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ถอดปริมาณวสัด ุอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ. ฐิติพฒัน์ ประทานทรัพย์. 188  หน้า.  

จากการสํารวจข้อมูลพบว่าการออกแบบระบบผนงักระจก (Curtain Wall) มีปัญหา คือ 

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมมีความหลากหลาย โดยเฉพาะการออกแบบท่ีเปลี่ยนแปลงจากรูปทรงพืน้ฐาน

มาเป็นรูปทรงอิสระ (Free Form)  ทําให้สถาปนิกต้องใช้เวลานานในขัน้ตอนการขึน้โมเดล 3 มิติ เพ่ือให้

เห็นภาพท่ีชัดเจนของงานออกแบบโครงสร้างระบบผนงักระจก (Curtain Wall) ปัญหาต่อมาคือการใช้

ระยะเวลานานในการถอดปริมาณวสัดโุครงสร้าง ในกรณีท่ีโครงสร้างไม่สามารถวดัขนาดจากแบบ 2 มิติ

ได้ ทําให้มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนสงูจากข้อมลูโมเดลอาคาร  

ปัจจุบันนิยมนําโปรแกรม SketchUp มาใช้ในการขึน้แบบจําลองอาคาร และส่งไฟล์งาน

ระหว่างบริษัทสถาปนิกและบริษัทออกแบบระบบผนังกระจก เพราะเป็นโปรแกรมท่ีขึน้โมเดลได้ง่าย มี

เคร่ืองมือในการวดัขนาดของโมเดล แตย่งัขาดโปรแกรมเสริม (Plugin) ตามความต้องการของผู้ออกแบบ

ระบบผนงักระจก (Curtain Wall) การวิจยันีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาโปรแกรมเสริม (Plugin) ของ

โปรแกรม SketchUp เพ่ือแก้ไขปัญหาในการออกแบบระบบผนงักระจก (Curtain Wall Design) และการ

ถอดปริมาณวสัด ุ(Material Take-Off) ตามท่ีกลา่วถงึข้างต้น 

ผลจากการพฒันาโปรแกรมเสริม (Plugin) โดยใช้พืน้ฐานภาษาคอมพิวเตอร์ Ruby ร่วมกบั 

SketchUp Ruby API (Application Programming Interface) ปรากฏว่า โปรแกรมสามารถตอบสนอง

ความต้องการในการจําลองงานออกแบบทั่วไปของสถาปนิกในขัน้ตอนการพัฒนาแบบเบือ้งต้น                

(Architectural Design) และงานออกแบบตามประเภทโครงสร้างของระบบผนงักระจก(Curtain Wall) 

ซึง่ประกอบด้วยระบบแยกโครงกรอบ (Stick System) และระบบผนงักระจกสําเร็จรูป(Unitised System) 

โดยบริษัทออกแบบระบบผนงักระจกสามารถเลือกประเภทการขึน้โมเดลจากรูปแบบอาคารเพ่ือใช้ในการ

นําเสนอรูปแบบโครงสร้าง และลดระยะเวลาในการคํานวณปริมาณวสัด ุ 
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From the research of curtain wall construction, the problem faced with the   

remarkably diverse façade in architectural design , in particular with the basic form has 

become increasingly changed to the free form. This “ wide area design ” creates the 

consuming time of architect to computerize their design practices in 3D Modelling to see the 

life-size visualisation of curtain wall systems. In addition , the designers would exploit the time 

to do a material take-off in case of the complex geometry which is difficult to extract data from 

2D Drawings. Accordingly, all the current design processes made the possibility of inaccurate 

design information.  

At present, the SketchUp software to do 3D visualisation has become increasingly 

being used in general architects to collaborate with the façade consulting engineers owing to 

the easy modelling and measuring tool of model’s dimensions ; however , there is no 

developed plugin from the user’s requirement. Accordingly, The research aimed to develop an 

additional plugin to aid the curtain wall’s designers of structural systems, meanwhile fully 

linked to fast overview of material quantity.  

The result of plugin development by using the Ruby computer language with 

SketchUp Ruby API (Application Programming Interface) embraces the workflow from the 

architect’s design through the façade consulting engineers. The plugin’s functions for 

architects are able to respond to the need of 3D modelling in facade development during the 

schematic phase, and  the curtain wall 3D modelling systems consisting of stick system , and 

unitised system are used to drive design decisions by façade consultant. The process of 

working can now bring the speed of compelling presentations with integrated the material 

take-off that ready to win the job. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1. ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

การออกแบบงานสถาปัตยกรรมในปัจจุบนัมีความต้องการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สําหรับขึน้รูปทรงโครงสร้างเพ่ือตอบสนองกบัการทํางานออกแบบอาคารท่ีเปล่ียนแปลงจากรูปทรง

พืน้ฐานมาเป็นรูปทรงอิสระ (Free Form) โดยเฉพาะโครงการท่ีใช้เปลือกอาคารเป็นระบบผนัง

กระจก จากการสํารวจข้อมูลจากบริษัทท่ีทํางานทางด้านนี ้0

1และผู้ ออกแบบท่ีเป็นสถาปนิก 1

2  

พบว่าการส่งไฟล์งานในรูปแบบ 3 มิติ ของโปรแกรม SketchUp ไปให้ผู้ เก่ียวข้องจะมีการส่งงาน

พร้อมกบัแบบก่อสร้าง ซึง่มีปัญหาท่ีสําคญั 2 เร่ือง คือ   

1.1 การขึน้รูปโมเดลโครงสร้างผนังกระจก  

ปัญหาความซบัซ้อนในการขึน้รูปทรงผนงักระจกจากรูปทรง (Form) ท่ีคิดขึน้โดย

นกัออกแบบ และความต้องการเห็นภาพท่ีชดัเจนของงานออกแบบโครงสร้างระบบผนังกระจก 

(Curtain Wall) คือ ชนิดของรูปทรงและหน้าตดัของอลมูิเนียม (Aluminium Profile) ของระบบแยก

โครงกรอบ (Stick System) กบัระบบผนงักระจกสําเร็จรูป (Unitised System) ซึ่งกระบวนการนีมี้

ความจําเป็นต้องใช้ในการทํางานนําเสนอ (Visualisation) 

1.2 ใช้ระยะเวลานานในการถอดปริมาณวัสดุโครงสร้าง  

ผู้ออกแบบระบบผนงักระจก (Curtain Wall) มีความต้องการลดระยะเวลาในการ

นบัจํานวนวสัด ุ การคํานวณหาความยาวของโครงตา่งๆ ซึง่เป็นขัน้ตอนสําคญัของผู้ออกแบบผนงั

กระจก ในกรณีโครงสร้างท่ีเป็นรูปทรงอิสระจะทําได้ยากและไมส่ามารถวดัขนาดจากแบบ 2 มิต ิ

ได้ มีโอกาสเกิดความคลาดเคล่ือนในการคํานวณพืน้ท่ีของผนงัภายนอก ประกอบกบัการกําหนด

                                                   
1 Kim Yoo Seng Co.Ltd. , Teasco (Thailand) Co.,Ltd.  , Y.H.S. International 

Co., ltd. , Arup Facade Engineering Co.,Ltd. , Meinhardt (Thailand) Ltd., Global Façade 

System Co., Ltd. 
2 Studiomiti Co.,Ltd. , Designscoop Co.,Ltd , Siamese Asset  Co.,Ltd ,  

Palmer and turner Co., Ltd., Atime  architect  and design Co.,Ltd. 
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ช่ือองค์ประกอบของโครงสร้าง (Part Number) สําหรับใช้กบัการนบัจํานวนโครงกรอบอลมูิเนียม 

และแผ่นกระจกของแต่ละส่วนมีจํานวนมาก บางส่วนมีขนาดและใช้วัสดตุ่างกันทําให้การตัง้ช่ือ

ตา่งกนั หรือการทํารายงานวสัดสํุาหรับการผลิต (Material Lists / Fabrication List) ของบริษัท

ออกแบบระบบผนงักระจก (Curtain Wall) จากแบบ 3 มิติ มาเป็นแบบ 2 มิติ มีโอกาสเกิดความ

คลาดเคล่ือนสงูจากข้อมลูโมเดลอาคารท่ีมีความซบัซ้อน (Complex Geometry)  

ทัง้นีมี้การกลา่วถึงปัญหาในการทํางานออกแบบระบบผนงักระจกและความต้องการ 

คือ  “ การแปลงข้อมลูจากแบบ 3 มิติมาเป็นแบบ 2 มิติ สามารถเกิดความคลาดเคล่ือนของขนาด

วสัดจุากงานออกแบบ และการขึน้โมเดลแบบ 3 มิติ ตามรูปแบบความต้องการในการผลิตวสัด ุ

สามารถช่วยให้สถาปนิกทํางานออกแบบตามความเป็นจริงมากกว่าการออกแบบนามธรรม  ” 3  

ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงท่ีได้จากการศึกษากระบวนการทํางานของบริษัทออกแบบระบบผนัง

กระจก (Curtain Wall)  คือ  “ กระบวนการทํางานจะต้องมีการประสานงานทัง้ 2 ฝ่าย คือ เจ้าของ

งานหรือสถาปนิกจะต้องมีรูปทรงอาคารและโครงสร้างของผนงักระจกแบบ 2  มิติ หรือแบบ 3  มิต ิ

หากงานมีโครงสร้างซับซ้อน  และระบุขนาดความกว้างและความยาวโครงสร้าง ทางบริษัท

ออกแบบระบบผนงักระจก (Curtain Wall) จะพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงสร้าง ซึ่งต้องมีการ

ปรับเปล่ียนหรือเพิ่มความแข็งแรงโดยใช้วสัดขุนาดใหญ่ขึน้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของ

งานออกแบบท่ีได้ระบุไว้ในรายการประกอบแบบ (Specifications) ระบบการทํางานแบบนีจ้ะมี

การแก้ไขชนิดและขนาดของโครงสร้างระบบผนงักระจก หลงัจากนัน้จะรวบรวมข้อมูลการถอด

แบบส่งให้ฝ่ายประมาณราคา (Cost Estimator) ถ้ามีโปรแกรมท่ีสามารถช่วยทํางานออกแบบ

โครงสร้าง  3  มิติ  จากสถาปนิกและส่งต่อให้ผู้ เช่ียวชาญทําการแก้ไขแบบโครงสร้างจะช่วยให้

มองเห็นภาพชดัเจนขึน้ในการปรับเปล่ียนขนาดของเฟรมและกระจกสามารถใช้กับแบบก่อสร้าง 

(Shop Drawings) และชว่ยในการคํานวณขนาดและปริมาณวสัดขุองโครงการ เพ่ือสง่รายการวสัด ุ

ให้กบัโรงงานผลิตกระจก ” 4  

                                                   
3
  Kenfield  A. Griffith ,  “ Design Computing of Complex-Curved Geometry 

Using Digital Fabrication Methods ” (M.Sc. in Architecture Studies dissertation, Faculty 

of Architecture , Massachusetts Institute of Technology,2006), 23. 
4
 Kim Yoo Seng Co.Ltd. , Teasco (Thailand) Co.,Ltd.  , Y.H.S. International 

Co., ltd. , Arup Facade Engineering Co.,Ltd. , Meinhardt (Thailand) Ltd., Global Façade 

System Co., Ltd. 
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จากปัญหาดงักล่าวข้างต้นจึงมีความต้องการศกึษาการนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มา

ประยุกต์เพ่ือช่วยในงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมในการขึน้รูปทรงของระบบผนังกระจก             

(Curtain Walling Design) เพ่ือให้สามารถช่วยขึน้รูปทรงโมเดล 3 มิติ ตามประเภทของระบบผนงั

กระจกให้มีความสะดวกมากขึน้ในกระบวนการออกแบบอาคาร และการจดัทําข้อมลูวสัดกุ่อสร้าง 

(Material take-off) เพ่ือช่วยในงานออกแบบท่ีมีความยากในการวิเคราะห์จํานวนวสัดแุละพืน้ท่ี

จากแบบ 2 มิต ิโดยโปรแกรมจะอํานวยความสะดวกในการมองภาพและนําเสนอให้กบัผู้ ร่วมงาน 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือพฒันาโปรแกรมใช้สําหรับการขึน้โครงระบบผนงักระจก (Curtain Wall) บน

โมเดล  3  มิติ เพ่ือช่วยให้นกัออกแบบเห็นลกัษณะโครงกระจกท่ีออกแบบได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะ

ชว่ยให้การตดัสินใจด้านการออกแบบมีความชดัเจนย่ิงขึน้ 

2.2 เพ่ือพฒันาโปรแกรมจดัทํารายงานผลวสัดท่ีุเรียกว่า “ Material Take-off ” ของ

ระบบแยกโครงกรอบ (Stick System) กบัระบบผนงักระจกสําเร็จรูป (Unitised System) โดยให้

ข้อมลูเก่ียวกบัองค์ประกอบของระบบผนงักระจก (Curtain Wall) ได้แก่ รหสัวสัด ุ (Part Number) 

การหาปริมาณและความยาวจากโมเดลเพ่ือการถอดแบบก่อสร้างในลักษณะเป็นรายงาน และ

สามารถส่งออกเป็น ไฟล์ Excel เพ่ือนําข้อมูลเหล่านีไ้ปใช้ประกอบในการทําประมาณราคาของ

โครงการก่อสร้าง (Construction Budget Cost) ของโครงสร้างระบบผนงักระจก (Curtain Wall) 
  

3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 การวิจยันีเ้ป็นการศกึษาเพ่ือพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้นแบบสําหรับชว่ยใน

การออกแบบผนงักระจก (Curtain Wall) สําหรับโปรแกรม SketchUp  เน่ืองจากสถาปนิกสว่น

ใหญ่ในปัจจบุนัใช้โปรแกรมนีใ้นการขึน้รูปทรงของกระบวนการออกแบบ  โดยการพฒันาโปรแกรม

จะใช้ภาษา Ruby ซึง่เป็นภาษาหลกัของการเขียนโปรแกรมเสริมในโปรแกรม SketchUp 

3.2 การวิจยันีเ้ป็นการศกึษาเคร่ืองมือเพ่ือขึน้รูปทรงโมเดล 3 มิต ิของทัง้ 2  ระบบ  คือ  

โครงสร้างแบบระบบแยกโครงกรอบ (Stick System) กบัแบบระบบแผน่ผนงัสําเร็จรูป (Unitised 

System)  ทัง้นีไ้มร่วมอปุกรณ์การยึดติดกระจก (Fixing Accessories)  เพราะเป็นรายละเอียด

ทางด้านการคํานวณโครงสร้างโดยวิศวกร 

3.3 การวิจยันีเ้ป็นการศกึษาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมและคดัแยกขนาดของวสัด ุ            

(Material take-off)  เพ่ือชว่ยลดเวลาในการจดัทําข้อมลูสําหรับการประมาณราคาและผลิตวสัดุ

ของระบบผนงักระจก (Curtain Wall) ท่ีใช้ในการตดิตัง้เปลือกอาคาร  
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4. ขัน้ตอนของการศึกษา 

4.1 ศกึษาความรู้เร่ืองระบบผนงักระจก (Curtain Wall) และกระบวนการทํางานของ

นกัออกแบบและผู้ เช่ียวชาญ  

4.2 ศกึษาลกัษณะของโปรแกรมท่ีเก่ียวข้องในงานออกแบบผนงักระจก (Curtain 

Wall) ดงันี ้

4.2.1 ลกัษณะ และรูปแบบของโปรแกรม คือ การขึน้โมเดล และการถอดปริมาณ

วสัด ุ       

4.2.2 วิธีใช้งานของโปรแกรม 

4.2.3 ข้อจํากดั  และความเหมาะสมของโปรแกรมตวัอยา่ง 

4.2.4 เกณฑ์การออกแบบโปรแกรม 

4.3 รวบรวบข้อมูลความต้องการของสถาปนิก/ผู้ เช่ียวชาญในงานออกแบบผนัง

กระจก (Curtain Wall) 

4.4 ศกึษาวิธีการประมาณราคาสําหรับสว่นเพิ่มเตมิจากแบบมาตรฐาน 

4.5 จดัทําโปรแกรมถอดปริมาณวสัด ุ(Material Take-off) 

4.6 ศกึษาข้อดี - ข้อเสียของโปรแกรม 

4.7 ทดสอบระบบโดยนําเสนอให้กบัผู้ ท่ีทํางานทางด้านนีท้ดลองใช้งาน 

4.8 ปรับปรุงโปรแกรมให้สมบรูณ์ 

4.9 จดัทํารายงานการวิจยั  วิธีการใช้งานโปรแกรม รวบรวมข้อมลูทัง้หมดจดัทําเป็น

รูปเลม่ 
 

5. วิธีการศึกษา 

5.1 ศกึษางานเขียน  งานวิจยั  เก่ียวกบังานก่อสร้าง การออกแบบระบบผนงักระจก          

(Curtain Wall) ในปัจจบุนั เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการ วิธีการ ข้อจํากดัตา่ง ๆ และนํามากําหนด

แนวทาง และวิธีการศกึษาวิจยั  

5.2 ศกึษาจากการสอบถามผู้ออกแบบ และผู้ ทํางานออกแบบทางด้านนีโ้ดยเฉพาะ           

เพ่ือทราบข้อมลูความต้องการกบังานท่ีทําอยู่ 

5.3 ศกึษาตวัอยา่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีจดุประสงค์เหมือนหรือคล้ายคลงึกนั เพ่ือ

ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือชว่ยออกแบบอาคารท่ีมีสว่นประกอบของ

ระบบผนงักระจก (Curtain Wall) 
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5.4 นําข้อมลูท่ีได้มาใช้ในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีทํางานทางด้านนี ้

โดยเฉพาะ 

5.5 ทดสอบการใช้งานโปรแกรม  และรวบรวมข้อมลูท่ีได้จากการใช้งานเพ่ือหา

ข้อบกพร่องของโปรแกรมและวิเคราะห์หาแนวทางไปพฒันาแก้ไขโปรแกรม 
 
6. แหล่งข้อมูล 

6.1 หนงัสือ เอกสาร บทความวิชาการ ข้อมลูในอินเตอร์เน็ต เก่ียวกบัเร่ืองระบบผนงั

กระจก 

6.2 สถาปนิกและผู้ เช่ียวชาญรวมทัง้บริษัทผู้ผลิตโครงสร้างงานผนงักระจกทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ   

6.3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีชว่ยในการออกแบบระบบผนงักระจก (Curtain Wall) 

เชน่โปรแกรม Revit ซึง่เป็นโปรแกรมทางด้าน BIM (Building Information Modelling) ท่ีนิยมใช้

ในปัจจบุนั 
 
7. การเสนอผลงานการวิจัย 

7.1 นําเสนอรายละเอียดข้อมลูท่ีได้ทําการศกึษาค้นคว้าในแตล่ะหวัข้อ 

7.2 นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือนํามาสร้างโปรแกรมเพ่ือชว่ยในการออกแบบ

ระบบผนงักระจก (Curtain Wall) 

7.3 นําเสนอขัน้ตอนการขึน้โมเดลและรายละเอียดของตารางรายงานผลวสัด ุ

7.4 นําเสนอโปรแกรมและบทสรุปจากการศกึษา 
 
8. กลุ่มผู้ใช้หรือผู้ได้รับประโยชน์ 

กลุม่ผู้ใช้โปรแกรมเป้าหมาย  คือกลุม่ท่ีเก่ียวข้องกบังานออกแบบผนงักระจก (Curtain 

Wall) ซึง่แยกตามลกัษณะการใช้งานได้  2  กลุม่  ดงันี ้

8.1 กลุ่มผู้ใช้โปรแกรมท่ัวไป หมายถึง บริษัทสถาปนิกซึ่งเป็นผู้ใช้งานโปรแกรมท่ีไม่

ต้องการรายละเอียดข้อมลูในสว่นของการออกแบบรายละเอียดวสัดมุาก เชน่ ต้องการเพียงขึน้

รูปทรงได้อยา่งรวดเร็วอยา่งเดียว เพ่ือการทํางานนําเสนอ (Visualisation) และประมาณราคา

เบือ้งต้นจากพืน้ท่ีโดยรวม  

8.2 กลุ่มผู้ออกแบบเฉพาะด้าน หมายถึง บริษัทออกแบบระบบผนงักระจก  

(Curtain Wall) ซึง่เป็นผู้ใช้งานโปรแกรมท่ีต้องการรายละเอียดของข้อมลูความยาว และปริมาณ 

วสัด ุซึง่นําไปใช้ในการประมาณราคาของโครงการโดยรวม 
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9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

9.1 ได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้นแบบเพ่ือชว่ยในการขึน้รูปทรงระบบผนงักระจกและ

คํานวณขนาด ปริมาณวสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้างระบบผนงักระจก (Curtain Wall) ซึง่ทัง้ฝ่าย

สถาปนิก และฝ่ายบริษัทออกแบบระบบผนงักระจก (Curtain Wall)  สามารถทํางานร่วมกนัได้ 

9.2 ผลการศกึษาวิจยัสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในลกัษณะเดียวกนั  เพ่ือชว่ยออกแบบงานก่อสร้างอาคารด้วยวสัดท่ีุต้องการพร้อมทัง้

ทราบข้อมลูเพ่ือนําไปใช้การคํานวณขนาดและพืน้ท่ี  
 
10. นิยามศัพท์ 

10.1 รูปทรงอิสระ (Free Form) หมายถึง รูปทรงท่ีเกิดขึน้อยา่งอิสระ ไมมี่โครงสร้างท่ี

แนน่อนตามแนวความคิดของผู้ออกแบบ 4

5 

10.2 ระบบผนงักระจก (Curtain Wall) หมายถึง องค์ประกอบของอาคารท่ีทําหน้าท่ี

หอ่หุ้มโครงสร้างให้ตวัอาคารเกิดความสวยงามเม่ือมองจากภายนอก เน่ืองจากช่ือท่ีใช้ในการ

ออกแบบทางด้านนีจ้ะมีหลายอยา่ง เช่น ระบบ Curtain Wall, Façade และ Building Envelope 

แตใ่นรายงานวิจยันีจ้ะเรียกว่าระบบผนงักระจก (Curtain Wall) เพราะเป็นช่ือทางการท่ีใช้ในการ

ระบใุนแบบก่อสร้าง 5

6 

10.3 หน้าตดัอลมูิเนียม (Aluminium Profile) หมายถึง รูปทรงของอลมูิเนียมท่ีเห็น

ภายนอกอาคาร ใช้ในการยดึตดิกระจก และเป็นสว่นประกอบในการออกแบบระบบผนงักระจก 7 

10.4 Cap หมายถึง คิว้ ฝา ท่ีปิด เป็นโครงสร้างท่ีใช้ประกอบหน้าโครงสร้างหลกัของ

อลมูิเนียมของระบบผนงักระจก และในรายงานจะเรียกว่า “คิว้” เป็นศพัท์ท่ีใช้เรียกองค์ประกอบ

ด้านหน้าของอลมูิเนียมเพ่ือความสวยงาม 8 

                                                   

 5  The Prince Royal’s College , รูปร่างและรูปทรง Shape & Form ,เข้าถึงเม่ือ  27 

มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.prc.ac.th/newart/webart/element04.html 

 6  RGB Architect Co, Ltd. , ระบบของ CURTAIN WALL, เข้าถึงเม่ือ 27 มีนาคม 

2556, เข้าถึงได้จาก http://www.rgbarchitects.com/muud/curtain.html 

 7  MT ALUMET Co. , Ltd. , MT ALUMET PROFILE, เข้าถึงเม่ือ 27 มีนาคม 2556,  

เข้าถึงได้จาก http://www.mtalumet.com/th/downloads/AW_MTAL_Profile.pdf 

 8 Napavas, Aluminium Product, เข้าถึงเม่ือ 27 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก 

http://www.napavas.com 
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10.5 รหสัวสัด ุ(Part Number) หมายถึง การตัง้ช่ือท่ีใช้เป็นหลกัเกณฑ์และแนวทางใน

การกําหนดหมายเลขวสัด ุทัง้นีข้ึน้อยู่กบับริษัทออกแบบผนงักระจก (Curtain Wall) และโครงการ

ก่อสร้าง 9 

10.6 รายการประกอบแบบ (Specifications) หมายถึง ข้อมูลชนิดของวสัดท่ีุอยู่ใน

รายการแบบก่อสร้าง รวมถึงคณุสมบตัขิองวสัด ุเพ่ือให้ได้ระบบผนงัและผู้ รับเหมาติดตัง้ระบบผนงั

ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน รายการประกอบแบบดงักล่าวยงัใช้เป็นแนวทางสําหรับการควบคมุงาน

ก่อสร้าง การติดตัง้ระบบผนัง ตลอดจนการเลือกอุปกรณ์บํารุงรักษาระบบผนงัให้อยู่ในสภาพ

สมบรูณ์ สามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นเวลายาวนาน 10  

10.7 BIM (Building Information Modelling) หมายถึง การจําลองโมเดลอาคาร โดย

มี ข้อมูลอาคารประกอบไปในชิน้ส่วนตา่ง ๆ เช่น ผนงั หลงัคา เสา เป็นต้น BIM เป็นเทคโนโลยีท่ี

ช่วยให้สถาปนิก วิศวกร ผู้ รับเหมาก่อสร้าง และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบก่อสร้าง บริหาร

อาคารได้ใช้ประโยชน์โดยการแบง่ปันข้อมูลท่ีสถาปนิกได้สร้างขึน้แล้วให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถนํา 

ไปใช้งานตอ่ได้ทนัที โดยไมต้่องเสียเวลาในการสร้างข้อมลูขึน้มาใหมอี่ก 11 

 

 

 

 

                                                   
9 Bart , Standard Specifications , Shop Drawings , Product Data, and 

Sample (Claverton: University of Bath Down, 2008 ) ,1-6 
10 สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชปูถมัภ์ (THE ASSOCIATION OF 

SIAMESE ARCHITECTS UNDER ROYAL PATRONAGE), รายการประกอบแบบมาตรฐาน 

ฉบับปี 2552 (Standard Specification 2009),  พิมพ์ครัง้ท่ี 1  (กรุงเทพฯ: บริษัท พลสั เพรส 

จํากดั , 2552), 1 
11Jeong Han Woo, “BIM (Building Information Modelling) and Pedagogical 

Challenges”,  ASC Journal , ( April 2006 ) : 12-14. 
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บทท่ี 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

ในบทนีเ้ป็นข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัโดยศกึษารวบรวมจากเอกสารและจากการ

สมัภาษณ์ขอข้อมลูจากบคุลากรบริษัทในระบบทัว่ไป ( Façade Contractor ) และบริษัทท่ีให้

คําปรึกษาเฉพาะด้าน ( Façade Consultant ) แบง่เป็น 5 เร่ือง คือ 

1. ระบบผนงักระจก ( Curtain Wall ) และหลกัเกณฑ์ในการเลือกใช้ 

2. ขัน้ตอนการทํางานของบริษัทสถาปนิก และขัน้ตอนการทํางานของบริษัทออกแบบ

ระบบผนงักระจก ( Curtain Wall )  

3. รูปแบบการตัง้ช่ือรหสัวสัด ุ( Part Number ) 

4. รูปแบบตารางถอดปริมาณวสัด ุ( Material Take-off ) 

5. กรณีศกึษาโปรแกรมออกแบบระบบผนงักระจก ( Curtain Wall ) 

 

1. ระบบผนังกระจก ( Curtain Wall ) และหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ 

เม่ือพิจารณาจากการควบคมุคณุภาพของระบบผนงัและการก่อสร้างสามารถแบ่ง

ระบบผนงั Curtain Wall ออกเป็น  3 ระบบ คือ 

1.1 ระบบแยกโครงกรอบ ( Stick System ) 

1.2 ระบบแผน่ผนงักระจกสําเร็จรูป ( Unitised System ) 

1.3 ระบบแผน่ผนงัสําเร็จรูปและโครงตวัตัง้ ( Semi-Unitised System )1  

                                                   
1 สมสิทธ์ิ  นิตยะ, ระบบผนัง : Curtain Wall (กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ์จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั, 2547) , 105-110. 
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1.1 ระบบแยกโครงกรอบ ( Stick System ) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1  การตดิตัง้ระบบแยกโครงกรอบ ( Stick System )  

ท่ีมา : University of Bath, Claverton Down, Technical Note No. 14 CURTAIN WALL   

TYPES - The choice of curtain wall type, accessed May 25, 2012,  available from 
http:// www.cwct.co.uk 
 
 

ระบบแยกโครงกรอบ เป็นระบบท่ีมีการใช้งานในระยะแรก ๆ  และใช้งานอย่าง 
แพร่หลาย  ชิน้สว่นของโครงกรอบ  ( Frame )  จะถกูตดัตามขนาดท่ีต้องการ  และขนสง่มา

ประกอบติดตัง้ในสถานท่ีก่อสร้าง  โดยต้องอาศยัการติดตัง้จากภายนอกอาคาร  ชิน้ส่วนตา่ง ๆ  

โดยมากจะอาศยัการยึดเกาะแบบแห้งท่ีใช้ยางอดัแนน่หรือขอเก่ียวชิน้สว่นของโครงกรอบ  

ประกอบด้วย   

โครงตวัตัง้ ( Mullion )  โครงตวันอน ( Transom ) 

แผน่ลกูฟัก ( Panel ) อาจจะเป็นโลหะ  อโลหะ  กระจก หรือ  แผ่นหิน  ก็ได้ 

แผน่ประกบัโครงกรอบ ( Bracket )  บริเวณพืน้หรือหน้าคาน  โดยติดตัง้ทกุๆ ชัน้หรือ

ทกุๆ ระยะ 2  ชัน้ของอาคาร 
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  1.1.1 ลาํดับการตดิตัง้ระบบ 

1.1.1.1  ตดิตัง้ฐานยึดตรึง (Anchorage) เข้ากบัโครงสร้างอาคารใน

ระหวา่งการก่อสร้าง  และติดตัง้แผน่ประกบัโครงกรอบ (Bracket) เข้ากบัฐานยึดตรึงหรือโครง    

ตวัตัง้ 

1.1.1.2  ตดิตัง้โครงตวัตัง้ (Mullion) เข้ากบัพืน้อาคาร  หรือคานโดยอาศยั

แผน่ประกบัโครงกรอบ 

1.1.1.3  ตดิตัง้โครงตวันอน (Transom) เข้ายึดกบั โครงตวัตัง้ (Mullion) 

1.1.1.4  ตดิตัง้แผน่ลกูฟักสว่นปิดหน้าคาน (Spandrel panel)  

1.1.1.5  ตดิตัง้แผน่ลกูฟักกระจก (Glazing unit) หรือวสัดอ่ืุน และแผง

หน้าตา่ง ( Window  unit ) 

1.1.1.6  ตดิตัง้โครงตวัตัง้ภายใน ( Interior mullion ) หรือสว่นปิดโครง

ภายใน  หรือวสัดอ่ืุน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  เชน่  ฉนวน  แผน่ผนงัปิดเพ่ือความสวยงาม 

1.1.2 ข้อดีและข้อเสียของระบบแยกโครงกรอบ  

1.1.2.1 ข้อด ี

ชิน้ส่วนของระบบเป็นชิน้เล็ก และสะดวกในการขนส่ง สามารถ

ปรับขนาดและระยะตา่งๆ ได้ตามสภาพหน้างานจริง 

รอยตอ่มีน้อย  มีประสิทธิภาพการป้องกนันํา้สงู 

มีราคาถกูเม่ือเปรียบเทียบกบัระบบอ่ืน ๆ เน่ืองจากชิน้สว่นมีขนาด

เล็ก และมีความแข็งแรงจงึไมจํ่าเป็นต้องเผ่ือสําหรับการขนสง่ และการท่ีจํานวนรอยตอ่มีน้อยกวา่

ระบบอ่ืนทําให้คา่ใช้จ่ายท่ีสญูเสียไปเพ่ือการป้องกนันํา้ และอากาศร่ัวบริเวณรอยตอ่จงึน้อย 

1.1.2.2 ข้อเสีย 

การควบคมุคณุภาพ  ต้องตรวจสอบ  ณ  สถานท่ีก่อสร้างเกือบทัง้

ระบบซึ่งทําได้ยากกว่าระบบอ่ืน  เน่ืองจากการยึดระหว่างโครงตวัตัง้โดยเดือยเป็นการยึดโดยตรง  

ไม่มีการยึดท่ีอาศยัองค์ประกอบอ่ืนเป็นตวัจับยึด  จึงทําให้มีการขยายตวัและขยับตวัเก่ียวพัน

ตอ่เน่ือง  โดยเฉพาะโครงเส้นตัง้ 

การติดตัง้ต้องทําจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งต้องอาศยันัง่ร้าน

หรือกระเช้าห้อยแขวน  การทํางานจงึมีโอกาสเส่ียงอนัตรายสงู 

ไม่สามารถทําเป็นระบบการยึดกระจกด้วยซิลิโคน รับแรง  2 ด้าน  

และ  4  ด้าน  (two sided structural silicone glazing system / four sided structural silicone 



11 

 

 

 

glazing system) ได้ดีมีมาตรฐาน  เพราะระบบรอยต่อทํางาน  หรือรอยต่อรับแรง  (working   

joint ) จะต้องอาศยัการรับแรงโดยตรงจากซิลิโคน (silicone) ท่ียึดกระจก  แตเ่น่ืองจากโครงกรอบ

แต่ละชิน้ของระบบจะมีการเคล่ือนตวั  หรือขยบัตวัได้  การยึดด้วยซิลิโคนเพียงอย่างเดียวจึงไม่

เหมาะกับการใช้กบัระบบนี ้ นอกจากควบคมุคณุภาพได้ยากแล้ว  อาจทําให้กระจกแตกแตกหรือ

หลดุร่วงได้ 

ต้องอาศยัแรงงานและเวลาในการติดตัง้มาก  เพราะมีชิน้ส่วนมาก

ชิน้  และไมส่ามารถทํางานลว่งหน้ามาจากโรงงานได้ 

1.2 ระบบแผ่นผนังกระจกสาํเร็จรูป ( Unitised System ) 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  การตดิตัง้ระบบแผ่นผนงัสําเร็จรูป ( Unitised System ) 

ท่ีมา : Enclos ,Insight Series, accessed May 25, 2012 , available from 

http://www.enclos.com/images/library/Insight_ATS_Report_01.pdf 
 

ระบบนีช้ิน้ส่วนจะประกอบเป็นแผน่ผนงัสําเร็จมีทัง้โครงตวัตัง้ ( Mullion ) โครงตวั

นอน ( Transom ) และแผน่ลกูฟัก ( Panel ) รวมอยูใ่นแผน่เดียวกนันํามาติดตัง้ท่ีสถานท่ีก่อสร้าง

ได้เลย ชิน้สว่นของโครงกรอบเฟรม ( Frame ) ประกอบด้วย 

แผน่ผนงั ( unit / panel ) 

ฐานยดึตรึงบริเวณพืน้หรือหน้าคาน  โดยติดตัง้ทกุ ๆ ชัน้หรือทกุ ๆ ระยะ 2 ชัน้ 

ของอาคารโดยระบบรอยตอ่ระหวา่งแผน่ผนงัสามารถแบง่ได้เป็น 4 ชนิดตามลกัษณะของโครง

กรอบ คือ แบบโครงประสาน ( Interlock Frame ) แบบรูปตวัเอช ( H-shape ) แบบรูปตวัย ู           

( U-shape ) และ แบบโครงปิด ( Close Frame ) 
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  1.2.1 ลาํดับการตดิตัง้ระบบ 

1.2.1.1 ตดิตัง้ฐานยดึตรึง ( Anchorage ) เข้ากบัโครงสร้างอาคารใน

ระหวา่งการก่อสร้าง  และติดตัง้แผน่ประกบัโครงกรอบ ( Bracket ) เข้ากบัฐานยดึตรึงหรือ        

แผน่ผนงั 

1.2.1.2 ตดิตัง้แผน่ผนงัเข้ากบัพืน้อาคาร  หรือคาน  โดยอาศยัแผ่นประกบั

โครงกรอบ 

1.2.1.3 ตดิตัง้แผงกระจก  หรือแผงหน้าตา่ง 

1.2.1.4 ตดิตัง้สว่นปิดโครงภายใน  หรือวสัดอ่ืุน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  เชน่  ฉนวน  

แผน่ผนงัปิดเพ่ือความสวยงาม 

1.2.2 ข้อดีและข้อเสียของระบบแผ่นผนังสาํเร็จรูป  

1.2.2.1 ข้อด ี

สามารถควบคุมคุณภาพได้ดีมาก  เน่ืองจากประกอบแผ่นผนัง

สําเร็จรูปมาจากโรงงาน 

สามารถใช้การยึดเกาะแผ่นลกูฟักกบัโครงกรอบเป็นระบบเปียกท่ี

อาศยัซิลิโคนรับแรงได้เน่ืองจากเป็นการทํางานในโรงงาน  จึงสามารถควบคมุคุณภาพของการ

เกาะยดึให้มีความปลอดภยัเพียงพอ 

การก่อสร้างทําได้รวดเร็วเน่ืองจากประกอบเสร็จจากโรงงาน  และ

สามารถผลิตแผน่ผนงัแตล่ะแผน่ไปพร้อมกบัการก่อสร้างโครงสร้างอาคารได้   

ใช้แรงงานในการติดตัง้น้อย  มีความสะดวกและปลอดภัยในการ

ทํางานสงูเน่ืองจากการตดิตัง้สว่นใหญ่ทําได้จากภายในอาคาร 

 1.2.2.2 ข้อเสีย 

ค่าขนส่งแพง  เ น่ืองจากชิน้ส่วนเม่ือประกอบเป็นแผ่นผนัง

สําเร็จรูปจะมีขนาดใหญ่  และมีนํา้หนกัมาก  ต้องออกแบบความแข็งแรงเผ่ือการรับแรงท่ีเกิดจาก 

การขนสง่  หรือการยกขึน้ตดิตัง้ 

ไมส่ามารถปรับเปล่ียนขนาดตามสภาพงานจริงได้ 

คา่ใช้จา่ยในการตดิตัง้ระบบผนงักระจกคอ่นข้างสงู 
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1.3  ระบบแผ่นผนังสาํเร็จรูปและโครงตัวตัง้ (  Semi -Uni t ised Sys tem ) 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3  การติดตัง้ระบบแผน่ผนงัสําเร็จรูป ( Semi-Unitised System )  

ท่ีมา : Enclos ,Insight Series, accessed May 25, 2012 , available from 

http://www.enclos.com/images/library/Insight_ATS_Report_01.pdf 
 

ระบบนีเ้ป็นระบบผสมระหว่างระบบแยกโครงกรอบกับระบบแผ่นผนงัสําเร็จรูป โดย

จะประกอบแผ่นผนงัสําเร็จมาจากโรงงานแล้วทําการประกอบกับโครงตวัตัง้ในท่ีก่อสร้าง  ส่วนท่ี

เป็นโครงตวัตัง้จะยาวเทา่กบั 1 ชัน้ของอาคาร  โดยส่วนแผ่นผนงันัน้อาจเป็นการติดกระจกกบัส่วน

ปิดหน้าคาน ( Spandrel ) รวมกนัในแผน่ผนงัสําเร็จรูปเดียวกนั  หรือแยกกนัก็ได้  ชิน้ส่วนของโครง

กรอบ ( Frame ) ประกอบด้วย 

โครงตวัตัง้ 

แผน่ผนงั  อาจจะเป็นโลหะ  อโลหะ  กระจก  หรือ  แผน่หินก็ได้   

ตวัยดึโครงกรอบกบัโครงสร้างอาคารบริเวณพืน้  หรือหน้าคานโดยติดตัง้ทกุ ๆ ชัน้หรือ

ทกุระยะ 2 ชัน้ของอาคาร 

  1.3.1 ลาํดับการตดิตัง้ระบบ 

1.3.1.1  ตดิตัง้ฐานยึดตรึงเข้ากบัโครงสร้างอาคารในระหวา่งการก่อสร้าง  

และตดิตัง้แผน่ประกบัโครงกรอบเข้ากบัฐานยึดตรึงหรือแผน่ผนงั 

1.3.1.2  ตดิตัง้โครงตวัตัง้ 

1.3.1.3  ตดิตัง้แผน่ผนงั 

1.3.1.4  ตดิตัง้ตวัปิดโครงตวัตัง้ภายใน ( Interior mullion trim )  หรือวสัดุ

อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  เชน่  ฉนวน  แผน่ผนงัปิดเพ่ือความสวยงาม 
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  1.3.2 ข้อดีและข้อเสียของระบบแผ่นผนังกระจกสาํเร็จรูปและโครงตัวตัง้  

1.3.2.1 ข้อด ี

มีความแข็งแรงทางโครงสร้างสงู 

คา่ขนสง่ไมส่งูเทา่ระบบแผน่ผนงัสําเร็จรูปอยา่งเดียว  เพราะมีการ

แยกสว่นขององค์ประกอบของแผน่ผนงักระจก 

ช่วยลดเวลาในการก่อสร้าง  เน่ืองจากเป็นแผ่นสําเร็จมาจาก

โรงงาน 

สามารถทําได้ทัง้ระบบโครงกรอบรับแรงทัง้ 4 ด้าน (Pressure 

bead glazing system) และระบบการยดึกระจกด้วย ซิลิโคนรับแรงทัง้ 2 ด้าน และ 4 ด้าน (Two 

sided structural silicone glazing system / four sided structural silicone glazing system)  

เน่ืองจากเป็นการทํางานในโรงงานจงึสามารถควบคมุคณุภาพของการเกาะยดึให้มีความปลอดภยั

เพียงพอ 

1.3.2.2 ข้อเสีย 

ราคาของระบบผนงัมีราคาสูงกว่าระบบอ่ืน ๆ  เน่ืองจากค่าติดตัง้

และอุปกรณ์ค่อนข้างแพงกว่าระบบอ่ืน ๆ  ขณะท่ีต้องเสียงบประมาณเพ่ือการป้องกันนํา้และ

อากาศร่ัวซึมจากรอยต่อท่ีมีเยอะจุดมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับอีก 2 ระบบ ชิน้ส่วนก็จําเป็นต้อง

ออกแบบความแข็งแรงเผ่ือการรับแรงท่ีเกิดจากการขนสง่  หรือการยกขึน้ตดิตัง้ 
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ตารางท่ี 1 หลกัเกณฑ์เบือ้งต้นท่ีใช้ในการเลือกระบบผนงักระจก 

(CHOOSING BETWEEN STICK and UNITISED CURTAINWALL SYSTEMS)  
 

 

หลักเกณฑ์ (Criteria) 

 

Stick Curtain Wall 

 

Unitised Curtain Wall 

 

 

ขนาดโครงการ 

(Project size) 

 

ขนาดเล็ก (Small) 

 

ขนาดใหญ่ (Large) 

 

 

รูปทรงและ

องค์ประกอบ 

ของโครงสร้างผนัง

กระจก 

(Wall configuration) 

 

โครงสร้างซบัซ้อน (Complex) 

(พืน้ผิวผนัง ท่ี มีการเปล่ียนรูปทรง

ชายคา (Soffits) , มมุข้อตอ่  

และอ่ืน ๆ ) 

 

 

โครงสร้างธรรมดา 

(การติดตัง้พืน้ผิวผนงั

กระจกจํานวนมาก ) 

 

รูปแบบข้อต่อ  

(Joint pattern) 

 

รูปแบบไมซํ่า้กนั (Random) 

 

 

รูปแบบมีโครงแนวนอน

ระดับเดียวกัน (Uniform 

horizontal sill line) 

 

 

การประกอบโครงสร้าง

ผนังกระจก (Glazing) 

 

ประกอบในพืน้ท่ีก่อสร้าง  

(Field) 

 

ประกอบเสร็จจากโรงงาน  

(Factory) 
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ตารางท่ี 1 หลกัเกณฑ์เบือ้งต้นท่ีใช้ในการเลือกระบบผนงักระจก 

(CHOOSING BETWEEN STICK and UNITISED CURTAINWALL SYSTEMS) ( ตอ่ ) 

 

หลักเกณฑ์ ( Criteria ) 

 

Stick Curtain Wall 

 

Unitised Curtain Wall 

 

 

การเคล่ือนไหว 

ระหว่างชัน้ 

(Inter-story movements) 

 

 

จํากดัการเคล่ือนไหว ระยะห่าง

ของโครงสร้างการยึดติดกัน

ระหว่างอลูมิเนียมและกระจก

เทา่กนั  

(Very limited) 

 

โครงสร้างแนวตัง้ 

และแนวนอน 

Centre gap – 5 mm 

Aluminium thickness – 2mm 

Silicone – 6 mm 

ระยะ Offset ของกระจกจะ

เทา่กนัทกุด้าน คือ 13 mm 

 

ต้องมีระยะห่างของการประกบ

กัน เ พ่ือการเค ล่ือนไหวของ

โ ค ร ง ส ร้ า ง ใ น แ น ว ตั ง้ แ ล ะ

แนวนอนซึ่ ง มี ค่า ระ ยะ ห่ า ง

ตา่งกนั ( Inter-locking frames 

take movements ) 

โครงสร้างแนวตัง้  

Centre gap – 5 mm 

Aluminium thickness – 2mm 

Silicone – 6 mm 

ระยะ Offset ของกระจก  

คือ -13 mm 

โครงสร้างแนวนอน  

Centre gap – 10 mm 

Aluminium thickness – 2mm 

Silicone – 6 mm 

ระยะ Offset ของกระจก  

คือ -18 mm   

 

การควบคุมคุณภาพ 

(Quality control) 

 

ขึน้อยูก่บัพืน้ท่ีก่อสร้าง 

(Subject to site variables 

Both environment and 

equipment) 

 

ควบคมุเสร็จจากโรงงาน 

(Controlled factory 

conditions) 
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ตารางท่ี 1 หลกัเกณฑ์เบือ้งต้นท่ีใช้ในการเลือกระบบผนงักระจก 

(CHOOSING BETWEEN STICK and UNITISED CURTAINWALL SYSTEMS) ( ตอ่ ) 

 

หลักเกณฑ์ ( Criteria ) 

 

Stick Curtain Wall 

 

Unitised Curtain Wall 

 

 

การปรับเปล่ียนแก้ไข 

(Modification) 

 

สามารถตดัตอ่แก้ไขได้ภายหลงั 

(Can be cut-to-fit in the field) 

 

ไมส่ามารถทําการแก้ไขได้ 

(Pre –engineered) 

 

การยดึตดิด้วยซิลิโคน 

(Sealing) 

 

ขึน้อยูก่บัพืน้ท่ีก่อสร้าง 

(Subject to site variables) 

 

ใช้ซิลิโคนจํานวนน้อย 

(Minimal field sealing) 

 

ค่าจ้างแรงงาน 

(Field labor cost) 

 

 

สงู 

(High - Many parts to track 

and assemble ) 

 

ต่ํา 

(Low - Often setting 75 sqft 

or more per unit ) 

 

ระยะเวลาในการ

ก่อสร้าง 

(Field labor duration) 

 

ช้า 

(Slow) 

 

เร็ว 

(Fast – Up to 50 sq.ft or 

more per unit) 

 

การตดิตัง้ 

(Access and safety) 

 

ตดิตัง้ภายนอกอาคาร 

(Exterior access required) 

 

ตดิตัง้ภายในอาคาร 

(Set from the interior  

Exterior optional) 

 

ท่ีมา :  Waosau  Window  and  Wall Systems , Curtain Wall Products, Performance and 

Practicality (A Wausau AIA-CES Presentation) , accessed May 25 , 2012 ,  available 

from http://www.wausauwindow.com/resources/literature ; Interview with  Peter Bouras ,  

Associate Director – Façade , Meinhardt (Thailand) Ltd.  , July 12, 2013.  

http://www.wausauwindow.com/resources/literature
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การเลือกระบบผนงักระจก (Curtain Wall) ผู้ออกแบบจําเป็นต้องเปรียบเทียบและ

นําไปใช้ให้เหมาะสมกบัแตล่ะอาคาร แตไ่มว่า่จะใช้ระบบใดจะต้องสามารถสนองคณุสมบตัหิลกั

พืน้ฐานของระบบผนงั  เชน่  การป้องกนันํา้และอากาศได้เป็นอย่างดี 

ปัจจบุนัในแง่ของความสะดวกในการก่อสร้างจะมี 2 ระบบท่ีนิยมใช้คือระบบแผ่นผนงั

กระจกสําเร็จรูป และระบบแยกโครงกรอบ โดยเฉพาะระบบแผน่ผนงัสําเร็จรูป (Unitised System) 

จะเป็นท่ีนิยมใช้ เพราะวา่สามารถทําตามแบบก่อสร้างโดยตรงจากโรงงาน ด้วยปริมาณจํานวน

มาก ๆ ได้ และตรวจสอบคณุภาพก่อนจะสง่ตรงถึงหน้างาน มีความปลอดภยัในการตดิตัง้มากกวา่

ระบบแยกโครงกรอบ (Stick System) เพราะมีชิน้สว่นจํานวนมากชิน้ ต้องอาศยัแรงงานและเวลา

ในการตดิตัง้มาก ระบบการยดึกระจกของโครงกรอบอาจจะทําไมไ่ด้มาตรฐาน ทําให้โครงกรอบแต่

ละชิน้ของระบบจะมีการเคล่ือนตวัหรือขยบัตวัได้ 1

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 University of Bath, Claverton Down, Technical Note No. 14 Curtain Wall 

Types - The choice of curtain wall type , accessed May 25 , 2012 , available from 

www.cwct.co.uk 
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2. ขัน้ตอนการทาํงานของบริษัทสถาปนิก และขัน้ตอนการทาํงานของบริษัทออกแบบ

ระบบผนังกระจก ( Curtain Wall ) 3 

2.1 ขัน้ตอนการทาํงานของบริษัทสถาปนิก 

                          

 
ภาพท่ี  4  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบอาคารของบริษัทสถาปนิก 

ท่ีมา : Ajla Aksamija , and Kalpana Kuttaiah, “Architecture Software,” Perkin+Wills  

Research Journal  2, ( November 2010) : 47. 
 

กระบวนการออกแบบของสถาปนิกแบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอนท่ีใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

มาช่วยในการออกแบบระบบผนังกระจก (Curtain Wall) คือ การออกแบบขัน้แนวคิดเบือ้งต้น 

(Conceptual Design)  การพฒันาแบบรายละเอียด (Design Development)  และการทําแบบ

ขัน้สดุท้าย (Final Design) โปรแกรมท่ีใช้จะมีหลายรูปแบบขึน้อยูก่บัความถนดัของผู้ออกแบบ  แต่

                                                   
3 สมัภาษณ์  เทพพิทกัษ์  วสรีุ, หวัหน้าสถาปนิก ,  MAA Consultants Co., Ltd.,             

2 มิถนุายน 2555; สมัภาษณ์  บญัชา วงษ์บณัฑรูย์, สถาปนิก , Y.H.S.International Co., Ltd.,      

7 พฤศจิกายน 2555  
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ในปัจจุบนัโปรแกรม SketchUp ได้เข้ามีบทบาทในกระบวนการออกแบบเพราะเป็นโปรแกรมท่ี

สามารถขึน้โมเดลได้ง่ายกว่าโปรแกรมทัว่ไป และไฟล์งานสามารถเช่ือมตอ่กบัโปรแกรมอ่ืนเพ่ือใช้

ในการเขียนแบบไฟล์นามสกุล .DWG และทําการเรนเดอร์ภาพ แต่ข้อจํากัดของรูปแบบการขึน้

โมเดลทั่วไปจากฟังก์ชันพืน้ฐานของโปรแกรมจะไม่มีความสมจริงของรูปแบบโครงสร้าง หาก

ผู้ ออกแบบไม่มีความรู้เก่ียวกับงานโครงสร้าง เช่น ระบบผนังกระจก จึงมีความจําเป็นต้องมี

โปรแกรมท่ีสามารถชว่ยในการทําโครงสร้างของระบบผนงักระจก ( Mullion , Transom , Glass ) 

ลักษณะการขึน้โมเดลของระบบผนังกระจกโดยสถาปนิก 

จากการศึกษารูปแบบการขึน้โมเดลในโปรแกรม SketchUp พบว่าหลักการขึน้

โมเดลของระบบผนงักระจกของสถาปนิก จะมีวิธีท่ีแตกตา่งกนัดงันี ้

1. การสร้างผิวอาคารและใส่ Material ผนงักระจกจากการปรับแตง่ในโปรแกรม 

Photoshop 

 
ภาพท่ี  5  การเทสี 

ท่ีมา :  Office Mid-rise 01 (V2=OWP) ,  เข้าถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2556 เข้าถึงได้จาก 

http://xlnation.net/content/office-mid-rise-01 
 

2. การทํา Group ในส่วนท่ีเป็นโครงสร้างระบบผนงักระจก จากนัน้จะทําการ 

Offset ระยะของผนงักระจกเพ่ือทํากรอบเฟรมและทําการดนั ( Push ) ผิวกระจกเข้าไปข้างในและ

ใสสี่กระจก และปรับความโปร่งใสในภายหลงั 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  6  การทํา Offset  

ท่ีมา : Car Show Room ,  เข้าถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2556 เข้าถึงได้จาก

http://www.youtube.com/watch?v=_FWVJ9z1WZE 
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3. การสร้างกลุม่ ( Group ) แยกชิน้สว่นของโครงสร้างและกระจก 
 

 
 

ภาพท่ี  7  การทําเฉพาะ Group ของโครงสร้าง 

               (ภาพจากนายศรุต สิทธิไชยากลุ สถาปนิกบริษัท สตดูโิอมิต ิจํากดั) 
 

4. การพิจารณาความจําเป็นของโครงสร้างท่ีต้องมีการปรับเปล่ียนแก้ไขในช่วง

กระบวนการออกแบบ โดยการสร้างคอมโพเนนท์ ( Component ) หน้าตดัอลมูิเนียม และทําผนงั

กระจกท่ีมีเส้นของโครงสร้างจดัเป็นกลุม่ ( Group ) เดียวกนั  

 
 

ภาพท่ี  8  การทํา Component 

ท่ีมา :  Alex Hogrefe  , Sketchup-Timelapse , accessed  March 25 , 2012 ,  available from 

http://www.alexhogrefe.com/blog/2013/1/2/sketchup-timelapse.html 
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วิธีในการทําโมเดลอาคารแบบท่ี 4 คือ การสร้างคอมโพเนนท์ (Component) ท่ี

จําเป็นต้องแก้ไข คือ เสา , พืน้ และโครงสร้างของระบบผนงักระจก ซึ่งเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมใน

การทําโมเดล เพราะการเปล่ียนรูปแบบเพ่ือทํางานนําเสนอมีการปรับแก้ค่อนข้างบ่อย และไม่

เสียเวลาเหมือนวิธีอ่ืน โดยในเนือ้เร่ืองถัดไปจะอธิบายหลกัการขึน้โมเดลระบบผนงักระจกโดย

วิธีการสร้างคอมโพเนนท์ (Component) เพ่ือศกึษาปัญหาและอปุสรรคในการทํางานของสถาปนิก 

หลักการขึน้โมเดลระบบผนังกระจกในโปรแกรม SketchUp4   

1. การ Import ไฟล์ท่ีใช้อ้างอิง ( Import Geometry ) 
 

 
 

ภาพท่ี  9  การ Import ไฟล์ท่ีใช้อ้างอิง ( Import Geometry ) 
 

การนําเสนองานออกแบบให้กับลูกค้าในช่วงของการพัฒนาแบบจะต้อง

นําเสนอทางเลือก ในลกัษณะเป็น ( Mass Form ) และมีการทดลองออกแบบของโครงสร้าง เม่ือ

ลูกค้าเลือกแบบอาคารเรียบร้อย สถาปนิกจะเขียนแบบรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรม ( Final 

Design ) ในโปรแกรม AutoCad พร้อมทัง้การทําโมเดล 3 มิตท่ีิมีความละเอียดมากขึน้ โดยทําการ 

Import ไฟล์อ้างอิงไฟล์นามสกลุ .DWG ของแบบพืน้ ( Floor Plan ) เปิดใช้ในโปรแกรม SketchUp 

                                                   
4 Alex Hogrefe  , Sketchup-Timelapse , accessed March 25 , 2012 ,  

available from http://www.alexhogrefe.com/blog/2013/1/2/sketchup-timelapse.html 

 

javascript:showFullImage('/display/ShowImage?imageUrl=/storage/1_import_timelapse.JPG?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1357422651120',736,1314);


23 

 

 

 

จากการตัง้คา่หน่วยการวดั ( Unit ) ให้ตรงกบัหน่วยการวดัของไฟล์นามสกลุ .DWG ท่ีนําเข้ามา 

เพ่ือป้องกนัการขึน้โมเดลอาคารท่ีผิดขนาดและสดัสว่น  

2. การทาํโมเดลโครงสร้าง ( Build the Structure ) 

 

 
 

ภาพท่ี  10  การทําโมเดลโครงสร้าง ( Build the Structure ) 
 

หลกัการขึน้โมเดลอาคารทกุครัง้ จะพิจารณาองค์ประกอบโครงสร้างโมเดลท่ี

ต้องมีการปรับแก้บอ่ยครัง้ โดยการทําเป็นคอมโพเนนท์ 4

5 ( Component ) และจดัอยู่ภายในกลุ่ม

เดียวกนั ( Group ) เช่น เสา, พืน้ และโครงสร้างอลมูิเนียมของระบบผนงักระจก ( Curtain Wall )  

อนัดบัแรกของการขึน้โมเดล คือ การสร้างเสาท่ีต้องเป็นคอมโพเนนท์ ( Component ) สําหรับทํา

การแก้ไขเสาท่ีเป็นแบบเดียวกนั 

3. การสร้างพืน้ ( Floor Plate ) 

 

 
 

ภาพท่ี  11  การสร้างพืน้ ( Floor Plate ) 

                                                   
5 คอมโพเนนท์ (Component) คือ การสร้างและจดัเก็บโมเดลเป็นหมวดหมู่ใน

โปรแกรม SketchUp ซึ่งโปรแกรมจะทําการแก้ไขรูปแบบโมเดลคอมโพเนนท์ท่ีมีการตัง้ช่ือ

เหมือนกนั 

javascript:showFullImage('/display/ShowImage?imageUrl=/storage/2_Columns_timelapse.JPG?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1357422687390',738,1316);
javascript:showFullImage('/display/ShowImage?imageUrl=/storage/3_Floor_Plates_timelapse.JPG?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1357422724820',739,1315);
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ขัน้ตอนตอ่ไปคือการสร้างพืน้อาคาร ซึง่มีรูปแบบซํา้กนั จงึทําเป็นคอมโพเนนท์                  

( Component ) และทําการ Copy&Paste ในแตล่ะชัน้ เพ่ือสะดวกในการทําปล่องลิฟท์ , ชอ่ง

บนัได , และรายละเอียดบนฝ้าเพดาน ซึง่ทําการเปล่ียนแปลงจากการเจาะชอ่งพืน้ชัน้หนึง่ และ

เพิ่มเตมิรายละเอียดจะทําให้เปล่ียนพืน้และฝ้าเพดานทกุชัน้เป็นรูปแบบเดียวกนั 

4. การสร้างส่วนกลางอาคาร ( Core ) 
 

 
 

ภาพท่ี  12  การสร้างสว่นกลางของอาคาร ( Core ) 
 

ในส่วนกลางของอาคาร เกิดจากการสร้างพืน้ผิวจากแปลน และทําการดึง

พืน้ผิวขึน้ให้มีระดบัความสงูและเจาะชอ่งตามท่ีต้องการ 

5. การสร้างระบบผนังกระจกในส่วนของกระจก ( Curtain Wall – Glass ) 

 

 
 

ภาพท่ี  13  การสร้างระบบผนงักระจก ( Curtain Wall-Glass ) 

javascript:showFullImage('/display/ShowImage?imageUrl=/storage/4_Core_Timelapse.JPG?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1357422754846',737,1315);
javascript:showFullImage('/display/ShowImage?imageUrl=/storage/5_Envelope_Timelapse.JPG?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1357422785852',735,1315);
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ขัน้ตอนการสร้างระบบผนงักระจก คือการสร้างผิวของกระจกประกอบกบัเส้น

ลวดลายท่ีต้องการ ในส่วนผิวกระจกจะไม่มีการเพิ่มความหนา เพ่ือสะดวกกับการปรับเปล่ียน

ขนาดกระจกตามท่ีต้องการ และเป็นการดรููปลกัษณ์สีและความโปร่งใสของกระจกเทา่นัน้  

6. การสร้างระบบผนังกระจกในส่วนโครงสร้าง  

   ( Curtain Wall – Mullions , Transoms ) 

 

 

 
 

ภาพท่ี  14  การสร้างระบบผนงักระจกในสว่นโครงสร้าง 

 ( Curtain Wall – Mullions , Transoms ) 
 

การสร้างโมเดลให้มีมิติ คือ การเพิ่มโครงสร้างแนวตัง้ ( Mullion ) และ

โครงสร้างแนวนอน ( Transom ) โดยการสร้างคอมโพเนนท์ ( Component ) ท่ีต้องการใช้และ

นําไปจดัวางตามเส้นโครงสร้างบนกระจก จากนัน้ทําการปรับขนาดตามความยาวของโครงสร้าง 

เม่ือมีการปรับเปล่ียนขนาดความกว้างและความลึกของโครงสร้าง ผู้ออกแบบสามารถแก้ไขจาก

อนัเดียว ซึง่จะทําการเปล่ียนขนาดเทา่กนัหมดทกุชิน้ในโมเดล  

javascript:showFullImage('/display/ShowImage?imageUrl=/storage/8_Details_Timelapse.JPG?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1357422870170',734,1314);
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7. การแต่งภาพอาคาร ( Visualisation ) 

 

 

 
 

ภาพท่ี  15  การแตง่ภาพอาคาร ( Visualisation ) 
 
 ข้อดีของการทําโครงสร้างแนวตัง้ ( Mullion ) และโครงสร้างแนวนอน ( Transom ) โดย

วิธีการสร้างคอมโพเนนท์ ( Component ) เม่ือมีการเรนเดอร์รูปภาพจากโปรแกรมอ่ืน เช่น 

Kerkythea6  ซึง่เช่ือมตอ่กบัโปรแกรม SketchUp และผู้ออกแบบคิดว่าขนาดของโครงสร้างมีขนาด

                                                   

 6 Kerkythea คือโปรแกรมเรนเดอร์ภาพจากโปรแกรม SketchUp ซึ่งผู้ ใช้งานต้องทําการ 

Export ไฟล์โมเดลจาก Plugins เพ่ือแปลงไฟล์เป็นนามสกุล .xml และทําการเปิดโมเดลใน

โปรแกรม ปรับเปล่ียนวสัดแุละการจดัแสง คณุภาพการเรนเดอร์สามารถปรับตกแตง่ในโปรแกรม 

PhotoShop เพ่ือให้ได้รูปภาพท่ีสวยงามตามความต้องการของผู้ออกแบบอาคาร 
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ใหญ่เกินไป ก็สามารถแก้จากโปรแกรม SketchUp และทําการบนัทกึไฟล์เพ่ือเปล่ียนขนาด ช่วยลด

ระยะเวลาในการแก้ไขงานออกแบบโครงสร้างในชว่งกระบวนการออกแบบ 

 
 

ภาพท่ี 16 ตวัอยา่งการพฒันาแบบระบบผนงักระจกของอาคาร  

               (ภาพจากนายศรุต สิทธิไชยากลุ สถาปนิกบริษัท สตดูโิอมิต ิจํากดั) 
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สรุปปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการทาํงานของสถาปนิก  

1. การสร้างกระจก ( Create Glass ) 

การทํางานอาจจะใช้สีท่ีมีทัว่ไปในโปรแกรม และไมต่รงกบัรายการสีของผลิตภณัฑ์

ท่ีมีของบริษัทผู้ผลิต อีกทัง้การเทสีกระจกและปรับแตง่คา่ความโปร่งใสของสีของกระจก หลงัจากท่ี

ผู้ออกแบบทําแบบกระจกเสร็จ ซึง่การปรับคา่ความโปร่งใสให้พอเหมาะอาจจะเสียเวลาบ้าง 

2. การขึน้โมเดลขนาดของโครงสร้างหน้าตัดอลูมิเนียม ( Create Aluminium ) 

การขึน้โมเดลในส่วนของอลูมิเนียมต้องทําการกําหนดขนาดโดยสถาปนิก ซึ่ง

อาจจะไม่ใช่ขนาดท่ีถูกต้องตามขนาดผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตอลมูิเนียม และต้องทําการคดัลอกและ

วางคอมโพเนนท์ ( Component ) ของโมเดลหน้าตดัอลมูิเนียมบนตําแหนง่เส้นท่ีวาดไว้  

3. การเปล่ียนงานออกแบบโครงสร้างหน้าตัดอลูมิเนียม ( Change Design ) 

การเปล่ียนรูปแบบของหน้าตัดอลูมิเนียมแทนท่ีแบบเดิม เน่ืองจากต้องมีการดู

รูปแบบความเหมาะสมของการออกแบบอาคาร ซึ่งต้องมีการทําเรนเดอร์โมเดล และปรับแก้ตาม

ความพงึพอใจของผู้ออกแบบและลกูค้า  

4. การคาํนวณขนาดและนับจาํนวนแผ่นผนังกระจก ( Report ) 

ข้อมูลขนาดวัสดุผนังกระจก เป็นข้อมูลเบือ้งต้นในการส่งให้กับบริษัทออกแบบ

ทางด้านระบบผนงักระจก ( Curtain Wall ) 
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2.2 ขัน้ตอนการทาํงานของบริษัทออกแบบระบบผนังกระจก (Curtain Wall) 

ในงานก่อสร้าง จะมีผู้ เข้ามาเก่ียวข้องอยูห่ลายกลุม่ด้วยกนั ได้แก่ 

สถาปนิก (Architect’s Firm)        ผู้ประมาณราคา (Cost Estimator) 

ผู้ รับเหมาก่อสร้างหลกั (Main Contractor)     ผู้ผลิตวสัดกุ่อสร้าง (Fabricators) 

ผู้ออกแบบและท่ีปรึกษาการออกผนงัอาคาร    ผู้ ทําการตดิตัง้ (Builders) 

(Façade Designer) 

โดยผู้ เก่ียวข้องแตล่ะฝ่ายมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้

2.2.1 บริษัทสถาปนิก (Architect’s Firm) : เม่ือรับโครงการออกแบบจากลูกค้า  

บริษัทออกแบบของสถาปนิก  จะทํางานเขียนแบบในโปรแกรม Autodesk AutoCad  จากนัน้จะทํา

การขึน้รูปภาพ 3 มิต ิซึง่ขัน้ตอนนีจ้ะใช้เวลาในการขึน้โมเดลแตล่ะชิน้สว่นของโปรแกรม 

2.2.2 ผู้ รับเหมา (Main Contractor) : เป็นผู้ รับจ้างก่อสร้างซึง่จะทําการประมาณ

ราคาในเอกสารบญัชีปริมาณงาน (Bill of Quantities - B.O.Q)  เพ่ือเข้าร่วมการประกวดราคา 

ก่อสร้าง การคดิงานเพิ่ม หรือลด ตลอดจนการคํานวณเพ่ือหาปริมาณวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีต้องจดัหา 

มาใช้ในงานก่อสร้าง เป็นต้น  

2.2.3 ผู้ เช่ียวชาญ (Façade Designer) : จะทําหน้าท่ีคํานวณงานโครงสร้างโดย

ใช้โปรแกรม เช่น  RSTAB , STRAND 7 และอ่ืนๆ ขึน้อยู่กบัความถนดัของผู้ ใช้โปรแกรม และทํา

การออกแบบโครงสร้างท่ีใกล้เคียงกับงานออกแบบ โดยต้องปรึกษากับบริษัทสถาปนิกในช่วง

ขัน้ตอนการออกแบบ  เม่ือทําการตกลงเก่ียวกับแบบโครงสร้าง  จากนัน้ผู้ เช่ียวชาญจะเขียนแบบ

รายละเอียดโครงสร้าง  (Shop Drawings) และตารางชิน้ส่วนวสัด ุ(Part Lists) ซึ่งอยู่ด้านบนของ

แบบก่อสร้าง  และเขียนแบบก่อสร้างรูป  Isometric ท่ีระบรุหสัตวัเลข  (Part Number) และตาราง

วสัด ุ(Panel Assembly) ซึง่ขัน้ตอนในการเขียนแบบ Isometric ในโปรแกรม Autodesk AutoCad  

คอ่นข้างใช้ยากและใช้เวลาในการระบช่ืุอรหสัวสัด ุ(Part Number) 

2.2.4 ฝ่ายประมาณราคา (Cost Estimator) : จะดแูบบก่อสร้างจากตาราง (Part 

Lists) ท่ีอยู่ในแบบก่อสร้างแตล่ะแผ่น  และทําการสรุปข้อมลูตารางในโปรแกรม Microsoft Excel 

ซึง่ขัน้ตอนการทําตารางคอ่นข้างใช้เวลา  เพราะต้องมีความละเอียดในการใสช่ื่อ และตวัเลขตา่ง ๆ   

ก่อนจะนําไปประมาณราคา  และสง่ตอ่ให้โรงงานผู้ผลิต  ท่ีโดยปกตบิางบริษัทออกแบบระบบผนงั 

กระจก (Curtain Wall) ในประเทศไทยจะมีโรงงานท่ีสามารถสง่แบบให้ทําตามแบบก่อสร้างตอ่ไป 
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 5. ผู้ผลิตวสัดกุ่อสร้าง (Fabricators) : เม่ือรับแบบก่อสร้างมาแล้วทางโรงงานจะ

เป็นผู้ผลิตตดัชิน้สว่นทัง้หมดให้เป็นไปตามจํานวนท่ีสัง่จากบริษัทออกแบบระบบผนงักระจก       

(Curtain Wall)  ซึง่จะเป็นระบบแยกโครงกรอบ (Stick System) หรือ ระบบแผน่ผนงัสําเร็จรูป 

(Unitised System)  ขึน้อยูก่บังานออกแบบก่อสร้าง 

6. ผู้ ทําการติดตัง้ (Builders) : จะนําวสัดอุปุกรณ์ทัง้หมดไปประกอบยงัพืน้ท่ี

ก่อสร้าง  

 

  

 
 

ภาพท่ี 18  ขัน้ตอนการประสานงานของงานออกแบบระบบผนงักระจก 

                 ( Curtain Wall ) ของอาคาร 
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3. รูปแบบการตัง้ช่ือรหัสวัสดุ ( Part Number ) 

ลกัษณะแบบฟอร์มตารางของแตล่ะบริษัทท่ีได้ทําการศกึษาจะมีความแตกตา่งกนับ้าง  

แตค่วามต้องการของตารางวสัดมีุความเหมือนกนั  ซึง่จะทําการเปรียบเทียบเพ่ือหาความต้องการ

ของบริษัทออกแบบ Curtain Wall   ตารางจากโปรแกรมท่ีรายงานผลทางด้านนี ้ และความต้อง 

การในมมุมองของผู้ออกแบบคือ สถาปนิก  เพ่ือนํามาสรุปรายการตารางวสัดใุนการพฒันา        

โปรแกรมถอดปริมาณวสัด ุ(Material Take-off) ตอ่ไป 

3.1 บริษัท Professor Torsten Calvi Corporation (PTCC) 

  

 
 

 Material List 

ภาพท่ี 19  ตารางวสัดใุนแบบก่อสร้าง (Shop Drawings) 

( ภาพจาก Mr. Adam Lee ผู้จดัการบริษัท Professor Torsten Calvi Corporation 

(PTCC), Makati City, Metro Manila, Philippines ) 
 

การทํางานในปัจจบุนัคือการเขียนแบบใน AutoCad  และกําหนดข้อมลูในแตล่ะ

ชิน้สว่น ( Block )  ของ Curtain Wall Unit  จากวิธีการทํา Attribute 
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ภาพท่ี 20  รูปขยายตารางวสัด ุ( Material List ) 

( ภาพจาก Mr. Adam Lee  ผู้จดัการบริษัท Professor Torsten Calvi Corporation 

(PTCC) , Makati City, Metro Manila, Philippines ) 
 

1. No. ( Number ) หมายถึง  ลําดบัเลขท่ี 

2. PART NO. ( Part Number ) หมายถึง รหสัช่ือย่อของชิน้ส่วนกระจกและ

อลมูิเนียม 

2.1 การตัง้ช่ืออลมูิเนียม 

AL01-01 ( AL= Aluminium ) คือ อลมูิเนียมแบบท่ี 1 สว่นเลขตวัท้าย             

– 01,…. คือจํานวนชิน้สว่นของอลมูิเนียมท่ีใช้ประกอบกนัเป็นโครงสร้างเฟรม 

2.2 การตัง้ช่ือกระจก 

GL01-01 ( GL = Glazing ) คือ  กระจกแบบท่ี 1 ส่วนเลขตวัท้าย – 

01,….  คือจํานวนชิน้ของกระจกเป็นจํานวนแผน่ 

3. QTY. ( Quantity ) หมายถึง จํานวนทัง้หมดท่ีใช้วสัดแุบบเดียวกนั 
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4. REV.NO ( Revision Number ) หมายถึง จํานวนครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง

แก้ไข 

5. DESCRIPTION หมายถึง  คําอธิบายขยายความของรหสัช่ือย่อ ( PART 

NO.) เพ่ือความเข้าใจแก่บริษัทผู้ผลิตกระจกให้ทําเป็นไปตามรายละเอียดประกอบแบบ 

6. CUTTING LENGTH หมายถึง ขนาดความยาวท่ีต้องตดัวสัด ุ

7. CUTTING WIDTH หมายถึง ขนาดความกว้างท่ีต้องตดัวสัด ุ

8. REMARKS หมายถึง  คําชีแ้จงเพิ่มเตมิหรือหมายเหต ุ
 
3.2 บริษัท Malee Façade Engineering Service Co., Ltd 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 21  ข้อมลูจากโปรแกรม Microsoft  Excel 

( ภาพจาก นายเจริญพงษ์  สขุสวสัดิ์  ผู้จดัการบริษัท  Malee Façade Engineering 

Service Co.,Ltd. ) 

Sizes Materials 
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1. PT.NO ( Part Number ) หมายถึง รหสัช่ือย่อของชิน้สว่นกระจก 

และอลมูิเนียม 

1.1 การตัง้ช่ืออลมูิเนียม 

1.1.1 อลมูิเนียมแนวนอน ( Transom , Horizontal ) 

52HZ06  

52 = ช่ือรหสัโครงการ ( Project Number ) 

HZ = เฟรมแนวนอน ( Horizontal Frame ) 

06 = รหสัช่ือชิน้ ( Member Number ) 

1.1.2 อลมูิเนียมแนวตัง้ ( Mullion, Vertical ) 

52VE01 

52 = ช่ือรหสัโครงการ ( Project Number ) 

VE = เฟรมแนวตัง้ ( Vertical Frame ) 

01 = รหสัช่ือชิน้ ( Member Number )   

1.1.3 การตัง้ช่ือกระจก 

GL30-426 ( GL = Glazing ) คือ  กระจกแบบท่ี 30 ส่วนเลขตวั

ท้าย  - 426,….  คือจํานวนชิน้ของกระจกเป็นจํานวนแผน่  

2. QTY ( Quantity ) หมายถึง จํานวนทัง้หมดท่ีใช้วสัดแุบบเดียวกนั 

3. LENGTH หมายถึง  ขนาดความยาวท่ีต้องตดัวสัด ุ

4. WIDTH  หมายถึง  ขนาดความกว้างท่ีต้องตดัวสัด ุ

5. PAINT NO. หมายถึง สีวสัดขุองกระจกและอลมูิเนียม 

6. FINISH หมายถึง ประเภท Anodized ท่ีเคลือบผิววสัดอุลมูิเนียม  การทําอโน

ไดซ์ คือ กระบวนการป้องกนัการผกุร่อนของโลหะอลมูิเนียมโดยทําให้เกิดออกไซด์ของอลมูิเนียม

คือ Al2O3 ท่ีเสถียรเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า โดยใช้การอิเล็กโทรลิซิส ออกไซด์ของอลมูิเนียมท่ีเกิดขึน้

จากการทําอโนไดซ์จะมีลกัษณะผิวด้านและมีรูพรุนเล็กมาก ๆ โดยรูพรุนนีจ้ะกกัเก็บสีท่ีเราจะย้อม

ไว้ การทําอโนไดซ์ จะทําให้ผิวอลมูิเนียมทนการกดักร่อนได้มากขึน้ และเป็นฉนวนไฟฟ้า  
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3.3 บริษัท Global Façade System Co., Ltd. 

 
ภาพท่ี 22  Panel Schedules 

 
 

ภาพท่ี 23  Glass Schedule 

( ภาพจาก นายประพนัธ์ศกัดิ ์รักษ์ไชยวรรณ , Design Manager บริษัท Global 

Façade System Co., Ltd. ) 
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องค์ประกอบของตารางการถอดปริมาณวัสดุโดยรวมของระบบ Unitised 

System  ในรูปแบบการทํางานของบริษัท Global Façade System Co.,Ltd 

1. GLASS TYPE หมายถึง ชนิดกระจก Laminated Glass ซึง่เป็นกระจกนิรภยั

ชนิดหนึง่ ท่ีเวลาแตก เศษกระจกยงัคงยึดติดกนัอยู่ด้วยฟิล์มท่ียดึอยูร่ะหวา่งแผน่กระจก เหมือนใย

แมงมมุ  กระจกลามิเนตเป็นการนํากระจก 2 แผน่ หรือมากกวา่ 2 แผน่ มาประกบติดกนัด้วยฟิล์ม 

PVB ( polyvinyl butyral ) หรือ EVA ( Ethylene Vinyl Acetate )โดยกระจกท่ีนํามาใช้ผลิตเป็น

กระจกลามิเนต ก็คือกระจกธรรมดา ( Annealed glass หรือ Floated glass ) หรือกระจกนิรภยั

เทมเปอร์ ( Tempered glass )  

2. SIZE หมายถึง ขนาดของกระจกความสงู X ความกว้าง 

3. GRAND TOTAL หมายถึง จํานวน Component ทัง้หมดท่ีจะใช้ในการ

ก่อสร้าง 

4. PT.NO ( Part Number ) หมายถึง รหสัช่ือย่อของชิน้ส่วนกระจกและ

อลมูิเนียม  แต่ของบริษัท Global Façade System Co.,Ltd จะเป็นการรายงานแบบระบบแผ่น

ผนงัสําเร็จรูป ( Unitised System ) ซึ่งจะนบัเป็น Unit หรือ Panel  ท่ีระบรุหสัของกระจกโดยการ

แบง่ออกเป็นสว่น ๆ ตามด้วยการระบรูุปด้าน  เพ่ือความเข้าใจในการประกอบตดิตัง้   

 
ภาพท่ี 24  Profile Component Schedule 

http://www.idealkote.com/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81-Glass-Laminate-Film.html
http://www.idealkote.com/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81-Glass-Laminate-Film.html
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หลักการตัง้ช่ือกระจกในการทาํงานออกแบบของบริษัท Global Façade System Co.,Ltd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 25  วิธีการตัง้ช่ือ  Code Panel ของบริษัทออกแบบ Curtain Wall 
 

ผนงักระจก  Curtain Wall  แบง่องค์ประกอบเป็น  3  สว่น  ได้แก่ 

  ST = Starter ( สว่นชัน้ลา่ง ) 

  TP = Typical Panel  ( สว่นชัน้กลางตัง้แตช่ัน้ 2  เป็นต้นไป ) 

  PP = Parapet  ( สว่นชัน้บนสดุ ) 

การทําตาราง ( Curtain Wall Schedule ) ซึ่งจะมีการระบรุหสั  Panel Code ด้วยการ

ใสช่ื่อยอ่ขององค์ประกอบ ( Part ) ตามด้วยทิศ ( Orientation )  เชน่ 

North Elevation 

STN = Starter North Elevation 

TPN = Typical Panel North  Elevation 

PPN = Parapet North Elevation 

West  Elevation 

STW = Starter West  Elevation 

TPW = Typical  West  Elevation 

PPW = Parapet East Elevation 

 

PP 

ST 

TP 

East Elevation 

STE = Starter East  Elevation 

TPE = Typical Panel East 

Elevation 

South  Elevation 

STS = Starter East  Elevation 

TPS = Typical Panel East Elevation 

PPS = Parapet East Elevation 
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3.4 บริษัท Teasco (Thailand) Co., Ltd. 

 

 
 

ภาพท่ี 26  แบบวสัด ุ( Parts List ) 

 

 
ภาพท่ี 27  รูปแบบตารางวสัด ุ( Parts List ) 
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ภาพท่ี 28 ภาพ Isometric งานโครงสร้างในแบบก่อสร้าง ( Shop Drawings ) 

                ( ภาพจาก Mr. Gerry Henderson ( Managing Director)  , นายเอกรัฐ  พนิกรณ์              

( System Design Engineer ),นายพนมกร  พานทอง ( Cost Estimator) , บริษัท 

Teasco (Thailand) Co., Ltd. ) 
 

บริษัท Teasco (Thailand) Co., Ltd.  รูปแบบการรายงานจะเรียกวา่  PART LISTS  

ท่ีมีการระบลํุาดบั (ITEM), จํานวน (QTY) , รหสัวสัด ุ( Part Number ), คําอธิบาย (Description), 

รหสัหน้าตดัอลมูิเนียม (DIE NO.) ,ความยาวของ Mullion กบั Transom (Length) ,ความสงูของ

กระจก ( Height ) ,ความกว้างของกระจก ( Width ),วสัดเุคลือบผิวอลมูิเนียม ซึง่ระบเุป็นรหสั  เชน่  

E/Code L และ E/Code R 

ในการเขียนแบบของบริษัทมีความจําเป็นต้องใช้วิธีการส่ือโครงสร้างเป็นรูปแบบ 3 มิต ิ 

ของแบบก่อสร้าง ( Shop Drawings ) และระบรุหสัวสัด ุ ( Part Number ) ของแตล่ะชิน้สว่น   
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3.5 บริษัท Enclos Corp Advanced Technology Studio 

 
ภาพท่ี 29  Plan Report 

 

 

ภาพท่ี 30 การขึน้โมเดลในโปรแกรม Revit 

 

 บริษัท  Enclos Corp ใช้โปรแกรม Revit ซึ่งเป็น

โปรแกรมทางด้าน  BIM ( Building Information 

Modelling ) ในการขึน้โครงสร้างโมเดล  และรายงานผล

วสัดเุป็นตาราง  ซึง่ตวัอยา่งท่ีเห็นในตารางจะมี   

3  สว่นด้วยกนั  เชน่  Plan# , Parts , Part Qty 

 Plan#  คือ ช่ือ  Drawing  แบบแปลนในแตล่ะ

แผน่ซึง่ระบบุนขวาลา่ง 

 Parts คือ ช่ือรหสัวสัดท่ีุตัง้ขึน้ในแตล่ะโครงการ 

 Part Qty คือ จํานวนท่ีวสัดชุนิดเดียวกนั ขนาด

เดียวกนั  นบัรวมกนั 

 ตารางท่ีรายงานผลจากโปรแกรม Revit  ต้องไป

ทําการเพิ่มเตมิข้อมลูในสว่นอ่ืน ๆ ตอ่ในโปรแกรม  

Microsoft Excel 
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3.6 บริษัท  Westview Products, Inc. 

 

 
 

ภาพท่ี 31  รูป Isometric และ ตาราง  GLASS  AND  WINDOWS  MATERIAL LIST (1) 

 

จะสงัเกตวา่รูปแบบก่อสร้าง ( Shop  Drawings )  จะมีลกัษณะคล้ายกนั  ท่ีต้องมี

การทําตารางรายงานผลวสัด ุ ซึง่บริษัท Westview Products, Inc. จะตัง้ช่ือตารางวา่  GLASS 

AND WINDOWS MATERIAL LIST ท่ีประกอบด้วย ช่ือ  ( Item ) , รหสัวสัด ุ( Part Number ), 

จํานวน     ( QTY-Quantity ) ,ขนาดวสัด ุ( Finish Size ) , คําอธิบายช่ือ ( Description ) และแบบ

รูปIsometric  แสดงโครงสร้าง  3 มิต ิ ท่ีกระจกแตล่ะชิน้ส่วน  และองค์ประกอบของโครงสร้างอ่ืน  

ต้องมีการระบรุหสัช่ือ  เพ่ือความเข้าใจในการอ่านแบบ  และนบัจํานวนวสัดท่ีุต้องนําส่งตอ่ให้

โรงงานผู้ผลิตให้ทําตามแบบ และนําไปใช้ในการตดิตัง้ท่ีหน้างานก่อสร้าง 
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ภาพท่ี 32  รูป Isometric และ ตาราง  GLASS  AND  WINDOWS  MATERIAL LIST (2) 
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4. รูปแบบตารางถอดปริมาณวัสดุ ( Material Take-off ) 
การคิดราคาจะสรุปเป็นชดุกระจกแตล่ะ Unit รวมกับอปุกรณ์ตา่ง ๆ ในการติดตัง้  

เช่น  Spider , Bracket , ในส่วนของประต ู และหน้าต่าง  จะรวมอุปกรณ์ลูกบิด  นบัจํานวน

ทัง้หมด, ราคาตอ่หนว่ย ,ราคาคา่แรง  ซึง่ดจูากในแบบก่อสร้างไฟล์ DWG  

    

ตารางท่ี 3  Material Take-off ของบริษัท กิม้หยเูส็งค้ากระจก จํากดั ( Kim Yoo Seng Co.Ltd ) 
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ตารางท่ี 4 Material Take-off ของบริษัท ทชัโฮม โปรดกัส์ จํากดั ( Touch Home Product Co., Ltd ) 
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ตารางท่ี 5 Material Take-off แบบท่ี 1 ของบริษัท Teasco ( Thailand ) Co., Ltd  
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ตารางท่ี 6 Material Take-off แบบท่ี 2 ของบริษัท Teasco ( Thailand ) Co., Ltd 
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ตารางท่ี 7 ตารางเอกสารบญัชีวสัดปุริมาณแรงงาน (B.O.Q) ของงานสถาปัตยกรรม 

 

 
 

ท่ีมา : โครงการศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
 

ข้อมลูตรงนีท้างบริษัทผู้ รับเหมาจะนําข้อมลูท่ีได้จากตารางถอดปริมาณวสัด ุ

(Material Take-off) ไปใสใ่นตารางเอกสารบญัชีวสัดปุริมาณแรงงาน (Bill of Quantities ,B.O.Q) 

ในรายการท่ี 6  งานประต ู– หน้าตา่ง และในตาราง Excel จะมีหมวดหมูข่องผนงักระจก     

(Curtain Wall ) ซึง่จดัอยูใ่นงานประตอูลมูิเนียม  และงานหน้าตา่งอลมูิเนียม 
 

ตารางท่ี 8 ตารางเอกสารบญัชีวสัดปุริมาณแรงงาน (B.O.Q) ในหมวดหมูข่อง Curtain Wall 
 

 
 
ท่ีมา : โครงการศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
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สรุปการศึกษารูปแบบตารางการถอดปริมาณวัสด ุ

จากการศกึษารูปแบบตาราง และการตัง้ช่ือวสัดขุองบริษัทพบวา่ มีความแตกตา่งกนั 

แตต้่องการข้อมลูเหมือนกนั คือ ขนาดวสัด ุ เพ่ือใช้ในการคํานวณงบประมาณของโครงการ การ

ถอดปริมาณวสัดจุากแบบ 2 มิต ิ ในโปรแกรม AutoCad และต้องใช้ระยะเวลานานในการทํางาน 

ดงันัน้การพฒันาโปรแกรมควรทํารูปแบบตารางมาตรฐานท่ีแตล่ะบริษัทสามารถใช้ร่วมกนัได้ และ

นําข้อมลูไปปรับแตง่เพิ่มเตมิในตารางของบริษัทตอ่ไป 
 

5. กรณีศึกษาโปรแกรมออกแบบระบบผนังกระจก ( Curtain Wall ) 

โปรแกรมท่ีนํามาใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ โปรแกรม Revit  ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีนิยม

นําไปใช้ในการขึน้โมเดลและถอดปริมาณวสัดขุองบริษัทออกแบบระบบผนงักระจก (Curtain Wall) 

ในตา่งประเทศ   

5.1 การทาํระบบผนังกระจกท่ัวไป ( Curtain Wall System ) 

การขึน้โมเดลระบบผนงักระจกของโปรแกรม Revit แบง่รูปแบบการเปล่ียนเป็น

ระบบผนงักระจก ( Curtain Wall ) 3 แบบ คือ 

Curtain Wall  คือ โมเดลผนงักระจกท่ีไม่มีเส้น ( No Grid ) ซึ่งผู้ ใช้โปรแกรม

จะใช้เม่ือต้องการวาดลวดลายเส้นของโครงสร้าง  

Exterior Glazing  คือ โมเดลผนงักระจกท่ีมีการแบ่งเส้นในแนวตัง้และ

แนวนอน ( Grid )  

Storefront  คือ โมเดลผนงักระจกท่ีมีการแบ่งเส้นในแนวตัง้และแนวนอน 

พร้อมทัง้โครงสร้างอลมูิเนียม ( Grid and  Mullion )  

 

 
 

 

ภาพท่ี 33  วิธีการขึน้โมเดล 3 ประเภทของ Curtain Wall , Exterior Glazing , Storefront 

 

  



52 

 

 

 

การขึน้โมเดล 3 แบบ นีผู้้ ใช้โปรแกรมสามารถปรับแตง่ระยะความห่างของเส้น

โครงสร้างในแนวตัง้และแนวนอน และขนาดของโครงสร้างภายหลงัได้ 

ในการศกึษาครัง้นีจ้ะเป็นการศกึษาแนวทางการขึน้โมเดลของแบบ Curtain 

Wall ท่ีมีความยืดหยุน่ตามความต้องการออกแบบของผู้ใช้โปรแกรมมากท่ีสดุ 

 

 
 

ภาพท่ี 34  วิธีการขึน้โมเดลแบบ Curtain Wall  

ท่ีมา : Autodesk WikiHelp , Curtain Wall Workflow, accessed  April 25, 2013 ,  available 

from  http://wikihelp.autodesk.com/Revit/enu/2013/Help/00001-Revit_He0/0328-

Build_th328/0330-Architec330/0602-Curtain_602/0603-Curtain_603 

 

1. การสร้างผนังอาคาร ( Home > Wall ) 

การเปล่ียนคณุสมบตัิ ( Properties ) ของผนงัเป็นแบบ Curtain Wall ซึ่งจะทําให้

เป็นผนงักระจกก่อน 

2. การสร้างเส้น ( Grid Line ) 

การเพิ่มเตมิข้อมลูเส้นโครงแนวตัง้และแนวนอนของผนงักระจก ( Curtain Wall )   

ในหมวดของ Home > Curtain Grid 
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3. การใส่โครงสร้าง ( Placing Mullion ) 

 

 
 

ภาพท่ี 35  การวางโครงสร้าง  Mullion  

ท่ีมา : Autodesk WikiHelp, Placing Curtain Wall, Placing Mullion, accessed  April 25, 

2013 ,  available from  http://cad-notes.com/2009/12/placing-curtain-wall/ 

 

การใส่โครงสร้างอยู่ในหมวดของ Home >  Mullion > Modify Place Mullion ซึ่ง

จะมีการขึน้โมเดล 3 แบบ คือ 

Grid Line คือการใสโ่มเดล Mullion จากเส้นเดียวท่ีทําการเลือก 

Grid Line Segment คือการใสโ่มเดล Mullion จากเส้นท่ีมีการซ้อนทบักนั 

All Grid Lines คือการใสโ่มเดล Mullion ทัง้ผิวผนงักระจก 

 

4. การเปล่ียนสีวัสดุผนังกระจก (Changing the Panel Materials) 

 

 
 

ภาพท่ี 36  การเปล่ียนสีวสัด ุ 

ท่ีมา : Placing Curtain Wall, Changing the Panel Materials , เข้าถึงเม่ือ 25 เมษายน 2556 ,  

เข้าถึงได้จาก  http://cad-notes.com/2009/12/placing-curtain-wall/ 

 

ในชอ่ง Materials and Finishes เป็นการกําหนดคณุสมบตัขิองวสัด ุ

Material – กระจก ( Glass ) 

Finish  – สีกระจก ( Glass Colors ) 
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5.2 การทาํระบบผนังกระจกโดยบันทกึไว้ในโปรแกรม  

     ( Curtain Panel Family ) 

 

 

 

ภาพท่ี 37  วิธีการขึน้โมเดลจากการโหลดโมเดล Panel  

ท่ีมา : Katherine Huber ,Curtain Wall Family, accessed April 25 , 2013 , available from     

http://ming3d.com/DAAP/SAID294/wordpress/?paged=5 
 

5.2.1 การสร้างโมเดลต้นแบบ 

5.2.1.1 New > Family > Curtain Wall Panel.rft 

หน้าจอกรอบเฟรมให้สร้างโมเดลบนรูปด้าน ( Elevations )  

1.2 Create > Reference Line  

ใช้เส้นวาดลงไปท่ีรูปด้าน เชน่ ด้านซ้ายมือ ( Left ) และการวาด

ทกุครัง้ควรใส่ระยะ ( Dimensions ) และทําการล็อกไม่ให้โมเดลเคล่ือนจากตําแหน่งท่ีวาด พลิก

กลบัมาดท่ีูรูปด้านบน ซึ่งในโปรแกรมใช้ช่ือว่า “ Exterior ” เพ่ือทําการปรับขนาดตามท่ีต้องการ  

และทําการบนัทกึ จากนัน้จงึกดปุ่ ม “ Load into Project ” เพ่ือใช้กบัโมเดลอาคารท่ีสร้างเตรียมไว้ 

5.2.2 การแทนท่ีโมเดล  

5.2.2.1  Tab  คือการกดหาตําแหน่งของแผงผนงักระจก (Curtain Wall) 

ท่ีต้องการ และคลิกขวาเลือก Select Panel > Along Horizontal Grid  ซึ่งจะทําการเลือกผนงั

กระจกทัง้หมดในแนวนอน  ผู้ใช้งานต้องปลดล็อกโมเดลทัง้ชัน้ท่ี Modify | Curtain Panel > Unpin 

5.2.2.2 Properties ในส่วนของ Modify | Curtain Panel คือ การเลือก

รูปแบบคณุสมบตัขิอง Curtain Panel ท่ีต้องการ 



55 

 

 

 

5.3 การถอดปริมาณวัสด ุ 

โปรแกรม Autodesk Revit เป็นโปรแกรมสําหรับสร้างโมเดลรายละเอียด

อาคาร BIM (Building Information Modelling) สามารถทํา  Quantities Take Off : การคํานวณ

ข้อมลูพืน้ท่ีอาคาร วสัด ุอปุกรณ์ จากแบบสามมิตท่ีิสร้างขึน้ได้ทนัที  วิธีการใช้งานคือ 

1. คลิกเลือกตวัโมเดลท่ีจะทําการคํานวณ 

2. คลิกเลือกในหมวด  View > Schedule/Quantities  
 

 
 

ภาพท่ี 38  การใช้งานโปรแกรม Revit 
 

 
 

ภาพท่ี 39  การทําตารางถอดปริมาณวสัด ุ( Schedules ) 
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ภาพท่ี 40  การสร้างตารางใหมข่องโครงการ ( New Schedules ) 
 

3. หมวด Curtain Panels จะมีฟังก์ชนัครบถ้วนท่ีสดุ ในการใช้งานไมจํ่าเป็น 

ต้องใช้ทกุตวั หวัข้อท่ีจําเป็น คือ รหสัวสัด ุ( Assembly Code ), คําอธิบาย ( Description ),              

จํานวน ( Count ) , ความสงู ( Height ) , ความกว้าง ( Width) , พืน้ท่ี ( Area ) , ราคา ( Cost )  

ให้ทําการ  Add  ใสใ่นชอ่งตาราง  ( Schedule fields ) และจดัตําแหนง่หวัข้อโดยการเคล่ือนย้าย

ตําแหนง่เล่ือนขึน้ ( Move Up ) และเล่ือนลง ( Move Down )  

 

 
 

ภาพท่ี 41 การกําหนดหวัข้อตารางรายงาน ( Schedule Properties ) 
 

4. หมวด Sorting/Grouping  ให้เลือกการทําตารางผลรวม ( Grand Total  )  

ในการนบัจํานวนชิน้สว่นทัง้หมดท้ายตาราง  จากนัน้กด  OK   
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ภาพท่ี 42  Sorting/Grouping   
 

5. ตารางถอดปริมาณวสัดแุบบจํานวนแผ่น ( Panel Schedule ) ข้อมลูจะ

แสดงการคํานวณในส่วนชนิดกระจก  ( Type ) , จํานวน ( Count ) , ความสงู ( Height ) , ความ

กว้าง ( Width ) ,พืน้ท่ี ( Area ) แตใ่นสว่นอ่ืน ๆ ผู้ใช้โปรแกรมต้องใสเ่พิ่มเตมิ   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.36 : ใสข้่อมลูเพิ่มในตาราง Schedul 

ภาพท่ี 36 : ตาราง Panel Schedule ในโปรแกรม Revit 

 

ภาพท่ี 43  ตาราง Panel Schedule ในโปรแกรม Revit 
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6. วิธีการส่งข้อมลูเพ่ือเปิดในโปรแกรมใน  Microsoft Excel  ต้องไปในหมวด

ไฟล์ File > Export > Reports > Schedule  จากนัน้จะปรากฏ  Dialog Box  ขึน้มาให้ทําการตัง้

ช่ือและกดบนัทกึ  ซึง่โปรแกรม Revit จะบนัทกึเป็น Text File  ในรูปแบบ .CSV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.42 : การบนัทกึไฟล์ Schedule 

 
 

ภาพท่ี 44  การ Export Schedule 
 

7. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel  ค้นหาไฟล์งานท่ีทําการบนัทึกไว้ก่อนหน้านี ้

และกด “เปิด” ไฟล์จะทําการแปลงข้อมลูตวัอกัษร ( Text File ) ลงในชอ่งตาราง 
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ภาพท่ี 45  การเปิดไฟล์ในโปรแกรม Microsoft Excel 
 

8. จากนัน้จะปรากฏตารางข้อมูลการถอดปริมาณ ในแต่ละช่อง ซึ่งผู้ ใช้

สามารถเพิ่มเตมิข้อมลูท่ีต้องการตอ่ไป 

 

ข้อสรุปท่ีได้จากการศึกษาโปรแกรม Revit 

1. การเปล่ียนเป็นผนังกระจกต้องทําเป็นอันดบัแรก เพราะเป็นขัน้ตอนท่ีใช้แบ่ง

ประเภทวัสดุ เพ่ือใช้ในการเปล่ียนคุณสมบัติของวัสดุในขัน้ตอนต่อไป แต่ในโปรแกรมไม่มีการ

กําหนดขนาดจริงของกระจกโดยวิธีการ “ Offset ”  

2. การแบง่ประเภทระบบผนงักระจก ( Curtain Wall ) จะไม่มีการกําหนดไว้  โดย

โครงสร้างของอลมูิเนียมจะเรียกแบบเดียวกนัคือ “ Mullion ” โมเดลทัง้หมดจะเป็นของระบบแยก

โครงกรอบ ( Stick System ) 

3. การใช้งานตารางถอดปริมาณวสัด ุ( Schedule  ) ในโปรแกรม Revit  รายการ

หวัข้อในแต่ละหมวด ผู้ ใช้โปรแกรมสามารถเลือกได้หลากหลาย แต่ข้อมลูหลกัท่ีจะรายงาน คือ 

ขนาด  พืน้ท่ี  และจํานวน  ข้อมูลท่ีต้องการจะเป็นไฟล์ตวัอกัษร ( Text File )  ท่ีสามารถนําไป

เพิ่มเตมิข้อมลูในโปรแกรม  Microsoft Excel   
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รูปแบบและข้อมูลท่ีต้องการในตารางถอดปริมาณวัสดุ ( Material Take-Off ) 

จากการศกึษารูปแบบตารางการถอดปริมาณวสัด ุ( Material Take-off ) จากบริษัทท่ี

ทํางานออกแบบทางด้านระบบผนงักระจก ( Curtain Wall ) 7 และกรณีศกึษาโปรแกรมท่ีเก่ียวข้อง

ทางด้านนีแ้ล้ว สามารถสรุปรูปแบบและข้อมลูท่ีต้องการเพ่ือใช้ในงานถอดปริมาณวสัดดุงันี ้

1.ตารางระบบแยกโครงกรอบ (Stick System) 

ตารางท่ี 9 ตารางรายงานอลมูิเนียม ( Aluminium Report ) 

1. Aluminium                

Item 

 

Name 

 

Thickness 

(mm) 

DIE  

No. 

Weight/M 

(kg) 

 

Quantity 

(Pcs)  

 Length  

(m)  

 

Weight/Item 

(kg)  

1 

M50X125.5_ 

Rectangle 2.00 3050.00 1.45 10 14.50 

                

210.25  

2 

T50X130.2_ 

Finned 2.00 3050.00 1.45 30 43.50 

             

1,892.25  

3 

M60X125.5_ 

Semicircle 2.00 3050.00 1.45 25 36.25 

             

1,314.06  

SUB-TOTAL OF WEIGHT                                                         = 3,517.46 

 

ตารางท่ี 10 ตารางรายงานกระจก ( Glass Report ) 

2. Glass              

Item 

 

Name 

 

Thickness 

(mm) 

Width 

(mm) 

Height 

(mm) 

 

Quantity 

(Pcs)  

 Area 

(Sq.f.)  

 Total Area 

(Sq.f.) 

1 GL-01 6.00 2000 4000 7 30 210.00 

2 GL-02 6.00 2050 4200 6 50 300.00 

3 GL-03 6.00 2040 4300 6 34 204.00 

SUB-TOTAL OF AREA                                                             = 2,262.00 

                                                   
7   บทท่ี 2 ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง , รูปแบบตารางถอดปริมาณวัสดุ (Material 

Take-off) , หน้า 46-50 
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2. ตารางระบบผนังกระจกสาํเร็จรูป (Unitised System)  

ตารางท่ี 11 ตารางรายงานแผน่ผนงักระจก ( Panel Report ) 

Building  A – East Elevation 

ITEM 

PANEL 

TYPE QUANTITY WIDTH HEIGHT GLASS 

1 CW-1 20 1162.00 4000.00 3 

2 CW-2 20 1162.00 4000.00 4 

3 CW-3 20 1162.00 4000.00 2 

GRAND TOTAL ( PANELS )                                                                 = 60 

 

ตารางท่ี 12 ตารางรายงานคิว้ ( Cap Report ) 

CAPPING 

ITEM THUMBNAIL CAP TYPE QUANTITY LENGTH 

1 

 

C-50_ 

Trapezoid 
50 1640 

2 

 

C-50_ 

Ellipse 
20 1640 

GRAND TOTAL ( CAPS )                                            = 70 
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การตัง้ช่ือรหัสวัสดุของโปรแกรม ( Name / Part Number ) 

เน่ืองจากบริษัทผู้ ผลิตวัสดุอลูมิเนียมมีการตัง้ช่ือรหัสวสัดแุตกต่างกัน ดงันัน้ในการ

ออกแบบโปรแกรมจึงต้องใช้ช่ือโดยทัว่ไปท่ีมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันของผู้ออกแบบระบบผนงั

กระจก ( Curtain Wall ) คือ 

1. ระบบแยกโครงกรอบ ( Stick System ) 

1.1 อลูมิเนียม 

M50X125.5_Cap-Rectangle  

T50X130.2_Cap-Finned 

สว่นท่ี 1  บอกประเภทของโครงสร้างโดยใช้อกัษรย่อ  

M = Mullion , T = Transom 

สว่นท่ี 2  บอกขนาดของวสัด ุ

50X125.5 

สว่นท่ี 3  รูปแบบของคิว้ 

_Cap-Rectangle 

_Cap-Finned 

1.2 กระจก 

GL-01 

สว่นท่ี 1 บอกประเภทของโครงสร้างโดยใช้อกัษรยอ่  

GL = Glass 

สว่นท่ี 2 บอกรหสัตวัเลขท่ีคดัแยกขนาดกระจกจากโปรแกรม 

-01 , -02 , -03 

2. ระบบผนังกระจกสาํเร็จรูป (Unitised System)  

 2.1 ตารางรายงานแผ่นผนังกระจก ( Panel Schedule ) 

CW-1 
สว่นท่ี 1 บอกประเภทของโครงสร้างของแผงผนงักระจกโดยใช้อกัษรยอ่  

CW= Curtain Wall 

สว่นท่ี 2 บอกรหสัตวัเลขท่ีคดัแยกขนาดกระจกจากโปรแกรม 

-1 , -2 , -3 
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2.2 ตารางรายงานคิว้ (Component Schedule) 

C-50_Trapezoid  

สว่นท่ี 1  บอกประเภทของของโครงสร้างคิว้ใช้อกัษรย่อ  

   C= Cap 

สว่นท่ี 2  บอกขนาดความกว้างของหน้าตดั 

-50 , -60 , C-80 

สว่นท่ี 3  รูปแบบของคิว้ 

_Trapezoid 

_ Ellipse 

 

แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบโปรแกรมของระบบผนังกระจก ( Curtain Wall ) 

1. การขึน้โมเดลของโปรแกรมในฝ่ายบริษัทสถาปนิก และฝ่ายบริษัทออกแบบระบบ

ผนงักระจก ( Curtain Wall ) ควรมีความตอ่เน่ืองกนัในกระบวนการทํางานออกแบบ เพ่ือประโยชน์

ในการทําตารางถอดปริมาณวสัด ุ

2. เพ่ือให้ตอบสนองกบัการออกแบบและตัง้ช่ือรหสัวสัดใุนแตล่ะบริษัทออกแบบ

ทางด้านระบบผนงักระจก ( Curtain Wall ) โปรแกรมควรสามารถเปล่ียนช่ือรหสัวสัดขุองระบบ

ผนงักระจกสําเร็จรูป ( Unitised System ) ได้ในภายหลงั  

3. ผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถทําการคดัลอกข้อมลูท่ีได้จากโปรแกรมตารางการถอด

ปริมาณวสัดใุสใ่นรูปแบบตารางของแตล่ะบริษัทได้ เพ่ือทําการเพิ่มเตมิและปรับแก้ในรายละเอียด

วสัดปุลีกย่อยตามลกัษณะโครงสร้างของงานออกแบบ 
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บทท่ี 3 

กระบวนการทาํงานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับ 

การออกแบบระบบผนังกระจก 
 

รายละเอียดในบทนี ้คือการศกึษาวิธีการทํางานของบริษัทสถาปนิก และบริษัท

ออกแบบผนงักระจก (Curtain Wall) ถึงข้อจํากดั และเวลาท่ีใช้ในการทํางานทัง้กระบวนการ 

เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาท่ีมีในปัจจบุนัของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ทํางานทางด้านนี ้มี

บริษัทท่ีให้ข้อมลู คือ 

1. บริษัท กิม้หยเูส็งค้ากระจก จํากดั (Kim Yoo Seng Co. , Ltd.) 

2. บริษัท Teasco (Thailand) Co. , Ltd.   

3. บริษัท Y.H.S. International Co., Ltd. 

4. บริษัท  Arup Facade Engineering Co. , Ltd. 

5. บริษัท  Meinhardt (Thailand) Ltd. 

6. บริษัท  Global Façade System Co., Ltd. 

ทัง้นีบ้างบริษัทได้อนเุคราะห์ให้ข้อมลูในบางสว่นท่ีเปิดเผยได้  เชน่  หลกัมาตรฐาน

การออกแบบทัว่ไป , ข้อมลูแรงลมท่ีกระทํากบัอาคาร, ตารางถอดปริมาณวสัด,ุ ตารางประมาณ

ราคา และแบบ Shop Drawings  เป็นต้น 

นอกจากนีย้งัได้ศึกษาจากบทความในวารสารการวิจยั (Research Journal) ของ

บริษัทในตา่งประเทศท่ีได้อธิบายหลกัการใช้โปรแกรม  คือ 

1. บริษัท Enclos Corp. 

2. บริษัท Front Inc. 

3. บริษัท LMN Tech Studio  

โดยข้อมลูท่ีได้จะนํามาเปรียบเทียบ และสรุปความต้องการของการใช้โปรแกรม 3 มิต ิ

และนํามาสรุปเป็นแนวทางในการพฒันาออกแบบโปรแกรมให้กบัสถาปนิกและผู้ออกแบบระบบ

ผนงักระจก ( Curtain Wall ) 
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1. กรณีศึกษาการทาํงานของบริษัทออกแบบ Curtain Wall  
1.1  กระบวนการทาํงานออกแบบของบริษัท กิม้หยูเส็งค้ากระจก จาํกัด  

                     ( Kim Yoo Seng Co., Ltd. ) 

นายสนัติวฒัน์  นิยมธรรม วิศวกรโยธา ( Civil Engineer ) ได้อธิบายลกัษณะ

ขัน้ตอนการทํางานของบริษัทออกแบบและให้คําปรึกษาทางด้านระบบผนงักระจกวา่ 

1. ฝ่ายออกแบบระบบผนงักระจก ( Curtain Wall ) จะนําข้อมลูอาคารกบัแบบ

ก่อสร้าง  โดยการดจูากแบบก่อสร้างไฟล์ 2 มิติ คือ DWG ในโปรแกรม GStar 1 และไฟล์ 3 มิติ คือ 

Skp ในโปรแกรม SketchUp ซึ่งจะใช้ในการเปิดดมูมุมอง  และรูปด้านของผนงักระจก ( Curtain 

Wall )  เพ่ือความเข้าใจในงานออกแบบ มาพิจารณาขนาดของเฟรมอลูมิเนียม  และความ

หนาของกระจก  โดยกรอกค่าความสูงของอาคาร  เพ่ือพิจารณาแรงลมจากสูตรคํานวณ 

Moment of Inertia ในโปรแกรม Excel  เพ่ือพิจารณาขนาดโครงสร้างของอาคาร 

2. กระบวนการทํางานถ้าเป็นแบบโครงสร้างแบบธรรมดา จะมีการแก้ไขแบบ

ประมาณ 1 ครัง้ แต่ถ้าโครงสร้างมีความยากจะแก้ไขแบบประมาณ  4-5 ครัง้  แก้ไขแบบ 3-4 

สปัดาห์  โดยทางบริษัทจะส่งแบบรูปตดัของอาคาร ( Typical Sections ) ไปให้บริษัทสถาปนิก

ตรวจดตูามความต้องการ จนแบบคงท่ีและไม่มีการแก้ไขแล้ว จึงเร่ิมเขียนแบบก่อสร้าง ( Shop 

Drawing )  และถอดปริมาณวสัด ุ ทางบริษัทใช้วิธีการคํานวณขนาดของกระจกและนบัจํานวน

ชิน้ส่วนกระจกจากการพิมพ์แบบอาคารขนาด  A1- A0 มาช่วยกนัตรวจสอบดบูนโต๊ะขนาดใหญ่

ประมาณ 2-3 คนระยะเวลาทํางานเขียนแบบ Shop Drawing และประมาณราคา จะขึน้อยู่กับ

ความยากง่ายของแบบก่อสร้าง  ซึง่โดยทัว่ไปแล้วจะใช้เวลาน้อยท่ีสดุไม่เกิน  1 เดือน  ข้อมลูขนาด

และปริมาณวสัดจุะนํามาใสใ่นตาราง Excel ซึง่ประกอบด้วย    

อลูมิเนียม ( Aluminium )    

   ช่ือวสัด ุ( Name )  

   ความหนา ( Thickness )  

   รหสัวสัด ุ( Die No. )    

                                                   
1
  โปรแกรม GStar ของประเทศจีน มีลกัษณะการใช้งานเหมือนโปรแกรม AutoCad 

แตมี่ราคาถกูกวา่ใช้สําหรับอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบั A/E/C, ( Architecture / Engineering / 

Construction )  เคร่ืองจกัรกล และการผลิต, ไฟฟ้า และ อิเล็คทรอนิคส์, สํารวจและ แผนท่ี, GIS 

และ อ่ืนๆ  
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   นํา้หนกัมาตรฐานของอลมูิเนียม ( Kg/m )   

   การนบัจํานวนชิน้ ( Quantity )   

   ความยาว  ( Length )   

   นํา้หนกัรวม ( Total Weight ) 

   รวมกบัคา่เสียหายของวสัดอุลมูิเนียม 10 % 

กระจก ( Glass )  

    ช่ือกระจก ( Glass Type )   

    ขนาดกระจก ( Glass Size )    

    จํานวนชิน้ ( Pieces/Set ) 

    พืน้ท่ี  ( ตารางฟตุ ) 

    ราคาตอ่หนว่ย ( Cost/ Unit )  

    ราคารวม ( Cost/Set ) 

อุปกรณ์ในการยดึกระจก ( Aluminium Accessories ) 

คําอธิบายช่ือวสัดท่ีุใช้ในการติดตัง้ ( Description )   

จํานวนท่ีตดิตัง้ ( Quantity / Set  )  

หนว่ย ( Unit )   

ราคาตอ่หนว่ย ( Cost/Unit )   

ราคารวมทัง้หมด ( Total Cost )  

ค่าแรง  ( labour Cost ) 

   คําอธิบายช่ือวสัดท่ีุใช้ในการติดตัง้ ( Description )  

    จํานวน ( Quantity )   

 ราคาตอ่หนว่ย ( Cost/Unit )  

  ราคารวมทัง้หมด ( Total Cost )  

3. เม่ือประมาณราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะนําไปสรุปในตาราง Excel  เพ่ือทํา

ใบเสนอราคาว่ารูปแบบกระจกแต่ละชุดมีราคาเท่าใด และจัดส่งให้บริษัทสถาปนิกอีกครัง้หนึ่ง  

พร้อมกบัแบบก่อสร้าง ( Shop Drawing ) 
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1.2 กระบวนการทาํงานออกแบบของ บริษัท Teasco ( Thailand ) Co.,Ltd.   

Mr.Gerry Henderson  ( Managing Director) ,นายเอกรัฐ  พนิกรณ์ ( System 

Design Engineer ) , นายพนมกร  พานทอง ( Cost Estimator) ได้อธิบายลกัษณะขัน้ตอนการ

ทํางานของบริษัทออกแบบและให้คําปรึกษาทางด้านระบบผนงักระจกวา่ 

1. ฝ่ายออกแบบระบบผนงักระจก (Curtain Wall) จะนําข้อมูลอาคารกับแบบ

ก่อสร้าง  โดยการดจูากแบบก่อสร้างไฟล์ 2 มิติ  คือ DWG ในโปรแกรม AutoCad และไฟล์รูปภาพ

ของแบบผนงักระจกมาพิจารณาขนาดของเฟรมอลูมิเนียม  และความหนาของกระจก จาก

สูตรคํานวณ Moment of Inertia ในโปรแกรม Excel และโปรแกรม RSTAB สําหรับวิเคราะห์

พฤตกิรรมแรงกระทําด้านข้างเน่ืองจากแรงลม และแรงกระทําด้านข้างเน่ืองจากแผน่ดนิไหว    

2. กระบวนการทํางานจะมีการแก้ไขแบบ ซึ่งใช้เวลาประมาณ  3-4  สปัดาห์  โดย

ทางบริษัทจะส่งแบบรูปตดัของอาคาร (Typical Sections) ไปให้ทางบริษัทสถาปนิกตรวจดตูาม

ความต้องการ  จนแบบคงท่ีและไม่มีการแก้ไขแล้วจึงเร่ิมเขียนแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) และ

ถอดปริมาณวสัด ุทางบริษัทใช้วิธีการคํานวณขนาดของกระจกและนบัจํานวนชิน้ส่วนกระจก จาก

การทําข้อมลูวสัดใุนฟังก์ชนั Attribute และถอดปริมาณวสัดใุนโปรแกรม Microsoft Excel  ระยะ 

เวลาทํางานเขียนแบบก่อสร้าง (Shop Drawings) ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน และส่งข้อมูลแบบ 

DWG ให้กบัฝ่ายประมาณราคา (Cost Estimator) เปิดดใูนโปรแกรม AutoCad  ซึ่งการประมาณ

ราคาโดยทัว่ไปใช้เวลาประมาณ 1-2 วนั และหากต้องการให้การประมาณราคามีความละเอียดจะ

ใช้เวลาประมาณ 2 สปัดาห์ ข้อมลูขนาดและปริมาณวสัดจุะนํามาใส่ในตาราง Microsoft Excel  

ซึง่มีลกัษณะความต้องการคล้ายกบับริษัท กิม้หยเูส็งค้ากระจก จํากดั (KIM YOO SENG Co.Ltd)  

แต่จะมีความแตกต่างในเร่ืองของการเรียกช่ือหัวข้อ (Topics) และวิธีการตัง้ช่ือรหัสวัสดุ (Part 

Number)  ซึง่ประกอบด้วย    

อลูมิเนียม ( Aluminium )  

   รหสัวสัด ุ( Extrusion )    

   ช่ือรูปด้าน ( Elevation as DWG No. )  

   การนบัจํานวนชิน้ ( Total Quantity ( PC.) )   

   ความยาว  ( Length )   

   ความยาวทัง้หมด ( Total Length ) 

   นํา้หนกัรวม ( Total Weight ) 

   รวมกบัคา่เสียของวสัดอุลมูิเนียม  7 % 
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กระจก ( Glass )  

   ช่ือกระจก ( Glass Type )   

    ขนาดกระจก ( Glass Size )    

    จํานวนชิน้ ( Pieces/Set )  

    พืน้ท่ี  ( ตารางฟตุ )  

    ราคาตอ่หนว่ย ( Cost/ Unit )  

    ราคารวม ( Cost/Set ) 

    รวมกบัคา่ชํารุดเสียหายของวสัดกุระจก  7 % 

  อุปกรณ์ในการยดึกระจก ( Accessories Fixing ) 

    คําอธิบายช่ือวสัดท่ีุใช้ในการติดตัง้ ( Description )   

    จํานวนท่ีตดิตัง้ ( Quantity / Set  )  

    หนว่ย ( Unit )   

    ราคาตอ่หนว่ย ( Cost/Unit )   

    ราคารวมทัง้หมด ( Total Cost )  

ค่าแรง  ( Labor Cost ) 

   คําอธิบายช่ือวสัดท่ีุใช้ในการติดตัง้ ( Description )  

   จํานวน ( Quantity )   

 ราคาตอ่หนว่ย ( Cost/Unit )   

  ราคารวมทัง้หมด ( Total Cost )  

 

3. เม่ือประมาณราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะนําไปสรุปในตาราง Excel  เพ่ือทํา

ใบเสนอราคาว่ารูปแบบกระจกแต่ละชุดมีราคาเท่าใด และจดัส่งให้บริษัทสถาปนิกอีกครัง้หนึ่ง  

พร้อมกบัแบบก่อสร้าง ( Shop Drawings ) 
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1.3 กระบวนการทาํงานออกแบบของบริษัท Y.H.S. International Co., Ltd. 

นายบญัชา วงษ์บณัฑูรย์ สถาปนิกและผู้ จดัการฝ่ายขาย ได้อธิบายลักษณะ

ขัน้ตอนการทํางานของบริษัทออกแบบและให้คําปรึกษาทางด้านระบบผนงักระจกวา่ 

1. ขัน้ตอนการประมูลโครงการก่อสร้าง 

ขัน้ตอนจะเร่ิมจากการประมลูโครงการก่อสร้าง  โดยทางบริษัทสถาปนิกจะส่ง

ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้  

1.1 สําเนาแบบก่อสร้าง ( Hard Copy )  ซึ่งมีหลายขนาด  คือ  A0 , A1 , A2 , 

A3 , A4  ถ้าบริษัทสถาปนิกส่งสําเนามาอย่างเดียว  บริษัทต้องใช้เคร่ืองแสกนแบบก่อสร้างและ

วาดรูปตามในโปรแกรม AutoCad 

1.2 รายการประกอบแบบก่อสร้าง ซึ่งจะกําหนดความต้องการของชนิดวสัดท่ีุ

ใช้กบัการเปลือกอาคาร ( Building Façade )    

1.3 แบบ 2 มิติ  คือไฟล์ PDF แบบก่อสร้างสําหรับขยายดแูบบก่อสร้าง และ

รูปภาพอาคารท่ีมีความต้องการใช้แบบผนงักระจก ( Curtain Wall ) ทําให้ทางบริษัทต้องวาดรูป

ตามแบบท่ีให้มา 

* แบบก่อสร้างไฟล์  DWG  จะให้เป็นบางบริษัทสถาปนิก  เน่ืองจากแบบ

ก่อสร้างของทางบริษัทสถาปนิกจะคดิราคาแบบท่ีเป็นไฟล์  และนําไปแก้แบบตอ่ได้ 

1.4 แบบ 3 มิติ  คือไฟล์ของโปรแกรม Rhino และ SketchUp เพราะเป็น

โปรแกรมท่ีสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีในการดมูมุมองอาคาร  และสร้างความเข้าใจในแบบก่อสร้าง

ควบคูก่บัแบบ 2 มิต ิ 

1.5 เอกสารประกวดราคา ( Tender Document ) ซึ่งจะมีบญัชีแสดงปริมาณ

วสัดแุละราคา ( Bill of Quantities / B.O.Q ) และเอกสารสญัญา ( Contract Documents) 

หลงัจากท่ีได้เอกสารทัง้หมด  บริษัทจะวิเคราะห์ความถกูต้องของแบบก่อสร้าง  

และทําการประมาณราคาเพ่ือหาราคาต้นทนุของโครงการก่อสร้าง  ซึ่งจะกรอกรายละเอียดลงใน

บญัชีแสดงปริมาณวสัดแุละราคา ( Bill of Quantities / B.O.Q ) โดยใช้เวลาประมาณ 7 วนั จาก

สําเนาแบบก่อสร้าง ( Hard Copy ) 

2. ขัน้ตอนการพจิารณาขนาดของโครงสร้างอาคาร 

เม่ือได้งานจากการประมูลโครงการก่อสร้าง จะวิเคราะห์ความแข็งแรงของ

ระบบก่อสร้างเพ่ือหาขนาดของเฟรมอลูมิเนียม  และความหนาของกระจก  ซึ่งบริษัทจะเร่ิม

ใช้ซอฟท์แวร์เฉพาะทางคือ  STAAD PRO 7  ในการวิเคราะห์โครงสร้างเหล็ก , อลูมิเนียม , 
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คอนกรีต , ไม้ , ฐานราก  โดยการขึน้แบบแปลนในโปรแกรม AutoCad และบนัทึกเป็นไฟล์ .Dfx  

เพ่ือนําเส้นของโมเดลขึน้โครงเหล็ก  และอลูมิเนียม สําหรับคํานวณแรงลม  ส่วนการพิจารณา

ความหนาของกระจกจะใช้โปรแกรม Window Design   โดยกระบวนการพิจารณาความแข็งแรง

ของโครงสร้างจะใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วนั   

3. ขัน้ตอนการทาํแบบก่อสร้าง (Shop Drawings) 

เร่ิมขัน้ตอนการการทําแบบก่อสร้าง (Shop Drawings) เป็นไฟล์ DWG ใน

โปรแกรม  AutoCad  และคํานวณองค์ประกอบของอลมูิเนียมและจํานวนกระจกลงในโปรแกรม 

Excel โดยการใสร่หสัหน้าตดัอลมูิเนียม  และช่ือกระจกลงในตาราง 

การเขียนแบบก่อสร้างของระบบผนังกระจก (Curtain Wall) จะมีความ

แตกต่างจากขัน้ตอนการประมูลโครงการก่อสร้าง ซึ่งต้องมีการเปล่ียนรูปแบบหน้าตดั (Profile) 

ของอลูมิเนียม และขนาดความหนาของกระจก และทําการถอดแบบก่อสร้างใหม่  และทําการคิด

ราคาจริงส่งให้กับทางบริษัทสถาปนิกอีกครัง้หนึ่ง กระบวนการเขียนแบบและถอดแบบจะมี

ข้อกําหนดไมเ่กิน ระยะเวลา 1 เดือน 

1.4 กระบวนการทาํงานออกแบบของบริษัท  Arup Facade Engineering 

นายภมรศกัดิ์ หนจูิตร C&S / Façade Engineer และนายสมชาย  เกิดแก่นแก้ว , 

สถาปนิกได้อธิบายลกัษณะขัน้ตอนการทํางานของบริษัทออกแบบและให้คําปรึกษาทางด้านระบบ

ผนงักระจกวา่กระบวนการทํางานจะแบง่ออกเป็น 4 ขัน้ตอนดงันี ้

1. Conceptual Design คือการออกแบบขัน้แนวคดิของโครงสร้างระบบผนงั

กระจก (Curtain Wall) ท่ีเป็นไปได้ ซึง่โดยสว่นใหญ่ทางบริษัทจะรับแบบไฟล์ DWG จากบริษัท

สถาปนิก  ในการเขียนแบบ 2 มิต ิ ทําการเปรียบเทียบชนิดวสัดแุละราคาของลกัษณะ Façade 

อาคารประมาณ 3-4 แบบ สง่กลบัให้กบัทางสถาปนิกในการนําเสนอลกูค้า เพ่ือชว่ยในการมอง

ภาพและการตดัสินใจเลือกจากงบประมาณของโครงการก่อสร้าง ขัน้ตอนนีจ้ะตรวจงาน 2-3 ครัง้ 

และใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 สปัดาห์  

2. Schematic Design คือชว่งพฒันาแบบท่ีมีความละเอียดมากขึน้ เม่ือทางฝ่าย

ลูกค้าตดัสินใจเลือกแบบร่างขัน้ต้น (Conceptual Design) บริษัทจะทําการพฒันาแบบให้ดูมี

ความเป็นจริงมากขึน้  โดยการวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาขนาดของโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม Strand 

7 ถ้าเป็นโครงสร้างท่ีง่ายทางวิศวกรจะขึน้โครงเส้นของผนงักระจก (Curtain Wall) และทําการใส่

โมเดลโครงสร้างแนวตัง้ (Mullion) และโครงสร้างแนวนอน (Transom) ลงบนเส้น  และใส่ค่า

แรงลม  จากนัน้จะให้โปรแกรมคํานวณค่าการโก่งตวัของอาคาร (Deflection) ,แรงเฉือน (Shear 
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Force) , ค่าความยืดหยุ่นของโครงสร้าง (Young Modulus) ,ค่าเคล่ือนตวัของโครงสร้าง 

(Structural Movement) แตถ้่าเป็นโครงสร้างท่ียาก (Complex Geometric Form) ทางวิศวกรจะ

ขอแบบ 3D ไฟล์ DWG จากในโปรแกรม  AutoCad และทําการแปลงไฟล์เป็น .DFX และเปิดใน

โปรแกรม Strand 7 ซึ่งโปรแกรมจะทําการเปล่ียนโครงเส้นท่ีมีการซ้อนทบักนัให้มีความง่ายขึน้ 

ขัน้ตอนนีใ้ช้ระยะเวลา ประมาณ 10-15 นาที ในการสรุปค่าขนาดของโครงสร้างท่ีเหมาะสม  

เอกสารท่ีต้องทําส่งลกูค้าจะประกอบด้วยเล่มรายงานข้อมูลของโครงการก่อสร้างขนาด A4 ซึ่งมี

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างของระบบผนงั (Curtain wall/Façade 

System) โดยอ้างอิงตามมาตรฐานของ มยผ. (มาตรฐานการคํานวณแรงลมและการตอบสนอง

ของอาคาร) และการพัฒนาแบบให้มีความแข็งแรงทางการก่อสร้าง  นอกจากนีต้้องมีแบบ

รายละเอียด (Detail Drawings)  รูปเล่มขนาด A3 ซึ่งใช้ระยะเวลาในการทํางานประมาณ 1-2 

เดือน กระบวนการทัง้การออกแบบร่างขัน้ต้น (Conceptual Design) และการพฒันางานออกแบบ 

(Schematic Design) จะมีการนําเสนอ (Presentation) แบบ 3 มิติ ซึ่งจะต้องนําเสนอวิธีการ

ประกอบของโครงสร้างของผนงักระจก   

3. Tender Drawings คือขัน้ตอนการทําการประมาณราคา จะประกอบด้วย

เอกสารท่ีใช้ในการประมูลโครงการก่อสร้าง โดยส่วนใหญ่บริษัทจะทําการถอดขนาดและปริมาณ

วสัดุแบบ 2 มิติ มากกว่าแบบ 3 มิติ แต่ถ้างานออกแบบอาคารมีความซบัซ้อน (Complex 

Building) ทางบริษัทสามารถทําได้ 2 วิธีคือการวดัเส้นรอบรูปจากแบบแปลนของผนงั หรือขอไฟล์

โมเดลแบบ 3 มิติจากทางบริษัทสถาปนิก และทําการแปลงไฟล์เข้าโปรแกรม SketchUp เพ่ือทํา

การวดัและคํานวณพืน้ท่ีผิวในกรณีท่ีอาคารมีความยากกบัการทําความเข้าใจในตวัแบบ 2 มิติของ

ไฟล์ DWG ระยะเวลาในการเขียนแบบรายละเอียด (Detail Drawings) และถอดปริมาณวสัดขุอง

ระบบผนงั Curtain Wall จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน 

4. Construction Drawings คือการทําเอกสารก่อสร้าง (Shop Drawings) พร้อม

ทัง้ทํากระบวนการทําผนงักระจกขนาดของจริงและทําการตรวจสอบการร่ัวซึม  ความสามารถใน

การต้านแรงลมในห้องปฏิบตัิการ (Lab) ท่ีประเทศฮ่องกง และสิงคโปร์ ท่ีมีความเช่ียวชาญ

ทางด้านนี ้ซึง่จะมีการทดสอบในอโุมงค์ลม (หรือการทดสอบโดยใช้ของไหลประเภทอ่ืน เช่น นํา้) ท่ี

ใช้เพ่ือการคํานวณแรงลมสําหรับออกแบบอาคารและโครงสร้างทกุประเภท  

สว่นกระบวนการทําแบบท่ีใช้ในการผลิตวสัด ุทางบริษัทได้อธิบายว่า แบบการ

ผลิตวสัด ุ(Facrication Drawings) จะให้ผู้ รับเหมา (Contractor) เป็นผู้จดัทํา ในการคํานวณ

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการยึดติด รวมถึงขนาดรูท่ีใช้ในการเจาะโครงสร้างแนวตัง้ (Mullion) หรือโครงสร้าง
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แนวนอน (Transom) และแผน่ผนงัแบบกระจก  รวมถึงวสัดอ่ืุนในการประกอบระบบผนงักระจก 

(Curtain Wall) 

1.5 กระบวนการทาํงานออกแบบของบริษัท  Meinhardt (Thailand) Ltd. 

Mr. Peter Bouras ( Associate Director – Façade ) ได้อธิบายลกัษณะขัน้ตอน

การทํางานของบริษัทออกแบบและให้คําปรึกษาทางด้านระบบผนังกระจกว่า แบ่งออกเป็น 4 

ขัน้ตอนดงันี ้

1. Conceptual Design คือแนวคิดเบือ้งต้นในกระบวนการออกแบบ ซึ่งทาง

บริษัทจะรับข้อมลูของบริษัทสถาปนิกดงันี ้

1.1 Building Information คือข้อมลูของโครงการก่อสร้างเป็นไฟล์ PDF ซึ่งจะ

มีคําอธิบายฟังก์ชัน่การใช้งานของโครงการ รูปภาพ Sketch Drawings ซึ่งแสดงความต้องการ

องค์ประกอบของโครงสร้างให้กบัฝ่ายออกแบบระบบผนงักระจก (Curtain Wall ) ของทางบริษัท 

Meinhardt (Thailand) Ltd. 

1.2  Drawings คือไฟล์แบบก่อสร้าง DWG จากทางบริษัทสถาปนิก  โดยทาง

บริษัทจะไม่มีการรับแบบก่อสร้างแบบแผ่นกระดาษ (Hard Copy) หรือไฟล์ PDF  ซึ่งได้อธิบายว่า

การให้ไฟล์ DWG จะทําให้การทํางานเขียนแบบรายละเอียดใช้ระยะเวลาไม่นาน และเป็นการ

ทํางานแบบระบบสากลของงานก่อสร้าง (International Practice) แตบ่ริษัทออกแบบระบบผนงั

กระจก (Curtain Wall) ท่ีอ่ืนในประเทศไทยจะรับแบบพิมพ์ (Hard Copy) ซึ่งเป็นไฟล์ PDF ทําให้

การทํางานจําเป็นต้องมีการขึน้แบบก่อสร้างใหม่ทัง้หมด เน่ืองจากหากต้องการแบบ DWG ต้อง

เสียคา่ซือ้แบบก่อสร้างจากบริษัทสถาปนิกซึ่งคิดคา่ลิขสิทธ์ิ แตบ่ริษัทในตา่งประเทศจะไม่มีระบบ

การคิดคา่แบบ  โดยมีข้อตกลงร่วมกนัระหว่างบริษัทสถาปนิกและบริษัทออกแบบทางด้านระบบ

ผนงักระจก (Curtain Wall) วา่จะไมมี่การเปิดเผยแบบก่อสร้างให้กบัท่ีอ่ืน 

1.3  Specifications คือข้อมลูประกอบแบบก่อสร้างเก่ียวกบัวสัด ุ เช่น  ขนาด

ความกว้างและความยาวของโครงสร้างแนวตัง้ (Mullion) และโครงสร้างแนวนอน (Transom) , 

ข้อมลูสรุปขนาดพืน้ท่ีวสัดขุองผนงักระจก 

1.4  Model File-3D คือไฟล์โมเดลอาคาร 3 มิต ิเชน่ ไฟล์จากโปรแกรม 

Rhino, Revit, 3D Max , SketchUp  โดยช่วงกระบวนการออกแบบแนวความคดิเบือ้งต้น  ทาง

ฝ่ายออกแบบต้องทําการขึน้โมเดลใหม ่(Remodeling) โดยสว่นใหญ่ทางบริษัทจะใช้โปรแกรม 

Rhino หรือ AutoCad 3D สําหรับการทําแบบระบบผนงักระจก (Curtain Wall) สง่ให้กบัทางบริษัท

สถาปนิก (Architect Firm) และทางสถาปนิกจะทําการนําเสนอให้กบัทางลกูค้า (Client) เก่ียวกบั
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ความเป็นไปได้ของโครงสร้าง  และข้อมลูวสัดพุร้อมราคา  เพ่ือชว่ยในการตดัสินใจเลือกแบบระบบ

ผนงักระจก (Curtain Wall) ให้อยูใ่นงบประมาณการก่อสร้าง 

2. Design Development  คือช่วงพฒันาแบบท่ีมีความละเอียดมากขึน้ โดยจะ

เร่ิมใช้โปรแกรมคํานวณขนาดของโครงสร้าง คือโปรแกรม STRAND 7 ในการพิจารณาขนาดของ

โครงสร้างแนวตัง้ (Mullion) และโครงสร้างแนวนอน (Transom) ของอาคารเป็นบางส่วนเท่านัน้ 

ไมไ่ด้ทําการขึน้โครงสร้างทัง้อาคาร เพราะจะมีความยากและซบัซ้อนเกินไป ,โปรแกรม Excel ท่ีทํา

ขึน้มาใช้ภายในบริษัทเพ่ือพิจารณาคา่ความหนาของกระจกท่ีเหมาะสม เหมือนโปรแกรม Window 

Design และ MathCad โปรแกรม SPACE GASS ในการคํานวณโครงสร้างทัว่ไป จากนัน้จะทํา

การเขียนแบบรายละเอียด (Detail Drawings) และส่งข้อมูลทัง้ 2 อย่าง คือผลการคํานวณ

โครงสร้าง และแบบรายละเอียด (Detail Drawings) ขนาด A3 ให้กบัทางบริษัทสถาปนิก  

3. Tender Drawings คือการจดัทําเอกสารการประมลู ทางบริษัทจะนําไฟล์ 3D  

ซึ่งจดัทําในโปรแกรมอ่ืน ส่งข้อมูลเข้าโปรแกรม Revit เพ่ือทําการคํานวณขนาด และปริมาณวสัดุ

จากแบบก่อสร้าง (Material Take-Off) โดยทางบริษัทได้อธิบายว่าโปรแกรม Rhino สามารถ

คํานวณขนาดของวสัดไุด้ แต่จะไม่มีความละเอียดเท่ากับโปรแกรมทางด้าน BIM คือ โปรแกรม 

Revit หลงัจากนัน้ทําการประมาณราคา (Cost Estimation) ในแบบฟอร์มตารางคิดราคาของทาง

บริษัทซึง่จดัทําในโปรแกรม  Microsoft Excel และสง่ข้อมลูเหลา่นีใ้ห้กบัทางผู้ รับเหมาอีกครัง้หนึง่ 

 

 
 

ภาพท่ี 46  การถอดปริมาณวสัดจุากโปรแกรม  Revit 
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4. Shop Drawings and Fabrication Drawings  คือการทําแบบก่อสร้าง และทํา

แบบสําหรับผลติชิน้ส่วนวสัดสุ่งให้กบัทางโรงงานระยะเวลาในการทํางานทกุกระบวนการสามารถ

สรุปได้จากการทํางานโดยทัว่ไปของบริษัท Meinhardt (Thailand) Ltd. ดงันี ้

โครงการขนาดใหญ่ ( Big Project  >=10,000 Sq.m ) 

   Conceptual Design 2-4 Months 

   Design Development 6-8 Months 

   Tender Drawings 4-6-8 Months 

   Shop Drawings and Fabrication Drawings 6 – 12 Months 

โครงการขนาดเล็ก ( Small Project  <= 1,000 Sq.m ) 

   Conceptual Design 1-3 Month 

   Design Development 4 Months 

   Tender Drawings 2-4 Months 

   Shop Drawings and Fabrication Drawings 3 – 9 Months 

ทัง้นีร้ะยะเวลาในการทํางานแตล่ะโครงการขึน้อยูก่บัปัจจยั 2 อยา่ง คือ 

1. การประสานงานระหว่างบริษัทออกแบบระบบผนังกระจก 

(Curtain Wall) กับบริษัทท่ีทาํงานร่วมในโครงการ เชน่ อาทิเชน่  

สถาปนิก ( Architects )  

นกัออกแบบภายในจํานวน 2-3 คน ( Interior Designers) 

นกัออกแบบทางด้านการจดัแสง (Lighting Designers) 

วิศวกรออกแบบเสียง (Acoustic Engineers) 

วิศวกรโครงสร้าง (Structural Engineers)  

วิศวกรงานระบบ (M&E engineer) 

ภมูิสถาปนิก(Landscape Designers) เป็นต้น 

2. ความยากง่ายของแบบก่อสร้าง อาทิเช่น บริษัทเคยทํางาน

ออกแบบอาคารขนาดใหญ่  คือ คอนโดมิเนียมท่ีพทัยา จงัหวดัชลบุรี 2 แห่ง โดยคอนโดมิเนียมมี

ความสงู 42 ชัน้ และ 25 ชัน้ ใช้ระยะเวลาในการทํางานออกแบบและเอกสารเป็นระยะเวลาน้อย

กว่า 6 เดือน เม่ือเปรียบเทียบกบังานออกแบบของห้างสรรพสินค้า มีความสูงทัง้หมด 4 ชัน้ ใช้

ระยะเวลาในการทํางานออกแบบ 4  เดือน และเอกสารเป็นระยะเวลาทัง้หมด 8 เดือน ดงันัน้ปัจจยั

ความยากง่ายของโครงสร้างจะมีผลกบัระยะเวลาในการทํางาน 
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1.6  กระบวนการทาํงานออกแบบของบริษัท Global Façade System Co., Ltd. 

นายประพันธ์ศกัดิ์ รักษ์ไชยวรรณ (Design Manager) ได้อธิบายลักษณะ

ขัน้ตอนการทํางานของบริษัทออกแบบและให้คําปรึกษาทางด้านระบบผนงักระจกวา่ 

กระบวนการทํางานจะแบง่ออกเป็น 11 ขัน้ตอนดงันี ้

1. Receipt of full documentation  คือการรวบรวมแบบและข้อมลูท่ีมีอยู่ของ

โครงการ โดยบริษัทจะรับงานออกแบบอาคารจากต่างประเทศ และนําข้อมูลมาพัฒนาแบบ

โครงสร้างอาคารตอ่  ข้อมลูท่ีทางบริษัทได้รับสว่นใหญ่มีดงันี ้

1.1 แบบด้านสถาปัตยกรรม (Architectural Drawings)  DWG , PDF , 3D 

1.2 เอกสารแบบรายละเอียด (Detailed Design)  DWG , PDF 

1.3 รายการประกอบแบบ (Specification)  PDF 

1.4 สภาพแรงลมของพืน้ท่ีโครงการ (Wind Load) ทัง้นีถ้้าไมมี่เอกสาร

คํานวณแรงลม  บริษัทจะจดัเตรียมการคํานวณแรงลมท่ีมีผลกระทบกบัอาคาร แสดงในรูปด้าน

อาคาร(Elevation Drawings) 

1.5 แผนการก่อสร้าง (Construction Stage and Construction Schedule) 

2.  Conceptual Design Drawings คือการออกแบบแนวความคิดเบือ้งต้น 

3.  Approve of Conceptual Design คือการรอการยืนยนังานออกแบบ  

4.  Embed Drawings คือการเขียนแบบก่อสร้างจริงซึ่งพฒันาแบบมาจากแบบ

ร่างขัน้ต้น (Conceptual Design Drawings) 

5.  Shop Drawings คือแบบก่อสร้างอาคาร  

6.  Structural Calculations-related to shop drawings release คือข้อมลู

คํานวณวิเคราะห์โครงสร้าง   

อนัดบัแรกขัน้ตอนในการออกแบบจะเร่ิมท่ีแนวความคิดเบือ้งต้นโดยการทําแบบ 

2D Drawings และทําเอกสารให้ลูกค้า คือบริษัทหรือโรงงานในต่างประเทศท่ีจ้างให้บริษัท

ออกแบบและทําการเขียนแบบให้  เม่ือได้รับการยืนยนัว่าแบบอาคารเป็นท่ียอมรับแล้ว (Approve 

of Conceptual Design) บริษัทจะทําการพฒันาแบบ (Design Development) ซึ่งบริษัทเรียกว่า

การทํา Embed Drawings หรือการเขียนแบบก่อสร้างจริง โดยการเขียนแบบ 2 มิติ ในโปรแกรม 

AutoCad และส่งให้ทางวิศวกรโครงสร้างทําหน้าท่ีขึน้โมเดลใหม่ (Remodeling) ในโปรแกรม 

ProCon เฉพาะบางสว่นของผนงักระจกในการพิจารณาขนาดของโครงสร้างแนวตัง้ (Mullion) และ

โครงสร้างแนวนอน (Transom) ส่วนความหนาของกระจกทางบริษัทจะใช้โปรแกรม Window 
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Design ผลการคํานวณในการทํารายงานคํานวณโครงสร้างจะทําการคดัลอกจากหน้าจอ  และจดั

วางในโปรแกรม Microsoft Word   

7. Approval of shop drawings and structural calculations  คือการ

ตรวจสอบแบบใช้งานเพ่ือการก่อสร้าง  

8. Material Take-off  คือ การถอดปริมาณวสัด ุขัน้ตอนนีจ้ะใช้ฟังก์ชนัใน

โปรแกรม AutoCad ในการคํานวณพืน้ท่ี  และวดัขนาดผนงักระจก (Dimensions) สรุปลงใน

ตารางแบบในโปรแกรม AutoCad 

9. Material Order by fabricator คือการสัง่การผลิตวสัดกุ่อสร้าง  

10. Lead Time prior to fabrication - Typical  คือระยะเวลาในการรอคอย

สินค้า  

11. Fabrication Drawings (in release) คือการทําแบบสําหรับการผลิตวสัด ุ

 

2. ข้อมูลบริษัทออกแบบผนังกระจก (Curtain Wall) ท่ีได้จากวารสารการวิจัย  

   ( Research Journal )  

ข้อมลูตอ่ไปนีเ้ป็นการศกึษาจากบทความในวารสารการวิจยั ( Research Journal ) 

ของบริษัทตา่งประเทศท่ีได้อธิบายหลกัการใช้โปรแกรมของกระบวนการออกแบบผนงักระจก  

2.1 กระบวนการทาํงานออกแบบของบริษัท Enclos Corp 2 

 
ภาพท่ี 47  การใช้โปรแกรมของบริษัท Enclos Corp 

                                                   
2  Enclos, BIM and the Building Façade, accessed  May 22, 2012 , available 

from http://www.enclos.com/images/library/TecNotes06_BIM.pdf , 3. 



77 

 

กระบวนการทํางานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในภาพรวมแบ่งออกเป็น 3 

ขัน้ตอนดงันี ้

2.1.1 กระบวนการหารูปทรงของผิวอาคาร  

        (Building Geometry & Form Finding) 

2.1.1.1 Wireframe คือการออกแบบชิน้สว่นของโครงสร้างแบบ Module 

ของกระจก  โดยจะขึน้ 3D ในโปรแกรม Inventor และ Revit 

2.1.1.2 Conceptual Modelling คือการขึน้รูปทรงของอาคารกบัลวดลาย

ผนงักระจกแบบแนวความคิดในการนําเสนอลกูค้าโดยใช้โปรแกรม SketchUp 

2.1.1.3 Advance Surface Modelling คือการพฒันาแบบพืน้ผิวของ

โมเดลในโปรแกรม Rhino 

  

 

 
ภาพท่ี 48  การขึน้รูปทรง Complex Building จากโปรแกรมอ่ืนและเช่ือมตอ่กบัโปรแกรม Revit 

ขัน้ตอนการขึน้โมเดลของอาคาร ทางบริษัทได้กล่าววา่ 

 “  โปรแกรมท่ีใช้ในช่วงกระบวนการออกแบบ  ได้แก่  AutoCAD 3D, SketchUp และ 

Rhinoceros การเลือกใช้โปรแกรมแตล่ะอยา่งขึน้อยู่กบัลกัษณะรูปทรงของโมเดลอาคาร  โดยส่วน

ใหญ่การสร้างโมเดล 3 มิติจะทําการเช่ือมต่อข้อมูลในแต่ละโปรแกรมขึน้อยู่กับความถนดัของ

ผู้ใช้งานโปรแกรมและข้อจํากดัของการขึน้โมเดลในโปรแกรม  ดงันัน้การขึน้โมเดลจึงใช้โปรแกรมท่ี

หลากหลาย  จากการใช้งานโปรแกรมของทางบริษัทพบว่า การขึน้โมเดลจากโปรแกรม 3D ชนิด

อ่ืน และนําเข้าโปรแกรม Revit ทําให้มีประสิทธิภาพ  และความสะดวกในการทํางานออกแบบ  
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เพราะโปรแกรม Revit มีข้อจํากัดเร่ืองการขึน้รูปทรงแบบอิสระ (Free Form) การใช้งานใน

โปรแกรมสามารถถอดข้อมลูตารางรายงานจากโมเดลท่ีมีความถกูต้อง  ลกูค้าของบริษัทบางครัง้

นําโมเดลเข้าโปรแกรมทางด้าน BIM (Building Information Modelling) ชนิดอ่ืนนอกจาก

โปรแกรม Revit แต่ถ้าโมเดลมีความง่ายทางบริษัทก็สามารถขึน้โมเดล 3 มิติ ในโปรแกรมนีไ้ด้

โดยตรง ” 3 

3D Modelling and Form-Finding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 49  การขึน้โมเดลในช่วงกระบวนการพฒันาแบบ 

 

 “ บริษัท Enclos Corp กล่าวว่าโดยปกติเม่ือบริษัทรับไฟล์แบบ DWG และ 3D จะทํา

การขึน้โมเดลอาคารใหม่ทุกครัง้  ถึงแม้ว่าโครงการท่ีรับมาให้ทางบริษัทออกแบบจะเป็นบางส่วน

ของอาคารเท่านัน้  ดงัตวัอย่างในภาพท่ี 49 ท่ีมีการออกแบบกระจกบนหลังคา (Skylight) ท่ี

ครอบคลมุอาคารบริเวณใกล้เคียงกนั การได้รับไฟล์งาน 3 มิติ ของโปรแกรม SketchUp ได้รับ

ความนิยมมากในการทํางานของสถาปนิก เพราะเป็นโปรแกรมท่ีใช้งานง่าย  และรวดเร็วในการขึน้

โมเดล ส่วนโปรแกรม Inventor ใช้ในการทํารูปทรงของชิน้ส่วนวัสดุก่อสร้าง (Fabrication 

Processes) ท่ีมีความละเอียด และโปรแกรม Rhinoceros  ใช้กับการออกแบบอาคารท่ีมีความ

                                                   

 3 Enclos, BIM and the Building Façade, accessed  May 22, 2012 , available from 

http://www.enclos.com/images/library/TecNotes06_BIM.pdf,10. 
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ซบัซ้อน (Sophisticated Forms)  แตก่ารจะเลือกใช้โปรแกรมใดขึน้อยู่กบัความเหมาะสมในการ

ขึน้โมเดล 3D ของรูปแบบอาคาร ” 4 

2.1.2 การใช้โปรแกรมทางด้าน BIM (Building Information Modelling)  

2.1.2.1 BIM - Revit คือการ Import โมเดล 3 มิติจากโปรแกรม 

SketchUp หรือ Rhino  จากนัน้จะทําการเปล่ียนประเภทของชิน้ส่วนโครงสร้างเป็นแบบผนัง

กระจก (Curtain Wall) และทําการคํานวณขนาดและนบัจํานวนชิน้ส่วน (Material Take-Off) 

นอกจากนีบ้ริษัทได้ใช้ประโยชน์จากโปรแกรม Revit ในการทําแบบก่อสร้าง  เช่น รูปตดั , แบบ

แปลน  ดงันัน้เม่ือทําการเปล่ียนแปลงโมเดล 3D แบบจะทําการเปล่ียนแปลงให้โดยอตัโนมตัิ ส่วน

แบบรายละเอียด (Detail Drawings) เช่น  สกรู (Screws) , ยางอดัแน่นกระจกหรือประเก็นยาง 

(Gaskets) และวัสดอุุดยาแนว (Sealants)  จะทําการวาดเพิ่มเติมในโปรแกรม AutoCad และ

นําเข้าจดัวางในหน้า Sheet Layout 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 50  การถอดชนิด,ขนาด,ปริมาณ ของระบบผนงักระจก (Curtain Wall) 

  

 

 

                                                   

 4 Enclos, BIM and the Building Façade, accessed May 22, 2012 , available from 

http://www.enclos.com/images/library/TecNotes06_BIM.pdf,16. 
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2.2 กระบวนการทาํงานออกแบบของบริษัท Front Inc.5 

บริษัท Front Inc. เม่ือรับ 3D Model จากบริษัทออกแบบของสถาปนิก จะต้องมี

การออกแบบขึน้โมเดลโครงสร้างใหม่ (Remodel) โดยใช้โปรแกรม Gehry Technologies’ Catia 

/Digital Project และถอดปริมาณวสัดจุากในโปรแกรม จากนัน้จึงส่งตอ่ไฟล์ 3D คือ. IGES  เข้า

โปรแกรม Robot  เพ่ือใช้วิเคราะห์ค่าการโก่งตวัของโครงสร้าง (Deflection) ส่วนการทําแบบ

รายละเอียดของโครงสร้างจะทําในโปรแกรม AutoCad 

 

 

 
 

ภาพท่ี 51  การใช้โปรแกรม Catia ในการออกแบบโครงสร้าง 

 

 

 

                                                   

 5 Front Inc., “BIM case-study: front inc. nested parametric curtain wall, ”  Curtain 

Wall and BIM 1,  ( February 2012) : 1-13. 
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Colour Presentation for different modules 

เน่ืองจากงานออกแบบอาคารสมยัใหมมี่ความซบัซ้อนของโครงสร้าง เช่น ขนาดท่ี

ไม่เท่ากนัในแตล่ะชัน้ (Dimensions), องศาของกระจกไม่เท่ากนั (Rotations) และการใช้วสัดตุา่ง

ชนิดกัน (Materials) เป็นต้น ดังนัน้บริษัทจึงใช้สีเป็นสัญลักษณ์ในโปรแกรมทํากราฟฟิค คือ 

Adobe Illustrator และทําการเขียนแบบเป็นตารางประเภทของกระจก (Window types) สรุป

ข้อมลูของวสัด ุและจํานวนท่ีใช้เพ่ือประกอบแบบการผลิตวสัดโุครงสร้าง (Fabrication Lists) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 52  การใช้สีส่ือความเข้าใจในการติดตัง้ Panel ของผนงักระจก 
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2.3 กระบวนการทาํงานออกแบบของบริษัท LMN Tech Studio6 

LMN Tech Studio คือบริษัทท่ีทํางานร่วมกบับริษัทออกแบบ LMN Architects 

ก่อตัง้ขึน้มาสําหรับทําการวิจยั  พฒันาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านงานสถาปัตยกรรม  

และให้บริการคําปรึกษาลกูค้าเก่ียวกบัการจําลองสถานการณ์ ( Simulation )  การขึน้โมเดล 3D ท่ี

มีโครงสร้างยาก ( Parametric modelling ) , การทําส่ือดิจิตอลสําหรับการผลิตวสัดกุ่อสร้าง              

( Digital fabrication )  การใช้เทคโนโลยีเช่ือมโยงกบัผู้ ใช้งาน ( Interaction )  การนําเสนอภาพ

อาคาร ( Visualisation ) 

ในด้านการออกแบบของอาคาร Cleveland Medical Mart and Convention 

Centreผู้ออกแบบใช้ Plugin  Glasshopper 7  ในโปรแกรม Rhino เพ่ือทดลองการออกแบบ

หน้าตาของผิวอาคาร ( Building Envelope ) ด้วยงานออกแบบมีการใช้ลกัษณะพืน้ผิวแผ่นผนงั

กระจก( Panel ) และขนาดท่ีตา่งกนั  ทําให้ขัน้ตอนการทํางานของผู้ออกแบบจําเป็นต้องใช้ฟังก์ชนั

การทําพืน้ผิววสัด ุ( Bake Texture ) และมาแตง่สีประเภทของช่ือผนงักระจกท่ีมีขนาดแตกตา่งกนั

ในโปรแกรม Photoshop แบบ Grey Scale และนําพืน้ผิวท่ีทําการตกแตง่ใหม่ของ Glasshopper 

มาวางบนเลเยอร์ในโปรแกรม Rhino เพ่ือให้เห็นความแตกตา่งของขนาดแผ่นผนงักระจก ( Panel ) 

บนพืน้ผิวอาคารท่ีมีขนาดไมเ่ทา่กนั  

 

 

 
 

ภาพท่ี 53  การทํา Grey Scale บนพืน้ผิววสัด ุเพ่ือแบง่ประเภทวสัด ุ

 

                                                   
6 LMN Tech Studio, “Med Mart : Panel Fabrication,”  BIM Fabrication 5 ,  

(January 2012): 1-13. 
7 Glasshopper คือ โปรแกรมเสริมท่ีช่วยในการสร้างโมเดลสามมิติท่ีมีความยากของ

โครงสร้าง 

http://lmnts.lmnarchitects.com/parametrics/mm-intro/
http://lmnts.lmnarchitects.com/parametrics/mm-intro/
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ภาพท่ี 54 การทําส่ือกราฟฟิคสําหรับการผลิตวสัด ุ(Colours Symbolize) 

 

 “ ในการสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัประเภทของผนงักระจก การทําส่ือรูปภาพท่ีมีสี

จะชว่ยคดัแยกช่ือรหสั และขนาด เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่โรงงานผู้ผลิตได้เข้าใจระบบโครงสร้าง 

” 8 

การแบง่ประเภทของแผ่นผนงักระจก (Panel) บนผิวอาคาร ผู้ออกแบบระบบผนงั

กระจก(Curtain Wall) จะใช้การแตง่ภาพกราฟฟิคด้วยสีในโปรแกรม Photoshop และ Illustrator  

ในการส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กบัผู้ผลิต (Fabricators) เก่ียวกบัชิน้ส่วนโครงสร้าง  ข้อมลูท่ี

ระบใุน Panel จะมีดงันี ้

ช่ือรหสัวสัด ุ(Part Number) + รหสัยอ่ของทิศทาง ( Orientation) 

จํานวน ( Quantities) 

 

 

 

                                                   
8  LMN Tech Studio, Med Mart 4: Facade Design Coordination , accessed 

February 18 , 2013, available from http://lmnts.lmnarchitects.com/featured/mm-

documentation 

http://lmnts/
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ภาพท่ี 55  การทําส่ือนําเสนอ Panel ของผนงั Curtain Wall 

 



85 

 

3. สรุปการทาํงานออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 56  ขัน้ตอนการทํางานและการใช้งานโปรแกรมออกแบบ Curtain Wall 

ท่ีมา : Ajla Aksamija , and Kalpana Kuttaiah, “Architecture Software,” Perkin+Wills  

Research Journal  2 , (November 2010): 37-47. 
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ภาพท่ี 57  การใช้งานโปรแกรมออกแบบ Curtain Wall  

ท่ีมา :  Enclos , Insight Series, accessed  May 25, 2013 , available from 

http://www.enclos.com/images/library/Insight_ATS_Report_01.pdf 
 

กราฟสรุปดงัรูปภาพท่ี 57 แสดงจํานวนการใช้โปรแกรมออกแบบผนงักระจก (Curtain 

Wall) ของแตล่ะบริษัท ซึง่จะพบวา่บริษัท Enclos Corp เป็นบริษัทท่ีใช้โปรแกรมมากท่ีสดุในการใช้

โปรแกรมขึน้รูปทรงโมเดล 3 มิติในช่วงกระบวนการทําแบบร่างเบือ้งต้น (Conceptual Design) 

และการพฒันาแบบ (Design Development) โปรแกรมเขียนแบบ โปรแกรมวิเคราะห์ขนาด

โครงสร้าง โปรแกรมวิเคราะห์ความร้อนและแรงลม  โปรแกรมทําแบบชิน้ส่วนวสัด ุ(Fabrication 

Drawings) และโปรแกรมบริหารจดัการงานเอกสารก่อสร้าง 

จากการวิเคราะห์การใช้โปรแกรม 3 มิต ิจะแบง่บริษัทออกเป็น 2 กลุม่ คือ 

1. บริษัทท่ีใช้โปรแกรมในการขึน้รูปทรงตลอดทัง้กระบวนการออกแบบ ในแถบสีเขียว 

ซึง่งานออกแบบจะมีความละเอียดในกรณีงานออกแบบท่ีเป็นโครงสร้างยาก  

2. บริษัทท่ีใช้โปรแกรม 3 มิติในการเปิดดแูละอา่นคา่ขนาดของโครงสร้าง ในแถบสี

แดงและมีการทํางานหลกัคือใช้โปรแกรม AutoCad ในการเขียนแบบและถอดปริมาณวสัดุ

ก่อสร้าง
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลการทาํงานตามประเภทของบริษัท 

ผู้ วิจยัได้นําข้อมลูและรายละเอียดจากการสมัภาษณ์การทํางานในแตล่ะบริษัทมา

วิเคราะห์และแบง่กลุม่การทํางานของบริษัทเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบโปรแกรมเพ่ือชว่ยใน

การออกแบบระบบผนงักระจก ( Curtain Wall ) คือ 

 

 
ภาพท่ี 58  การให้บริการของบริษัทออกแบบ Curtain Wall 
 

จากการศกึษาวิธีการทํางานของบริษัทออกแบบทางด้านระบบผนงักระจก (Curtain 

Wall) พบวา่การทํางานบริษัทมี 2 แบบด้วยกนัคือ 

4.1 Type 1  บริษัทออกแบบในระบบท่ัวไป ( Façade Contractor )   

ขัน้ตอนแรก เม่ือบริษัทรับแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ พร้อมเอกสาร

บญัชีปริมาณงาน (Bill of Quantities - B.O.Q) จากผู้ รับเหมาหลกั  ทางบริษัทจะทําการประมาณ

ราคาจากการพิมพ์ไฟล์แบบ PDF หรือถ้าสถาปนิกให้แบบไฟล์แบบ 3D ของโปรแกรม SketchUp 

มาฝ่ายประมาณราคาจะเปิดดูและวัดขนาดจากในโปรแกรมโดยการใช้ฟังก์ชั่นวัดขนาด และ

คํานวณจํานวนวสัดพุร้อมราคา (Material Take-off) ซึง่แตล่ะบริษัทจะมีรูปแบบตาราง และการคิด

เปอร์เซ็นต์ค่าเสียหายของวสัดท่ีุแตกต่างกัน และคิดราคาเผ่ือเกินไว้ก่อน จากนัน้จะทําการกรอก

ข้อมลูลงในบญัชีปริมาณงาน ให้กบัทางผู้ รับเหมาทําการสรุปราคาคา่ก่อสร้างทัง้หมดเพ่ือใช้ในการ

Type 1 : Façade Contractor 

Type 2 : Façade Consultant 
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เสนอราคากับบริษัทสถาปนิก โดยอาศยัประสบการณ์ในการคํานวณขนาดและปริมาณวสัด ุซึ่ง

หลงัจากท่ีประมูลโครงการเสร็จจะทําข้อมูลเร่ืองราคาท่ีมีรายละเอียดตรงกับความเป็นจริงให้กับ

ผู้ รับเหมา 

ขัน้ตอนท่ีสอง เม่ือได้รับมอบหมายให้ทําการออกแบบโครงสร้างอาคาร ฝ่าย

ออกแบบจะทําการคํานวณขนาดของโครงสร้างจากโปรแกรมคํานวณโครงสร้าง (Finite Element 

Analysis) หรือใช้สูตรคํานวณโครงสร้างท่ีจดัทําโดยวิศวกรในโปรแกรม Excel ขึน้อยู่กับความ

ชํานาญในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างอาคาร โดยหากใช้โปรแกรมเฉพาะทางจะทําการขึน้

โมเดลเฉพาะบางสว่นของระบบผนงัอาคาร 

ขัน้ตอนท่ีสาม หลังจากท่ีสรุปขนาดของโครงสร้างได้แล้ว ฝ่ายออกแบบจะทํา

การวาดรูปตดั (Typical Sections) และแบบรายละเอียด (Detailed Drawings) ส่งให้ทาง

สถาปนิก ถ้าแบบยงัไม่ถกูต้องหรือตรงกับความต้องการของสถาปนิก ฝ่ายออกแบบของบริษัทจะ

ทําการปรับแก้ไขใหมจ่นถกูต้องตามความต้องการของผู้ออกแบบอาคาร และจดัทําแบบแปลน การ

ยดึตดิของแผน่ประกบัโครงกรอบ (Brackets) ซึ่งเรียกว่า “Embed Drawings” กระบวนการนีจ้ะใช้

ระยะเวลานานถ้าบริษัทสถาปนิกไม่ให้ไฟล์ DWG ในการเพิ่มเติมรายละเอียดแบบก่อสร้าง เม่ือทํา

การกําหนดขนาดของโครงสร้างมีขนาดเปล่ียนไปจากการคํานวณคา่ความแข็งแรง ดงันัน้จึงมีการ

ถอดปริมาณวัสดุ (Material take-off) เพ่ือปรับแก้ข้อมูลตารางวสัด ุและคํานวณราคาใหม่ใน

เอกสารบญัชีปริมาณงาน (Bill of Quantity - B.O.Q) ซึ่งมีความละเอียดมากขึน้จดัส่งให้กับ

ผู้ รับเหมาทําการปรับแก้ไขอีกครัง้หนึง่ และสง่ให้กบัทางเจ้าของโครงการตอ่ไป 

ขัน้ตอนท่ีส่ี หลงัจากท่ีแบบรูปตดั แบบรายละเอียด และแบบแปลนยึดติดของ

แผน่ประกบัโครงกรอบเสร็จเรียบร้อย  จากนัน้บริษัทจะสรุปตารางการทํางาน  คือระยะเวลาท่ีใช้ใน

การทําแบบก่อสร้าง (Shop Drawings) และแบบผลิตชิน้ส่วนวัสดกุ่อสร้าง (Fabrication 

Drawings) ในเวลาพร้อมกนั 

4.2 Type 2  บริษัทให้คาํปรึกษาเฉพาะด้าน ( Façade Consultant )    

ขัน้ตอนแรก คือการรับแบบก่อสร้างไฟล์ DWG, PDF, 3D จะทําการขึน้โมเดล 

3D เฉพาะบางส่วนหรือทัง้อาคารใหม่เพ่ือทําการออกแบบระบบผนงัอาคาร (Façade) และ

นําเสนอรายการตวัอย่างวสัดุ (Product Sample) ประกอบกับราคาวสัดุ ให้กับทางสถาปนิก

นําเสนอลกูค้าประกอบกบัการพิจารณาเลือกแบบอลมูิเนียม , กระจก และวสัดอ่ืุน ๆ 
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ขัน้ตอนท่ีสอง คือการพัฒนาแบบโดยการวิเคราะห์โครงสร้าง เพ่ือพิจารณา

ขนาดของโครงสร้าง โดยการสง่ไฟล์ข้อมลู 3D เข้าโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง หรือทําการขึน้ใหม่

เฉพาะบางส่วนของโครงสร้างเพ่ือทําการสรุปขนาดของโครงสร้างและวาดแบบรูปตดั (Typical 

Sections), รายละเอียด (Detailed Drawings) จดัทําแบบแปลนการยึดติดของแผ่นประกบัโครง

กรอบ ( Brackets ) ซึง่เรียกวา่ “Embed Drawings” 

ขัน้ตอนท่ีสาม คือการถอดปริมาณวสัด ุ (Material Take-Off) จากไฟล์ 3D ถ้า

เป็นลกัษณะโครงสร้างท่ียาก ในโปรแกรม Revit ซึง่ไฟล์ 3D ทําจากโปรแกรมอ่ืน และทําการ

คํานวณราคาในโปรแกรม Microsoft Excel และจดัเตรียมเอกสารการประมลู (Tender Drawings) 

เป็นจํานวน 2 เลม่ขนาด A3 สง่ให้กบัสถาปนิก ประกอบด้วย   

1. ข้อมลูของโครงการก่อสร้าง (Construction Project’s Information)   

2. แบบสถาปัตยกรรม (Architectural Drawings) 

3. แบบแปลนการยดึตดิของแผน่ประกบัโครงกรอบ (Embed Drawings)  

4. แบบรูปตดั (Typical Sections)  

5. แบบรายละเอียด (Detailed Drawings) 

6. ข้อมลูการวิเคราะห์ขนาดโครงสร้าง(Structural Analysis)  

7. ตารางการทําแบบก่อสร้างจริงและแบบท่ีใช้ในการผลิต  

                           (Shop Drawings and Fabrication Drawings)  

ขั ้นตอนท่ีส่ี  คือการทําแบบก่อสร้างจริงและแบบท่ีใช้ในการผลิต (Shop 

Drawings and Fabrication Drawings) ซึ่งในแบบก่อสร้าง (Shop Drawings) จะมีทัง้แบบ 2 มิต ิ

ท่ีแสดงตวัอยา่งผนงักระจก 1 แผน่ (Panel) และตารางรายการวสัดอุยูใ่นแบบก่อสร้างซึ่งจะมีความ

ละเอียดของชิน้ส่วน ในส่วนแบบ 3 มิติ (Axonometric Drawings) จะเป็นรูปภาพโดยรวมของ

โครงสร้างสว่นหนึง่ของระบบผนงัอาคาร  โครงสร้างเหล็ก  โครงสร้างอลมูิเนียม ประกอบกบัช่ือรหสั

วสัดแุบบก่อสร้าง  

แบบท่ีใช้ในการผลิตจะทําการแปลงไฟล์ 3D จากโปรแกรมอ่ืนเข้าโปรแกรม Catia 

เพ่ือทําโมเดลโครงสร้างท่ีมีความละเอียด และทําการเพิ่มเติมรายละเอียดในโปรแกรม AutoCad 

สําหรับโครงสร้างท่ีมีความยาก แตถ้่าเป็นโครงสร้างท่ีไม่ยาก ผู้ออกแบบสามารถเขียนแบบจากรูป

ด้านของอาคาร (Elevation Drawings) และอาจมีการทําภาพกราฟฟิคโดยใช้สีกับรหัสวัสดุ

เพิ่มเติมในโปรแกรม Photoshop ซึ่งขึน้อยู่กับแต่ละโครงการเพ่ือใช้ประกอบความเข้าใจในการ

ตดิตัง้ระบบแผน่ผนงักระจกสําเร็จรูป (Unitised System) 
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5. ปัญหาในการทาํงาน 

บริษัทสถาปนิก ( Architect ) มีปัญหาในการทํางาน คือ 

1. การขึน้โมเดลของอาคารในช่วงกระบวนการออกแบบเพ่ือส่งตอ่ให้บริษัทออกแบบ

ผนงักระจก ( Curtain Wall ) 

2. การปรับเปล่ียนงานออกแบบโครงสร้างของหน้าตดัอลมูิเนียมและสีกระจก 

3. การจดัระบบเลเยอร์ของระบบผนงักระจก ( Curtain Wall ) ในช่วงของการพฒันา

งานออกแบบ ( Schematic Design ) 

บริษัทออกแบบในระบบท่ัวไป ( Façade Contractor )  มีปัญหาในการทํางาน คือ 

1. การถอดปริมาณวสัดจุากแบบก่อสร้างท่ีเป็น 2D และ 3D ( Material Take-off )  

เพ่ือทํา Material Take-Off  ในการประมลูราคาการทํางานออกแบบของโครงการก่อสร้าง   

บริษัทให้คําปรึกษาเฉพาะด้าน ( Façade Consultant )  มีปัญหาในการทํางาน 

คือ 

1. การขึน้โมเดลของระบบผนงักระจก ( Curtain Wall ) ซึ่งต้องใช้ในกระบวนการ

ออกแบบโครงสร้างท่ีมีความเป็นไปได้  

2. การถอดปริมาณวสัดจุากแบบก่อสร้างท่ีเป็น 3D ( Material Take-off ) เพ่ือใช้ใน

การคํานวณงบประมาณก่อสร้างในชว่งพฒันาแบบ 
 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 

จากข้อมูลท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้นมีแนวทางแก้ปัญหากระบวนการทํางานออกแบบ

ทางด้านระบบผนงักระจก (Curtain Wall) ด้วยการออกแบบโปรแกรมท่ีตอบสนองการทํางาน ดงันี ้

1. โปรแกรมให้สถาปนิกใช้ในการขึน้โมเดล เพ่ือลดขัน้ตอนการทํางานของบริษัท

ออกแบบในระบบทั่วไป (Façade Contractor)  และบริษัทให้คําปรึกษาเฉพาะด้าน (Façade 

Consultant) ซึ่งไม่ต้องมีการขึน้โมเดลใหม่จากการทํางานในปัจจุบนั ท่ีจะส่งต่อให้กับบริษัท

ออกแบบระบบผนงักระจก (Curtain Wall) 

2. โปรแกรมให้บริษัทออกแบบระบบผนงักระจก (Curtain Wall) มีการปรับแก้ไข

โมเดล 3 มิต ิภายหลงัจากการวิเคราะห์ขนาดของโครงสร้าง และทําการถอดปริมาณวสัดเุพ่ือใช้ใน

การคํานวณงบประมาณของโครงการก่อสร้าง 
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7. ผลการรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ 

7.1 ความต้องการของบริษัทสถาปนิก ( Architect Firms ) 

การทํางานในทุกช่วงกระบวนการออกแบบตัง้แต่แนวความคิดเบือ้งต้น การ

พฒันาแบบและการทําแบบขัน้สุดท้ายของสถาปนิกจําเป็นต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองาน

ดงันี ้

1. 3D Modelling  

การขึน้รูปอาคารเป็นแบบ 3 มิติ เพ่ือให้เห็นรูปทรงของเปลือกอาคาร และ

ขนาดวสัดมุาตรฐานของโครงสร้างให้ลกูค้าเลือกตามความพงึพอใจ 

2. Design Change 

การปรับเปล่ียนรูปแบบของหน้าตดัอลูมิเนียมในภายหลงัตามความต้องการ

ของผู้ออกแบบอาคารระบบผนงักระจก ( Curtain Wall ) 

3. Design Compare 

การบนัทกึโมเดลในชว่งการพฒันาแบบก่อสร้าง โดยการจดัเลเยอร์คดัแยกและ

สามารถเปิดเลเยอร์ดใูนภายหลงั และอํานวยความสะดวกให้กบับริษัทออกแบบทางด้านระบบผนงั

กระจก ( Curtain Wall ) เม่ือต้องการปิดเลเยอร์ท่ีไมต้่องการ เพ่ือทําการแก้ไขโมเดล   

7.2 ความต้องการของบริษัทออกแบบระบบผนังกระจก  

     (Curtain Wall Design Firms) 

จากการสํารวจพบว่าแต่ละบริษัทมีรูปแบบการทํางานแตกต่างกันในเร่ืองของ

ขัน้ตอนในการออกแบบ  การรับไฟล์งาน  การใช้โปรแกรมในการออกแบบโครงสร้าง 3 มิติ การใช้

โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง  แตส่รุปแล้วมีความต้องการข้อมลูลกัษณะเดียวกนั คือ 

1. 3D Modelling  

การขึน้โมเดลในกระบวนการออกแบบแนวความคิด (Conceptual Design) 

และการพัฒนาแบบโครงสร้าง (Design Development) หรือการปรับแก้ไขโมเดลจากบริษัท

สถาปนิก      

2. Material Take-Off  

การถอดขนาดและปริมาณวสัดจุากแบบ 3 มิติ ของระบบผนงักระจก (Curtain 

Wall) ในช่วงกระบวนการออกแบบเพ่ือนําไปใช้คํานวณงบประมาณของโครงการก่อสร้าง และ

จํานวนชิน้สว่นวสัดท่ีุต้องใช้ในการผลิต (Fabrication) 

รูปแบบตารางถอดปริมาณวสัด ุ( Material Take-off ) ของระบบผนงักระจกทัง้           

2 ระบบจะใช้ตารางรูปแบบท่ีมีความแตกตา่งกนัในการถอดปริมาณวสัดเุพ่ือคํานวณงบประมาณ
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ของโครงการ  โดยท่ี ระบบแยกโครงกรอบ ( Stick System ) จะมีตารางสรุปของอลมูิเนียมและ

กระจกแบบแยกชิน้ส่วน แต่ระบบผนงักระจกสําเร็จรูป ( Unitised System ) จะมีตารางสรุป

ประเภทของแผ่นกระจก ( Panel Schedule ) ของผนงักระจกในภาพรวมและอ้างอิงกบัช่ือแบบ

ก่อสร้าง ( Shop Drawings and Fabrication Drawings ) และตารางรายงานสรุปรูปแบบคิว้          

( Component Schedule  Cap ) หากมีในงานออกแบบของระบบผนงักระจกสําเร็จรูป 
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บทท่ี 4 

แนวทางการออกแบบโปรแกรม 

 

จากการศกึษาข้อมลูของกลุ่มผู้ใช้คือบริษัทสถาปนิกและบริษัทออกแบบระบบผนงั

กระจก (Curtain Wall) และการศกึษาหลกัการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากโปรแกรมตวัอยา่ง 

สามารถแบง่แนวทางในการออกแบบและพฒันาโปรแกรมท่ีชว่ยในการออกแบบระบบผนงักระจก 

ดงันี ้

1. การเลือกเคร่ืองมือเพ่ือใช้ประกอบการออกแบบโปรแกรม 

2. การวิเคราะห์สว่นองค์ประกอบของโปรแกรม 

3. ขัน้ตอนการทํางานของโปรแกรมเสริม 
 
1. การเลือกเคร่ืองมือเพ่ือใช้ประกอบการออกแบบโปรแกรม 

ในการทําวิจยัครัง้นีไ้ด้คดัเลือกเคร่ืองมือในการพฒันาโปรแกรมฯ โดยพิจารณาจาก

คณุสมบตัแิละความสามารถในการนํามาพฒันาโปรแกรม คือ 

1.1 โปรแกรม SketchUp ใช้เพ่ือการสร้างคอมโพเนนท์ ( Component ) ตา่งๆ และ

เป็นโปรแกรมพืน้ฐานของระบบและพฒันาโปรแกรมเสริมเข้าไปรองรับการทํางานด้านนี ้ สามารถ

แสดงภาพในลกัษณะ 3 มิติ สาเหตท่ีุเลือกใช้โปรแกรม SketchUp เพราะเป็นโปรแกรมท่ีใช้งาน

อย่างแพร่หลายในกลุ่มสถาปนิก  ปัจจบุนัโปรแกรม SketchUp ใช้งานด้านการสร้างโมเดลในการ

ทํางานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รองรับทัง้ในระบบปฏิบตัิการ Window และระบบ OS X ของ

เคร่ือง MAC ( Macintosh ) 

1.2 ภาษา Ruby ใช้เพ่ือการเขียนโปรแกรมเสริมลงบนโปรแกรม SketchUp และเป็น

ภาษาหลกัในการพฒันา เขียน ออกแบบโปรแกรม ลกัษณะโปรแกรมเป็นแบบ Script สามารถ

นําไปพฒันาโปรแกรมเสริมท่ีต้องการได้ตรงตามวัตถุประสงค์สามารถใช้ได้ในระบบปฏิบตัิการ

แบบ  Window และ OS X 

1.3 Notepad ++ โปรแกรมใช้ในการเขียนภาษา Ruby เพ่ือพฒันาโปรแกรมโดย

บนัทกึในรูปแบบไฟล์ .RB 

1.4 Microsoft Excel ใช้จดัเก็บ Text File ในรูปแบบไฟล์ .CSV เพ่ือนํามาใช้เป็น

ฐานข้อมลูผลิตภณัฑ์อลมูิเนียม  
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1.5 Internet Browser สามารถเลือกใช้กบั IE, FIREFOX, Google Chrome, Safari 

เพ่ือใช้แสดงหน้าจอการทํางานโปรแกรม (Interface) ของโปรแกรมท่ีเขียนจากภาษา Ruby 

1.6 Dream Weaver ใช้ในการจดัรูปแบบฟังก์ชนัการใช้งานของโปรแกรม 

1.7 Photoshop ใช้ในการแตง่รูปภาพ หรือปรับขนาดรูปภาพ เพ่ือการจดัวางใน

โปรแกรมท่ีทําการออกแบบ 

 

2. การวิเคราะห์ส่วนองค์ประกอบของโปรแกรม 

เม่ือพิจารณาจากข้อมลูผู้ใช้งาน กระบวนการออกแบบระบบผนงักระจกของ 2 

กลุม่ คือ กลุม่บริษัทสถาปนิก และกลุม่บริษัทออกแบบระบบผนงักระจก สามารถแบง่แนวทางใน

การออกแบบและพฒันาโปรแกรมจากการศกึษากระบวนการทํางานและความต้องการ ดงันี ้ 
 

 
 

 
 

 

ภาพท่ี 63  รูปแบบโปรแกรมในภาพรวม ( User Interface ) 
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3. ขัน้ตอนการทาํงานของโปรแกรมเสริม 

การพฒันาโปรแกรมเสริมเร่ิมต้นด้วยการกําหนดแผนผงัการทํางานของโปรแกรม

เสริม ( Flowcharts ) เพ่ือกําหนดทิศทางของการทํางานให้ชดัเจนและสะดวกตอ่การเขียนสคริปต์ 

การกําหนดแผนผงัการทํางานของโปรแกรมเสริม ได้คํานงึถึงวิธีการใช้งานโปรแกรมของบริษัทกลุ่ม

สถาปนิก และกลุ่มบริษัทออกแบบระบบผนงักระจก ( Curtain Wall ) ให้ผู้ ใช้โปรแกรมทํางาน

สอดคล้องกบัวิธีการสร้างแบบจําลองในโปรแกรม SketchUp โดยมีขัน้ตอนการทํางานดงัตอ่ไปนี ้

3.1 โปรแกรมเสริมของกลุ่มบริษัทสถาปนิก 

3.1.1 การกําหนดรูปแบบ ( Scheme ) 

3.1.2 การขึน้โมเดลระบบผนงักระจก ( Curtain Wall  Modelling ) 

3.1.3 การเปล่ียนแปลงงานออกแบบ ( Design Change ) 

3.1.4 การเปิดดรููปแบบโมเดล ( Design Compare ) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 64  แผนผงัการทํางานของโปรแกรมเสริมของกลุ่มบริษัทสถาปนิก 
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ภาพท่ี 65  แผนผงัการทํางานของฟังค์ชนัการกําหนดรูปแบบ ( Scheme ) 
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ภาพท่ี 66  แผนผงัการทํางานของฟังค์ชนัการขึน้โมเดล 

                ระบบผนงักระจก ( Curtain Wall  Modelling ) 
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ภาพท่ี 67  แผนผงัการทํางานของฟังค์ชนั 

                การเปล่ียนแปลงงานออกแบบ ( Design Change- Component )  
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ภาพท่ี 68  แผนผงัการทํางานของฟังค์ชนั 

                การเปล่ียนแปลงงานออกแบบ ( Design Change - Glass ) 
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ภาพท่ี 69  แผนผงัการทํางานของฟังค์ชนัการเปิดดรููปแบบโมเดล ( Design Compare ) 
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3.2 โปรแกรมเสริมของกลุ่มบริษัทออกแบบระบบผนังกระจก  

     ( Curtain Wall ) 

3.2.1 ระบบแยกโครงกรอบ ( Stick System ) 

1. การขึน้โมเดลระบบผนงักระจก ( Curtain Wall Modelling ) 

2. การทําตารางถอดปริมาณวสัด ุ( Material Take-Off ) 

3.2.2 ระบบระบบผนังกระจกสาํเร็จรูป ( Unitised System ) 

1. การเก็บเลเยอร์ต้นแบบ ( Store Model Data ) 

2. การตัง้ช่ือ ( Tag Part-Number ) 

3. การเปิด-ปิดด ูPatterns ( Auto Open Patterns ) 

4. การตัง้ช่ือใหม ่( Retag Part-Number ) 

5. การขึน้โมเดลระบบผนงักระจกสําเร็จรูป  

     ( Create Panel Component ) 

6. การวางโมเดลระบบผนงักระจกสําเร็จรูปบนผิวท่ีมีการเก็บคา่           

     Attribute ( Components Mapping ) 

7. การวางโมเดลระบบผนงักระจกสําเร็จรูปบนผิว 

8. การเพิ่มรูปแบบคิว้ ( Cap ) 

9. การทําตารางถอดปริมาณวสัด ุ( Material Take-Off ) 
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ภาพท่ี 70  แผนผงัการทํางานของโปรแกรมระบบแยกโครงกรอบ ( Stick System ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 71  แผนผงัการทํางานของฟังค์ชนัการขึน้โมเดล 

    ระบบผนงักระจก ( Curtain Wall  Modelling ) 
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ภาพท่ี 72  แผนผงัการทํางานของฟังค์ชนัการถอดปริมาณวสัด ุ

    ( Material Take-Off  Aluminium ) 
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ภาพท่ี 73  แผนผงัการทํางานของฟังค์ชนัการถอดปริมาณวสัด ุ 

    ( Material Take-Off  Glass ) 
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ภาพท่ี 74  แผนผงัการทํางานของโปรแกรม 

    ระบบแผน่ผนงักระจกสําเร็จรูป ( Unitised System ) 
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ภาพท่ี 75  แผนผงัการทํางานของฟังค์ชนัการเก็บเลเยอร์ต้นแบบ ( Store Model Data ) 
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ภาพท่ี 76  แผนผงัการทํางานของฟังค์ชนัการตัง้ช่ือ ( Tag Part-Number )  
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ภาพท่ี 77  แผนผงัการทํางานของฟังค์ชนัการเปิด-ปิดดลูวดลาย ( Auto Open Patterns ) 
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ภาพท่ี 78  แผนผงัการทํางานของฟังค์ชนัการตัง้ช่ือใหม่ ( Retag Part-Number ) 
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ภาพท่ี 79  แผนผงัการทํางานของฟังค์ชนัการขึน้โมเดลระบบผนงักระจกสําเร็จรูป  

    ( Create Panel Component ) 
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ภาพท่ี 80  แผนผงัการทํางานของฟังค์ชนัการวางโมเดล 

    ระบบผนงักระจกสําเร็จรูปบนผิวท่ีมีการเก็บคา่ Attribute  ( Components Mapping ) 
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ภาพท่ี 81 แผนผงัการทํางานของฟังค์ชนัการเพิ่มรูปแบบคิว้ ( Add Caps ) 
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ภาพท่ี 82  แผนผงัการทําตารางถอดปริมาณวสัดขุองแผ่นผนงักระจกสําเร็จรูป  
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    ( Material Take-off  Panels ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 83  แผนผงัการทําตารางถอดปริมาณวสัดขุองคิว้ 

                ( Material Take-off  Caps) 
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บทท่ี 5 

ผลการศึกษา 
 

จากขัน้ตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เ พ่ือช่วยในการออกแบบระบบ           

ผนงักระจก (Curtain Wall) สามารถนําผลท่ีได้มาแสดงเป็นรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

1. โครงสร้างการจัดเก็บไฟล์ของโปรแกรมเสริม 

โครงสร้างโฟลเดอร์ของโปรแกรมเสริมท่ีพฒันาขึน้ ประกอบด้วย 

        1.1 การตดิตัง้โปรแกรมของบริษัทสถาปนิก 

การติดตัง้โปรแกรมเพ่ือใช้งานในส่วนของบริษัทสถาปนิกให้จัดวางไฟล์ของ

โปรแกรม ซึ่งประกอบด้วย Folder : CurtainWall_Architect , CurtainWall_MainProgram.rb, 

cw_archtoolbar.rb 

        1.2 การตดิตัง้โปรแกรมของบริษัทออกแบบระบบผนังกระจก (Curtain Wall) 

การติดตัง้โปรแกรมเพ่ือใช้งานในส่วนของบริษัทออกแบบระบบผนังกระจก             

(Curtain Wall) ให้จดัวางไฟล์ของโปรแกรม ซึ่งประกอบด้วย Folder : CurtainWall, CurtainWall_ 

FStick.rb , CurtainWall_FUnitised.rb , cw_report.rb , cw_rubytoolbar.rb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 84  โครงสร้างโฟลเดอร์เม่ือตดิตัง้ในโฟลเดอร์ Plugins ของโปรแกรม SketchUp  
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1.3 การเปิดใช้งานในโปรแกรม SketchUp 

เ ม่ือผู้ ใ ช้งานเปิดใช้งานโปรแกรม SketchUp โปรแกรมจะมีเมนูเคร่ืองมือ               

(Toolbar) ประกอบด้วย รายการช่ือ Architect-Toolbar กบั CurtainWall-Toolbar ให้ผู้ ใช้งานคลิก

เลือกเพ่ือการใช้งาน หลงัจากนัน้จะมีปุ่ มไอคอนขึน้มา ในส่วนของบริษัทสถาปนิกจะใช้ไอคอน “A” 

(Architectural) และ ในส่วนของบริษัทออกแบบระบบผนงักระจก (Curtain Wall) จะใช้ไอคอน       

“ S , U ” (Stick and  Unitised System) และทําการเคล่ือนย้ายไอคอนวางไว้บนแถบด้านบน 

 
ภาพท่ี 85  การเปิดใช้โปรแกรม  

 

 
 

ภาพท่ี 86  การติดตัง้ไอคอนของโปรแกรมออกแบบระบบผนงักระจก ( Curtain Wall )  
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2. วิธีการใช้งานโปรแกรมออกแบบระบบผนังกระจก (Curtain Wall) 

2.1 โปรแกรมสาํหรับกลุ่มบริษัทสถาปนิก 
การใช้งานโปรแกรมของกลุม่บริษัทสถาปนิกคือการขึน้โมเดล 3 มิติของโครงสร้าง

ระบบผนงักระจกโดยสว่นประกอบของโปรแกรมมีขัน้ตอนการใช้งานดงันี ้

1. ขัน้ตอนท่ี 1 การขึน้โมเดลระบบผนังกระจก (Curtain Wall Modelling) 

หลงัจากออกแบบลวดลายผนงักระจกแล้ว  ความต้องการในขัน้ตอนตอ่ไปของ

สถาปนิก คือ การกําหนดลกัษณะของโครงสร้าง (Properties)  ซึง่ประกอบไปด้วย 

1.1 การกาํหนดและเลือกรูปแบบโครงสร้าง (Mullion and Transom) 

โปรแกรมจะอํานวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้งานโดยกําหนดตวัเลือกของ

ขนาดความกว้าง (Width), ความยาว (Depth) และรูปแบบคิว้ (Cap) 

 

 
 

ภาพท่ี 87  การเลือกรูปแบบหน้าตดั ( Profile ) 
 

1.2 การเลือกมุมองศาของโครงสร้าง 

ผู้ ใช้โปรแกรมจะต้องทําการเลือกผิวโมเดลและโปรแกรมจะทําการ

พิจารณาเลือกเส้นตามประเภทมมุองศาของโครงสร้าง         

โครงสร้างแนวตัง้ (Mullion) – โปรแกรมทําการเลือกเส้นในกรณีมมุ 90 

องศา และมากกว่าหรือเท่ากบั 45 องศา สําหรับโครงสร้างโดยทัว่ไป และงานออกแบบท่ีแตกตา่ง

ออกไป (Random) 
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ภาพท่ี 88 หลกัการเลือกเส้นโครงสร้างแนวตัง้ (Mullion)  โดยการพิจารณามมุองศา 
 

โครงสร้างแนวนอน (Transom) – โปรแกรมทําการเลือกเส้นในกรณีมมุ 0 

องศาและน้อยกวา่หรือเทา่กบั 45 องศา   

เม่ือโปรแกรมทําการคดัเลือกเส้นแล้ว ผู้ ใช้สามารถกดปุ่ ม “ Apply ” เพ่ือ

ทําการจดัวางรูปแบบหน้าตดัอลมูิเนียมในแตล่ะประเภทบนเส้นท่ีถกูเลือก 

 

 
 

ภาพท่ี 89 หลกัการเลือกเส้นโครงสร้างแนวนอน (Transom) โดยการพิจารณามมุองศา 
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ในตวัอย่างโมเดล เป็นแบบโครงสร้างทัว่ไปคือ  โครงสร้างแนวตัง้ (Mullion) มุม 90 

องศา โครงสร้างแนวนอน (Transom)  มมุ 0 องศา ซึ่งผู้ ใช้โปรแกรมสามารถเลือกรูปแบบหน้าตดั

ของอลมูิเนียมได้ตามความต้องการ และโหลดคอมโพเนนท์ตามเส้นท่ีพิจารณา 

 

 
 

ภาพท่ี 90  วิธีเลือกเส้นโครงสร้างแนวตัง้ (Mullion) ของโปรแกรม 

 

 
 

ภาพท่ี 91  การโหลดโครงสร้างแนวตัง้ (Mullion) ลงบนเส้นท่ีโปรแกรมเลือก 
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ภาพท่ี 92 การเลือกเส้นโครงสร้างแนวนอน (Transom) ของโปรแกรม 

 

 

 
 

ภาพท่ี 93 การโหลดโครงสร้างแนวนอน (Transom) ลงบนเส้นท่ีโปรแกรมเลือก 
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1.3 การเลือกโมเดลชนิดเดียวกัน (Selection Set) 

1.3.1 การเลือกเส้นท่ีมีขนาดเท่ากัน (Same Length) 

ในบางกรณีของโครงสร้าง และการพิจารณาแรงลมท่ีกระทํากับผิว

อาคาร โครงสร้างตรงกลางในแนวทแยงสามารถเป็นได้ทัง้โครงสร้างแนวตัง้ (Mullion) และ

โครงสร้างแนวนอน (Transom) ดงันัน้การเลือกเส้นท่ีมีขนาดเท่ากันตรงกลางของแผ่นกระจก 

เพ่ือให้วิศวกรพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงสร้าง และทําการเลือกคอมโพเนนท์หน้าตัด

อลมูิเนียมลงบนเส้นท่ีเลือก 

 

 
 
ภาพท่ี 94  วิธีการเลือกเส้นความยาวเท่ากนั 

 
1.3.2 การเลือกพืน้ท่ีขนาดเท่ากัน ( Same Area ) 

การออกแบบระบบผนงักระจก ( Curtain Wall ) ส่วนใหญ่จะมี

รูปแบบแผ่นกระจกท่ีเหมือนกัน และขนาดเท่ากัน โปรแกรมจึงอํานวยความสะดวกให้ผู้ออกแบบ

คลิกเลือกผิวท่ีมีขนาดเทา่กนั เพ่ือความรวดเร็วในการเปล่ียนสีกระจกหรือวสัดชุนิดอ่ืน 

 

 
 
ภาพท่ี 95  วิธีการเลือกพืน้ท่ีขนาดเท่ากนั 
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ภาพท่ี 96  การเลือกพืน้ท่ีกระจกบนชอ่งพืน้ผิวของโมเดล 

 

 

 
 

ภาพท่ี 97  การเปล่ียนสีกระจกจากการเลือกพืน้ท่ีขนาดเทา่กนั 
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1.3.3 การเลือกวัสดุชนิดเดียวกัน ( Same Material ) 

ในช่วงพฒันาแบบผนงักระจก (Curtain Wall) ผู้ออกแบบจําเป็น 

ต้องมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขโมเดล ฟังค์ชนัการเลือกวสัดชุนิดเดียวกัน สามารถคดัเลือกจํานวน

วสัดท่ีุมีการตัง้ช่ือแบบเดียวกนัของ อลมูิเนียม แผงกนัแดด กระจก เพ่ือประโยชน์ในการสบัเปล่ียน

งานออกแบบรูปทรง และสีของวสัดใุนคราวเดียวกนั 

  
 

ภาพท่ี 98  การเปล่ียนรูปแบบอลมูิเนียม 

 

  
ภาพท่ี 99  การเปล่ียนสีกระจก 
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1.4 การเลือกสีวัสดุ ( Colour Selection ) 

สีวสัดขุองอลูมิเนียม และกระจก จะมีสีมาตรฐานท่ีใช้โดยทั่วไปของงาน

ออกแบบ โดยผู้ใช้เลือกวสัดท่ีุต้องการเปล่ียนสี และกดปุ่ มเลือก ( Select )  

 

 
 

ภาพท่ี 100  การเปล่ียนสีวสัดอุลมูิเนียมและกระจก 
 

1.5 การแก้ไขขนาดวัสดุ (Tools) 

การแก้ไขวสัดภุายหลงัจากท่ีขึน้โมเดลประกอบด้วย 

1. การเช่ือมต่อ ( Join ) 

คอมโพเนนท์ของอลูมิ เ นียมท่ีโหลดบนเส้นจะมีการซ้อนทับกัน               

( Overlap ) เพราะการจดัวางคอมโพเนนท์อลมูิเนียมจะมีการยืดขนาดความยาวเป็นไปตามจดุตัง้

ต้นและจุดปลายเส้น ดงันัน้วิธีการแก้ไขคือการเลือกเคร่ืองมือเช่ือมตอ่ ( Join ) และคลิกท่ีคอม

โพเนนท์อลมูิเนียมทัง้ 2 ชิน้ โปรแกรมจะทําการเช่ือมตอ่แบบเหมือนโครงสร้างจริง 
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ภาพท่ี 101  การเช่ือมหน้าตดัของโครงสร้าง (Join) 
 

2. การตัด (Cut) 

การทําโครงสร้างเม่ือโครงแนวตัง้ (Mullion) กบัโครงแนวนอน              

(Transom) มาตอ่กนัจะต้องมีการตดักนัของโครงสร้าง โดยการเลือกฟังค์ชนัตดั (Cut) และ 

คลิกเลือกคอมโพเนนท์โครงแนวนอน (Transom) ท่ีจะทําการตดักบัคอมโพเนนท์โครงแนวตัง้               

(Mullion) ด้านข้าง โปรแกรมจะทําการลดขนาดความยาวของโครงแนวนอนให้พอดีกบัขอบเขต

ของโครงแนวตัง้ 

 

 
 

ภาพท่ี 102  การตดัโครงสร้าง ( Cut ) 
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3. การเพิ่มความยาวของวัสดุ ( Extend ) 

โครงแนวตัง้ (Mullion) จะมีความสงูระหว่างพืน้ถึงพืน้ เน่ืองจากการ

โหลดคอมโพเนนท์ครัง้แรกของโปรแกรมจะทําการขึน้ตามความยาวของเส้นท่ีตดักนั (Segments) 

ดงันัน้ผู้ออกแบบต้องมีการแก้ไขขนาดความสูงของโครงแนวตัง้ (Mullion) โดยการเลือกฟังค์ชนั

เพิ่มความยาวของโครงสร้าง (Extend) และสร้างพืน้ผิวระนาบ (Surface Plane) เพ่ือทําการยืด

ขนาดของโครงแนวตัง้ (Mullion) ให้มีระดบัสงูเทา่กบัระนาบท่ีต้องการ 

 

 
 

ภาพท่ี 103  การเพิ่มความยาวของโครงสร้าง ( Extend ) 
 

4. การหมุนองศาของโครงสร้าง ( Rotate ) 

หลกัการของโปรแกรม SketchUp จะทําการหมุนโมเดลตามทฤษฏี

การคํานวณทิศทาง (Whole Circle and Reduced Bearings) เม่ือผู้ ใช้โปรแกรมต้องการหมุน

ด้านหน้าของโครงแนวตัง้ (Mullion) จะต้องเลือกท่ีคอมโพเนนท์ท่ีต้องการหมุนให้เข้ากับทิศทาง

ของเส้นท่ีวาดในแตล่ะตําแหนง่ดงันี ้

1. ทิศเหนือ ( N ) = 180°    2. ทิศใต้ ( S )   =  0°  

3. ทิศตะวนัออก ( E ) = 90°   4. ทิศตะวนัตก ( W ) = 270° 

5. ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ( NE ) = 45°  6. ทิศตะวนัออกเฉียงใต้ ( SE ) = 135° 

7. ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ( NW ) = 315°  8. ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ ( SW ) = 225° 

สว่นโครงแนวนอน ( Transom ) กําหนดมมุองศา เทา่กบั  0° เพราะโครงสร้างถกูจดั 

วางตามแนวนอนตลอดทัง้เส้นจงึไมต้่องปรับเปล่ียนคา่มมุองศา 



132 

 

 
 

ภาพท่ี 104  หลกัการหมนุคอมโพเนนท์อลมูิเนียมในโปรแกรม SketchUp 

   
ภาพท่ี 105  การพิมพ์คา่องศาในชอ่ง Rotation 
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ภาพท่ี 106  การเปล่ียนมมุองศา Rotation ของโมเดลอาคารตวัอยา่ง 
 

5. การสับเปล่ียนหน้าตัดโครงสร้าง (Swap) 

เม่ือผู้ออกแบบต้องการเปล่ียนขนาด (Dimensions) และรูปทรงหน้า

ตดั (Profile) สามารถปรับเปล่ียนในสว่นของการใสค่อมโพเนนท์ ซึ่งจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลกั 

คือ 

5.1 รายการหลัก ( Main ) 

รายการหลกัของชนิดตา่ง ๆ ของรูปแบบหน้าตดั คือ รูปแบบไม่มี

คิว้ (No-Cap) , รูปแบบส่ีเหล่ียม (Square) , รูปแบบโค้ง (Curved) , รูปแบบคร่ึงวงกลม        

(Semi-Circle) , รูปแบบส่ีเหล่ียมคางหม ู(Trapezoid) , รูปแบบเรียว (Tapered) , รูปแบบวงรี 

(Ellipse) , รูปแบบเข้ามมุ (Angle) , รูปแบบครีบ (Finned)  

ผู้ใช้โปรแกรมสามารถขึน้โมเดลโดยวิธีการวาด (Draw By 

Clicks) หรือเลือกเส้น (Apply) และเม่ือต้องการเปล่ียนรูปแบบหน้าตดัให้ทําการคลิกและเลือก

รูปแบบหน้าตดัใหม ่จากนัน้กดปุ่ ม “ Apply ” 

ช่อง Fixed Z picked คือ การกําหนดคา่แกน Z = 0 ซึ่งอยู่ข้างใต้

รายการรูปแบบหน้าตดั (Profile) จะใช้ในกรณีผู้ ใช้โปรแกรมต้องการวาดเฉพาะโครงแนวนอน 

(Transom) ท่ีไมมี่การขึน้โมเดลในแนวตัง้ 
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5.2 คุณสมบัต ิ(Property) 

5.2.1 Profile Codes คือ ช่ือวสัดท่ีุเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ .skp 

ของโปรแกรม SketchUp 

5.2.2  Tag คือ รหสัวสัดท่ีุสามารถกําหนดเองโดยผู้ใช้งาน 

5.2.3 Height and Width คือ ความสงูและความกว้างของ

โครงสร้างซึง่กําหนดให้เป็น 0 ผู้ใช้ไมต้่องทําการเปล่ียนคา่ เพราะเป็นคา่กําหนดขอบเขตของวตัถท่ีุ

จําเป็นต้องมีในการขึน้โมเดล 

5.3 การจัดวางทศิทาง (Align) 

5.3.1  Align คือ ตําแหนง่คอมโพเนนท์อลมูิเนียมในโปรแกรม ซึ่ง

โปรแกรมจะคํานวณตําแหนง่ในการขึน้อตัโนมตั ิ

5.3.2  Mirror คือ การพลิกกลบัด้านของคอมโพเนนท์อลมูิเนียม 

5.3.3  Rotate คือ การหมนุ ซึง่ผู้ ใช้ต้องกําหนดตามหลกัทฤษฏี

การคํานวณทิศทาง (Whole Circle and Reduced Bearings) ดงัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น  

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 107  การเลือกรูปแบบหน้าตดัอลมูิเนียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 108  การเปล่ียนรูปแบบหน้าตดัแสดงเป็นสีตามเลเยอร์ 
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6. การเพิ่มรูปแบบหน้าตัด (Profile) 

ด้วยความท่ีรูปแบบหน้าตดั (Profile) ในแต่ละบริษัทผู้ผลิตมีความ

หลากหลาย และมีหลายขนาด ประกอบกับงานออกแบบสถาปัตยกรรมมีการพฒันาแบบโครง 

สร้างในแตล่ะโครงการออกแบบอาคารไม่เหมือนกนั ดงันัน้ โปรแกรมจึงอํานวยความสะดวกให้กบั

ผู้ ใช้โปรแกรมสามารถวาดรูปแบบหน้าตดัตามท่ีต้องการและจดัเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลในโปรแกรม 

SketchUp  

 

 
ภาพท่ี 109 ตวัแปรขนาด (Dimensions) ของรูปแบบหน้าตดัท่ีพิจารณาโดยวิศวกร 

 

 
 

ภาพท่ี 110 แฟ้มข้อมลูของคอมโพเนนท์ (Component Folders) 
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7. วิธีการเก็บข้อมูลรูปแบบหน้าตัด 

7.1 ผู้ ใช้โปรแกรมต้องสร้างรูปแบบผิวหน้าตดั (Profile Face) โดยจดั

วางท่ีตําแหนง่จดุก่ึงกลาง  x , y , z  ( 0,0,0 ) พร้อมทัง้ตัง้ช่ือตามหลกัการการตัง้ช่ือของบริษัทและ

บนัทึกไว้ในแฟ้มข้อมลู เช่น C:\ Program Files \ Google \ Google SketchUp 7 \ Plugins \ 

CurtainWall_ Architect \ Components \ Mullion_50 \ 08_Finned  

 

 
 
ภาพท่ี 111  การสร้างหน้าตดัโครงแนวตัง้ ( Mullion ) 

 

 
 

ภาพท่ี 112  การสร้างหน้าตดัโครงแนวนอน ( Transom ) 
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7.2 ผู้ ใช้โปรแกรมเปิดดูโปรแกรมในส่วนการขึน้โมเดลระบบผนัง

กระจก (Curtain Wall  Modelling) เช่น ผู้ ใช้โปรแกรมบนัทึกไว้ในแฟ้มข้อมลูของ Mullion Width : 

50 ในหมวดรูปแบบหน้าตดัครีบ (Finned) จะปรากฏช่ือไฟล์ท่ีทําการบนัทึก และสามารถใช้ในการ

ขึน้โครงสร้างโมเดลได้ทนัที 

 

 
ภาพท่ี 113   ไฟล์หน้าตดัท่ีวาดโดยผู้ใช้โปรแกรม 

 
 

ภาพท่ี 114  การขึน้โมเดลรูปแบบหน้าตดัท่ีเพิ่มเข้ามาจากเส้นท่ีเลือก 
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1.6 การเลือกแผงกันแดด (Sunshade) 

การขึน้โมเดลแผงกันแดดมีลักษณะเดียวกับการขึน้โครงสร้างหน้าตัด          

(Profile) คือ การเลือกตําแหน่งเส้นท่ีต้องการจดัวาง โปรแกรมจะทําการเสกลความยาวเท่ากับ

ความยาวของเส้น  

 
ภาพท่ี 115  รูปแบบแผงกนัแดด (Sunshade)  

 
ภาพท่ี 116  การขึน้โมเดลแผงกนัแดด (Sunshade)   
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ภาพท่ี 117  โมเดลแผงกนัแดด (Sunshade)   
 

2. ขัน้ตอนท่ี 2 การเปล่ียนแปลงงานออกแบบ (Design Change) 

งานออกแบบสถาปัตยกรรมจะมีการพัฒนาหรือปรับเปล่ียนรูปแบบ ดังนัน้

โปรแกรมจงึมีฟังค์ชนัการสบัเปล่ียนคอมโพเนนท์ของโมเดล และเปล่ียนสีกระจก  

2.1 การสับเปล่ียนคอมโพเนนท์ของโมเดล (Swap) 

การสับเปล่ียนคอมโพเนนท์ เช่น แผงกันแดด สามารถทําได้ด้วยการใส่

โมเดลแผงกนัแดดท่ีเส้นบนผิวโมเดล และทําการกําหนดเป็นต้นแบบ (Prototype) จากนัน้ทําการ

เลือกแบบแผงกันแดดแบบเก่าท่ีต้องการจะเปล่ียน และกดปุ่ มสบัเปล่ียน (Swap) คอมโพเนนท์

ทัง้หมดของแผงกนัแดดจะถกูเปล่ียนแปลงตามรูปแบบต้นฉบบั 

 

 
 

ภาพท่ี 118 การเลือกแผงกนัแดดต้นแบบ (Prototype)  
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ภาพท่ี 119 การเลือกแผงกนัแดดท่ีจะเปล่ียน  

 

 
 

ภาพท่ี 120  การสบัเปล่ียนแผงกนัแดด (Swap)  
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 2.2 การเปล่ียนสีกระจก (Glass Colours Change) 

การออกแบบสีกระจกในปัจจุบนัมีหลากหลายสีสัน และต้องมีการปรับ

คา่ความโปร่งใสของสีกระจกทกุครัง้เม่ือใช้เปล่ียนวสัด ุ(Material) ในโปรแกรม SketchUp ดงันัน้

ฟังค์ชนัการเปล่ียนสีกระจกในขัน้ตอนการเปล่ียนสีกระจก จึงมีประโยชน์ในการเปล่ียนสีและค่า

ความโปร่งใสได้รวดเร็ว 

 

 
 

ภาพท่ี 121   การเปล่ียนสีกระจก   
 

3. ขัน้ตอนท่ี 3  การเปรียบเทียบงานออกแบบ (Design Compare) 

3.1 การเก็บข้อมูลโมเดล (Create Schemes) 

ผู้ ใช้โปรแกรมสามารถทําการออกแบบระบบผนงักระจก (Curtain Wall) 

ได้ทัง้ 3 แบบ ในช่วงการพฒันาแบบ (Schematic Design) คือ Scheme-A , Scheme-B , 

Scheme-C โดยเม่ือทําโมเดลเสร็จในแต่ละครัง้ให้เลือกโมเดลระบบผนงักระจก (Curtain Wall) 

และเลือกรูปแบบ (Scheme Select) เพ่ือเก็บข้อมลูท่ีด้านบนขวาสดุของโปรแกรม 

3.2 การแสดงโมเดลเพ่ือเปรียบเทียบ (Display Schemes) 

ภายหลงัจากทําการออกแบบทัง้ 3 แบบ เสร็จแล้ว ขัน้ตอนตอ่ไปคือการดู

รูปแบบ Scheme-A , Scheme-B , Scheme-C โดยเม่ือเลือก Sheme ใดแล้ว Scheme อ่ืนจะถกู

ปิด แสดงโมเดลเฉพาะ Scheme ท่ีเลือก ซึ่งผู้ ใช้สามารถกดดใูนแตล่ะแบบ ณ ตําแหน่งเดียวกัน 

(Switch Schemes) เพ่ือการนําเสนอให้ลกูค้าดเูพ่ือการตดัสินใจ 
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ภาพท่ี 122  การเก็บข้อมลู Scheme-A  

  
 

ภาพท่ี 123 การเก็บข้อมลู Scheme-B 

 

 
 

ภาพท่ี 124 การเก็บข้อมลู Scheme-C 
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ภาพท่ี 125  การแสดงโมเดลเพ่ือเปรียบเทียบงานออกแบบ (1) 

 

 
ภาพท่ี 126  การแสดงโมเดลเพ่ือเปรียบเทียบงานออกแบบ (2) 
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2.2 โปรแกรมสาํหรับกลุ่มบริษัทออกแบบระบบผนังกระจก (Curtain Wall) 

การใช้งานโปรแกรมของกลุ่มบริษัทออกแบบระบบผนงักระจกเป็นโปรแกรมท่ีใช้

ในการทํางานตอ่เน่ืองจากบริษัทสถาปนิก  โดยสว่นประกอบของโปรแกรมมีขัน้ตอนการใช้งานดงันี ้

1. ขัน้ตอนท่ี 1 การเลือกประเภทของระบบผนังกระจก (Curtain Wall)  

ในขัน้ตอนแรกผู้ ใช้โปรแกรมจะเลือกระบบผนงักระจกสําหรับโครงการก่อน 

โดยข้อ พิจารณาว่าจะเลือกใช้ระบบผนงักระจกแบบระบบแยกโครงกรอบ (Stick System) หรือ

ระบบผนงักระจกสําเร็จรูป (Unitised System) มีรายละเอียดในบทท่ี 2 เร่ือง ทฤษฏีและงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง 

2. ขัน้ตอนท่ี 2 การใช้โปรแกรมกับระบบผนังกระจกแต่ละประเภท  

เม่ือเลือกระบบผนงักระจกในขัน้ตอนท่ี 1 แล้ว ขัน้ตอนตอ่ไปโปรแกรมจะแบง่

การใช้งาน ดงันี ้

2.1 ในกรณีเป็นระบบแยกโครงกรอบ (Stick System) 

2.1.1 การขึน้โมเดลระบบผนังกระจก (Curtain Wall Modelling) 

ขัน้ตอนแรกของการรับงานออกแบบผู้ ใช้โปรแกรมจะต้องทําการ

ปิดเลเยอร์วสัดอุลูมิเนียม เพ่ือทําการปรับเปล่ียนโมเดลอลูมิเนียมใหม่ รูปแบบโปรแกรมจะเป็น

แบบเดียวกัน เพราะโมเดลอลูมิเนียมของระบบแยกโครงกรอบ เป็นรูปแบบสําเร็จภาพท่ีมีใน

ผลิตภณัฑ์ของบริษัทผู้ผลิตโดยทัว่ไป 

 

 
 

ภาพท่ี 127  รูปแบบโปรแกรมของระบบแยกโครงกรอบ ( Stick System Modelling ) 
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ภาพท่ี 128  เคร่ืองมือท่ีชว่ยในการขึน้โมเดล ประกอบด้วยการพิจารณามมุองศา  
 

   
 

ภาพท่ี 129  เคร่ืองมือการเปล่ียนสีวสัด ุ(Material Colour Selections)  

                   และเลือกรูปแบบแผงกนัแดด (Sunshade) 
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2.1.2 การถอดปริมาณวัสดุของระบบแยกโครงกรอบ                 

(Stick System) 

การถอดปริมาณวสัดขุองระบบนีต้้องการเฉพาะแบบแยกชิน้ส่วน    

(Pieces) ตามขัน้ตอนการทํางาน  ดงันี ้  

1. วัสดุอลูมิเนียม (Aluminium) 

การเลือกคอมโพเนนท์อลูมิเนียม และทําตารางรายงาน ท่ี

ประกอบไปด้วยช่ือรหสัวสัด ุ(Part-Number) , คําอธิบาย (Description) , จํานวน (Quantity) , 

ความกว้าง ( Width) ,ความลกึ(Depth), ความยาว (Length) , จํานวนรวม (Grand Total) 

รูปแบบตารางถอดปริมาณวสัดอุลมูิเนียมจะมี 2 แบบ ให้เลือก 

คือ ตารางอลมูิเนียมแบบแยกตามขนาด (Batch) , ตารางอลมูิเนียมแบบสรุปรวม (Individual)  

ผู้ ใช้งานสามารถแสดงผลและบนัทึกไฟล์ (Export) ในรูปของ 

Html , .Pdf และ .CSV ท่ีสามารถไปเพิ่มข้อมลูในโปรแกรม Microsoft Excel ในรูปแบบตาราง

เฉพาะของแตล่ะบริษัท   

 

 
 

ภาพท่ี 130  ขัน้ตอนการถอดปริมาณวสัดอุลมูิเนียม (Aluminium Report) 
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ภาพท่ี 131  รูปแบบโปรแกรมของการถอดปริมาณวสัดอุลมูิเนียม (Aluminium Report) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 132  การตัง้คา่ตวัเลขแบบปัดเศษ (Round Dimensions) 
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ภาพท่ี 133  ตารางอลมูิเนียมแบบแยกตามขนาด (Batch) ในรูปแบบ Html 
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ภาพท่ี 134  ตารางอลมูิเนียมรูปแบบสรุปรวม (Individual) ในรูปแบบ Html 
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ภาพท่ี 135  ตารางอลมูิเนียมแบบแยกตามขนาด (Batch) ไฟล์ .CSV 

 

 
 

ภาพท่ี 136  ตารางอลมูิเนียมรูปแบบสรุปรวมของอลมูิเนียม (Individual) ไฟล์ .CSV 
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2. วัสดุกระจก (Glass) 

การเลือกผิวกระจก และทําตารางรายงาน ท่ีประกอบไปด้วย 

ช่ือรหสัวสัด ุ(Part -Number) , ความหนา (Thickness) , ความกว้าง (Width), ความสงู (Height), 

จํานวน (Quantity), พืน้ที (Area), จํานวนรวม (Total Quantity), พืน้ท่ีรวม (Total Area) 

ขัน้ตอนการทําตารางรายงานของวัสดุกระจกจะมีความ

แตกต่างจากวัสดุอลูมิเนียม เพราะกระจกต้องมีการกําหนดระยะจริง (Offset), ความหนา              

(Thickness), การทําเป็นชิน้ (Group) และกดปุ่ ม GL-Report เพ่ือเลือกรูปแบบตารางรายงาน 

รูปแบบตารางถอดปริมาณวสัดกุระจกจะมี 2 แบบ ให้เลือก คือ  

ตารางแบบคดัแยกความหนาและวสัด ุ(Batch) , ตารางแบบสรุปรวม (Individual)  

ผู้ ใช้งานสามารถแสดงผลและบนัทึกไฟล์ (Export) ในรูปของ 

Html , .Pdf และ .CSV ท่ีสามารถไปเพิ่มข้อมลูในโปรแกรม Microsoft Excel ในรูปแบบตาราง

เฉพาะของแตล่ะบริษัท   

 

  

 
 

ภาพท่ี 137  ขัน้ตอนการถอดปริมาณกระจก (Glass Report) 
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ภาพท่ี 138  ตารางกระจกแบบแยกตามขนาด (Batch) ในรูปแบบ Html 
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ภาพท่ี 139  ตารางแบบสรุปรวมของกระจก (Individual) ในรูปแบบ Html 
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ภาพท่ี 140  ตารางกระจกแบบแยกตามขนาด (Batch) ไฟล์ .CSV 

 

 
ภาพท่ี 141  ตารางกระจกรูปแบบสรุปรวม (Individual) ไฟล์ .CSV 
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2.2 ในกรณีเป็นระบบผนังกระจกสาํเร็จรูป (Unitised System) 

ขัน้ตอนแรกของการรับงานออกแบบผู้ ใช้งานจะต้องทําการปิดเลเยอร์วสัดุ

อลูมิเนียม  ซึ่งมีเฉพาะพืน้ผิวต้นแบบท่ีมีลวดลาย (2D-Patterned Faces) และทําการขึน้โมเดล

โดยมีขัน้ตอนการใช้งานดงันี ้ 

2.2.1 การเก็บข้อมูลโมเดล (Store Model Data) 

ในการสร้างกระจกผู้ใช้งานต้องเลือกผิวกระจกท่ีมีลวดลาย (2D-

Patterned faces) และทําการเก็บลวดลายในเลเยอร์  “ Pattern ”  เหลือเฉพาะโมเดลท่ีมีการแบง่

พืน้ผิว (Sub-Dividing Unit) 

 

 
ภาพท่ี 142  รูปแบบโปรแกรมการเก็บข้อมลูของโมเดล (Store Pattern Data) 
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2.2.2 การกาํหนดช่ือรหัสวัสดุ (Tag Part-Number)  

การกําหนดคณุสมบตัขิองวสัดโุดยการเปล่ียนสีพืน้ผิวพร้อมกบั 

การตัง้ช่ือรหสัวสัดใุห้โดยอตัโนมตัิ ซึ่งพืน้ผิวท่ีมีขนาดเท่ากันจะมีการตัง้ช่ือรหสั (Attribute/ Part 

Number) เดียวกนั และพืน้ผิวท่ีมีขนาดตา่งกนัควรตัง้ช่ือรหสัตา่งกนั โดยในโปรแกรมจะกําหนดช่ือ

รหสั คือ CW1, CW 2,CW-3,... ซึ่งเป็นช่ือรหสัโดยทัว่ไป หากผู้ ใช้โปรแกรมต้องการเปล่ียนช่ือ 

สามารถเปล่ียนได้ท่ีฟังค์ชัน Retag Part-Number การตัง้ช่ือจะถูกบนัทึกเป็นค่าคุณสมบัต ิ

(Attribute) ไว้กบัผิวโมเดล  

 

 
ภาพท่ี 143  รูปแบบโปรแกรมของการกําหนดช่ือรหสัวสัด ุ(Tag Part-Number) 

2.2.3 การเปิดเลเยอร์ลวดลาย (Auto Open Pattern Model) 

ในบางกรณีขนาดของผนงักระจกท่ีมีขนาดเท่ากัน ในการออกแบบ

อาจจะมีลวดลายท่ีแตกต่างกัน และทําให้การตัง้ช่ือต่างกัน ดังนัน้โปรแกรมจึงต้องมีการเปิดด ู       

เลเยอร์ลวดลาย (Pattern Layer) เพ่ือดคูวามแตกตา่ง และทําให้ผู้ ใช้โปรแกรมสามารถพิจารณา

ในการเปล่ียนช่ือของผนงักระจก 

  
 

ภาพท่ี 144  รูปแบบโปรแกรมของการเปิดเลเยอร์ลวดลาย (Auto Open Pattern Model) 
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2.2.4 การเปล่ียนช่ือรหัสวัสดุ (Retag Part-Number) 

ภายหลังจากพิจารณารูปแบบผนังกระจกท่ีมีความแตกต่างกัน  

การเปล่ียนช่ือรหสัวสัด ุสามารถทําได้โดยคลิกเลือกผนงักระจกท่ีต้องการเปล่ียนช่ือ โปรแกรมจะมี

ตวัเลือกให้ผู้ออกแบบสามารถกําหนดช่ือได้ และทําการเลือกสีเพ่ือแยกความแตกตา่ง 
 

 
ภาพท่ี 145  รูปแบบโปรแกรมของการเปล่ียนช่ือรหสัวสัด ุ(Retag Part-Number) 

 
กระบวนการ Tag Part-Number และ Retag Part-Number 

โปรแกรมจะทําการคดัเลือกผนงักระจกท่ีมีการตัง้ช่ือรหสัวสัดท่ีุแตกตา่งกนั มาจดัวางในหน้าจอ

ของโปรแกรม เพ่ือเตรียมให้ผู้ออกแบบทําการวาดลวดลายและสร้างเป็นคอมโพเนนท์ในขัน้ตอน

ตอ่ไป 

2.2.5 การสร้างคอมโพเนนท์ของผนังกระจก  

        (Create Panel Component) 

การสร้างคอมโพเนนท์ของผนงักระจกสามารถทําได้โดยการใส่ข้อ

มูลค่าของขนาดอลูมิเนียม คือ ความกว้าง (Width) และความลึก (Depth) ในแต่ละส่วนของ 

โครงสร้างแนวตัง้  (Mullion) , โครงสร้างรอยตอ่ส่วนบนและส่วนล่าง (Head , Sill) และโครงสร้าง

บริเวณตรงกลางของผนงักระจก (Transom) และกําหนดสีของอลมูิเนียม (Frame Colours) และสี

กระจก (Glass Colours) จากนัน้โปรแกรมจะทําการสร้างคอมโพเนนท์ตามช่ือผิววสัดท่ีุการ

กําหนดช่ือรหสัวสัด ุ(Part- Number / Attribute) 
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ภาพท่ี 146  ขัน้ตอนการสร้างโครงสร้างอลมูิเนียมของ Head , Sill ,Female Mullion , 

                   Male Mullion 

 
 

ภาพท่ี 147  ขัน้ตอนการสร้างกระจก Insulated Glass Unit (IGU) และ Laminated Glass 
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ภาพท่ี 148  ขัน้ตอนการสร้างแผงกนัแดด ( Sunshade ) 

 
ภาพท่ี 149  ขัน้ตอนการสร้างคอมโพเนนท์ระบบผนงักระจกสําเร็จรูป (Unitised System) 
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2.2.6 การวางคอมโพเนนท์ของผนังกระจกบนผิวท่ีตัง้รหัสวัสดุ  

(Components Mapping) 

การวางคอมโพเนนท์บนผิวโมเดล สามารถทําได้โดยการคลิกเลือก

พืน้ผิวท่ีมีการกําหนดช่ือรหสัวสัด ุ(Part-Number) คอมโพเนนท์ผนงักระจกท่ีมีการตัง้ช่ือแบบ

เดียวกนัจะถกูวางบนพืน้ผิวในแตล่ะชอ่งของโมเดลท่ีมีการแบง่พืน้ผิว (Sub-Dividing Unit) 

 

 
ภาพท่ี 150  หลกัการสร้างคอมโพเนนท์และการติดตัง้ 

ระบบผนงักระจกสําเร็จรูป (Unitised System) 
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ภาพท่ี 151  ขัน้ตอนการวางคอมโพเนนท์ลงบนพืน้ผิวโมเดลของอาคารตวัอยา่ง 

 

 

 
 

ภาพท่ี 152  ผลการใช้โปรแกรมวางคอมโพเนนท์ของผนงักระจกสําเร็จบนพืน้ผิวโมเดล 
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2.2.7 การเพิ่มรูปแบบคิว้อลูมิเนียม (Add Caps)    

ถ้าผู้ออกแบบต้องการเพิ่มรูปแบบของอลมูิเนียม สามารถเพิ่มเตมิ

โดยการคลิกเลือกเส้นบนพืน้ผิว เพ่ือทําการโหลดคอมโพเนนท์ของคิว้ (Cap)  

  
 

ภาพท่ี 153  ขัน้ตอนการเพิ่มคิว้ (Add Caps) 
 

 
 

ภาพท่ี 154  ผลการใช้โปรแกรมเพิ่มคิว้ (Add Caps) 
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2.2.8 การถอดปริมาณวัสดุของระบบผนังกระจกสาํเร็จรูป                        

(Material Take-Off) 

โปรแกรมจะทําการถอดปริมาณวสัดขุองระบบนี ้ 2 รูปแบบ คือ 

แบบจํานวนแผ่นและแบบจํานวนคิว้ จากการเลือกคอมโพเนนท์ของผนงักระจก และคอมโพ     

เนนท์ของคิว้ 

2.2.8.1 แบบจาํนวนแผ่น ( Panel Report )  

การถอดปริมาณแบบจํานวนแผ่นผู้ ใช้ต้องทําการเลือกคอม

โพเนนท์ของผนงักระจกสําเร็จรูปทัง้หมด  

รูปแบบตารางถอดปริมาณผนงักระจกจะมี 2 แบบ ให้เลือก 

คือ ตารางผนงักระจกแบบแยกขนาด (Batch), ตารางผนงักระจกแบบสรุปรวม (Individual)  

โดยตารางรายงาน ประกอบไปด้วย ช่ือคอมโพเนนท์           

(Component Name) , จํานวน (Quantity) , ความกว้าง (Width) , ความลึก (Depth) , ความยาว 

(Length) , พืน้ท่ี (Area) , วสัด ุ(Material) , จํานวนทัง้หมด (Grand Total) , พืน้ท่ีรวม (Area) 

ผู้ ใช้งานสามารถแสดงผลและบนัทึกไฟล์ (Export) ในรูป

ของ Html , .Pdf และ .CSV ท่ีสามารถไปเพิ่มข้อมลูในโปรแกรม Microsoft Excel ในรูปแบบ

ตารางเฉพาะของแตล่ะบริษัท   

 
ภาพท่ี 155  รูปแบบโปรแกรมของการถอดปริมาณแบบจํานวนแผน่ (Panel Report) 
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ภาพท่ี 156 ตารางผนงักระจกแบบแยกตามขนาด (Batch) ในรูปแบบ Html  

 

 

 
ภาพท่ี 157  ตารางผนงักระจกแบบสรุปรวม (Individual) ในรูปแบบ Html 
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ภาพท่ี 158  ตารางผนงักระจกแบบแยกตามขนาด (Batch) ไฟล์ .CSV 

 

 

 
 

ภาพท่ี 159  ตารางผนงักระจกแบบสรุปรวม (Individual) ไฟล์ .CSV 
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2.2.8.2 แบบจาํนวนคิว้ (Cap Report)  

การถอดปริมาณแบบจํานวนคิว้ผู้ ใช้ต้องทําการเลือกคอม

โพเนนท์ของคิว้ (Cap) ทัง้หมด  

รูปแบบตารางถอดปริมาณวสัดกุระจกจะมี  2  แบบ ให้

เลือก คือ ตารางแบบคดัแยกขนาดและวสัด ุ(Batch) , ตารางแบบสรุปรวม (Individual)  

โดยตารางรายงาน ประกอบไปด้วย  รหัส ช่ือวัสด ุ                  

(Part-Number) , คําอธิบาย (Description) , จํานวน (Quantity) , ความยาว (Length) ,วสัด ุ

(Material) , จํานวนทัง้หมด (Grand Total) 

ผู้ ใช้งานสามารถแสดงผลและบนัทึกไฟล์ (Export) ในรูป

ของ Html , .Pdf และ .CSV ท่ีสามารถไปเพิ่มข้อมลูในโปรแกรม Microsoft Excel ในรูปแบบ

ตารางเฉพาะของแตล่ะบริษัท   

 

         

 
 

ภาพท่ี 160  รูปแบบโปรแกรมของการถอดปริมาณแบบจํานวนคิว้ (Cap Report) 
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ภาพท่ี 161  รูปแบบการเพิ่มคิว้ (Cap)  

 
ภาพท่ี 162  ตารางคิว้แบบแยกตามขนาด (Batch) ในรูปแบบ Html 

 
ภาพท่ี 163  ตารางคิว้แบบสรุปรวม (Individual) ในรูปแบบ Html 
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ภาพท่ี 164  ตารางคิว้แบบแยกตามขนาด (Batch) ไฟล์ .CSV 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 165  ตารางคิว้แบบสรุปรวม (Individual) ไฟล์ .CSV 
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 บทท่ี 6 

สรุปผลการพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

 

ผู้ วิจยัขอสรุปประเดน็ในการพฒันาโปรแกรม ผลของการพฒันาโปรแกรมเสริม   

ปัญหาและอปุสรรคท่ีไมส่ามารถแก้ได้ระหวา่งการพฒันา พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะท่ีน่าจะเป็น 

ประโยชน์และเป็นแนวทางในการพฒันาเพิ่มเตมิดงันี ้

 

1. ประเดน็ในการพัฒนาโปรแกรม 

 ประเดน็ในการพฒันาโปรแกรมได้จากการศกึษาการออกแบบอาคารของสถาปนิก  

กระบวนการทํางานของบริษัทออกแบบทางด้านระบบผนงักระจก (Curtain Wall) และการพฒันา 

โปรแกรมเสริม (Plugin) ในโปรแกรม SketchUp ทําให้เห็นวา่หากมีการพฒันาเคร่ืองมือเพ่ือชว่ย 

ในการจําลองภาพ 3 มิต ิของระบบผนงักระจก (Curtain Wall)  ให้สามารถใช้งานได้ง่าย และชว่ย 

ลดระยะเวลาในการขึน้โครงสร้าง พร้อมทัง้ถอดปริมาณวสัดเุพ่ือใช้ในการคํานวณงบประมาณการ 

ก่อสร้าง จะเป็นประโยชน์กบัผู้ใช้งาน โดยการพฒันาโปรแกรมกําหนดตามลกัษณะความต้องการ 

ของผู้ใช้โปรแกรมในแตล่ะประเภท 

1.1 บริษัทสถาปนิก 

             1.1.1 การขึน้โมเดล ในการออกแบบบริษัทสถาปนิกจะขึน้โมเดลในส่วนของ

กระจกและอลมูิเนียมในลกัษณะพืน้ฐาน เพ่ือต้องการดรููปลกัษณ์ของอาคาร และลวดลายของผนงั 

ดงันัน้การขึน้โมเดลจะเป็นลกัษณะพืน้ฐาน เพ่ือนําไปใช้ในการพฒันาแบบก่อสร้างผนงักระจก 

1.1.2 การเปล่ียนแปลงงานออกแบบ ในการทํางานของบริษัทสถาปนิกมี

ความจําเป็นในการพฒันาแบบเปลือกอาคาร คือ การเปล่ียนแปลงรูปแบบอลมูิเนียมและกระจก 

เชน่ รูปทรง สีของวสัด ุ เพ่ือใช้ในการนําเสนอลกูค้า 

1.1.3 การเปรียบเทียบงานออกแบบ มีความจําเป็นในการเก็บข้อมลูโมเดลใน

แตล่ะแบบ เพ่ือใช้ทําการเปรียบเทียบเม่ือต้องนําเสนองานและเป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจ

ให้กบัลกูค้า 
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1.2 บริษัทออกแบบระบบผนังกระจก (Curtain Wall) 

1.2.1 การขึน้โมเดล ผู้ ใช้งานต้องการโปรแกรมท่ีสามารถทํางานตอ่เน่ืองจาก

โมเดลของสถาปนิก คือ การขึน้โมเดลในลกัษณะโครงสร้างตามระบบผนงักระจก ซึ่งมีอยู่ 2 ระบบ 

คือ ระบบแยกโครงกรอบ (Stick System) กบัระบบแผน่ผนงักระจกสําเร็จรูป (Unitised System) 

1.2.2 การถอดปริมาณวัสดุ ผู้ ใช้งานต้องการโปรแกรมท่ีสามารถถอดปริมาณ

วสัดขุองระบบผนงักระจก (Curtain Wall) รวมทัง้ข้อมลูในสว่นของขนาดโครงสร้าง และนําไปใส่ใน

ตารางวสัดขุองแตล่ะบริษัท 

 

2. ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริม 

โปรแกรมเสริมท่ีพฒันาแล้วมีความสามารถและรายละเอียดดงันี ้

2.1 โปรแกรมเสริมของกลุ่มบริษัทสถาปนิก 

              2.1.1 สามารถสร้างแบบจําลองสามมิตท่ีิสร้างขึน้จากลวดลายของอาคาร 

(Patterned Facade) โดยมีรูปแบบหน้าตดัอลมูิเนียมของบริษัทผู้ผลิตตา่ง ๆ , การใสสี่วสัด ุ, การ

สบัเปล่ียนขนาด และรูปแบบหน้าตดัอลมูิเนียม,การเพิ่มแผงกนัแดด 

2.1.2  สามารถเพิ่มรูปแบบหน้าตดัท่ีออกแบบโดยสถาปนิก  โดยการสร้างผิวหน้า

ตดั  (Profile Face) และบนัทกึในแฟ้มข้อมลูท่ีเก็บคอมโพเนนท์ของรูปแบบหน้าตดัแตล่ะชนิด 

(Component Folder) 

2.1.3  สามารถแก้ไขการเช่ือมตอ่ของโครงสร้างแนวตัง้ (Mullion) และโครงสร้าง

แนวนอน (Transom) โดยฟังค์ชัน่การเช่ือม (Join) , การตดั (Cut) , การเพิ่มความยาว (Extend)  

ในกรณีท่ีเป็นมมุข้อตอ่ หรือการเหล่ือมกนัของคอมโพเนนท์ 

2.1.4 สามารถเปล่ียนงานออกแบบโดยการเปล่ียนสีวสัด ุเพิ่มเตมิจากสีมาตรฐาน 

และทําการสบัเปล่ียนคอมโพเนนท์ท่ีสถาปนิกสามารถสร้างขึน้ได้ในรูปแบบตามความต้องการ  

2.1.5 สามารถบนัทึกงานพฒันาแบบ (Schematic Design Models) และเปิดดู

เพ่ือเปรียบเทียบงานออกแบบ และสถาปนิกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการสร้างภาพของแตล่ะ

แบบและใช้ร่วมกบัโปรแกรม SketchUp Layout   
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2.2 โปรแกรมเสริมของกลุ่มบริษัทออกแบบระบบผนังกระจก (Curtain Wall) 

            2.2.1 ระบบแยกโครงกรอบ (Stick System) 

2.2.1.1 สามารถสร้างรูปแบบหน้าตดั บนัทกึไว้ในแฟ้มข้อมลูท่ีเก็บคอม

โพเนนท์ของรูปแบบหน้าตดัแตล่ะชนิด (Component Folder) และสบัเปล่ียนโมเดลหน้าตดัท่ี

ออกแบบโดยสถาปนิกได้อย่างรวดเร็ว ภายหลงัจากท่ีวิศวกรคํานวณความแข็งแรงของโครงสร้าง 

2.2.1.2 สามารถแก้ไขงานออกแบบของสถาปนิกโดยการเช่ือมตอ่ของ

โครงสร้างแนวตัง้ (Mullion) และโครงสร้างแนวนอน (Transom) โดยฟังค์ชัน่การเช่ือม (Join) ,    

การตดั (Cut) , การเพิ่มความยาว (Extend) ในกรณีท่ีเป็นมมุข้อตอ่ หรือการเหล่ือมกนัของคอม

โพเนนท์ 

2.2.1.3 สามารถถอดปริมาณวสัดกุระจกและอลมูิเนียมจากโมเดลท่ีรับมา

จากบริษัทสถาปนิกเป็นไฟล์ .Html , .CSV และสามารถพิมพ์หรือบนัทึกในรูปแบบไฟล์ .Pdf  

            2.2.2 ระบบแผ่นผนังกระจกสาํเร็จรูป (Unitised System) 

2.2.2.1 สามารถบนัทึกข้อมลูโมเดล คือ คอมโพเนนท์ ลวดลาย แผน่ผนงั

กระจก จากงานออกแบบเก็บไว้ในเลเยอร์เพ่ือใช้เปิดดใูนภายหลงั 

2.2.2.2 สามารถสร้างคอมโพเนนท์ของแผน่ผนงักระจก โดยการกําหนด

ขนาดโดยวิศวกร และทําการจดัวางบนโมเดลอาคารของสถาปนิก 

2.2.2.3 สามารถสร้างคิว้ และบนัทกึในไว้ในแฟ้มข้อมลูท่ีเก็บคอมโพ -    

เนนท์ของรูปแบบหน้าตดัแตล่ะชนิด (Component Folder)  

2.2.2.4 สามารถถอดปริมาณแผน่ผนงักระจกและคิว้เป็นไฟล์ .Html, 

.CSV และสามารถพิมพ์หรือบนัทกึในรูปแบบไฟล์ .Pdf  

 

3. ปัญหาและอุปสรรค 

ในระหวา่งการพฒันาโปรแกรมเสริมพบปัญหาและอปุสรรคหลายประการซึง่สว่น 

ใหญ่สามารถแก้ไขได้แตค่งเหลือปัญหาท่ียงัไมส่ามารถแก้ไขได้ คือ 

3.1 การคํานวณมมุตําแหนง่การวางด้านหน้าของหน้าตดัโครงสร้าง ซึง่การพฒันา 

โปรแกรมเพ่ือชว่ยในการขึน้โครงสร้างอลมูิเนียมในโปรแกรม SketchUp มีความยาก และไม ่

สามารถกําหนดทิศทางด้านหน้าของหน้าตดั ดงันัน้ผู้ ใช้ต้องกําหนดมมุองศาหากเป็นโครงสร้าง 

ท่ีมีความซบัซ้อน (Complex Structure) 
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3.2 การใสค่อมโพเนนท์อลมูิเนียมบนเส้นท่ีมีการตดักนัจํานวนมาก จะใช้ระยะ

เวลานาน วิธีการท่ีทําเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว คือ ผู้ใช้โปรแกรมควรใสค่อมโพเนนท์อลมูิเนียมบน

เส้นทีละชัน้ของอาคาร 

3.3 การจดัวางคอมโพเนนท์แผน่ผนงักระจกสําเร็จรูปบนผิวท่ีการตัง้ช่ือรหสัวสัด ุ  

(Tag Number) ไม่สามารถกําหนดช่ือของผิวท่ีกําหนดกบัช่ือคอมโพเนนท์ท่ีตรงกนั และทําการจดั

วางลงโดยอตัโนมตัิ ผู้ ใช้โปรแกรมต้องดสีูผิว (Coloured Faces) ในแต่ละช่องของโมเดลและทํา

การเลือกคอมโพเนนท์ให้วางบนตําแหนง่ท่ีต้องการ 

 

4. ความเหน็ของสถาปนิกและวิศวกรท่ีทาํงานด้านระบบผนังกระจก (Curtain wall) 

ผู้ วิจยัได้นําโปรแกรมไปเสนอและสาธิตการใช้งานกบัสถาปนิกและวิศวกรท่ีทํางาน 

ด้านระบบผนงักระจก (Curtain Wall) แล้วได้รับความเห็นเก่ียวกบัโปรแกรม คือ 

4.1 บริษัท Meinhardt (Thailand) Ltd. 

ผู้ วิจัยได้เสนอและสาธิตการใช้โปรแกรมกับ Mr.Peter Bouras (Associate 

Director – Façade) สถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ทํางานด้านสถาปัตยกรรมและให้คําปรึกษา

ทางด้านการออกแบบระบบผนงักระจก วสัดใุนการออกแบบเปลือกอาคารมาเป็นระยะเวลา 27 ปี 

โดยลกัษณะงานท่ีทําคือ งานพฒันาแบบก่อสร้างร่วมกบัสถาปนิก และการประสานงานกบัเจ้าของ

โครงการ ผู้ รับเหมา ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ตะวนัออกกลาง ออสเตรเลีย และประเทศจีน     

Mr.Peter Bouras ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัโปรแกรมดงันี ้

            4.1.1 รูปแบบโปรแกรม (Interface design) 

โปรแกรมเสริม (Plugin) นีส้ามารถพฒันางานออกแบบและชว่ยในการ

จดัเตรียมเอกสารในการถอดปริมาณวสัด ุซึง่เป็นข้อมลูพืน้ฐานสําหรับผู้ประมลูโครงการก่อสร้าง 

ข้อมลูท่ีได้จากการใช้โปรแกรมชว่ยให้ผู้ รับเหมามีความเข้าใจระบบโครงสร้างชดัเจนมากขึน้ ไม่

สร้างความสบัสนกบัผู้ประสานงานของโครงการ เพราะทกุฝ่ายมีข้อมลูรูปแบบเดียวกนั เจ้าของ

โครงการสามารถเปรียบเทียบข้อมลูของผู้ประมลูอยา่งเท่าเทียมกนั 

4.1.2 ฟังค์ช่ันของโปรแกรม (Plugin’s functions)  

ฟังค์ชัน่ของโปรแกรมดีมาก มีความยืดหยุ่น โปรแกรมสามารถช่วยในการ

ขึน้โมเดลพืน้ฐานของระบบแยกโครงกรอบ (Stick System) กับระบบแผ่นผนงักระจกสําเร็จรูป 

(Unitised System) ชว่ยให้สถาปนิกสามารถเพิ่มข้อมลูรูปแบบหน้าตดัอลมูิเนียมในฐานข้อมลูของ

โปรแกรม(Database) เช่น แบบส่ีเหล่ียม , แบบโค้ง เป็นต้น เม่ือทําโครงการในครัง้ตอ่ไปสถาปนิก
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สามารถขึน้โมเดลในช่วงกระบวนการออกแบบได้อย่างรวดเร็ว การใช้โปรแกรมนีส้ามารถช่วยให้

กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

4.1.3 ผลท่ีได้จากโปรแกรม (Outputs) 

สิ่งท่ีได้จากโปรแกรม คือสามารถเปิดใช้ข้อมูลได้ในโปรแกรม Microsoft 

Excel ซึง่การใช้รูปแบบข้อมลูตารางเป็นเร่ืองปกติของการทํางาน รูปแบบข้อมลูท่ีโปรแกรมทําการ

ถอดปริมาณวสัดดีุมาก ชว่ยให้ฝ่ายออกแบบสามารถพฒันาเพิ่มเติมข้อมลูการถอดปริมาณวสัดไุด้

ในภายหลังซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ รับเหมาก่อสร้างด้วย รวมทัง้มีประโยชน์ในช่วงกระบวนการ

ออกแบบโครงสร้างของอาคาร 

4.1.4 การพัฒนาโปรแกรมในอนาคต (Next development) 

                    โปรแกรมต้องมีรายละเอียดมากขึน้สําหรับการผลิตวสัดแุละงานติดตัง้ ซึ่ง

จะทําให้โปรแกรมสามารถตอบสนองการใช้งานของสถาปนิกในช่วงกระบวนการออกแบบ จนถึง

กระบวนการติดตัง้วัสดุ และจะทําให้ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง ในอนาคตอาจทําโปรแกรม

สําหรับผู้ รับเหมาก่อสร้างท่ีต้องใช้คอมโพเนนท์ (Components) หลายอย่าง เช่น สกรู , น็อต , 

ซิลิโคน, ปะเก็น และอ่ืน ๆ ในการติดตัง้บนอาคาร ดงันัน้โปรแกรมในอนาคตจะมีความซบัซ้อน   

มากขึน้ 

 

4.2 บริษัท Global Façade System Co.,Ltd 

ผู้ วิจยัได้เสนอและสาธิตการใช้โปรแกรมกับนายประพันธ์ศกัดิ์ รักษ์ไชยวรรณ 

(Design Manager) สถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ทํางานด้านสถาปัตยกรรมมาเป็นระยะเวลา 17 ปี 

มีความเช่ียวชาญ 4 ด้าน คือ การวิจยั , การวางแผนกลยทุธ์ , การประเมินราคาทรัพย์สิน งาน

ออกแบบอาคารและการก่อสร้าง โดยเฉพาะอาคารสงูและงานออกแบบระบบผนงักระจก (Curtain 

Wall) มีประสบการณ์ทํางานในกรุงเทพฯ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ และเอเชีย

ตะวนัออก  

นายประพนัธ์ศกัดิ ์รักษ์ไชยวรรณ ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัโปรแกรมดงันี ้

4.2.1 รูปแบบโปรแกรม (Interface design) 

รูปแบบโปรแกรมสวยงาม ดูง่าย แต่เน่ืองจากความต้องการของผู้ ใช้

โปรแกรมมีหลายรายการทําให้ขนาดของโปรแกรมมีความยาว ควรออกแบบโปรแกรมให้มีความ

กระชบั แตใ่นภาพรวมมีความพงึพอใจกบัรูปแบบดีไซน์ของโปรแกรมมาก 
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4.2.2 ฟังค์ช่ันของโปรแกรม (Plugin’s functions)  

ฟังค์ชั่นของโปรแกรมตอบสนองการใช้งานของสถาปนิกทางด้านการ

ออกแบบอาคาร  และตอบสนองการใช้งานของวิศวกรทางด้านเทคนิคการก่อสร้าง กระบวนการใส่

ข้อมูลในโปรแกรมมีความสอดคล้องกับการทํางานจริง ความต้องการฟังค์ชั่นของการขึน้โมเดล

โครงสร้าง 3 มิติของระบบผนงักระจก ครบถ้วนตามความต้องการ ผลการใช้งานโปรแกรมทัง้การ

ขึน้โมเดลและการถอดปริมาณวสัดรุวดเร็วมาก 

4.2.3 ผลท่ีได้จากโปรแกรม (Outputs) 

เทคนิคการขึน้โมเดลโครงสร้าง  3  มิติ  สําหรับสถาปนิกในช่วงการพฒันา

งานออกแบบมีความยอดเย่ียม สิ่งท่ีประทบัใจ คือ การทําแบบโมเดล Schematic Design ท่ีช่วย

ให้สถาปนิก เจ้าของโครงการ และบริษัทท่ีปรึกษา (façade consultants) มีความเข้าใจงาน

ออกแบบได้ดี  ในส่วนของการถอดปริมาณวสัดเุพ่ือใช้เป็นข้อมลูประกอบในการผลิตวสัดเุป็นสิ่งท่ี

นา่อศัจรรย์ โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกบัการทํางานในปัจจบุนัซึ่งใช้เวลานานแตเ่ม่ือใช้โปรแกรม

แล้ว ใช้เวลาไม่มากในการได้ข้อมูลขนาดวัสดุทัง้หมด ข้อมูลองค์ประกอบของโครงสร้าง คือ 

รูปแบบหน้าตดัอลมูิเนียม , สีวสัดขุองกระจกและอลมูิเนียม , ประเภทของกระจก , ประเภทแผงกนั

แดด ครอบคลมุความต้องการพืน้ฐานสําหรับโปรแกรมของงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม 

4.2.4 การพัฒนาโปรแกรมในอนาคต (Next development) 

4.2.4.1 โปรแกรมในส่วนของระบบผนงักระจกสําเร็จรูป (Unitised 

System) ต้องการฟังค์ชัน่เพิ่มเตมิ คือ การตัง้ช่ือแผน่ผนงักระจก , วสัดตุา่ง ๆ เชน่ แผ่นอลมูิเนียม

คอมโพสิท , บานเกล็ด , หิน และอ่ืน ๆ   

4.2.4.2 อาจเพิ่มช่องกระจกบนหลงัคา (Skylight) เข้าไปในโปรแกรมเพ่ือ

งานออกแบบของสถาปนิกและวิศวกร  

4.2.4.3 คอมโพเนนท์ท่ีจําเป็นสําหรับโครงสร้างระบบผนงักระจก (Curtain 

Wall) เชน่ น็อต, สกรู, ตวัยดึคาน , ฉนวนกนัความร้อนและอ่ืน ๆ อาจจะนําไปศกึษาและพฒันาตอ่

เพ่ือความสมบรูณ์ของการใช้งานโปรแกรม  
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4.3 บริษัท Teasco (Thailand) Co., Ltd 

ผู้ วิจยัได้เสนอและสาธิตการใช้โปรแกรมกบั Mr.Gerald Francis Henderson 

(Managing Director) วิศวกรท่ีมีประสบการณ์ทํางานด้านอตุสาหกรรมการก่อสร้างมาเป็น

ระยะเวลา 30 ปี ในประเทศออสเตรเลียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ งานสว่นใหญ่ของบริษัทจะ

เก่ียวข้องกบัการผลิตวสัดกุ่อสร้าง การตดิตัง้โครงสร้างระบบผนงักระจก (Curtain Wall) หน้าตา่ง 

และประต ู

Mr.Gerald Francis Henderson ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัโปรแกรมดงันี ้

4.3.1 รูปแบบโปรแกรม (Interface design) 

โปรแกรมตามท่ีนําเสนออาจจะยงัไมไ่ด้ใช้กบัการทํางานของบริษัทใน

ปัจจบุนั แตมี่ความเป็นไปได้กบัการใช้โปรแกรมนีใ้นอนาคต  เพราะงานออกแบบอาคารนิยมทําใน

รูปแบบ 3 มิต ิและเห็นวา่โปรแกรมมีความยอดเย่ียมซึง่เป็นผลจากความพยายามพฒันาโปรแกรม

เป็นระยะเวลา 3 ปี แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้และการคิดค้นท่ีเป็นแนวความคดิ

ใหม ่รูปแบบโปรแกรมมีประโยชน์กบับริษัทสถาปนิก และบริษัทท่ีปรึกษา (façade consultants) 

เพ่ือใช้ในการนําเสนอโครงสร้างระบบผนงักระจก (Curtain Wall) 

  4.3.2 ฟังค์ช่ันของโปรแกรม (Plugin’s functions)  

การทํางานในปัจจบุนัยงัไมมี่รูปแบบมาตรฐานท่ีทกุคนสามารถใช้งาน

ร่วมกนัได้ แตเ่ห็นวา่ฟังค์ชัน่ของโปรแกรมมีความเหมาะสมตลอดทัง้กระบวนการออกแบบ 

สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือชว่ยการทํางานของบริษัทท่ีปรึกษา (façade consultants) เพ่ือสง่ข้อมลู

ในรูปแบบ 3 มิต ิและรายการวสัดทุัง้หมด ให้กบับริษัทซึง่เป็นผู้ รับเหมาในการเสนอราคาคา่

ก่อสร้าง 

  4.3.3 ผลท่ีได้จากโปรแกรม (Outputs) 

รูปแบบตารางถอดปริมาณวัสดุดีมาก โดยปกติบริษัทจะใช้เวลาใน

กระบวนการนีท้ัง้วนัหรือหลายสปัดาห์ ขึน้อยู่กับความยากง่ายของอาคาร การมีโปรแกรมเข้ามา

ชว่ยคํานวณขนาดและปริมาณวสัดสุามารถลดระยะเวลาในการทํางานเป็นเพียงไมก่ี่นาที 

4.3.4 การพัฒนาโปรแกรมในอนาคต (Next development) 

4.3.4.1 เน่ืองจากงานของบริษัทเน้นในเร่ืองของการถอดปริมาณวสัด ุ การ

ประมาณราคา และการผลิตวสัด ุฝ่ายประมาณราคาจงึมีความต้องการข้อมลูเพิ่มเติม คือ อปุกรณ์

ท่ีใช้ในการติดตัง้ (accessories) และส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ของประต ูหน้าต่าง เพ่ือทํารายการ

ราคาให้กบัลกูค้า  
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4.3.4.2 การคํานวณแสงท่ีตกกระทบกบัผนงักระจก มีความสําคญัในการ

วิเคราะห์การเลือกใช้สีและประเภทของกระจกท่ีมีหลายรูปแบบ รวมทัง้เป็นเคร่ืองมือช่วยสถาปนิก

ในการเลือกประเภทกระจกท่ีถกูต้อง ซึง่จะทําให้โปรแกรมสามารถตอบสนองกบัความต้องการของ

ผู้ออกแบบ 

 

4.4 บริษัท MAA Consultants Co., Ltd  

ผู้ วิ จั ย ไ ด้ เ ส น อ แ ล ะ ส า ธิ ต ก า ร ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม กับ น า ย เ ท พ พิ ทัก ษ์   ว สุ รี                  

(Chief Architect) สถาปนิกท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านนวตักรรมอาคาร และมีประสบการณ์

ทํางานด้านสถาปัตยกรรมมาเป็นระยะเวลา 17  ปี  

นายเทพพิทกัษ์  วสรีุ  ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัโปรแกรมดงันี ้

4.4.1 รูปแบบโปรแกรม (Interface design) 

โปรแกรมมีประโยชน์กับผู้ออกแบบทางด้าน Façade รูปแบบโปรแกรม

สามารถทําให้ผู้ ใช้โปรแกรมท่ีเป็นสถาปนิกมีความเข้าใจในเร่ืองของระบบผนงักระจก (Curtain 

Wall) มากขึน้ โปรแกรมใช้งานง่ายสําหรับสถาปนิกและบริษัทท่ีให้คําปรึกษาทางด้านนี ้ 

4.4.2 ฟังค์ช่ันของโปรแกรม (Plugin’s functions)  

โปรแกรมมีฟังค์ชนัครบถ้วนตอบสนองกบัการใช้งานของสถาปนิก เหมาะ

กบัการทําแบบแนวความคิด (Conceptual Design) และชว่งการพฒันาแบบ (Schematic 

Design) 

4.4.3 ผลท่ีได้จากโปรแกรม (Outputs) 

การทํา Schematic Design Models เป็นทางเลือกท่ีดีในการนําเสนอ

ลกูค้า แทนท่ีจะทําโมเดลหลายแบบแยกกนั โปรแกรมสามารถรวมกนัอยูไ่ด้ในโมเดลเดียวกนั 

4.4.4 การพัฒนาโปรแกรมในอนาคต (Next development) 

เพิ่มรูปแบบคอมโพเนนท์ของแผงกนัแดด (Sunshade) และเพิ่ม Texture 

ของแผน่อลมูิเนียมคอมโพสิทท่ีนิยมใช้กบัการออกแบบผนงัของอาคาร 
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4.5 ศูนย์วิจัยและออกแบบ มจธ.  

           (RESEARCH AND DESIGN SERVICES CENTER KMUTT) 

ผู้ วิจัยได้เสนอและสาธิตการใช้โปรแกรมกับอาจารย์ไมเคิล ปริพล ตัง้ตรงจิตร 

ผู้ อํานวยการศูนย์วิจัยและออกแบบ มจธ. และนายบดินทร์  โชตินันทน์  สถาปนิกท่ีมีความ

เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบอาคาร ระบบผนังกระจก การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี

ประสบการณ์ทํางานด้านสถาปัตยกรรมมาเป็นระยะเวลา 10  ปี  

อาจารย์ไมเคิล ปริพล ตัง้ตรงจิตร และนายบดินทร์  โชตินนัทน์  ได้ให้ความเห็น

เก่ียวกบัโปรแกรมดงันี ้

4.5.1 รูปแบบโปรแกรม (Interface design) 

โปรแกรมดงู่าย ไม่ซบัซ้อน สามารถตอบโจทย์ในการทํางานของสถาปนิก 

การจดัทํารูปภาพคําอธิบายชดัเจน ตอ่ไปอาจจะออกแบบและพฒันาโปรแกรมให้ดดีูย่ิงขึน้ 

4.5.2 ฟังค์ช่ันของโปรแกรม (Plugin’s functions)  

ฟังค์ชัน่ของโปรแกรมมีความสามารถเหมือนกบัการใช้โปรแกรม AutoCad 

มีความประทบัใจในการตดัต่อคอมโพเนนท์อลูมิเนียม ทําให้การทําโมเดลมีความเรียบร้อยและ

ทํางานได้รวดเร็วขึน้ รวมทัง้ชอบการสบัเปล่ียนรูปแบบหน้าตดัของอลมูิเนียม  

4.5.3 ผลท่ีได้จากโปรแกรม (Outputs) 

กระบวนการทํางานของโปรแกรมคิดจากมุมมองของผู้ ออกแบบซึ่งเป็น

สถาปนิก  การใช้งานขึน้โมเดลง่ายกว่าการใช้โปรแกรม Revit การทําโมเดลจากการใช้โปรแกรม

เสริมนีใ้น SketchUp สามารถทําให้เหมือนกบัโครงสร้างจริง และถอดปริมาณได้ง่าย 

4.5.4 การพัฒนาโปรแกรมในอนาคต (Next development) 

          4.5.4.1 การคํานวณคา่ความร้อนและคดัเลือกกระจกให้เหมาะสมกบัสถาน

ท่ีตัง้ของอาคาร และข้อมลูวสัด ุ 

4.5.4.2 การเพิ่ม Texture ของวสัดตุา่ง ๆ ในการออกแบบเปลือกอาคาร 

4.5.4.3 การเพิ่มทางเลือกในการเปรียบเทียบงานออกแบบ การสร้าง Scene 

เปรียบเทียบงานออกแบบ 3 แบบ ในโปรแกรม SketchUp หรือทําเป็นหน้าจอเปรียบเทียบงาน

ออกแบบ พร้อมรายละเอียดข้อมลูหน้าตดัอลมูิเนียม 
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4.6 บริษัท สถาปนิก 49 จาํกัด  

ผู้ วิจัยได้เสนอและสาธิตการใช้โปรแกรมกับนายกฤษฏา  ธีรพงศ์ปรัชญา 

กรรมการบริหาร บริษัท สถาปนิก 49 จํากดั และนายวิชยั  ศรีอไุรรัตนา ผู้ อํานวยการฝ่ายวสัดแุละ

รายละเอียด ซึ่งเป็นสถาปนิกท่ีมีประสบการณ์ทํางานด้านสถาปัตยกรรมมาเป็นระยะเวลา 25 ปี 

และ 30 ปี ตามลําดบั  

นายกฤษฏา  ธีรพงศ์ปรัชญา และนายวิชยั  ศรีอไุรรัตนา ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับ

โปรแกรมดงันี ้

4.6.1 รูปแบบโปรแกรม (Interface design) 

รูปแบบโปรแกรมท่ีนําเสนอมีความเข้าใจได้ง่าย ทัง้นีห้ลกัในการออกแบบ

โปรแกรมคือ ต้องมีความสวยงาม ทนัสมยั สําหรับรายการวสัด ุ(Material Library) ควรจดัวางรูป

ภาพสี และข้อมลูคณุสมบตัใิห้มีความดงึดดูใจสถาปนิกในการเลือกใช้งาน 

4.6.2 ฟังค์ช่ันของโปรแกรม (Plugin’s functions)  

ฟังค์ชั่นของโปรแกรมมีประโยชน์ในการออกแบบอาคาร ช่วยในการขึน้

โมเดลชิน้ส่วนของอาคาร คือ หน้าตดัอลูมิเนียมซึ่งมีอยู่ในท้องตลาด และสามารถกําหนดได้เอง 

ทําให้ระยะเวลาในการทํางานสัน้ลง  

4.6.3 ผลท่ีได้จากโปรแกรม (Outputs) 

สิ่งท่ีได้จากโปรแกรม คือ สามารถส่ือสารกบัเจ้าของโครงการได้ละเอียดขึน้ 

ในชว่งการพฒันาแบบ (Schematic Design Model) ของลกัษณะผิวอาคารซึ่งมีตวัเลือก (Choice) 

วา่จะทําเฟรมด้านนอกหรือด้านใน และการออกแบบแผงกนัแดด (Sunshade) 

4.6.4 การพัฒนาโปรแกรมในอนาคต (Next development) 

4.6.4.1 การประยกุต์การใช้งานโปรแกรมเข้ากบัการศกึษาเร่ืองพลงังาน 

และสภาวะสบาย (Energy and Comfort Condition) ซึง่สามารถชว่ยเจ้าของโครงการ สถาปนิก

ในการเลือกวสัดใุห้เหมาะสมกบัสถานท่ีก่อสร้าง และควรมีตวัเลือกข้อมลูประเภทของกระจกท่ี

เหมาะสมในการออกแบบ  

4.6.4.2 การรวบรวมรายการวสัด ุ(Material Library) ของบริษัทผู้ผลิต ซึ่ง

ผู้ ใช้โปรแกรมมีความต้องการให้บริษัทผู้ผลิตทําการเตรียมข้อมูลไฟล์  SketchUp ของหน้าตดั

อลมูิเนียม (Aluminium  Profile) , สีของวสัดอุลูมิเนียม กระจก แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท โลหะ

ตา่ง ๆ  หิน และข้อมลูวสัด ุ(Material Properties) เพ่ือประโยชน์ในการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์  
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4.6.4.3 การเพิ่มข้อมูลของโมเดลคอมโพเนนท์แผงกันแดด (Sunshade) 

โดยผู้ ใช้โปรแกรม เน่ืองจากสถาปนิกส่วนใหญ่ต้องการออกแบบแผงกันแดด (Sunshade) ให้มี

ลกัษณะเฉพาะของแตล่ะโครงการ 

4.6.4.4 การประมาณราคาจากฐานข้อมูลราคากลางและของผู้ รับเหมา

งาน Curtain Wall เพ่ือช่วยเปรียบเทียบราคาในช่วงการพฒันาแบบ (Schematic Design) โดย

เพิ่มในฟังค์ชนัการเปรียบเทียบงานออกแบบ (Design Compare) 

 

4.7 บริษัท สถาปนิก 110 จาํกัด  

ผู้ วิจยัได้เสนอและสาธิตการใช้โปรแกรมกับนายเสรี ใจหล้า, นายไกรฤทธ์ิ ฤกษ์

เกษม,นายสรัณย์  เหล่าวิทยางกูร สถาปนิกท่ีมีความเช่ียวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

และมีประสบการณ์ทํางานด้านสถาปัตยกรรมมาเป็นระยะเวลา 6 ปี  

นายเสรี ใจหล้า, นายไกรฤทธ์ิ ฤกษ์เกษม,นายสรัณย์  เหลา่วิทยางกรู ได้ให้

ความเห็นเก่ียวกบัโปรแกรมดงันี ้

4.7.1 รูปแบบโปรแกรม (Interface design) 

รูปแบบโปรแกรมดงู่าย การออกแบบรูปภาพกราฟฟิคเพ่ืออธิบายขัน้ตอน

ของโปรแกรมมีความสวยงาม และสร้างความเข้าใจให้กบัผู้ใช้โปรแกรม 

4.7.2 ฟังค์ช่ันของโปรแกรม (Plugin’s functions)  

ฟังค์ชัน่ของโปรแกรมมีประโยชน์ในการออกแบบอาคาร แต่ผู้ ใช้โปรแกรม

ต้องมีระเบียบในการทํางานตามขัน้ตอนการใช้โปรแกรม และต้องเรียนรู้ฝึกทําโปรแกรมจนเกิด

ความเช่ียวชาญในการใช้โปรแกรมร่วมกบับริษัทออกแบบระบบผนงักระจก (Curtain Wall) 

4.7.3 ผลท่ีได้จากโปรแกรม (Outputs) 

           การทํางานโดยทัว่ไปจะขึน้โครงสร้างด้วยการออกแบบคร่าว ๆ ผลท่ีได้จาก

การใช้โปรแกรมทําให้มีทางเลือกในการใช้รูปแบบหน้าตดัอลมูิเนียมตามมาตรฐานทัว่ไป และเม่ือ

สร้างโมเดลจากการใช้โปรแกรมสามารถส่งให้บริษัทผู้ รับเหมางาน Curtain Wall โดยตรง และ

สามารถเปรียบเทียบราคาของบริษัทผู้ รับเหมาแตล่ะรายได้  

4.7.4 การพัฒนาโปรแกรมในอนาคต (Next development) 

4.7.4.1 การเพิ่มรายการวสัด ุ(Material Library) ตามความต้องการของ

ผู้ใช้โปรแกรม  เชน่  สีของวสัดอุลมูิเนียม กระจก แผน่อลมูิเนียมคอมโพสิท โลหะ หิน และอ่ืน ๆ 
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4.7.4.2 การพิจารณาเร่ืองการประหยดัพลงังาน ประกอบกบัการเลือกชนิด

และสีของกระจกแบบตา่งๆ ตามมาตรฐานอตุสาหกรรม  

 

5. สรุปความต้องการของผู้ใช้งาน 

จากข้อมลูความเห็นของสถาปนิก/วิศวกร ตามท่ีกลา่วถึงในข้อ 4 ทําให้สรุปความ 

ต้องการเก่ียวกบัโปรแกรมเสริมได้ดงันี ้ 

5.1 บริษัทสถาปนิก 

มีความต้องการให้พฒันาและปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเตมิ คือ 

5.1.1 ข้อมูลรายการวัสดุ ( Material Library ) จากบริษัทผู้ผลิต               

ซึง่ประกอบด้วย 

5.1.1.1 กระจก (Glass) ฟังค์ชัน่ของโปรแกรมจะต้องสามารถชว่ย

สถาปนิกในการเลือกคณุสมบตัขิองกระจกท่ีเหมาะสมกบัการออกแบบอาคารเพ่ือการประหยดั

พลงังาน และสภาวะสบาย (Energy and Comfort Condition) คือ สีและประเภทของกระจก 

5.1.1.2  คอมโพเนนท์แผงกันแดด (Sunshade) และช่องกระจกบน

หลังคา (Skylight) ฟังค์ชัน่ของโปรแกรมต้องสามารถชว่ยสถาปนิกสร้างโมเดลคอมโพเนนท์ และ

เพิ่มรูปแบบได้ในโปรแกรม เพ่ือใช้ในการขึน้โมเดลครัง้ตอ่ไป  

5.1.1.3 การเพิ่มเตมิสีวัสดุ (Texture) ฟังค์ชัน่ของโปรแกรมต้องสามารถ

ชว่ยสถาปนิกเพิ่มสีวสัดท่ีุใช้ในการออกแบบเปลือกอาคาร เชน่ กระจก อลมูิเนียม อลมูิเนียมคอม- 

โพสิท ไม้ หิน โลหะ และอ่ืน ๆ เพ่ือให้สถาปนิกเลือกใช้ในการตกแตง่อาคาร 

5.1.2 การเปรียบเทียบงานออกแบบ (Design Compare) ท่ีหน้าจอควรมี

ข้อมลูเปรียบเทียบงานออกแบบ ประกอบด้วย 

5.1.2.1 วัสดท่ีุใช้ พร้อมรูปภาพวสัดท่ีุมีอยู่ในโมเดล และคณุสมบตัขิอง

วสัด ุ

5.1.2.2 ประมาณราคา พืน้ท่ีของผนงักระจก ซึง่มีข้อมลูราคาจาก

ฐานข้อมลูราคากลาง และของผู้ รับเหมางาน Curtain Wall  เพ่ือชว่ยในการตดัสินใจของเจ้าของ

โครงการในการเลือกงานออกแบบให้เป็นไปตามงบประมาณหรือราคาคา่ก่อสร้างท่ีกําหนดไว้ 
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5.2 บริษัทออกแบบระบบผนังกระจก (Curtain Wall)  

              มีความต้องการให้พฒันาและปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเตมิ คือ 

  5.2.1 การทาํฐานข้อมูลรายการวัสดุ (Material Library) ไฟล์ SketchUp ซึง่

จดัทําโดยบริษัทผู้ผลิตตา่ง ๆ เพ่ือเป็นข้อมลูในการเลือกใช้วสัดใุห้กบับริษัทสถาปนิก และบริษัท

ออกแบบระบบผนงักระจก  

5.2.2 การตัง้ช่ือแผ่นผนังกระจก และวัสดุต่าง ๆ ตามมาตรฐานของบริษัท 

เพราะการตัง้ช่ือมีมาตรฐานการตัง้ช่ือท่ีแตกตา่งกนั  

5.2.3 การถอดปริมาณวัสด ุท่ีรวมกบัวสัดกุารตดิตัง้  และเช่ือมตอ่กบัตาราง

ประมาณราคาสําหรับการใช้งานของบริษัท เพ่ือสง่ข้อมลูราคาและวสัดท่ีุมีความละเอียดมากขึน้

ให้กบัสถาปนิก 

 

6. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรม 

ในส่วนผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะท่ีเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนําไปพฒันาเพิ่มเติม

ดงันี ้  

6.1 การทํารายการวสัด ุ(Material Library) เป็นเว็บไซต์ของแตล่ะบริษัทผู้ผลิต ซึง่ 

สามารถทําการเพิ่มข้อมลูวสัดไุด้เองจากบริษัทผู้ผลิต และผู้ใช้โปรแกรมสามารถใช้ข้อมลูโมเดล  

และสีวสัดใุนการขึน้โมเดลได้ทนัที  

 6.2 การเลือกเส้นโครงสร้างแนวตัง้ (Mullion) และโครงสร้างแนวนอน (Transom)  

สําหรับโปรแกรมของสถาปนิก ไมจํ่าเป็นต้องมีตวัเลือกมมุองศา โปรแกรมต้องชว่ยคดัเลือกเส้น 

โครงสร้างท่ีถกูต้องเพ่ืออํานวยความสะดวกกบัสถาปนิกในการขึน้โมเดล   

6.3 การคํานวณตําแหนง่ทิศทางแสดงการหนัมมุด้านหน้าของหน้าตดั โดยไมต้่องทํา

การแก้ไขมมุองศาในภายหลงั 

6.4 การจดัวางคอมโพเนนท์แผน่ผนงักระจกสําเร็จรูปบนผิวท่ีการตัง้ช่ือรหสัวสัด ุ   

(Tag Number) โดยอตัโนมตั ิ

6.5 การทําให้โปรแกรมสามารถทํางานเช่ือมตอ่กบัโปรแกรม Revit ได้ เพราะแนวโน้ม

ตอ่ไปข้อมลูโมเดลและแบบก่อสร้างจะทําจากโปรแกรม Revit และใช้ในการสง่งานให้กบัผู้ ทํางาน

ร่วมกนัในโครงการก่อสร้าง 
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การทดสอบโปรแกรมกับระบบคอมพวิเตอร์ท่ีใช้ในการทดสอบ 

จากการทดลองทดสอบโปรแกรมการขึน้โมเดลระบบแยกโครงกรอบ ( Stick System ) 

ปรากฏว่าสามารถประเมินความสามารถของการใช้งานโปรแกรมจากระยะเวลาท่ีใช้ในการขึน้

โมเดล สรุปได้ว่าระยะเวลาท่ีใช้ขึน้อยู่กับขนาดของโมเดลระบบผนังกระจก ความยากง่ายของ

จํานวนเส้นโครงสร้างท่ีตดักนั และระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการทดสอบ ดงันัน้โมเดลอาคารท่ีมี

ขนาดเล็กและไม่ซบัซ้อน โปรแกรมจะสามารถขึน้โมเดลได้อย่างรวดเร็ว และโมเดลอาคารขนาด

ใหญ่ซึง่มีรูปทรงโครงสร้างท่ีมีความซบัซ้อนจะใช้ระยะเวลานานในการขึน้โมเดลระบบผนงักระจก 

 

 

1. โมเดลอาคารขนาดเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบ ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผล 

 Windows 7 32bit 
 RAM – 4GB for 32 bit Operating System 
 Processor: Intel i5 
 Video Card- Nvidia GTS450-512MB 

 
1.02 นาที 

 Windows 8 
 RAM – 8GB + 

 for 64 bit Operating System 
 Processor: Intel i7 
 Video Card- Nvidia Geforce 

 

 
0 นาที 
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2. โมเดลอาคารขนาดกลาง 

 

 
 

ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบ ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผล  

 Windows 7 32bit 
 RAM – 4GB for 32 bit Operating System 
 Processor: Intel i5 
 Video Card- Nvidia GTS450-512MB 

  
6.20  นาที 

 Windows 8 
 RAM – 8GB + 

 for 64 bit Operating System 
 Processor: Intel i7 
 Video Card- Nvidia Geforce 

 
 

0.50  นาที  
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3. โมเดลอาคารขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนของโครงสร้าง 

 

 
 

 

 

 

 

 

ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบ ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผล  

 Windows 7 32bit 
 RAM – 4GB for 32 bit Operating System 
 Processor: Intel i5 
 Video Card- Nvidia GTS450-512MB 

  
40  นาที 

 Windows 8 
 RAM – 8GB + 

 for 64 bit Operating System 
 Processor: Intel i7 
 Video Card- Nvidia Geforce 

 
 

20  นาที  
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