบบขั้นตอนการ สร้างแบบแปลนบันไดรูปตัดแอล (L-SHAPE) 
 
 
 
           Y 
         
                                        =                            +              
          
  X                             (Module1)    (Module2)    (Module1)          ( B  + C ) 
 Type C                              
 
  
              
               (D)           (E)               (F)                          (G)     
  
 

ภาพที่ 38     แสดงผังโครงสร้างโปรแกรมแบบ Moduleในแบบแปลนบันไดรูปตัวแอล (L-SHAPE) 
จาก Module 1, 2 , 1  (Type C)  อธิบายล าดับการเขียนได้ดังต่อไปนี้ 
Module 1:หมายถึง เรียก Module1 บันไดตรงแต่มีการปรับเปลี่ยนทิศทางการจัด วาง 
Module 2 : เรียก Module2 ชานพัก 
B : หมายถึง การแสดงจ านวนลูกนอนตามจ านวนที่โปรแกรมค านวณ  
C: หมายถึง  การแสดงจมูกบันไดตามจ านวนเท่ากับลูกนอนเมื่อต้องการน าแบบใช้

 แบบขยาย 
D : หมายถึงสัญลักษณ์แสดงหมายเลขก ากับจ านวนขั้นบันได 
E: หมายถึงสัญลักษณ์แสดงต าแหน่งการวางราวบันไดให้เลือกจัดวางได้ทั้ง 2 ข้าง 

 และใช้ค าสั่งที่สามารถบัง (Wipeout)ตัวขั้นบันไดที่เห็นภายในโดยไม่ต้องใช้ค าสั่งตัด
 เส้น 

F  : หมายถึง  สัญลักษณ์แสดงทิศทางลงของบันได 
G : หมายถึง สัญลักษณ์ของเส้นตัด 

 

 
       

     
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  ออกแบบขั้นตอนการ สร้างแบบแปลนบันไดรูปตัวยู(U-SHAPE) 
 

  
     
         
    
       
           (Module1)      (Module2)             (Module1)           
   Type D  
 
 
         
                                (D)          ( E)                  (F)            (G) 
 

ภาพที่ 39     แสดงผังโครงสร้างโปรแกรมแบบ Moduleในแบบแปลนบันไดรูปตัวยู(U-SHAPE) 
 
จาก Module 1, 2  ,3 ,4  (Type D)  อธิบายล าดับการเขียนได้ดังต่อไปนี้ 
Module 1  : หมายถึง เรียก Module1 บันไดตรง 
Module 2 : เรียก Module2 ชานพัก 
Module 1  : หมายถึง เรียก Module1 บันไดตรง 
 B  : หมายถึง  การแสดงจ านวนลูกนอนตามจ านวนที่โปรแกรมค านวณ  
C  : หมายถึง  การแสดงจมูกบันไดตามจ านวนเท่ากับลูกนอนเมื่อต้องการน าแบบใช้

 แบบขยาย 
D  : หมายถึง  สัญลักษณ์แสดงหมายเลขก ากับจ านวนขั้นบันได  
E2  : หมายถึง  สัญลักษณ์แสดงต าแหน่งการวางราวบันได 
F  : หมายถึง  สัญลักษณ์แสดงทิศทางลงของบันได 
G : หมายถึง สัญลักษณ์ของเส้นตัด 
 
 

 

 
       

     

 
       

     

 
       

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่11 แสดงการแยกองค์ประกอบจาก Module แบบแปลน 
 
Module 1 Geometry Block  + Attribute หมายเหตุ 
A. กรอบพื้นที่ 
     เส้นบอกขนาด  

   

B. เส้นลูกนอน     
C. เส้นประแสดงจมูกบันได    
D.วงกลมตัวเลขและตัวหนังสือ    
E. ราวบันได    
F. เส้นแสดงทิศทางการขึ้น – ลง    ใช้เฉพาะBlock

สร้างหัวลูกศร 
Module 2    
A. ชานพัก 
     เส้นบอกขนาด  

   

Module 3    
A. กรอบพื้นที่ตามจ านวน 
     เส้นบอกขนาด  

   

B. เส้นลูกนอน     
C. เส้นประแสดงจมูกบันได    
D. วงกลมตัวเลขและตัวหนังสือ    
E. ราวบันได    
G, I, ,K เส้นตัดทางลง      
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Work   Flow   การท างานของโปรแกรม 
 
    
    
 
  
 
 
 
 
                                                                             
     No                                              Yes 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

ภาพที่  40    แสดงแผนผังกระบวนการท างานของโปรแกรม 

             ค านวณ 

 

        สร้างแบบ 

       เลือกรูปแบบของบันได 

มีเลเยอร์
มาตรฐาน
หรือไม่ 

สร้างเลเยอร์อัตโนมัติ
ตามมาตรฐาน 

โหลดโปรแกรม(Plug in) 

 เปิด
โปรแกรม 

       เข้าสู่ Template  

จบการท างาน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Work  -  Flow    (บันไดทางตรง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
      No 
                
                                      
         Yes   
                     
    
      No 
        
       
         Yes 

        
 
 
ภาพที่ 41   แสดงแผนผังขั้นตอนการท างานการสร้างบันไดตรง (Straight run) 

            Update data in Dialog 

      Start 

เขียนข้ันบันได   
ครบแล้ว
หรือไม่ 

   Input  data or change  in  Dialog  

Create   MainStair    
(Module 1) 

                  Specify  point 

     Part 1 

    Create   
Nosing Stair 

เขียนจมูก
บันได   ครบ
แล้วหรือไม่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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           No 
 
      
             Yes 
      
 
  
 
 
 
 
          

   
 
      
 

 
 
 

 
ภาพที่ 41   แสดงแผนผังขั้นตอนการท างานการสร้างบันไดตรง (Straight run) 

Part 1 

           Add  Group 

Create Stair 
Num   (SD) 

 

     Create  Rail  Stair 

    Stair and Nosing    Add Group 

  Create  Up –  Down Stair 

  Create  Stair section line 

Finish 

เขียนหมายเลข
บันได   ครบ
แล้วหรือไม่    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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Work  -  Flow    (บันไดทางตรงแบบมีชานพัก)  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
                  No 
                                         
    
                     
          Yes 
      
      No    

  
       
       Yes 

 
 
 

      Start 

   In  put data or change  in  Dialog  

Create Stair  
LAND 1 

 

     Part 1 

     Create 
Nosing Stair 

   Call Module 1 and change data 

            Update data in Dialog 

                  Specify  point 

เขียนข้ันบันได   
ครบแล้ว
หรือไม่ 

เขียนจมูก
บันได   ครบ
แล้วหรือไม่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 42   แสดงแผนผังขั้นตอนการท างานการสร้างบันไดตรงแบบมีชานพัก (Landing) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
      
        
         
                       No 
 
 
              Yes 
 
         
             No  
 
      
              Yes 
 
 
 
 
 

Part 1 

      LAND1 and Nosing    Add Group 

         Call   Module 2 (Landing)    

    Call  Module 1 and  change data 

Create Stair   

 

     Create 
Nosing Stair 

Part 2 

เขียนข้ันบันได   
ครบแล้ว
หรือไม่ 

เขียนจมูก
บันได   ครบ
แล้วหรือไม่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 42   แสดงแผนผังขั้นตอนการท างานการสร้างบันไดตรงแบบมีชานพัก (Landing) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
          

   
 
      
 

 
 
 
 
ภาพที่ 42   แสดงแผนผังขั้นตอนการท างานการสร้างบันไดตรงแบบมีชานพัก (Landing) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Create  Rail  Stair 

     Create  Up –Down Stair 

     Create  Stair section line 

Finish 

  Call   Module (SD) change  data 

Part 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Work  -  Flow    (บันไดรูปตัวแอล)  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
  
 
 
                   No 
                                      
         
                                 Yes   
    
                                                                      No 
        
      Yes  
    Yes   

 
 
 
ภาพที่ 43   แสดงแผนผังขั้นตอนการท างานการสร้างบันไดรูปตัวแอล (L-Shape) 

      Start 

   In  put data or change  in  Dialog  

Create Stair  
Module1.3 

 

     Part 1 

     Create 
Nosing Stair 

     Call Module 1 and   change data 

            Update data in Dialog 

                  Specify  point 

เขียนข้ันบันได   
ครบแล้ว
หรือไม่ 

เขียนจมูก
บันได   ครบ
แล้วหรือไม่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                       No 
 
             
                                                   Yes   
               
          

                                                                       No 
 
      
            Yes 
 
 
 

ภาพที่ 43  แสดงแผนผังขั้นตอนการท างานการสร้างบันไดรูปตัวแอล (L-Shape)  

Part 1 

    Stair and Nosing    Add Group 

       Call   Module 2 (Landing) 

     Create 
Nosing Stair 

Part 2 

เขียนข้ันบันได   
ครบแล้ว
หรือไม่ 

เขียนจมูก
บันได   ครบ
แล้วหรือไม่ 

     Call Module 1 and   change data 

Create Stair  
Module1.4 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 43  แสดงแผนผังขั้นตอนการท างานการสร้างบันไดรูปตัวแอล (L-Shape)  

 
 
 
 
 
 

          Create  Rail  Stair 

      Create  Up –Down Stair 

   Create  Stair section line 

Finish 

  Call Module (SD) and change data 

Part 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Work  -  Flow    (บันไดทางรูปตัวยู)  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
               No 
                                      
    
                       Yes    
    
        No 
        
       
                      Yes 

 
 
 

      Start 

   Input  data or change  in  Dialog  

Create Stair  
Module1.4 

 

     Part 1 

     Create 
Nosing Stair 

  Call Module 1 and change data 

            Update data in Dialog 

                  Specify  point 

เขียนข้ันบันได   
ครบแล้ว
หรือไม่ 

เขียนจมูก
บันได   ครบ
แล้วหรือไม่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 44   แสดงแผนผังขั้นตอนการท างานการสร้างบันไดรูปตัวยู (U-Shape) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
         
                      No 
 
  
      
          Yes 
 
                                                                        No 
          

   
 
          Yes 
 

 
 

Part 1 

    Stair and Nosing    Add Group 

    Call   Module 2 (Landing) 

     Create 
Nosing Stair 

Part 2 

เขียนข้ันบันได   
ครบแล้ว
หรือไม่ 

เขียนจมูก
บันได   ครบ
แล้วหรือไม่ 

     Call Module 1 and   change data 

Create Stair  
Module1.4 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 44     แสดงแผนผังขั้นตอนการท างานการสร้างบันไดรูปตัวแอล (L-Shape) 
  

 
 
 
 
 
        
         
      
 
  
   
 
 
 
          

   
 
 
 

ภาพที่ 44     แสดงแผนผังขั้นตอนการท างานการสร้างบันไดรูปตัวแอล (L-Shape)

          Create  Rail  Stair 

      Create  Up –Down Stair 

   Create  Stair section line 

Finish 

  Call Module (SD) and change data 

Part 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
บทที่ 4  

ผลการออกแบบและการใช้โปรแกรม 
 

ผลการออกแบบโปรแกรมจะประกอบไปด้วย  
1.ระบบการท างานของโปรแกรมเสริม ( Application) 

1.1 ระบบสร้างเลเยอร์ท่ีใช้เขียนบันไดโดยอัตโนมัติใน Template ชื่อ Stair  
  

                
 

ภาพที่ 45    แสดงชื่อและ การติดต้ัง  Template ในโปรแกรมเสริม 
 จากภาพที่ 45 โปรแกรมจะท าการสร้าง Template ที่มีชื่อว่า Stair.dwt ที่ประกอบ

ไปด้วยรูปแบบของเลเยอร์ตามมาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้างและเลเยอร์ที่เพิ่มเติมเพื่อให้สะดวก
และสอดคล้องกับการเขียนแบบบันได   

 
 
 
    69 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 46     แสดงเลเยอร์ของบันไดที่สร้างใน Template  
จากภาพที่ 46 เมื่อเปิดโปรแกรมเสริมจะมีไฟล์ Template ที่บรรจุเลเยอร์มาตรฐานที่

สามารถใช้เขียนบันไดเตรียมไว้       
 

   
 

ภาพที่ 47     แสดงรูปแบบของการต้ังชื่อเลเยอร์ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. หน้าจอที่มี Tool ส าหรับเลือกใช้งานการสร้างบันได 
   การเข้าใช้งานทาง Toolbar 
 

 
 

ภาพที่ 48     แสดงรูปแบบของเครื่องมือทาง Toolbar 
จากภาพที่  48 โปรแกรมจะท าการสร้างเครื่องมือที่สามารถเข้าใช้ได้ทาง Toolbars   
 ประกอบด้วยเครื่องมือส าหรับสร้างบันไดดังต่อไปนี้คือ  
 1. S-STAIR1    ส าหรับการใช้สร้างบันไดตรงแบบไม่มีชานพัก 
 2. S-Land        ส าหรับการใช้สร้างบันไดตรงแบบมีชานพัก 
 3. L-SHAPE     ส าหรับการใช้สร้างบันไดรูปตัวแอล 
 4. S-STAIR-U  ส าหรับการใช้สร้างบันไดรูปตัวยู 
ขั้นตอนการใช้งานของโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           เลือกรูปแบบของบันได 

       ใช้ค่าเริ่มต้นหรือปรับเปล่ียนค่าใน Dialog 

            กดปุ่ม Draw Stairและวางต าแหน่งบันได 

       กดปุ่มอัพเดตหลังค่าที่ต้องการ 

                จบการท างาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 49  แสดงล าดับขั้นตอนการสร้างบันไดจาก Dialog 
หน้าจอการใช้ค านวณบันไดตรง(Straight run)  

 

 
 
ภาพที่ 50    แสดงหน้าจอส่วนประกอบการสร้างบันไดตรง(Straight run) 
  
ตารางที่ 12  ก าหนดค่าให้กับพร็อพเพอร์ต้ีต่างๆตามส่วนประกอบบันไดตรง ดังต่อไปนี้  

 
Dialog                     Function 

 FLOOR  TO FLOOR ความสูงระดับพื้นถึงพื้น 

RISER ระยะความสูงลูกตั้ง 
STEP จ านวนขั้นบันได 

TOTAL FLIGHT(B) ความยาวช่วงบันได 

TREAD ความกว้างลูกนอน 

 WIDTH STAIR(A) ความกว้างบันได 

Draw Stairs วาดบันได 

Update ใช้ปรับปรุงข้อมูลจาก Dialog แต่ต้องไม่เกินที่กฎหมาย
ก าหนด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 51    แสดงหน้าจอตรงส่วนRiserเมื่อท าการป้อนค่าใหม่และใช้ปุ่มกดเพื่ออัพเดตข้อมูล  
 จากภาพที่  51  เมื่อท าการปรับค่าที่ Riser           จากค่าเริ่มต้นที่โปรแกรมได้ท าการ
ต้ังไว้จาก 0.20 เป็น 0.18  การเปลี่ยนแปลงจากค่าเดิมจะสัมพันธ์กับค่าอ่ืนอีก 2คือจ านวน
ขั้นบันได(STEP )           และความยาวรวมของช่วงบันได(TOTAL FLIGHT) 
 

    
 

ภาพที่ 52   แสดงหน้าจอตรงส่วน Riser            เมื่อท าการป้อนค่าใหม่และใช้ปุ่มกดเพื่อท า การ
ป้อนค่าถ้าจ านวนเกินกว่ากฎหมายก าหนดโปรแกรมจะท าการแจ้งเตือน  

1 

2 

3 

1 

2 3 

1 

1 

   ส
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สมุดกลาง
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ภาพที่ 53    แสดงหน้าจอตรงส่วน Tread            เมื่อท าการป้อนค่าใหม่และใช้ปุ่มกดเมื่อท าการ 
 ป้อนค่าถ้ากรณีที่จ านวนเกินกว่ากฎหมายก าหนดโปรแกรมจะท าการแจ้งเตือน  
 

        
 
ภาพที่ 54    แสดงหน้าจอตรงส่วน Width Stair             เมื่อท าการป้อนค่าใหม่และใช้ปุ่มกด เมื่อ
 ท าการป้อนค่าถ้ากรณีที่จ านวนเกินกว่ากฎหมายก าหนดโปรแกรมจะท าการแจ้งเตือน  

ผลการท างานของโปรแกรม 
 
 
 

1 

1 

1 

1 
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  A                             B                                    C 

ภาพที่ 55    แสดงผลการสร้างบันไดตรงตามล าดับ 
A  คือ แบบที่สร้างจากค่าเริ่มต้นจาก Dialog 
B  คือ แบบที่สร้างจากการเปลี่ยนค่าความสูงลูกต้ัง  
C  คือ แบบที่สร้างจากค่าเริ่มต้นและท าการเปลี่ยนรูปแบบโดยการปิดเลเยอร์เมื่อ

 ต้องการน าแบบไปใช้ในมาตราส่วนขนาดเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หน้าจอการใช้ค านวณบันไดตรงแบบมีชานพัก(Landing)  

 

 
 
ภาพที่ 56    แสดงหน้าจอส่วนประกอบการสร้างบันไดตรงแบบมีชานพัก  
ตารางที่ 13  ก าหนดค่าให้กับพร็อพเพอร์ต้ีต่างๆตามส่วนประกอบบันไดตรงแบบมีชานพัก 

     Dialog             Function 
 FLOOR  TO FLOOR ความสูงระดับพื้นถึงพื้น 

RISER ระยะความสูงลูกตั้ง 
STEP จ านวนบันได 

TOTAL FLIGHT(E) ความยาวช่วงบันได 

TREAD ระยะความกว้างลูกนอน 

 WIDTH STAIR(A) ระยะความกว้างบันได 

 FLIGHT จ านวนขั้นบันไดช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 
TOTAL  FLIGHT ระยะความยาวบันไดช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 
LAND(C) ระยะความยาวของบันได 
B+C ระยะความยาวบันไดช่วงที่ 1บวกด้วยความยาวชานพัก 
Draw Stairs วาดบันได 
Update ใช้ปรับปรุงข้อมูลจาก Dialog แต่ต้องไม่เกินที่กฎหมายก าหนด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 57   แสดงหน้าจอตรงส่วน FLIGHT            เมื่อท าการปรับเปลี่ยนค่าจ านวนบันไดจากช่วง
 ท่ี 1 ช่วง  ที่ 2 เปลี่ยนตามและเปลี่ยนค่าที่ความยาวช่วงตามล าดับ 
 

 
 
ภาพที่ 58    แสดงหน้าจอตรงส่วน LAND(C )            เมื่อท าการเพิ่มค่าความยาวชานพักจะท าให้
ค่าความยาวโดยรวมของบันได            เพิ่มขึ้นตามค่าจ านวนท่ีเพิ่มเข้าไป  

2 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 
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ภาพที่ 59    แสดงหน้าจอตรงส่วน TREAD              เมื่อท าการปรับเปลี่ยนค่าระยะลูกนอนค่าจะ
 ท าให้เกิดค่าแปรผันตามไปคือ ความยาวบันไดทั้ง 2 ช่วง          และความยาวรวม 
 ของ บันได  
 

ผลการออกแบบโปรแกรม 

 
   A       B              C       D 

1 

2 
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1 
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ภาพที่ 60    แสดงผลการออกแบบของโปรแกรมเริ่มจากค่าเริ่มต้นและค่าที่ท าการปรับเปลี่ยนค่า  
จากภาพที่ 57  จะเป็นการแสดงผลการท างานของโปรแกรมตามล าดับคือ   
A  คือ แบบที่สร้างจากค่าเริ่มต้นจาก Dialog 
B  คือ แบบที่สร้างจากการเปลี่ยนค่าจ านวนขั้นระหว่างช่วงที่1และ 2 
C  คือ แบบที่สร้างจากการปรับค่าความยาวชานพักจาก 1.50 เป็น  1.70 เมตร  
D  คือ แบบที่สร้างจากการปรับค่าระยะลูกนอนชานพักจาก 0.25 เป็น  0.30 เมตร  
 
หน้าจอการใช้ค านวณบันไดรูปตัวแอล(L-SHAPE)  
 

 
 
ภาพที่ 61    แสดงหน้าจอส่วนประกอบการสร้างบันไดรูปตัวแอล(L-SHAPE) 
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ตารางที่ 13  ก าหนดค่าให้กับพร็อพเพอร์ต้ีต่างๆตามส่วนประกอบบันไดรูปตัวแอล 

 
Dialog ฟังก์ชันการใช้งาน 

Floor  to Floor ความสูงระดับพื้นถึงพื้น 

RISER ระยะความสูงลูกตั้ง 
STEP จ านวนบันได 

 FLIGHT แสดงจ านวนบันได 
FLIGHT 1 = จ านวนบันไดช่วงที่ 1 
FLIGHT 2= ความยาวช่วงที่ 2 

B 
A 
D 
E 

B = ความยาวบันไดช่วงที่ 1 
A = ความยาวบันไดช่วงที่ 1บวกด้วยชานพัก Land A 
D = ความยาวบันไดช่วงที่ 2 
E = ความยาวบันไดช่วงที่ 2+ Land E 
 

LAND(A) 
LAND(E) 
 

แสดงความยาวของชานพักแนวแกน X 
แสดงความยาวของชานพักแนวแกน Y 

 WIDTH STAIR ระยะความกว้างบันได 

TREAD ระยะความกว้างลูกนอน 

Draw Stairs วาดบันได 
Update ใช้ปรับปรุงข้อมูลจาก Dialog แต่ต้องไม่เกินที่กฎหมายก าหนด 

 

   ส
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ภาพที่ 62    แสดงหน้าจอตรงส่วน FLIGHT             เมื่อท าการปรับเปลี่ยนค่าจ านวนบันไดจาก
       ช่วง ท่ี 1 ช่วงที่ 2            และค่าความยาวช่วง B  และ A  
 

         
 

 ภาพที่ 63    แสดงหน้าจอตรงความยาวด้าน A            เมื่อท าการปรับเปลี่ยนค่าความยาวของ
  LAND A จะเพิ่มหรือลดตามไป 

1 

2 

3 

1 
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ภาพที่ 64   แสดงหน้าจอตรงความยาวด้าน E            เมื่อท าการปรับเปลี่ยนค่าความยาวของ     
 LAND E จะ เพิ่มหรือลดตามไป  
 
ผลการออกแบบโปรแกรม 

 
  A       B               C             D 

ภาพที่ 65  แสดงผลการท างานของโปรแกรมสร้างบันไดตัวแอลตามล าดับ  
 A  คือ แบบที่สร้างจากค่าเริ่มต้นจาก Dialog 
 B  คือ แบบที่สร้างจากการเปลี่ยนค่าจ านวนขั้นระหว่างช่วงที่1และ 2 
 C  คือ แบบที่สร้างจากการปรับค่าความยาวช่วง A  
D  คือ แบบที่สร้างจากการปรับค่าความยาวช่วง B 

 

1 

2 

1 

2 
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หน้าจอการใช้ค านวณบันไดรูปตัวยู(U-SHAPE)  
 

 
 
ภาพที่ 66     แสดงหน้าจอส่วนประกอบการสร้างบันไดรูปตัวยู (U-SHAPE) 
ตารางที่ 15  ก าหนดค่าให้กับพร็อพเพอร์ต้ีต่างๆตามส่วนประกอบบันไดรูปตัวยู 

 
Dialog ฟังก์ชันการใช้งาน 

FLOOR  TO  FLOOR ความสูงระดับพื้นถึงพื้น 

RISER ระยะความสูงลูกตั้ง 
STEP จ านวนขั้นบันได 

FLIGHT จ านวนขั้นบันไดช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2  
GAP ช่องว่างระหว่างบันได 
F ความกว้างของบันได 
E ความยาวบันได 
TREAD ระยะความกว้างลูกนอน 

C ความกว้างชานพัก 
A ความกว้างบันได 

Draw Stairs วาดบันได 
Update ใช้ปรับปรุงข้อมูลจาก Dialog แต่ต้องไม่เกินที่กฎหมายก าหนด 

   ส
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ภาพที่ 67    แสดงหน้าจอตรงส่วน FLIGHT            เมื่อท าการปรับเปลี่ยนค่าในจากช่วงที่ 1จะท า 
 ให้ช่วงที่ 2             เปลี่ยนค่าตามและส่งผลให้ความยาวช่วงเปลี่ยน E      
 แปลงไปตามล าดับ 

 

 
 

ภาพที่ 68     แสดงหน้าจอตรงส่วน GAP           เมื่อท าการเปลี่ยนค่าจะท าให้ความกว้างที่ส่วน  
  ชานพัก (F) เพิ่มค่าตามไป  

1 

2 

3 

1 

2 
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ภาพที่ 69 แสดงหน้าจอตรงส่วน C             เมื่อท าการปรับเปลี่ยนค่าจะท าให้ค่าความกว้างที่
 ช่วงยาวของบันได (E)                เปลี่ยนค่าตามไป 
 
ผลการออกแบบโปรแกรม 

 
  A       B               C             D 

ภาพที่ 70   แสดงผลการสร้างบันไดรูปตัวยูท่ีค่าเริ่มต้นและท าการปรับค่าตามล าดับ  

 A  คือ แบบที่สร้างจากค่าเริ่มต้นจาก Dialog  
B  คือ แบบที่สร้างจากการเปลี่ยนค่าจ านวนขั้นระหว่างช่วงที่1และ 2 
C  คือ แบบที่สร้างจากการปรับค่าที่ GAPจะมีผลต่อความกว้างบันไดด้าน F 
D  คือ แบบที่สร้างจากการปรับค่าความยาวกว้างช่วง Cจะมีผลต่อความยาวบันได

 ด้าน E
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1 
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     บทที่ 5 
         สรุปผลการวิจัย 

 
1.สรุปผลการวิจัย 

ผลการพัฒนาโปรแกรมช่วยเขียนแบบบันได ค .ส.ล. พบว่าสามารถใช้ค านวณหา
จ านวนขั้นบันไดและปรับข้อมูลของค่าความสัมพันธ์ต่างๆได้ โดยการน ากฎหมายก่อสร้างที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบบันไดเข้ามาช่วยใน ด้านข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องตรวจสอบความถูกต้อง
เกี่ยวกับข้อก าหนดทางกฎหมายควบคุ มอาคาร ท าให้ผู้ใช้งานสามารถท าการค านวณได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  

ในส่วนของแบบโปรแกรมสามารถสร้างโครงร่างตามรูปแบบบันไดที่ท าการก าหนดไว้
เบื้องต้นได้โดยอัตโนมัติ คือ บันไดตรงช่วงเดียว บันไดตรงแบบมีชานพัก บันไดรูปตัวยู และบันได
รูปตัวแอล ที่น าไปใช้ได้ทั้งใน มาตราส่วนขนาดเล็กและมาตราส่วนขนาดใหญ่โดยการใช้รูปแบบ
ของเลเยอร์ ในข้อก าหนดของคู่มือปฏิบัติวิชาชีพ มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้างฉบับปี  พ .ศ 
2554 เป็นตัวควบคุมการแสดงผลท าให้ลดขั้นตอนในการเขียนแบบได้   

 
2.อุปสรรคและข้อจ ากัด 
  เนื่องจากรูปแบบของบันไดมีความหลากหลาย  การศึกษาจ านวนแบบตัวอย่างที่ได้
คัดเลือกมาจึงเป็นเพียงส่วนน้อย  ประกอบกับวิธีการท างานของสถาปนิกและช่างเขียนแบบแต่
ละคนมีความแตกต่าง โปรแกรมที่ท าการพัฒนาจึงสามารถท าได้เบื้องต้นเพียงโครงร่างของบันได
ตามรูปแบบเท่าน้ัน ยังมาสามารถน าไปใช้เขียนแบบบันไดได้ทั้งหมดของกระบวนการ  
 
3.ข้อเสนอแนะ 

จากทดสอบโปรแกรมพบว่า ส่วนที่ต้องเพิ่มเติมจากโครงร่างบันไดที่โปรแกรมสร้างให้
สามารถเพิ่มรายละเอียดในส่วนของเส้นบอกขนาด (Dimension) เพิ่มความสะดวกในการแก้ไข
ชิ้นงานให้สามารถบังคับทิศทางและมุมได้อย่างอิสระบนหน้าจอ ขยายฟังก์ชั่นการใช้งานให้
สามารถขึ้นแบบบันไดบันไดเวียนได้ ดังนั้น จึงควรศึกษาเพิ่มเติมด้านข้อมูลและเทคนิคของการใช้
ภาษาโปรแกรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของโปรแกรมเสริมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
    86 
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กฏกระทรวง 
ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

----------------------- 
 

 

ส่วนที่ 3 

บันไดของอาคาร 
ข้อ 23 บันไดของอาคารอยู่อาศัยถ้ามีต้องมีอย่างน้อยหนึ่งบันไดท่ีมีความกว้างสุทธิไม่

น้อยกว่า  80 เซนติเมตร ช่วงหนึ่งสูงไม่เกิน  3 เมตร ลูกต้ังสูงไม่เกิน  20 เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหัก
ส่วนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า  22เซนติเมตร และต้องมีพื้นหน้า
บันไดมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได 

บันไดที่สูงเกิน  3 เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง  3 เมตร หรือน้อยกว่านั้น และชาน
พักบันไดต้องมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได ระยะด่ิงจากขั้นบันไดหรือชาน
พักบันไดถึงส่วนต ่าสุดของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปต้องสูงไม่น้อยกว่า1.90 เมตร 

ข้อ 24 บันไดของอาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ส านักงาน 
อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ โรงงาน และอาคาร พิเศษ ส าหรับที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้น
เหนือขึ้นไป รวมกันไม่เกิน  300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า  1.20 เมตร แต่ส า 
หรับบันไดของอาคารดังกล่าวที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน  300 ตารางเมตร 
ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า  1.50 เมตร ถ้าความกว้างสุทธิของบันไดน้อยกว่า  1.50 เมตร 
ต้องมีบันไดอย่างน้อยสองบันไดและแต่ละบันไดต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร 

บันไดของอาคารที่ใช้เป็นที่ชุมนุมของคนจ านวนมาก เช่น บันไดห้องประชุมหรือห้อง
บรรยายท่ีมีพื้ นที่รวมกันต้ังแต่  500ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดห้องรับประทานอาหารหรือสถาน
บริการที่มีพื้นที่รวมกันต้ังแต่  1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดของแต่ละชั้นของอาคารนั้นที่มี
พื้นที่รวมกันต้ังแต่  2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า  1.50 เมตร อย่างน้อย
สองบันได ถ้ามีบันไดเดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร 

บันไดที่สูงเกิน 4 เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง  4 เมตร หรือน้อยกว่านั้น และระยะ
ด่ิงจากขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงส่วนต ่าสุดของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปต้องสูงไม่น้อย
กว่า 2.10 เมตร 
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ชานพักบันไดและพื้นหน้ าบันไดต้องมีความกว้างและความยาวไม่น้อยกว่าความ
กว้างสุทธิของบันได เว้นแต่บันไดที่มีความกว้างสุทธิเกิน  2 เมตร ชานพักบันไดและพื้นหน้าบันได
จะมีความยาวไม่เกิน 2 เมตรก็ได ้

บันไดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องมีลูกต้ังสูงไม่เกิน  18 เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหัก
ส่วนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า  25 เซนติเมตร และต้องมีราวบันได
กันตก บันไดที่มีความกว้างสุทธิเกิน  6 เมตร และช่วงบันไดสูงเกิน  1เมตร ต้องมีราวบันไดทั้งสอง
ข้าง บริเวณจมูกบันไดต้องมีวัสดุกันลื่น 

ข้อ 25 บันไดตามข้อ 24 จะต้องมีระยะห่างไม่เกิน  40 เมตร จากจุดที่ไกลสุดบนพื้นชั้น
น้ัน 

ข้อ 26 บันไดตามข้อ  23 และข้อ 24 ที่เป็นแนวโค้งเกิน  90 องศา จะไม่มีชานพักบันได
ก็ได้แต่ต้องมีความกว้างเฉลี่ยของลูกนอนไม่น้อยกว่า  22 เซนติเมตร ส าหรับบันไดตามข้อ  23 และ
ไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร ส า หรับบันไดตามข้อ 24 

ส่วนที่ 4 

บันไดหนีไฟ 

ข้อ 27 อาคารที่สูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปและสูงไม่เกิน 23 เมตร หรืออาคารที่สูงสามชั้นและ
มีดาดฟ้าเหนือชั้นที่สามที่มีพื้นที่เกิน16 ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแล้ว ต้อง
มีบันไดหนีไฟที่ท าด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และต้องมีทางเดินไปยังบั นไดหนีไฟนั้นได้โดย
ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

ข้อ 28 บันไดหนีไฟต้องมีความลาดชันน้อยกว่า  60 องศา เว้นแต่ตึกแถวและบ้านแถว
ที่สูงไม่เกินสี่ชั้น ให้มีบันไดหนีไฟที่มีความลาดชันเกิน 60 องศาได้ และต้องมีชานพักบันไดทุกชั้น 

ข้อ 29 บันไดหนีไฟภายนอกอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้ อยกว่า  60 เซนติเมตร
และต้องมีผนังส่วนที่บันไดหนีไฟพาดผ่านเป็นผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ 

บันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่ง  ถ้าทอดไม่ถึงพื้นชั้นล่างของอาคารต้องมีบันไดโลหะที่
สามารถเลื่อนหรือยืดหรือหย่อนลงมาจนถึงพื้นชั้นล่างได้ 

ข้อ 30 บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า  80 เซนติเมตร มี
ผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟกั้นโดยรอบ เว้นแต่ส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศและ
ช่องประตูหนีไฟ และต้องมีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้โดยแต่ละชั้นต้องมีช่องระบาย
อากาศที่เปิดสู่ภายนอ กอาคารได้มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า  1.4 ตารางเมตร กับต้องมีแสงสว่างให้
เพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน 
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ข้อ 31 ประตูหนีไฟต้องท าด้วยวัสดุทนไฟ มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า  80 เซนติเมตร 
สูงไม่น้อยกว่า  1.90 เมตร และต้องท าเป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอกเท่านั้น กับต้องติด
อุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง และต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา 
ประตูหรือทางออกสู่บันไดหนีไฟต้องไม่ธรณีหรือขอบก้ัน 

ข้อ 32 พื้นหน้าบันไดหนีไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันไดและอีกด้านหนึ่ง
กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
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    กฎกระทรวง 

   ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร 
             ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

    พ.ศ. ๒๕๔๘ 

            ----------------------- 

ข้อ ๓ อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และค นชราตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ ในบริเวณที่เปิด
ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป 

(๑) โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารที่ท า
การของราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐที่จัดต้ังขึ้นตามกฎห มาย สถานศึกษา หอสมุดและ
พิพิธภัณฑสถานของรัฐ สถานีขนส่งมวลชน เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ท่าเทียบเรือ
ที่มีพื้นที่ส่วนใดของอาคารที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 

(๒) ส านักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า
ประเภทต่าง ๆ ที่มีพื้นที่ส่วนใดของอาคารที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

หมวด ๓ 

บันได 
----------------------- 

ข้อ ๑๑ อาคารตามข้อ ๓ ต้องจัดให้มีบันไดที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้
อย่างน้อยชั้นละ ๑ แห่ง โดยต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร 
(๒) มีชานพักทุกระยะในแนวด่ิงไม่เกิน ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร 
(๓) มีราวบันไดทั้งสองข้าง โดยให้ราวมีลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ ๘ (๗) 

      (๔) ลูกต้ังสูงไม่เกิน ๑๕๐ มิลลิเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนท่ีขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้ว
เหลือความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๘๐ มิลลิเมตร และมีขนาดสม่ าเสมอตลอดช่วงบันได ในกรณีที่
ขั้นบันไดเหลื่อมกันหรือมีจมูกบันไดให้มีระยะเหลื่อมกันได้ไม่เกิน ๒๐ มิลลิเมตร 

       (๕) พื้นผิวของบันไดต้องใช้วัสดุที่ไม่ลื่น 
       (๖) ลูกต้ังบันไดห้ามเปิดเป็นช่องโล่ง 
       (๗) มีป้ายแสดงทิศทาง ต าแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการ

มองเห็น และคนชราสามารถทราบความหมายได้ ต้ังอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของบันไดที่เชื่อม
ระหว่างชั้นของอาคาร 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



96 

 
 

  static Box1 MyFormS = new Box1(); //// MainStair 

        [CommandMethod("S-STAIR1")]      /////  บันไดตรงไม่มีชานพัก 
        public static void cmdS_Stair1() 

        { 

            //Double tread = 0.25; 

            Int16 tnum = 9;  // น าค่าพารามิเตอร์ใส่ใน Main Stair เปลี่ยนแปลงค่าได้ 
            //Double WidthStair = 1.10; //ส่งค่าเข้าบันได Stair Cloneท่ีน าไปใช้ทุกตัว 
 

            Document doc = Platform.ApplicationServices 

                      .Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; 

            Database db = doc.Database; 

            Editor ed = doc.Editor; 

            ed.WriteMessage("\nHello Editor"); 

 

            //do draw rectan 

 

            Box1 myForm = new Box1(); 

          System.Windows.Forms.DialogResult res =         

  MyFormS.ShowDialog(); 

 

            ObjectIdCollection ids = new ObjectIdCollection(); 

            // get Point 

            Point3d apt = new Point3d();///คอมเม้นเพื่อใส่ตัวแปรแทนท่ี Public น าจุดไปใช้ 
 

            PromptPointResult per = 

                ed.GetPoint("Enter Insert Point"); 

            if (per.Status != PromptStatus.OK) return; 

            apt = per.Value; 

            ed.WriteMessage("\n" + apt.X.ToString() 

                + "," + apt.Y.ToString()); 

       

       int Step1      = Convert.ToInt16(MyFormS.txtNum.Text); 

       double Tread  =Convert.ToDouble(MyFormS.txtTread.Text); 

       double TotalFlight =Convert.ToDouble(MyFormS.txtFlight1.Text); 

 

       double Width  = Convert.ToDouble(MyFormS.txtWidth.Text); 

 

            //  if (per.Status != PromptStatus.OK) return; 

 

         Point3d pt1    = apt; 

         Point3d pt2    = pt1 + new Vector3d(Width, 0, 0);// แทนค่ายังไงเพื่อ
  เปลี่ยนแปลงขนาด 
         Point3d pt3    = pt1 + new Vector3d(0, TotalFlight, 0);//// 

  สร้างเส้นลูกนอนแนวต้ังด้านซ้าย 
         Point3d pt4    = pt2 + new Vector3d(0, TotalFlight, 0);//// 

  สร้างเส้นลูกนอนแนวต้ังด้านซ้าย 
         Point3d ptup   = pt1 + new Vector3d(Width / 2, 0, 0); 

         Point3d ptup1  = pt2 + new Vector3d(Width / 2, 0, 0); 

         Point3d ptS    = pt1 + new Vector3d(0.40, TotalFlight, 0); 

         Point3d pts1   = pt1 + new Vector3d(0.40, -0.40, 0); 

 

            Line Line1 = new Line(pt1, pt2); 

            AppendEntity(Line1); ; 

            ids.Add(AppendEntity(Line1));   //// Add Group 

 

            Line Line2 = new Line(pt1, pt3);//// สร้างเส้นลูกนอนแนวต้ังด้านซ้าย 
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      AppendEntity(Line2); ; 

       Line2.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

       ids.Add(AppendEntity(Line2));   //// Add Group 

 

            Line Line3 = new Line(pt2, pt4);//// สร้างเส้นลูกนอนแนวต้ังด้านขวา 
            AppendEntity(Line3); ; 

            Line3.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

            ids.Add(AppendEntity(Line3));   //// Add Group 

 

         for (int i1 = 0; i1 < Step1 + 1; i1++) 

         { 

             Point3d pt1a = pt1 + new Vector3d(Width, Tread * i1, 

   0); 

                Point3d pt2a = pt2 + new Vector3d(-Width, Tread * i1, 

   0); 

 

                Line line1 = new Line(pt1a, pt2a); 

                //    line1.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

                line1.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

                ids.Add(AppendEntity(line1)); 

 

         } 

      for (int i2 = 0; i2 < Step1; i2++) 

    { 

     Point3d pt1b = pt1 + new Vector3d(Width, Tread * i2 + 0.05, 0); 

     Point3d pt2b = pt2 + new Vector3d(-Width, Tread * i2 + 0.05, 0); 

 

                Line line5 = new Line(pt1b, pt2b); 

                //  line5.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS-NOISE"); 

                line5.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS-NOIS"); 

                AppendEntity(line5); 

                ids.Add(AppendEntity(line5)); 

     } 

           // create group by program name 

            CreateGroup("S1", ids); 

            /////////////////////////////////////////////// 

            cmdS1D(apt, tnum, 1, Step1, Tread);                             

   ////รวมหมายเลขแสดงขั้นบันได 
            cmdS1E_Rail(apt, tnum, Width, TotalFlight);          ////

   และราวบันได 
            cmdS1F_Stair_DOWN(ptup, TotalFlight);                 /// 

   Parameter จุดและชือตัวแปรความยาวรวม 
            cmdS1G_Stair_Section(ptS); 

            cmdS2G_Stair_Section(pts1); 

 

        } 

 

static   int Gnum = 0; 

        [CommandMethod("S1D")] 

        public static void cmdS1D(Point3d apt, Double tnum, int 

StartTxt, int Step,Double Tread) 

        { 

 

           // Int16   tnum  = 9; 
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      Document doc = Platform.ApplicationServices 

                     .Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; 

            Database db = doc.Database; 

            Editor ed = doc.Editor; 

            ed.WriteMessage("\nHello Editor"); 

            ObjectIdCollection ids = new ObjectIdCollection(); 

            // get Point 

          //  Point3d apt = new Point3d(); 

            //PromptPointResult per = 

            //    ed.GetPoint("Enter Insert Point"); 

            //if (per.Status != PromptStatus.OK) return; 

            //apt = per.Value; 

            //ed.WriteMessage("\n" + apt.X.ToString() 

            //    + "," + apt.Y.ToString());                   

             double r1 = 0.08; 

            //BlockReference StairNum = new BlockReference(apt,     

getBlockId("STAIRNUM")); 

            //AppendEntity(StairNum); 

             

 

                 for (int i2 = 0; i2 <Step ; i2++) 

                 { 

                     Point3d apt1 = apt + new Vector3d(0.20, (Tread * 

i2)+(Tread/2) , 0); 

                     BlockReference StairNum1 = new 

BlockReference(apt1, getBlockId("STAIRNUM")); 

                  //   AppendEntity(StairNum1); 

 

                     DBText txt1 = new DBText(); 

                     txt1.Position = apt1 + new Vector3d(-0.05, -

0.05, 0); 

                     txt1.Height = r1; 

                     txt1.TextString = (i2 + StartTxt).ToString(); 

 

                     txt1.TextStyleId = db.Textstyle; 

                     txt1.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS-TEXT"); 

                     ids.Add(AppendEntity(StairNum1)); 

                     ids.Add(AppendEntity(txt1)); 

                    // AppendEntity(txt1); 

                      

                 } 

 

                    CreateGroup("S1D", ids);  

        } 
 

 static Point3d Gapt = new Point3d(); 

        [CommandMethod("S-Straight-run1")] 

        public static void cmdStair1( ) 

        { 

            //Double tread = 0.25; // ระยะลูกนอน  
            int tnum = 9;    // จ านวนขั้น 
            //Double WidthStair = 1.00;  // ความกว้างบันได 
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            Document doc = Platform.ApplicationServices 

                      .Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; 

            Database db = doc.Database; 

            Editor ed = doc.Editor; 

            //   ed.WriteMessage("\nHello Editor"); 

 

  ////   บันไดตรงแบบมีชานพัก 
            Land1 myform = new Land1(); 

            System.Windows.Forms.DialogResult lan =       

  myform.ShowDialog();// 2. ค านวณบันได 
 

            string Height       = myform.txtFloor2.Text; 

            string Riser2       = myform.txtRiser2.Text; 

            string StairsAmount = myform.txtStep.Text; 

            string WidthStairs  = myform.txtWidthStair.Text; 

            string TreadStairs  = myform.txtTreadS.Text; 

            string StairsShow   = myform.txtStep.Text; 

            string Step1        = myform.txtF1S.Text; 

            string Step2        = myform.txtF2S.Text; 

            string Flight1Land  = myform.txtF1Land.Text; 

            string Flight2      = myform.txtTotalF2.Text; 

            string Land         = myform.txtLand.Text;// ป้อนค่าความยาว 
            string Flight1      = myform.txtTotalF1.Text; 

            string Total        = myform.txtTotal.Text; 

 

            double H, R, St, Ws, T, Ss, F1, Wi, Le, F2, To, FL; 

 

            H   = Convert.ToDouble(Height); 

            R   = Convert.ToDouble(Riser2); 

            St  = Convert.ToDouble(StairsShow); 

            Ws  = Convert.ToDouble(WidthStairs); 

            T   = Convert.ToDouble(TreadStairs); 

            Ss  = Convert.ToDouble(StairsShow);             

            F2  = Convert.ToDouble(Flight2);             

            FL  = Convert.ToDouble(Flight1Land);      

            Le  = Convert.ToDouble(Land); 

            F1  = Convert.ToDouble(Flight1); 

            To  = Convert.ToDouble(Total); 

 

            int St1 = Convert.ToInt16(Step1); 

            int St2 = Convert.ToInt16(Step2); 

             

            Point3d apt = new Point3d(); 

            PromptPointResult per = 

                ed.GetPoint("Enter Insert Point Stair "); 

            if (per.Status != PromptStatus.OK) return; 

            apt = per.Value; 

            ed.WriteMessage("\n" + apt.X.ToString() 

                + "," + apt.Y.ToString()); 

 

             Gapt = apt; 

             ObjectIdCollection ids = new ObjectIdCollection(); 

             //    

             Point3d pt1   = apt; 

             Point3d pt2   = pt1 + new Vector3d(Ws, 0, 0);// แทนค่ายังไงเพื่อ
  เปลี่ยนแปลงขนาด 
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             Point3d pt3   = pt1 + new Vector3d(0, F1, 0);//// สร้างเส้นลูก
  นอนแนวต้ังด้านซ้ายบันไดช่วงท่ี1 
             Point3d pt4a  = pt2 + new Vector3d(0, F1, 0);//// สร้างเส้นลูก
  นอนแนวต้ังด้านขวาบันไดช่วงท่ี1 
             Point3d ptuD  = pt1 + new Vector3d(Ws / 2, 0, 0); 

             Point3d ptupD = pt2 + new Vector3d(-Ws / 2, 0, 0);/// 

  ทิศทางขึ้น 
             Point3d ptS   = pt1 + new Vector3d(0.40, To, 0);  /// วาง
  แนวเส้นตัด 
             Point3d pts1  = pt1 + new Vector3d(0.40, -0.40, 0); 

             Point3d ptR   = pt1 + new Vector3d(0.05, 0, 0); 

                                                               

             Line Line1 = new Line(pt1, pt2); 

             AppendEntity(Line1); ; 

             ids.Add(AppendEntity(Line1));   //// Add Group 

             Line Line2R = new Line(pt1, ptR);/// Rail 

             AppendEntity(Line2R); 

 

             Line Line4 = new Line(pt1, pt3// สร้างเส้นลูกนอนแนวต้ังด้านซ้ายบันไดช่วง  
  ท่ี1 
             AppendEntity(Line4); ; 

             Line4.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

             ids.Add(AppendEntity(Line4));   //// Add Group 

 

             Line Line5 = new Line(pt2, pt4a);//// สร้างเส้นลูกนอนแนวต้ังด้านขวาบันได
   ช่วงท่ี1 
             AppendEntity(Line5); ; 

             Line5.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

             ids.Add(AppendEntity(Line5));   //// Add Group 

 

 

             for (int i1 = 0; i1 < St1 + 1; i1++) 

             { 

 

                 Point3d pt1a = pt1 + new Vector3d(Ws, T * i1, 0); 

                 Point3d pt2a = pt2 + new Vector3d(-Ws, T * i1, 0); 

 

                 Line line1 = new Line(pt1a, pt2a); 

                 line1.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

                 AppendEntity(line1); 

                 ids.Add(AppendEntity(line1)); 

 

             } 

             for (int i2 = 0; i2 < St1; i2++) 

         { 

          Point3d pt1b = pt1 + new Vector3d(Ws, T * i2 + 0.05, 0); 

          Point3d pt2b = pt2 + new Vector3d(-Ws, T * i2 + 0.05, 0); 

 

                 Line line5 = new Line(pt1b, pt2b); 

                 line5.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS-NOIS"); 

 

                 AppendEntity(line5); 

                 ids.Add(AppendEntity(line5)); 

 

                 // rail for flight 1 
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                 cmdS1E_Rail(apt, tnum, Ws, F1); ////ค่าน าเข้า 
 

 

                //  ต่อชานพัก   Landing                                    
                Point3d pt4  = Gapt+new Vector3d(0,F1,0);//ใช้ต่อจุด 
 

                Point3d pt5  = pt4 + new Vector3d(0, Le, 0);////1.00 

                Point3d pt6  = pt5 + new Vector3d(Ws, 0, 0); 

                Point3d pt3a = pt6 + new Vector3d(0, -Le, 0); 

 

                Line Line1a = new Line(pt4, pt5); 

                AppendEntity(Line1a);  

                Line1.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

                Line Line2 = new Line(pt5, pt6); 

                AppendEntity(Line2); 

                Line2.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

                Line Line3 = new Line(pt3a, pt6); 

                AppendEntity(Line3); 

                Line3.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

 

                ids.Add(AppendEntity(Line1));   //// Add Group 

                ids.Add(AppendEntity(Line2)); 

                ids.Add(AppendEntity(Line3)); 

 

                // create group by progam name 

                CreateGroup("S-Landing", ids); 

                // rail for landing 

                cmdS1E_Rail(pt4, tnum, Ws, Le); 

                int nextValue = 1 + St1; 

                cmdS1D(pt4, tnum, nextValue, 1,T); 

 

                //ต่อบันไดช่วงที ่2 Flight2 
                Point3d pt7 = pt5 + new Vector3d(Ws, 0, 0); 

 

                Point3d pt8 = pt7 + new Vector3d(0, F2, 0);//// สร้างเส้น
   ลูกนอนแนวต้ังด้านซ้ายบันไดช่วงท่ี2 
                Point3d pt9 = pt5 + new Vector3d(0, F2, 0);//// สร้างเส้น
   ลูกนอนแนวต้ังด้านขวาบันไดช่วงท่ี2 
 

                //Point3d pt7 = Gapt + new Vector3d(0, FL, 0); 

                //Point3d pt8 = pt7 + new Vector3d(Ws, 0, 0);// แทนค่า
   ยังไงเพื่อเปลี่ยนแปลงขนาด 
 

                Line Line7 = new Line(pt7, pt5); 

                AppendEntity(Line7); ; 

                ids.Add(AppendEntity(Line1));   //// Add Group 

 

                Line Line8 = new Line(pt7, pt8);//// สร้างเส้นลูกนอนแนวต้ังด้านซ้าย
   บันไดช่วงท่ี2 
                AppendEntity(Line8); ; 

                Line8.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

                ids.Add(AppendEntity(Line8));   //// Add Group 
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                Line Line9 = new Line(pt9, pt5);//// สร้างเส้นลูกนอนแนวต้ังด้านขวา
   บันไดช่วงท่ี2 
                AppendEntity(Line9); ; 

                Line9.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

                ids.Add(AppendEntity(Line9));   //// Add Group 

 

 

        for (int i1 = 0; i1 < St2 + 1; i1++) 

         { 

                 Point3d pt7a = pt7 + new Vector3d(-Ws, T * i1, 0); 

                 Point3d pt5a = pt5 + new Vector3d(Ws, T * i1, 0); 

                 Line line1 = new Line(pt7a, pt5a); 

                 line1.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

                 AppendEntity(line1); 

                 ids.Add(AppendEntity(line1)); 

 

                } 

        for (int i3 = 0; i3 < St2; i3++) 

         { 

            Point3d pt7b = pt7 + new Vector3d(-Ws, T * i3 + 0.05, 0); 

            Point3d pt5b = pt5 + new Vector3d(Ws, T * i3 + 0.05, 0); 

                Line line6 = new Line(pt7b, pt5b); 

                line6.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS-NOISE"); 

                AppendEntity(line6); 

                ids.Add(AppendEntity(line5)); 

                } 

                // rail for flight 2 

              //  cmdS1E_Rail(pt7, tnum, -Ws, F2); 

                cmdS1E_Rail_LF1(pt7, tnum, -Ws, F2);   

                nextValue = nextValue+1; 

                cmdS1D(pt5, tnum, nextValue, St2,T); 

            } 

              

              cmdS1D(Gapt, tnum, 1, St1,T);////แสดงหมายเลขบันได Step1                         
              cmdS1F_Stair_DOWN1(ptuD,To); 

              cmdS1G_Stair_Section(ptS); 

              cmdS2G_Stair_Section(pts1); 

        }  

 
/////////////  การสร้างบันไดตัวแอล 

        static Newell  myForm  = new  Newell(); 

        static Point3d Gapt1   = new Point3d(); 

 

        [CommandMethod("L-SHAPE")]      /// L-SHAPE CLONE 

        public static void cmdL_SHAPE() 

        { 

            int     tnum       = 10; 

            Double  Width      = 1.00; 

            Double  tread      = 0.25; 

            Double  Leight     = 1.00; 

            Double  WidthStair = 1.00; 

 

            Document doc = Platform.ApplicationServices 

                               

 .Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; 
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            Database db = doc.Database; 

            Editor ed = doc.Editor; 

            ed.WriteMessage("\nHello Stair L -Shape"); 

 

            ///////////////////////////////// get Point 

        //    Newell myForm = new Newell(); 

            System.Windows.Forms.DialogResult res = 

            myForm.ShowDialog(); 

 

            string NUM1      = myForm.txtF1B.Text; 

            string NUM2      = myForm.txtF2D.Text; 

            string W1        = myForm.txtWidth.Text; 

            string Tread     = myForm.txtTread.Text; 

            string LandingA  = myForm.txtLandA.Text; /// ความยาวด้าน   
  Landing A____A(X) 

            string LandingE  = myForm.txtLandE.Text;//// ความยาว Landing  
  (Y) 

            string TotalA    = myForm.txtA.Text;    //// ควมยาวช่วงคือ  
  B+LandA 

            string FB        = myForm.txtB.Text;   ////  

            string FD        = myForm.txtD.Text; 

            string TotalE    = myForm.txtE.Text; 

 

            double W,F1,T,LA,TA,LE,Fa,F2,F2D,TE; 

            W    = Convert.ToDouble(W1); 

            F1   = Convert.ToDouble(NUM1); 

            T    = Convert.ToDouble(Tread); 

            LA   = Convert.ToDouble(LandingA);             

            LE   = Convert.ToDouble(LandingE); 

            Fa   = Convert.ToDouble(FB);    ///ความยาวช่วงท่ี1 
            F2   = Convert.ToDouble(NUM2); 

            F2D  = Convert.ToDouble(FD); 

            TE   = Convert.ToDouble(TotalE); 

            TA   = Convert.ToDouble(TotalA);//_______ควมยาวรวม 
 

            int FL1 = Convert.ToInt16(NUM1);/// ค่าพารามิเตอร์ท่ีใช้ใส่ใน   
  Commmand(F1L) 

            int FL2 = Convert.ToInt16(NUM2); 

             

            ObjectIdCollection ids = new ObjectIdCollection(); 

        //    Gapt1 = apt2; 

            Point3d apt2 = new Point3d();/// cmdLSHAPEC  

            PromptPointResult per = 

            ed.GetPoint("Enter Insert Point Stair  ");      //// 1. 

            if (per.Status != PromptStatus.OK) return; 

            apt2 = per.Value; 

            ed.WriteMessage("\n" + apt2.X.ToString() 

                + "," + apt2.Y.ToString()); 

            ///จุดต่อ 
            Gapt1 = apt2; 

 

            Point3d pt1   = Gapt1; 

            Point3d pt2   = pt1 + new Vector3d(0, W, 0);//จุดสร้างความกว้างบันได 
            Point3d pt3   = pt1 + new Vector3d(Fa, 0, 0);//// สร้างเส้นลูก
  นอนแนวต้ังด้านซ้ายบันไดช่วงท่ี1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



104 

 
 

            Point3d pt4L   = pt2 + new Vector3d(Fa, 0, 0);//// สร้างเส้นลูก
  นอนแนวต้ังด้านขวาบันไดช่วงท่ี1 
 

            //  

            Point3d ptup  = pt1 + new Vector3d(0, W / 2, 0); 

            Point3d ptup1 = pt2 + new Vector3d(0, W / 2, 0); 

            Point3d ptS   = pt1 + new Vector3d(0.40, 0, 0); 

            Point3d pts1  = pt1 + new Vector3d(0.40, -0.40, 0); 

 

            Line Line1 = new Line(pt1, pt2); 

            Line1.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

            AppendEntity(Line1); 

 

 

            Line Line7 = new Line(pt1, pt3);// สร้างเส้นลูกนอนแนวต้ังด้านซ้ายบันไดช่วงท่ี1 
            AppendEntity(Line7); ; 

            Line7.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

            ids.Add(AppendEntity(Line7));   //// Add Group 

 

            Line Line8 = new Line(pt2, pt4L);// สร้างเส้นลูกนอนแนวต้ังด้านขวาบันไดช่วงท่ี1 
            AppendEntity(Line8); ; 

            Line8.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

            ids.Add(AppendEntity(Line8));   //// Add Group 

 

         for (int i1 = 0; i1 < F1 + 1; i1++) 

            { 

                Point3d pt1a = pt1 + new Vector3d(T * i1, W, 0); 

                Point3d pt2a = pt2 + new Vector3d(T * i1, -W, 0); 

 

                Line line5 = new Line(pt1a, pt2a); 

                line5.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

                AppendEntity(line5); 

                ids.Add(AppendEntity(line5)); 

            } 

 

           for (int i2 = 0; i2 < F1 + 1; i2++) 

          { 

             Point3d pt1b = pt1 + new Vector3d(T * i2 + 0.05, W, 0); 

             Point3d pt2b = pt2 + new Vector3d(T * i2 + 0.05, -W, 0); 

 

                Line line5 = new Line(pt1b, pt2b); 

                line5.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS-NOISE"); 

                AppendEntity(line5); 

                ids.Add(AppendEntity(line5)); 

            } 

 

            cmdS1E_Rail_1(apt2, tnum,W,Fa);          

            cmdS2D_NUML(apt2, tnum,1,FL1,T); 

            cmdS1F_Stair_DOWN_L_Shape(ptup, Fa,LA,TE); 

                    

            // จุดต่อ 
            Point3d pt4  = Gapt1+new Vector3d(Fa,0,0);/ต่อจากความยาวบันไดช่วงท่ี 
  1txtB.Text                                                       

            // ส่วนชานพัก 
            Point3d pt5  = pt4  + new Vector3d(LA, 0, 0);///ด้าน   X             
            Point3d pt6  = pt5  + new Vector3d(0, LE, 0);///ด้าน   Y           
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            Point3d pt6a = pt6  + new Vector3d(-LA, 0, 0); 

        

            //  

            Point3d pt4N = pt4 + new Vector3d(0, 0.08, 0);      // จุด
  วางหมายเลขบันไดตรงชานพัก 
            Point3d pt5N = pt5 + new Vector3d(0, -W / 2, 0);// 

            Point3d pt6N = pt6 + new Vector3d(0, -W/2, 0);//Point 

  Section 

            Point3d pt4S = pt4 + new Vector3d((W / 2 - 0.2), (-LA / 2 

  + 0.20), 0);// จุดวางสัญลักษณ์แนวตัดทางขวา 
            Point3d pt5s = pt4 + new Vector3d((W / 2-0.2), + TE, 0); 

                       

            Line Line2 = new Line(pt4, pt5); 

            AppendEntity(Line2); 

            Line2.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

 

            Line Line3 = new Line(pt5, pt6); 

            AppendEntity(Line3); 

            Line3.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

 

            Line Line4 = new Line(pt6a, pt6); 

            AppendEntity(Line4); 

            Line4.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

 

            Line Line5 = new Line(pt6a, pt4);           

            Line5.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

            AppendEntity(Line5); 

 

            ids.Add(AppendEntity(Line2));   //// Add Group 

            ids.Add(AppendEntity(Line3)); 

            ids.Add(AppendEntity(Line4)); 

            ids.Add(AppendEntity(Line5)); 

            // create group by program name 

            CreateGroup("S-Landing", ids); 

            // Rail LandA 

            cmdS1E_Rail_LandA(pt4, tnum, LA);///RailA____A 

            cmdS1E_Rail_LandE(pt5, tnum, LE); 

            

            ////ต่อบันไดช่วงท่ี 2  
          //  Point3d pt6a = pt6 + new Vector3d(-LA, 0, 0); 

          //  Point3d pt7   = (Gapt1)  + new Vector3d(Fa,LE ,0); /// 

  Parameter(W)ค่าท่ีใช้ได้( LE)  
           // Point3d pt7   = Gapt1+new Vector3d(Fa+LA,0,0);  

              Point3d pt7    = pt6 + new Vector3d(-W,0,0); 

              Point3d pt8    = pt7 + new Vector3d(0, F2D, 0);//// สร้าง
  เส้นลูกนอนแนวต้ังด้านซ้ายบันไดช่วงท่ี2 
              Point3d pt9    = pt6 + new Vector3d(0, F2D, 0);//// สร้าง
  เส้นลูกนอนแนวต้ังด้านขวาบันไดช่วงท่ี2 
           // Point3d pt8   =  pt7 + new Vector3d(W,0, 0);      /// 

  ความกว้างบันได 
 

            Line Line6 = new Line(pt7, pt6); 

            AppendEntity(Line6);   

            ids.Add(AppendEntity(Line6)); 
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            Line Line9 = new Line(pt7, pt8); สร้างเส้นลูกนอนแนวต้ังด้านซ้ายบันไดช่วงท่ี2 
       AppendEntity(Line9); ; 

            Line9.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

            ids.Add(AppendEntity(Line9));   //// Add Group 

 

            Line Line10 = new Line(pt6, pt9);///สร้างเส้นลูกนอนแนวต้ังด้านขวาบันไดช่วงท่ี2 
            AppendEntity(Line10); ; 

            Line10.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

            ids.Add(AppendEntity(Line10));   //// Add Group 

 

            // น ามาใช้ได้เลยแต่เปลี่ยนให้ตรงกับชื่อพารามิเตอร์ 
            int nextValue = 1 + FL1; 

            cmdS1D(pt4N, tnum, nextValue, 1, T); 

 

            //AppendEntity(Line2); 

 

            for (int i1 = 0; i1 < F2 + 1; i1++) 

            { 

                Point3d pt7a = pt7 + new Vector3d(0, T * i1, 0); 

 

                Point3d pt6a1 = pt6 + new Vector3d(0, T * i1, 0); 

 

                Line line2 = new Line(pt7a, pt6a1); 

                line2.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

                AppendEntity(line2); 

                ids.Add(AppendEntity(line2)); 

            } 

 

           for (int i2 = 0; i2 < F2 + 1; i2++) 

          { 

            Point3d pt7a = pt7 + new Vector3d(0, T * i2 - 0.05, 0); 

 

            Point3d pt6a1 = pt6 + new Vector3d(0, T * i2 - 0.05, 0); 

 

                Line line1 = new Line(pt7a, pt6a1); 

                line1.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS-NOISE"); 

                AppendEntity(line1); 

                ids.Add(AppendEntity(line1)); 

            } 

 

            cmdS1E_Rail_LF1(pt6, tnum, -W, F2D); 

            nextValue = nextValue + 1; 

            cmdS1D(pt7, tnum, nextValue, FL2, T); 

            cmdS1G_Stair_Section(pt5s); 

            cmdS2G_Stair_Section(pt4S); 

            cmdS3G_Stair_Section(pt6N); 

            cmdS4G_Stair_Section(ptup); 

                

        } 

///// สร้างบันไดตัวยู 
      static Point3d Gapt3 = new Point3d();  /// ประกาศการก าหนดจุดให้เป็น Global 
      

        [CommandMethod("S-Stair-U")]///U-Shape 

        public static void cmdStair_U() 

        { 
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            //Double tread      = 0.25; // ระยะลูกนอน m 
             int    tnum       = 9;    // จ านวนขั้น 
            //Double WidthStair = 1.00;  // ความกว้างบันได 
 

            Document doc = Platform.ApplicationServices 

                      .Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; 

            Database db = doc.Database; 

            Editor ed = doc.Editor; 

            //   ed.WriteMessage("\nHello Editor"); 

 

            DogLeg1 myForm1 = new DogLeg1(); 

            System.Windows.Forms.DialogResult res = 

            myForm1.ShowDialog(); 

 

            string FloorU       = myForm1.txtFlorD.Text; 

            string RiserU       = myForm1.txtRiserD.Text; 

            string Step         = myForm1.txtStep.Text; 

            string Tread1       = myForm1.txtTread1.Text; 

            string Width        = myForm1.txtWidth.Text; 

            string NUM1         = myForm1.txtF1.Text; 

            string F1Total      = myForm1.txtF1Total.Text;////// 

            string F2Total      = myForm1.txtF2Total.Text; 

            string LandC        = myForm1.txtLandC.Text; 

            string NUM2         = myForm1.txtF2.Text; 

            string Gap          = myForm1.txtGap.Text; 

            string LandingF     = myForm1.txtLandF.Text; 

            string TotalE       = myForm1.txtTotalE.Text; 

 

            double W,T,ST,F1,LF,F2T,F2,F1T,G,C; 

 

            W     =Convert.ToDouble (Width); 

            T     = Convert.ToDouble(Tread1); 

            ST    = Convert.ToDouble(Step); 

          //F1    = Convert.ToDouble(NUM1); 

          //F2    = Convert.ToDouble(NUM2); 

            LF    = Convert.ToDouble(LandingF); 

            F1T   = Convert.ToDouble(F1Total); 

            F2T   = Convert.ToDouble(F2Total);/// ค่าท่ีใช้เพื่อต่อจุด 
            G     = Convert.ToDouble(Gap); 

            C     = Convert.ToDouble(LandC);                

                //จ านวนบันไดช่วงท่ี 2 
 

            int Step1 = Convert.ToInt16(NUM1); 

            int Step2 = Convert.ToInt16(NUM2); 

 

            Point3d apt = new Point3d(); 

             

            PromptPointResult per = 

                ed.GetPoint("Enter Insert Point Stair "); 

            if (per.Status != PromptStatus.OK) return; 

            apt = per.Value; 

            ed.WriteMessage("\n" + apt.X.ToString() 

                + "," + apt.Y.ToString()); 

            Gapt3 = apt; 
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            ObjectIdCollection ids = new ObjectIdCollection();//// 

  Create Group 

 

            Point3d pt1   = apt; 

            Point3d pt2   = pt1 + new Vector3d(W, 0, 0);// แทนค่ายังไงเพื่อ
  เปลี่ยนแปลงขนาด 
            Point3d pt1D = pt1 + new Vector3d(0, F1T, 0);//// สร้างเส้นลูก
  นอนแนวต้ังด้านซ้ายบันไดช่วงท่ี1 
            Point3d pt2D = pt2 + new Vector3d(0, F1T, 0);//// สร้างเส้นลูก
  นอนแนวต้ังด้านขวาบันไดช่วงท่ี1 
            // 

            Point3d pt3   = pt2 + new Vector3d(0.02, W - 0.10, 0);///

  จุดวางราวบันได 
            Point3d ptup  = pt1 + new Vector3d(W / 2, 0, 0);//จุดวางทิศทาง
  ลง 
            Point3d ptup1 = pt2 + new Vector3d(W / 2, 0, 0); 

            Point3d pt2N  = pt2 + new Vector3d(-0.50, 0, 0); 

            Point3d ptS   = pt1 + new Vector3d(0.40, (F1T+C), 0); 

            Point3d pts1  = pt1 + new Vector3d(0.40, -0.40, 0); 

            /// 

 

            Line Line1 = new Line(pt1, pt2); 

            AppendEntity(Line1); ; 

            ids.Add(AppendEntity(Line1));   //// Add Group 

 

            Line Line9 = new Line(pt1, pt1D);///สร้างเส้นลูกนอนแนวต้ังด้านซ้ายบันไดช่วงท่ี1 
            AppendEntity(Line9); ; 

            Line9.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

            ids.Add(AppendEntity(Line9));   //// Add Group 

 

            Line Line10 = new Line(pt2, pt2D);//สร้างเส้นลูกนอนแนวต้ังด้านขวาบันไดช่วงท่ี1 
            AppendEntity(Line9); ; 

            Line10.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

            ids.Add(AppendEntity(Line10));   //// Add Group 

 

 

            for (int i1 = 0; i1 <Step1+1 ; i1++) 

            { 

 

                Point3d pt1a = pt1 + new Vector3d(W, T * i1, 0); 

                Point3d pt2a = pt2 + new Vector3d(-W, T * i1, 0); 

 

                Line line5 = new Line(pt1a, pt2a); 

                line5.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

                ids.Add(AppendEntity(line5)); 

 

            } 

            for (int i2 = 0; i2 <Step1 ; i2++) 

            { 

              Point3d pt1b = pt1 + new Vector3d(W, T* i2 + 0.05, 0); 

 

              Point3d pt2b = pt2 + new Vector3d(-W,T * i2 + 0.05, 0); 

 

                Line line5 = new Line(pt1b, pt2b); 

                line5.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS-NOIS"); 
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                ids.Add(AppendEntity(line5)); 

            } 

 

               cmdS1D(pt2N, tnum, 1, Step1, T);///น าใช้ได้เลยแต่เปลี่ยนพารามิเตอร์ 
               cmdS2E_Rail_U_LEFT(apt, tnum, F1T);//ราวบันไดซ้าย 

           //// ต่อชานพัก  
            Point3d pt4  = Gapt3 +new Vector3d(0,F1T,0); 

            Point3d pt5  = pt4  + new Vector3d(0, C, 0); 

            Point3d pt6  = pt5  + new Vector3d(LF, 0, 0); 

            Point3d pt7  = pt6 + new Vector3d(0, -C, 0); 

            Point3d pt4N = pt4 + new Vector3d(1.00, 0, 0);  

 

            Line Line5 = new Line(pt4, pt5); 

            AppendEntity(Line5); 

            Line1.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

 

            Line Line6= new Line(pt5, pt6); 

            AppendEntity(Line6); 

            Line6.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

            Line Line7 = new Line(pt7, pt6); 

            AppendEntity(Line7); 

            Line7.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

 

            ids.Add(AppendEntity(Line5));   //// Add Group 

            ids.Add(AppendEntity(Line6)); 

            ids.Add(AppendEntity(Line7)); 

          

            // create group by program name 

 

            CreateGroup("S-Landing", ids); 

 

            int nextValue = 1 + Step1; 

            cmdS1D(pt4N, tnum, nextValue, 1, T); 

 

            //// ต่อบันไดช่วงที ่2 
            Point3d pt8  = Gapt3 + new Vector3d(W + G, F1T , 0);//จุดต่อ 
            Point3d pt9  = pt8 + new Vector3d(W, 0, 0); 

            Point3d pt8D = pt8 + new Vector3d(0, -F2T, 0);//// สร้างเส้นลูก
  นอนแนวต้ังด้านซ้ายบันไดช่วงท่ี1 
            Point3d pt9D = pt9 + new Vector3d(0, -F2T, 0);//// สร้างเส้นลูก
  นอนแนวต้ังด้านขวาบันไดช่วงท่ี1 
            Point3d pt9N = pt9 + new Vector3d(0.05, -F2T, 0); 

            Point3d pt8N = pt8 + new Vector3d(+0.20, -T, 0); 

 

            Line Line8 = new Line(pt8, pt9); 

            AppendEntity(Line8); 

 

            Line Line11 = new Line(pt8, pt8D);//สร้างเส้นลูกนอนแนวต้ังด้านซ้ายบันไดช่วงท่ี1 
            AppendEntity(Line11); ; 

            Line11.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

            ids.Add(AppendEntity(Line11));   //// Add Group 

 

            Line Line12 = new Line(pt9, pt9D);//สร้างเส้นลูกนอนแนวต้ังด้านขวาบันไดช่วงท่ี1 
            AppendEntity(Line12); ; 
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            Line12.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

            ids.Add(AppendEntity(Line12));   //// Add Group 

            for (int i1 = 0; i1 < Step2+1; i1++) 

            { 

 

                Point3d pt8a = pt8 + new Vector3d(W, -T * i1, 0); 

                Point3d pt9a = pt9 + new Vector3d(-W, -T * i1, 0); 

 

                Line line5 = new Line(pt8a, pt9a); 

                line5.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS"); 

                ids.Add(AppendEntity(line5)); 

 

            } 

 

            

         for (int i2 = 0; i2 < Step2+1; i2++) 

         { 

            Point3d pt8b = pt8 + new Vector3d(W, -T * i2 - 0.05, 0); 

            Point3d pt9b = pt9 + new Vector3d(-W, -T * i2 - 0.05, 0) 

 

                Line line6 = new Line(pt8b, pt9b); 

                line6.LayerId = getLayerId("A-FLOR-STRS-NOIS"); 

                ids.Add(AppendEntity(line6)); 

                 

            } 

 

            cmdS3E_Rail_U_Shape(pt2,F1T,G,F2T,W);  /// จุดวางราวบันได pt2     
            cmdS2E_Rail_U_RIGHT(pt9, tnum, F2T);//ราวบันไดขวา                                       
            cmdS1D(pt2N, tnum, 1, Step1, T);///น าใช้ได้เลยแต่เปลี่ยนพารามิเตอร์      
          //  cmdS1D(pt8N, tnum, nextValue+1, Step2, T);      

            cmdS3D_NUMU(pt8N, tnum, nextValue + 1, Step2, T); 

            cmdS1F_Stair_DOWN_U_Shape(ptup, F1T, LF, F2T,C); 

            cmdS1G_Stair_Section(ptS); 

            cmdS2G_Stair_Section(pts1); 

            

        } 

        ส่วนของการค านวณ 
private void btnRiser_Click(object sender, EventArgs e)////เพิ่มปุ่มกดเพื่ออัพเดต
ค่าของระยะลูกต้ัง 
        { 

 

            double NewRisLand = Convert.ToDouble(txtRiser.Text); 

            double Tread      = Convert.ToDouble(txtTread.Text); 

 

            if (NewRisLand <= 0.20)   // เมื่อค่าลูกต้ังน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.20 ค าสั่งจะท างาน 
            { 

                double FloorL = Convert.ToDouble(txtFloor.Text); 

                double NUM = FloorL / NewRisLand; 

                double NUML = Math.Round(NUM)+1;//จ านวนขั้นท่ีหาได้ =20 คือ NumL 
 

                if (NUM > NUML) 

                { 

                    NUML = NUML + 1; 

                } 

                NUML = NUML - 1;   
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                 double F1 =NUML*Tread; 

                ////Update 

                 txtNum.Text     = Math.Round(NUM).ToString();   

                 txtFlight1.Text = F1.ToString(); 

 

            } else 

            { 

               // ถ้าค่าของระยะลูกต้ังท่ีท าการเปลี่ยนระยะเกิน 0.20 เมตร โปรแกรมจะแจ้งเตือนและท าการคืนค่าเดิม 
                 

                DialogResult Ris; 

                Ris = MessageBox.Show("ความสูงลูกตั้งต้องไม่เกิน 0.20 เมตร"); 
                double FloorL = Convert.ToDouble(txtFloor.Text); 

                double NUM    = FloorL / 0.15;                            

                double Flight = NUM * Tread; 

                //Update 

                txtRiser.Text = "0.15"; 

                txtNum.Text   = NUM.ToString(); 

                txtFlight1.Text = Flight.ToString(); 

              

            } 

          

        } 

 

        private void btnTread_Click(object sender, EventArgs e)///กดปุ่ม
 เพื่ออัพเดตค่าของระยะลูกนอนท่ีท าการเปลี่ยน 
        { 

            double NewTread = Convert.ToDouble(txtTread.Text);///ค่าของ
 ลูกนอนท่ีเปลี่ยน 
            if (NewTread >= 0.25)                             //ก าหนด
 เงื่อนไขเพื่อตรวจสอบค่าท่ีลูกนอนท่ีเปลี่ยน 
            { 

                double Step = Convert.ToDouble(txtNum.Text);//  เมื่อลูกนอน
 เปลี่ยนค่าที่เปลี่ยนตามคือความยาวช่วง 
                double Flight = NewTread * Step;            //  ค่าของ
 ความยาวช่วงค านวณจาก ค่าลูกนอน*จ านวนบันได 
 

             //   NewTread = Flight * Step;                  // ผลการ
 เปลี่ยนระยะลูกนอนใหม่คือ  
 

               //Update Dialog 

                txtFlight1.Text = Flight.ToString();         // ผลของการ
  เปลี่ยนลูกนอน*ความยาว 
 

 

            } 

            else 

            { 

 

                DialogResult Tread; 

                Tread = MessageBox.Show("ความกว่้างลูกนอนต้องไม่ต่ ากว่า 0.25 เมตร"); 
                 

                double Step = Convert.ToDouble(txtNum.Text);// 
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                txtTread.Text = "0.25"; 

                double Tread1  = Convert.ToDouble(txtTread.Text); 

                double Flight = Step * Tread1; 

                txtFlight1.Text = Flight.ToString(); 

                     

            } 

        } 

 

        private void btnWidth_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            double NewWidth = Convert.ToDouble(txtWidth.Text); // ค่าของ
 ความยาวท่ีท าการเปลี่ยน 
 

            if (NewWidth >= 1.50)              //ก าหนดเงื่อนไขเพื่อตรวจสอบความกว้าง 
            { 

                double Width = Convert.ToDouble(txtWidth.Text); 

                txtWidth.Text = Width.ToString(); 

 

            } 

            else 

                 

            { 

                DialogResult Width; 

                Width = MessageBox.Show("ความกว้างบันไดสาธารณะไม่น้อยก่ว1.50 เมตร"); 
                txtWidth.Text = "1.50"; 

 

                 

            } 

 

      private void txtf1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (txtF1S.Text == "") 

            { 

                return; 

            } 

 

            double Step = Convert.ToDouble(txtStep.Text); 

            double F2 = Step - (Convert.ToDouble(txtF1S.Text)); 

            double F1 = Convert.ToDouble(txtF1S.Text); 

            double Tread = Convert.ToDouble(txtTreadS.Text); 

            double NewF1 = F1 * Tread; 

            double NewF2 = F2 * Tread; 

 

            double Land = Convert.ToDouble(txtLand.Text); 

            //B+C 

            double F1Land = NewF1 + Land; 

            //D+B 

            double TFL = NewF1 + NewF2; 

            txtF2S.Text = F2.ToString(); 

            txtTotalF1.Text = NewF1.ToString(); 

            txtTotalF2.Text = NewF2.ToString(); 

            txtF1Land.Text = F1Land.ToString(); 

          //  txtStep2.Text = TFL.ToString(); 
            

          

        } 
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