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NEO RC v.5 Plus+ ถูกพฒันาต่อมาจาก NEO RC v.5 ท่ีไดเ้ผยแพร่ใหใ้ชง้านฟรีๆมา
นานร่วม 10 กวา่ปี (อนัท่ีจริงไม่ไดพ้ฒันาต่อเน่ือง หากแต่เป็นการเขียนข้ึนใหม่หมด ทั้งเร่ือง
ของความละเอียดถูกตอ้ง เร่ืองของขอ้มูลเสริมเพิ่มเติม รวมไปถึงเร่ืองเก่ียวกบัภาพและกราฟ
ริกต่างๆดว้ย)    

ท่ีส าคญั เง่ือนไขหน่ึงของการพฒันาโปรแกรมน้ีข้ึนมา คือ ผูใ้ช้งานสามารถเขา้ใช้
งานไดโ้ดยสะดวก เขา้ใจไดโ้ดยง่าย ไม่ซบัซอ้น   โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีคู่มือการใชง้าน   ผูใ้ช้
ท าเพียงเค่เล่ือนเมา้ส์ไปป้อนค่ายงัช่องท่ีก าหนด   ตามรายละเอียดขอ้มูลต่างๆท่ีไดเ้ตรียมไว้
ให ้

ฉะนั้ น ในท่ีน้ี คู่มือจึงเขียนบอกวิธีการใช้ไว้พอเป็นสังเขป   จะไม่ลงไปใน
รายละเอียดมาก 

 

ผศ.เสริมพนัธ์  เอ่ียมจะบก 
                  ผูพ้ฒันา 
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 ประการแรกสุดของการใชง้านโปรแกรม NEO RC v.5 Plus+    ผูใ้ชง้านจะตอ้ง

เรียนรู้และท าความเขา้ใจเบ้ืองตน้ใน 3 ประเด็นหลกัก่อนเสมอ   ไม่เช่นนั้น จะไม่สามารถ

เขา้ใชง้านโปรแกรม NEO RC v.5 Plus+ ได ้  ประกอบดว้ย 

1.1 ความต้องการของ ฮาร์ดแวร์ และระบบปฎบิัติการ 

ความตอ้งการต ่าสุดของระบบ   เป็นไปดงัตารางดา้นลา้ง 

 

ส่วนระบบปฎบติัการท่ีตอ้งการ   เป็นไปดงัตารางดา้นลา้ง   รวมไปถึง Windows 10 ดว้ย 
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1.2 การก าหนดค่าความปลอดภัยใน MS Office Excel 

ปกติค่าป้องกนัเร่ิมแรกจะถูกตั้งไวท่ี้ระดบัสูง   เพื่อใหส้ามารถเขา้ใชโ้ปรแกรม NEO RC 

v5 Plus+ ได ้  ผูใ้ชจ้ะตอ้งเขา้ไปปรับแกร้ะดบัการป้องกนัใหล้งไปอยูท่ี่ระดบัปานกลางหรือ

ต ่า   แต่ในท่ีน้ีแนะน าใหป้รับไปอยูท่ี่ระดบัต ่า   มีวธีิการตามล าดบัดงัภาพท่ีแสดง 
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1. ท าการเปิดโปรแกรม MS Office Excel ข้ึนมาก่อน   จากนั้นคล้ิกท่ี File  

 

 จะปรากฏผลดงัภาพท่ีแสดง   จากนั้นใหค้ล้ิกท่ีปุ่ม Options 
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 จะปรากฏผลดงัภาพท่ีแสดง   จากนั้นใหค้ล้ิกท่ีปุ่ม Trust Center 

 

จะปรากฏผลดงัภาพท่ีแสดง   จากนั้นใหค้ล้ิกท่ีปุ่ม Trust Center Settings… 
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จะปรากฏผลดงัภาพท่ีแสดง   จากนั้นใหค้ล้ิกท่ีปุ่ม Message Bar  แลว้ท าการคล้ิก

เลือกท่ี  และ  

 

จากนั้ นให้ค ล้ิก ท่ี ปุ่ม  Macro Settings  แล้วท าการค ล้ิกเ ลือกท่ี 

 แ ล ะ 

ดงัภาพท่ีแสดง    
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จากนั้นให้คล้ิกท่ีปุ่ม  2 คร้ังเพื่อยืนยนัและปิดหนา้ต่างทั้ง 2 ดงัภาพท่ี

แสดง 
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 จากนั้นปิด MS Office Excel   ส่วนต่อไป การเรียกใชโ้ปรแกรม NEORC v4 Plus+ 

สามารถเรียกข้ึนมาใชง้านไดเ้ลย   โดยไม่ตอ้งเปิด MS Office Excel ข้ึนมาก่อน 

  

1.3 การเข้าใช้งานโปรแกรมผ่าน Hard Lock 

 1. Hard Lock คืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ขนาดเล็กท่ีใช้ป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์   ดงันั้น ก่อนการใชง้านโปรแกรม NEO RC v5 Plus+    ผูใ้ชต้อ้งท าการเสียบตวั 

Hard Lock ซ่ึงเป็น Flash Drive (หรือท่ีมกันิยมเรียกกนัคือ Thumb Drive ดงัภาพท่ีแสดง

ดา้นล่าง) เขา้ท่ี USB Port ของคอมพิวเตอร์   ซ่ึงหาก Hard Lock สมบูรณ์จะปรากฏไฟสี

เขียวท่ีปลายกระพริบเป็นระยะๆ 
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 2. จากนั้น เขา้ใชง้านโปรแกรม NEO RC v5 Plus+   โดยเขา้ไปในโฟนเดอร์ท่ีเกบ็

ไฟลข์อ้มูล   ซ่ึงในโฟนเดอร์ดงักล่าวประกอบดว้ยไฟล ์3 ตวั คือ 

1) neoRC_V5Plus.exe 

2) runtime.dll 

3) neoRC_V5Plus.pgt 
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   ให้คล้ิกเม้าส์ปุ่มขวามือท่ีไฟล์ 1) neoRC_V5Plus.exe จากนั้ นให้คล้ิกท่ี  

 เพื่อเปิดข้ึนมาก่อน   ดงัภาพท่ีแสดง 

 

 จากนั้นใหค้ล้ิกปุ่มเมา้ส์ซา้ยท่ีปุ่ม “เปิดโปรแกรม” เพื่อเรียก NEO RC v5 Plus+ 

ข้ึนมาใชง้าน 
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บันทกึความทรงจ า 



 

 

 

 

 

 เร่ิมแรกเม่ือเขา้สู่การใชง้านโปรแกรม NEO RC v.5 Plus+    แนะน าว่า ผูใ้ชง้านควร

เขา้ไปท าการก าหนดรายละเอียดต่างๆท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งใหค้รบเสียก่อน   ซ่ึงกลุ่มขอ้มูล

ดังกล่าวน้ีจะถูกดึง เข้าไปใช้งานในการออกแบบโครงสร้างแต่ละส่วนโดยตรง   

ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั คือ 

 ขอ้มูลโครงการ    

 ขอ้ก าหนดท่ีใช ้  

 ดงันั้น ในขณะใชง้านออกแบบในแต่ละส่วน หากตอ้งการแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลหรือ

รายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวเน่ือง   ก็ให้ยอ้นกลับมาท าในส่วนน้ีใหม่อีกคร้ัง เช่น ในการ

ออกแบบแผน่พื้น อยู่ๆ ใชไ้ปปรากฏวา่เป็นเหลก็เสริมกลมผิวเรียบ เกรด SR-24   แต่ตอ้งการ

ออกแบบโดยใชเ้ป็นเหลก็ขอ้ออ้ย เกรด SD-40   ซ่ึงวิธีแกไ้ขท าไดโ้ดยการยอ้นกลบัมาแกไ้ข

ขอ้มูลดงักล่าวท่ี   เช่นเดิม   ซ่ึงแต่ละส่วนมีล าดบัขั้นตอนการป้อน

ขอ้มูล ดงัน้ี 

 

 



ห น้ า ที่  | 12 

 

  คู่มือการใช้งาน NEO RC v5 Plus+  
  

2.1 ข้อมูลโครงการฯ 

 เร่ิมตน้จาก หนา้ต่างเมนูหลกั คล้ิกท่ีปุ่ม   ดงัภาพท่ีแสดง  

 

 ต่อจากนั้น จะปรากฏหนา้ต่างใหป้้อนรายละเอียดพร้อมค าแนะน า ดงัภาพท่ีแสดง 
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 เม่ือป้อนครบถว้นแลว้ ใหค้ล้ิกท่ีปุ่ม      

 

 จะปรากฏผล ดงัภาพท่ีแสดง   ซ่ึงกลุ่มขอ้มูลดงักล่าว จะถูกดึงไปปรากฏท่ีส่วนหัว

ของในแต่ละรายการค านวณโดยอติัโนมตั 
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หากตอ้งการปรับเปล่ียนหรือแกไ้ขรายละเอียดใหม่   กส็ามารถยอ้นกลบัไปท าใหม่

ตั้งแต่แรกคือ ท่ีหนา้เมนูหลกั > คล้ิกปุ่ม ขอ้มูลโครงการ  

   

2.2 ข้อก าหนดทีใ่ช้ 

 เร่ิมตน้จาก หนา้ต่างเมนูหลกั คล้ิกท่ีปุ่ม     ดงัภาพท่ีแสดง 

 

 ต่อจากนั้น จะเขา้สู่หน้าต่างของการป้อนรายละเอียดของข้อก าหนดต่างๆ   ซ่ึง

ประกอบดว้ย 6 ส่วนหลกั ดงัน้ี 

 1. ก าหนดใชน้ ้าหนกับรรทุกคงท่ี 

 2. ก าหนดใชน้ ้าหนกับรรทุกจร 

 3. หน่วยแรงของวสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบ 
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 4. ค่าคงท่ีพื้นฐานท่ีใชใ้นการออกแบบ (ผลจากการเลือกใชใ้นขอ้ 3.) 

 5. ก าลงัรับน ้าหนกับรรทุกปลอดภยัของดินและของเสาเขม็ 

 6. คอนกรีตหุม้เหลก็เสริม 

 จะปรากฏหนา้ต่างเร่ิมแรก ดงัภาพท่ีแสดง 

 

 จากนั้นใหป้้อนค่าต่างๆ “ในช่องท่ีมีตวัอกัษรสีแดง” หรือหากกดท่ีแป้น “Tab” กจ็ะ

วิ่งไปยงัช่องท่ีสามารถป้อนขอ้มูลได ้  โดยการป้อนขอ้มูลต่างๆนั้นจะปรากฎมีค าอธิบาย

ต่างๆว่าแต่ละช่องขอ้มูลคืออะไร   พร้อมมีขอ้มูลรายละเอียดต่างๆปรากฎข้ึนมาใหอ่้านท า

ความเขา้ใจและเลือกใชต้ามความเหมาะสม 
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2.3 การส่ังพมิพ์ออกเอกสาร 

 แนะน าวา่ ทุกคร้ังท่ีท างาน ไม่วา่จะในส่วนใด (ปกหนา้รายการค านวณ, ขอ้ก าหนดท่ี

ใช,้ การออกแบบในแต่ละส่วน)   เม่ือป้อขอ้มูลถูกตอ้ง เรียบร้อย สมบูรณ์ ดีแลว้   ใหท้ าการ

สั่งพิมพโ์ดยทนัท่ี (เพราะไม่อนุญาตใหท้ าการบนัทึกไฟลข์อ้มูลการออกแบบในแต่ละส่วน

เกบ็ไว)้   ซ่ึงในเวอชัน่น้ี เอกสารรายการทั้งหมด สามารถสั่งพิมพอ์อกไดใ้น 2 รูปแบบ คือ 

1.    ใชส้ าหรับสั่งพิมพเ์อกสารท่ีก าลงัท างานอยูใ่นขณะนั้นๆ ออกทาง

เคร่ืองพิมพ ์  เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานหรือเขา้เล่มเพื่อยื่นขออนุญาตฯ   เม่ือคล้ิกท่ีปุ่ม จะ

ปรากฎผลดงัภาพท่ีแสดง 
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 จากภาพท่ีแสดง   เบ้ืองตน้ ไดท้  าการก าหนดค่าการพิมพไ์วใ้ห้ก่อนแลว้   แต่หาก

ผูใ้ชง้านตอ้งการปรับแต่งเพิ่มเติมก่อนพิมพอ์อก    ใหค้ล้ิกท่ีปุ่ม  เม่ือปรับแต่งไดต้ามท่ี

ตอ้งการแลว้   หากตอ้งการพิมพอ์อก ให้คล้ิกท่ีปุ่ม    แต่ถา้หากไม่ตอ้งการพิมพอ์อก 

ใหค้ล้ิกท่ีปุ่ม    เพื่อกลบัสู่หนา้ต่างออกแบบเดิมก่อนหนา้ 

 2.    ใชส้ าหรับสั่งพิมพเ์ป็นไฟลเ์อกสารอิเล็กทรอนิกส์ (.pdf) 

แลว้เก็บบนัทึกไวใ้นเคร่ือง (ไม่ต้องพิมพ์ออกเคร่ืองพิมพ์ในขณะนั้น)   ทั้ งน้ีเพื่อ น ามา

ต่อเช่ือมเคร่ืองพิมพแ์ลว้พิมพอ์อกเคร่ืองพิมพใ์นภายหลงั   หรือเพื่อการท างานเช่ือมโยงกนั 

(ส่งไฟลข์อ้มูล) เม่ือผูร่้วมงานท างานอยู่กนัคนละสะถานท่ี   เม่ือคล้ิกท่ีปุ่ม จะปรากฎผลดงั

ภาพท่ีแสดง 
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 ให้ท าการตั้ งช่ือท่ีตอ้งการบนัทึก (แต่ในเบ้ืองตน้ได้ท าการตั้งช่ือไวใ้ห้ก่อนแลว้)   

ก  าหนดต าแหน่งท่ีตอ้งการบนัทึกไฟล์ขอ้มูล   จากนั้นกดปุ่ม      จากนั้นจะ

ปรากฏหนา้ต่างข้ึนมาแจง้วา่ ไฟลข์อ้มูลดงักล่าวถูกสร้างและเกบ็ไวท่ี้ใด   
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2.4 พมิพ์หน้าปกรายการค านวณ 

 เม่ือออกแบบโครงสร้างครบแลว้   การเขา้เล่มเอกสารรายการค านวณควรตอ้งมีปก

หนา้เอกสาร   ใน NEO RC v5 Plus+ ไดเ้ตรียมส่วนน้ีไวใ้หเ้รียบร้อย   โดยจากหนา้เมนูหลกั

ใหค้ล้ิกท่ีปุ่ม   จะปรากฏดงัภาพท่ีแสดง 
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 พิมพอ์อกเคร่ืองพิมพด์ว้ยการคล้ิกท่ีปุ่ม    หรือบนัทึกเกบ็ไวด้ว้ยการคล้ิก

ท่ีปุ่ม    ดงัภาพท่ีแสดง 

 

 



 

 

 

 

 “เง่ือนไขหน่ึงของการเขียนโปรแกรมนี ้คือ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ได้โดย

ไม่จ าเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน   ท าเพียงเค่เล่ือนเม้าส์ไปป้อนค่ายังช่องท่ีก าหนด   

ตามรายละเอียดข้อมูลต่างๆท่ีได้เตรียมไว้ให้”   ฉะนั้น ในท่ีน้ี คู่มือจึงเขียนบอก

วธีิการใชไ้วพ้อเป็นสังเขป   จะไม่ลงไปในรายละเอียดมาก 

 เร่ิมแรกเม่ือเขา้สู่การใชง้านโปรแกรม NEO RC v.5 Plus+    แนะน าว่า ผูใ้ชง้านควร

เขา้ไปท าการก าหนดรายละเอียดต่างๆท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งใหค้รบเสียก่อน   ซ่ึงกลุ่มขอ้มูล

ดังกล่าวน้ีจะถูกดึง เข้าไปใช้งานในการออกแบบโครงสร้างแต่ละส่วนโดยตรง   

ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั คือ 

 ขอ้มูลโครงการ    

 ขอ้ก าหนดท่ีใช ้  

 ดงันั้น ในขณะใชง้านออกแบบในแต่ละส่วน หากตอ้งการแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลหรือ

รายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวเน่ือง   ก็ให้ยอ้นกลับมาท าในส่วนน้ีใหม่อีกคร้ัง เช่น ในการ

ออกแบบแผน่พื้น อยู่ๆ ใชไ้ปปรากฏวา่เป็นเหลก็เสริมกลมผิวเรียบ เกรด SR-24   แต่ตอ้งการ

ออกแบบโดยใชเ้ป็นเหลก็ขอ้ออ้ย เกรด SD-40   ซ่ึงวิธีแกไ้ขท าไดโ้ดยการยอ้นกลบัมาแกไ้ข
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ขอ้มูลดงักล่าวท่ี    เช่นเดิม   ซ่ึงแต่ละส่วนมีล าดบัขั้นตอนการป้อน

ขอ้มูล ดงัน้ี 

3.1 เข้าสู่การออกแบบ 

 คล้ิกเมา้ส์ปุ่มซา้ยท่ี “ออกแบบแผน่พื้น” ดงัภาพท่ีแสดง 

 

 จากนั้น จะเขา้สู่เมนูยอ่ยของการอกแบบแผ่นพื้น   คล้ิกเลือกท่ีแถบว่าจะออกแบบ

เป็น “แผ่นพื้นวางบนดิน” หรือ “แผ่นพื้นวางบนคาน”  จากนั้นใหป้้อนรายละเอียด เช่น ช่ือ

โครงสร้างท่ีตอ้งการออกแบบ   ลกัษณะการวางตวัของโครงสร้าง   และระยะคอนกรีตหุ้ม

เหลก็เสริม   ก่อนคล้ิกท่ีปุ่มเขา้สู่ตารางหรือหนา้ต่างออกแบบ   ดงัภาพท่ีแสดง 
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 หนา้ต่างเร่ิมแรกการออกแบบแผน่พื้นวางบนดิน 

 

 หนา้ต่างเร่ิมแรกการออกแบบแผน่พื้นวางบนคาน 
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3.2 ก าหนดข้อมูลออกแบบ 

 หลกัการ คือ ใหเ้คล่ือนเมา้ส์ไปป้อนท่ีทุกช่อง “ท่ีมีตวัอกัษรสีแดง”   โดยการพิมพล์ง

ไปโดยตรงหรือคล้ิกเลือกจากขอ้มูลท่ีก าหนดให ้  ซ่ึงในแต่ละช่องจะมี “ป๊อพอพั” ปรากฏ

ค าอธิบายข้ึนมาโดยอติัโนมตั (ขอ้สังเกต ในบางช่วงท่ีป้อนขอ้มูล หากสังเกต จะเห็นปุ่ม

สามเหล่ียมสีแดงเลก็ๆท่ีมุมขวาบน หากน าเมา้ส์ไปช้ีท่ีช่องดงักล่าว กจ็ะปรากฏขอ้มูลต่างๆ

ข้ึนมาใหท้ าความเขา้ใจ หรือเลือกใชง้าน)   ประกอบดว้ยขอ้มูลทั้งทางดา้น ความหมายของ

ขอ้มูลท่ีตอ้งการใหป้้อนค่า ขอ้มูลรายละเอียดใหเ้ลือกใช ้รวมถึงรูปภาพต่างๆ 

การเคล่ือนไปยงัช่องท่ีตอ้งการให้ป้อนขอ้มูล   หากไม่ตอ้งการเคล่ือนเมา้ส์หรือปุ่ม

ลูกศร   ใหก้ดท่ีปุ่ม “Tab”   เคอร์เซอร์จะวิง่ไปยงัเฉพาะช่องท่ีตอ้งการใหป้้อนขอ้มูลเท่านั้น 
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 นอกจากน้ี  ท่ีเมนูหลกัดา้นซา้ยมือจะมีปุ่มให ้“ขอ้มูลเสริม” เพิ่มเติม   รวมถึงความรู้

เสริมเลก็ๆนอ้ยๆ   เม่ือคล้ิกเขา้ไปจะปรากฎดงัภาพท่ีแสดง 
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 ซ่ึงในส่วนของ “ขอ้มูลเสริม” นอกจากจะมีรายละเอียดต่างๆแลว้   ในบางส่วนกจ็ะมี

โปรแกรมเสริม   ดงัภาพท่ีแสดง 

 

 

3.3 ท าการออกแบบ 

 การออกแบบมี 2 ส่วนหลกั คือ ขนาดหนา้ตดัของคอนกรีต และปริมาณเหลก็เสริม   

ดงันั้นในการใชโ้ปรแกรม   ผูใ้ชจ้ะตอ้งเขา้ไปท าการเลือกหรือก าหนดค่าในช่องท่ีเก่ียวกบั

ขอ้มูลดงักล่าวให้ครบ   ซ่ึงในแต่ละช่องขอ้มูลท่ีตอ้งป้อนค่า   จะมีขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ

ช่วยอ านวยความสะดวกทั้งหมด 

 ก าหนดเลือกออกแบบความหนา   ท าตามขอ้มูลค าอธิบายท่ีปรากฏ  ดงัภาพท่ีแสดง 
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 ก าหนดเลือกออกแบบเหลก็เสริม   ท าตามขอ้มูลค าอธิบายท่ีปรากฏ  ดงัภาพท่ีแสดง 

 



ห น้ า ที่  | 35 

 

  คู่มือการใช้งาน NEO RC v5 Plus+  
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 ขอ้สังเกต ขณะท าการป้อนค่าเพื่อออกแบบ หากไม่ผ่าน   ก็จะปรากฏสัญลกัษณ์

ข้ึนมาแสดงใหท้ราบโดยอตัโนมตั เช่น ค  าวา่ “ผา่น หรือ ไม่ผา่น” “เพิ่ม t” หรือปรากฎแถบสี

แดงระบายในช่องขา้งๆหรือใกลเ้คียงใหเ้ห็น 

 

3.4 การพมิพ์รายงาน 

 แนะน าวา่ ทุกคร้ังท่ีท างาน ไม่วา่จะในส่วนใด (ปกหนา้รายการค านวณ, ขอ้ก าหนดท่ี

ใช,้ การออกแบบในแต่ละส่วน)   เม่ือป้อขอ้มูลถูกตอ้ง เรียบร้อย สมบูรณ์ ดีแลว้   ใหท้ าการ

สั่งพิมพโ์ดยทนัท่ี (เพราะไม่อนุญาตใหท้ าการบนัทึกไฟลข์อ้มูลการออกแบบในแต่ละส่วน

เกบ็ไว)้   ซ่ึงในเวอชัน่น้ี เอกสารรายการทั้งหมด สามารถสั่งพิมพอ์อกไดใ้น 2 รูปแบบ คือ 

1.    ใชส้ าหรับสั่งพิมพเ์อกสารท่ีก าลงัท างานอยูใ่นขณะนั้นๆ ออกทาง

เคร่ืองพิมพ ์  เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานหรือเขา้เล่มเพื่อยื่นขออนุญาตฯ   เม่ือคล้ิกท่ีปุ่ม จะ

ปรากฎผลดงัภาพท่ีแสดง 
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 จากภาพท่ีแสดง   เบ้ืองตน้ ไดท้  าการก าหนดค่าการพิมพไ์วใ้ห้ก่อนแลว้   แต่หาก

ผูใ้ชง้านตอ้งการปรับแต่งเพิ่มเติมก่อนพิมพอ์อก    ใหค้ล้ิกท่ีปุ่ม  เม่ือปรับแต่งไดต้ามท่ี

ตอ้งการแลว้   หากตอ้งการพิมพอ์อก ให้คล้ิกท่ีปุ่ม    แต่ถา้หากไม่ตอ้งการพิมพอ์อก 

ใหค้ล้ิกท่ีปุ่ม    เพื่อกลบัสู่หนา้ต่างออกแบบเดิมก่อนหนา้ 

 2.    ใชส้ าหรับสั่งพิมพเ์ป็นไฟลเ์อกสารอิเล็กทรอนิกส์ (.pdf) 

แลว้เก็บบนัทึกไวใ้นเคร่ือง (ไม่ต้องพิมพ์ออกเคร่ืองพิมพ์ในขณะนั้น)   ทั้ งน้ีเพื่อ น ามา

ต่อเช่ือมเคร่ืองพิมพแ์ลว้พิมพอ์อกเคร่ืองพิมพใ์นภายหลงั   หรือเพื่อการท างานเช่ือมโยงกนั 

(ส่งไฟลข์อ้มูล) เม่ือผูร่้วมงานท างานอยู่กนัคนละสะถานท่ี   เม่ือคล้ิกท่ีปุ่ม จะปรากฎผลดงั

ภาพท่ีแสดง 
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 ให้ท าการตั้งช่ือท่ีตอ้งการบนัทึก (แต่ในเบ้ืองตน้ได้ท าการตั้งช่ือไวใ้ห้ก่อนแลว้)   

ก  าหนดต าแหน่งท่ีตอ้งการบนัทึกไฟล์ขอ้มูล   จากนั้นกดปุ่ม      จากนั้นจะ

ปรากฏหนา้ต่างข้ึนมาแจง้วา่ ไฟลข์อ้มูลดงักล่าวถูกสร้างและเกบ็ไวท่ี้ใด   

 



 

 

 

 

 “เง่ือนไขหน่ึงของการเขียนโปรแกรมนี ้คือ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ได้โดย

ไม่จ าเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน   ท าเพียงเค่เล่ือนเม้าส์ไปป้อนค่ายังช่องท่ีก าหนด   

ตามรายละเอียดข้อมูลต่างๆท่ีได้เตรียมไว้ให้”   ฉะนั้น ในท่ีน้ี คู่มือจึงเขียนบอก

วธีิการใชไ้วพ้อเป็นสังเขป   จะไม่ลงไปในรายละเอียดมาก 

 เร่ิมแรกเม่ือเขา้สู่การใชง้านโปรแกรม NEO RC v.5 Plus+    แนะน าว่า ผูใ้ชง้านควร

เขา้ไปท าการก าหนดรายละเอียดต่างๆท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งใหค้รบเสียก่อน   ซ่ึงกลุ่มขอ้มูล

ดังกล่าวน้ีจะถูกดึง เข้าไปใช้งานในการออกแบบโครงสร้างแต่ละส่วนโดยตรง   

ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั คือ 

 ขอ้มูลโครงการ    

 ขอ้ก าหนดท่ีใช ้  

 ดงันั้น ในขณะใชง้านออกแบบในแต่ละส่วน หากตอ้งการแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลหรือ

รายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวเน่ือง   ก็ให้ยอ้นกลับมาท าในส่วนน้ีใหม่อีกคร้ัง เช่น ในการ

ออกแบบแผน่พื้น อยู่ๆ ใชไ้ปปรากฏวา่เป็นเหลก็เสริมกลมผิวเรียบ เกรด SR-24   แต่ตอ้งการ

ออกแบบโดยใชเ้ป็นเหลก็ขอ้ออ้ย เกรด SD-40   ซ่ึงวิธีแกไ้ขท าไดโ้ดยการยอ้นกลบัมาแกไ้ข
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ขอ้มูลดงักล่าวท่ี    เช่นเดิม   ซ่ึงแต่ละส่วนมีล าดบัขั้นตอนการป้อน

ขอ้มูล ดงัน้ี 

4.1 เข้าสู่การออกแบบ 

 คล้ิกเมา้ส์ปุ่มซา้ยท่ี “ออกแบบบนัได” ดงัภาพท่ีแสดง 

 

 จากนั้น จะเขา้สู่เมนูยอ่ยของการออกแบบบนัได   คล้ิกเลือกท่ีแถบว่าจะออกแบบ

เป็น “บนัไดทอ้งแบน (พาดทางช่วงยาว)” หรือ “บนัพบัผา้ (พาดทางช่วงยาว)”  จากนั้นให้

ป้อนรายละเอียด เช่น ช่ือโครงสร้างท่ีตอ้งการออกแบบ   ลกัษณะการวางตวัของโครงสร้าง   

และระยะคอนกรีตหุม้เหล็กเสริม   ก่อนคล้ิกท่ีปุ่มเขา้สู่ตารางหรือหนา้ต่างออกแบบ   ดงั

ภาพท่ีแสดง 
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 หนา้ต่างเร่ิมแรกการออกแบบบนัไดทอ้งแบน (พาดทางช่วงยาว) 

 

 หนา้ต่างเร่ิมแรกการออกแบบบนัไดพบัผา้ (พาดทางช่วงยาว) 
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หนา้ต่างเร่ิมแรกการออกแบบบนัไดยืน่ (แบบพบัผา้) 
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4.2 ก าหนดข้อมูลออกแบบ 

 หลกัการ คือ ใหเ้คล่ือนเมา้ส์ไปป้อนท่ีทุกช่อง “ท่ีมีตวัอกัษรสีแดง”   โดยการพิมพล์ง

ไปโดยตรงหรือคล้ิกเลือกจากขอ้มูลท่ีก าหนดให ้  ซ่ึงในแต่ละช่องจะมี “ป๊อพอพั” ปรากฏ

ค าอธิบายข้ึนมาโดยอติัโนมตั (ขอ้สังเกต ในบางช่วงท่ีป้อนขอ้มูล หากสังเกต จะเห็นปุ่ม

สามเหล่ียมสีแดงเลก็ๆท่ีมุมขวาบน หากน าเมา้ส์ไปช้ีท่ีช่องดงักล่าว กจ็ะปรากฏขอ้มูลต่างๆ

ข้ึนมาใหท้ าความเขา้ใจ หรือเลือกใชง้าน)   ประกอบดว้ยขอ้มูลทั้งทางดา้น ความหมายของ

ขอ้มูลท่ีตอ้งการใหป้้อนค่า ขอ้มูลรายละเอียดใหเ้ลือกใช ้รวมถึงรูปภาพต่างๆ 

การเคล่ือนไปยงัช่องท่ีตอ้งการให้ป้อนขอ้มูล   หากไม่ตอ้งการเคล่ือนเมา้ส์หรือปุ่ม

ลูกศร   ใหก้ดท่ีปุ่ม “Tab”   เคอร์เซอร์จะวิง่ไปยงัเฉพาะช่องท่ีตอ้งการใหป้้อนขอ้มูลเท่านั้น 
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ห น้ า ที่  | 46 

 

  คู่มือการใช้งาน NEO RC v5 Plus+  
  

 นอกจากน้ี  ท่ีเมนูหลกัดา้นซา้ยมือจะมีปุ่มให ้“ขอ้มูลเสริม” เพิ่มเติม   รวมถึงความรู้

เสริมเลก็ๆนอ้ยๆ   เม่ือคล้ิกเขา้ไปจะปรากฎดงัภาพท่ีแสดง 
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4.3 ท าการออกแบบ 

 การออกแบบมี 2 ส่วนหลกั คือ ขนาดหนา้ตดัของคอนกรีต และปริมาณเหลก็เสริม   

ดงันั้นในการใชโ้ปรแกรม   ผูใ้ชจ้ะตอ้งเขา้ไปท าการเลือกหรือก าหนดค่าในช่องท่ีเก่ียวกบั

ขอ้มูลดงักล่าวให้ครบ   ซ่ึงในแต่ละช่องขอ้มูลท่ีตอ้งป้อนค่า   จะมีขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ

ช่วยอ านวยความสะดวกทั้งหมด 

 ก าหนดเลือกออกแบบความหนา   ท าตามขอ้มูลค าอธิบายท่ีปรากฏ  ดงัภาพท่ีแสดง 
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 ก าหนดเลือกออกแบบเหลก็เสริม   ท าตามขอ้มูลค าอธิบายท่ีปรากฏ  ดงัภาพท่ีแสดง 

 

 



ห น้ า ที่  | 49 

 

  คู่มือการใช้งาน NEO RC v5 Plus+  
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 ขอ้สังเกต ขณะท าการป้อนค่าเพื่อออกแบบ หากไม่ผ่าน   ก็จะปรากฏสัญลกัษณ์

ข้ึนมาแสดงใหท้ราบโดยอตัโนมตั เช่น ค  าวา่ “ผา่น หรือ ไม่ผา่น” “เพิ่ม t” หรือปรากฎแถบสี

แดงระบายในช่องขา้งๆหรือใกลเ้คียงใหเ้ห็น 

 

4.4 การพมิพ์รายงาน 

 แนะน าวา่ ทุกคร้ังท่ีท างาน ไม่วา่จะในส่วนใด (ปกหนา้รายการค านวณ, ขอ้ก าหนดท่ี

ใช,้ การออกแบบในแต่ละส่วน)   เม่ือป้อขอ้มูลถูกตอ้ง เรียบร้อย สมบูรณ์ ดีแลว้   ใหท้ าการ

สั่งพิมพโ์ดยทนัท่ี (เพราะไม่อนุญาตใหท้ าการบนัทึกไฟลข์อ้มูลการออกแบบในแต่ละส่วน

เกบ็ไว)้   ซ่ึงในเวอชัน่น้ี เอกสารรายการทั้งหมด สามารถสั่งพิมพอ์อกไดใ้น 2 รูปแบบ คือ 

1.    ใชส้ าหรับสั่งพิมพเ์อกสารท่ีก าลงัท างานอยูใ่นขณะนั้นๆ ออกทาง

เคร่ืองพิมพ ์  เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานหรือเขา้เล่มเพื่อยื่นขออนุญาตฯ   เม่ือคล้ิกท่ีปุ่ม จะ

ปรากฎผลดงัภาพท่ีแสดง 
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 จากภาพท่ีแสดง   เบ้ืองตน้ ไดท้  าการก าหนดค่าการพิมพไ์วใ้ห้ก่อนแลว้   แต่หาก

ผูใ้ชง้านตอ้งการปรับแต่งเพิ่มเติมก่อนพิมพอ์อก    ใหค้ล้ิกท่ีปุ่ม  เม่ือปรับแต่งไดต้ามท่ี

ตอ้งการแลว้   หากตอ้งการพิมพอ์อก ให้คล้ิกท่ีปุ่ม    แต่ถา้หากไม่ตอ้งการพิมพอ์อก 

ใหค้ล้ิกท่ีปุ่ม    เพื่อกลบัสู่หนา้ต่างออกแบบเดิมก่อนหนา้ 

 2.    ใชส้ าหรับสั่งพิมพเ์ป็นไฟลเ์อกสารอิเล็กทรอนิกส์ (.pdf) 

แลว้เก็บบนัทึกไวใ้นเคร่ือง (ไม่ต้องพิมพ์ออกเคร่ืองพิมพ์ในขณะนั้น)   ทั้ งน้ีเพื่อ น ามา

ต่อเช่ือมเคร่ืองพิมพแ์ลว้พิมพอ์อกเคร่ืองพิมพใ์นภายหลงั   หรือเพื่อการท างานเช่ือมโยงกนั 

(ส่งไฟลข์อ้มูล) เม่ือผูร่้วมงานท างานอยู่กนัคนละสะถานท่ี   เม่ือคล้ิกท่ีปุ่ม จะปรากฎผลดงั

ภาพท่ีแสดง 
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 ให้ท าการตั้งช่ือท่ีตอ้งการบนัทึก (แต่ในเบ้ืองตน้ได้ท าการตั้งช่ือไวใ้ห้ก่อนแลว้)   

ก  าหนดต าแหน่งท่ีตอ้งการบนัทึกไฟล์ขอ้มูล   จากนั้นกดปุ่ม      จากนั้นจะ

ปรากฏหนา้ต่างข้ึนมาแจง้วา่ ไฟลข์อ้มูลดงักล่าวถูกสร้างและเกบ็ไวท่ี้ใด   

 



 

 

 

 

 “เง่ือนไขหน่ึงของการเขียนโปรแกรมนี ้คือ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ได้โดย

ไม่จ าเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน   ท าเพียงเค่เล่ือนเม้าส์ไปป้อนค่ายังช่องท่ีก าหนด   

ตามรายละเอียดข้อมูลต่างๆท่ีได้เตรียมไว้ให้”   ฉะนั้น ในท่ีน้ี คู่มือจึงเขียนบอก

วธีิการใชไ้วพ้อเป็นสังเขป   จะไม่ลงไปในรายละเอียดมาก 

 เร่ิมแรกเม่ือเขา้สู่การใชง้านโปรแกรม NEO RC v.5 Plus+    แนะน าว่า ผูใ้ชง้านควร

เขา้ไปท าการก าหนดรายละเอียดต่างๆท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งใหค้รบเสียก่อน   ซ่ึงกลุ่มขอ้มูล

ดังกล่าวน้ีจะถูกดึง เข้าไปใช้งานในการออกแบบโครงสร้างแต่ละส่วนโดยตรง   

ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั คือ 

 ขอ้มูลโครงการ    

 ขอ้ก าหนดท่ีใช ้  

 ดงันั้น ในขณะใชง้านออกแบบในแต่ละส่วน หากตอ้งการแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลหรือ

รายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวเน่ือง   ก็ให้ยอ้นกลับมาท าในส่วนน้ีใหม่อีกคร้ัง เช่น ในการ

ออกแบบแผน่พื้น อยู่ๆ ใชไ้ปปรากฏวา่เป็นเหลก็เสริมกลมผิวเรียบ เกรด SR-24   แต่ตอ้งการ

ออกแบบโดยใชเ้ป็นเหลก็ขอ้ออ้ย เกรด SD-40   ซ่ึงวิธีแกไ้ขท าไดโ้ดยการยอ้นกลบัมาแกไ้ข
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ขอ้มูลดงักล่าวท่ี    เช่นเดิม   ซ่ึงแต่ละส่วนมีล าดบัขั้นตอนการป้อน

ขอ้มูล ดงัน้ี 

5.1 เข้าสู่การออกแบบ 

 คล้ิกเมา้ส์ปุ่มซา้ยท่ี “ออกแบบคาน” ดงัภาพท่ีแสดง 

 

 จากนั้น จะเขา้สู่เมนูยอ่ยของการออกแบบคาน   คล้ิกเลือกท่ีแถบว่าจะออกแบบเป็น 

“ออกแบบคานตรง”   จากนั้นใหป้้อนรายละเอียด เช่น ช่ือโครงสร้างท่ีตอ้งการออกแบบ   

ลกัษณะการวางตวัของโครงสร้าง   และระยะคอนกรีตหุม้เหลก็เสริม   ก่อนคล้ิกท่ีปุ่มเขา้สู่

ตารางหรือหนา้ต่างออกแบบ   ดงัภาพท่ีแสดง 
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5.2 ก าหนดข้อมูลออกแบบ 

 หลกัการ คือ ใหเ้คล่ือนเมา้ส์ไปป้อนท่ีทุกช่อง “ท่ีมีตวัอกัษรสีแดง”   โดยการพิมพล์ง

ไปโดยตรงหรือคล้ิกเลือกจากขอ้มูลท่ีก าหนดให ้  ซ่ึงในแต่ละช่องจะมี “ป๊อพอพั” ปรากฏ

ค าอธิบายข้ึนมาโดยอติัโนมตั (ขอ้สังเกต ในบางช่วงท่ีป้อนขอ้มูล หากสังเกต จะเห็นปุ่ม

สามเหล่ียมสีแดงเลก็ๆท่ีมุมขวาบน หากน าเมา้ส์ไปช้ีท่ีช่องดงักล่าว กจ็ะปรากฏขอ้มูลต่างๆ

ข้ึนมาใหท้ าความเขา้ใจ หรือเลือกใชง้าน)   ประกอบดว้ยขอ้มูลทั้งทางดา้น ความหมายของ

ขอ้มูลท่ีตอ้งการใหป้้อนค่า ขอ้มูลรายละเอียดใหเ้ลือกใช ้รวมถึงรูปภาพต่างๆ 

การเคล่ือนไปยงัช่องท่ีตอ้งการให้ป้อนขอ้มูล   หากไม่ตอ้งการเคล่ือนเมา้ส์หรือปุ่ม

ลูกศร   ใหก้ดท่ีปุ่ม “Tab”   เคอร์เซอร์จะวิง่ไปยงัเฉพาะช่องท่ีตอ้งการใหป้้อนขอ้มูลเท่านั้น 
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 นอกจากน้ี  ท่ีเมนูหลกัดา้นซา้ยมือจะมีปุ่มให ้“ขอ้มูลเสริม” เพิ่มเติม   รวมถึงความรู้

เสริมเล็กๆนอ้ยๆ   รวมไปถึงการวิเคราะห์โครงสร้าง “หลกัการรวมผล”  และเคร่ืองคิดเลข    

ซ่ึงเม่ือคล้ิกเขา้ไปจะปรากฎดงัภาพท่ีแสดง 
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5.3 ท าการออกแบบ 

 การออกแบบมี 2 ส่วนหลกั คือ ขนาดหนา้ตดัของคอนกรีต และปริมาณเหลก็เสริม   

ดงันั้นในการใชโ้ปรแกรม   ผูใ้ชจ้ะตอ้งเขา้ไปท าการเลือกหรือก าหนดค่าในช่องท่ีเก่ียวกบั

ขอ้มูลดงักล่าวให้ครบ   ซ่ึงในแต่ละช่องขอ้มูลท่ีตอ้งป้อนค่า   จะมีขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ

ช่วยอ านวยความสะดวกทั้งหมด 

 ก าหนดเลือกออกแบบขนาดหน้าตดั   ท าตามขอ้มูลค าอธิบายท่ีปรากฏ  ดงัภาพท่ี

แสดง 
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 ก าหนดเลือกออกแบบเหลก็เสริม   ท าตามขอ้มูลค าอธิบายท่ีปรากฏ  ดงัภาพท่ีแสดง 
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 ขอ้สังเกต ขณะท าการป้อนค่าเพื่อออกแบบ หากไม่ผ่าน   ก็จะปรากฏสัญลกัษณ์

ข้ึนมาแสดงใหท้ราบโดยอตัโนมตั เช่น ค  าวา่ “ผา่น หรือ ไม่ผา่น” “เพิ่ม t” หรือปรากฎแถบสี

แดงระบายในช่องขา้งๆหรือใกลเ้คียงใหเ้ห็น 

 

 

5.4 การพมิพ์รายงาน 

 แนะน าวา่ ทุกคร้ังท่ีท างาน ไม่วา่จะในส่วนใด (ปกหนา้รายการค านวณ, ขอ้ก าหนดท่ี

ใช,้ การออกแบบในแต่ละส่วน)   เม่ือป้อขอ้มูลถูกตอ้ง เรียบร้อย สมบูรณ์ ดีแลว้   ใหท้ าการ

สั่งพิมพโ์ดยทนัท่ี (เพราะไม่อนุญาตใหท้ าการบนัทึกไฟลข์อ้มูลการออกแบบในแต่ละส่วน

เกบ็ไว)้   ซ่ึงในเวอชัน่น้ี เอกสารรายการทั้งหมด สามารถสั่งพิมพอ์อกไดใ้น 2 รูปแบบ คือ 
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1.    ใชส้ าหรับสั่งพิมพเ์อกสารท่ีก าลงัท างานอยูใ่นขณะนั้นๆ ออกทาง

เคร่ืองพิมพ ์  เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานหรือเขา้เล่มเพื่อยื่นขออนุญาตฯ   เม่ือคล้ิกท่ีปุ่ม จะ

ปรากฎผลดงัภาพท่ีแสดง 

 

 จากภาพท่ีแสดง   เบ้ืองตน้ ไดท้  าการก าหนดค่าการพิมพไ์วใ้ห้ก่อนแลว้   แต่หาก

ผูใ้ชง้านตอ้งการปรับแต่งเพิ่มเติมก่อนพิมพอ์อก    ใหค้ล้ิกท่ีปุ่ม  เม่ือปรับแต่งไดต้ามท่ี

ตอ้งการแลว้   หากตอ้งการพิมพอ์อก ให้คล้ิกท่ีปุ่ม    แต่ถา้หากไม่ตอ้งการพิมพอ์อก 

ใหค้ล้ิกท่ีปุ่ม    เพื่อกลบัสู่หนา้ต่างออกแบบเดิมก่อนหนา้ 
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 2.    ใชส้ าหรับสั่งพิมพเ์ป็นไฟลเ์อกสารอิเล็กทรอนิกส์ (.pdf) 

แลว้เก็บบนัทึกไวใ้นเคร่ือง (ไม่ต้องพิมพ์ออกเคร่ืองพิมพ์ในขณะนั้น)   ทั้ งน้ีเพื่อ น ามา

ต่อเช่ือมเคร่ืองพิมพแ์ลว้พิมพอ์อกเคร่ืองพิมพใ์นภายหลงั   หรือเพื่อการท างานเช่ือมโยงกนั 

(ส่งไฟลข์อ้มูล) เม่ือผูร่้วมงานท างานอยู่กนัคนละสะถานท่ี   เม่ือคล้ิกท่ีปุ่ม จะปรากฎผลดงั

ภาพท่ีแสดง 

 

 ให้ท าการตั้งช่ือท่ีตอ้งการบนัทึก (แต่ในเบ้ืองตน้ได้ท าการตั้งช่ือไวใ้ห้ก่อนแลว้)   

ก  าหนดต าแหน่งท่ีตอ้งการบนัทึกไฟล์ขอ้มูล   จากนั้นกดปุ่ม      จากนั้นจะ

ปรากฏหนา้ต่างข้ึนมาแจง้วา่ ไฟลข์อ้มูลดงักล่าวถูกสร้างและเกบ็ไวท่ี้ใด   
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 “เง่ือนไขหน่ึงของการเขียนโปรแกรมนี ้คือ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ได้โดย

ไม่จ าเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน   ท าเพียงเค่เล่ือนเม้าส์ไปป้อนค่ายังช่องท่ีก าหนด   

ตามรายละเอียดข้อมูลต่างๆท่ีได้เตรียมไว้ให้”   ฉะนั้น ในท่ีน้ี คู่มือจึงเขียนบอก

วธีิการใชไ้วพ้อเป็นสังเขป   จะไม่ลงไปในรายละเอียดมาก 

 เร่ิมแรกเม่ือเขา้สู่การใชง้านโปรแกรม NEO RC v.5 Plus+    แนะน าว่า ผูใ้ชง้านควร

เขา้ไปท าการก าหนดรายละเอียดต่างๆท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งใหค้รบเสียก่อน   ซ่ึงกลุ่มขอ้มูล

ดังกล่าวน้ีจะถูกดึง เข้าไปใช้งานในการออกแบบโครงสร้างแต่ละส่วนโดยตรง   

ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั คือ 

 ขอ้มูลโครงการ    

 ขอ้ก าหนดท่ีใช ้  

 ดงันั้น ในขณะใชง้านออกแบบในแต่ละส่วน หากตอ้งการแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลหรือ

รายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวเน่ือง   ก็ให้ยอ้นกลับมาท าในส่วนน้ีใหม่อีกคร้ัง เช่น ในการ

ออกแบบแผน่พื้น อยู่ๆ ใชไ้ปปรากฏวา่เป็นเหลก็เสริมกลมผิวเรียบ เกรด SR-24   แต่ตอ้งการ

ออกแบบโดยใชเ้ป็นเหลก็ขอ้ออ้ย เกรด SD-40   ซ่ึงวิธีแกไ้ขท าไดโ้ดยการยอ้นกลบัมาแกไ้ข
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ขอ้มูลดงักล่าวท่ี    เช่นเดิม   ซ่ึงแต่ละส่วนมีล าดบัขั้นตอนการป้อน

ขอ้มูล ดงัน้ี 

6.1 เข้าสู่การออกแบบ 

 คล้ิกเมา้ส์ปุ่มซา้ยท่ี “ออกแบบเสา” ดงัภาพท่ีแสดง 

 

 จากนั้น จะเขา้สู่เมนูยอ่ยของการออกแบบเสา   คล้ิกเลือกท่ีแถบว่าจะออกแบบเป็น 

“ออกแบบเสาเหล่ียม”  หรือ “ออกแบบเสากลม”    จากนั้นให้ป้อนรายละเอียด เช่น ช่ือ

โครงสร้างท่ีตอ้งการออกแบบ   ความสูงของโครงสร้าง   และระยะคอนกรีตหุม้เหลก็เสริม   

ก่อนคล้ิกท่ีปุ่มเขา้สู่ตารางหรือหนา้ต่างออกแบบ   ดงัภาพท่ีแสดง 
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6.2 ก าหนดข้อมูลออกแบบ 

 หลกัการ คือ ใหเ้คล่ือนเมา้ส์ไปป้อนท่ีทุกช่อง “ท่ีมีตวัอกัษรสีแดง”   โดยการพิมพล์ง

ไปโดยตรงหรือคล้ิกเลือกจากขอ้มูลท่ีก าหนดให ้  ซ่ึงในแต่ละช่องจะมี “ป๊อพอพั” ปรากฏ

ค าอธิบายข้ึนมาโดยอติัโนมตั (ขอ้สังเกต ในบางช่วงท่ีป้อนขอ้มูล หากสังเกต จะเห็นปุ่ม

สามเหล่ียมสีแดงเลก็ๆท่ีมุมขวาบน หากน าเมา้ส์ไปช้ีท่ีช่องดงักล่าว กจ็ะปรากฏขอ้มูลต่างๆ

ข้ึนมาใหท้ าความเขา้ใจ หรือเลือกใชง้าน)   ประกอบดว้ยขอ้มูลทั้งทางดา้น ความหมายของ

ขอ้มูลท่ีตอ้งการใหป้้อนค่า ขอ้มูลรายละเอียดใหเ้ลือกใช ้รวมถึงรูปภาพต่างๆ 

การเคล่ือนไปยงัช่องท่ีตอ้งการให้ป้อนขอ้มูล   หากไม่ตอ้งการเคล่ือนเมา้ส์หรือปุ่ม

ลูกศร   ใหก้ดท่ีปุ่ม “Tab”   เคอร์เซอร์จะวิง่ไปยงัเฉพาะช่องท่ีตอ้งการใหป้้อนขอ้มูลเท่านั้น 
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 นอกจากน้ี  ท่ีเมนูหลกัดา้นซา้ยมือจะมีปุ่มให ้“ขอ้มูลเสริม” เพิ่มเติม   รวมถึงความรู้

เสริมเลก็ๆนอ้ยๆ  และ “นน. ลงเสา”   เม่ือคล้ิกเขา้ไปจะปรากฎดงัภาพท่ีแสดง 
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6.3 ท าการออกแบบ 

 การออกแบบมี 2 ส่วนหลกั คือ ขนาดหนา้ตดัของคอนกรีต และปริมาณเหลก็เสริม   

ดงันั้นในการใชโ้ปรแกรม   ผูใ้ชจ้ะตอ้งเขา้ไปท าการเลือกหรือก าหนดค่าในช่องท่ีเก่ียวกบั

ขอ้มูลดงักล่าวให้ครบ   ซ่ึงในแต่ละช่องขอ้มูลท่ีตอ้งป้อนค่า   จะมีขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ

ช่วยอ านวยความสะดวกทั้งหมด 

 ก าหนดเลือกออกแบบขนาดหน้าตดั   ท าตามขอ้มูลค าอธิบายท่ีปรากฏ  ดงัภาพท่ี

แสดง 
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 ก าหนดเลือกออกแบบเหลก็เสริม   ท าตามขอ้มูลค าอธิบายท่ีปรากฏ  ดงัภาพท่ีแสดง 
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 ขอ้สังเกต ขณะท าการป้อนค่าเพื่อออกแบบ หากไม่ผ่าน   ก็จะปรากฏสัญลกัษณ์

ข้ึนมาแสดงใหท้ราบโดยอตัโนมตั เช่น ค  าวา่ “ผา่น หรือ ไม่ผา่น” “เพิ่ม t” หรือปรากฎแถบสี

แดงระบายในช่องขา้งๆหรือใกลเ้คียงใหเ้ห็น 

 

 

6.4 การพมิพ์รายงาน 

 แนะน าวา่ ทุกคร้ังท่ีท างาน ไม่วา่จะในส่วนใด (ปกหนา้รายการค านวณ, ขอ้ก าหนดท่ี

ใช,้ การออกแบบในแต่ละส่วน)   เม่ือป้อขอ้มูลถูกตอ้ง เรียบร้อย สมบูรณ์ ดีแลว้   ใหท้ าการ

สั่งพิมพโ์ดยทนัท่ี (เพราะไม่อนุญาตใหท้ าการบนัทึกไฟลข์อ้มูลการออกแบบในแต่ละส่วน

เกบ็ไว)้   ซ่ึงในเวอชัน่น้ี เอกสารรายการทั้งหมด สามารถสั่งพิมพอ์อกไดใ้น 2 รูปแบบ คือ 
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1.    ใชส้ าหรับสั่งพิมพเ์อกสารท่ีก าลงัท างานอยูใ่นขณะนั้นๆ ออกทาง

เคร่ืองพิมพ ์  เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานหรือเขา้เล่มเพื่อยื่นขออนุญาตฯ   เม่ือคล้ิกท่ีปุ่ม จะ

ปรากฎผลดงัภาพท่ีแสดง 

 

 จากภาพท่ีแสดง   เบ้ืองตน้ ไดท้  าการก าหนดค่าการพิมพไ์วใ้ห้ก่อนแลว้   แต่หาก

ผูใ้ชง้านตอ้งการปรับแต่งเพิ่มเติมก่อนพิมพอ์อก    ใหค้ล้ิกท่ีปุ่ม  เม่ือปรับแต่งไดต้ามท่ี

ตอ้งการแลว้   หากตอ้งการพิมพอ์อก ให้คล้ิกท่ีปุ่ม    แต่ถา้หากไม่ตอ้งการพิมพอ์อก 

ใหค้ล้ิกท่ีปุ่ม    เพื่อกลบัสู่หนา้ต่างออกแบบเดิมก่อนหนา้ 
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 2.    ใชส้ าหรับสั่งพิมพเ์ป็นไฟลเ์อกสารอิเล็กทรอนิกส์ (.pdf) 

แลว้เก็บบนัทึกไวใ้นเคร่ือง (ไม่ต้องพิมพ์ออกเคร่ืองพิมพ์ในขณะนั้น)   ทั้ งน้ีเพื่อ น ามา

ต่อเช่ือมเคร่ืองพิมพแ์ลว้พิมพอ์อกเคร่ืองพิมพใ์นภายหลงั   หรือเพื่อการท างานเช่ือมโยงกนั 

(ส่งไฟลข์อ้มูล) เม่ือผูร่้วมงานท างานอยู่กนัคนละสะถานท่ี   เม่ือคล้ิกท่ีปุ่ม จะปรากฎผลดงั

ภาพท่ีแสดง 

 

 ให้ท าการตั้งช่ือท่ีตอ้งการบนัทึก (แต่ในเบ้ืองตน้ได้ท าการตั้งช่ือไวใ้ห้ก่อนแลว้)   

ก  าหนดต าแหน่งท่ีตอ้งการบนัทึกไฟล์ขอ้มูล   จากนั้นกดปุ่ม      จากนั้นจะ

ปรากฏหนา้ต่างข้ึนมาแจง้วา่ ไฟลข์อ้มูลดงักล่าวถูกสร้างและเกบ็ไวท่ี้ใด   
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 “เง่ือนไขหน่ึงของการเขียนโปรแกรมนี ้คือ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ได้โดย

ไม่จ าเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน   ท าเพียงเค่เล่ือนเม้าส์ไปป้อนค่ายังช่องท่ีก าหนด   

ตามรายละเอียดข้อมูลต่างๆท่ีได้เตรียมไว้ให้”   ฉะนั้น ในท่ีน้ี คู่มือจึงเขียนบอก

วธีิการใชไ้วพ้อเป็นสังเขป   จะไม่ลงไปในรายละเอียดมาก 

 เร่ิมแรกเม่ือเขา้สู่การใชง้านโปรแกรม NEO RC v.5 Plus+    แนะน าว่า ผูใ้ชง้านควร

เขา้ไปท าการก าหนดรายละเอียดต่างๆท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งใหค้รบเสียก่อน   ซ่ึงกลุ่มขอ้มูล

ดังกล่าวน้ีจะถูกดึง เข้าไปใช้งานในการออกแบบโครงสร้างแต่ละส่วนโดยตรง   

ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั คือ 

 ขอ้มูลโครงการ    

 ขอ้ก าหนดท่ีใช ้  

 ดงันั้น ในขณะใชง้านออกแบบในแต่ละส่วน หากตอ้งการแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลหรือ

รายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวเน่ือง   ก็ให้ยอ้นกลับมาท าในส่วนน้ีใหม่อีกคร้ัง เช่น ในการ

ออกแบบแผน่พื้น อยู่ๆ ใชไ้ปปรากฏวา่เป็นเหลก็เสริมกลมผิวเรียบ เกรด SR-24   แต่ตอ้งการ

ออกแบบโดยใชเ้ป็นเหลก็ขอ้ออ้ย เกรด SD-40   ซ่ึงวิธีแกไ้ขท าไดโ้ดยการยอ้นกลบัมาแกไ้ข
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ขอ้มูลดงักล่าวท่ี    เช่นเดิม   ซ่ึงแต่ละส่วนมีล าดบัขั้นตอนการป้อน

ขอ้มูล ดงัน้ี 

7.1 เข้าสู่การออกแบบ 

 คล้ิกเมา้ส์ปุ่มซา้ยท่ี “ออกแบบฐานราก” ดงัภาพท่ีแสดง 

 

 จากนั้น จะเขา้สู่เมนูยอ่ยของการออกแบบฐานราก   คล้ิกเลือกท่ีแถบว่าจะออกแบบ

เป็น “ออกแบบฐานแผ่”  หรือ “ออกแบบฐานรากระบบเสาเข็ม”    จากนั้นให้ป้อน

รายละเอียด เช่น ช่ือโครงสร้างท่ีตอ้งการออกแบบ   ระดบัความลึกของฐานราก   และระยะ

คอนกรีตหุม้เหลก็เสริม   ก่อนคล้ิกท่ีปุ่มเขา้สู่ตารางหรือหนา้ต่างออกแบบ   ดงัภาพท่ีแสดง 
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7.2 ก าหนดข้อมูลออกแบบ 

 หลกัการ คือ ใหเ้คล่ือนเมา้ส์ไปป้อนท่ีทุกช่อง “ท่ีมีตวัอกัษรสีแดง”   โดยการพิมพล์ง

ไปโดยตรงหรือคล้ิกเลือกจากขอ้มูลท่ีก าหนดให ้  ซ่ึงในแต่ละช่องจะมี “ป๊อพอพั” ปรากฏ

ค าอธิบายข้ึนมาโดยอติัโนมตั (ขอ้สังเกต ในบางช่วงท่ีป้อนขอ้มูล หากสังเกต จะเห็นปุ่ม

สามเหล่ียมสีแดงเลก็ๆท่ีมุมขวาบน หากน าเมา้ส์ไปช้ีท่ีช่องดงักล่าว กจ็ะปรากฏขอ้มูลต่างๆ

ข้ึนมาใหท้ าความเขา้ใจ หรือเลือกใชง้าน)   ประกอบดว้ยขอ้มูลทั้งทางดา้น ความหมายของ

ขอ้มูลท่ีตอ้งการใหป้้อนค่า ขอ้มูลรายละเอียดใหเ้ลือกใช ้รวมถึงรูปภาพต่างๆ 

การเคล่ือนไปยงัช่องท่ีตอ้งการให้ป้อนขอ้มูล   หากไม่ตอ้งการเคล่ือนเมา้ส์หรือปุ่ม

ลูกศร   ใหก้ดท่ีปุ่ม “Tab”   เคอร์เซอร์จะวิง่ไปยงัเฉพาะช่องท่ีตอ้งการใหป้้อนขอ้มูลเท่านั้น 

 



ห น้ า ที่  | 85 

 

  คู่มือการใช้งาน NEO RC v5 Plus+  
  

 

 

 

 



ห น้ า ที่  | 86 

 

  คู่มือการใช้งาน NEO RC v5 Plus+  
  

 

 

 



ห น้ า ที่  | 87 

 

  คู่มือการใช้งาน NEO RC v5 Plus+  
  

 

 

 

 



ห น้ า ที่  | 88 

 

  คู่มือการใช้งาน NEO RC v5 Plus+  
  

 

 

 

 



ห น้ า ที่  | 89 

 

  คู่มือการใช้งาน NEO RC v5 Plus+  
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 นอกจากน้ี  ท่ีเมนูหลกัดา้นซา้ยมือจะมีปุ่มให ้“ขอ้มูลเสริม” เพิ่มเติม   รวมถึงความรู้

เสริมเลก็ๆนอ้ยๆ   เม่ือคล้ิกเขา้ไปจะปรากฎดงัภาพท่ีแสดง 
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7.3 ท าการออกแบบ 

 การออกแบบมี 2 ส่วนหลกั คือ ขนาดหนา้ตดัของคอนกรีต และปริมาณเหลก็เสริม   

ดงันั้นในการใชโ้ปรแกรม   ผูใ้ชจ้ะตอ้งเขา้ไปท าการเลือกหรือก าหนดค่าในช่องท่ีเก่ียวกบั

ขอ้มูลดงักล่าวให้ครบ   ซ่ึงในแต่ละช่องขอ้มูลท่ีตอ้งป้อนค่า   จะมีขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ

ช่วยอ านวยความสะดวกทั้งหมด 

 ก าหนดเลือกออกแบบขนาดหนา้ตดัส่วนครอบหวัเสาเขม็ (กวา้ง x ยาว x หนา)   ท า

ตามขอ้มูลค าอธิบายท่ีปรากฏ  ดงัภาพท่ีแสดง 
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 ก าหนดเลือกออกแบบเหลก็เสริม   ท าตามขอ้มูลค าอธิบายท่ีปรากฏ  ดงัภาพท่ีแสดง 
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 ขอ้สังเกต ขณะท าการป้อนค่าเพื่อออกแบบ หากไม่ผ่าน   ก็จะปรากฏสัญลกัษณ์

ข้ึนมาแสดงใหท้ราบโดยอตัโนมตั เช่น ค  าวา่ “ผา่น หรือ ไม่ผา่น” “เพิ่ม t” หรือปรากฎแถบสี

แดงระบายในช่องขา้งๆหรือใกลเ้คียงใหเ้ห็น 
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7.4 การพมิพ์รายงาน 

 แนะน าวา่ ทุกคร้ังท่ีท างาน ไม่วา่จะในส่วนใด (ปกหนา้รายการค านวณ, ขอ้ก าหนดท่ี

ใช,้ การออกแบบในแต่ละส่วน)   เม่ือป้อขอ้มูลถูกตอ้ง เรียบร้อย สมบูรณ์ ดีแลว้   ใหท้ าการ

สั่งพิมพโ์ดยทนัท่ี (เพราะไม่อนุญาตใหท้ าการบนัทึกไฟลข์อ้มูลการออกแบบในแต่ละส่วน

เกบ็ไว)้   ซ่ึงในเวอชัน่น้ี เอกสารรายการทั้งหมด สามารถสั่งพิมพอ์อกไดใ้น 2 รูปแบบ คือ 

1.    ใชส้ าหรับสั่งพิมพเ์อกสารท่ีก าลงัท างานอยูใ่นขณะนั้นๆ ออกทาง

เคร่ืองพิมพ ์  เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานหรือเขา้เล่มเพื่อยื่นขออนุญาตฯ   เม่ือคล้ิกท่ีปุ่ม จะ

ปรากฎผลดงัภาพท่ีแสดง 
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 จากภาพท่ีแสดง   เบ้ืองตน้ ไดท้  าการก าหนดค่าการพิมพไ์วใ้ห้ก่อนแลว้   แต่หาก

ผูใ้ชง้านตอ้งการปรับแต่งเพิ่มเติมก่อนพิมพอ์อก    ใหค้ล้ิกท่ีปุ่ม  เม่ือปรับแต่งไดต้ามท่ี

ตอ้งการแลว้   หากตอ้งการพิมพอ์อก ให้คล้ิกท่ีปุ่ม    แต่ถา้หากไม่ตอ้งการพิมพอ์อก 

ใหค้ล้ิกท่ีปุ่ม    เพื่อกลบัสู่หนา้ต่างออกแบบเดิมก่อนหนา้ 

 2.    ใชส้ าหรับสั่งพิมพเ์ป็นไฟลเ์อกสารอิเล็กทรอนิกส์ (.pdf) 

แลว้เก็บบนัทึกไวใ้นเคร่ือง (ไม่ต้องพิมพ์ออกเคร่ืองพิมพ์ในขณะนั้น)   ทั้ งน้ีเพื่อ น ามา

ต่อเช่ือมเคร่ืองพิมพแ์ลว้พิมพอ์อกเคร่ืองพิมพใ์นภายหลงั   หรือเพื่อการท างานเช่ือมโยงกนั 

(ส่งไฟลข์อ้มูล) เม่ือผูร่้วมงานท างานอยู่กนัคนละสะถานท่ี   เม่ือคล้ิกท่ีปุ่ม จะปรากฎผลดงั

ภาพท่ีแสดง 
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 ให้ท าการตั้งช่ือท่ีตอ้งการบนัทึก (แต่ในเบ้ืองตน้ได้ท าการตั้งช่ือไวใ้ห้ก่อนแลว้)   

ก  าหนดต าแหน่งท่ีตอ้งการบนัทึกไฟล์ขอ้มูล   จากนั้นกดปุ่ม      จากนั้นจะ

ปรากฏหนา้ต่างข้ึนมาแจง้วา่ ไฟลข์อ้มูลดงักล่าวถูกสร้างและเกบ็ไวท่ี้ใด   

 



 

 

 

 

 “เง่ือนไขหน่ึงของการเขียนโปรแกรมนี ้คือ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ได้โดย

ไม่จ าเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน   ท าเพียงเค่เล่ือนเม้าส์ไปป้อนค่ายังช่องท่ีก าหนด   

ตามรายละเอียดข้อมูลต่างๆท่ีได้เตรียมไว้ให้”   ฉะนั้น ในท่ีน้ี คู่มือจึงเขียนบอก

วธีิการใชไ้วพ้อเป็นสังเขป   จะไม่ลงไปในรายละเอียดมาก 

 เร่ิมแรกเม่ือเขา้สู่การใชง้านโปรแกรม NEO RC v.5 Plus+    แนะน าว่า ผูใ้ชง้านควร

เขา้ไปท าการก าหนดรายละเอียดต่างๆท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งใหค้รบเสียก่อน   ซ่ึงกลุ่มขอ้มูล

ดังกล่าวน้ีจะถูกดึง เข้าไปใช้งานในการออกแบบโครงสร้างแต่ละส่วนโดยตรง   

ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั คือ 

 ขอ้มูลโครงการ    

 ขอ้ก าหนดท่ีใช ้  

 ดงันั้น ในขณะใชง้านออกแบบในแต่ละส่วน หากตอ้งการแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลหรือ

รายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวเน่ือง   ก็ให้ยอ้นกลับมาท าในส่วนน้ีใหม่อีกคร้ัง เช่น ในการ

ออกแบบแผน่พื้น อยู่ๆ ใชไ้ปปรากฏวา่เป็นเหลก็เสริมกลมผิวเรียบ เกรด SR-24   แต่ตอ้งการ

ออกแบบโดยใชเ้ป็นเหลก็ขอ้ออ้ย เกรด SD-40   ซ่ึงวิธีแกไ้ขท าไดโ้ดยการยอ้นกลบัมาแกไ้ข
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ขอ้มูลดงักล่าวท่ี    เช่นเดิม   ส่วนวิธีการใชง้านก็เช่นเดียวกนักบัการ

ใชง้านในบทท่ีผา่นๆมา   ซ่ึงแต่ละส่วนมีล าดบัขั้นตอนการป้อนขอ้มูล ดงัน้ี 

8.1 เข้าสู่การออกแบบ 

 คล้ิกเมา้ส์ปุ่มซา้ยท่ีแถบ “ออกแบบส่วนโครงสร้างพิเศษ” ดงัภาพท่ีแสดง 

 

 จะเขา้สู่หนา้ต่างการออกแบบ ซ่ึงประกอบดว้ยหลายส่วน (รวมถึงบางส่วนท่ีเตรียม

ไวแ้ต่ยงัไม่เพิ่มเขา้ไป เช่น ตวัตรวจสอบและ Revise เสาเขม็ การออกแบบผนงัรับแรงเฉือน 

ผนงัปล่องลิฟท ์การออกแบบฐานรากรับปล่องลิฟท ์ฯ)   ดงัภาพท่ีแสดง 
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8.2 หน้าต่างการออกแบบแต่ละส่วน 

 1. การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 
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 2. ออกแบบ Blow Count 
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 3. ออกแบบแผน่พื้นส าเร็จรูป (คอร.) 
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 4. ออกแบบเสาเขม็ส่ีเหล่ียมตนั (คอร.) 
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5. ออกแบบคานหูชา้ง 
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6. ออกแบบก าแพงกั้นดิน 
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 7. ออกแบบถงัน ้าใตดิ้น 
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 8. ออกแบบตะแกรงเหลก็ถกั 
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 9. ออกแบบฝาตะแกรงเหลก็รางระบายน ้า 
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    เขียนบทความทางวชิาการเผยแพร่ผา่นเวป็ต่างๆ 
    สร้างส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ 
    สร้างวดิีโอช่วยสอน STAAD Pro, Multiframe4D, SAP2000, 
       RISA 3D, GRASP ลฯ 
    เขียนโปรแกรมช่วยออกแบบดา้นวศิวกรรมโยธาประกอบดว้ย 
      NEO RC, NEO T&S, NEO Footing, NEO PS, ลฯ 



 
 

 
 
 

สั่งซื้อโปรแกรมไดที่นี ่
 

http://engfanatic.tumcivil.com/engfanatic/shopping/215-เปดจอง-โปรแกรม-NEO-RC.-V.5-PLUS-
วิธี-WSD-โดย-ผศ.เสริมพันธ-เอ่ียมจะบก  

 

หรือโทร. 089-4990739  
 

www.tumcivil.com  
 
 
 
 
 
 


	คำนำ
	สารบัญ
	บทที่ 1 เตรียมโปรแกรม
	บทที่ 2 เตรียมข้อมูล
	บทที่ 3 ออกแบบแผ่นพื้น
	บทที่ 4 ออกแบบบันได
	บทที่ 5 ออกแบบคาน
	บทที่ 6 ออกแบบเสา
	บทที่ 7 ออกแบบฐานราก
	บทที่ 8 ส่วนโครงสร้างพิเษ
	ประวัติผู้เขียน



