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1 
แนะนําโปรแกรม STAAD.Pro 

 

รูจักกับโปรแกรม 

STAAD.Pro เปนซอพทแวรวิศวกรรมโครงสรางท่ีไดรับความนิยมท่ีสุดในการสรางแบบจําลอง
สามมิติ, การวิเคราะห, และการออกแบบ มีระบบติดตอกับผูใชงานแบบกราฟฟกท่ีใชงานงาย มี
เคร่ืองมือในการแสดงผลท่ีหลากหลาย มีความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพ 
ซอพทแวรใชงานไดกับทุกระบบปฏิบัติการวินโดวแตจะใชไดดีท่ีสุดกับ Windows XP 

 STAAD.Pro เปนโปรแกรมท่ีถูกเลือกโดยมืออาชีพในการออกแบบท่ัวโลกเลือกใช ท้ังการ
วิเคราะหแบบสถิตยศาสตรหรือจลศาสตรของสะพาน, โครงสรางถังบรรจุ, โครงสรางใตดิน, 
โครงสรางเหล็ก, คอนกรีต, อลูมินั่ม หรือ โครงสรางไม, หอคอยเสาสง, สเตเดียม หรือโครงสรางท่ี
ซับซอนอ่ืนๆ 

ความสามารถของเครื่องทีติ่ดต้ัง 
• เคร่ือง PC ท่ีมีซีพียูเพนเทียมของอินเทลหรือเทียบเทา 

• การดแสดงผลและหนาจอความละเอียด 1024x768, 256 สี (แนะนํา 16 bit high color) 

• 128 MB RAM หรือมากกวา 

• Windows NT 4.0 หรือระบบท่ีสูงกวา ไมแนะนําใหรันโปรแกรมบน Windows 95 & 

Windows 98 เพราะสมถนะการทํางานตกลง โปรแกรมทํางานดีท่ีสุดบน Windows 2000 และ 
XP 

• พื้นท่ีวางเพียงพอในฮารดดิสก ข้ึนกับโมดูลท่ีติดต้ัง โดยท่ัวไปตองการอยางนอยท่ีสุด 500 MB 

• ระบบมัลติมิเดียท่ีมีการดเสียงและลําโพงเพื่อรันวีดิโอและสไลดสอนการใชงาน 

หมายเหตุ: การเพิ่ม RAM และความจุฮารดดิสกจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของโปรแกรม 
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นับต้ังแต STAAD.Pro 2001 เปนตนมาขนาดโครงสรางท่ีโปรแกรมจัดการไดมีขนาดเพิ่มข้ึนมาก 
ทําใหขนาดของหนวยความจําจริงและแบบเสมือนเพิ่มข้ึนเกิน 600MB ผูใชจึงตองตรวจสอบวามี
หนวยความจําเพียงพอหรือไม 

องคประกอบของ STAAD.Pro 

STAAD.Pro เปนโปรแกรมท่ีมีการพัฒนาอยูตลอดเวลาในชุดโปรแกรมจะประกอบดวยโปรแกรม
ยอยตางๆดังนี ้
 

 

STAAD.Pro ตัวโปรแกรมหลักใชสรางโมเดล วิเคราะหและออกแบบ 
แสดงผลแบบกราฟฟกและแบบตาราง และสรางเปนรายงาน 

OpenSTAAD เปนแหลงเก็บรวมฟงกช่ันของ STAAD.Pro ซ่ึงจะ
ยอมใหผูใชนําไปใชในโปรแกรมของตนเองได 

  

 

STAAD.etc เปนเคร่ืองมือชวยทางวิศวกรรมโครงสรางทุกอยางท้ัง
วิเคราะหและออกแบบไมวาจะเปน พื้น แผนรองฐานเสา ฐานราก และ
อ่ืนๆ 

  

 

 

STAAD.foundation เปนโปรแกรมท่ีใชในการวิเคราะหและ
ออกแบบฐานรากของโครงสรางท่ีถูกสรางใน STAAD.Pro โดย
ออกแบบไดท้ัง ฐานเดี่ยว ฐานรวม ฐานรากแบบแพ และฐานรากเสาเข็ม 

  

 

Section wizard เปนโปรแกรมท่ีใชในการคํานวณคุณสมบัติหนาตัด
ของช้ินสวนโครงสราง ตารางเหล็กตามมาตรฐานตางๆ และหนาตัดท่ี
ผูใชสรางข้ึนเอง 

  

 Advance Mesher เปนโปรแกรมแยกใชในการสราง mesh ของ
ช้ินสวนท่ีเปนแผน เชนผนังและพื้น 
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การรันโปรแกรม STAAD.Pro 

คลิกไอคอน STAAD.Pro จากกลุมโปรแกรม STAAD.Pro 2007 

 
 
หนาจอหลัก STAAD.Pro แสดงข้ึนมาดังในรูปขางลาง 

 



STAAD.Pro: Introduction 1 - 4 
 

หรือถาเปน STAAD.Pro 2005 และ 2006 หนาจอเร่ิมตนจะเปน 

 
 

คลิกเลือก Cancel แลวคลิกไอคอน Open Structure  เพื่อเปดไฟลตัวอยางท่ีมีอยูแลว 

เลือกไฟลตัวอยางจากในโฟลเดอร: 

SPro2005/STAAD/Examp/US/EXAMP09.STD 
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สวนประกอบหนาจอ STAAD.Pro 

 

หนาจอ STAAD.Pro เปนดังในรูปขางลาง มีสวนประกอบหลัก 5 สวนคือ 

เมนูบาร (Menu Bar) 

อยูบนสุดของหนาจอ เราสามารถเรียกไดทุกคําส่ังของ STAAD.Pro ไดจากเมนูนี้ 

ทูลบาร (Toolbar) 

ทูลบารท่ีอยูถัดลงมาจากเมนูและท่ีอยูในแนวดิ่งดานซายซ่ึงสามารถถอดเขาออกได ใชในการส่ังคําส่ัง
ท่ีใชบอย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน โดยผูใชสามารถกําหนดไดเอง 

เมนวินโดว (Main Window) 

เปนพื้นท่ีใหญท่ีสุดบริเวณกลางหนาจอ ใชแสดงโมเดลและผลการคํานวณ 

เพจคอนโทรล (Page Control) 

เปนชุดแถบดานขางซายของเมนวินโดว มีสองแถวคือแตละหนาหลัก (Pages) จะแยกออกเปนหนา
ยอย (Subpages) ใชทํางานเฉพาะอยาง การเรียงหนาหลักและหนายอยจะเปนไปตามลําดับการ
ทํางาน  

พื้นท่ีขอมูล (Data Area) 

เปนพื้นท่ีทางขวาของหนาจอ แสดงกลองโตตอบ (Dialog Boxes) ตาราง (Tables) หรือ กลอง
รายการ (List Boxes) ตางๆตามลักษณะการทํางาน 
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โหมดในการทํางาน 

STAAD.Pro มีหลายโหมดการทํางาน เลือกไดจากเมนู Mode มีใหเลือกดังนี ้

การสรางโมเดล (Modeling) 

หรือโหมดกอนการประมวลผล (Pre-processing) เปนข้ันตอนในการกําหนดขนาดโครงสราง 
น้ําหนักบรรทุก จุดรองรับ และอ่ืนๆ โดยปกติแลวเม่ือเร่ิมใชงานโปรแกรมเขาสูโหมดนี้กอน 

หลังการประมวลผล (Post -processing) 

จะเปนข้ันตอนท่ีผูใชตรวจสอบผลการคํานวณวิเคราะหของโปรแกรม ท้ังแบบกราฟฟกและแบบ
ตัวเลข ตลอดจนการสรางรายงานสรุป 

การออกแบบเชิงปฏิสัมพันธ (Interactive Design) 

จะใหผูใชออกแบบช้ินสวนโครงสราง (จุดตอโครงสราง, ฐานราก, แผนเหล็กรองฐานเสา และอ่ืนๆ) 

กอนการประมวลผลสะพาน (Bridge Deck Preprocessor) 

จะใหผูใชสรางน้ําหนักบรรทุกบนหลังสะพานเน่ืองจากการเคล่ือนท่ีของยานพาหนะ ใชกับโปรแกรม
ยอย STAAD.beava 

งานทอ (Piping) 

โหมดนี้จะใชรวมกับ ADLPIPE เพื่อใหสามารถเรียกดูรูปรางของโครงสรางดังกลาวได 

โหมดสรางโมเดล 

การสรางโมเดลใน STAAD.Pro ทําไดสองวิธีคือ 

a. ใชไฟลคําส่ัง (Command file) 

b. ใชการสรางแบบโตตอบเชิงกราฟก 

ไฟลคําส่ังคือไฟลขอความบรรจุขอมูลโครงสราง โดยจะเปนคําส่ังในภาษาท่ีเขาใจงายตามรูปแบบ
ของ STAAD.Pro ผูใชสามารถสรางไฟลนี้ไดโดยใชโปรแกรมอิดิเตอรท่ัวไปเชน Notepad หรือ 
WordPad หรือใชท่ีมากับโปรแกรม STAAD.Pro โดยระหวางใชงาน STAAD.Pro ผูใชสามารถ
เปดไฟลคําส่ังข้ึนมาตรวจสอบและแกไขได 

  การเปด STAAD Editor ทําไดโดยการคลิกไอคอน    บนทูลบาร 

วิธีการสรางแบบกราฟกจะใชเคร่ืองมือทางกราฟกในโหมดสรางโมเดล และกําหนดขอมูลเชน  
คุณสมบัติวัสดุ, คาคงท่ีตางๆ, น้ําหนักบรรทุก และอ่ืนๆ โดยขณะท่ีสรางโมเดลไปไฟลคําส่ังก็จะถูก
สรางข้ึนโดยอัตโนมัติอยูเบ้ืองหลังซ่ึงผูใชสามารถเปดดูไดตลอดเวลา 
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วิธีหนึ่งท่ีจะรูวาเราอยูในโหมดไหน คือดูจากขอความบนแถบสถานะดานลาง (ดูรูปขางลาง) 

 

หนาตางๆในโหมดสรางโมเดล 

หนาหลัก (Pages) และหนายอย (Subpages) ในโหมดการสรางโมเดลมีดังนี้คือ 

 

• Setup 
 Job 

• Geometry 
 Beam 
 Plate 
 Surface 
 Solid 
 Parametric Models 
 Composite Deck 

• General 
 Property 
 Spec 
 Support 
 Load 
 Material 

• Analysis/Print 
 Pre-print 
 Analysis 
 Post-print 

• Design 
 Steel 
 Concrete 
 Timber 
 Aluminum 
 Footing 
 Shearwall 

 

 


