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ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีส่วนช่วยในงานทางสถาปัตยกรรมมากขึ้น ซึ่งไม่ได้
ช่วยเฉพาะในส่วนของกระบวนการออกแบบเท่านั้น กระบวนการตรวจข้อกฎหมายจากแบบเป็น
กระบวนการหนึ่งที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้ามามีบทบาทเช่นเดียวกัน  อาจกล่าวได้ว่าหากสามารถ
ออกแบบระบบให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยตรวจแบบทางสถาปัตยกรรมได้  ก็จะช่วยท าให้การตรวจ
แบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังช่วยลดปริมาณกระดาษแบบที่ตรวจแล้วผิดกฎหมายได้ 

โปรแกรมตรวจข้อกฎหมายควบคุมอาคาร (Building Regulation Check) ถูกสร้างขึ้น
เพ่ือที่จะพัฒนาระบบการตรวจข้อกฎหมายกับแบบทางสถาปัตยกรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นโปรแกรม
เสริม ติดตั้งเพ่ิมเติมจากโปรแกรมเขียนแบบ (CAD) โดยมีเครื่องมือส าหรับการตรวจแบบของผู้ตรวจ
แบบโดยเฉพาะ กล่าวคือกระบวนการตรวจแบบด้วยระบบเดิมที่ไม่มีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยตรวจ
แบบนั้นมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และใช้ระยะเวลาในการตรวจแบบเป็นเวลานาน ดังนั้นโปรแกรมจึงถูก
พัฒนาให้ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และสามารถตรวจข้อกฎหมายของกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร และกฎหมายอ่ืนๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในแบบนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง 
สามารถใช้ทดแทนการตรวจแบบที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ได้ 

จากผลการวิจัยนี้  โปรแกรมตรวจข้อกฎหมายควบคุมอาคารที่ได้พัฒนาขึ้น จะเป็น
ต้นแบบในการพัฒนาระบบการตรวจแบบทางสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน  และรองรับการเพ่ิมขึ้น หรือ
เปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมายใหม่ๆ ซึ่งมีความหลากหลาย ท าให้การตรวจข้อกฎหมายต่างๆ สามารถ
ท าได้ถูกต้อง และมีความรวดเร็วในการตรวจแบบทางสถาปัตยกรรมเพ่ิมขึ้น  อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอน
การท างาน ตลอดจนทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตพิมพ์เขียว หรือกระดาษแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 Nowadays, the computer systems are involved in architectural design 
process. However, there are a few functions in building regulation process that we 
use the computer technology, especially on the regulation check. The development 
of the computer systems for building regulation check will gain more efficiency and 
reduce many construction documents in this process. 
 Due to the Crown Property Bureau is lack of computer system in building 
regulation check. The development of the program is intend to help and reduce the 
complexity on those manual process. The program should be easy to use and 
conform all the related building regulation laws that applied. 
 The research of the program for building regulation check will be the prototype 
that can be modify or append all those laws that might be occur in the future. This 
program can be reduce the time in the original process and can be reduce amount of 
resources for blueprint of those construction documents.   
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  เนื่องด้วยได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์  
ซึ่งคอยให้ค าแนะน าต่างๆ ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ฐิติพัฒน์  ประทาน
ทรัพย์  อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมสารนิพนธ์  ที่คอยช่วยช้ีแนะแนวทางการท างานและแก้ปัญหา
ต่างๆ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ธนะพันธ์  อินทรเกสร  ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ค าแนะน า
ทางด้านการเขียนโปรแกรม ท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณเพื่อน  พี่ๆ น้องๆ ของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ที่เสียสละ
เวลาให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์  ให้ข้อคิดเห็นและความรู้ต่างๆ เพื่อน ามาประกอบในการค้นคว้าในครั้ง
นี ้ตลอดจนช่วยเหลืองานในหน้าที่ของข้าพเจ้า ในระหว่างที่ข้าพเจ้าด าเนินการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ 

ขอกราบขอบคุณบิดา มารดา  ที่ให้ความสนับสนุน ในการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ 
ขอขอบคุณ นางฤดีวรรณ แฉ่งสมบูรณ์, เด็กหญิงพิชามญช์ุ แฉ่งสมบูรณ์ และเด็กหญิง 

พีรดา แฉ่งสมบูรณ์ ภรรยา และลูกสาวที่น่ารักทั้งสองคนของข้าพเจ้า ที่เป็นก าลังใจ และเป็น
แรงผลักดันที่ท าให้ข้าพเจ้าด าเนินการค้นคว้าอิสระฉบับนี้จนส าเร็จ 

ขอขอบคุณส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ ให้ทุนกา รศึกษาในครั้ งนี้  
ขอขอบคุณ  

ขอขอบคุณบุคคลอื่นๆ ทุกท่านที่มิได้เอ่ยนามในที่นี้  ที่คอยอยู่เคียงข้างกันและคอย
ช่วยเหลือเป็นอย่างดี 
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