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บทคดัย่อ 
 

ในการออกแบบโครงสร้างคานคอนกรีตเสริมเหล็กนั้น ในปัจจุบนัก็ไดมี้การพฒันา
โปรแกรมท่ีช่วยในการออกแบบใหร้วดเร็ว และแม่นย  ามากข้ึนหลายโปรแกรม  แต่ก็มีขีดจ ากดัใน
การใชง้าน  หรือใชง้านค่อนขา้งยาก  โครงการน้ีจึงเป็นการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
พยายามใหก้ารป้อนขอ้มูล ไม่ยุง่ยากใชง้านง่าย และไดผ้ลลพัธ์ท่ีเขา้ใจง่าย โดยใชโ้ปรแกรม
ประยกุตส์ าหรับVisual Basic For Application , VBA ใชโ้ปรแกรม AutoCAD เป็นตวัรับขอ้มูล 
ค านวณและแสดงรายการค านวณหาปริมาณเหล็กเสริม โดยโปรแกรม AutoCAD จะช่วยในการวาด
รูป SFD&BMD และหนา้ตดัคานพร้อมบอกปริมาณเหล็กเสริม 

ในการวเิคราะห์หาแรงเพื่อใหใ้นการออกแบบคานนั้นใชว้ธีิการกระจายโมเมนต(์Moment 
Distribution Method) เพื่อวิเคราะห์หาแรงคานต่อเน่ืองตั้งแต่ 2 ช่วง ถึง 8 ช่วงคาน โดยจะตอ้งป้อน
ขอ้มูลของคานต่อเน่ือง เช่น ความยาวช่วงคาน, แรงท่ีกระท ากบัคาน โปรแกรมจะท าการค านวณ
ไดผ้ลลพัธ์ออกมา จากนั้นจะน าค่าท่ีไดไ้ปออกแบบคานโดยวธีิก าลงัเพื่อค านวณหาปริมาณเหล็ก
เสริม และแสดงผลลพัธ์เป็นรายการค านวณหาปริมาณเหล็กเสริมไดห้น่ึงหนา้กระดาษ และสามารถ
เรียกดู SFD&BMD  และหนา้ตดัคานไดจ้ากโปรแกรมAutoCAD หรือ สามารถหาปริมาณเหล็ก
เสริมได ้ โดยท่ีไม่ตอ้งท าการวเิคราะห์แรง ผูใ้ชโ้ปรแกรมสามารถป้อนค่าแรงท่ีตอ้งการ โดย
โปรแกรมจะท าการค านวณหาปริมาณเหล็กเสริมและวาดหนา้ตดัคาน จะช่วยใหก้ารใชเ้วลาในการ
ค านวณและการเขียนแบบลดลง อีกทั้งยงัสะดวกและสามารถใชง้านไดจ้ริง 
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