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ค าส าคญั: คา่การถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัด้านนอกอาคาร / คา่การถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาอาคาร 

/ OTTV / RTTV / โปรแกรม SketchUp / ภาษาโปรแกรม Ruby 
 ธารา จ าเนียรด ารงการ: การพฒันาโปรแกรมประมาณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัด้านนอก
อาคาร (OTTV) และคา่การถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาอาคาร (RTTV). อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผศ.
ดร.ปรีชญา มหทัธนทวี, รศ. ฐิติพฒัน์ ประทานทรัพย์. 174 หน้า. 
 

ในปัจจบุนั กระทรวงพลงังานได้จดัท าโปรแกรม Building Energy Code  (BEC) เพื่อใช้ในการประเมิน
ระบบกรอบอาคารโดยพิจารณาจากค่าการถ่ายเทความร้อนของผนงัและหลงัคาอาคาร (OTTV-RTTV) ตาม
กฎกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 การประเมินระบบกรอบอาคาร (OTTV-RTTV) มีผลบงัคบัใช้กบัอาคารที่จะท า
การก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร จ านวน 9 ประเภท ที่มีพืน้ท่ีตัง้แต ่2,000 ตารางเมตรขึน้ไป ในการตรวจสอบค่า 
OTTV-RTTV ผู้ออกแบบต้องใช้เวลามากในการป้อนข้อมลูลงในโปรแกรม BEC หากไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้ออกแบบ
ต้องย้อนกลบัไปแก้ไขแบบอาคาร ซึ่งท าให้เป็นการเสียเวลาในการท างาน งานศึกษานีจ้ึงมีวตัถุประสงค์ที่จะ
พัฒนาโปรแกรมเสริม (Plugin) เพื่อประมาณค่า OTTV-RTTV จากแบบร่างจ าลองสามมิติของโปรแกรม 
SketchUp ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สถาปนิกนิยมใช้ในการออกแบบอาคาร  เพื่อช่วยให้สถาปนิกสามารถทราบค่า 
OTTV-RTTV ได้ตัง้แตข่ัน้ตอนการท าแบบร่างอาคาร อนัจะช่วยให้ประหยดัเวลาและมีเวลาพิจารณาทางเลือกใน
การออกแบบอาคารเพื่อการประหยดัพลงังานมากขึน้ 

การพัฒนาโปรแกรมเสริมใช้พืน้ฐานภาษาคอมพิวเตอร์ Ruby ร่วมกับ SketchUp Ruby API 
(Application Programming Interface) ในการสร้างชุดค าสัง่ควบคมุการท างานของโปรแกรม SketchUp เพื่อ
รวบรวมข้อมลูจากแบบจ าลองของโปรแกรม SketchUp เพื่อใช้ในการค านวณค่า OTTV-RTTV ด้วยวิธีการตาม
ประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 

ผลที่ได้จากการพฒันาคือ โปรแกรมเสริมที่สามารถประมาณค่า OTTV-RTTV จากแบบจ าลองสามมิติ
ของโปรแกรม SketchUp ผู้ ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนวสัด ุรูปทรง ทิศทางของแบบจ าลอง และลกัษณะของ
อุปกรณ์บังแดด และสามารถตรวจสอบค่าการถ่ายเทความร้อนของผนังและหลงัคาของอาคารจากตาราง
แสดงผลหรือเฉดสีที่แสดงบนพืน้ผิวของแบบจ าลอง เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจปรับปรุงให้ระบบกรอบ
อาคารมีประสทิธิภาพในการป้องกนัความร้อนท่ีดีขึน้ 

การเปรียบเทียบผลการค านวณระหว่างโปรแกรมเสริมกบัโปรแกรม BEC พบว่า การประมาณค่าการ
ถ่ายเทความร้อนของผนงัหรือหลงัคาทบึแสงมีความคลาดเคลือ่นประมาณ ±2.0% สว่นผนงัหรือหลงัคาโปร่งแสง
ในสว่นที่มีอปุกรณ์บงัแดดจะมีความคลาดเคลื่อนสงูประมาณ -42.0% สาเหตเุนื่องจากความคลาดเคลื่อนของ
ค่าสมัประสิทธ์ิการบงัแดดของอปุกรณ์บงัแดด ค่า OTTV-RTTV ที่ค านวณได้จากโปรแกรมเสริมมีแนวโน้มที่สงู
กว่าค่าที่ค านวณได้จากโปรแกรม BEC ดังนัน้แบบจ าลองซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินของโปรแกรมเสริมจึงมี
แนวโน้มที่จะผา่นเกณฑ์การประเมินคา่ OTTV-RTTV ของโปรแกรม BEC ด้วยเช่นกนั 
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 Nowadays, the Ministry of Energy has established the Building Energy Code (BEC) program 
to evaluate a building enclosure system performance based on Overall Thermal Transfer Value 
(OTTV) and Roof Thermal Transfer Value (RTTV) as prescribed in the Ministerial Regulation of Energy 
B.E.2552 (2009). According to the regulation, the enclosure systems evaluation (OTTV-RTTV) is 
mandatory for nine categories of both new and renovated buildings with building area more than 
2,000 square meters. In order to estimate OTTV-RTTV, an architect needs to spend more time for 
input building data in BEC program.   If the building design does not meet the criteria, an architect 
has to revise their designs, which are time consuming. As a result, the objective of this research 
implements the Plugin to evaluate the OTTV-RTTV from a 3D model in SketchUp program which is a 
popular designing tool among architects.  Thus, an architect can know OTTV-RTTV during schematic 
design which will help to improve energy efficient building design. 

The application development employs Ruby programming language and SketchUp Ruby 
API (Application Programming Interface) to operate the controls of SketchUp program. The program 
is capable to collect data from SketchUp 3D model to calculate OTTV-RTTV as prescribed in the 
Ministerial Declaration of Energy B.E.2552 (2009). 

The result of the development is the SketchUp plugin which can evaluate the OTTV-RTTV by 
using SketchUp 3D model.  The program users are able to change their design such as material, 
shape, orientation, shading device. Furthermore, the program users can examine OTTV-RTTV from 
either an output table or the displaying colored shade on a model surface to assist in making the 
precise decisions about improving the effectiveness of building envelope system in preventing heat. 
 In comparing the results between the SketchUp plugin and the BEC software, the tests were 
found that the evaluations of the thermal transfer value of opaque walls or roofs have an error tolerant 
about ±2.0% and the evaluations of the thermal transfer value of translucent walls or roofs with 
shading devices have a higher percentage of an error about   -42.0% due to an error of the shading 
coefficient (SC). OTTV-RTTV results that evaluated from the SketchUp plugin are higher than the 
results from the BEC program.  Therefore, the building that passes the evaluation of the Plugin tends 
to pass the evaluation from the BEC program. 
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คอยกรุณาให้ค าแนะน าและค าปรึกษาทัง้เร่ืองของข้อกฎหมายและแนวทางในการพฒันาโปรแกรม 
รวมถึง อ. ประยุทธ พนัธุลาภ ท่ีให้ทัง้ความรู้พืน้ฐาน ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าทางด้าน
เทคนิคท่ีเป็นประโยชน์ในการพฒันาโปรแกรม 

ขอขอบคณุประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีให้ค าแนะน า 
และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการพฒันาโปรแกรม ส่งผลให้วิทยานิพนธ์ฉบบันีมี้ความ
ถกูต้องและสมบรูณ์ยิ่งขึน้ ผู้วิจยัขอขอบคณุในความกรุณาของทกุทา่นเป็นอยา่งสงู 
 ขอบคุณค าแนะน าและข้อเสนอแนะเก่ียวกับวิธีการหาพืน้ของเงาของวัตถุ (Object) ท่ี
เกิดขึน้บน Surface ของโปรแกรม SketchUp จาก Global Moderator เว็บไซต์ sketchUcation 
ผู้ใช้ Username วา่ “TIG” และเป็นผู้พฒันา ShadowProjector Plugin ซึ่งน ามาใช้เป็นตวัอย่างใน
การพฒันาโปรแกรม 

ขอบคณุข้อเสนอแนะเก่ียวกบั SketchUp Ruby API จาก Dan Rathbun สมาชิกเว็บไซต์ 
sketchUcation และ Google SketchUp Developers Groups 

ขอบคณุบริษัท G4 Architect ท่ีให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับขัน้ตอนการออกแบบอาคารใน
กรณีท่ีต้องมีการหาคา่ OTTV-RTTV และการทดสอบการใช้งานโปรแกรมท่ีพฒันาขึน้ 
 ขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พ่ีชาย และน้องชาย ท่ีให้โอกาส ให้เวลา และให้ก าลังใจ ใน
การศกึษาและพฒันาโปรแกรม 
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เสมอมา 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

 บทท่ี 1 อธิบายถึง ความเป็นมาและความส าคญัของการพฒันาโปรแกรม วตัถปุระสงค์
ของการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา วิธีการด าเนินการพัฒนาโปรแกรม แผนผังวิธีด าเนินการ
พฒันาโปรแกรม และประโยชน์ของการพฒันาโปรแกรม 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรพัฒนำโปรแกรม 
 ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัด้านนอกอาคาร หรือ Overall Thermal Transfer 
Value (OTTV) และ คา่การถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาอาคาร หรือ Roof Thermal Transfer 
Value (RTTV) เป็นเกณฑ์ข้อบงัคบัซึ่งถูกก าหนดขึน้มาครัง้แรกใน กฎกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2538 ออกตามความใน พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน 
พ.ศ. 2535  เพ่ือใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบกรอบอาคาร ในการต้านการถ่ายเทความร้อน
เข้าสู่อาคารของผนงัภายภายนอกและหลังคาของอาคารท่ีมีการปรับอากาศ ทัง้อาคารท่ีมีอยู่เดิม
และอาคารท่ีจะก่อสร้างใหม่ โดยบงัคบัให้อาคารประเภท “อาคารควบคมุ”1 ท่ีมีการปรับอากาศ
ต้องท าการปรับปรุงอาคารให้มีค่า OTTV-RTTV อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด รวมถึงบงัคบัให้อาคาร
ควบคมุท่ีจะย่ืนขออนุญาตก่อสร้างใหม่ ต้องท าการออกแบบอาคารให้มีค่า OTTV-RTTV อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีก าหนดเพ่ือเป็นการอนรัุกษ์การใช้พลงังานภายในอาคาร 

กฎกระทรวงฉบบัดังกล่าวได้ก าหนดเกณฑ์ OTTV-RTTV ของอาคารท่ีด าเนินการขอ
อนญุาตก่อสร้างก่อนกฎกระทรวงจะมีผลบงัคบัใช้ (อาคารเก่า) ต้องมีคา่ OTTV และ RTTV ไม่เกิน 
55 และ 25 วตัต์/ตรม. ตามล าดบั ในกรณีของอาคารท่ีด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างหลงัจาก
กฎกระทรวงจะมีผลบงัคบัใช้แล้ว (อาคารใหม่) ต้องมีค่า OTTV และ RTTV ไม่เกิน 45 และ 25 
วตัต์/ตรม.2 ตามล าดบั ข้อก าหนดดงักลา่วสง่ผลให้สถาปนิกผู้ออกแบบอาคารจ าเป็นต้องศกึษา 
 

                                                   
1 “พระราชบญัญตั ิการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2535,” รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม

ท่ี109, ตอนท่ี 22 (2 เมษายน 2535) : 8. 
2 “กฎกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2538,” รำชกิจจำนุเบกษำ 

เลม่ท่ี112, ตอนท่ี 46 ก (15 พฤศจิกายน 2538) : 2. 
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วิธีการค านวณค่า OTTV-RTTV เพ่ือใช้ส าหรับตรวจสอบค่าดังกล่าวเพ่ือท าการออกแบบระบบ
กรอบอาคารให้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีก าหนดก่อนด าเนินการขออนญุาตก่อสร้าง 

จากการศึกษาพบว่า การถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคารส่งผลกระทบ
อย่างมากตอ่การเพิ่มการใช้พลงังานของระบบปรับอากาศ อนัเน่ืองมาจากพลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ใน
การปรับอากาศประกอบเป็นสดัส่วนสงูถึง 40-60% ของปริมาณไฟฟ้าทัง้หมดท่ีใช้ในอาคาร3 การ
ออกแบบอาคารท่ีดีจึงควรค านึงถึงการป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายใน
อาคารเพ่ือท าให้อาคารมีประสิทธิภาพในการอนรัุกษ์พลงังานท่ีดียิ่งขึน้ การลดปริมาณความร้อนท่ี
ถ่ายเทเข้าสูอ่าคารจะเป็นการชว่ยลดการใช้พลงังานของอาคารปรับอากาศ4 สามารถท าได้โดยการ
ลดปริมาณความร้อนท่ีจะถ่ายเทเข้าสูภ่ายในอาคารในสว่นตา่งๆ ของอาคารดงัตอ่ไปนี ้

1. การน าความร้อนผา่นผนงัทบึหรือหลงัคาทบึ 
2. การน าความร้อนผา่นผนงัโปร่งแสงหรือหลงัคาโปร่งแสง 
3. การแผค่วามร้อนผา่นผนงัโปร่งแสงหรือหลงัคาโปร่งแสง 

 

หลกัการหาคา่ OTTV คือ หาคา่ปริมาณความร้อนท่ีถ่ายเทผา่นผนงัทกุด้าน และน ามาหาร
ด้วยพืน้ท่ีผนงัทัง้หมด ส่วนหลกัการคา่ RTTV คือ หาคา่ปริมาณความร้อนท่ีถ่ายเทผ่านหลงัคาทกุ
ด้าน แล้วน ามาหารด้วยพืน้ท่ีหลงัคาทัง้หมด การค านวณคา่ OTTV-RTTV ตามหลกัการดงักล่าวมี
ความสลับซับซ้อนและต้องจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการค านวณ ซึ่งในขณะนัน้มี
เคร่ืองมือช่วยในการค านวณคือ โปรแกรมค านวณการถ่ายเทความร้อนรวมผ่านกรอบอาคารและ
การใช้พลงังานภายในอาคาร หรือโปรแกรม Overall Thermal Transfer Value and Energy 
Estimation (OTTVEE) ในการใช้งานโปรแกรม OTTVEE เพ่ือค านวณคา่ OTTV-RTTV ของอาคาร 
ผู้ ใช้งานจ าเป็นต้องใช้เวลาในการป้อนข้อมูลพืน้ท่ี ขนาด และวัสดุของระบบกรอบอาคารลงใน
โปรแกรมเพ่ือท าการค านวณคา่ OTTV-RTTV ซึ่งในกรณีท่ีผลการค านวณสงูกว่าเกณฑ์หรือไม่ผ่าน

                                                   
3 กระทรวงพลงังาน, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและการอนรัุกษ์พลงังาน, “คูมื่อ – เกณฑ์

มาตรฐานประสิทธิภาพพลงังานส าหรับอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดดัแปลง,” (2552) : ภาคท่ี 1-26. 
(อดัส าเนา) 

4 ตรึงใจ บรูณสมภพ, กำรออกแบบอำคำรที่มีประสิทธิภำพในกำรประหยัดพลังงำน 
Design of Energy-Efficient Buildings (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง 
จ ากดั (มหาชน), 2539) , 54. 
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เกณฑ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด ผู้ออกแบบต้องย้อนกลบัมาแก้ไขปรับปรุงแบบอาคาร และท าการ
แก้ไขข้อมลูในโปรแกรมเพ่ือค านวณหาคา่ OTTV-RTTV ของอาคารจนกวา่จะผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนด 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินการบงัคบัใช้กฎหมายดงักล่าวไม่สามารถบงัคบัใช้ และลดการ
ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการด าเนินการปรับปรุงอาคารท่ีมีอยู่แล้ว 5 ใน
ปัจจบุนั การด าเนินการตรวจสอบคา่ OTTV-RTTV ของอาคาร ได้เปล่ียนมาอยู่ภายใต้การดแูลของ
หน่วยงานในสงักัดกระทรวงพลงังานคือ กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) 
โดยท่ีกระทรวงพลงังานได้ท าการออกกฎหมาย พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังาน (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2550 เพ่ือใช้แก้ไขเพิ่มเติมบทบญัญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ของ พ.ร.บ. 
การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 25356 และได้มีการออก กฎกระทรวงพลงังาน เร่ือง ก าหนด
ประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือ
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 เพ่ือก าหนดให้ การก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร 9 ประเภท 
ดงัต่อไปนี ้คือ สถานพยาบาล สถานศึกษา ส านักงาน อาคารชุด อาคารชุมนุมคน อาคารโรง
มหรสพ อาคารโรงแรม อาคารสถานบริการ และอาคารห้างสรรพสินค้าหรือศนูย์การค้า ท่ีมีขนาด
พืน้ท่ีรวมกันทุกชัน้ในหลังเดียวกันตัง้แต่ 2,000 ตารางเมตรขึน้ไป ต้องมีการออกแบบเพ่ือการ
อนรัุกษ์พลงังาน7 

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวง
พลังงาน พ.ศ. 2552 แบ่งเป็น 6 ส่วน ดงัต่อไปนี ้คือ ระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ผลิตน า้ร้อน การใช้พลงังานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงาน
หมนุเวียนในระบบตา่งๆ ของอาคาร 
 

                                                   
5 กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน, กองฝึกอบรม.  

“หลักสูตรมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร.” (2550) : เอกสารแนบ. (เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์) 

6 “พระราชบญัญัติ การส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550,” รำชกิจจำ
นุเบกษำ เลม่ท่ี124, ตอนท่ี 84 ก (4 ธนัวาคม 2550) : 10. 

7 “กฎกระทรวงพลังงาน เร่ือง ก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 255,” รำชกิจจำ

นุเบกษำ เลม่ท่ี 126, ตอนท่ี 12 ก (20 กมุภาพนัธ์ 2552) : 9-10. 
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ส่วนท่ี 1 เร่ืองระบบกรอบอาคาร ของมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ในการออกแบบเพ่ือการ
อนรัุกษ์พลงังาน ได้มีการก าหนดเกณฑ์คา่การถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัด้านนอกของอาคารใน
สว่นท่ีมีการปรับอากาศในแตล่ะประเภทของอาคารต้องมีคา่ไมเ่กินเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

1. สถานศกึษา ส านกังาน ต้องมีคา่ไมเ่กิน 50 วตัต์/ตรม. 
2. โรงมหรสพ ศนูย์การค้า สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า อาคารชมุนมุคน ต้องมีคา่ไม่เกิน 

40 วตัต์/ตรม. 
3. โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชดุ ต้องมีคา่ไมเ่กิน 30 วตัต์/ตรม. 

 

คา่การถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาอาคารในส่วนท่ีมีการปรับอากาศในแตล่ะประเภท
ของอาคารต้องมีคา่ไมเ่กินเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

1. สถานศกึษา ส านกังาน ต้องมีคา่ไมเ่กิน 15 วตัต์/ตรม. 
2. โรงมหรสพ ศนูย์การค้า สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า อาคารชมุนมุคน ต้องมีคา่ไม่เกิน 

12 วตัต์/ตรม. 
3. โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชดุ ต้องมีคา่ไมเ่กิน 10 วตัต์/ตรม. 

 

 ส าหรับวิธีการหาค่า OTTV-RTTV ของระบบกรอบอาคาร ตามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์
ในการออกแบบเพ่ือการอนรัุกษ์พลงังาน8 ได้มีการประกาศไว้ในหมวดท่ี 1 เร่ือง การค านวณคา่การ
ถ่ายเทความร้อนรวมของระบบกรอบอาคาร ของ ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และ
วิธีการค านวณในการออกแบบอาคารแต่ละระบบการใช้พลงังานโดยรวมของอาคาร และการใช้
พลงังานหมนุเวียนในระบบต่างๆ ของอาคาร พ.ศ. 2552 และปรับปรุงหลกัการการหาค่า OTTV-
RTTV ให้มีความเหมาะสมกบัสภาพการใช้งานอาคารในปัจจบุนั 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและการอนรัุกษ์พลงังานได้ว่าจ้างให้บริษัทท่ีปรึกษา บริษัท เอ
เบลิ คอนซลัแตนท์ จ ากดั ด าเนินการจดัท าโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลงังานของอาคาร หรือ
โปรแกรม Building Energy Code (BEC) ซึ่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2547 เพ่ือใช้ตรวจสอบความ

                                                   
8 “ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการค านวณในการออกแบบอาคาร

แต่ละระบบ การใช้พลงังานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลงังานหมนุเวียนในระบบตา่งๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” รำชกิจจำนุเบกษำ เลม่ท่ี 126, ตอนพิเศษ 122 ง (28 สิงหาคม 2552) : 1. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 
 

 

สอดคล้องของแบบอาคารตอ่เกณฑ์มาตรฐานการอนรัุกษ์พลงังานในอาคาร9 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การอนรัุกษ์พลงังานในอาคาร  

สถาปนิกผู้ออกแบบอาคารสามารถใช้โปรแกรม BEC เพ่ือตรวจสอบสอดคล้องของแบบ
อาคารต่อเกณฑ์มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ของระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟ้า 
ระบบปรับอากาศ ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบเคร่ืองท าน า้ร้อน และ อปุกรณ์อ่ืนๆ โดยการป้อน
คา่ต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการตรวจสอบลงในโปรแกรม ยกตวัอย่างเช่น พืน้ท่ีผนงัทึบ พืน้ท่ีกระจก 
ชนิดของวสัด ุเป็นต้น ส าหรับการตรวจสอบคา่ OTTV-RTTV ของระบบกรอบอาคารด้วยโปรแกรม 
BEC ผู้ออกแบบจะต้องป้อนข้อมลูท่ีตัง้ ก าหนดโซนพืน้ท่ีใช้สอย ก าหนดวสัด ุและโดยเฉพาะอย่าง
พืน้ท่ีผิวของอาคารในส่วนท่ีปรับอากาศทัง้หมด ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เวลามากในการค านวณหาพืน้ท่ี
ผิวของอาคาร เพ่ือน าไปป้อนคา่ลงในโปรแกรม BEC เพ่ือท าการค านวณ 

แม้ว่าผู้ออกแบบจะสามารถใช้โปรแกรม BEC เพ่ือตรวจสอบค่า OTTV-RTTV ของอาคาร 
แตใ่นการตรวจสอบคา่ OTTV-RTTV ว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ ผู้ออกแบบจ าเป็นจะต้องทราบถึงข้อมลู 
ต าแหน่งพืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมด ทราบถึงขนาดและระยะต่างในรูปด้านของอาคาร รวมทัง้ทราบถึง
ชนิดและประเภทวัสดุท่ีจะใช้ท าผนงัทึบและช่องเปิดทุกช่อง จึงจะสามารถน าข้อมูลเหล่านัน้ไป
ป้อนคา่ลงในโปรแกรม BEC เพ่ือท าการหาคา่ OTTV-RTTV การตรวจสอบดงักล่าวมกัจะนิยมท า
ในขัน้ตอนท้ายๆ ของการออกแบบ หากคา่ท่ีได้จากการตรวจสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้ออกแบบจะต้อง
ย้อนกลบัไปท าการแก้ไขพืน้ท่ีใช้สอย ปรับปรุงรูปด้าน ปรับเปล่ียนชนิดหรือประเภทของวสัดุ เพ่ือ
ท าการค านวณซ า้ จนกวา่คา่ OTTV-RTTV จะอยูใ่นเกณฑ์ท่ีก าหนด 

จากวิธีการท างานดังกล่าวในเบือ้งต้นจะพบได้ว่า วิธีการหาค่า OTTV-RTTV ด้วย
โปรแกรม BEC ไม่สอดคล้องกับวิธีการออกแบบอาคารของสถาปนิกท่ีต้องการการทดลอง
ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีใช้สอยและเปลือกอาคารในขณะซึ่งท าการออกแบบอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในขัน้ตอนของการท าแบบร่างและการพฒันาแบบอาคาร เม่ือการตรวจสอบค่า OTTV-
RTTV จ าเป็นต้องใช้เวลาในการหาพืน้ท่ีผนงัและหลงัคาเพ่ือท าการค านวณ การเสียเวลาไปกบัการ
ตรวจสอบ OTTV-RTTV จึงเป็นข้อจ ากัดในการออกแบบ ท าให้ไม่เป็นการสะดวกส าหรับสถาปนิก
ในการพฒันาแบบให้มีคา่ OTTV-RTTV ให้อยู่ในเกณฑ์ตามกฎหมาย จากปัญหาท่ีเกิดขึน้ดงักล่าว 
จงึเป็นท่ีมาของการพฒันาเคร่ืองมือประมาณคา่ OTTV-RTTV ท่ีต้องการให้มีความสอดคล้องและ

                                                   
9 บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จ ากัด, คู่มือ กำรใช้งำนโปรแกรม BEC (Building 

Energy Code) เวอร์ชัน 1.0.5, (2552) : 1. (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์) 
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เหมาะสมกับวิธีการท างานออกแบบท่ีจะช่วยให้สถาปนิกสามารถออกแบบอาคารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้เกณฑ์การประเมินคา่ OTTV-RTTV ตามกฎข้อบงัคบั 

เม่ือพิจารณาวิธีการออกแบบของสถาปนิกในปัจจุบนั ท่ีมกันิยมท าแบบร่างในกระดาษ 
และน าแบบร่างไปสร้างแบบจ าลองสามมิต ิเพ่ือท าการตรวจสอบรูปทรงของอาคาร (ต าแหน่งพืน้ท่ี
ใช้สอย ขนาด ระยะ สัดส่วน) ทิศทางการวางตวัอาคาร พืน้ท่ีช่องเปิดของอาคาร รวมไปถึงการ
ก าหนดพืน้ผิววสัดใุห้กบัวตัถใุนแบบจ าลอง โปรแกรมท่ีสถาปนิกสว่นใหญ่นิยมใช้งานในการเร่ิมต้น
พฒันาแบบจ าลองสามมิติ คือ โปรแกรม SketchUp ดงันัน้จึงมีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม
เสริม หรือท่ีเรียกว่า Plugin ท่ีใช้ข้อมูลจากแบบจ าลองสามมิติ ในโปรแกรม SketchUp มาใช้
ประมาณค่า OTTV-RTTV ของอาคาร เพ่ือช่วยให้สถาปนิกสามารถออกแบบและทดลอง
ปรับเปล่ียนรูปทรงหรือวสัดขุองกรอบอาคารให้ประหยดัพลงังานตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
เพ่ือพฒันาโปรแกรมเสริมส าหรับโปรแกรม SketchUp เพ่ือให้ผู้ ใช้งานสามารถตรวจสอบ

คา่ OTTV-RTTV จากแบบจ าลองอาคารสามมิติของโปรแกรม SketchUp และแสดงคา่การถ่ายเท
ความร้อนของผนงัและหลงัคาของอาคารด้วยเฉดสีผ่าน Surface ของแบบจ าลองเพ่ือให้ผู้ ใช้งาน
สามารถตรวจสอบค่าดงักล่าวและช่วยให้ผู้ ออกแบบสามารถทดลองปรับเปล่ียนรูปทรงอาคาร 
ขนาดชอ่งเปิด ทิศทางการวางตวัอาคาร และออกแบบอปุกรณ์บงัแดด เพ่ือปรับปรุงให้ระบบกรอบ
อาคารมีประสิทธิภาพในการป้องกนัความร้อนท่ีดีขึน้ 
 

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 การศกึษามีขอบเขตดงัตอ่ไปนี ้

1. ตวัอยา่งวสัดแุละคณุสมบตัขิองวสัด ุท่ีใช้ส าหรับการพฒันาโปรแกรมจะน ามาจากวสัดุ
ท่ีมีอยูใ่น ประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 และโปรแกรม BEC เวอร์ชนั 1.0.5 

2. ตวัอย่างหรือแบบจ าลองอาคารท่ีน ามาใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของผลการ
ค านวณ มีจ านวนทัง้สิน้ 4 ตวัอยา่ง โดยน ามาจากเอกสารของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและการ
อนรัุกษ์พลงังาน ได้แก่ เอกสารหลกัสูตรมาตรฐานการอนรัุกษ์พลงังานในอาคาร และเอกสารการ
ฝึกอบรมมาตรฐานประสิทธิภาพพลงังานของอาคาร 
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1.4 วิธีกำรด ำเนินกำรพัฒนำโปรแกรม 

 การพฒันาโปรแกรมมีขัน้ตอนวิธีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
1. ศกึษา พ.ร.บ. การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2550 
2. ศกึษาวิธีการค านวณ OTTV-RTTV จากเอกสารท่ีเก่ียวข้องดงัต่อไปนี ้เพ่ือให้เข้าใจถึง

ความแตกตา่งและหลกัวิธีการค านวณตามล าดบั 
2.1 กฎกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2538  
2.2 กฎกระทรวงพลังงาน เร่ือง ก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ

มาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2552  
2.3 ประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณในการ

ออกแบบอาคารแต่ละระบบการใช้พลงังานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลงังานหมุนเวียนใน
ระบบตา่งๆ ของอาคาร พ.ศ. 2552  

3. ศกึษาโปรแกรม BEC ซึง่เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการตรวจประเมินอาคารตามกฎหมายใน
ปัจจุบนั ซึ่งมีความสามารถในการหาค่า OTTV-RTTV เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ลกัษณะ รูปแบบการ
ท างานของโปรแกรม เพ่ือน าข้อดีและข้อจ ากดัในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบคา่ OTTV-RTTV 
ของระบบกรอบอาคารไปใช้ในการพฒันาโปรแกรม 

4. ศึกษาวิธีออกแบบและพฒันาระบบกรอบอาคารจากการสร้างแบบจ าลองสามมิติใน
โปรแกรม SketchUp 

5. ศึกษาวิธีการพัฒนาโปรแกรมเสริมเพ่ือท าการประมาณค่า OTTV-RTTV จาก
แบบจ าลอง และพัฒนาโปรแกรมเสริมโดยประยุกต์ให้เข้ากับวิธีการพฒันาแบบของระบบกรอบ
อาคารด้วยโปรแกรม SketchUp 

6. ทดสอบการท างานของโปรแกรมและตรวจสอบความถกูต้องของผลการค านวณ โดย
เปรียบเทียบกับค่า OTTV-RTTV ท่ีได้จากโปรแกรม BEC ของอาคารตัวอย่างตามเอกสาร 
หลกัสตูรมาตรฐานการอนรัุกษ์พลงังานในอาคาร และเอกสารการฝึกอบรมมาตรฐานประสิทธิภาพ
พลงังานของอาคาร จาก กรมพฒันาพลงังานทดแทนและการอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

7. น าเสนอผลการพฒันาโปรแกรมเสริมและเสนอแนวทางในการตอ่ยอดผลการพฒันา 
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1.5 แผนผังวิธีด ำเนินกำรพัฒนำโปรแกรม 

วิธีการด าเนินการพฒันาโปรแกรมเสริมมีขัน้ตอนการด าเนินงานตามแผนผงัดงัภาพท่ี 1 
 

 

                                           
                   OTTV-RTTV

                                            
          OTTV-RTTV                    

                                      
                      OTTV-RTTV

                                      
                                  

            

                                  
                         

                                   
                    

 
 

ภาพท่ี 1 แผนผงัวิธีด าเนินการพฒันาโปรแกรม 
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1.6 ประโยชน์ของกำรพัฒนำโปรแกรม 

 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการพฒันาโปรแกรมมีดงัตอ่ไปนี ้
1. ได้มาซึ่งโปรแกรมเสริมส าหรับโปรแกรม SketchUp ท่ีสามารถช่วยในการประมาณคา่ 

OTTV-RTTV ของอาคารท่ีสอดคล้องกับวิธีการออกแบบของสถาปนิก ลดระยะเวลาและความ
ซบัซ้อนท่ีเคยใช้ในกระบวนการตรวจสอบคา่ OTTV-RTTV 

2. โปรแกรมเสริมจะช่วยให้สถาปนิกสามารถเรียนรู้และท าความเข้าใจ กับการเลือกทิศ
ทางการวางตวัอาคารและการเลือกวสัดท่ีุจะท าให้อาคารมีคา่การถ่ายเทความร้อนผ่านระบบกรอบ
อาคารท่ีต ่าลง และน าไปใช้ในการออกแบบอาคารให้มีประสิทธิภาพในการประหยดัพลงังาน ไม่ใช่
เพียงเพื่อให้ผา่นเกณฑ์ในการตรวจประเมินอาคารตามกฎหมายเพียงอยา่งเดียว 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและโปรแกรมที่เก่ียวข้อง 
 

 บทท่ี 2 อธิบายถึง การศึกษาเอกสารข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม ได้แก่ 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กฎกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม กฎกระทรวงพลงังาน ประกาศกระทรวงพลงังาน และเอกสารของกรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน เพ่ือศกึษาวิธีการค านวณคา่ OTTV-RTTV ศึกษาและทดลองใช้งาน
โปรแกรม BEC เพ่ือศกึษาข้อดีและข้อจ ากดัตอ่การน าไปใช้งานในด้านการออกแบบอาคารของ
สถาปนิก ศกึษาโปรแกรมและพืน้ฐานการพฒันาโปรแกรมเสริมส าหรับโปรแกรม SketchUp 
 

2.1 การศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับวิธีการค านวณค่า OTTV-RTTV 
2.1.1 หลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

 ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั (ปี พ.ศ. 2555) มีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการส่งเสริมการอนรัุกษ์
พลงังาน ดงัตอ่ไปนี ้

1. พ.ร.บ. การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 
2. กฎกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2538 (ออกตามความใน 

พ.ร.บ. การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2535) 
3. พ.ร.บ. การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 
4. กฎกระทรวงพลังงาน เร่ือง ก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน 

หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2552 (ออกตามความ
ใน พ.ร.บ. การสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550) 

5. ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการค านวณในการออกแบบอาคาร
แต่ละระบบ การใช้พลงังานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลงังานหมนุเวียนในระบบตา่งๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552 (ออกตามความใน พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2550) 
 

หลกัเกณฑ์ข้อบงัคบัท่ีใช้ควบคมุคา่การถ่ายเทความร้อนของระบบกรอบอาคารในปัจจบุนั 
ใช้หลกัเกณฑ์ในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนรัุกษ์พลงังานตามกฎกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 
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กฎกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 ก าหนดให้การก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร 9 ประเภท ท่ี
มีขนาดพืน้ท่ีรวมกนัทกุชัน้ในหลงัเดียวกนัตัง้แต ่2,000 ตารางเมตรขึน้ไป ดงัตอ่ไปนี ้

1. สถานพยาบาล 
2. สถานศกึษา 
3. ส านกังาน 
4. อาคารชดุ 
5. อาคารชมุนมุคน 
6. อาคารโรงมหรสพ 
7. อาคารโรงแรม 
8. อาคารสถานบริการ 
9. อาคารห้างสรรพสินค้าหรือศนูย์การค้า 

 

ต้องท าการออกแบบตามหลกัเกณฑ์ในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลงังาน โดย
หลกัเกณฑ์ดงักลา่ว แบง่ได้เป็น 6 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้

1. ระบบกรอบอาคาร 
2. ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 
3. ระบบปรับอากาศ 
4. อปุกรณ์ผลิตน า้ร้อน 
5. การใช้พลงังานโดยรวมของอาคาร 
6. การใช้พลงังานหมนุเวียนในระบบตา่งๆ ของอาคาร 

 

ในสว่นท่ี 1 ของกฎกระทรวงดงักล่าว ก าหนดว่า คา่การถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัด้าน
นอกของอาคารในส่วนท่ีมีการปรับอากาศ ให้ค านวณจากคา่เฉล่ียท่ีถ่วงน า้หนกัของคา่การถ่ายเท
ความร้อนรวมของผนงัด้านนอกของอาคารแต่ละด้านรวมกัน1 (ผนงัด้านนอกและหลงัคาอาคารท่ี
ติดกบัพืน้ท่ีซึ่งไม่มีการปรับอากาศจะไม่ถกูน ามารวมในการค านวณคา่ OTTV-RTTV) และในส่วน
ท่ี 5 เร่ือง การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร ก าหนดว่า การขออนุญาตก่อสร้างหรือดดัแปลง

                                                   
1 “กฎกระทรวงพลังงาน เร่ือง ก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน 

หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2552,” ราชกิจจา
นุเบกษา เลม่ท่ี 126, ตอนท่ี 12 ก (20 กมุภาพนัธ์ 2552) : 10. 
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อาคารท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในส่วนท่ี 1 (ระบบกรอบอาคาร) ส่วนท่ี 2 (ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง) หรือส่วนท่ี 3 (ระบบปรับอากาศ) ให้พิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาการใช้พลงังาน
โดยรวมของอาคาร2 โดยให้ใช้วิธีการก าหนดอาคารอ้างอิงขึน้หนึ่งอาคาร ซึ่งอาคารดงักล่าวจะต้อง
มีรายละเอียดของพืน้ท่ีใช้งาน ทิศทางของกรอบอาคาร เช่นเดียวกับอาคารควบคมุท่ีจะก่อสร้าง 
และมีคา่ระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ เป็นไปตามข้อก าหนดของแต่
ละระบบ อาคารควบคมุขออนญุาตก่อสร้างดงักล่าว จะผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพพลงังานก็ตอ่เม่ือ 
คา่การใช้พลงังานโดยรวมทัง้ปีของอาคารควบคมุดงักล่าว ต ่ากว่าคา่การใช้พลงังานโดยรวมทัง้ปี
ของอาคารอ้างองิ 
 

2.1.2 วิธีการค านวณค่า OTTV-RTTV 
วิธีค านวณคา่ OTTV-RTTV ในปัจจบุนั ใช้วิธีการค านวณตาม ประกาศกระทรวงพลงังาน 

พ.ศ. 25523 ซึ่งแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมจาก กฎกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 25384 (สามารถดาวน์โหลดได้จาก เว็บไซต์ของกรมพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน 
(http://www.dede.go.th) หรือ เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์
พลงังาน (http://www.2e-building.com)) 

สาเหตุของการเปล่ียนแปลงวิธีการค านวณสืบเน่ืองมาจาก วิธีการค านวณค่า OTTV-
RTTV แบบเดิม ถูกพัฒนาขึน้โดยเน้นประเมินกับอาคารท่ีมีช่วงเวลาการใช้งานเฉพาะเวลา
กลางวัน (ทัง้วัน) ยกตัวอย่างเช่น อาคารส านักงาน เป็นหลัก แต่วิธีการค านวณแบบใหม่ ตาม
ประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 จะแสดงคา่เฉล่ียของการถ่ายเทพลงังานความร้อนเข้าสู่ตวั
อาคาร โดยพิจารณาตามลักษณะประเภทของการใช้สอยอาคาร (แยกประเภทของอาคาร เป็น 
                                                   

2 “กฎกระทรวงพลังงาน เร่ือง ก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2552,” ราชกิจจา
นุเบกษา เลม่ท่ี 126, ตอนท่ี 12 ก (20 กมุภาพนัธ์ 2552) : 10. 

3 “ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการค านวณในการออกแบบอาคาร
แต่ละระบบ การใช้พลงังานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลงังานหมนุเวียนในระบบตา่งๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 126, ตอนพิเศษ 122 ง (28 สิงหาคม 2552) : 1-
39. 

4 “กฎกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2538,” ราชกิจจานุเบกษา 
เลม่ท่ี112, ตอนท่ี 46 ก (15 พฤศจิกายน 2538) : 1-6. 
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ส านักงาน ห้างสรรพสินค้า และ โรงแรม) และช่วงเวลาท่ีมีการใช้งานอาคารเท่านัน้ 5  ส่งผลให้
วิธีการค านวณคา่ OTTV-RTTV ในปัจจบุนั มีวิธีการค านวณท่ีมีซบัซ้อนเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัวิธีการ
ค านวณแบบเดมิ 

ประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 ระบวุิธีการค านวณคา่ OTTV-RTTV ของผนงัด้าน
นอกอาคารหรือหลังคาท่ีติดกับพืน้ท่ีซึ่งมีการปรับอากาศ (ผนังซึ่งติดกับพืน้ท่ีซึ่งไม่มีการปรับ
อากาศจะไมต้่องท าการค านวณ) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

คา่การถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัด้านท่ีพิจารณา สามารถหาได้จากสมการท่ี 1 
 
 

      (  )(     )(    )  (  )(   )(  )  (   )(    )(  )(   ) 
 

สมการท่ี 1 

 

เม่ือ       = คา่การถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัด้านท่ีพิจารณา (วตัต์/ตรม.) (    ) 
   = คา่สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัทบึ   
  (วตัต์/ตรม.-องศาเซลเซียส) (  (    )) 

     = อตัราส่วนของพืน้ท่ีของหน้าตา่งโปร่งแสง และหรือของผนงัโปร่งแสงต่อ
   พืน้ท่ีทัง้หมดของผนงัด้านท่ีพิจารณา (ไมมี่หนว่ย) 

     = คา่ความแตกตา่งอณุหภมูิเทียบเทา่ระหวา่งภายนอกและ  
  ภายในอาคารซึง่รวมถึงผลการดดูกลืนรังสีอาทิตย์ของผนงัทึบ  
  (องศาเซลเซียส) ( ) 
   = คา่สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัโปร่งแสง   
  หรือกระจก (วตัต์/ตรม.-องศาเซลเซียส) (  (    )) 

    = คา่ความแตกตา่งอณุหภมูิระหวา่งภายในและภายนอกอาคาร  
   (องศาเซลเซียส) ( ) 
      = คา่สมัประสิทธ์ิความร้อนจากรังสีอาทิตย์ท่ีสง่ผา่น ผนงัโปร่งแสงหรือ 
   กระจก (ไมมี่หนว่ย) 

                                                   
5 กระทรวงพลงังาน, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและการอนรัุกษ์พลงังาน, “คูมื่อ – เกณฑ์

มาตรฐานประสิทธิภาพพลงังานส าหรับอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดดัแปลง,” (2552) : ภาคท่ี 1-7. 
(อดัส าเนา) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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    = คา่สมัประสิทธ์ิการบงัแดดของอปุกรณ์บงัแดด (ไมมี่หนว่ย) 
     = ปริมาณรังสีอาทิตย์ตกกระทบ ท่ีมีผลตอ่การถ่ายเทความร้อนผา่นผนงั
   โปร่งแสง และ/หรือ ผนงัทบึแสง (วตัต์/ตรม.) (    ) 
 

คา่การถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัทัง้อาคาร สามารถหาได้จากสมการท่ี 2 
 

 

      
∑  (   )(     ) 

 
   

∑ (   )
 
   

 

 

สมการท่ี 2 

 

เม่ือ     = พืน้ท่ีของผนงัด้านท่ีพิจารณา ซึ่งรวมพืน้ท่ีผนงัทึบและพืน้ท่ีหน้าตา่งหรือ
   ผนงัโปร่งแสง (ตรม.) (  ) 
 

คา่การถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาด้านท่ีพิจารณา สามารถหาได้จากสมการท่ี 3 
 
 

      (  )(     )(    )  (  )(   )(  )  (   )(    )(  )(   ) 
 

สมการท่ี 3 

 

เม่ือ       = คา่การถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาด้านท่ีพิจารณา  
   (วตัต์/ตรม.) (    ) 

   = คา่สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคา   
  (วตัต์/ตรม.-องศาเซลเซียส) (  (    )) 

     = อตัราสว่นของพืน้ท่ีของหลงัคาโปร่งแสงตอ่พืน้ท่ีทัง้หมดของหลงัคา 
   สว่นท่ีพิจารณา (ไมมี่หนว่ย) 

     = คา่ความแตกตา่งอณุหภมูิเทียบเทา่ระหวา่งภายนอกและ  
  ภายในอาคารซึง่รวมถึงผลการดดูกลืนรังสีอาทิตย์ของผนงัทึบ  
  (องศาเซลเซียส) ( ) 
   = คา่สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาโปร่งแสง  
  (วตัต์/ตรม.-องศาเซลเซียส) (  (    )) 

    = คา่ความแตกตา่งอณุหภมูิระหวา่งภายในและภายนอกอาคาร  
   (องศาเซลเซียส) ( ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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      = คา่สมัประสิทธ์ิความร้อนจากรังสีอาทิตย์ท่ีสง่ผา่นหลงัคาโปร่งแสง  
   (ไมมี่หนว่ย) 
    = คา่สมัประสิทธ์ิการบงัแดดของอปุกรณ์บงัแดด (ไมมี่หนว่ย) 
     = ปริมาณรังสีอาทิตย์ตกกระทบ ท่ีมีผลตอ่การถ่ายเทความร้อนผา่นหลงัคา
   โปร่งแสง (วตัต์/ตรม.) (    ) 

 

คา่การถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาทัง้อาคาร สามารถหาได้จากสมการท่ี 4 
 

 

      
∑  (   )(     ) 

 
   

∑ (   )
 
   

 
 

สมการท่ี 4 

 

เม่ือ     = พืน้ท่ีของหลงัคาสว่นท่ีพิจารณา ซึง่รวมพืน้ท่ีหลงัคาทบึแสงและ 
   พืน้ท่ีหลงัคาโปร่งแสง (ตรม.) (  ) 
 

 

 
(ก) 

 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

ภาพท่ี 2 วิธีพิจารณาคา่การถ่ายเทความร้อนของระบบกรอบอาคาร 
ก คา่การถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัด้านท่ีพิจารณา (     )  
ข คา่การถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัทัง้อาคาร (    ) 
ค คา่การถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาด้านท่ีพิจารณา (     ) 
ง คา่การถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาทัง้อาคาร (    ) 
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2.1.3 วิธีการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน 
 คา่สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน ( ) คือ ส่วนกลบัของคา่ความต้านทานความร้อนรวม 
จากความสมัพนัธ์ในสมการ การหาคา่       ตามสมการท่ี 1 จะพบว่า หากคา่    มีคา่ท่ีต ่าก็จะ
ท าให้       มีค่าต ่าลงไปด้วย การหาค่าสมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนของวสัดท่ีุเป็นผนงัทึบ   
(    ในพจน์ท่ี 1) จะหาได้จากสมการท่ี 5 
 
 

    
 

  

 

 

สมการท่ี 5 

 

เม่ือ      = คา่ความต้านทานความร้อนรวมของวสัดทุกุชนิดท่ีประกอบขึน้เป็นผนงั 
   (ตรม.-องศาเซลเซียส/วตัต์) ((    )  ) และหาได้จากสมการท่ี 6 
 
 

       
   

  

 
   

  

        
   

  

    
 

สมการท่ี 6 

 

เม่ือ    และ     = คา่ความต้านทานความร้อนของฟิล์มอากาศ  
(ตรม.-องศาเซลเซียส/วตัต์) ((    )  )   
ซึง่ประกาศกระทรวงพลงังานก าหนดคา่ไว้ดงัตารางท่ี 1 

    = คา่ความต้านทานความร้อนของชอ่งว่างอากาศในผนงั 
   (ตรม.-องศาเซลเซียส/วตัต์) ((    )  ) 

ซึง่ประกาศกระทรวงพลงังานก าหนดคา่ไว้ดงัตารางท่ี 2 
     = ความหนาของวสัด ุ(เมตร) ( ) 
    = คา่สมัประสิทธ์ิการน าความร้อนของวสัด ุ  
    (วตัต์/เมตร-องศาเซลเซียส) (  (   )) 

ซึง่ประกาศกระทรวงพลงังานก าหนดตวัอยา่งไว้ดงัตารางท่ี 3 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 คา่ความต้านทานความร้อนของฟิล์มอากาศส าหรับผนงัอาคาร 

ชนิดของผิววสัดท่ีุใช้ท าผนงั 
คา่ความต้านทานความร้อนของฟิล์มอากาศ 

((    )  ) 
ท่ีผิวผนงัด้านใน (  ) ท่ีผิวผนงัด้านนอก (  ) 

กรณีท่ีผิวผนงัมีคา่สมัประสิทธ์ิการแผ่รังสีสงู 0.120 0.044 
กรณีท่ีผิวผนงัมีคา่สมัประสิทธ์ิการแผ่รังสีต ่า 0.299 - 

ท่ีมา : “ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการค านวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 25. 
 

ตารางท่ี 2 คา่ความต้านทานความร้อนของช่องวา่งอากาศท่ีอยูภ่ายในผนงัอาคาร 

ชนิดของผิววสัดท่ีุใช้ท าผนงัด้านในช่องวา่งอากาศ 
คา่ความต้านทานความร้อนของช่องวา่งอากาศ 
ตามความหนาของช่องว่างอากาศ ((    )  ) 
5 มิลลิเมตร 20 มิลลิเมตร 100 มิลลิเมตร 

กรณีท่ีพืน้ผิวผนงัมีคา่สมัประสิทธ์ิการแผ่รังสีสงู 0.110 0.148 0.160 
กรณีท่ีพืน้ผิวผนงัมีคา่สมัประสิทธ์ิการแผ่รังสีต ่า 0.250 0.578 0.606 

ท่ีมา : “ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการค านวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 26. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 3 ตวัอย่างค่าสมัประสิทธ์ิการน าความร้อน ( ) ความหนาแน่น ( ) และค่าความร้อน
จ าเพาะ (  ) ของวสัดชุนิดตา่งๆ 

ล าดบั วสัด ุ   
(  (   )) 

  
(     ) 

   
(   (    )) 

1 วสัดมุงุหลงัคา/ดาดฟ้า 
 (ก) กระเบือ้งหลงัคาคอนกรีต 0.993 2400 0.79 
 (ข) กระเบือ้งซีเมนต์ใยหินลอนเลก็ 0.384 1700 1.00 
 (ค) กระเบือ้งซีเมนต์ใยหินลอนใหญ่ 0.441 2000 1.00 
 (ง) กระเบือ้งซีเมนต์ใยหินลอนคู่ 0.395 2000 1.00 
 (จ) วสัดหุลงัคาแอสฟัลต์ 0.421 1500 1.51 
 (ฉ) กระเบือ้งปดูาดฟ้ามวลเบา 0.341 930 0.88 
 (ช) กระเบือ้งใยแก้วโปร่งแสงเรียบ 0.213 1340 1.88 
 (ซ) กระเบือ้งใยแก้วโปร่งแสงลอนใหญ่ 0.181 1700 1.88 
 (ฌ) กระเบือ้งลกูฟกูโปร่งแสง 0.160 1340 1.88 
 (ญ) กระเบือ้งใยแก้วลอนคูส่ขีาวขุน่ 0.208 1500 1.88 
2 วสัดปุพูืน้/ผนงั 
 (ก) ไลโนเลยีม (พรมน า้มนั) 0.227 1200 1.26 
 (ข) กระเบือ้งยาง 0.573 1900 1.26 
 (ค) กระเบือ้งเซรามิค 0.338 2100 0.80 
 (ง) หินออ่น 1.250 2700 0.80 
 (จ) หินแกรนิต 1.276 2600 0.79 
 (ฉ) หินกาบ 0.290 2640 0.96 
 (ช) หินทราย 0.721 2440 0.96 
 (ซ) ไม้ปาร์เก้ 0.167 600 0.96 
3 ผนงัอิฐ/คอนกรีต 
 (ก) อิฐมอญไมฉ่าบ 0.473 1600 0.79 
 (ข) อิฐมอญฉาบปนูสองหน้า 1.102 1700 0.79 

ท่ีมา : “ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการค านวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 27-29. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากความสมัพนัธ์ของสมการการหาคา่สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน ( ) ตามสมการท่ี 
5 และสมการท่ี 6 สรุปได้วา่ 

1. หากค่า    ,    ,    มีค่าสงูขึน้ จะท าให้สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนมีค่าลดลง 
เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่า ผนงัท่ีประกอบด้วยวสัดุท่ีพืน้ผิวผนงัมีคา่
สมัประสิทธ์ิการแผรั่งสีต ่าจะชว่ยให้        มีคา่ลดลง 

2. หากคา่    มีคา่มากขึน้ จะท าให้คา่        มีคา่ลดลง 
3. การเลือกใช้วสัด ุเช่น โลหะหรือกระจก จะมีค่าสมัประสิทธ์ิการน าความร้อนของวสัด ุ

( ) ท่ีสงูกวา่วสัดท่ีุเป็น ไม้หรือคอนกรีต หลายเทา่ตวั 
การหาคา่สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวมของวสัดกุระจกท่ีเป็นส่วนโปร่งแสง (    ใน

พจน์ท่ี 2) ให้ใช้หลกัการเดียวกนักบัการหาคา่    ยกเว้นการหาคา่    ประกาศกระทรวงพลงังานฯ 
ก าหนดคา่ท่ีแตกตา่งกนัมาให้ ดงัตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 คา่ความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศท่ีอยู่ระหว่างแผ่นกระจกหรือผนงัโปร่ง
แสง 

ความหนาของ 
ช่องวา่งอากาศ (mm) 

คา่ความต้านทานความร้อนของช่องวา่งอากาศ ((    )  ) 
พืน้ผิวผนงัมีคา่สมัประสทิธ์ิการแผรั่งสสีงู พืน้ผิวผนงัมีคา่สมัประสทิธ์ิการแผรั่งสตี ่า 

13 0.119 0.345 
10 0.110 0.278 
7 0.097 0.208 
6 0.091 0.196 
5 0.084 0.167 

ท่ีมา : “ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการค านวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 34. 
 

โดยปกติในการออกแบบช่องเปิด หากสถาปนิกต้องการกระจกท่ีหนามากกว่า 1 ชัน้ 
สถาปนิกจะเลือกใช้กระจกประเภทกระจกลามิเนต (Laminated Glass) และหากต้องการกระจก
มากว่า 1 ชัน้ท่ีมีช่องว่างอากาศหรือ Air Gap ตรงกลางก็จะเลือกใช้กระจกประเภท กระจกฉนวน
กนัความร้อน (Insulating Glass) มกัไม่นิยมน ากระจกชัน้เดียวจ าพวก Clear Float Glass, Tinted 
Float Glass หรือ Heat Reflective Glass มาท าการตดิตัง้ซ้อนกนัเพ่ือเพิ่มความหนาหรือสร้างช่อง
เปิดท่ีมีชอ่งวา่งอากาศตรงกลาง 

   ส
ำนกัหอ
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แม้ว่าประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 จะระบุวิธีการส าหรับการหาค่าการถ่ายเท
ความร้อนของระบบหน้าตา่งท่ีประกอบด้วยกระจกหรือผนงัโปร่งแสงหลายชัน้6 รวมถึงก าหนดค่า
ความต้านทานความร้อนของชอ่งวา่งอากาศท่ีอยูร่ะหว่างแผ่นกระจกหรือผนงัโปร่งแสง ดงัตารางท่ี 
4 แตป่ระกาศกระทรวงดงักลา่วระบใุห้ใช้คา่ SHGC จากผู้ผลิตกระจกหรือวสัดโุปร่งแสงท่ีมีผลการ
ทดสอบและวิธีการค านวณท่ีได้รับรองจากหนว่ยงานท่ีเช่ือถือได้ ซึง่เป็นเร่ืองยากล าบากท่ีจะท าการ
ค านวณหาค่า SHGC รวมของกระจกแต่ละชัน้ดังกล่าว เพ่ือน าไปแทนค่าในสมการเพ่ือหาค่า 
       หรือ         
 

2.1.4 วิธีการค านวณค่าอัตราส่วนระหว่างส่วนโปร่งแสงต่อพืน้ที่ทัง้หมด 
การหาอตัราสว่นระหวา่งสว่นโปร่งแสงตอ่พืน้ท่ีทัง้หมดของส่วนท่ีพิจารณา (   ) คือการ

หาอตัราส่วนระหว่างพืน้ท่ีกระจกและหรือผนงัโปร่งแสงตอ่พืน้ท่ีทัง้หมดของด้านท่ีพิจารณา ดงันัน้
เม่ือพิจารณาจากสมการการหาคา่       ตามสมการท่ี 1 คา่       ก็คือ อตัราส่วนระหว่าง
พืน้ท่ีสว่นทบึแสงตอ่พืน้ท่ีทัง้หมดของด้านท่ีพิจารณา ดงันัน้พจน์ท่ี 1 ของสมการดงักล่าวจะเป็นคา่
การถ่ายเทความร้อนในส่วนท่ีเป็นผนงัทึบของด้านท่ีพิจารณา ส่วนพจน์ท่ี 2 และ 3 จะเป็นคา่การ
ถ่ายเทความร้อนในสว่นของชอ่งเปิดและหรือของผนงัโปร่งแสงของด้านท่ีพิจารณา 
 

2.1.5 วิธีการค านวณค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า 
 ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า (TDeq) คือ ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่าง
ภายนอกและภายในอาคารซึ่งมีการค านึงถึงผลการดดูกลืนรังสีอาทิตย์ของผนงัทึบ (เป็นคา่ท่ีมีผล
กบัสว่นท่ีทบึแสงเทา่นัน้) การหาคา่ TDeq แยกตามประเภทอาคารดงันี ้

1. สถานศกึษา และส านกังาน 
2. ห้างสรรพสินค้า ศนูย์การค้า สถานบริการ อาคารชมุนมุคน และโรงมหรสพ 
3. สถานพยาบาล โรงแรม และอาคารชดุ 

 

ประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 ก าหนดตารางข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบในการหาค่า 
TDeq มาให้ตามตวัอยา่งดงัตารางท่ี 5 
 

                                                   
6 “ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการค านวณในการออกแบบอาคาร

แต่ละระบบ การใช้พลงังานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลงังานหมนุเวียนในระบบตา่งๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 34. 
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ตารางท่ี 5 ตวัอยา่งคา่ความแตกตา่งอณุหภมูิเทียบเท่า (TDeq) ของผนงัทึบส าหรับอาคารประเภท
สถานศกึษา และส านกังาน 

มุมเอยีงของผนงั
,องศา 

ทศิทาง DSH 
(   (    )) 

สมัประสทิธิก์ารดดูกลนืรงัสอีาทติย ์
0.3 0.5 0.7 0.9 

0 ทุกทศิทาง 15 16.5 25.0 33.6 42.1 
30 16.2 24.6 33.0 41.5 
50 15.7 24.0 32.3 40.6 
100 14.4 22.3 30.3 38.2 
200 12.1 19.1 26.1 33.1 
300 10.5 16.8 23.0 29.2 
400 10.2 16.2 22.2 28.3 

15 ทศิเหนือ 15 15.8 23.6 31.5 39.3 
30 15.4 23.2 31.0 38.7 
50 14.9 22.6 30.2 37.9 
100 13.7 21.0 28.3 35.6 
200 11.6 18.0 24.5 30.9 
300 10.1 15.9 21.6 27.4 
400 9.8 15.4 20.9 26.5 

ทศิตะวนัออกเฉยีงเหนือ 15 16.2 24.4 32.6 40.8 
30 15.8 24.0 32.1 40.2 
50 15.4 23.4 31.4 39.4 
100 14.1 21.8 29.4 37.0 
200 11.9 18.7 25.4 32.2 
300 10.4 16.4 22.4 28.4 
400 10.1 15.9 21.7 27.5 

ทศิตะวนัออก 15 16.4 24.9 33.3 41.8 
30 16.1 24.4 32.8 41.2 
50 15.6 23.8 32.1 40.3 

ท่ีมา : “ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการค านวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” ภาคผนวก 1-39. 
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การระบุค่า TDeq จากตารางจ าเป็นจะต้องทราบข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบในการระบุค่า 
TDeq จากตารางดงัตอ่ไปนี ้

1. มมุเอียงของผนงั (Tilt) (องศา) 
2. ทิศทางของผนงั (Orientation) (องศา) 
3. ผลรวมทัง้หมดของผลคณูของความหนาแนน่และความร้อนจ าเพาะของวสัดแุตล่ะชนิด

ท่ีประกอบในผนงั (DSH) (   (    )) 
4. สมัประสิทธ์ิการดดูกลืนรังสีอาทิตย์ของพืน้ผิวผนงัด้านนอกของอาคาร 

 

มมุเอียงของผนงั (Tilt) สามารถหาได้จากการวดัมมุเอียงของผนงัจากแบบรูปด้านหรือรูป
ตดัของอาคาร ประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 ก าหนดคา่มมุเอียงของผนงัในเบือ้งต้นไว้คือ 
0, 15, 30, 45, 60, 75 และ 90 องศา โดยมมุเอียงท่ี 0 องศา คือระนาบท่ีขนานกบัพืน้โลก ส่วนมมุ
เอียงท่ี 90 องศา คือผนงัท่ีมีระนาบตัง้ฉากกบัพืน้โลก ในกรณีท่ีผนงัเอียงท ามมุมากกว่า 90 องศา 
หรือผนงัเอียงออก ประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552  ไม่ได้มีระบุวิธีการอ้างอิงเอาไว้ แต่ใน
การค านวณจ าเป็นจะต้องใช้คา่ของมมุเอียงของผนงัท่ี 90 องศาแทน กรณีดงักล่าวอาจก่อให้เกิด
การตัง้ข้อสงัเกตต่อผลการค านวณได้ เพราะเม่ือผนงัเอียงออกมากกว่า 90 องศา รังสีตรงท่ีตก
กระทบจะมีปริมาณลดลง ซึ่งควรจะส่งผลให้ค่าการถ่ายเทความร้อนโดยเฉล่ียต่อตารางเมตรของ
ผนงัดงักลา่วลดต ่าลงไปด้วยเชน่กนั 
 

ทิศทางของผนงั (Orientation) สามารถระบุได้จากวดัทิศทางของผนงัอ้างอิงกับทิศเหนือ
ของแบบผังพืน้อาคาร ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 ก าหนดทิศของผนงัในเบือ้งต้นไว้
ดงันี ้คือ ทิศเหนือ ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ทิศตะวนัออก ทิศตะวนัออกเฉียงใต้ ทิศใต้ ทิศตะวนัตก
เฉียงใต้ ทิศตะวนัตก และทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ส่วนระนาบท่ีเอียงขนานกบัพืน้โลกถกูก าหนดให้
เป็นคา่ ทกุทิศทาง 
 

คา่ผลรวมทัง้หมดของผลคณูของความหนาแนน่และความร้อนจ าเพาะของวสัดแุตล่ะชนิด
ท่ีประกอบในผนงั (DSH)  สามารถหาได้จากสมการท่ี 7 
 

 

     (  )(   )(   )  (  )(   )(   )    (  )(   )(   ) 

 
สมการท่ี 7 

 

เม่ือ    = ความหนาแนน่ของวสัด ุn (กิโลจลู/ตรม.-องศาเซลเซียส) (   (    )) 
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     = ความจคุวามร้อนของวสัด ุn (กิโลจลู/กิโลกรัม-องศาเซลเซียส) 
   (   (    )) 
     = ความหนาของวสัด ุn (เมตร) ( ) 
 

ประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 ก าหนดคา่ DSH ท่ีใช้ในการอ้างเป็นช่วงคา่ตัง้แต ่
15, 30, 50, 100, 200, 300 และ 400 หากผลคณูท่ีค านวณได้มีคา่น้อยกว่า 15 หรือมากกว่า 400 
ประกาศกระทรวงฯ ระบุให้ใช้คา่ DSH ท่ี 15 และ 400 ตามล าดบั หากผลคณูท่ีค านวณได้อยู่
ในช่วงระหว่าง 15 – 400 ให้ใช้วิธีประมาณคา่เชิงเส้นตรง (Linear Interpolation) ในการหาค่า
ดงักลา่ว 
 

ค่าสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรังสีอาทิตย์ของพืน้ผิวผนังด้านนอกของอาคาร เป็นค่าท่ี
ประเมินได้จากวสัดท่ีุใช้ฉาบหรือปิดผิว และสีของพืน้ผิว โดยมีวิธีพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้ 

1. วสัดท่ีุมีผิวสะท้อนแสงหรือวสัดท่ีุมีผิวขาวจะมีคา่เทา่กบั 0.3 
2. วสัดท่ีุมีผิวสีออ่นจะมีคา่เทา่กบั 0.5 
3. วสัดท่ีุมีผิวคอ่นข้างเข้มจะมีคา่เทา่กบั 0.7 
4. วสัดท่ีุมีผิวสีเข้มจะมีคา่เทา่กบั 0.9  

 

การตดัสินใจเลือกใช้ค่าสัมประสิทธ์ิการดดูกลืนรังสีอาทิตย์ของพืน้ผิวผนงัด้านนอกของ
อาคารค่าใดค่าหนึ่ง อาจก่อให้เกิดความสบัสนแก่ผู้ ท่ีจะต้องท าการประเมิน เพราะการจ าแนกสี
หรือโทนสีของพืน้ผิวของวัสดุให้สอดคล้องตามท่ีระบุไว้ตามตัวอักษรตามประกาศกระทรวง
พลงังาน พ.ศ. 2552 เป็นเร่ืองท่ีท าได้ยาก เน่ืองจากไม่มีตวัอย่างส าหรับการเทียบเคียงสีท่ีชดัเจน
เพียงพอ ตวัอย่างตารางส าหรับการหาค่าสมัประสิทธ์ิการดดูกลืนรังสีอาทิตย์ของพืน้ผิวผนงัด้าน
นอกของอาคาร มีลกัษณะดงัตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6 คา่สมัประสิทธ์ิการดดูกลืนรังสีอาทิตย์ของวสัดผุนงัและสีภายนอกของผนงัชนิดตา่งๆ ท่ี
ใช้ประกอบการหาคา่ความแตกตา่งอณุหภมูิเทียบเทา่ 

พืน้ผิวของผนงัภายนอกอาคาร 
สมัประสทิธ์ิการ

ดดูกลืนรังสีอาทิตย์ 
หมายเหต ุ

วัสดุที่ใช้ฉาบหรือปิดผิว : แผ่นสะท้อนแสงท าด้วย
อลมูิเนียม, หินออ่นสีขาว, กรวดล้างสีขาว 
สีทาภายนอก : สีขาว, สีเงิน, สีเงินหรือสีบรอนซ์สะท้อนแสง 

0.3 วสัดท่ีุมีผิว
สะท้อนแสงและ
วสัดทีุมีผิวสีขาว 

วัสดุที่ใช้ฉาบหรือปิดผิว : หินออ่นสีครีมหรือสีออ่น, 
หินแกรนิตสีครีมหรือสีออ่น, กรวดล้างสีครีมหรือสีออ่น, วสัดุ
ปิดผิวสีออ่น 
สีทาภายนอก : สีครีม, สีฟ้าออ่น, สีเขียวออ่น, สีเหลืองออ่น, 
สีส้มออ่น 

0.5 วสัดท่ีุมีผิวสีออ่น 

วัสดุที่ใช้ฉาบหรือปิดผิว : คอนกรีตไมท่าสี, อิฐไมท่าสี, 
แผ่นไฟเบอร์ไมท่าสี, กรวดล้างสีเทา, แผ่นซีเมนต์แอสเบส
ทอสไมท่าส ี
สีทาภายนอก : สีแดง, สีฟ้า, สีเขียว, สีส้ม, สีสนิม (Rustic) 

0.7 วสัดท่ีุมีผิวสี
คอ่นข้างเข้ม 

วัสดุที่ใช้ฉาบหรือปิดผิว : อิฐสีแดง, แอสฟัลต์, คอนกรีตสี
เทาเข้มและสีด า, วสัดมุงุหลงัคาสีเขียวเข้มและสีแดงเข้ม 
สีทาภายนอก : สีน า้เงินหรือสเีขียวเข้ม, สีเทาเข้ม, สีน า้ตาล
เข้ม, สีด า 

0.9 วสัดท่ีุมีผิวสีเข้ม 

ท่ีมา : “ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการค านวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 30-32. 
 

เม่ือทราบคา่ Tilt, Orientation, DSH และสมัประสิทธ์ิการดดูกลืนรังสีอาทิตย์ จากนัน้จึง
น าข้อมลูทัง้หมดไปใช้ประกอบการหาคา่ TDeq จากตารางตามตามประเภทการใช้งานของอาคาร 
โดยก าหนดให้ หากข้อมูลท่ีใช้ประกอบการหาค่า TDeq มีค่าอยู่ในช่วงระหว่างค่าท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้ต้องใช้วิธีประมาณคา่เชิงเส้นตรง (Linear Interpolation) เข้ามาช่วยในการหาคา่ TDeq 
เม่ือพิจารณาประกอบกบัตารางท่ี 5 ตารางคา่ความแตกตา่งอุณหภูมิเทียบเท่า (TDeq) ของผนงั
ทึบ จะพบว่าเม่ือ คา่สมัประสิทธ์ิการดดูกลืนรังสีอาทิตย์เท่ากบั 0.3 คา่ TDeq ท่ีหาได้จากตาราง
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ดงักล่าวจะมีคา่น้อยท่ีสดุ เม่ือมีคา่ DSH ท่ีเท่ากนั ซึ่งจะท าให้คา่ OTTV-RTTV ท่ีหาได้มีคา่น้อย
ตามไปด้วย 
 

2.1.6 วิธีการค านวณค่าความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอกอาคาร 
 ค่าความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศภายในบริเวณท่ีปรับอากาศกับอุณหภูมิ
ภายนอกอาคาร (  ) ซึ่งใช้และมีผลในการค านวณการน าความร้อนผ่านส่วนโปร่งแสงหรือกระจก 
ประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดคา่    ของแตล่ะประเภทอาคารไว้ดงัตารางท่ี 7 
 

ตารางท่ี 7 ค่าความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอกอาคารส าหรับอาคารแต่ละ
ประเภท 

ประเภทอาคาร 
คา่ความแตกตา่งอณุหภมูิภายใน 
และภายนอกอาคาร    ( ) 

สถานศกึษา ส านกังาน 5 
โรงมหรสพ ศนูยก์ารคา้ สถานบรกิาร 
หา้งสรรพสนิคา้ อาคารชมุนุมคน 

5 

โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชดุ 3 

ท่ีมา : “ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการค านวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 35. 
 

2.1.7 วิธีการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิความร้อนจากรังสีอาทิตย์ท่ีส่งผ่านส่วนโปร่ง
แสง 
 คา่สมัประสิทธ์ิความร้อนจากรังสีอาทิตย์ (SHGC) คือ อตัราส่วนของรังสีอาทิตย์ท่ีส่งผ่าน
สว่นท่ีโปร่งแสงหรือกระจก ซึ่งมีผลท าให้เกิดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ภายในอาคาร โดยประกาศ
กระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 ได้มีการก าหนดตวัอยา่งกระจกและคา่ SHGC มาให้ดงัตารางท่ี 8 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 8 ตวัอย่างค่าสมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนจากรังสีอาทิตย์ (SHGC) และค่าการ
สง่ผา่นรังสีท่ีตามองเห็น (Visible transmittance) ของกระจกชนิดตา่งๆ 

ความหนา
ของกระจก 
(mm) 

ชนิดของกระจก 
คา่การสง่ผา่นรังสี
ที่ตามองเห็น 

(    ) 

สมัประสทิธ์ิการถ่ายเท
ความร้อนจากรังสอีาทิตย์ 

(SHGC) 
กระจกชัน้เดียวไมเ่คลอืบผิว 

6 กระจกใส 0.88 0.73 
6 กระจกสบีรอนซ์ 0.54 0.54 
6 กระจกสเีขียว 0.76 0.54 
6 กระจกสเีทา 0.46 0.52 
6 กระจกสฟ้ีาอมเขียว 0.75 0.55 

กระจกสะท้อนแสงชัน้เดียว 
6 กระจกใสเคลอืบโลหะสเตนเลส 20% 0.2 0.28 
6 กระจกใสเคลอืบไทเทเนียม 20% 0.2 0.27 
6 กระจกใสเคลอืบไทเทเนียม 30% 0.3 0.35 

กระจกสองชัน้ไมเ่คลอืบผิว 
6 กระจกใส-กระจกใส 0.78 0.6 
6 กระจกสบีรอนซ์-กระจกใส 0.47 0.41 
6 กระจกสเีขียว-กระจกใส 0.68 0.41 
6 กระจกสเีทา-กระจกใส 0.41 0.39 
6 กระจกสฟ้ีาอมเขียว-กระจกใส 0.67 0.43 
6 กระจกสเีขียวคณุภาพสงู-กระจกใส 0.59 0.33 

กระจกสะท้อนแสง 2 ชัน้ 
6 กระจกใสเคลอืบไทเทเนียม 30% และกระจกใส 0.27 0.25 

ท่ีมา : “ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการค านวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 35-36. 
 

ตวัอย่างกระจกท่ีประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 ก าหนดมาให้ ไม่ครอบคลุมทัง้
ประเภทและความหนาของกระจกท่ีมีจ าหน่ายอยู่หลายบริษัทในปัจจบุนั ในกรณีท่ีมีการใช้กระจก
ท่ีนอกเหนือไปจากตารางดงักลา่ว ประกาศกระทรวงพลงังานฯ  ก าหนดให้ใช้คณุสมบตัิของกระจก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากผู้ จากผู้ผลิตกระจกหรือวัสดโุปร่งแสงท่ีมีผลการทดสอบและวิธีการค านวณท่ีได้รับรองจาก
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้7 ดงันัน้ผู้ออกแบบจึงจ าเป็นจะต้องขอข้อมูลเก่ียวกับคณุสมบตัิของกระจก
หรือวสัดโุปร่งแสงจากผู้ผลิตท่ีจะใช้ในอาคาร 
 

2.1.8 วิธีการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิการบังแดด 
 คา่สมัประสิทธ์ิการบงัแดดของอปุกรณ์บงัแดด (SC) คือ อตัราส่วนของรังสีอาทิตย์ท่ีลอด
ผ่านอุปกรณ์บงัแดดไปตกกระทบบนหน้าต่าง หรือ อัตราส่วนของ รังสีอาทิตย์ท่ีผ่านอุปกรณ์บงั
แดดมาตกกระทบบนหน้าตา่ง ตอ่ รังสีอาทิตย์ท่ีตกกระทบบนหน้าตา่งเสมือนไมมี่อปุกรณ์บงัแดด 

คา่สมัประสิทธ์ิการบงัแดด สามารถเร่ิมต้นค านวณได้จากการเร่ิมหา เวลาสริุยะ (Solar 
Time) หรือ เวลาท่ีสอดคล้องกบัต าแหนง่ของดวงอาทิตย์ โดยสามารถค านวณได้จากสมการท่ี 8 
 

       (       )      
 

สมการท่ี 8 

เม่ือ    = เวลาสริุยะ 
    = เวลามาตรฐานท้องถ่ินท่ีพิจารณา 
     = เส้นแวงหลกัมาตรฐานของประเทศไทย 105 องศาตะวนัออก 
     = เส้นแวงของต าแหนง่ท่ีพิจารณา 100.5 องศาตะวนัออก 
     = สมการเวลา (Equation of Time) หรือผลตา่งของเวลาสริุยะกบัเวลาปกติ 

มีหนว่ยเป็นนาที โดยสามารถค านวณได้จากสมการท่ี 9 
 

        (     )      (    )     (    ) 
 

สมการท่ี 9 

เม่ือ B คือ 
 

  
(    )(     )

   
 

 

สมการท่ี 10 

เม่ือ    = วนัจเูลียน หรือ Julian Date ของวนัอ้างอิง 1 = 1 มกราคม หรือ  
152 = 1 มิถนุายน (80 = 21 มีนาคม, 173 = 22 มิถนุายน,  
266 = 23 กนัยายน และ 356 = 22 ธนัวาคม) 

                                                   
7 “ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการค านวณในการออกแบบอาคาร

แต่ละระบบ การใช้พลงังานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลงังานหมนุเวียนในระบบตา่งๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 35-36. 

   ส
ำนกัหอ
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 ในขัน้ตอนตอ่ไปคือการหาความสมัพนัธ์เชิงคณิตศาสตร์ของต าแหน่งของดวงอาทิตย์ มมุ
เงย (Altitude) และมมุอะซิมทุ (Azimuth) ของดวงอาทิตย์ ซึง่สามารถอธิบายได้ดงัภาพท่ี 3 
 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ต าแหนง่และทิศทางของดวงอาทิตย์ท่ีสมัพนัธ์กบัต าแหนง่ของอาคารบนพืน้โลก 
ท่ีมา : “ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการค านวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 37. 
 

การหามมุ Altitude หรือ    และ มมุ Azimuth หรือ    สามารถหาได้จากสมการท่ี 11 และ
สมการท่ี 12 ตามล าดบั 
 
 

      (     )(    )  (     )(    )(    ) 
 

สมการท่ี 11 

และ 
 

      
(    )(    )

(     )
 

 

สมการท่ี 12 

เม่ือ    = ต าแหนง่ Latitude ของกรุงเทพมหานคร หรือ 13.7 องศาเหนือ 
   = มมุเบี่ยงดวงอาทิตย์ หรือ Declination Angle (Radian) 
   = เวลาเท่ียงสริุยะ หรือ Solar Hour Angle (Radian) 
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การหามุมเบี่ยงดวงอาทิตย์ ( ) และเวลาเท่ียงสุริยะ ( ) สามารถหาได้จากสมการท่ี 13 
และสมการท่ี 14 ตามล าดบั 
 

           (
(    )(      )

   
) 

 

สมการท่ี 13 

และ 
 

   (     )    
 

สมการท่ี 14 

 

 ขัน้ตอนตอ่ไปคือการหา เวคเตอร์แสดงทิศทางของดวงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เวคเตอร์ (  
 ) 

และเวคเตอร์ของระนาบเอียง (  
 ) ซึง่ตัง้ฉากกบัระนาบเอียง ซึง่สามารถอธิบายได้ดงัภาพท่ี 4 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4 ต าแหน่งและทิศทางของระนาบและจุดตา่งๆ บนระนาบท่ีสมัพนัธ์กับต าแหน่งของดวง
อาทิตย์ 

ท่ีมา : “ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการค านวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 39. 
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โซลาร์เวคเตอร์ (  
 ) และ เวคเตอร์ของระนาบเอียง (  

 ) สามารถหาได้จากสมการท่ี 15 
และสมการท่ี 16 ตามล าดบั 
 

  
  [

      

              

              

] 

 

สมการท่ี 15 

และ 
 

  
  [

     
             

             

] 

 

สมการท่ี 16 

เม่ือ   คือ มมุระหว่างระนาบท่ีพิจารณากบัทิศทางของดวงอาทิตย์ (โซลาร์เวคเตอร์) การ
ค านวณโคซายน์ของมมุดงักลา่ว หรือ      สามารถค านวณได้จากสมการท่ี 17 
 

     (  
    

 ) สมการท่ี 17 

     (      )(     )  (      )(      )(     )(      )  (      )(      )(     )(      ) สมการท่ี 18 
 

เม่ือ   คือ  มมุเอียง (Inclination Angle) ของระนาบท่ีพิจารณา 
    คือ  มมุอะซิมทุ (Azimuth of Surface) ของระนาบท่ีพิจารณา 
      คือ  โคซายน์ของมมุระหวา่งระนาบท่ีพิจารณากบัทิศทางของดวงอาทิตย์  

(โซลาร์เวคเตอร์) 
 

 ขัน้ตอนตอ่ไปคือการหา รังสีท่ีผ่านอุปกรณ์บงัแดดมาตกกระทบส่วนโปร่งแสง (   ) และ 
รังสีท่ีตกกระทบส่วนโปร่งแสงเสมือนไม่มีอปุกรณ์บงัแดด (    ) ซึ่งสามารถหาได้จากสมการท่ี 19 
และสมการท่ี 20 ตามล าดบั 
 

    (     ⁄ )(   )(    )  (   )
(      )

 
 

 

สมการท่ี 19 

และ  
 

     (   )(    )  (   )
(      )

 
 

 

สมการท่ี 20 

เม่ือ     = รังสีตรงของดวงอาทิตย์ (วตัต์/ตรม.) (    ) 
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    = รังสีกระจายของดวงอาทิตย์ (วตัต์/ตรม.) (    ) 
    = มมุเอียงของระนาบท่ีพิจารณา 
      = โคซายน์ของมมุระหวา่งระนาบท่ีพิจารณากบัโซลาร์เวคเตอร์ 
     = พืน้ท่ีท่ีไมเ่กิดเงาบนสว่นโปร่งแสง (ตรม.) (  ) 

   = พืน้ท่ีทัง้หมดของสว่นโปร่งแสง (ตรม.) (  ) 
 

การหาพืน้ท่ีท่ีไมเ่กิดเงาบนสว่นโปร่งแสง หรือ     สามารถอธิบายได้ดงัภาพท่ี 5 
 

 

 
 

ภาพท่ี 5 การบงัแดดโดยอปุกรณ์บงัแดดแนวนอนท่ีติดตัง้อยูด้่านหน้าของหน้าตา่ง 
ท่ีมา : “ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการค านวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 40. 
 

ในการหาพืน้ท่ี      เม่ือก าหนดให้    เป็นจดุแสดงพิกดัของจดุ P ซึ่งอยู่เหนือส่วนโปร่ง
แสงเป็นระยะ h และจดุ    เป็นจดุเงาของจดุ P เม่ือเวคเตอร์ PS มีทิศทางเดียวกบักบั โซลาร์
เวคเตอร์ของเวลาท่ีพิจารณา ทัง้หมดจะมีความสมัพนัธ์กนัดงัสมการท่ี 21 
 

      
   

 

    
 

 

สมการท่ี 21 

คา่สมัประสิทธ์ิการบงัแดดของอปุกรณ์บงัแดด (SC) สามารถค านวณได้จากสมการท่ี 22 
 

   
   

    

 

 

สมการท่ี 22 
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เม่ือ     = รังสีท่ีผา่นอปุกรณ์บงัแดดมาตกกระทบสว่นโปร่งแสง (วตัต์/ตรม.) 
      = รังสีท่ีตกกระทบสว่นโปร่งแสงเสมือนไมมี่อปุกรณ์บงัแดด (วตัต์/ตรม.) 
 

คา่สมัประสิทธ์ิการบงัแดดของอปุกรณ์บงัแดดหรือคา่ SC คือ คา่เฉล่ียในหนึ่งวนัตลอดปี
ของอตัราสว่นของรังสีอาทิตย์ท่ีลอดผ่านอปุกรณ์บงัแดดไปตกกระทบยงัส่วนโปร่งแสง โดยวนัท่ีจะ
น ามาอ้างอิงคือวนัท่ี 21 มีนาคม 22 มิถุนายน 23 กันยายน และ 22 ธันวาคม โดยหาได้จาก
สมการท่ี 23 
 

(  )  [
(∑    

 
   )      (∑    

 
   )      (∑    

 
   )      (∑    

 
   )     

(∑     
 
   )
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สมการท่ี 23 

เม่ือ (  )  = คา่เฉล่ียตลอดปีของคา่สมัประสิทธ์ิการบงัแดด 
   และ   = ชัว่โมงท่ีดวงอาทิตย์ขึน้และตก 
 

 เม่ือพิจารณาตวัเลข   และ   ท่ีใช้แทนชัว่โมงท่ีดวงอาทิตย์ขึน้และตกท่ีถกูระบใุห้ใช้ในการ
หาค่าสัมประสิทธ์ิการบังแดดตามประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 มีความขัดแย้งกับ
หลักการค านวณค่า OTTV-RTTV  ซึ่งใช้หลักการพิจารณาค่าดงักล่าวตามลักษณะประเภทของ
การใช้สอยอาคาร (แยกประเภทของอาคาร เป็น ส านกังาน ห้างสรรพสินค้า และ โรงแรม) และ
ชว่งเวลาท่ีมีการใช้งานอาคาร8 
 เม่ือท าการศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารการประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่ง
ประเทศไทยครัง้ท่ี 2 หวัข้อ Revised Building Energy Code of Thailand: Potential Energy 
and Power Demand Savings9 พบว่าในเอกสารมีการกล่าวถึงช่วงเวลาท่ีใช้ในการพิจารณาคา่ 
OTTV-RTTV ตามประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 จะใช้เวลาแยกตามประเภทการใช้งาน
ของอาคารดงัตารางท่ี 9 

                                                   
8 กระทรวงพลงังาน, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและการอนรัุกษ์พลงังาน, “คูมื่อ – เกณฑ์

มาตรฐานประสิทธิภาพพลงังานส าหรับอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดดัแปลง,” (2552) : ภาคท่ี 1-7. 
(อดัส าเนา) 

9 S. Chirarattananon, P. Chaiwiwatworakul, and others, “Revised Building Energy 
Code of Thailand: Potential Energy and Power Demand Savings,” (2549) : 3. (Electronic 
Document) 
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เม่ือเวลาท่ีใช้การพิจารณาคา่ OTTV-RTTV ของอาคารคือเวลาเร่ิมต้นและเวลาสิน้สดุการ
ใช้งานของอาคารแตล่ะประเภท ดงันัน้ตวัเลข   และ   ท่ีจะใช้ในการพิจารณาค่าเฉล่ียในแตล่ะวนั
อ้างอิงของค่ารังสีท่ีผ่านอุปกรณ์บงัแดดมาตกกระทบส่วนโปร่งแสง (   ) และ รังสีท่ีตกกระทบ
ส่วนโปร่งแสงเสมือนไม่มีอปุกรณ์บงัแดด (    ) จึงควรจะเป็นชัว่โมงเร่ิมต้นและสิน้สดุการใช้งาน
อาคารด้วยเชน่กนั 
 

ตารางท่ี 9 ระยะเวลาการใช้งานของอาคารแตล่ะประเภท 
ประเภทอาคาร เวลาการใช้งาน จ านวนชัว่โมงการใช้งานตอ่ปี 

สถานศกึษา ส านกังาน 08:00-17:00 2,340 
โรงมหรสพ ศูนย์การค้า สถานบริการ 
หา้งสรรพสนิคา้ อาคารชมุนุมคน 

10:00-22:00 4,380 

โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชดุ ตลอด 24 ชัว่โมง 8,760 

ท่ีมา : S. Chirarattananon, P. Chaiwiwatworakul, and others, “Revised Building Energy 
Code of Thailand: Potential Energy and Power Demand Savings,” (2549) : 3. (Electronic 
Document) 
 

รังสีตรงของดวงอาทิตย์ หรือคา่     และรังสีกระจายของดวงอาทิตย์ หรือคา่     ประกาศ
กระทรวงพลงังานได้ก าหนดคา่     และ     มาให้ ดงัตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10 รังสีตรง (Beam,    ) และรังสีกระจายของดวงอาทิตย์ (Diffuse,    ) ส าหรับวนั
อ้างอิง 4 วนั 

เวลา 
พลงังานของรังสอีาทติย์ (    ) 

21 มีนาคม 22 มิถนุายน 23 กนัยายน 22 ธนัวาคม 
Beam Diffuse Beam Diffuse Beam Diffuse Beam Diffuse 

1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
5.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
6.00 0.0 0.0 7.5 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
7.00 68.5 44.9 105.0 77.8 94.4 77.1 64.4 19.9 
8.00 185.7 121.6 196.2 145.4 202.3 165.1 270.0 83.5 
9.00 290.1 190.0 275.6 204.3 296.2 241.8 454.4 140.5 
10.00 374.8 245.5 338.6 250.9 369.9 302.0 603.3 186.5 
11.00 433.8 284.1 381.2 282.6 418.3 341.4 704.9 217.9 
12.00 463.2 303.4 401.1 297.3 437.9 357.5 751.3 232.2 
13.00 461.0 301.9 397.0 294.2 427.6 349.0 738.9 228.4 
14.00 427.3 279.8 369.1 273.6 388.0 316.7 668.7 206.7 
15.00 364.5 238.7 319.1 236.5 321.7 262.6 546.1 168.8 
16.00 276.7 181.2 250.0 185.3 233.5 190.6 380.8 117.7 
17.00 170.0 111.3 165.9 123.0 129.2 105.5 185.6 57.4 
18.00 51.7 33.9 72.0 53.3 16.1 13.1 0.0 0.0 
19.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
21.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
22.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
23.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
24.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ท่ีมา : “ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการค านวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 42-43. 
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ในระหว่างการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องวิธีการหาค่า SC พบเอกสารท่ีมีความขดัแย้งกัน
เก่ียวกบัวิธีการหาคา่รังสีท่ีผา่นอปุกรณ์บงัแดดมาตกกระทบส่วนโปร่งแสง (   ) สมการท่ี 19 ตาม
ประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 คือ 

1. เอกสารประกอบหลกัสตูรมาตรฐานการอนรัุกษ์พลงังานในอาคาร (2550)10 
2. คูมื่อ – เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลงังานส าหรับอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดดัแปลง 

(2552)11 
 

เอกสารทัง้ 2 ฉบบัเป็นเอกสารท่ีเผยแพร่โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและการอนรัุกษ์
พลงังาน ภายในเอกสารทัง้ 2 ฉบบั ก าหนดให้คา่ รังสีท่ีผ่านอปุกรณ์บงัแดดมาตกกระทบส่วนโปร่ง
แสง (   ) คือผลรวมของ รังสีตรง และ รังสีกระจาย ของอาทิตย์ท่ีตกกระทบหน้าต่างท่ีมีอปุกรณ์
บงัแดด ซึง่สามารถแยกหาได้ดงัสมการท่ี 24 และสมการท่ี 25 ตามล าดบั 
 
 

                
 

สมการท่ี 24 

และ 
 

     (     )(
      

 
)      

 

สมการท่ี 25 

เม่ือ     = แฟคเตอร์ของการมองเห็น (view factor) จากหน้าตา่งไปยงัอปุกรณ์ 
บงัแดด 

 

เม่ือเปรียบเทียบพจน์ท่ี 2 ของสมการ การหาค่า รังสีท่ีผ่านอุปกรณ์บงัแดดมาตกกระทบ
ส่วนโปร่งแสง (   ) สมการท่ี 19 กับค่า รังสีกระจายท่ีตกกระทบหน้าต่างท่ีมีอุปกรณ์บงัแดด ใน
สมการท่ี 25 จะพบว่า ค่าทัง้ 2 คือ คา่เดียวกนั แตใ่นสมการท่ี 25 จะมีค่า (     ) ปรากฏอยู่ใน
สมการ แตค่า่ดงักล่าวกลบัไม่ปรากฏอยู่ใน พจน์ท่ี 2 ของสมการท่ี 19 ซึ่งเป็นสมการการหาคา่รังสี

                                                   
10 กระทรวงพลงังาน, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและการอนุรักษ์พลงังาน, “เอกสาร

ประกอบหลกัสตูรมาตรฐานการอนรัุกษ์พลงังานในอาคาร,” (2550) : ภาคท่ี 2-41. (อดัส าเนา) 
11 กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน, “คู่มือ – 

เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลงังานส าหรับอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดดัแปลง,” (2552) : ภาคท่ี 
2-54. (อดัส าเนา) 
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ท่ีผา่นอปุกรณ์บงัแดดมาตกกระทบสว่นโปร่งแสง (   ) ตามประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 
ซึง่คา่ดงักลา่วอาจจะสง่ผลตอ่การหาคา่สมัประสิทธ์ิการบงัแดด (SC) ในการพฒันาได้ ส าหรับการ
พฒันาโปรแกรมในเบือ้งต้นจะท าการพฒันาโปรแกรมโดยยึดวิธีการค านวณคา่รังสีท่ีผ่านอปุกรณ์
บงัแดดมาตกกระทบส่วนโปร่งแสง (   ) ตามสมการท่ี 19 เป็นหลกั เน่ืองจากเป็นหลกัการตาม
ประกาศกระทรวง พ.ศ. 2552 ท่ีประกาศบงัคบัใช้เป็นข้อกฎหมาย 

จากการศกึษาวิธีการหาคา่สมัประสิทธ์ิการบงัแดด หรือคา่ SC จะเห็นได้ว่า ความส าคญั
หรือวตัถปุระสงค์หลกัของอปุกรณ์บงัแดดก็คือ การป้องกนัรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ตกกระทบ
บนกระจกของหน้าตา่ง โดยอปุกรณ์บงัแดดท่ีดีจะต้องบงัรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ให้ได้มากท่ีสดุแต่
ยังคงปล่อยให้รังสีกระจายจากท้องฟ้าส่งผ่านเข้ามายังภายในของอาคารในระดับท่ี เหมาะสม 
เพ่ือให้แสงสวา่งกบัพืน้ท่ีใช้สอยภายในอาคาร12 

การหาค่าตัวแปรแต่ละตัวมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระบวนการในการหาพืน้ท่ีท่ีไม่เกิดเงาบนส่วนโปร่งแสง  (   ) ในทกุชัว่โมงของการใช้งานอาคาร 
ของวนัอ้างอิงทัง้ 4 วนั เพ่ือน าไปหาคา่เฉล่ียของ รังสีท่ีผ่านอปุกรณ์บงัแดดมาตกกระทบส่วนโปร่ง
แสง (   ) และ รังสีท่ีตกกระทบสว่นโปร่งแสงเสมือนไม่มีอปุกรณ์บงัแดด (    ) ซึ่งท าให้การหาคา่ 
SC เพ่ือน าไปใช้ตรวจสอบค่า OTTV-RTTV ท าได้ยากยิ่งหากปราศจากเคร่ืองมือช่วยในการ
ค านวณ (โปรแกรม BEC) 
 

2.1.9 วิธีการค านวณค่ารังสีอาทติย์ที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อน 
 คา่รังสีอาทิตย์ท่ีมีผลต่อการถ่ายเทความร้อน (ESR) คือ รังสีอาทิตย์ท่ีตกกระทบบนส่วน
โปร่งแสงในมุมเอียงและทิศทางท่ีแตกต่างกัน ประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 ได้ก าหนด
ตารางประกอบการหาค่า ESR เป็นตารางมาให้ทัง้สิน้ 3 ตาราง ซึ่งมีลกัษณะคล้ายกนั โดยแยก
ตามประเภทการใช้สอยอาคาร ตวัอยา่งตารางท่ีน ามาเป็นตวัอยา่งคือ ตารางแสดงคา่รังสีอาทิตย์ท่ี

                                                   
12 กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน, โครงการ

ส่งเสริมและก ากับการอนุรักษ์พลังงานในอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดัดแปลง, “การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการตรวจประเมินอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดัดแปลงเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานตาม
กฎหมาย,” (2552) : 2. (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์) 
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มีผลต่อการถ่ายเทความร้อน (ESR) ส าหรับอาคารประเภทสถานศึกษาหรือส านักงาน ซึ่งมี
ลกัษณะดงัตารางท่ี 11 
 

ตารางท่ี 11 ตวัอย่างคา่รังสีอาทิตย์ท่ีมีผลตอ่การถ่ายเทความร้อน (ESR) ส าหรับอาคารประเภท
สถานศกึษาหรือส านกังาน 

มมุเอยีง
(องศา) 

คา่รังสอีาทิตย์ที่มีผลตอ่การถา่ยเทความร้อนตามทิศทางของผนงั (    ) 

เหนือ 
ตะวนัออก
เฉียงเหนือ 

ตะวนัออก 
ตะวนัออก
เฉียงใต้ 

ใต้ 
ตะวนัตก
เฉียงใต้ 

ตะวนัตก 
ตะวนัตก
เฉียงเหนือ 

0 437.38 437.38 437.38 437.38 437.38 437.38 437.38 437.38 
15 405.00 421.74 433.61 440.00 441.62 438.90 431.51 419.53 
30 358.99 390.20 412.96 425.48 428.59 422.98 408.39 385.65 
45 306.68 348.31 379.58 397.17 401.47 393.20 372.57 341.61 
60 255.37 301.60 337.61 358.44 363.45 353.18 328.62 293.33 
75 212.39 255.60 291.21 312.65 317.70 306.52 281.11 246.70 
90 185.06 215.84 244.53 263.14 267.41 256.82 234.58 207.62 

ท่ีมา : “ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการค านวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 44. 
 

 ส าหรับการหาค่า ESR จ าเป็นต้องทราบมุมเอียงของผนงั (Tilt) และทิศทางของผนัง 
(Orientation) 

การหาคา่มมุเอียงของผนงั ประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 ก าหนดคา่มมุเอียงของ
ผนงัในเบือ้งต้นไว้คือ 0, 15, 30, 45, 60, 75 และ 90 องศา โดยมมุเอียงท่ี 0 องศา ก็คือระนาบท่ี
ขนานกบัพืน้โลก สว่นมมุเอียงท่ี 90 องศา ก็คือผนงัท่ีมีระนาบตัง้ฉากกบัพืน้โลก ในกรณีท่ีผนงัเอียง
ท ามมุมากกวา่ 90 องศา ให้ใช้คา่มมุท่ี 90 องศา 

การหาทิศทางของผนงั ประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 ก าหนดทิศทางของผนงัใน
เบือ้งต้นไว้คือ ทิศเหนือ ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ทิศตะวนัออก ทิศตะวนัออกเฉียงใต้ ทิศใต้ ทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต้ ทิศตะวนัตก และทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ส่วนระนาบท่ีเอียงขนานกบัพืน้โลกถูก
ก าหนดให้เป็น ทกุทิศทาง 

ในกรณีท่ีมมุเอียงและทิศทางของระนาบอยูใ่นช่วงระหว่างคา่ในตาราง การหาคา่ ESR ให้
ใช้วิธีการประมาณคา่เชิงเส้นตรงชว่ยในการหาคา่ดงักลา่ว 
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2.2 หลักเกณฑ์การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ ส่งผลต่อการออกแบบ
อาคารของสถาปนิก 

จากการศึกษา พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ทัง้ 2 ฉบับ รวมไปถึง กฎ
กระทรวงฯ และประกาศกระทรวงฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัการค านวณ OTTV-RTTV ทัง้ 3 ฉบบั ล้วนส่งผล
ต่อกระบวนการท างานออกแบบของสถาปนิกในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประกาศ
กระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 ท่ีได้ก าหนดหลกัการค านวณคา่ OTTV-RTTV เอาไว้อย่างซบัซ้อน 
และยากล าบากในค านวณหาคา่ OTTV-RTTV หากปราศจากเคร่ืองมือหรือโปรแกรมช่วยในการ
ค านวณ นอกจากความซบัซ้อนของวิธีการค านวณท่ีเพิ่มขึน้แล้ว ยงัพบว่ามีจดุท่ีจะส่งผลกระทบตอ่
ขัน้ตอนการท างานและวิธีการออกแบบอาคารของสถาปนิก รวมทัง้ส่งผลกระทบต่อการพฒันา
โปรแกรมประมาณคา่ OTTV-RTTV โดยมีประเดน็ท่ีควรศกึษาดงันี ้
 

2.2.1 การออกแบบอาคารท่ีต้องมีการค านวณค่า OTTV-RTTV 
จากการศึกษาวิธีการค านวณตามประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 พบว่าการ

ค านวณค่า OTTV-RTTV จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลอาทิเช่น พืน้ท่ีผนงั (WWR)  หรือสมัประสิทธ์ิการ
ถ่ายเทความร้อนของวสัด ุ(U) การหาค่าดงักล่าวจ าเป็นจะต้องมีแบบอาคารท่ีมีรายละเอียดของ
ระยะต่างๆ และรายละเอียดวสัดุของอาคารท่ีค่อนข้างสมบูรณ์จึงจะสามารถท าการค านวณได้ 
หากท าการค านวณคา่ OTTV-RTTV แล้วพบว่าคา่ท่ีได้เกินเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดไว้ ผู้ออกแบบ
จะต้องย้อนกลบัมาท าการพฒันารายละเอียดของแบบอาคารใหม่อีกครัง้ ก่อนท าการค านวณซ า้
จนกว่าคา่ OTTV-RTTV จะอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด ดงันัน้จะเห็นได้ว่าการค านวณคา่ OTTV-RTTV 
ตาม พ.ร.บ. เป็นการเพิ่มขัน้ตอนในกระบวนการออกแบบของสถาปนิกดงัแผนผังเปรียบเทียบ
ขัน้ตอนการออกแบบอาคารของสถาปนิกตามภาพท่ี 6 

การตรวจสอบค่า OTTV-RTTV อาจท าให้เกิดการเสียเวลาในขัน้ตอนของการแก้ไข
รายละเอียดของแบบอาคารระหว่างขัน้ตอน Design Development ได้หลายครัง้ ดงันัน้หาก
สามารถตรวจสอบคา่ OTTV-RTTV ได้ตัง้แตข่ัน้ตอนของการท า Preliminary Sketch Design จะ
ท าให้สามารถลดเวลาและขัน้ตอนการท างานท่ีซ า้ซ้อน ท่ีอาจเกิดขึน้ในขัน้ตอนของการท า Design 
Development และ การตรวจสอบค่า OTTV-RTTV อีกทัง้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ออกแบบอาคารเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการประหยดัพลงังานได้ดียิ่งขึน้ 
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(ข) 

ภาพท่ี 6 แผนผงัขัน้ตอนการออกแบบอาคารของสถาปนิก 
ก แผนผงัขัน้ตอนการออกแบบอาคารของสถาปนิก 
ข แผนผงัขัน้ตอนการออกแบบอาคารเม่ือมีการค านวณคา่ OTTV-RTTV 

 

2.2.2 การออกแบบอาคารท่ีมีพืน้ท่ีเปิดโล่งตรงกลาง 
 ในการออกแบบอาคารท่ีมีพืน้ท่ีเปิดโลง่ตรงกลาง ท่ีมีลกัษณะดงัภาพท่ี 7 ผนงัด้านท่ีติดกบั
พืน้ท่ีเปิดโล่งดงักล่าวจะถือว่าเป็นผนงัภายนอกอาคาร จะต้องถกูน ามารวมพิจารณาในการหาค่า 
OTTV การค านวณคา่ OTTV ของอาคารในลกัษณะดงักล่าว ไม่มีระบไุว้ใน พ.ร.บ. กฎกระทรวง 
หรือประกาศกระทรวง ดังนัน้จึงอาจก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้ ท่ีต้องการท าการตรวจสอบค่า 
OTTV ของอาคารลกัษณะดงักลา่ว 
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เม่ือพิจารณาถึงปริมาณความร้อนของผนงัด้านท่ีติดกับพืน้ท่ีเปิดโล่งตรงกลางตามสภาพ
ความเป็นจริงแล้ว หากพืน้ท่ีเปิดโลง่มีลกัษณะแคบและสงู ผนงัอาคารท่ีอยู่ภายใน Court นัน้มกัจะ
ถกูเงาจากตวัอาคารอีกด้านบงัอยู่เกือบตลอดเวลา เม่ือต้องถกูน ามารวมอยู่ในผลของการค านวณ  

ก็จะท าให้ผลการค านวณคา่ OTTVi ของผนงัด้านท่ีพิจารณานัน้คลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง 
นอกจากกรณีของอาคารท่ีมีพืน้ท่ีเปิดโล่งตรงกลางแล้ว ยงัมีกรณีอ่ืนๆ ยกตวัอย่างเช่น เงา

ท่ีเกิดจากการบงักนัเองของตวัอาคาร หรือ เงาท่ีเกิดจากองค์ประกอบ ยกตวัอย่างเช่น ผนงัลอยตวั 
หรือ เสาลอย เม่ือกฎหมายไม่ได้มีการระบุว่าอย่างชดัเจนว่าเงาอันเกิดจากองค์ประกอบอาคาร
อ่ืนๆ นอกเหนือไปจากอปุกรณ์บงัแดดสามารถน ามาคิดสเหมือนเป็นเงาท่ีเกิดจากอปุกรณ์บงัแดด
ได้หรือไม่ จึงอาจท าให้เกิดความสบัสนแก่ผู้ ท่ีต้องตรวจสอบคา่ OTTV-RTTV หรือเกิดข้อจ ากดัใน
การออกแบบอาคาร 
 

2.2.3 การออกแบบอาคารท่ีมีองค์ประกอบของระนาบโค้งหรือรูปทรงอิสระ 
จากวิธีการค านวณค่า OTTV-RTTV ตามประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 ได้

ก าหนดวิธีพิจารณาคา่ OTTV-RTTV โดยใช้การวิธีการหาคา่การถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัหรือ
หลงัคาทีละด้าน (OTTVi-RTTVi) ในกรณีท่ีอาคารมีองค์ประกอบอาคารท่ีเป็นผนงัหรือหลงัคาท่ี
เป็นระนาบโค้งท่ีมีลกัษณะดงัภาพท่ี 7 การหาค่า OTTV-RTTV จึงจ าเป็นต้องท าการแบ่งระนาบ
โค้งออกเป็นส่วนๆ เพ่ือแยกพิจารณาพืน้ท่ีและทิศทางทีละส่วนเสมือนเป็นระนาบแบนเรียบ เพ่ือ
แยกหาคา่ OTTVi หรือคา่ RTTVi ของระนาบท่ีพิจารณาทีละส่วน แตเ่น่ืองจากกฎหมายไม่ได้ระบุ
ถึงวิธีการแบ่งจ านวนระนาบอย่างชดัเจน ผลการค านวณค่า OTTV-RTTV ของอาคารจึงอาจมี
ความแตกตา่งกนัเม่ือใช้วิธีการแบง่ระนาบท่ีไมเ่ทา่กนั 

การแบ่งระนาบโค้งท่ีพิจารณาออกเป็นส่วนย่อย เพ่ือหาค่า OTTV-RTTV ท าให้ต้องใช้
ระยะเวลาในการค านวณเพิ่มมากขึน้ หากอาคารมีรูปด้านและหลังคาท่ีมีความซับซ้อน หรือมี
องค์ประกอบท่ีเป็นระนาบโค้งเป็นจ านวนมาก จะท าให้การหาค่า OTTV-RTTV ท าได้ยาก หาก
อาคารมีรูปทรงเป็นรูปร่างอิสระ การหาค่า OTTV-RTTV ก็จะท าได้ยากมากยิ่งขึน้ และอาจ
ก่อให้เกิดความคลาดเคล่ือนของผลการค านวณเม่ือใช้วิธีการแบง่สว่นท่ีไมเ่หมือนกนั 
 

2.2.4 การออกแบบจัดวางพืน้ท่ีปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ 
 ประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 ก าหนดว่า ผนงัอาคารด้านนอกหรือหลงัคาของ
อาคารท่ีติดกับพืน้ท่ีท่ีไม่มีการปรับอากาศดงัภาพท่ี 7 ไม่ต้องน ามารวมในการค านวณค่า OTTV-
RTTV จากข้อก าหนดดงักลา่ว ท าให้การออกแบบอาคารด้วยการน าเอาพืน้ท่ีท่ีไม่มีการปรับอากาศ
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ยกตวัอย่างเช่น ลิฟต์ บนัไดหนีไฟ ห้องเคร่ือง ส่วนซ่อมบ ารุง หรือทางเดิน มาไว้ติดกับผนังด้าน
นอกของอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผนงัด้านทิศใต้และทิศตะวนัตก จะช่วยท าให้สามารถลดค่า 
OTTV-RTTV ของทัง้อาคารโดยเฉล่ียลงได้ 

จากกรณีดงักล่าวอาจเป็นช่องว่างของกฎหมายท่ีอาจก่อให้เกิดการหลีกเล่ียงการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายได้ หากไม่ได้มีการระบกุารติดตัง้เคร่ืองปรับอากาศไว้ในแบบย่ืนขออนญุาตก่อสร้าง 
แตด่ าเนินการติดตัง้เคร่ืองปรับอากาศในภายหลงั ซึ่งเป็นเร่ืองยากต่อการตรวจสอบ ส่งผลให้การ
ใช้พลงังานภายในอาคารไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ท่ีได้ผา่นการตรวจประเมิน 
 

 

 
(ก) 

 

(ข) 

 
(ค) 

ภาพท่ี 7 ลกัษณะการออกแบบท่ีอาจก่อให้เกิดข้อสงสยัตอ่การหาคา่ OTTV-RTTV 
ก อาคารท่ีมีลกัษณะเป็น Court  ข อาคารท่ีมีผนงัโค้งหรือหลงัคาโค้ง 
ค ผนงักระจกของพืน้ท่ีไมป่รับอากาศท่ีอยูด้่านนอกของอาคารจะไมน่ ามาค านวณ 
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2.3 การศึกษาโปรแกรม Building Energy Code (BEC) 
โปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร หรือโปรแกรม Building Energy 

Code (BEC) เป็นโปรแกรมท่ีพฒันาขึน้เพ่ือใช้ส าหรับตรวจสอบความสอดคล้องของแบบอาคาร
ตอ่เกณฑ์มาตรฐานการอนรัุกษ์พลงังานในอาคาร จดัท าขึน้ภายใต้ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนรัุกษ์
พลงังานในอาคาร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 255013 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน (พพ.) ได้ว่าจ้างให้บริษัท เอเบิล คอนซลั
แตนท์ จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาด าเนินการจดัท าโปรแกรมรุ่นทดลองใช้งาน ซึ่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2547 
และเปิดให้มีการดาวน์โหลดทดลองน าไปใช้งานเพ่ือจะน าข้อมูลการใช้งานกลับมาพัฒนา
โปรแกรม แต่เน่ืองจากยังไม่ได้มีการใช้ พ.ร.บ. ดงักล่าว จึงท าให้มีผู้ สนใจทดลองดาวน์โหลด
โปรแกรมไปใช้งานเพียงเล็กน้อย ซึ่งท าให้สามารถเก็บข้อมูลการใช้งานได้น้อย จึงไม่สามารถ
พฒันาโปรแกรมให้สมบูรณ์ได้เต็มท่ี แต่อย่างไรก็ดีทีมงานผู้พัฒนายังคงยืนยันว่า หลักการและ
เนือ้หาด้านเทคนิคของโปรแกรม ยงัคงถูกต้องและสอดคล้องกับ พ.ร.บ. ท่ีประกาศใช้งาน14 โดย
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ศนูย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพ่ือการอนรัุกษ์พลงังาน 
(www.2e-building.com) ส าหรับเวอร์ชนัของโปรแกรม BEC ท่ีใช้เป็นตวัอย่างในการพฒันาครัง้นี ้
คือโปรแกรม BEC เวอร์ชนั 1.0.5 ซึง่เป็นเวอร์ชนัลา่สดุ 
 

2.3.1 ความต้องการพืน้ฐานและการตดิตัง้โปรแกรม BEC 
โปรแกรม BEC เป็นโปรแกรมท่ีมีลกัษณะเป็นโปรแกรมประเภท Portable Program หรือ 

โปรแกรมท่ีสามารถคดัลอกไปใช้บนคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดก็ได้ (ท่ีรองรับความต้องการพืน้ฐานของ
โปรแกรม) โดยไม่ต้องท าการติดตัง้โปรแกรม (Installed) ความต้องการพืน้ฐานของโปรแกรมมี
รายละเอียดดงันี ้

1. ตดิตัง้และท างานได้อยา่งถกูต้องบนระบบปฏิบตักิาร Windows XP SP2 ขึน้ไป 
2. ต้องการโปรแกรมสนบัสนนุการท างานพืน้ฐาน Microsoft .NET Framework 3.5 หรือ 

dotnetfx35.exe (ดาวน์โหลดและตดิตัง้ใช้งานโดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ยได้จาก www.microsoft.com) 
3. แสดงผลได้ดีในหน้าจอท่ีมีขนาดตัง้แต ่1024x768 pixels ขึน้ไป 

                                                   
13 บริษัท เอเบิล คอนซลัแตนท์ จ ากัด, คู่มือการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบความ

สอดคล้องของแบบอาคารต่อเกณฑ์มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร เวอร์ชัน 
1.0.5, (2552) : 1. (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์) 

14 “เร่ืองเดียวกนั” 
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การติดตัง้ท าได้โดยการคดัลอก (Copy) โฟลเดอร์ BEC_v.1.0.5 ทัง้โฟลเดอร์ลงไปยัง
คอมพิวเตอร์ และเร่ิมการท างานของโปรแกรมได้โดยการดบัเบิล้คลิกท่ีไฟล์ BEC.exe เพ่ือเข้าสู่ 
หน้า Login ของโปรแกรม 
 

2.3.2 ส่วนประกอบของโปรแกรม BEC 
ท่ีหน้า Login ผู้ ใช้งานสามารถเลือกท่ีจะสร้างโปรเจคขึน้ใหม่ หรือเลือกท่ีจะ Login เข้า

ท างานโปรเจคท่ีมีอยู่แล้ว การสร้างโปรเจคใหม่โปรแกรมจะท าการสร้างฐานข้อมลูส าหรับโปรเจค
ขึน้มาใหม่ เพ่ือใช้เก็บข้อมูลของโปรเจคนัน้ๆ ซึ่งต้องมีการระบุข้อมูลพืน้ฐาน ยกตัวอย่างเช่น 
ประเภทและ ต าแหนง่ท่ีตัง้ของอาคาร ซึง่เป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการค านวณ ส่วนการ
เลือกโปรเจคเดมิท่ีมีอยูแ่ล้ว จะเป็นการเลือกรายช่ือโปรเจคและระบ ุPassword ของโปรเจคท่ีสร้าง
ไว้แล้ว เพ่ือ Login เข้าสูฐ่านข้อมลูของโปรเจค 
 

 

 
(ก) 

 

 
(ข) 

ภาพท่ี 8 การสร้างโปรเจคในโปรแกรม BEC 
ก เลือก Create New Project  ข ก าหนดข้อมลูของโปรเจค 

 

 การก าหนดต าแหน่งท่ีตัง้ (Location) ของโปรเจคในโปรแกรม BEC จะใช้การเลือกช่ือ
จังหวัด การเลือกดงักล่าวจะเป็นการก าหนดค่า Latitude/Longitude ซึ่งถูกก าหนดค่ามาโดย
โปรแกรม BEC แตจ่ากการศกึษายงัไมส่ามารถทราบได้วา่ ผู้จดัท าโปรแกรม BEC ใช้หลกัการอะไร
ในการก าหนดค่า Latitude/Longitude ของแต่ละจงัหวดัและน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในโปรแกรม
และใช้ในการค านวณ 
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จากการทดลองสร้างโปรเจค พบว่าในหนึ่งโปรเจคสามารถระบุประเภทการใช้งานของ
อาคารได้เพียง 1 ประเภทเท่านัน้ ซึ่งในกรณีของอาคารท่ีมีลักษณะเป็นอาคารเอนกประสงค์ 
ยกตัวอย่างเช่น อาคารท่ีด้านล่างเป็นอาคารส านักงานและด้านบนเป็นอาคารพักอาศัย การ
ตรวจสอบคา่ OTTV-RTTV ด้วยโปรแกรม BEC จะต้องใช้วิธีแยกโปรเจคออกเป็น 2 โปรเจค เพ่ือ
แยกค านวณค่า OTTV-RTTV ตามประเภทหรือลกัษณะของการใช้งานอาคาร เม่ือสร้างโปรเจค
และ Login เข้าใช้งาน ผู้ใช้งานจะพบหน้าแสดงผลของโปรแกรม BEC ดงัภาพท่ี 9 
 

 

 
 

ภาพท่ี 9 หน้าหลกัของโปรแกรม BEC 
 

สว่นประกอบหลกัของโปรแกรม BEC ประกอบไปด้วย 4 สว่นคือ สว่นแสดงสถานะ สว่น
แสดงผล เมนบูาร์ และเมนหูลกั โดยมีลกัษณะดงัภาพท่ี 10
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ภาพท่ี 10 สว่นประกอบหลกัของโปรแกรม BEC 
  ก สว่นแสดงสถานะ (A)   ข สว่นแสดงผล (B) 
  ค เมนบูาร์ (C)    ง เมนหูลกั (D) 

 

1. สว่นแสดงสถานะ เป็นสว่นท่ีแสดงข้อมลูโปรเจค อนัประกอบไปด้วย 
1.1 ช่ือโปรเจค ท่ีก าลงัท างานอยู ่
1.2 ประเภทของการใช้งานอาคาร แบง่เป็น 3 ประเภทคือ Department Store, 

Hotel & Hospital และ Office & School เพ่ือเป็นตวัก าหนดให้โปรแกรมทราบประเภทของคา่ตวั
แปรของอาคารประเภทตา่งๆ อาทิเชน่ คา่    คา่ TDeq หรือคา่ ESR เป็นต้น 

1.3 ท่ีตัง้โปรเจค จะเป็นตวัก าหนดให้โปรแกรมทราบค่า Latitude/Longitude 
ของแตล่ะพืน้ท่ี ซึง่จ าเป็นต้องใช้ในการค านวณคา่ SC โดยก าหนดให้ผู้ ใช้งานเลือกท่ีตัง้เป็นช่ือของ
จงัหวดั ยกตวัอยา่งเชน่ Amnat Charoen, Ang Thong, Ayutthaya, Bangkok เป็นต้น 

2. ส่วนแสดงแสดงผล เป็นส่วนท่ีใช้ในการแสดงผลและป้อนข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะ
เปล่ียนแปลงไปตามการเลือกหวัข้อจากเมนหูลกั 

3. เมนบูาร์ ประกอบไปด้วยเมนดูงัตอ่ไปนี ้

C 

B 

A 

D 
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3.1 เมน ูFile ซึ่งจะเป็นการจดัการเก่ียวกบัการบนัทึกข้อมลูโปรเจค (Save) การ
เปล่ียนรหสัผา่น (Password) หรือการพิมพ์ข้อมลูของโปรเจค (Print) 

3.2 เมน ูView จะใช้แสดงตารางข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอาคาร 
3.3 เมน ูTool จะเป็นส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือช่วยเหลือตา่งๆ ซึ่งการค านวณ

เพ่ือหาคา่ SC หรือ Shading Coefficient ถกูจดัเป็นเคร่ืองมือตวัหนึ่งในเมนนีู ้เม่ือเรียกใช้งานเมน ู
Shading Coefficient Calculation เพ่ือหาคา่ SC โปรแกรม BEC จะท าการเรียก Sub Program ท่ี
ช่ือว่า ShadingCoeff01.exe ขึน้มาท างานเพ่ือหาค่า SC โดยแยกการท างานเป็นอิสระจาก
โปรแกรมหลกั ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการค านวณคา่ SC มีความซบัซ้อนมากมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาด 
หรือเกิด Error ขึน้ได้ง่าย ซึ่งอาจท าให้จ าเป็นต้องมีการ Restart โปรแกรม ดงันัน้ประโยชน์ในการ
แยกการค านวณค่า SC ออกมาเป็น Sub Program ก็คือ หาก Sub Program เกิด Error ขึน้ 
ผู้ ใช้งานก็สามารถ Restart เฉพาะ Sub Program เพียงอย่างเดียว ซึ่งลดความเส่ียงต่อการ
เสียหายของข้อมลูสว่นอ่ืนๆ ในโปรแกรมหลกั 

3.4 เมน ูHelp จะแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัโปรแกรม BEC และวิธีใช้งาน 
4. เมนหูลกั เป็นสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบคา่ OTTV-RTTV ซึง่ประกอบไปด้วย 

4.1 Database – ใช้ส าหรับป้อนข้อมลูรายละเอียด และอธิบายวสัดแุละอปุกรณ์
อาคารของ Project ซึ่งประกอบไปด้วย Sub Menu: Envelope, Lighting System, A/C System, 
PV System, Hot Water System, Other โดยส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการค านวณ OTTV และ RTTV ก็
คือ Sub Menu: Envelope ซึง่ภายใต้ Sub Menu: Envelope ก็จะประกอบไปด้วย 

4.1.1. Material – รายละเอียดของชัน้วสัดท่ีุจะประกอบเป็นผนงั 
4.1.2. Component of Section - รายละเอียดของผนงัทึบและผนงัโปร่ง

แสงท่ีประกอบขึน้จาก Material 
4.1.3. Section of Wall - รายละเอียดของ Component of Section ท่ี

ประกอบเป็นด้านของผนงั/หลงัคา 
4.1.4. Wall – รายละเอียดของรูปด้านผนงั/หลงัคา 

4.2 Building Model – ใช้อธิบายรายละเอียดของพืน้ท่ีภายในอาคาร และป้อน
รายละเอียดอปุกรณ์ท่ีตดิตัง้อยูใ่นแตล่ะห้อง ซึง่ประกอบไปด้วย Sub Menu: Building Zone 

4.3 Report – แสดงผลการประเมินการใช้พลงังาน โดยสามารถแสดงผลการใช้
พลงังานแยกตามระบบ และแสดงผลคา่การถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัและหลงัคาอาคาร ซึ่ง
ประกอบไปด้วย Sub Menu: Envelope System, lighting System, DX Air-Conditioning Unit, 
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Central Air-Conditioning System, PV System Report, Hot Water System Report, Whole 
Building Energy โดยส าหรับส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการค านวณ OTTV และ RTTV ก็คือ Sub Menu: 
Envelope System ซึ่งการรายงานผล Envelope System ของอาคาร ผู้ ใช้งานจ าเป็นจะต้องมีการ
ก าหนดระบบปรับอากาศของอาคารก่อนเพ่ือให้โปรแกรมสามารถค านวณค่า OTTV-RTTV ของ
อาคารได้ โดยการแสดงผลจะรายงานสมรรถนะด้านการถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัและหลงัคา
โดยรวมของอาคาร และแบ่งตามรายละเอียดของรูปด้านอาคาร รวมถึงประเมินเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานของกรอบอาคาร 
 

2.3.3 การสร้างวัสดุและ Building Zone เพื่อค านวณ OTTV-RTTV 
 วิธีการหาคา่ OTTV-RTTV ในโปรแกรม BEC จะใช้วิธีการ สร้าง ส่วนประกอบของผนงัทึบ
และผนงัโปร่งแสง (Component of Section) จาก รายละเอียดของวสัด ุ(Material) จากนัน้สร้าง 
กลุ่มของผนงั (Section of Wall) จาก ส่วนประกอบของผนงัทึบและผนงัโปร่งแสง จากนัน้จึงสร้าง 
ด้านของผนงั (Wall) จาก กลุ่มของผนงั และก าหนดรายละเอียดของพืน้ท่ีภายในอาคาร (Building 
Zone) เม่ือก าหนดรายละเอียดแล้ว โปรแกรม BEC จะแสดงคา่ OTTV-RTTV ตามข้อมลูท่ีผู้ ใช้งาน
ได้ท าการป้อนลงไป (ในกรณีท่ีมีการใช้อุปกรณ์บงัแดด ผู้ ใช้งานจะต้องแยกการป้อนข้อมูลของ
อุปกรณ์บงัแดดเพ่ือหาค่า SC  บนัทึกเก็บไว้เพ่ือน าไปใช้ในการค านวณค่า OTTV-RTTV) โดย
วิธีการดงักลา่วจะท าโดยผา่นเมนยูอ่ยของเมนหูลกั Database > Envelope ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. เมนยูอ่ย Material (รายละเอียดของวสัด)ุ เป็นเมนสู าหรับก าหนด รายละเอียดของวสัด ุ
ซึง่ประกอบไปด้วยคณุสมบตัิพืน้ฐานของวสัดดุงัภาพท่ี 11 แบง่เป็น 

1.1 Opaque Material (ข้อมลูของวสัดทุึบแสงท่ีมีในฐานข้อมูล) แบ่งประเภท
เป็น Roof Material, Wall and Floor Material และ Insulation 

1.2 Transparent Material (ข้อมูลของวัสดโุปร่งแสงท่ีมีในฐานข้อมูล) แบ่ง
ประเภทเป็น Clear Float Glass and Tinted Float Glass, Heat Reflective Glass, Insulating 
Glass และ Laminated Glass 

1.3 Custom Material (ข้อมูลของวัสดุท่ีกรอกโดยผู้ ใช้) การเพิ่มข้อมูล
รายละเอียดของวสัดุใน Custom Material ผู้ ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมลูได้ 3 ประเภทคือ Opaque 
Materials, Transparent Materials และ Air Gap 
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ข้อมูลรายละเอียดของวสัดุท่ีโปรแกรม BEC ก าหนดมาให้มีจ านวนมากกว่าท่ีระบุไว้ใน
ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 นอกจากนีผู้้ ใช้งานยังสามารถเพิ่มหรือลบข้อมูล
รายละเอียดของวสัดแุละท าการบนัทึกเพ่ือน าข้อมลูรายละเอียดของวสัดไุปใช้งานกบัโปรเจคอ่ืน 
 

 

 
 

ภาพท่ี 11 การแสดงผลข้อมลูพืน้ฐานของ Material 
 

2. เมนยู่อย Component of Section (ส่วนประกอบของผนงัทึบและผนงัโปร่งแสง) เป็น
เมนสู าหรับก าหนด สว่นประกอบของผนงัทึบและผนงัโปร่งแสง ยกตวัอย่างเช่น ผนงัก่ออิฐฉาบปนู 
ก็จะประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดของวัสดุคือ ปนูฉาบ-อิฐมอญ-ปนูฉาบ ซึ่งน ามาจากข้อมูล
รายละเอียดของวัสดุในเมนูย่อย Material ในส่วนนีจ้ะสามารถสร้างส่วนประกอบของผนังได้ 2 
แบบ คือ 

2.1 Opaque Component (ผนงัทบึแสง) ท าการ ก าหนดช่ือ Component Name 
ก าหนดประเภทว่าเป็น Wall หรือ Roof และก าหนด Surface Color เพ่ือก าหนดคา่สมัประสิทธ์ิ
การดดูกลืนรังสีอาทิตย์ 

2.2 Transparent Component (ผนงัโปร่งแสง) ท าการเลือก Component Name 
หรือเลือกชนิดของกระจก (ช่ือของกระจกจะกลายเป็นช่ือของ Component Name) และ ก าหนด
ประเภทวา่เป็น Wall หรือ Roof 
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ภาพท่ี 12 การแสดงผลของ Component of Section 
 

3. เมนยู่อย Section of Wall (กลุ่มของผนงั) เป็นเมนสู าหรับก าหนด กลุ่มของผนงั โดย
แสดงข้อมลูของสว่นประกอบของผนงั โดยมีรายละเอียด 2 สว่นคือ 

3.1. List of Section (รายการกลุ่มของผนงั) ท าการก าหนด Section Name และ 
ก าหนดประเภทว่าเป็น Wall หรือ Roof เม่ือคลิกท่ีปุ่ ม Edit โปรแกรมจะแสดงส่วนของ Section 
Details ขึน้มา 

3.2. Section Details (รายละเอียดกลุ่มของผนงั) จะแสดงส่วนประกอบของผนงั
ท่ีประกอบเป็นกลุ่มของผนัง  ก าหนดโดยท าการเลือก Component_name ซึ่ ง เ ป็นข้อมูล
สว่นประกอบของผนงัท่ีมาจากข้อมลูในเมนยู่อย Component of Section และท าการก าหนดพืน้ท่ี
โดยมีหนว่ยเป็นตารางเมตร 
 

 

 
 

ภาพท่ี 13 การแสดงผลของ Section of Wall 
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4. เมนูย่อย Wall (ด้านของผนัง) เป็นเมนูส าหรับก าหนด ด้านของผนัง โดยแยกเป็น 2 
สว่น คือ 

4.1 List of Wall (รายการด้านของผนงั) ท าการก าหนด Wall Name ก าหนด
ประเภทว่าเป็น Wall หรือ Roof ก าหนด Plane Azimuth (ทิศ) และ Inclination (มมุเอียง) โดยการ
ป้อนคา่ เม่ือคลิกท่ีปุ่ ม Edit โปรแกรมจะแสดงสว่นของ Wall Details ขึน้มา 

4.2 Wall Details (รายละเอียดด้านของผนงั) ก าหนดรายละเอียดด้านของผนงั
ด้วยการเลือก Section Name ซึ่งเป็นรายการกลุ่มของผนงั ท่ีมาจากข้อมลูท่ีถกูก าหนดขึน้ใน เมนู
ย่อย Section of Wall และท าการก าหนดคา่ SC หรือ คลิกท่ีปุ่ ม Calculate SC เพ่ือเรียกใช้งาน
เคร่ืองมือชว่ยค านวณคา่ SC 
 

 

 
 

ภาพท่ี 14 การแสดงผลของ Wall 
 

หลงัจากสร้าง Wall ผู้ ใช้งานจะต้องก าหนดรายละเอียดของพืน้ท่ีภายในอาคาร (Building 
Zone) ก่อนท าการค านวณ OTTV-RTTV โดยการก าหนด Building Zone แบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ 

1. List of Building Zone (รายละเอียดของโซน) ท าการก าหนด Zone Name ท าการ
ก าหนด Zone Floor และท าการก าหนด Zone Area เม่ือคลิกท่ีปุ่ ม Edit โปรแกรมจะแสดงส่วน
ของ Components in Building Zone ขึน้มา 

2. Components in Building Zone (รายละเอียดของอปุกรณ์ในโซน) ก าหนดข้อมลูของ
ผนงัในสว่นของ Exterior Wall ก าหนด Wall Name ก าหนด Section Name และ Area 
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ภาพท่ี 15 การแสดงผลของ Building Zone 
 

2.3.4 การหาค่าตัวแปร SC 
การหาคา่ตวัแปร SC จะใช้เคร่ืองมือ Shading-Coefficient Calculation ซึ่งอยู่ในเมนบูาร์ 

Tool ผู้ ใช้งานจะต้องระบุคา่ Wall Azimuth, Wall Inclination และก าหนดต าแหน่งของหน้าต่าง
และอปุกรณ์บงัแดดแตล่ะชัน้ เพ่ือท าการค านวณคา่ SC เก็บไว้ใน Database ก่อนจะน าไปใช้ใน
การค านวณคา่ OTTV-RTTV ด้วยเมน ูDatabase > Envelope > Wall 
 

 

 
 

ภาพท่ี 16 สว่นแสดงผลของเคร่ืองมือ Shading-Coefficient Calculation 
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 การก าหนดต าแหน่งของหน้าตา่งและอปุกรณ์บงัแดดในโปรแกรม BEC จะใช้วิธีการป้อน
คา่ Coordinate (X, Y, Z) ของแต่ละมุมในระนาบทีละจุด และ Main Coordinate ของมุม 
Azimuth และมมุ Inclination ของระนาบ ซึ่งจากการทดลองใช้งานป้อนคา่ตา่งๆ ดงักล่าว พบว่า 
หากผู้ใช้งานไมเ่คยผา่นการอบรมการใช้งานโปรแกรมมาก่อน มกัจะเกิดความสบัสนในการอ้างอิง
ต าแหน่งต าแหน่งของ Main Coordinate, Main Coordinate Azimuth และ Main Coordinate 
Inclination ของอปุกรณ์บงัแดดในระนาบตา่งๆ 
 

2.3.5 การรายงานผลการค านวณ OTTV-RTTV 
 หลงัจากผู้ใช้งานป้อนรายละเอียดเบือ้งต้นดงัท่ีกล่าวมาแล้ว ตามหวัข้อ การสร้างวสัดเุพ่ือ
ท าการค านวณ OTTV-RTTV และ การก าหนดรายละเอียดของพืน้ท่ีภายในอาคาร (Building 
Zone) เม่ือผู้ ใช้งานเลือกเมน ูReport > Envelope โปรแกรมจะแสดงผลของคา่ OTTV-RTTV จาก
ข้อมลูท่ีผู้ ใช้งานได้ป้อนลงไปในโปรแกรม โดยแบง่เป็น 2 สว่น คือ 

1. Table OTTV/RTTV Report แสดงรายงานคา่ OTTV-RTTV รวมของทัง้อาคาร 
2. Table OTTV/RTTV by Wall Report แสดงคา่รายงาน OTTV-RTTV แบง่แยกตาม

รายละเอียดอนัได้แก่ ด้านของผนงั กลุม่ของผนงั ผนงัทบึ และผนงัโปร่งแสง 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 17 สว่นแสดงผลการค านวณคา่ OTTV-RTTV 
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2.4 ผลการศึกษาโปรแกรม BEC 
จากการศึกษาวิธีการหาค่า OTTV-RTTV ด้วยโปรแกรม BEC พบว่า โปรแกรมช่วยให้

ผู้ใช้งานสามารถลดระยะเวลาท่ีต้องใช้การตรวจสอบคา่ OTTV-RTTV ลงได้ โดยในการค านวณคา่ 
OTTV-RTTV ของอาคาร ผู้ ใช้งานจ าเป็นต้องมีรายละเอียดของข้อมลู อาทิเช่น ต าแหน่งและขนาด
พืน้ท่ีใช้สอยและช่องเปิด ทิศทางและข้อมูลวัสดุของกรอบอาคาร เพ่ือสร้างฐานข้อมูลของ 
Material, Component of Section, Section of Wall และ Wall ในกรณีท่ีคา่ OTTV-RTTV สงูกว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้ ออกแบบจ าเป็นต้องย้อนกลับไปท าการปรับปรุงแก้ไขแบบอาคารท่ีท าการ
ออกแบบ ก่อนน าข้อมลูท่ีแก้ไขไปท าการป้อนลงในโปรแกรม BEC อีกครัง้เพ่ือท าการค านวณใหม ่
 

ข้อดีของโปรแกรม BEC มีดงัตอ่ไปนี ้
1. โปรแกรม BEC ก าหนดให้ผู้ ใช้งานก าหนดสถานท่ีตัง้ของอาคารหรือโครงการด้วยการ

เลือกช่ือจงัหวดัแทนการก าหนดคา่ latitude และ longitude ซึ่งเป็นการป้องกนัความผิดพลาดท่ี
อาจเกิดขึน้จากการป้อนข้อมลูต าแหนง่พืน้ซึง่อาจเกิดขึน้ความผิดพลาดของผู้ใช้งาน 

2. โปรแกรม BEC สร้างระบบให้ผู้ ใช้งานสามารถสร้างกลุ่มของผนงัเพ่ือใช้แทนผนงัของ
อาคารท่ีอาจประกอบขึน้จากวสัดหุลากหลายประเภท ยกตวัอย่างเช่น ผนงัอิฐมอญฉาบปนูทัง้สอง
ด้านหรือผนงัอิฐมอญ 2 ชัน้ มีชอ่งวา่งอากาศตรงกลาง ฉาบปนูด้านนอกและด้านใน 

3. โปรแกรม BEC เปิดโอกาสให้ผู้ ใช้งานสามารถสร้างและก าหนดคณุสมบตัิของวสัดุ
เพิ่มเติมได้ทัง้วสัดทุึบและวสัดโุปร่งแสง รวมถึงสามารถก าหนดช่องอากาศในผนงัหรือช่องอากาศ
ในหลงัคาเพ่ือใช้ในการค านวณ 

4. โปรแกรม BEC สามารถแสดงผลคา่การถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัและหลงัคาของ
อาคารแตล่ะสว่น ในแตล่ะเขตพืน้ท่ี หรือของทัง้อาคาร 
 

ข้อจ ากดัของโปรแกรม BEC มีดงัตอ่ไปนี ้
1. ในแตล่ะโปรเจคท่ีสร้างขึน้ ผู้ ใช้งานสามารถก าหนด Building Type ได้เพียงประเภท

เดียวเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ในกรณีท่ีในหนึ่ง Project มีอาคารมากกว่า 1 ประเภท หรือเป็นอาคาร
แบบผสม จะต้องท าการแยก Project เป็น 2 Project หรือตามจ านวน Building Type 

2. สว่นแสดงผลของโปรแกรม BEC สว่นใหญ่แสดงผลในลกัษณะของตาราง ดงัภาพท่ี 10 
ถึงภาพท่ี 17 ในกรณีท่ีมีข้อมลูจ านวนมาก อาจท าให้เกิดความสบัสนและความผิดพลาดในการ
อา่นรายงานผลการค านวณหรือป้อนคา่เพ่ือท าการค านวณ 
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3. การก าหนดต าแหน่งของหน้าตา่งและอุปกรณ์บงัแดด โดยวิธีการป้อนค่า Coordinate 
(X, Y, Z) ของแตล่ะมมุในระนาบทีละจุด และ Main Coordinate ของมุม Azimuth และมุม 
Inclination ของระนาบ ท าให้เกิดความสบัสนในการอ้างอิงต าแหนง่เน่ืองจากไมมี่กราฟิกอธิบาย 

4. การหาค านวณคา่ SC ของหน้าตา่ง 1 ชดุ สามารถระบจุ านวนของอปุกรณ์บงัแดดได้
ไมเ่กิน 10 ชิน้ 
 

2.5 การศึกษาโปรแกรม SketchUp 
จากการศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรม BEC พบว่าโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อวิธีการ

ออกแบบอาคารของสถาปนิกเท่าท่ีควร เม่ือศึกษาวิธีการออกแบบของสถาปนิกพบว่า หาก
สถาปนิกสามารถตรวจสอบค่า OTTV-RTTV ได้ในระหว่างขัน้ตอนของการท าแบบร่างขัน้ต้น 
(Preliminary Sketch Design) หรือการพฒันาแบบอาคาร (Design Development) จะเป็น
ประโยชน์ช่วยให้สถาปนิกสามารถก าหนดแนวทางในการออกแบบอาคาร ทัง้ในเร่ืองของ ทิศ
ทางการวางตวัอาคาร อตัราสว่นระหวา่งผนงัทบึและผนงัโปร่งแสง รวมทัง้วสัด ุ

สถาปนิกโดยส่วนใหญ่มกัจะเร่ิมต้นขัน้ตอนการท าแบบร่างด้วยการร่างแบบในกระดาษ 
จากนัน้สถาปนิกมักจะน าแบบร่างนัน้มาท าการสร้างแบบจ าลองสามมิติ  ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยพบว่าโปรแกรมท่ีสถาปนิกในปัจจุบนันิยมใช้ในการออกแบบอาคารในขัน้ตอน
ดงักลา่วอยา่งแพร่หลายคือโปรแกรม SketchUp ท่ีมีลกัษณะดงัภาพท่ี 18 
 

 

 
 

ภาพท่ี 18 ลกัษณะอินเตอร์เฟสของโปรแกรม SketchUp 
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ภาพท่ี 19 การสร้างแบบจ าลองสามมิตจิากแบบร่างขัน้ต้นของโปรแกรม SketchUp 
 

2.5.1 ความสามารถของโปรแกรม SketchUp 
โปรแกรม SketchUp เป็นโปรแกรมท่ีสถาปนิกนิยมใช้ในกระบวนการออกแบบอาคาร 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขัน้ตอนของการท าแบบร่างขัน้ต้นและการพัฒนาแบบอาคาร โดยมี
ความสามารถและจดุเดน่ท่ีนา่สนใจดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นโปรแกรมประเภท 3D Modeling ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ ใช้งานหรือนกัพฒันาโปรแกรม
สามารถเขียนสคริปต์ (Script) เพ่ือควบคุมการท างานของโปรแกรมได้โดยใช้พืน้ฐาน
ภาษาคอมพิวเตอร์ Ruby ซึ่งเป็นช่องทางท่ีเปิดโอกาสให้สามารถประยกุต์วิธีการการประมาณคา่ 
OTTV-RTTV ผา่นชิน้งานแบบจ าลองสามมิตท่ีิสร้างขึน้มาจากโปรแกรม 

2. มีวิธีการสร้างแบบจ าลองท่ีง่ายและรวดเร็วจากเทคนิคการขึน้แบบจ าลองสามมิติท่ี
เรียกวา่ “Push/Pull” ท าให้สะดวกตอ่การทดลองปรับเปล่ียนขนาดและระยะของพืน้ท่ีและรูปทรง  

3. สามารถแสดงวสัดท่ีุผู้ ใช้งานก าหนดให้กบัพืน้ผิวได้ทนัทีท่ีท าการก าหนดวสัดลุงไปบน
พืน้ผิว จึงท าให้เหมาะต่อการทดลองปรับเปล่ียนวัสดุ เพ่ือหาวัสดุท่ีมีค่าการถ่ายเทความร้อนท่ี
เหมาะสมกบัอาคาร 

4. มีความสามารถเช่ือมตอ่กบัโปรแกรม Google Earth ท าให้สถาปนิกสามารถตรวจสอบ
ทิศทางท่ีตัง้และสภาพแวดล้อมเบือ้งต้นของโครงการได้ 

5. มีรุ่น Free Version ท่ีสามารถดาวน์โหลดและติดตัง้ใช้งานได้ฟรี ซึ่งมี Feature 
เพียงพอตอ่การท างานออกแบบของสถาปนิก ดงันัน้จงึท าให้ลดต้นทนุในการท างานออกแบบ 

6. สามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่าย และมีชมุชนผู้ ใช้งานออนไลน์ท่ีมีผู้ ใช้งานเป็นจ านวน
มาก ซึง่ท าให้สะดวกตอ่การเรียนรู้ 
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จากความสามารถท่ีได้กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า แนวทางการพัฒนาโปรแกรมเสริมเพ่ือ
ประมาณคา่ OTTV-RTTV ผ่านโปรแกรม SketchUp ในรูปแบบของการเขียนสคริปต์เพ่ือควบคมุ
การท างานของโปรแกรมจงึเป็นทางเลือกท่ีมีความนา่สนใจ 
 

2.6 พืน้ฐานการพัฒนาโปรแกรมเสริมส าหรับโปรแกรม SketchUp 
2.6.1 ภาษาคอมพวิเตอร์ Ruby 
ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีจะใช้ในการเขียนซอร์สโค้ด (Source Code) หรือค าสัง่ท่ีใช้ในการ

ควบคมุโปรแกรม SketchUp คือภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่าภาษา Ruby15 ซึ่งเป็นภาษา Object 
Oriented Programming ในลักษณะ Interpreter (แปลและแสดงผลทีละบรรทัด) ร่วมกับ 
SketchUp Ruby API16 เพ่ือท าการควบคมุโปรแกรม SketchUp ในบางครัง้ซอร์สโค้ดส าหรับ
ควบคมุการท างานของโปรแกรม SketchUp จะถกูเรียกว่าสคริปต์ (ซอร์สโค้ดหรือค าสัง่ท่ีใช้ในการ
ควบคมุโปรแกรมในรูปแบบ Text File) หรืออาจเรียกว่ารูบีส้คริปต์ (Ruby Script) เพราะถกูเขียน
ด้วยพืน้ฐานโครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ Ruby และไฟล์ Ruby Script จะเป็นไฟล์ท่ีมีนามสกลุลง
ท้ายด้วย .rb หรือ .rbs (ไฟล์ท่ีมีการเข้ารหสัเพื่อป้องกนัการแก้ไข) 

การเขียนสคริปต์เพ่ือควบคมุการท างานของโปรแกรม SketchUp ควรใช้เคร่ืองมือหรือ
ซอฟท์แวร์ส าหรับชว่ยในการเขียนสคริปต์ท่ีเรียกว่าโปรแกรม Text Editor ท่ีมีความสามารถในการ
สนบัสนนุการท างานท่ีเอือ้อ านวยตอ่การเขียนหรือแก้ไขสคริปต์ซึ่งประกอบด้วยซอร์สโค้ดท่ีมีความ
สลบัซบัซ้อน ยกตวัอย่าง การเน้นค าด้วยเฉดสีในซอร์สโค้ด การย่อหรือซ่อนบรรทดัของซอร์สโค้ด 
การเปิดและแสดงเอกสารหลายไฟล์พร้อมกนั หรือการค้นหาหรือการแทนท่ีค าในซอร์สโค้ดเอกสาร
หลายไฟล์พร้อมกนั เป็นต้น 

โปรแกรม Text Editor ตัวหนึ่งท่ีมีความน่าสนใจคือโปรแกรม Notepad++17 ซึ่งเป็น
โปรแกรมประเภทฟรีแวร์ (ไมเ่สียคา่ใช้จา่ย) ซึง่ท าให้เป็นการลดต้นทนุในการพฒันาโปรแกรมเสริม

                                                   
15 Ruby A Programmer’s Best Friend, accessed November 5, 2012, available 

from http://www.ruby-lang.org/en/ 
16 What is the SketchUp Ruby API?, accessed November 5, 2012, available 

from https://developers.google.com/sketchup/ 
17 notepad++, accessed November 6, 2012, available from http://notepad-plus-

plus.org/ 
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อีกทัง้ยงัสามารถเลือกติดตัง้โปรแกรมเสริมเพ่ือสนบัสนนุการเขียนสคริปต์โดยเลือกติดตัง้ผ่านเมน ู
Plugins > Plugin manager > Show Plugin manager โปรแกรมเสริมท่ีมีประโยชน์ คือ โปรแกรม
เสริมท่ีมีช่ือว่า Source Cookifier18 ซึ่งจะแสดงผลให้ผู้ ใช้งานทราบถึง Class, Module และ 
Function ของซอร์สโค้ดท่ีมีอยู่ในไฟล์ในรูปลกัษณะของ Tree View ท าให้สะดวกในการเขียน
สคริปต์ท่ีมีความสลบัซบัซ้อน โดยมีลกัษณะดงัภาพท่ี 20 
 

 

 
 

ภาพท่ี 20 โปรแกรม Notepad++ ท่ีตดิตัง้โปรแกรมเสริม Source Cookifier 
 

2.6.2 SketchUp Ruby API 
SketchUp Ruby API เป็น API (Application Programming Interface) ท่ีติดตัง้ 

(Embedded) อยู่ในโปรแกรม SketchUp เพ่ือให้ผู้ ใช้งานหรือนกัพฒันาโปรแกรมสามารถเขียน
สคริปต์เพ่ือควบคุมการท างานของโปรแกรมนอกเหนือไปจากค าสั่งพืน้ฐาน แผนผัง SketchUp 
Ruby API Classes มี Objects Diagram ดงัภาพท่ี 21 

                                                   
18 SourceCookifier: Plugin for Notepad++, accessed November 7, 2012, 

available from http://sourceforge.net/projects/sourcecookifier/ 
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ภาพท่ี 21 แผนผงั SketchUp Ruby API Classes 
ท่ีมา : SketchUp Ruby API Classes [Online], accessed August 22, 2012, available from 
https://developers.google.com/sketchup/docs/diagram 
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 พืน้ท่ีอินเตอร์เฟสท่ีใช้ส าหรับสร้างแบบจ าลองสามมิติของโปรแกรม SketchUp จะเรียกว่า 
Model หรือ Model Class ตามภาพท่ี 21 ซึ่งจะเป็นพืน้ท่ีให้ SketchUp Ruby API Classes ส่วน
ใหญ่19 ท างานร่วมกนั Class ของวตัถุของแบบจ าลองสามมิติของโปรแกรม SketchUp จะเรียกว่า 
“Entity” ซึง่ Entity พืน้ฐานท่ีควรรู้จกัเพ่ือใช้ในการพฒันา ได้แก่ 

1. Point3d class (Vertex) 
2. Edge class 
3. Face class 
4. Entity class 
5. Entities class 

 

 

Entities

Entity

Vertex Edge Face

Model

 
 

ภาพท่ี 22 Entity ของวตัถใุนโปรแกรม SketchUp 
 

                                                   
19 Class Index, accessed December 10, 2012, available from 

http://www.sketchup.com/intl/en/developer/docs/classes 
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แบบจ าลอง Entity ท่ีมีความส าคญัคือ Face ซึ่งมกัถูกใช้จ าลองแทนพืน้ผิวของเปลือก
อาคาร โดยการค านวณ OTTV-RTTV จ าเป็นจะต้องใช้ ทิศทางของผนงั (Orientation, Tilt หรือ 
Normal Vector), ขนาดพืน้ท่ี (Area) และ วสัด ุ(Materials) 

การอ้างอิงถึง Face ในโปรแกรม SketchUp ในบางครัง้จะต้องระบดุ้วยว่าเป็น ด้านหน้า 
(Front Face) หรือ ด้านหลงั (Back Face) เพราะในบางกรณีท่ีเราต้องทราบคา่ Material Name 
ของ Face ก็จ าเป็นจะต้องมีการระบุว่าเป็น วัสดุของด้านหน้าหรือด้านหลังของ Face ความ
แตกต่างระหว่างด้านหน้าและด้านหลังของ Face เม่ือยังไม่มีการก าหนดวัสดุใดๆ (Default 
Material) สามารถสังเกตได้คือ ด้านหน้าของ Face จะมีลักษณะเป็นสีขาว ส่วนด้านหลังจะมี
ลกัษณะเป็นสีเทา่ออ่นดงัภาพท่ี 23 
 

 

 
 

ภาพท่ี 23 ลกัษณะ Front และ Back Face ของแบบจ าลอง 
 

2.6.3 การตรวจสอบการท างานของสคริปต์ (Debugging) 
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะมีขัน้ตอนการตรวจสอบซอร์สโค้ดของโปรแกรม 

(Debugging) เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องของการท างานของซอร์สโค้ด เพ่ือลดข้อผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดขึน้ในระหว่างการใช้งาน การตรวจสอบดงักล่าวจ าท าโดยใช้เคร่ืองมือ Debugger ของแตล่ะ
ภาษาคอมพิวเตอร์ 

ส าหรับการตรวจสอบความผิดพลาดของสคริปต์ท่ีจะพฒันาภาษา Ruby ร่วมกบั Ruby 
SketchUp API เพ่ือใช้เป็นโปรแกรมเสริมส าหรับโปรแกรม SketchUp ควรท าโดยการตรวจสอบ
ผ่านเคร่ืองมือ Ruby Console ในโปรแกรม SketchUp เน่ืองจาก Debugger อ่ืนๆ ท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบซอร์สโค้ดท่ีพฒันาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ Ruby อาจไม่รู้จกั Ruby SketchUp API ท่ีถกู
ตดิตัง้อยูใ่นโปรแกรม SketchUp 
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Ruby Console เป็นเคร่ืองมือในโปรแกรม SketchUp อยู่ในเมนู Window > Ruby 
Console ใช้ส าหรับป้อนค าสัง่และฟังก์ชนัของ Ruby Script API โดย Ruby Console จะรองรับ
การป้อนค าสัง่หรือสคริปต์ทีละบรรทดั ในกรณีท่ีสคริปต์มีความซบัซ้อนหรือมีจ านวนหลายบรรทดั 
ควรใช้วิธีการสร้างสคริปต์ดงักลา่วให้อยูใ่นรูปแบบของไฟล์ จากนัน้จงึเรียกใช้งานไฟล์ดงักล่าวจาก 
Ruby Console ด้วยค าสัง่ load ดงัภาพท่ี 24 

โดยปกติเม่ือเราเรียกโปรแกรม SketchUp ขึน้มาใช้งาน โปรแกรม SketchUp จะท าการ
อ่านโปรแกรมเสริมทัง้หมดท่ีท าการติดตัง้อยู่ใน C:\Program Files (x86)\Google\Google 
SketchUp\Plugins โดยอัตโนมัติ ซึ่งเม่ือท าการพฒันาโปรแกรมเสริมเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะต้อง
น ามาติดตัง้ลงในโฟลเดอร์ดงักล่าวเพ่ือใช้งาน แตใ่นขัน้ตอนของการพฒันา การท าการตรวจสอบ 
Script ท่ีเขียนขึน้หรือการ Debugging Script หากท าการติดตัง้โปรแกรมเสริมลงไปในโฟลเดอร์
ดงักลา่วเม่ือท าการแก้ไขโปรแกรมเสริม จะต้องท าการปิดและเปิดโปรแกรม SketchUp ใหม่เพ่ือให้
โปรแกรม SketchUp ท าการอ่านโปรแกรมเสริมท่ีถูกแก้ไขอีกครัง้ ซึ่งท าให้เสียเวลา ดงันัน้ใน
ขัน้ตอนของการพฒันาโปรแกรมเสริมควรใช้วิธีการเรียก load โปรแกรมเสริม จาก Ruby Console 
จะท าให้สามารถแก้ไขโปรแกรมเสริมได้รวดเร็วกว่า โดยพิมพ์ค าสัง่ load ตามด้วย ต าแหน่งไฟล์ 
(load ‘file_path’) ลงใน Ruby Console และเม่ือแก้ไขซอร์สโค้ดเพิ่มเติมเสร็จแล้วก็สามารถกดปุ่ ม 
Up หรือลกูศรชีข้ึน้ เพ่ือท าการ Reload โปรแกรมเสริมใหมเ่พ่ือท าการทดสอบซอร์สโค้ดอีกครัง้ 

นอกจากนีก้ารก าหนดโครงสร้างโฟลเดอร์ของโปรแกรมเสริมมีความส าคญัตอ่การพฒันา
เน่ืองจากเม่ือโปรแกรมเสริมมีความสลบัซบัซ้อนเพิ่มขึน้ จ านวนและประเภทของไฟล์ท่ีต้องใช้ก็จะ
เพิ่มมากขึน้ ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกับ การจัดการไฟล์ การแก้ไขไฟล์ และยากต่อการระบุ
ต าแหน่งของไฟล์ในการเขียนสคริปต์ ยกตวัอย่างเช่น ไฟล์รูปภาพ เป็นต้น นอกจากนีใ้นโฟลเดอร์ 
Plugins ของโปรแกรม SketchUp อาจมีการติดตัง้โปรแกรมเสริมอ่ืนๆ เป็นจ านวนมาก หากไม่มี
การก าหนดโครงสร้างโฟลเดอร์ของโปรแกรมเสริมท่ีพฒันาขึน้อย่างเหมาะสม อาจจะท าให้เกิด
ความสบัสนแก่ผู้ใช้งานเม่ือต้องการน าโปรแกรมเสริมไปท าการติดตัง้หรือถอนการติดตัง้ ดงันัน้การ
เร่ิมต้นพัฒนาโปรแกรมเสริมควรให้ความส าคัญต่อการจัดระเบียบโครงสร้างโฟลเดอร์ของ
โปรแกรมด้วยเชน่กนั 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

ภาพท่ี 24 เคร่ืองมือ Ruby Console ของโปรแกรม SketchUp 
 ก ลกัษณะของ Ruby Console   ข การป้อนคา่ผา่น Ruby Console 
 ค การแจ้งเตือน Error ของ Ruby Console 
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2.6.4 ฐานข้อมูลแบบ CSV Text File ส าหรับการพัฒนาโปรแกรมเสริม 
ในการศกึษาพืน้ฐานการพฒันาโปรแกรมเสริมส าหรับโปรแกรม SketchUp รูปแบบของ

ฐานข้อมูลท่ีนกัพฒันานิยมใช้คือ การเก็บฐานข้อมูลในรูปแบบของ CSV Text File ท่ีมีนามสกุล 
.csv (Comma-Separated Value) หรือ Comma Delimited ท่ีมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบของ
ตาราง โดยใช้จลุภาค (,) แบง่ข้อมลูในแตล่ะคอลมัน์ (column: แนวตัง้) และเว้นบรรทดั แทนการ
แบ่งข้อมูลในแตล่ะแถว (row: แนวนอน) ซึ่งสามารถ เปิดอ่าน แก้ไข หรือ สร้าง ได้จากโปรแกรม 
Microsoft Excel (Spreadsheet) ลกัษณะดงัภาพท่ี 25 นอกจากนัน้ไฟล์นามสกลุ .csv ยงัเป็น
ไฟล์นามสกลุมาตรฐานในการน าเข้า (Import) หรือการน าออก (Export) จากฐานข้อมลูตา่งๆ เช่น 
MySQL, SQLserver, Oracle ฯลฯ ซึง่ท าให้สะดวกตอ่การพฒันาโปรแกรมเสริมตอ่ไปในอนาคต 
 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพท่ี 25 ลกัษณะฐานข้อมลูแบบ CSV Text File 
ก ฐานข้อมลูแบบ CSV Text File ท่ีเปิดด้วยโปรแกรม Text Editor  
ข ฐานข้อมลูแบบ CSV Text File ท่ีเปิดด้วยโปรแกรม MS Excel 
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2.6.5 การสร้างอินเทอร์เฟซส าหรับโปรแกรมเสริม 
ในเบือ้งต้น โปรแกรม SketchUp เปิดโอกาสให้นกัพฒันาสามารถ รับ-ส่ง (Input) หรือ 

แสดงผล (Display) ผา่นทาง Ruby Script API ได้สองลกัษณะคือ UI และ Web Dialog 
1. UI สามารถสร้างอินเทอร์เฟซส าหรับรับ-ส่ง หรือแสดงข้อมลูแบบเบือ้งต้นในลกัษณะ

ของ messagebox, inputbox หรือ dropdownlist 
2. Web Dialog สามารถสร้างอินเทอร์เฟซท่ีมีความสลับซับซ้อนได้เกือบเท่ากับ หน้า 

Web Page ทัว่ไป เน่ืองจาก Web Dialog มีพืน้ฐานการท างานอยู่ภายใต้โครงสร้างภาษา HTML 
(Hyper Text Markup Language) เชน่เดียวกนั 
 

การสร้างอินเทอร์เฟซ (Interface) ของโปรแกรมเสริมเพ่ือแสดงข้อมลูหรือให้ผู้ ใช้งานป้อน
คา่ตวัแปร หากใช้เฉพาะ UI อย่างเดียวจะท าให้ไม่สามารถสร้างอินเทอร์เฟซท่ีมีความซบัซ้อนได้ 
เน่ืองจาก UI สามารถสร้างอินเทอร์เฟซได้เพียง Message box, Input box หรือ Dropdown list  
ดงัภาพท่ี 26 
 

 

 
(ก) 

 

 
(ข) 

 

ภาพท่ี 26 ลกัษณะของ UI 
 ก Message box   ข Input box และ Dropdown list 
 

ดงันัน้ เม่ือต้องการสร้างอินเทอร์เฟซท่ีมีความสลบัซบัซ้อน เพ่ือแสดงรายละเอียดหรือ
ส่ือสารกับผู้ ใช้งาน ยกตวัอย่างเช่น การใช้รูปภาพบนอินเทอร์เฟซ จ าเป็นจะต้องใช้งาน Web 
Dialog และจ าเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้พืน้ฐานภาษา HTML เพิ่มเติม เพ่ือสร้าง Web Page เพ่ือ
น ามาใช้ในการสร้างอินเทอร์เฟซผ่าน WebDialog ซึ่ง Windows โดยส่วนใหญ่ของโปรแกรม 
SketchUp ยกตวัอย่างเช่น Material windows, Component windows, Attribute windows หรือ
แม้แต่ Help Tools ก็มีการใช้ Web Page เข้ามาช่วยในการแสดงข้อมูลท่ีซบัซ้อนหรือแม้แต่
เช่ือมตอ่เพ่ือดงึข้อมลูจากอินเทอร์เน็ตผา่น WebDialog โดยมีลกัษณะดงัภาพท่ี 27 
 

Input Box 

Dropdown List 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

ภาพท่ี 27 ลกัษณะของ Web Dialog 
  ก Web Dialog    ข Properties ของ Web Dialog 
  ค การเปิดไฟล์จาก Path ตาม Web Dialog Properties ด้วย Web Browser 
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ภาษา HTML (Hyper Text Markup Language)20 คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้แสดงผล
เอกสารบนหน้าเว็บไซต์หรือท่ีเรียกกนัว่าเว็บเพจ โดยองค์ประกอบของภาษาจะประกอบไปด้วย 2 
ส่วนก็คือ ส่วนของข้อมูลท่ีต้องการแสดง ซึ่งอาจจะเป็น ตวัหนังสือ รูปภาพ หรือ ไฟล์มลัติมิเดีย
ตา่งๆ ก็ได้ และส่วนของชุดค าสัง่ ซึ่งเรียกกันว่า Tag ท่ีจะอยู่เป็นคูปิ่ดหวัและท้าย มีลกัษณะดงั
ภาพท่ี 28 

การสร้างหรือแก้ไขไฟล์ HTML สามารถสร้างหรือแก้ไขไฟล์ได้ด้วยโปรแกรม Text Editor 
ยกตวัอย่างเช่นโปรแกรม Notepad++ แต่ผู้ เขียนจะต้องมีความเข้าใจและคุ้นเคยกับ tag ของ
ภาษา HTML พอสมควร เพราะแม้ว่าโปรแกรม Text Editor จะสามารถสร้างหรือแก้ไขไฟล์ HTML 
ได้ แตก็่ไมมี่เคร่ืองมืออ านวยความสะดวกในการเขียนภาษา HTML เทา่ท่ีควร 

การสร้างและแก้ไขไฟล์ HTML ท่ีจะใช้เป็น User Interface ของโปรแกรมเสริม ควรใช้
โปรแกรม Adobe Dreamweaver ดงัภาพท่ี 28 ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างเว็บเพจในลกัษณะท่ีเรียกกนั
วา่ WYSIWYG (What You See Is What You Get.) คือโปรแกรมท่ีมีลกัษณะท่ีสามารถให้ผู้ ใช้งาน
สามารถเห็นซอร์สโค้ดของภาษาเบือ้งหลงัของหน้าเว็บเพจท่ีก าลงัท าอยู่ และสามารถท าการแก้ไข
ซอร์สโค้ดภาษานัน้ได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน ซึ่งจะท าให้ผู้ เร่ิมต้นใช้งานสามารถเรียนรู้ภาษา 
HTML ไปด้วย นอกจากนัน้ยงัมีเคร่ืองอ านวยความสะดวกซึง่จะชว่ยให้ท างานได้ง่ายยิ่งขึน้ 

                                                   
20 Learn to Create Websites, accessed November 6, 2012, available from 

http://www.w3schools.com/ 
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(ก) 

 
(ข) 

ภาพท่ี 28 การสร้างไฟล์ HTML ส าหรับ Web Dialog 
 ก โครงสร้างไฟล์ HTML   ข โปรแกรม Dreamweaver 
 

2.6.6 หน่วยที่ใช้ในการค านวณ 
การพัฒนาโปรแกรมเสริมส าหรับโปรแกรม SketchUp การประมวลผลภายในภาษา

โปรแกรม Ruby จะใช้หน่วยในระบบ Inch ทัง้หมด โดย ระยะ (นิว้), พืน้ท่ี (ตารางนิว้) และ มุม 
(เรเดียน) ซึ่งแตกตา่งจากข้อมลูของเกณฑ์ข้อกฎหมายและข้อมลูท่ีผู้ ใช้งานป้อนคา่ลงในโปรแกรม 
BEC เพ่ือหาคา่ OTTV-RTTV ซึง่จะใช้หนว่ยในระบบ Metric คือ ระยะ (เมตร), พืน้ท่ี (ตารางเมตร) 
และ มมุ (องศา) ดงันัน้ก่อนท าการค านวณจ าเป็นต้องท าการแปลงหน่วยของข้อมลูซึ่งอยู่ในระบบ 
Metric ให้เป็นหนว่ยในระบบ Inch ก่อนท าการค านวณทกุครัง้ 
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การตัง้คา่ Settings > Units ของโปรแกรม SketchUp ให้มีหน่วยเป็น Decimal (Metric) 
แทน Architectural (Inch) เป็นเพียงตัง้คา่การแสดงหน่วยของโปรแกรมเท่านัน้ การประมวลผล
ภายในโปรแกรมยงัคงท าการประมวลผลอยู่ในระบบ Inch เช่นเดิม ดงันัน้การเขียนโปรแกรมเสริม
ใดๆ ส าหรับโปรแกรม SketchUp จ าเป็นจะต้องเขียนซอร์สโค้ดให้รับคา่ในหน่วย Metric และท า
การแปลงคา่ดงักลา่วให้อยูใ่นหนว่ย Inch เพ่ือท าการค านวณ ก่อนท าการแปลงคา่ให้กลบัมาอยู่ใน
หนว่ย Metric เม่ือต้องการแสดงผลหรือท ารายงานผลของการค านวณ 
 

 ตวัอยา่ง การแปลงหนว่ย เมตรเป็นนิว้ จะใช้ฟังก์ชนั numeric.m 
meters = 1 
inches = meters.m 
puts inches #=> 39.3700787401575  

 

ตวัอยา่ง การแปลงหนว่ย นิว้เป็นเมตร จะใช้ฟังก์ชนั numeric.to_m 
inches = 100 
meters = inches.to_m 
puts meters #=> 2.54m 

 

ตวัอยา่ง การแปลง มมุองศา (degree) เป็นมมุเรเดียน จะใช้ฟังก์ชนั numeric.degrees 
degrees = 90 
radians = degrees.degrees 
puts radians #=> 1.5707963267949 

 

ตวัอยา่ง การแปลง มมุเรเดียนเป็นมมุองศา (degree) จะใช้ฟังก์ชนั numeric.radians 
radians = 1.5707963267949 
degrees = radians.radians 
puts degrees #=> 90.0000000000002 

 

 

 
 

ภาพท่ี 29 การแปลงหนว่ยของภาษา Ruby 
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ส าหรับความแม่นย าในการค านวณหรือจ านวนต าแหน่งทศนิยมในโปรแกรม SketchUp 
จะเหมือนกับภาษา Ruby คือส าหรับ ค่าคงท่ีตัวเลข (Numeric Constants) ตวัเลขทศนิยม 
(Decimal) จะเป็นแบบ Double-Precision คือมีความถูกต้องของต าแหน่งของทศนิยม 17 หลกั 
แตจ่ะแสดงผลเพียง 14 หลกั 
 ต าแหนง่ทศนิยมของคา่ตวัแปรท่ีได้จากตารางตามประกาศกระทรวงพลงังานฯ จะมีตัง้แต ่
1 – 3 หลกั เม่ือน าตวัแปรตา่งๆ ดงักลา่วมาใช้ในการค านวณ จะใช้จ านวนจดุทศนิยมตามประกาศ
กระทรวงพลงังานฯ แตใ่นกระบวนการค านวณจะปล่อยจ านวนจดุทศนิยมให้เป็นไปตามระบบของ
โปรแกรม SketchUp โดยอตัโนมตัิ แต่การน าค่าผลลัพธ์ในการค านวณออกมาแสดงผลในหน้า 
User Interface หรือหน้า HTML จะท าการแสดงผลเพียง 3 - 4 ต าแหน่ง โดยค านึงถึงความจ าเป็น
ของข้อมลูและการจดัวางหน้า HTML 
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บทที่ 3 
 

กระบวนการพัฒนาโปรแกรมเสริม 
 

 ในบทท่ี 3 จะอธิบายถึง วิ ธีการพัฒนาโปรแกรมเสริม ประกอบด้วย การก าหนด
ความสามารถของโปรแกรมเสริม เคร่ืองมือพืน้ฐานส าหรับการพฒันาโปรแกรมเสริม ฐานข้อมูล
ส าหรับการพฒันาโปรแกรมเสริม ขัน้ตอนการท างานของโปรแกรมเสริม และการเปรียบเทียบผล
การค านวณกบัโปรแกรม BEC  
 

3.1 การก าหนดความสามารถของโปรแกรมเสริม 
การพฒันาโปรแกรมเสริมได้ก าหนดความสามารถของโปรแกรมเพ่ือช่วยในกระบวนการ

ออกแบบอาคารดงันี ้
1. ผู้ใช้งานสามารถสร้างแบบจ าลองสามมิติของอาคารทัง้ 3 ประเภทการใช้งานพร้อมกนั

ในไฟล์เดียว โดยโปรแกรมสามารถค านวณคา่ OTTV-RTTV ของอาคารทัง้ 3 ประเภทได้พร้อมกนั 
2. ผู้ใช้โปรแกรมท่ีมีแบบจ าลองสามมิติท่ีสร้างใน SketchUp เดิมอยู่แล้ว สามารถน าไฟล์

ดงักลา่วมาค านวณคา่ OTTV-RTTV ได้ 
3. ผู้ ใช้งาน สามารถปรับเปล่ียนรูปทรงอาคาร อุปกรณ์บงัแดด ช่องเปิดและทิศทางการ

วางตวัอาคาร และทดลองปรับเปล่ียนการปรับเปล่ียนวสัดขุองผนงัหรือหลงัคา (Face) ด้วยข้อมูล
วสัดเุดียวกนักบัโปรแกรม BEC และสามารถตรวจสอบคา่การถ่ายเทความร้อน จ านวนพืน้ท่ี และ
ราคาตอ่ตารางเมตร ของวสัดแุตล่ะชนิด เพ่ือเป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกใช้วสัด ุ

4. ผู้ ใ ช้งานสามารถหาค่าสัมประสิทธ์ิการบังแดดของอุปกรณ์บังแดด (SC) จาก
แบบจ าลองสามมิติ โดยไม่มีข้อจ ากัดเร่ืองจ านวนของอุปกรณ์บงัแดด พร้อมทัง้สามารถทดลอง
ออกแบบและปรับเปล่ียนอปุกรณ์บงัแดดเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการบงัแดดท่ีดีขึน้ 

5. ผู้ ใช้งานสามารถตรวจสอบค่า OTTV-RTTV ในรูปแบบการแสดงผลค่า OTTV-RTTV 
แบบโดยรวมของอาคารในลกัษณะตารางเพ่ือเปรียบเทียบและตรวจสอบค่า OTTV-RTTV ตาม
เกณฑ์การประเมินอาคาร พร้อมทัง้แสดงผลการค านวณตามเฉดสีผ่านแบบจ าลองเพ่ือความ
สะดวกในการตรวจสอบ แก้ไข ทดลองปรับเปล่ียนทิศทางหรือวสัด ุ
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3.2 เคร่ืองมือพืน้ฐานส าหรับการพัฒนาโปรแกรมเสริม 
การพฒันาโปรแกรมเสริมส าหรับโปรแกรม SketchUp ใช้เคร่ืองมือพืน้ฐานดงัตอ่ไปนี ้
1. คอมพิวเตอร์ตดิตัง้ระบบปฏิบตักิาร Windows 7 
2. ซอฟท์แวร์ SketchUp เวอร์ชนั 8.0 
3. ซอฟท์แวร์ Notepad++ เวอร์ชนั 5.9.6.2 (Text Editor) 
4. ซอฟท์แวร์ Microsoft Excel 2010 (Spreadsheet) 
5. ซอฟท์แวร์ Adobe Dreamweaver CS5 (HTML Editor) 

 

3.3 ฐานข้อมูลส าหรับการพัฒนาโปรแกรมเสริม 
ฐานข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการค านวณค่า OTTV-RTTV จะรวบรวมมาจากข้อมูลตาม

ประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 และโปรแกรม BEC น ามาสร้างเป็นไฟล์ Spreadsheet เพ่ือ
ความสะดวกในการน าไปใช้พฒันาโปรแกรมเสริม โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.3.1 ฐานข้อมูลเกณฑ์ข้อบังคับกฎหมาย 
ฐานข้อมูลเกณฑ์ข้อบังคับกฎหมายจะรวบรวมมาจากข้อมูลตามประกาศกระทรวง

พลงังาน พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1. เกณฑ์ OTTV-RTTV แยกตามประเภทการใช้สอยอาคาร 
2. คา่ความต้านทานความร้อนของฟิล์มอากาศส าหรับผนงัอาคาร 
3. คา่ความต้านทานความร้อนของชอ่งว่างอากาศท่ีอยูภ่ายในผนงัอาคาร 
4. คา่ความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศท่ีอยู่ระหว่างแผ่นกระจกหรือผนงัโปร่ง

แสง 
5. คา่ความต้านทานความร้อนของฟิล์มอากาศส าหรับหลงัคาอาคาร 
6. คา่ความต้านทานความร้อนของชอ่งว่างอากาศท่ีอยูภ่ายในหลงัคาอาคาร 
7. คา่ความต้านทานความร้อนของชอ่งว่างอากาศท่ีอยูร่ะหวา่งหลงัคาและเพดาน 
8. คา่ความแตกตา่งอณุหภมูิระหวา่งภายในและภายนอกอาคาร (  ) 
9. คา่ความแตกตา่งอณุหภมูิเทียบเทา่ (TDeq) ของผนงัทบึของอาคารทัง้ 3 ประเภท 
10. รังสีตรง (Beam,    ) และรังสีกระจายของดวงอาทิตย์ (Diffuse,    ) ส าหรับวนั

อ้างอิง 4 วนั 
11. คา่รังสีอาทิตย์ท่ีมีผลตอ่การถ่ายเทความร้อน (ESR) ของอาคารทัง้ 3 ประเภท 
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(ก) 
 

 
(ข) 

ภาพท่ี 30 การรวบรวมฐานข้อมลูเกณฑ์ข้อบงัคบัจากประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 
ก เอกสารประกาศกระทรวงพลงังานพ.ศ. 2552 
ข ไฟล์ Spreadsheet ฐานข้อมลูเกณฑ์ข้อบงัคบั 

 

3.3.2 ฐานข้อมูลวัสดุ 
เน่ืองจากตัวอย่างข้อมูลวัสดุท่ีประกาศกระทรวงพลังงานฯ ก าหนดให้มามีจ านวนไม่

เพียงพอต่อการทดลองพัฒนาโปรแกรมเสริม และเพ่ือให้โปรแกรมเสริมมีความสามารถในการ
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สร้างวสัดผุสมเช่นเดียวกับโปรแกรม BEC จึงท าการคดัลอกข้อมูลวสัดุพืน้ฐานมาจากโปรแกรม 
BEC เวอร์ชนั 1.0.5 ดงัภาพท่ี 31 (ก) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. ช่ือและคณุสมบตัขิองวสัดทุบึแสง (ผนงั หลงัคา และฉนวนกนัความร้อน) 
2. ช่ือและคณุสมบตัขิองวสัดโุปร่งแสง (กระจก) 

 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพท่ี 31 การรวบรวมฐานข้อมลูวสัดจุากโปรแกรม BEC 
ก วสัดใุนโปรแกรม BEC   ข ไฟล์ Spreadsheet ฐานข้อมลูวสัด ุ
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3.3.3 ฐานข้อมูลท่ีตัง้โครงการ 
การก าหนดต าแหนง่ท่ีตัง้ของอาคารไม่มีการระบไุว้ในประกาศกระทรวงพลงังานฯ แตจ่าก

การศกึษาโปรแกรม BEC พบว่า โปรแกรม BEC ใช้ช่ือจงัหวดัแทนต าแหน่งท่ีตัง้ของอาคาร โดย
ก าหนดให้ผู้ใช้งานเลือกช่ือจงัหวดัซึ่งเป็นท่ีตัง้ของอาคารในขัน้ตอนของการสร้างโปรเจค การเลือก
ดงักล่าวจะเป็นการก าหนดค่า Latitude/Longitude ตามช่ือจงัหวดัจากฐานข้อมูลให้กับอาคาร 
ดังนัน้ เ พ่ือเป็นการควบคุมตัวแปรท่ีใช้ในการค านวณให้เหมือนกัน จึ งจ าเป็นต้องใช้ค่า 
Latitude/Longitude เดียวกนักบัโปรแกรม BEC ซึง่หาจากวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. สร้างโปรเจคจ าลองในโปรแกรม BEC โดยก าหนดท่ีตัง้ทีละจงัหวดั (77 จงัหวดั) 
2. เรียกใช้เคร่ืองมือจากเมน ูTool > Sunshade Coefficient Calculation ก าหนดข้อมลู

หน้าตา่งหรืออปุกรณ์บงัแดดอยา่งน้อย 1 รายการ และสัง่ค านวณคา่ SC ดงัภาพท่ี 32 (ข) 
3. เข้าไปไฟล์ท่ีโฟลเดอร์ของโปรแกรม BEC v.1.0.5\\SC\\ConfData.inp เปิดไฟล์

ดงักลา่วด้วยโปรแกรม Text Editor และท าการคดัลอกคา่ Latitude และ Longitude ในบรรทดัท่ี 2 
และ 3 ตามล าดบั บนัทกึไว้ใน Worksheet ของไฟล์ Spreadsheet เพ่ือน าไปเป็นฐานข้อมลู 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

ภาพท่ี 32 การรวบรวมฐานข้อมลูท่ีตัง้โครงการจากโปรแกรม BEC 
ก สร้างโปรเจคจ าลองท่ีตัง้ ข ก าหนดข้อมลูหน้าตา่งหรืออปุกรณ์บงัแดด 
ค ข้อมลู Latitude/Longitude ในไฟล์ ConfData.inp 

 

คา่ Latitude 

คา่ Longitude 
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ภาพท่ี 33 ไฟล์ Spreadsheet ฐานข้อมลูท่ีตัง้โครงการ 
 

3.3.4 การเรียกใช้งานข้อมูลจากฐานข้อมูลแบบ CSV Text File 
หลงัจากรวบรวมและจดัระเบียบข้อมลูจึงท าการถ่ายโอนข้อมลูในแตล่ะ Worksheet ของ

ไฟล์ Spreadsheet ดงักล่าวแยกออกเป็น Text File นามสกลุ .csv (CSV Text File) เพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมลูของโปรแกรมเสริมโดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 12 
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ตารางท่ี 12 รายละเอียด Text File ฐานข้อมลู 
ช่ือไฟล์ ข้อมลู 
building_type.csv เกณฑ์ OTTV-RTTV แยกตามประเภทการใช้สอยอาคาร และค่าความแตกต่าง

อณุหภมูิระหวา่งภายในและภายนอกอาคาร (  ) 
location.csv ช่ือจงัหวดั (ต าแหนง่ Latitude/Longitude) 
material_opaque.csv ช่ือและคณุสมบตัิของวสัดทุบึแสง (ผนงั หลงัคา และฉนวนกนัความร้อน) 
material_transparent.
csv 

ช่ือและคณุสมบตัิของวสัดโุปร่งแสง (กระจก) 

airgap_wall.csv ค่าความต้านทานความร้อนของฟิล์มอากาศส าหรับผนงัอาคาร, ค่าความต้านทาน
ความร้อนของช่องวา่งอากาศที่อยูภ่ายในผนงัอาคาร และคา่ความต้านทานความร้อน
ของช่องวา่งอากาศที่อยูร่ะหวา่งแผน่กระจกหรือผนงัโปร่งแสง 

airgap_roof.csv คา่ความต้านทานความร้อนของฟิล์มอากาศส าหรับหลงัคาอาคาร, ค่าความต้านทาน
ความร้อนของช่องว่างอากาศที่อยู่ภายในหลงัคาอาคาร และค่าความต้านทานความ
ร้อนของช่องวา่งอากาศที่อยูร่ะหวา่งหลงัคาและเพดาน 

tdeq_office.csv คา่ความแตกตา่งอณุหภมูิเทียบเทา่ (TDeq) ของผนงัทบึของอาคารประเภทส านกังาน 
tdeq_store.csv ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า (TDeq) ของผนังทึบของอาคารประเภท

ห้างสรรพสนิค้า 
tdeq_hotel.csv คา่ความแตกตา่งอณุหภมูิเทียบเทา่ (TDeq) ของผนงัทบึของอาคารประเภทโรงแรม 
beam_diffuse.csv รังสีตรง (Beam,    ) และรังสีกระจายของดวงอาทิตย์ (Diffuse,    ) ส าหรับวนั

อ้างอิง 4 วนั 
esr_office.csv คา่รังสอีาทิตย์ที่มีผลตอ่การถ่ายเทความร้อน (ESR) ของอาคารประเภทส านกังาน 
esr_store.csv ค่ารังสีอาทิตย์ที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อน (ESR) ของอาคารประเภท

ห้างสรรพสนิค้า 
esr_hotel.csv คา่รังสอีาทิตย์ที่มีผลตอ่การถ่ายเทความร้อน (ESR) ของอาคารประเภทโรงแรม 
 

เม่ือฐานข้อมูลอยู่ในรูปแบบ Text File นามสกุล .csv วิธีการเรียกใช้ฐานข้อมูล 
ยกตวัอย่างเช่น คา่    หรือคา่ TDeq จาก Text File เพ่ือน ามาท าเป็นฐานข้อมลูส าหรับใช้แทน
คา่ตวัแปรตา่งๆ ในการค านวณ จะใช้วิธีการหลกัๆ 2 วิธีด้วยกนัคือ 

1. ส าหรับตวัแปร ยกตวัอยา่งเชน่ คา่    จะใช้วิธีการอ่านคา่ทัง้หมดจาก Text File เข้าไป
ไว้ในหน่วยความจ า (memory) ในรูปแบบของ Array ก่อนท าการเปล่ียนค่า “ตวัหนงัสือ” (Text) 
ให้เป็น “ตวัเลข” (Numeric) ก่อนท าการค านวณ  
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2. ส าหรับตวัแปร ยกตวัอย่างเช่น ค่า TDeq ท่ีต้องมีการประมาณค่าระหว่างช่วงเชิง
เส้นตรง (linear interpolation) จะใช้วิธีการอ่านคา่ทัง้หมดจาก Text File เข้ามาเก็บไว้ใน Array 
พร้อมทัง้ท า Hashing เพ่ือระบตุ าแหน่งของคา่ทัง้หมดใน Array เพ่ือ ความสะดวกในการท าการ
ประมาณคา่ระหวา่งชว่งเชิงเส้นตรงระหวา่งคา่ 2 คา่ 
 

3.4 ขัน้ตอนการท างานของโปรแกรมเสริม 
การพัฒนาโปรแกรมเสริมเร่ิมต้นด้วยการก าหนดแผนผังการท างานของโปรแกรมเสริม 

(Program Flow) เพ่ือก าหนดทิศทางของการท างานให้ชดัเจนและสะดวกตอ่การเขียนสคริปต์ การ
ก าหนดแผนผงัการท างานของโปรแกรมเสริมนอกจากต้องค านึงถึงวิธีการประยุกต์วิธีการค านวณ
ค่า OTTV-RTTV แล้ว ยังต้องค านึงถึงวิธีการใช้งานโปรแกรม SketchUp ด้วยเช่นกัน เพ่ือให้
โปรแกรมเสริมสอดคล้องกับวิธีการสร้างแบบจ าลองในโปรแกรม SketchUp โดยมีขัน้ตอนการ
ท างานดงัตอ่ไปนี ้

1. การก าหนดท่ีตัง้ของแบบจ าลอง 
2. การก าหนดทิศเหนือของแบบจ าลอง 
3. การก าหนดเลเยอร์ส าหรับแยกวตัถตุามประเภทการใช้งานของอาคาร  
4. การสร้าง Face ของผนงัและหลงัคา และการก าหนด Attribute ของ Face 
5. การสร้างวสัดแุละก าหนดวสัดใุห้กบัแบบจ าลอง 
6. การค านวณคา่ SC 
7. การค านวณคา่ OTTV-RTTV 
8. การแสดงผลการค านวณ 
9. การตรวจสอบตวัแปรและผลการค านวณจาก Attribute ของ Face 

 

แผนผงัการท างานของโปรแกรมเสริมประมาณเสริม จะแสดงลกัษณะของการท างานของ
โปรแกรมเสริมมีลกัษณะดงัภาพท่ี 34 
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Create/Edited Model

Shading?

Create Composited 
Material

Set North Angle 
Direction

Set Building Location

SC Calculate

OTTV-RTTV Calculate

Model Analysis

No

Yes

End

Assign Material

Set Building Type 
Layer 

Start

 
 

ภาพท่ี 34 แผนผงัการท างานของโปรแกรมเสริม 
 

3.4.1 การก าหนดที่ตัง้ของแบบจ าลอง 
การก าหนดท่ีตัง้ของแบบจ าลองจะท าโดยใช้ฟังก์ชนั Set Location โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ

ก าหนดคา่ Geographic Location ของโปรแกรม SketchUp ซึ่งโดยปกติเม่ือผู้ ใช้งานเร่ิมเปิด
โปรแกรม SketchUp จาก Windows Start Menu > SketchUp หรือผ่านค าสัง่ File > New ใน
โปรแกรม คา่เร่ิมต้น (Default) ของค่า Geographic Location ของโปรแกรมจะถกูก าหนดอยู่ท่ี
ต าแหน่ง Country: USA, Location: Boulder (CO), Latitude: 40.017000N และ Longitude: 
105.283000W ค่า Geographic Location ดงักล่าวจะมีความสมัพันธ์กับเวลาและมุมโซลาร์
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เวคเตอร์ของดวงอาทิตย์ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการค านวณหาค่า SC ดงันัน้จึงต้องมีการก าหนดค่า 
Geographic Location ให้สมัพนัธ์กับท่ีตัง้ของแบบจ าลอง ค่า Geographic Location ท่ีจ าเป็น
ส าหรับการค านวณมีรายการดงัตอ่ไปนี ้

1. TZOffset: +7.00 (ก าหนดโดยอตัโนมตั)ิ 
2. Country: Thailand (ก าหนดโดยอตัโนมตั)ิ 
3. Location: ช่ือจงัหวดั (ก าหนดจากการเลือก) 
4. Latitude: คา่ละตจิดู (ก าหนดจากฐานข้อมลูตามช่ือจงัหวดั) 
5. Longitude: คา่ลองจิจดู (ก าหนดจากฐานข้อมลูตามช่ือจงัหวดั) 
การท างานของฟังก์ชนั Set Location มีลกัษณะตามแผนผงัดงัภาพท่ี 35 

 

 

Assign shadowinfo: 
["Country"], 

["City"], 
["Latitude"], 

["Longitude"], 
["TZOffset"]

End

Match Location 
Parameter in 

Array

Start: Set Location

Location 
Parameter

Location List Array 
(CSV)

 
 

ภาพท่ี 35 แผนผงัการท างานของฟังก์ชนั Set Location 
 

เม่ือผู้ ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชัน Set Location ฟังก์ชันจะแสดงอินเทอร์เฟซโดยผ่าน 
WebDialog ให้ผู้ ใช้งานก าหนดต าแหน่งท่ีตัง้ผ่านช่ือจงัหวดั เพ่ือเป็นการก าหนดคา่ Geographic 
Location ของไฟล์แบบจ าลอง SketchUp ท่ีจ าเป็นส าหรับการค านวณของคา่ OTTV-RTTV โดยมี
ลกัษณะดงัภาพท่ี 36 
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ภาพท่ี 36 อินเทอร์เฟซของฟังก์ชนั Set Location 
 

3.4.2 การก าหนดทศิเหนือของแบบจ าลอง 
การก าหนดทิศเหนือให้กับไฟล์โมเดลของแบบจ าลองจะท าโดยใช้ฟังก์ชัน Set North 

Angle โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือท าให้ผู้ใช้งานทราบทิศทางของการสร้างแบบจ าลองสามมิติ ให้มีทิศ
ทางตรงกบัความเป็นจริง เพ่ือความถกูต้องในการหาทิศทางของโซลาร์เวคเตอร์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ใน
การหาคา่ SC แผนผงัการท างานของฟังก์ชนั Set North Angle มีลกัษณะดงัภาพท่ี 37 
 

 

Assign 
shadowinfo: 

["NorthAngle"] = 
"True"

End

Assign 
shadowinfo: 

["NorthAngle"]

Start: Set North 
Angle

North Angle 
Parameter

 
 

ภาพท่ี 37 แผนผงัการท างานของฟังก์ชนั Set North Angle 
 



82 
 

 

โดยปกติคา่เร่ิมต้น (Default) ของทิศเหนือในโปรแกรม SketchUp จะมีทิศทางอยู่ในแนว 
Green Axis หรือ แกน Y (ทิศตะวนัออกจะอยู่ใน Red Axis หรือ แกน X) ผู้ ใช้งานสามารถ
ก าหนดให้โปรแกรม SketchUp แสดงทิศทางของทิศเหนือได้ผ่านทาง Toolbars ท่ีช่ือ Solar North 
ซึ่งสามารถเปิด Toolbars ตวันีไ้ด้จาก เมน ูView > Toolbars > Solar North เม่ือผู้ ใช้งานคลิกท่ี
ปุ่ ม Toggle North Arrow โปรแกรม SketchUp จะแสดงทิศเหนือเป็นแกนสีส้ม และเปิดโอกาสให้
ผู้ ใช้งานสามารถเปล่ียนหรือก าหนดทิศเหนือของไฟล์แบบจ าลองได้ แต่โดยปกติแล้วผู้ ใช้งานไม่
ควรท าเช่นนัน้เพราะจะก่อให้เกิดความสับสนในการสร้างแบบจ าลอง การเปล่ียนทิศเหนือของ
แบบจ าลองเพ่ือตรวจสอบทิศทางของแสงอาทิตย์ ควรใช้วิธีการหมุนแบบจ าลองแทนการเป ล่ียน
แกนทิศเหนือของไฟล์แบบจ าลอง 

เพ่ือความสะดวกและการเข้าใจถึงความจ าเป็นในความส าคญัของการระบุทิศเหนือของ
ไฟล์แบบจ าลองจึงท าการพฒันาฟังก์ชนั Set North Angle เพ่ือเป็นฟังก์ชนัท่ีจะสัง่ให้โปรแกรม 
SketchUp แสดงแกนทิศเหนือโดยอตัโนมตัิ โดยมีลกัษณะการท างานดงัภาพท่ี 38 
 

 

 
 

ภาพท่ี 38 ลกัษณะการท างานของฟังก์ชนั Set North Angle 
 

3.4.3 การก าหนดเลเยอร์ส าหรับแยกวัตถุตามประเภทการใช้งานของอาคาร 
การก าหนดเลเยอร์ส าหรับแยกวตัถตุามประเภทการใช้งานของอาคารให้กับแบบจ าลอง

สามมิติจะท าโดยใช้ฟังก์ชนั Create Building Type Layer โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยในการ
จ าแนกประเภทของลักษณะการใช้งานอาคาร และก าหนดตวัแปรท่ีแตกต่างกันไปตามลักษณะ
การใช้งานของอาคารตามข้อก าหนดของประกาศกระทรวงพลงังานฯ 
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จากข้อจ ากดัของโปรแกรม BEC ท่ีต้องแยกไฟล์ท่ีต้องใช้ในการประเมินอาคาร เม่ืออาคาร
มีประเภทหรือลกัษณะการใช้สอยมากกวา่ 1 ประเภท ในการพฒันาโปรแกรมเสริมเพ่ือให้การสร้าง
แบบจ าลองสามมิติ สามารถเห็นภาพรวมทัง้หมดของโครงการโดยไม่ต้องแยกโมเดลออกเป็น
หลายไฟล์ จงึใช้วิธีก าหนดเลเยอร์ให้กบัประเภทของการใช้งานอาคารคือ 

1. เลเยอร์ office ส าหรับ สถานศกึษา ส านกังาน 
2. เลเยอร์ store ส าหรับ โรงมหรสพ ศนูย์การค้า สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า อาคาร

ชมุนมุคน 
3. เลเยอร์ hotel ส าหรับ โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชดุ 

 

แผนผงัการท างานของฟังก์ชนั Create Building Type Layer มีลกัษณะดงัภาพท่ี 39 
 

 

End

Add layer "office", 
"store", "hotel"

Start: Create 
Building Type 

Layer

 
 

ภาพท่ี 39 แผนผงัการท างานของฟังก์ชนั Create Building Type Layer 
 

โดยปกติเม่ือเร่ิมต้นใช้งานโปรแกรม SketchUp โปรแกรมจะสร้างเลเยอร์ให้ผู้ ใช้งานโดย
อตัโนมตัิหนึ่งเลเยอร์คือ Layer0 ซึ่งเป็นเลเยอร์ท่ีไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ หลงัจากนัน้ผู้ ใช้งาน
สามารถสร้างเลเยอร์เพิ่มขึน้ได้ด้วยตนเองผ่าน Dialog Layers ของเมน ูWindow > Layers แต่
เพ่ือความสะดวกและป้องกนัความผิดพลาดจากการตัง้ช่ือเลเยอร์ ฟังก์ชนั Create Building Type 
Layer จะท าการสร้างเลเยอร์ส าหรับประเภทของการใช้งานอาคารโดยอัตโนมัติ  ดงัภาพท่ี 40 
เพราะช่ือเลเยอร์จะมีผลตอ่การแยกประเภทของอาคารซึง่จะสง่ผลตอ่ผลการค านวณ 

สีของเลเยอร์ท่ีสร้างขึน้จะถูกก าหนดให้มีสีท่ีแตกต่างกันโดยอัตโนมัติจากโปรแกรม 
SketchUp ซึง่ไมส่ามารถก าหนดสีของเลเยอร์ได้เหมือนกบัการก าหนดสีให้กบัวตัถหุรือ Face ของ
แบบจ าลองซึ่งเป็นการก าหนดสีให้กับ Attribute ของวสัดขุอง Fcae แต่ระบบ Color_By_Layer 
ของโปรแกรม SketchUp เป็นเพียงความสามารถในเร่ืองของการแสดงผลเทา่นัน้ 
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ภาพท่ี 40 การสร้างเลเยอร์ด้วยฟังก์ชนั Create Building Type Layer 
 

แบบจ าลองสามมิต ิท่ีถกูสร้างขึน้มาโดยไมไ่ด้วางอยู่ในเลเยอร์ดงักล่าว ผู้ ใช้งานจะต้องท า
การเลือกและเปล่ียนเลเยอร์วัตถุให้ตรงกับเลเยอร์ของประเภทลักษณะการใช้งานอาคารด้วย
ตนเอง 

นอกจากเลเยอร์ส าหรับประเภทของการใช้งานอาคารทัง้สามแล้ว ยงัมีการสร้างเลเยอร์ 
sunshade ส าหรับวตัถุของแบบจ าลองอุปกรณ์บงัแดด เพ่ือประโยชน์ในเร่ืองของประสิทธิภาพ
ความเร็วในการหาคา่สมัประสิทธ์ิการบงัแดด (SC) 
 

3.4.4 การสร้าง Face ของผนังและหลังคา และการก าหนด Attribute ของ Face 
การค านวณค่า OTTV-RTTV จากแบบจ าลองจ าเป็นจะต้องมีการระบปุระเภทของ Face 

ท่ีจะใช้แทน ผนัง หลังคา หรือ ช่องเปิด เพ่ือให้ผู้ ใช้งานสามารถสร้างแบบจ าลองเพ่ือท าการ
ค านวณได้อยา่งถกูต้อง ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงและคดักรองวตัถท่ีุจะท าการค านวณ โดย
จะแบง่ประเภท Face ของแบบจ าลองออกเป็น 4 ประเภทดงัภาพท่ี 41 คือ 

1. ผนงัทบึแสง 
2. ผนงัโปร่งแสง 
3. หลงัคาทบึแสง 
4. หลงัคาโปร่งแสง 
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ภาพท่ี 41 ประเภทของ Face ท่ีใช้ในการค านวณคา่ OTTV-RTTV 
 

วิธีการระบุหรือจ าแนกประเภท Face ของแบบจ าลองจะใช้วิธีการสร้างวสัดท่ีุมีช่ือวสัดุ
ขึน้ต้นด้วยตวัอกัษรดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือก าหนดให้ทราบวา่ Face ดงักลา่วเป็น Face ประเภทใด 

1. วสัดผุนงัทบึแสง ขึน้ต้นด้วยตวัอกัษร CWL (Composite Wall) 
2. วสัดผุนงัโปร่งแสง ขึน้ต้นด้วยตวัอกัษร CWG (Composite Wall-Glass) 
3. วสัดหุลงัคาทบึแสง ขึน้ต้นด้วยตวัอกัษร CRF (Composite Roof) 
4. วสัดหุลงัคาโปร่งแสง ขึน้ต้นด้วยตวัอกัษร CRG (Composite Roof-Glass) 

 

การแยกประเภทดงักล่าวเพ่ือประโยชน์ในการก าหนดตวัแปรซึ่งมีความแตกต่าง การ
ก าหนดข้อมลูตวัแปรดงักล่าวจะใช้วิธีการก าหนด Attribute ให้กบั Face นอกจากนัน้ยงัใช้วิธีการ
ดงักล่าวเก็บผลท่ีได้จากการค านวณเพ่ือน ามาใช้ในการแสดงผลการค านวณ โดยแยกกลุ่มของ 
Attribute ตามประเภทของ Face ทัง้ 4 ประเภท โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 13 
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ตารางท่ี 13 รายการ Attribute ของ Face ท่ีถูกก าหนดด้วยวสัดท่ีุใช้แทนวสัดสุ าหรับผนงัและ
หลงัคา 

ประเภท AttributeDictionary ข้อมูล 

ผนงั 
ทบึแสง 

OTTV_Material ช่ือวสัดผุนงัทบึแสง 
OTTV_R คา่ความต้านทานความร้อนรวมของวสัดผุนงัทบึ (  ) 
OTTV_Uw คา่สมัประสทิธ์ิการถ่ายเทความร้อนของวสัดผุนงัทบึ (Uw)   
OTTV_DSH ผลคณูของความหนาแนน่และความร้อนจ าเพาะของวสัดุ (DSH) 
OTTV_TDeq คา่ความแตกตา่งอณุหภมูิเทียบเทา่ของผนงัทบึ (TDeq) 

ผนงั 
โปร่งแสง 

OTTV_Material ช่ือวสัดผุนงัโปร่งแสง 
OTTV_Uf คา่สมัประสทิธ์ิการถ่ายเทความร้อนของกระจก (  ) 
OTTV_DeltaT คา่ความแตกตา่งอณุหภมูิระหวา่งภายในและภายนอกอาคาร (  ) 
OTTV_SHGC คา่สมัประสทิธ์ิความร้อนจากรังสอีาทิตย์ท่ีสง่ผา่นกระจก (SHGC) 
OTTV_ESR รังสอีาทิตย์ที่ตกกระทบบนกระจก (ESR) 

หลงัคา 
ทบึแสง 

RTTV_Material ช่ือวสัดหุลงัคาทบึแสง 
RTTV_R คา่ความต้านทานความร้อนรวมของวสัดหุลงัคาทบึ (  ) 
RTTV_Ur คา่สมัประสทิธ์ิการถ่ายเทความร้อนของวสัดหุลงัคาทบึ (Ur)   
RTTV_DSH ผลคณูของความหนาแนน่และความร้อนจ าเพาะของวสัดุ (DSH) 
RTTV_TDeq คา่ความแตกตา่งอณุหภมูิเทียบเทา่ของหลงัคาทบึ (TDeq) 

หลงัคา 
โปร่งแสง 

RTTV_Material ช่ือวสัดหุลงัคาดโปร่งแสง 
RTTV_Us คา่สมัประสทิธ์ิการถ่ายเทความร้อนของหลงัคาโปร่งแสง (  ) 
RTTV_DeltaT คา่ความแตกตา่งอณุหภมูิระหวา่งภายในและภายนอกอาคาร (  ) 
RTTV_SHGC ค่าสมัประสิทธ์ิความร้อนจากรังสีอาทิตย์ท่ีส่งผ่านหลงัคาโปร่งแสง 

(SHGC) 
RTTV_ESR รังสอีาทิตย์ที่ตกกระทบบนหลงัคาโปร่งแสง (ESR) 

 

 ในกรณีของ Face ท่ีถกูก าหนดด้วยวสัดสุ าหรับผนงัโปร่งแสงและหลงัคาโปร่งแสง หากมี
การค านวณคา่สมัประสิทธ์ิการบงัแดด (SC) จะมีการก าหนด Attribute ตวัแปรและผลการค านวณ
ท่ีเก่ียวข้องกบัคา่ SC เพิ่มเตมิดงัตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14 รายการ Attribute ของ Face ชอ่งเปิดท่ีมีการค านวณคา่สมัประสิทธ์ิการบงัแดด 
ประเภท AttributeDictionary ข้อมูล 

ผนงั 
โปร่งแสง
และ
หลงัคา 
โปร่งแสง 

SC_Direction ทิศทางของระนาบ 
SC_B_Angle มมุ B ตามสมการท่ี (2.13) 
SC_Eqt สมการเวลา (Equation of Time) 
SC_Solar_Time เวลาสริุยะ 
SC_Declination_Angle มมุเบี่ยงดวงอาทิตย์ (Declination Angle) 
SC_Solar_Hour_Angle เวลาเที่ยงสริุยะ (Solar Hour Angle) 
SC_Solar_Altitude_Angle มมุ Altitude 
SC_Solar_Azimuth_Angle มมุ Azimuth 
SC_Solar_Vector_80 โซลาร์เวคเตอร์ ของวนัอ้างอิง 21 มีนาคม 
SC_Solar_Vector_173 โซลาร์เวคเตอร์ ของวนัอ้างอิง 22 มิถนุายน 
SC_Solar_Vector_266 โซลาร์เวคเตอร์ ของวนัอ้างอิง 23 กนัยายน 
SC_Solar_Vector_356 โซลาร์เวคเตอร์ ของวนัอ้างอิง 22 ธนัวาคม 
SC_Plane_Vector เวคเตอร์ที่ตัง้ฉากกบัระนาบกระจก 
SC_Cos_Zeta โคซายน์ของมมุระหวา่งระนาบท่ีพิจารณากบัทิศทางของดวงอาทติย์ 
SC_Af_Afs_Afu พืน้ท่ีกระจก พืน้ท่ีกระจกที่เกิดเงา และพืน้ท่ีกระจกที่ไมเ่กิดเงา 
SC_Ees รังสตีรงของดวงอาทิตย์ 
SC_Eed รังสกีระจายของดวงอาทิตย์ 
SC_Eew รังสทีี่ผา่นอปุกรณ์บงัแดดมาตกกระทบสว่นโปร่งแสง 
SC_Eet รังสทีี่ตกกระทบสว่นโปร่งแสงเสมือนไมม่ีอปุกรณ์บงัแดด 
SC_Info สมัประสทิธ์ิการบงัแดด 

 

3.4.5 การสร้างวัสดุและก าหนดวัสดุให้กับแบบจ าลอง 
จากการศกึษาเอกสารและโปรแกรม BEC พบว่า การสร้างข้อมลูรายละเอียดของวสัดใุน 

Envelope หรือ ระบบกรอบอาคาร ด้วยเมน ูMaterial, Component of Section, Section of Wall 
และ Wall มีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการหาค่า OTTV-RTTV การสร้างข้อมูลรายละเอียดของ
วสัดก็ุเพ่ือเป็นการใช้ในการค านวณหาคา่สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวมของผนงัทึบ หรือคา่ 
   ดงันัน้จึงต้องมีการสร้างเคร่ืองมือท่ีให้ผู้ ใช้งานสามารถสร้างและทดลองปรับเปล่ียนข้อมูล
รายละเอียดของวสัดไุด้ โดยรวมไปถึงประเภทและขนาดของชอ่งวา่งระหวา่งชัน้ของวสัด ุ
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การสร้างวัสดุและก าหนดวัสดุให้กับแบบจ าลองของโปรแกรม SketchUp จึงท าการ
พฒันาฟังก์ชนั Create Custom Material เพ่ือใช้ส าหรับสร้างวสัดท่ีุมีข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ค านวณ โดยแผนผงัการท างานของฟังก์ชนั Create Custom Material มีลกัษณะดงัภาพท่ี 42 
 

 

Display Custom 
Material Page 

(HTML)

Selected Option 
(Text)

Start: Create 
Custom Material

Selected Option 
Data (Text File)

Material List Array 
(CSV)

User Selection
Match Selected 

Option Data

Update & Create 
Material (Ruby)

Apply Material & 
Calculate 

(SketchUp)

End

 
 

ภาพท่ี 42 แผนผงัการท างานของฟังก์ชนั Create Custom Material 
 

โดยปกติแล้วการสร้าง Material เพ่ือใช้เป็นวสัดขุอง Face โปรแกรม SketchUp จะให้
ผู้ ใช้งานสร้าง Material ผ่าน Materials Dialog แตส่ าหรับ Material ท่ีจะใช้ในการค านวณนัน้จะมี
รายละเอียดท่ีจ าเป็นต่อการค านวณรวมอยู่ด้วย จึงต้องสร้างเป็นฟังก์ชนัส าหรับให้ผู้ ใช้งานสร้าง
วสัดปุระกอบเพ่ือเป็น Material ส าหรับพืน้ผิวในโปรแกรม SketchUp และน าไปประกอบการ
ค านวณเพ่ือหาค่า OTTV-RTTV โดยสามารถทดลองปรับเปล่ียนปรับเปล่ียนวสัดพืุน้ฐานในวสัดุ
ประกอบได้ตลอดเวลา โดยจะแบง่เป็น 2 สว่นก็คือ 

1. วสัดแุทนวสัดปุระกอบ (ถกูน ามาค านวณ) 
1.1 CWL001-CWL015 (Composite Wall) แทนวสัดผุนงัทบึแสง 
1.2 CWG001-CWG005 (Composite Wall-Glass) แทนวสัดผุนงัโปร่งแสง  
1.3 CRF001-CRF015 (Composite Roof) แทนวสัดหุลงัคาทบึแสง  
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1.4 CRG001-CRG015 (Composite Roof-Glass) แทนวสัดหุลงัคาโปร่งแสง  
2. วัสดุแทนผนังหรือหลังคาอาคารท่ีติดกับพืน้ท่ีซึ่งไม่มีการปรับอากาศ (ไม่ถูกน ามา

ค านวณ) 
2.1 (     ) NWL000 (Non-calculation Wall) แทนวสัดผุนงัทบึแสง 
2.2 (     ) NWG000 (Non-calculation Wall-Glass) แทนวสัดผุนงัโปร่งแสง 
2.3 (     ) NRF000 (Non-calculation Roof) แทนวสัดหุลงัคาทบึแสง 
2.4 (     ) NRG000 (Non-calculation Roof-Glass) แทนวสัดหุลงัคาโปร่งแสง 

 

เม่ือผู้ ใช้งานเลือกใช้ฟังก์ชนั สคริปต์จะเรียก Web Dialog ซึ่งเป็นไฟล์ HTML ขึน้มา
แสดงผล โดยในไฟล์ HTML ท่ีเรียกขึน้มานัน้จะมีสคริปต์ท่ีเป็นฟังก์ชนัส าหรับอ่านข้อมลูจาก Text 
File ซึ่งอยู่ในรูปของ tag HTML เพ่ือน ามาเป็น option ให้ผู้ ใช้งานเลือกใน dropdown list menu 
โดยมีอินเทอร์เฟซของฟังก์ชนัดงัภาพท่ี 43 
 

 

 
 

ภาพท่ี 43 อินเทอร์เฟซของฟังก์ชนั Create Custom Material 
 

3.4.6 การค านวณค่า SC 
การค านวณค่าสมัประสิทธ์ิการบงัแดดของอุปกรณ์บงัแดด (SC) ท าให้ต้องมีการพฒันา

ฟังก์ชนั Find SC โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ในการหาคา่ SC เพ่ือในไปใช้ในการค านวณคา่ OTTV-
RTTV โดยมีแผนผงัการท างานของฟังก์ชนั Find SC มีลกัษณะดงัภาพท่ี 44 
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ภาพท่ี 44 แผนผงัการท างานของฟังก์ชนั Find SC 
 

จากการศกึษาพบว่าโปรแกรม BEC ก าหนดให้ผู้ ใช้งานแยกค านวณหาคา่ SC เก็บบนัทึก 
ก่อนน าค่าดังกล่าวไปใช้ค านวณค่า OTTV อีกต่อหนึ่ง โดยให้ผู้ ใช้โปรแกรมใช้งานเคร่ืองมือ 
Sunshade Co-efficient Calculation เพ่ือป้อนข้อมูลพืน้ท่ี ขนาด และระยะของช่องเปิดและ
อปุกรณ์บงัแดด ทัง้นีอ้นัเน่ืองมาจากการค านวณคา่ SC มี Algorithm ท่ีมีความสลบัซบัซ้อนเป็น
อยา่งมากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการประมวลผลท่ีคอ่นข้างนาน 

ความซบัซ้อนของวิธีคา่ SC จากแบบจ าลอง จะอยู่ท่ีวิธีการหาพืน้ท่ีเงา (Afs) ของวตัถุท่ี
เป็นอปุกรณ์บงัแดด ท่ีตกกระทบบนวตัถหุรือ Face ท่ีเป็นกระจก ของวนัอ้างอิง (21 มี.ค. 22 มิ.ย. 
23 ก.ย. และ 22 ธ.ค.) ในชว่งเวลาการใช้งานของแตล่ะประเภทอาคารดงัตารางท่ี 15 โดยมีวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้
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1. ก าหนดวันอ้างอิงวันแรก (21 มี.ค.) และก าหนดเวลาเร่ิมต้นการใช้งานของแต่ละ
ประเภทของอาคาร ผ่านค าสัง่ Time.utc(year, month, date, hour, minute, second) ยกตวัอย่าง
เชน่ วนัท่ี 21 มี.ค. สามารถก าหนดได้โดย Time.utc(2011, 3, 21, hr, 0, 0) 

2. หาพืน้เงา (Afs) ของวตัถุท่ีเป็นอุปกรณ์บงัแดดท่ีตกกระทบบนวตัถุท่ีเป็นช่องเปิดด้วย
การสร้าง Projection Line จากโซลาร์เวคเตอร์ท่ีเวลาดงักล่าว เก็บ (ก าหนด) คา่ Afs ดงักล่าวใน
รูปแบบของ Attribute ของ Face เพ่ือเรียกใช้ในการค านวณตอ่ไป 

3. ท าการเปล่ียนเวลาเพ่ือหาโซลาร์เวคเตอร์ของชัว่โมงการใช้งานอาคารในชัว่โมงถัดไป
จนถึงระยะเวลาสิน้สดุการใช้งานของวนัดงักลา่ว 

4. เปล่ียนวนัอ้างอิงเป็นวนัถดัไป (22 มิ.ย.) และท าตามขัน้ท่ี 2 และ 3 เพ่ือท าการหาพืน้
เงาจนครบตามเวลาการใช้งานอาคารของทกุวนัอ้างอิงของอาคารแตล่ะประเภท (Time.utc(2011, 
6, 22, hr, 0, 0), Time.utc(2011, 9, 23, hr, 0, 0) และ Time.utc(2011, 12, 22, hr, 0, 0)) 

5. น าพืน้ท่ีเงาแตล่ะค่าไปหา รังสีท่ีผ่านอปุกรณ์บงัแดดมาตกกระทบส่วนโปร่งแสง (   ) 
(สมการท่ี 19) และท าการหาคา่รังสีท่ีตกกระทบส่วนโปร่งแสงเสมือนไม่มีอุปกรณ์บงัแดด (    )  
(สมการท่ี 20) เพ่ือน าไปหาคา่เฉล่ียตลอดปีของคา่สมัประสิทธ์ิการบงัแดด       (สมการท่ี 23) 
 

ตารางท่ี 15 ชว่งเวลาการใช้งานของแตล่ะประเภทของอาคาร 
ประเภทอาคาร เวลาการใช้งาน จ านวนชัว่โมงการใช้งานตอ่วนั 

สถานศกึษา ส านกังาน 08:00-17:00 9 
โรงมหรสพ ศูนย์การค้า สถานบริการ 
หา้งสรรพสนิคา้ อาคารชมุนุมคน 

10:00-22:00 12 

โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชดุ ตลอด 24 ชัว่โมง 24 

ท่ีมา : S. Chirarattananon, P. Chaiwiwatworakul, and others, “Revised Building Energy 
Code of Thailand: Potential Energy and Power Demand Savings,” (2549) : 3. (Electronic 
Document) 
 

เน่ืองจาก API ของโปรแกรม SketchUp ไม่มี Class หรือฟังก์ชนั ท่ีเก่ียวข้องกบัการหา
พืน้ท่ีของเงาบนวตัถุ ดงันัน้การหาพืน้ท่ีเงาของอุปกรณ์บงัแดดจึงจ าเป็นจะต้องสร้างฟังก์ชนั เพ่ือ
การหาพืน้ท่ีเงา จากการศกึษาและทดลองวิธีการหาพืน้ท่ีของเงาท่ีเกิดขึน้บน Face หลายวิธี พบว่า
วิธีการค านวณพืน้ท่ีเงาของอุปกรณ์บงัแดดท่ีตกกระทบลงบนหน้าตา่งของโปรแกรมเสริมท่ีมีช่ือว่า 
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TIG-shadowProjector.rb1 ของสถาปนิก นกัพฒันาซอฟท์แวร์ สมาชิกเว็บไซต์  sketchUcation  
ท่ีใช้ Username วา่ TIG โดยโปรแกรมเสริมดงักล่าวมีวิธีการหาเงาท่ีตกกระทบบน Face ท่ีมีความ
เหมาะสมท่ีจะน ามาประยุกต์เพ่ือพาพืน้ท่ีเงาส าหรับการค านวณค่า SC จึงได้พยายามศึกษา
วิธีการหาพืน้ท่ีเงาจากวิธีการตามโปรแกรมเสริมดงักล่าว และพบว่าโปรแกรมเสริมดงักล่าวมี
วิธีการหาพืน้ท่ีเงาด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. สร้างแบบจ าลองของวตัถท่ีุก่อให้เกิดเงา (อปุกรณ์บงัแดด) และวตัถุท่ีเงาจะพาดผ่าน 
(ชอ่งเปิด) 

2. สร้าง Reverse Vector ของ Solar Vector ณ ต าแหน่งเวลาท่ีถกูก าหนดค่าอยู่ในไฟล์
ของแบบจ าลอง ผ่านการใช้ค าสั่ง Sketchup.active_model.shadow_info["SunDirection"] และ
สร้าง BoundingBox จ าลองดงัภาพท่ี 45 โดยมีฐานของ BoundingBox จาก Edge ของ Face ท่ี
ถกูเงาพาดทบั (Face ถกูเลือกโดยผู้ ใช้งาน) โดยใช้ทิศทาง Reverse Vector และก าหนดระยะทาง
ท่ีนา่จะครอบคลมุวตัถท่ีุก่อให้เกิดเงา (โปรแกรมเสริม TIG-shadowProjector.rb ก าหนดระยะไว้ท่ี 
1000 ม.) เพ่ือท าการตรวจสอบวา่วตัถใุดก่อให้เกิดเงาบน Face ดงักลา่วบ้าง 

3. จากนัน้สร้าง Face จ าลองโดยอาศยั Projection Line ในทิศทางเดียวกันกบั Solar 
Vector จากทกุๆ Edge ของวตัถท่ีุอยูใ่น BoundingBox จ าลอง มายงั Face ท่ีถกูเงาพาดทบั 

4. สร้าง Edge จ าลอง ในต าแหน่งท่ี Face จ าลองตดักบั Face ท่ีถกูเงาพาดทบั จากนัน้ 
สร้าง Face รูปเงาท่ีเกิดจาก Edge จ าลอง จากค าสัง่ Face.outer_loop (สร้าง Face จาก Edge ท่ี
อยู่รอบนอกสดุ) และตรวจสอบ Vertex ว่า Vertex ใด อยู่ด้านใน Face.outer_loop ด้วยค าสัง่ 
raytest เพ่ือท าการลบ Vertex ดงักล่าวเพ่ือให้เหลือ Face รูปเงาท่ีเกิดจาก Face.outer_loop 
เพียง Face เดียวเทา่นัน้ และท าการหาพืน้ท่ี Face รูปเงาจากค าสัง่ face.area 

                                                   
1 TIG, [Plugin] ShadowProjector v1.2 20111215, accessed December 23, 2012, 

available from http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?t=41885 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

ภาพท่ี 45 ตวัอยา่งแบบจ าลองชอ่งเปิดอธิบายวิธีการหาพืน้ท่ีเงาของอปุกรณ์บงัแดดบนกระจก 
ก แบบจ าลองชอ่งเปิดและอปุกรณ์บงัแดด 
ข สร้าง BoundingBox เพ่ือตรวจสอบวตัถท่ีุก่อให้เกิดเงา 

 ค สร้าง Projection Line จากโซลาร์เวคเตอร์จาก Edge ของวตัถอุปุกรณ์บงัแดด 
ง ลบ Projection Line เพ่ือให้เหลือเพียงพืน้ท่ีเงา 
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การเลือกใช้โซลาร์เวคเตอร์ส าหรับพฒันาฟังก์ชนั Find SC ไม่ได้ใช้โซลาร์เวคเตอร์ท่ีได้
จากการค านวณตามสมการท่ี 15 แตเ่ลือกใช้โซลาร์เวคเตอร์จาก Solar Simulator ของโปรแกรม 
SketchUp โดยเม่ือท าการเปรียบเทียบทิศทางของ Vector พบว่า Solar Vector ท่ีได้มาจากทัง้ 2 
แนวทางมีความแตกตา่งของพิกดั X, Y และ Z อยู่ประมาณ ±0.1  การพฒันาจึงตดัสินใจเลือกใช้
เวคเตอร์ท่ีได้จากการจ าลองในโปรแกรม SketchUp เพราะการใช้โซลาร์เวคเตอร์จาก Solar 
Simulator ของโปรแกรม SketchUp จะท าให้มีสะดวกในการเรียกใช้งานและการอ้างอิง โดยผล
การเปรียบเทียบเวคเตอร์ท่ีได้จากทัง้ 2 แนวทางสามารถดไูด้จากตวัอยา่งดงัตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16 เปรียบเทียบโซลาร์เวคเตอร์ท่ีได้จากการค านวณตามกฎหมายกบัโซลาร์เวคเตอร์ท่ีได้จากโปรแกรม SketchUp 

เวลา 
โซลาร์เวคเตอร์จากการค านวณตามกฎหมาย 

Vector3d( พิกดั X | พิกดั Y | พิกดั Z) 
โซลาร์เวคเตอร์จากโปรแกรม SketchUp 

Vector3d( พิกดั X | พิกดั Y | พิกดั Z) 

ความแตกตา่ง 

พิกดั X พิกดั Y พิกดั Z 

6:00 Vector3d(0.993624| -0.0198051| -0.11099) Vector3d(0.999714| 0.00550363| -0.0232835) -0.00608957 -0.02530870 -0.08770629 
7:00 Vector3d(0.98889| -0.0420104| 0.142587) Vector3d(0.971829| -0.0548222| 0.229223) 0.01706141 0.01281184 -0.08663560 
8:00 Vector3d(0.916765| -0.101429| 0.386334) Vector3d(0.877688| -0.111397| 0.466105) 0.03907685 0.00996767 -0.07977135 
9:00 Vector3d(0.782164| -0.154403| 0.603639) Vector3d(0.72371| -0.160345| 0.671218) 0.05845381 0.00594210 -0.06757924 

10:00 Vector3d(0.59426| -0.19732| 0.779693) Vector3d(0.520392| -0.198309| 0.830581) 0.07386742 0.00098904 -0.05088895 
11:00 Vector3d(0.365857| -0.227257| 0.902498) Vector3d(0.281596| -0.222683| 0.933336) 0.08426154 -0.00457408 -0.03083800 
12:00 Vector3d(0.112523| -0.242173| 0.963686) Vector3d(0.0236015| -0.231785| 0.972481) 0.08892108 -0.01038788 -0.00879455 
13:00 Vector3d(-0.14848| -0.241052| 0.959087) Vector3d(-0.236002| -0.224976| 0.945351) 0.08752122 -0.01607545 0.01373567 
14:00 Vector3d(-0.399365| -0.22397| 0.889014) Vector3d(-0.479515| -0.202701| 0.853802) 0.08015007 -0.02126804 0.03521186 
15:00 Vector3d(-0.623033| -0.192091| 0.758242) Vector3d(-0.690336| -0.166461| 0.704079) 0.06730310 -0.02563019 0.05416324 
16:00 Vector3d(-0.804242| -0.147588| 0.575684) Vector3d(-0.854092| -0.118705| 0.506394) 0.04984992 -0.02888264 0.06928946 
17:00 Vector3d(-0.930644| -0.0934936| 0.35378) Vector3d(-0.95962| -0.0626721| 0.27423) 0.02897539 -0.03082143 0.07954947 
18:00 Vector3d(-0.993624| -0.0334942| 0.107653) Vector3d(-0.999723| -0.00216235| 0.0234198) 0.00609919 -0.03133189 0.08423291 

หมายเหต ุโซลาร์เวคเตอร์ของวนัอ้างอิงวนัท่ี 21 มีนาคม, ความแตกตา่ง = (พิกดัแตล่ะต าแหน่งของโซลาร์เวคเตอร์จากการค านวณตามกฎหมาย) - 
(พิกดัแตล่ะต าแหนง่ของโซลาร์เวคเตอร์จากโปรแกรม SketchUp) 
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เม่ือวตัถุท่ีก่อให้เกิดเงาท่ีมี Face จ านวนมากดงัภาพท่ี 46 จะท าให้เกิด Edge ท่ีไม่
ต้องการด้านในของ Face การตรวจสอบเพ่ือลบ Edge ดงักล่าวเพ่ือให้เหลือเฉพาะ Edge ด้าน
นอกสดุของพืน้ท่ีเงา จะต้องใช้อลักอริทึมท่ีมีความซบัซ้อนในการตรวจสอบซึ่งใช้ระยะเวลาในการ
ประมวลผลท่ีคอ่นข้างนาน 
 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

ภาพท่ี 46 เปรียบเทียบจ านวนวตัถุท่ีส่งผลต่อความเร็วในการหาพืน้ท่ีเงาของอุปกรณ์บงัแดดบน
กระจก 

ก แบบจ าลองอปุกรณ์บงัแดดท่ีมีรายละเอียด  
ข วตัถจุ านวนมากท่ีเกิดจาก Projection Line 
ค Edge ท่ีไมต้่องการท่ีเกิดขึน้ด้านในของ Edge ด้านนอกสดุของพืน้ท่ีเงา 



97 
 

97 

 

การพฒันาโปรแกรมเสริมในช่วงแรกพยายามท่ีจะรวมการค านวณหาคา่ SC เข้าไปพร้อม
กบัการหาคา่ OTTV-RTTV ในคราวเดียวกนั แตเ่น่ืองจากว่าในการค านวณคา่ SC ของโมเดลท่ีมี
ช่องเปิด (Translucent Material) จ านวนมาก จะท าให้การประมวลผลใช้ระยะเวลานาน อัน
เน่ืองมาจากความซบัซ้อนของ Algorithm ท่ีต้องใช้ในการค านวณคา่ SC ใช้ระยะเวลานานในการ
ประมวลผลท่ีคอ่นข้างนาน เม่ือพบปัญหาเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีใช้ในการประมวลผล จึงพยายามหา
แนวทางการแก้ปัญหาในเบือ้งต้นหลายวิธี อาทิเชน่ 

1. ก าหนดให้ผู้ใช้งานจะต้องสร้างวตัถท่ีุเป็นอปุกรณ์บงัแดดบนเลเยอร์ sunshade เพ่ือตดั
วตัถท่ีุไมใ่ชอ่ปุกรณ์บงัแดดออกจากการค านวณ  

2. ลดระยะของ Reverse Vector ท่ีจะใช้สร้าง BoundingBox ให้เหลือเพียง 10 ม. เพ่ือ
ลดวตัถท่ีุไมจ่ าเป็นออกจากการค านวณเพ่ือลดระยะเวลาในการประมวลผล 

3. จ ากัดจ านวนของ Glass Face ท่ีจะท าการค านวณ ด้วยการแจ้งเตือนให้ผู้ ใช้งานท า
การเลือก Glass Face จ านวนประมาณ 1-2 Face ในการค านวณแต่ละครัง้ เพราะการเลือก 
Glass Face จ านวนมากๆ จะท าให้ใช้เวลาในการค านวณเพิ่มมากขึน้เป็นทวีคณู  

4. แก้ปัญหาในลักษณะของ Programing ด้วยการใช้ฟังก์ชัน GC.start() เพ่ือเรียกคืน 
memory ท่ีไมไ่ด้ใช้งาน 

5. ใช้ฟังก์ชนั observer เพ่ือตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของโมเดลเพ่ือเช็คและไม่ต้องท า
การค านวณ Face ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง หรือเม่ือท าการแก้ไขวตัถ ุSunshade และ Glass Face 
เสร็จสิน้ในแตล่ะครัง้ 

6. แนะน าและแจ้งเตือนให้ผู้ ใช้งานพยายามจดัการกับโมเดลด้วยการลดจ านวน Face 
ของช่องเปิดท่ีตอ่เน่ืองกนั เพราะหากมี Face เป็นจ านวนมาก จะท าให้การหาคา่ SC นัน้ช้ามาก
และเกิดการ Error ขึน้ได้ง่าย 

แม้แนวทางการแก้ปัญหาข้างต้น จะสามารถลดระยะเวลาการประมวลผลลง แตอ่ย่างไรก็
ตามยงัพบวา่ต้องใช้ระยะเวลาในการประมวลผลพอสมควร ดงันัน้จึงใช้วิธีการแยกหาคา่ SC ออก
จากการหาคา่ OTTV โดยใช้วิธีบงัคบัให้ผู้ ใช้งานเลือกท าการค านวณคา่ SC ด้วยการคลิกขวาบน 
Face ผ่าน Context Menu ซึ่งการคลิกขวาลงบน Face ใดๆ จะเป็นการส่งค่าอ้างอิงวตัถุของ 
Face ชิน้ดงักล่าวเข้าไปอยู่ใน Selection Set เพียงชิน้เดียวเท่านัน้ จากนัน้จึงส่งวัตถุท่ีอยู่ใน 
Selection Set ไปท าการค านวณคา่ SC ดงัภาพท่ี 47 ซึ่ง Context Menu จะปรากฏขึน้เม่ือผู้ ใช้
คลิกขวาบน Face ท่ีมีการก าหนดวสัดท่ีุเป็น Composite Wall Glass (ช่ือวสัดขุึน้ต้นด้วยตวัอกัษร 
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CWG_ _ _ ) และ Composite Roof Glass (ช่ือวสัดขุึน้ต้นด้วยตวัอกัษร CRG_ _ _ ) เท่านัน้ 
หลังจากท าการค านวณค่า SC ของ Face ดงักล่าว ก็จะเก็บค่าดงักล่าวไว้ในลักษณะของ 
Attribute ของ Face 

ส าหรับกรณีท่ีอาคารท่ีมีประเภทการใช้งานเหมือนกัน มีลกัษณะช่องเปิดท่ีซ า้กัน ใช้วสัดุ
กระจกและอปุกรณ์บงัแดดแบบเดียวกนั และหนัไปในทิศทางเดียวกนั จะท าคา่ SC ท่ีค านวณได้
นัน้เท่ากัน เพ่ือท่ีจะลดเวลาในการค านวณคา่ SC จึงท าการพฒันาเคร่ืองมือให้ผู้ ใช้งานสามารถ
ก าหนดคา่ Attribute SC ของ Face ท่ีเป็นกระจกได้โดยตรง ด้วยการให้ผู้ ใช้งานป้อนคา่ Attribute 
SC ให้กบั Face โดยการคลิกขวาผา่น Context Menu ดงัภาพท่ี 47 
 

 

 

(ก) 

 
(ข) 

ภาพท่ี 47 เมนสู าหรับการหาคา่ SC  
ก เมนยูอ่ยส าหรับการหาคา่ SC   
ข เคร่ืองมือก าหนดคา่ SC ให้กบั Attribute ของ Face 
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3.4.7 การค านวณค่า OTTV-RTTV 
การค านวณคา่ OTTV-RTTV จะใช้ฟังก์ชนั Calculate OTTV-RTTV ในการค านวณหาคา่ 

OTTV-RTTV โดยแผนผงัการท างานของฟังก์ชนั Calculate OTTV-RTTV มีลกัษณะดงัภาพท่ี 48 
 

 

Start: Calculate 
OTTV-RTTV

Select Object and 
Submit

Classify Type and 
Get Material 

Properties

Material Data List 
Array (CSV)

Calculate OTTV-
RTTV and Refresh 

HTML

Display OTTV-
RTTV Page (HTML)

End

Get Attribute SC
Find Variable (Set 

Them as Attribute)

Result Text File

 
 

ภาพท่ี 48 แผนผงัการท างานของฟังก์ชนั Calculate OTTV-RTTV 
 

ในการค านวณคา่ OTTV-RTTV ด้วยโปรแกรม BEC ผู้ ใช้งานจะเป็นผู้ ป้อนคา่เพ่ือระบทุิศ
ทางการหนัหน้าของผนงั (Orientation) และมุมเอียง (Tilt) โดยวิธีการวดัและอ่านค่าทิศทางและ
มมุเอียงของผนงัตามแบบก่อสร้าง จากวิธีดงักลา่วจะท าเกิดความคลาดเคล่ือนของผลการค านวณ
ได้ง่าย ดังนัน้การค านวณโดยอาศัยวิธีการอ่านค่าทิศทางและมุมเอียงของผนังผ่านชิน้งาน
แบบจ าลอง (Face) ของโปรแกรม SketchUp จะมีความถกูต้องตรงกนัทกุครัง้เม่ือท าการค านวณ 

เม่ือพิจารณาจากสมการการหาคา่        ของผนงัแตล่ะด้านตามสมการท่ี 26 
 

 
                 (    )  (  )                               

 
สมการท่ี 26 
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จะพบวา่คา่     คือการหาอตัราส่วนระหว่างพืน้ท่ีกระจกและหรือผนงัโปร่งแสงตอ่พืน้ท่ี
ทัง้หมดของด้านท่ีพิจารณา ส่วนค่า       ก็คือ อตัราส่วนระหว่างพืน้ท่ีส่วนทึบแสงต่อพืน้ท่ี
ทัง้หมดของด้านท่ีพิจารณา ดงันัน้พจน์ท่ี 1 ของสมการดงักล่าวจะเป็นคา่การถ่ายเทความร้อนใน
ส่วนท่ีเป็นผนงัทึบของด้านท่ีพิจารณา ส่วนพจน์ท่ี 2 และ 3 จะเป็นคา่การถ่ายเทความร้อนในส่วน
ของชอ่งเปิดและหรือของผนงัโปร่งแสงของด้านท่ีพิจารณา สามารถแยกพิจารณาได้ดงัสมการท่ี 27 
และสมการท่ี 28 
 

          (  
  

  

) (    )  (  ) (
  

  

)       
  

  

                 สมการท่ี 27 

          (
  

  

) (    )  (  ) (
  

  

)       
  

  

                 สมการท่ี 28 
 

เม่ือ    = พืน้ท่ีกระจกและหรือผนงัโปร่งแสง 
    = พืน้ท่ีผนงัทบึแสง 
    = พืน้ท่ีรวมของพืน้ท่ีกระจกและหรือผนงัโปร่งแสงและพืน้ท่ีผนงัทบึแสงท่ี 

หนัไปในทิศทางเดียวกนั 
เม่ือพิจารณาว่า การหาคา่       คือการหาค่าเฉล่ียต่อตารางเมตรของ ค่าถ่ายเทความ

ร้อนเฉล่ียต่อตารางเมตรของผนังทึบ (พจน์ท่ี 1) และ ค่าเฉล่ียต่อตารางเมตรของผนังโปร่งแสง 
(พจน์ท่ี 2 และ 3) ดงันัน้เพ่ือประยุกต์ให้สอดคล้องกับรูปแบบวตัถุของแบบจ าลอง (Face) ของ
โปรแกรม SketchUp และให้ผู้ ใช้งานท าความเข้าใจถึงคณุสมบตัิของวสัดไุด้ดียิ่งขึน้ จึงเปล่ียน
รูปแบบการค านวณมาใช้วิธีการหาคา่การถ่ายเทความร้อนของวสัดท่ีุถกูก าหนดลงไปบน Face ที
ละ Face และเก็บบนัทึกคา่ดงักล่าวไว้ใน Attribute ของ Face จากนัน้หากต้องการประเมินผล
หรือแสดงผลจึงคอ่ยน าคา่ดงักล่าวมาหารด้วยพืน้ท่ีของ Face โดยหากพบว่าเป็นวสัดทุึบแสง จะ
ค านวณจากสมการท่ี 29 
 

            (    ) สมการท่ี 29 
 

หากพบวา่เป็นวสัดโุปร่งแสง จะค านวณจากสมการท่ี 30 
 

                                      สมการท่ี 30 
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เม่ือ          = คา่การถ่ายเทความร้อนรวมของวสัดทุึบท่ีถกูก าหนดบน Face  
(วตัต์) ( ) 

              = คา่การถ่ายเทความร้อนรวมของวสัดโุปร่งแสงท่ีถกูก าหนดบน  
Face (วตัต์) ( ) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 49 การประยกุต์วิธีการหาคา่การถ่ายเทความร้อนของวสัดจุากแบบจ าลอง 
 

ท าการเก็บคา่ (ก าหนดคา่) ดงักล่าวในรูปแบบของ Attribute ให้กบั Face นัน้ๆ  หลงัจาก
นัน้ หากต้องการทราบคา่ OTTV ของผนงัแตล่ะด้าน (ผนงัท่ีหนัไปในทิศทางเดียวกนั) ก็ให้ท าการ
เช็คว่าระนาบใดหนัไปในทิศทางเดียวกัน จึงน าคา่ดงักล่าวของทกุระนาบมาท าเฉล่ียก็จะทราบค่า 
OTTV ของรูปด้านดงักล่าว การค านวณ RTTV มีหลกัการค านวณท่ีคล้ายคลึงกนักบั OTTV ดงันัน้
วิธีการในการหาคา่ RTTV ภายในโปรแกรม ก็จะใช้วิธีการเดียวกนัคือ หาคา่ถ่ายเทความร้อนของ
หลังคาแต่ละ Face จากนัน้จึงค่อยน าไปหา ค่าการถ่ายเทความร้อนเฉล่ียของด้านท่ีพิจารณา 
(     ) และ คา่การถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาทัง้อาคาร (    ) ตอ่ไป 
 

โดยปกตหิากผู้ใช้งานโปรแกรม SketchUp คลิกเลือก Face บางชิน้ไว้ ดงัภาพท่ี 50 วตัถท่ีุ
ได้จากการใช้ค าสัง่ Sketchup.active_model.selection() ก็จะเป็นวตัถุเฉพาะท่ีผู้ ใช้งานเลือกไว้
เท่านัน้ เพ่ือเป็นการก าหนดและท าความเข้าใจเก่ียวกับหลกัและวิธีการเลือกวัตถุของโปรแกรม
เสริมท่ีจะพฒันาขึน้จงึต้องก าหนดหลกัเกณฑ์เพ่ือให้เข้าใจตรงกนัคือ 

1. ในกรณีท่ีผู้ใช้งานมีการเลือกวตัถท่ีุเป็น Face เอาไว้ เม่ือท าการค านวณสคริปต์จะเลือก
เอาเฉพาะ Face ท่ีถกูเลือกไว้เพ่ือน าไปท าการค านวณเท่านัน้ 
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2. ในกรณีท่ีไมมี่การเลือก Face ใดๆ เลย เม่ือสัง่ค านวณ สคริปต์จะเลือก Face ทัง้หมดท่ี
มีอยูใ่นโมเดลโดยอตัโนมตัเิพ่ือน าไปท าการค านวณ 
 

 

 
 

ภาพท่ี 50 ลกัษณะวตัถขุองจ าลองท่ีถกูเลือกและไมถ่กูเลือก 
 

3.4.8 การแสดงผลการค านวณ 
3.4.8.1 การแสดงผลการค านวณแบบตาราง 

การแสดงผลการค านวณแบบตารางจะแสดงผลผ่านฟังก์ชนั Calculate OTTV-RTTV ซึ่ง
เป็นฟังก์ชนัส าหรับการสัง่การค านวณ OTTV-RTTV เม่ือเรียกใช้ฟังก์ชนัดงักล่าว โปรแกรมเสริมจะ
แสดง Web Dialog ขึน้มาดงัภาพท่ี 51 เม่ือผู้ ใช้งานคลิกท่ีปุ่ ม Calculate โปรแกรมเสริมจะท าการ
ค านวณคา่ OTTV-RTTV และแสดงผล 2 สว่น ดงัภาพท่ี 51 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. คา่การถ่ายเทร้อนของผนงัและหลงัคาของอาคาร 
1.1 คา่ OTTVi-RTTVi เฉล่ียต่อตารางเมตรตามทิศทาง (Orientation) และมุม

เอียง (Tilt) เรียงล าดบัตามทิศทางเร่ิมจาก 0 องศา (ทิศใต้) ตามเข็มนาฬิกาไปจนครบรอบ และใน
ทิศทางเดียวกนัจะมีการเรียงล าดบัตามมมุเอียงของผนงัตัง้แต่ผนงัตัง้ฉาก 90 องศากบัพืน้ราบไป
จนถึงผนังท่ีขนานกับพืน้ราบ ข้อมูลพืน้ท่ีรวมของผนัง/หลังคาท่ีหันไปในทิศทางและมุมเอียง
เดียวกนัของแตล่ะด้าน (Area[sq.m.]) และข้อมูลอตัราส่วนระหว่างพืน้ท่ีผนงั/หลงัคาต่อพืน้ท่ีรวม
ของผนงั/หลงัคาทัง้หมดของอาคาร (Area/Total) 

1.2 ค่า OTTV-RTTV รวมของอาคารแยกตามประเภทการใช้สอยอาคาร และ
ข้อมลูพืน้ท่ีรวมทัง้หมดของผนงั/หลงัคาอาคาร 
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2. คา่การถ่ายเทความร้อนเฉล่ียตอ่ตารางเมตรของวสัดปุระกอบแตล่ะชนิด ข้อมลูช่ือของ
วสัดปุระกอบ (Material) คา่การถ่ายเทความร้อนเฉล่ียตอ่ตารางเมตรของวสัดปุระกอบแตล่ะชนิด  
(Q[W/sq.m.]) จ านวนพืน้ท่ีของวสัดปุระกอบแต่ละชนิด (Area[sq.m.]) ค่าการถ่ายเทความร้อน
ทัง้หมดของวสัดปุระกอบแต่ละชนิด (Q[W]) ตวัอย่างราคาตอ่หน่วยของวสัด ุ(Cost/sq.m.) และ
จ านวนราคาตอ่หนว่ยคณูกบัพืน้ท่ีรวมทัง้หมดของวสัด ุ(Mat. Cost) 
 

 

 
 

ภาพท่ี 51 การแสดงผลการค านวณของฟังก์ชนั Calculate OTTV-RTTV 
หมายเหต ุเส้นประสีแดงแสดงผล OTTV-RTTV รวมของแบบจ าลองเทียบกับเกณฑ์ประเมินของ
กฎหมาย  
 

เม่ือทราบผลของการค านวณแล้วผู้ ใช้งานสามารถท่ีจะปิด Web Dialog หรือท าการย่อไว้
ก็ได้ หลังจากท าการแก้ไขแบบจ าลองหรือทดลองปรับเปล่ียนวัสดุ ก็ให้ผู้ ใช้งานคลิกท่ีปุ่ ม 
Calculate อีกครัง้โปรแกรมเสริมก็จะท าการค านวณและแสดงผลใหมอี่กครัง้ 

1 

2 
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การแสดงผลค่า OTTVi-RTTVi แบบเฉล่ียต่อตารางเมตรตามทิศทางและมุมเอียง จะ
ก าหนดเฉดสีเพ่ือให้ผู้ ใช้งานสามารถอ่านผลการค านวณได้อย่างสะดวก  เฉดสีของคา่การถ่ายเท
ความร้อนของผนงั/หลงัคาเฉล่ียตอ่ตารางเมตรตามทิศทางจะไม่มีผลตอ่การประเมินตามกฎหมาย
แต่เป็นประโยชน์ช่วยให้ผู้ ใช้งานตัดสินใจเลือกปรับเปล่ียนรูปทรงและทิศทางของแบบจ าลอง
เพ่ือให้คา่ OTTV-RTTV ของอาคารอยูใ่นเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด โดยแบง่เป็น 4 เฉดสีดงัตอ่ไปนี ้

1. (     ) Green หมายถึง ผา่นเกณฑ์การประเมิน 
2. (     ) Yellow  หมายถึง ไมผ่า่นเกณฑ์ โดยมีคา่สงูกวา่เกณฑ์ตัง้แต ่0-25% 
3. (     ) Orange หมายถึง ไมผ่า่นเกณฑ์ โดยมีคา่สงูกวา่เกณฑ์ตัง้แต ่25-50% 
4. (     ) Red คือ หมายถึง ไมผ่า่นเกณฑ์ โดยมีคา่สงูกวา่เกณฑ์ตัง้แต ่50% ขึน้ไป 

  

เม่ือแยกพิจารณาค่าการถ่ายเทความร้อนตามเกณฑ์ข้อบงัคบัของกฎหมายของแต่ละ
ประเภทการใช้สอยอาคาร เฉดสีแตล่ะสีจะมีคา่การถ่ายเทความร้อนดงัตารางท่ี 17 
  

ตารางท่ี 17 เกณฑ์คา่ OTTV-RTTV แยกตามเฉดสีของแตล่ะประเภทอาคาร 

ประเภท 
คา่การถ่ายเท
ความร้อน 
(    ) 

(      ) Green (      ) Yellow (      ) Orange (      ) Red 
ผา่นเกณฑ์ ไมผ่า่นเกณฑ์ 

สงูกวา่เกณฑ์ 
0-25% 

ไมผ่า่นเกณฑ์ 
สงูกวา่เกณฑ์ 

25-50% 

ไมผ่า่นเกณฑ์ 
สงูกวา่เกณฑ์ 
50% ขึน้ไป 

Office 
OTTV (≤ 50) 0 – 50 >50 – 62.5 >62.5 - 75 >75 

RTTV (≤ 15) 0 -15 >15 – 18.75 >18.75 – 22.5 >22.5 

Store 
OTTV (≤ 40) 0 – 40 >40 - 50 >50 - 60 >60 

RTTV (≤ 12) 0 – 12 >12 - 15 >15 – 18 >18 

Hotel 
OTTV (≤ 30) 0 – 30 >30 - 37.5 >37.5 - 45 >45 

RTTV (≤ 10) 0 – 10 >10 – 12.5 >12.5 - 15 >15 
 

การก าหนดเฉดสีให้กบัการแสดงผลคา่การถ่ายเทความร้อนเฉล่ียตอ่ตารางเมตรของวสัดุ
ประกอบแต่ละชนิด จะใช้เฉดสีโดยมุ่งเน้นให้ผู้ ใช้งานทราบถึงคณุสมบตัิของการความร้อนของ 
Composite Material โดยแบง่คา่การถ่ายเทความร้อนเป็น 9 ช่วง (9 ระดบัเฉดสี) ช่วงละประมาณ 
10      เพ่ือให้ผู้ ใช้งานทราบและแก้ไขปรับปรุงค่า OTTV-RTTV ของอาคารผ่านการทดลอง
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ปรับเปล่ียนวสัด ุโดยพิจารณาควบคูไ่ปกบัข้อมลูจ านวนพืน้ท่ีและราคาตอ่หน่วยของวสัด ุเพ่ือช่วย
ในการตดัสินใจเลือกใช้หรือปรับเปล่ียนวสัดใุห้มีความเหมาะสม โดยแบง่คา่เฉดสีดงัตารางท่ี 18 
ตารางท่ี 18 เฉดสีการแสดงผลคา่ OTTV-RTTV เฉล่ียตอ่วสัด ุ
ระดบั คา่การถ่ายเทความร้อน (    ) ช่ือส ี ส ี

1 0 - 10 Dark Green  
2 >10 - 20 Green  
3 >20 - 30 Lime Green  
4 >30 - 40 Green Yellow  
5 >40 - 50 Yellow  
6 >50 - 60 Orange  
7 >60 - 70 Dark Orange  
8 >70 - 80 Orange Red  
9 มากกวา่ 80 Red  

 

3.4.8.2 การแสดงผลการค านวณผ่านแบบจ าลอง 
การแสดงผลการค านวณผ่านแบบจ าลองจะท าได้โดยใช้ฟังก์ชนั Display OTTV-RTTV in 

Color เพ่ือให้ผู้ ใช้งานตรวจสอบคา่การถ่ายเทความร้อนของวสัดท่ีุถกูก าหนดลงไปบน Face เพ่ือ
แสดงผลให้เห็นว่าวสัดดุงักล่าวมีคา่การถ่ายเทพลงังานความร้อนอยู่เท่าใด โดยก าหนดเฉดสีแยก
ตามค่า OTTV-RTTV ตามเกณฑ์การประเมินของแต่ละประเภทอาคารลกัษณะเดียวกันกับการ
แสดงผลการค านวณแบบตาราง 

แผนผงัการท างานของฟังก์ชนั Display OTTV-RTTV in Color มีลกัษณะดงัภาพท่ี 52 
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Start: OTTV-RTTV 
in Color

Check OTTV-RTTV 
Value (Attribute)

Assign Red Tone 
Material

End

Assign Green Tone 
Material

Pass

Not pass

Assign Back 
Material With 
Front Material

Check Back 
Material == nil 

(Default)

True

Assign Front Material 
With Back Material and 

Delete Back Material

False

 
 

ภาพท่ี 52 แผนผงัการท างานของฟังก์ชนั Display OTTV-RTTV in Color 
 

เม่ือผู้ ใช้งานเลือกฟังก์ชนั Display OTTV-RTTV in Color ฟังก์ชนัจะท าการตรวจสอบคา่ 
OTTV-RTTV ของวัสดุบน Face ว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่และท าการแสดงผลด้วยเฉดสี โดยการ
ก าหนด Colors Materials ให้กับด้านหน้าของ Face ตามสีท่ีก าหนดไว้ โดยใช้วิธีย้ายวัสดุ
ด้านหน้าของ Face ไปพักไว้ท่ีด้านหลังของ Face เม่ือผู้ ใช้งานเลือกฟังก์ชันดงักล่าวอีกครัง้
โปรแกรมเสริมก็จะน า Material จากด้านหลงัของ Face มาก าหนดลงบนด้านหน้าเช่นเดิม และท า
การเปล่ียน Material ด้านหลงัของ Face ให้กลายเป็น Default Material ดงัเดมิ ดงัภาพท่ี 53 
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(ก) 

 

 
(ข) 

ภาพท่ี 53 การแสดงผลผา่นแบบจ าลองของฟังก์ชนั Display OTTV-RTTV in Color 
 ก โหมดการแสดงผลปกต ิShaded with Textures 
 ข โหมดการแสดงผลของวตัถฟัุงก์ชนั Display OTTV-RTTV in Color 
 

3.4.8.3 การแสดงผล Front/Back Face 
การแสดงผล Front/Back Face จะใช้ฟังก์ชนั Display Front/Back Face เพ่ือให้ผู้ ใช้งาน

ตรวจสอบว่าการก าหนด Material ลงบนเฉพาะด้านหน้าของ Face ว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะ 
Material ท่ีถกูก าหนดลงไปบนด้านหลงัของ Face จะไม่ถกูน ามาค านวณ โดยแผนผงัการท างาน
ของฟังก์ชนั Display Front/Back Face มีลกัษณะดงัภาพท่ี 54 
 

 

Start: Display 
Front/Back Face

Check 
model.rendering_options

["RenderMode"] = 5

Assign 
model.rendering_options["

RenderMode"] = 5

End

Assign 
model.rendering_options["

RenderMode"] = 3

True

False

 
 

ภาพท่ี 54 แผนผงัการท างานของฟังก์ชนั Display Front/Back Face 
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โหมดการแสดงผลของโปรแกรม SketchUp มีอยูด้่วยกนั 5 โหมด สามารถแสดงผลได้โดย
การก าหนดคา่ model.rendering_options ให้เทา่กบัตวัเลขตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
 

model.rendering_options["RenderMode"] = 0 #Wireframe 
model.rendering_options["RenderMode"] = 1 #Hidden Line 
model.rendering_options["RenderMode"] = 2 # Shaded 
model.rendering_options["RenderMode"] = 3 # Shaded With Textures 
model.rendering_options["RenderMode"] = 4 ### No Render Mode 
model.rendering_options["RenderMode"] = 5 # Monochrome 

 

ส าหรับวิธีท่ีใช้เปล่ียนโหมดการแสดงผลให้เป็นโหมดการแสดงผลแบบ Monochrome 
ก าหนดให้สคริปต์ตรวจโหมดการแสดงผล หากโหมดการแสดงผลไม่ใช่โหมดการแสดงผลแบบ 
Monochrome สคริปต์ก็จะท าการก าหนดคา่ model.rendering_options["RenderMode"] = 5 
และก าหนดว่าหากใช้ค าสั่งเดิมอีกครัง้สคริปต์จะท าการก าหนดโหมดการแสดงผลให้เป็นแบบ 
Shaded With Textures คือ model.rendering_options["RenderMode"] = 3 ซึ่งเป็นคา่โหมด
การแสดงผลมาตรฐานของโปรแกรม SketchUp 

โดยฟังก์ชนั Display Front/Back Face จะท าการสลบัโหมดการแสดงของวตัถุไปมา
ระหว่างโหมดการแสดงผลใดๆ กบั โหมดการแสดงผลแบบ Monochrome ซึ่งเม่ืออยู่ในโหมดการ
แสดงผลดงักล่าว Face จะแสดงพืน้ผิวของ Surface ด้วย Default Material โดยด้านหน้า Face 
จะเป็นสีขาว สว่นด้านหลงัของ Face จะเป็นสีเทาออ่น 
 

 

 
(ก) 

 

 
(ข) 

ภาพท่ี 55 การแสดงผลผา่นแบบจ าลองของฟังก์ชนั Display Front/Back Face 
 ก โหมดการแสดงผลปกต ิShaded with Textures 
 ข โหมดการแสดงผล Monochrome 
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3.4.8.4 การแสดงผลเลเยอร์ของวัตถุ 
การแสดงผลเลเยอร์ของวตัถจุะใช้ฟังก์ชนั Display by Layer เพ่ือให้ผู้ ใช้งานสามารถ

ตรวจสอบความถูกต้องของการก าหนดเลเยอร์ให้กับวัตถุเพ่ือจ าแนกประเภทการใช้สอยอาคาร 
โดยมีแผนผงัการท างานของฟังก์ชนั Display by Layer มีลกัษณะดงัภาพท่ี 56 
 

 

Start: Display by 
Layer

Check 
rendering_options["Displ
ayColorByLayer"] = true

Assign 
rendering_options["Displa

yColorByLayer"] = true

End

Assign 
rendering_options["Displa

yColorByLayer"] = false

True

False

 
 

ภาพท่ี 56 แผนผงัการท างานของฟังก์ชนั Display by Layer 
 

โดยปกติแล้วผู้ ใช้งาน SketchUp สามารถท่ีจะแสดงสีของวตัถ ุ(Face) ผ่านทาง Layers 
Dialog ด้วยการคลิกเลือกท่ีปุ่ ม Detail > Color by Layer แตเ่พ่ือความสะดวกในการใช้งาน
ส าหรับการตรวจสอบความถกูต้องของ Face จงึสร้างฟังก์ชนันีข้ึน้มาเพื่อให้สะดวกตอ่การเข้าถึง 

เม่ือเร่ิมต้นการใช้งานโปรแกรม SketchUp โหมดการแสดงผลปกติเม่ือเร่ิมต้นใช้งานจะ
เป็นโหมด Shaded with Textures ฟังก์ชนั Display by Layer จะเป็นฟังก์ชนัส าหรับให้ผู้ ใช้งาน
ตรวจสอบเลเยอร์ของประเภทการใช้งานอาคาร ว่าวตัถุหรือ Face ของแบบจ าลองสามมิติท่ีถูก
สร้างขึน้ภายในโปรแกรม SketchUp นัน้ อยู่ในเลเยอร์ของประเภทการใช้ตรวจสอบอาคารท่ี
ถกูต้องหรือไม่ โดยเม่ือเลือกฟังก์ชนั Display by Layer ฟังก์ชนัจะท าการสลบัโหมดการแสดงผล
ของวตัถไุปมาระหว่างโหมดใดๆ ก็ตาม กบั โหมดการแสดงผลของวตัถดุ้วยสีของเลเยอร์ดงัภาพท่ี 
57 
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(ก) 

 

 

(ข) 
ภาพท่ี 57 การแสดงผลผา่นแบบจ าลองของฟังก์ชนั Display by Layer 
 ก โหมดการแสดงผลปกต ิShaded with Textures 
 ข โหมดการแสดงผลของวตัถดุ้วยสีของเลเยอร์ 
 

3.4.9 การตรวจสอบตัวแปรและผลการค านวณจาก Attribute ของ Face 
นอกจากการบนัทึกข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการค านวณค่า OTTV-RTTV ลงใน Attribute 

ของ Face ยงัใช้วิธีการดงักล่าวในการเก็บผลการค านวณ เพ่ือความสะดวกในการเปรียบเทียบตวั
แปรและผลการค านวณหลงัการค านวณของโปรแกรมเสริมกับโปรแกรม BEC โดยท าการสร้าง
เคร่ืองมือตรวจสอบ Attribute ท่ีถกูเก็บอยู่ใน Face ผ่าน Context Menu ดงัภาพท่ี 58 ซึ่งจะ
ปรากฏขึน้เม่ือผู้ใช้งานคลิกขวาบน Face ซึง่เปล่ียนแปลงไปตามช่ือ Material ดงัตอ่ไปนี ้

1. Context Menu > Log OTTV Wall บน Face ท่ีมีช่ือ Material ขึน้ต้นด้วย CWL 
2. Context Menu > Log OTTV Glass บน Face ท่ีมีช่ือ Material ขึน้ต้นด้วย CWG 
3. Context Menu > Log RTTV Wall บน Face ท่ีมีช่ือ Material ขึน้ต้นด้วย CRF 
4. Context Menu > Log RTTV Glass บน Face ท่ีมีช่ือ Material ขึน้ต้นด้วย CWG 
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ภาพท่ี 58 Attribute ข้อมลูช่ือของชัน้วสัดขุอง Face 
 

3.5 การเปรียบเทียบผลการค านวณกับโปรแกรม BEC 
การตรวจสอบความถูกต้องของผลการค านวณ เพ่ือหาความคลาดเคล่ือนของผลการ

ค านวณของโปรแกรมเสริม ใช้วิธีการเปรียบเทียบระหว่างผลการค านวณจากโปรแกรมเสริมกบัผล
ท่ีได้จากโปรแกรม BEC เพ่ือทราบความเบี่ยงเบนท่ีมีโอกาสเกิดขึน้โดยในการตรวจสอบความ
ถกูต้องของผลการค านวณ เพ่ือความสะดวกในการพฒันาโปรแกรมเสริมและการตรวจสอบจึงใช้
วิธีการเก็บค่าตวัแปรและผลการค านวณไว้ใน Attribute ของ Face การตรวจสอบใช้จ านวน
ตวัอยา่งทัง้สิน้ 4 ตวัอยา่งดงันี ้

1. การเปรียบเทียบผลการค านวณคา่ OTTV 
2. การเปรียบเทียบผลการค านวณคา่ RTTV 
3. การเปรียบเทียบผลการค านวณคา่ SC 
4. การเปรียบเทียบผลการค านวณคา่ OTTV-RTTV ของอาคารตวัอยา่ง  
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3.5.1 การเปรียบเทียบผลการค านวณค่า OTTV 
 การตรวจสอบความถูกต้องของการหาค่า OTTV จะใช้ตวัอย่างการค านวณจาก คู่มือ
ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดัดแปลงเพ่ือการ
อนรัุกษ์พลงังานตามกฎหมาย2 โดยมีลกัษณะดงัภาพท่ี 59 
 

 

 
 

ภาพท่ี 59 แบบจ าลองสามมิต ิจ าลองผนงัแบบท่ี 1 ตามตวัอยา่ง 
 

ผนงัอาคารห้างสรรพสินค้า (building type = store) ผนงัแบบท่ี 1 ผนงัคอนกรีตมวลเบา
หนา 0.10 m ฉาบปนูทัง้สองด้าน หนาด้านละ 0.01 m (Uw = 2.297) ขนาดยาว 8.0 m สงู 3.5 m 
(WWR = 0/(8.0*3.5) = 0) ตัง้ฉากกบัพืน้ (Tile = 90, สมัประสิทธ์ิการดดูกลืนรังสีอาทิตย์ = 0.5) 
ของผนงัในทิศทางตา่งๆ 

การเปรียบเทียบคา่ตวัแปรของคณุสมบตัิของวสัดจุะได้ผลตามตารางท่ี 19 

                                                   
2 กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน, โครงการ

ส่งเสริมและก ากับการอนุรักษ์พลังงานในอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดัดแปลง, “การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการตรวจประเมินอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดัดแปลงเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานตาม
กฎหมาย,” (2552) : 50.  (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์) 
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ตารางท่ี 19 เปรียบเทียบระหวา่งคา่  ,    และ DSH ท่ีได้จากโปรแกรม BEC กบัโปรแกรมเสริม 
ตวัแปร Value (by BEC) Value (by Plugin) ผลตา่ง ผลตา่ง (%) 
คา่    0.435 0.435 0.0 0.0% 
คา่         2.297 2.297 0.0 0.0% 
คา่ DSH 127.68 127.68 0.0 0.0% 

หมายเหต ุผลตา่ง = (Value by BEC) - (value by Plugin), ผลตา่ง (%) = (ความแตกตา่ง X 100) 
/  (Value by BEC) 
 

ผลการเปรียบเทียบค่าตัวแปรของคุณสมบัติของวัสดุท่ีได้จากโปรแกรม BEC และ
โปรแกรมเสริมท่ีพฒันาขึน้พบว่าไม่มีความแตกตา่งกนั ส าหรับการเปรียบเทียบคา่ OTTV เม่ือหนั
ไปในทิศทางตา่งๆ จะมีผลดงัตารางท่ี 20 
 

ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบค่า TDeq และ OTTV ของผนงัแบบท่ี 1 ในทิศทางต่างๆ ท่ีได้จาก
โปรแกรม BEC กบัโปรแกรมเสริม 

ทิศทาง 
Orientation (Due South) 

South 
(0) 

West 
(90) 

North 
(180) 

East 
(270) 

คา่ TDeq (by BEC) 13.65 12.91 10.80 12.97 
คา่ TDeq (by Plugin) 13.58928 12.83392 10.78928 12.87232 
ผลตา่ง 0.06072 0.07608 0.01072 0.09768 
ผลตา่ง (%) 0.44% 0.59% 0.01% 0.75% 
OTTV (by BEC) 31.35 29.65 24.80 29.79 
OTTV (by Plugin) 31.21 29.47 24.78 29.56 
ผลตา่ง 0.14 0.18 0.02 0.23 
ผลตา่ง (%) 0.45% 0.61% 0.08% 0.77% 

หมายเหต ุผลตา่ง = (Value by BEC) - (value by Plugin), ผลตา่ง (%) = (ความแตกตา่ง X 100) 
/  (Value by BEC) 
 

 ผลการเปรียบเทียบค่า OTTV ของการค านวณ ท่ีได้จากโปรแกรม BEC และโปรแกรม
เสริมท่ีพฒันาขึน้พบว่ามีผลต่างอยู่ประมาณ 1.0% โดยสาเหตคุวามคลาดเคล่ือนน่าจะมาจาก
สาเหตดุงัตอ่ไปนี ้

1. การหาคา่ TDeq ด้วยการประมาณคา่เชิงเส้นตรง (linear Interpolation) 
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2. จ านวนจดุทศนิยมท่ีใช้ในการค านวณ และการแสดงผล 
 

จากการศกึษาพบว่าโปรแกรม BEC ไม่ได้ใช้การหาคา่ TDeq ด้วยวิธีการประมาณคา่เชิง
เส้นตรงจากตาราง TDeq ของภาคผนวกตามประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 แตโ่ปรแกรม 
BEC มีอลักอริทึมส าหรับการค านวณคา่ TDeq เฉพาะตวั ดงันัน้จึงเป็นเหตใุห้เกิดความแตกตา่ง
ของการหาคา่ TDeq ของโปรแกรมเสริมท่ีใช้วิธีการประมาณคา่เชิงเส้นตรงตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

3.5.2 การเปรียบเทียบผลการค านวณค่า RTTV 
การตรวจสอบความถูกต้องของการหาค่า RTTV ใช้ตัวอย่างการค านวณจาก คู่มือ

ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดัดแปลงเพ่ือการ
อนรัุกษ์พลงังานตามกฎหมาย3 ดงัภาพท่ี 60 
 

 

 
 

ภาพท่ี 60 แบบจ าลองสามมิต ิจ าลองหลงัคาแบบท่ี 1 ตามตวัอยา่ง 
 

หลงัคาอาคารห้างสรรพสินค้า (building type = store) หลงัคาคอนกรีตหนา 0.10 m (Tilt 
= 0, สมัประสิทธ์ิการดดูกลืนรังสีอาทิตย์ = 0.5) เว้นช่องว่างอากาศใต้หลงัคา 0.10 m แผ่นยิปซัม่
หนา 0.01 m พร้อมฉนวนใยแก้วหนา 0.05 m จะมีคา่ตวัแปรพืน้ฐานดงัตารางท่ี 21 

                                                   
3 กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน, โครงการ

ส่งเสริมและก ากับการอนุรักษ์พลังงานในอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดัดแปลง, “การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการตรวจประเมินอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดัดแปลงเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานตาม
กฎหมาย,” (2552) : 57-59.  (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์) 



115 
 

115 

 

ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบค่า Rt, Uw, DSH, TDeq และ RTTV ของหลงัคาแบบท่ี 1 ท่ีได้จาก
โปรแกรม BEC กบัโปรแกรมเสริม 

ตวัแปร Value (by BEC) Value (by Plugin) ผลตา่ง ผลตา่ง (%) 
คา่ Rt 2.028 2.0278 0.0002 0.01% 
คา่ Uw = 1/Rt 0.493 0.493 0.0 0.0% 
คา่ DSH 232.05 231.928 0.122 0.05% 
คา่ TDeq 18.57 18.521 0.049 0.26% 
คา่ RTTV 9.16 9.13 0.03 0.33% 

หมายเหต ุผลตา่ง = (Value by BEC) - (value by Plugin), ผลตา่ง (%) = (ความแตกตา่ง X 100) 
/  (Value by BEC) 
 

 ผลการเปรียบเทียบคา่ RTTV ของการค านวณ ท่ีได้จากโปรแกรม BEC และโปรแกรมเสริม
ท่ีพฒันาขึน้พบวา่มีผลตา่งอยูป่ระมาณ 1.0% โดยสาเหตคุวามคลาดเคล่ือนนา่จะมาจาก 

1. การหาคา่ Tdeq ด้วยการประมาณคา่เชิงเส้นตรง (linear Interpolation) 
2. จ านวนจดุทศนิยมท่ีใช้ในการค านวณ และการแสดงผล 

 

3.5.3 การเปรียบเทียบผลการค านวณค่า SC 
 การตรวจสอบค่า SC หรือคา่สมัประสิทธ์ิการบงัแดด (Shading Coefficient) จะอาศยั
ตวัอย่างการค านวณของช่องเปิดของอาคารส านักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี จาก คู่มือ – เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลงังานส าหรับอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือ
ดดัแปลง 25524 เพราะมีตวัอย่างอาคารและตวัอย่างการค านวณค่า SC ด้วยโปรแกรม BEC ท่ีมี
ความชดัเจนท่ีสดุเทา่ท่ีจะหาตวัอยา่งได้ 

                                                   
4 กระทรวงพลงังาน, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและการอนรัุกษ์พลงังาน, “คูมื่อ – เกณฑ์

มาตรฐานประสิทธิภาพพลงังานส าหรับอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดดัแปลง,” (2552) : ภาคท่ี 3-37.  
(อดัส าเนา) 
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(ก) 

 

 
(ข) 

ภาพท่ี 61 อาคารส านกัอธิการบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
  ก ผงัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ  
  ข ลกัษณะชอ่งเปิดของอาคารส านกัอธิการบดี 

ท่ีมา :  www.kmutt.ac.th 
  

อาคารตัวอย่างท่ีถูกน ามาอ้างอิงใน คู่มือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจ
ประเมินอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดดัแปลงเพื่อการอนรัุกษ์พลงังานตามกฎหมาย ก็คือ อาคารส านกั
อธิการบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ (มจธ.) ซึ่งมีสิน้ 4 แบบซึ่งคล้ายคลึงกนั แต่
มีมิตแิละทิศทางท่ีแตกตา่งกนัตารางท่ี 22 
 

ตารางท่ี 22 มิตขิองชอ่งเปิดแบบตา่งๆ ของอาคารส านกัอธิการบดี 
ช่องเปิดแบบที ่ ความกว้าง (Ww) (m) ความสงู (Hw) (m) ทิศทาง 

1 2.0 1.2 NE,SW 
2 3.0 1.2 NW 
3 5.5 1.2 SE 
4 5.5 2.1 SE 

 

ในการตรวจสอบการค านวณคา่ SC ท าการเลือกหน้าตา่งมาเพียงแบบเดียว คือ แบบท่ี 1 
โดยมีลกัษณะและขนาด ดงัภาพท่ี 62 
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ภาพท่ี 62 แบบจ าลองสามมิต ิจ าลองลกัษณะชอ่งเปิดของอาคารส านกัอธิการบดี 
หมายเหตุ แบบจ าลอง (ซ้าย) คือแบบจ าลองท่ีเหมือนช่องเปิดจริง แบบจ าลอง (ขวา) คือ
แบบจ าลองช่องเปิด ซึ่งลดทอนรายละเอียดของมิติลงตามตวัอย่างข้อมูลอุปกรณ์ท่ีถูกป้อนอยู่ใน
ตวัอยา่งของโปรแกรม BEC (ระนาบสีส้มจะมีอยูท่ัง้ด้านขวาและซ้ายของชอ่งเปิด) 
 

 เม่ือน าข้อมูลของช่องเปิดแบบท่ี 1 ไปป้อนลงใน Shading Calculation ของโปรแกรม 
BEC จะได้คา่ SC = 0.428578  

ค่าสัมประสิทธ์ิการบังแดดของอุปกรณ์บังแดดจะประกอบไปด้วยผลรวมของค่า
สมัประสิทธ์ิการบงัรังสีตรงและคา่สมัประสิทธ์ิการบงัรังสีกระจาย (            ) ซึ่งโปรแกรม 
BEC แสดงผลคา่สมัประสิทธ์ิการบงัรังสีตรง (   ) โดยค าว่า Direct Solar : 0.0417988 และ
แสดงผลคา่สมัประสิทธ์ิการบงัรังสีกระจาย (   ) โดยค าว่า Diffuse Solar : 0.386779 ดงัภาพท่ี 
63 
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ภาพท่ี 63 คา่ SC ท่ีได้จากการการป้อนข้อมลูหน้าตา่งแบบท่ี 1 
 

 เม่ือน าแบบจ าลองดงักล่าวไปตรวจสอบกบัโปรแกรมเสริมท่ีพฒันาขึน้ จะพบว่าจะได้ค่า
เปรียบเทียบกนัดงัตารางท่ี 23 
 

ตารางท่ี 23 การเปรียบเทียบผลการค านวณท่ีได้จากโปรแกรม BEC และโปรแกรมเสริม 
คา่ตวัแปร Value (by BEC) Value (by Plugin) ผลตา่ง ผลตา่ง (%) 

คา่     0.0417988 0.194994954 -0.153196154 -366.50% 
คา่     0.386779 0.655534048 -0.268755048 -69.48% 

คา่    (        ) 0.428578 0.823753679 -0.395175679 -92.20% 

หมายเหต ุผลตา่ง = (Value by BEC) - (value by Plugin), ผลตา่ง (%) = (ความแตกตา่ง X 100) 
/  (Value by BEC) 
 

คา่ SC ท่ีค านวณได้จากโปรแกรมเสริมจะมีคา่สงูกว่าคา่ SC ท่ีค านวณได้จากโปรแกรม 
BEC โดยคิดเป็นผลต่าง (%) ประมาณ -92.20% เม่ือค่า SC สูงจะส่งผลให้คา่การถ่ายเทความ
ร้อนของอาคารมีคา่ท่ีสงูขึน้ตามไปด้วย ซึง่สง่ผลให้แบบจ าลองท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินคา่ OTTV-
RTTV ของโปรแกรมเสริมมีแนวโน้มท่ีจะผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินโดยใช้โปรแกรม BEC ด้วย
เชน่กนั 

เม่ือท าการศกึษาค้นคว้าและตรวจสอบวิธีการค านวณจากเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง พบว่า 
อาจเป็นผลอนัเน่ืองมาจากคา่แฟคเตอร์ของการมองเห็น (view factor) จากหน้าตา่งไปยงัอปุกรณ์
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บงัแดด (   ) วิธีการค านวณคา่     หรือคา่รังสีท่ีผ่านอปุกรณ์บงัแดดมาตกกระทบส่วนโปร่งแสง 
ทัง้ใน ภาคท่ี 2 ของ เอกสารประกอบหลกัสตูรมาตรฐานการอนรัุกษ์พลงังานในอาคาร 25505 และ 
คูมื่อ – เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลงังานส าหรับอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดดัแปลง 25526 จะ
พบวา่มีการระบถุึงคา่     รวมเอาไว้ในสมการการหาคา่     แตไ่ม่ได้ระบวุิธีหรือหลกัการในการหา
คา่ดงักลา่วเอาไว้ แตค่า่ดงักลา่วกลบั ปรากฏอยูใ่น ประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 25527 

จากการศึกษาค้นคว้าและสอบถามเพ่ือหาว่าค่า    ดังกล่าวรวมอยู่ในอัลกอริทึมการ
ค านวณค่า SC ของโปรแกรม BEC หรือไม่ พบว่าใน ภาคท่ี 2 ของ คู่มือ – เกณฑ์มาตรฐาน
ประสิทธิภาพพลงังานส าหรับอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดดัแปลง 2552 ระบไุว้ว่าวิธีการค านวณตาม
เอกสารดงักล่าว จะประกาศเป็นกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวง ภายใต้ พ.ร.บ. การส่งเสริม
การอนรัุกษ์พลงังานฉบบัปรับปรุง8 ซึ่งในปัจจบุนัก็คือประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 ออก
ตามความใน พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนรัุกษ์พลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ท าให้น่าเช่ือได้ว่าคา่ 
   น่าจะยงัรวมอยู่ในอัลกอริทึมของโปรแกรม BEC และน่าจะส่งผลให้เกิดความแตกต่างและ
ความคลาดเคล่ือนของผลการค านวณ ดงันัน้เม่ือไม่ทราบถึงวิธีการหาค่าดงักล่าวผลของการ
พฒันาโปรแกรมค านวณคา่ OTTV-RTTV ท่ีต้องอาศยัคา่ SC อาจเกิดความคลาดเคล่ือนขึน้ได้ 

เพ่ือความสะดวกในการตรวจความถูกต้องความถูกต้องของผลการค านวณระหว่างการ
พฒันา จึงได้ท าการเพิ่มฟังก์ชนัเพ่ือการจดัเก็บ log file ของตวัแปรท่ีใช้ในการค านวณ ซึ่งเม่ือใช้

                                                   
5 กระทรวงพลังงาน, กรมพฒันาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลงังาน , “เอกสาร

ประกอบหลกัสตูรมาตรฐานการอนรัุกษ์พลงังานในอาคาร,” (2550) : ภาคท่ี 2-41.  (อดัส าเนา) 
6 กระทรวงพลงังาน, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและการอนรัุกษ์พลงังาน, “คูมื่อ – เกณฑ์

มาตรฐานประสิทธิภาพพลงังานส าหรับอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดดัแปลง,” (2552) : ภาคท่ี 2-54.  
(อดัส าเนา) 

7 “ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการค านวณในการออกแบบอาคาร
แต่ละระบบ การใช้พลงังานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลงังานหมนุเวียนในระบบตา่งๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 41. 

8 กระทรวงพลงังาน, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและการอนรัุกษ์พลงังาน, “คูมื่อ – เกณฑ์
มาตรฐานประสิทธิภาพพลงังานส าหรับอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดดัแปลง ,” (2552) : ภาคท่ี 2-1.  
(อดัส าเนา) 
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ค าสัง่ท าการค านวณคา่ SC โปรแกรมเสริมจะสร้างไฟล์ log_file_SC.csv โดยอตัโนมตัิ ซึ่งสามารถ
เปิดได้ด้วยโปรแกรม Spreadsheet ทัว่ไป 
 

3.5.4 การเปรียบเทียบผลการค านวณค่า OTTV-RTTV ของอาคารตัวอย่าง 
 การตรวจสอบจะใช้อาคารตวัอยา่งใน บทท่ี 1 ภาคท่ี 3 ของ คูมื่อ – เกณฑ์มาตรฐาน 
ประสิทธิภาพพลงังานส าหรับอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดดัแปลง 25529 โดยอาคารตวัอย่างดงักล่าว
เป็นอาคารท่ีถูกจ าลองขึน้มา โดยมีลักษณะเป็นอาคารสูง 12 ชัน้ แบ่ง 2 ส่วน คือ พืน้ท่ี
ห้างสรรพสินค้า (ชัน้ 1-3) และพืน้ท่ีส านกังาน (ชัน้ 4-12) โดยมีลกัษณะรูปด้านดงัภาพท่ี 64 
 

 

 
(ก) 

 

 
(ข) 

ภาพท่ี 64 ลกัษณะรูปด้านของอาคารตวัอยา่ง 
  ก รูปด้านหน้าอาคาร (ทิศใต้)  ข รูปด้านข้างอาคาร (ทิศตะวนัออก) 

ท่ีมา : กระทรวงพลงังาน, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและการอนุรักษ์พลงังาน, “คูมื่อ – เกณฑ์
มาตรฐานประสิทธิภาพพลงังานส าหรับอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดดัแปลง,” (2552) : ภาคท่ี 3-1. 
(อดัส าเนา) 
 

 

                                                   
9 กระทรวงพลงังาน, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและการอนรัุกษ์พลงังาน, “คูมื่อ – เกณฑ์

มาตรฐานประสิทธิภาพพลงังานส าหรับอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดดัแปลง,” (2552) : ภาคท่ี 3-1.  
(อดัส าเนา) 
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อาคารตวัอย่างมีกรอบอาคารทัง้หมด 4 แบบ โดยมีรายละเอียดของระยะ ขนาด และ
อปุกรณ์บงัแดด ดงัภาพท่ี 65 
 

 

 
(ก) 

 

 
(ข) 

 

 
(ค) 

 

 
(ง) 

ภาพท่ี 65 ลกัษณะกรอบอาคารของอาคารตวัอย่าง 
   ก ผนงัอาคารแบบท่ี 1   ข ผนงัอาคารแบบท่ี 2 
   ค ผนงัอาคารแบบท่ี 3   ง หลงัคาของอาคาร 

ท่ีมา : กระทรวงพลงังาน, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและการอนุรักษ์พลงังาน, “คูมื่อ – เกณฑ์
มาตรฐานประสิทธิภาพพลงังานส าหรับอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดดัแปลง,” (2552) : ภาคท่ี 3-2. 
(อดัส าเนา) 
 

กรอบอาคารตวัอยา่งทัง้ 4 แบบ มีรายละเอียดของวสัด ุดงัตอ่ไปนี ้
1. ผนงัทึบ คอนกรีตมวลเบา ความหนาแน่น 1280 กิโลกรัมต่อลกูบาศก์เมตร หนา 0.10 

ม. ฉาบ ปนูหนา 0.01 ม. ทัง้ 2 ด้าน ผนงัภายนอกทาสีออ่น 
2. หน้าต่าง กระจกใสความหนา 10 มม. ค่าสมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน (SHGC) 

เทา่กบั 0.73 ไมมี่อปุกรณ์บงัแดด (ชัน้ 1) 
3. หนงัต่าง กระจกเขียวความหนา 6 มม. ค่าสมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน (SHGC) 

เทา่กบั 0.54 มีอปุกรณ์บงัแดดภายนอก (ชัน้ 4-12) 
4. หลังคา คอนกรีตหนา 0.10 ม. มีช่องว่างอากาศ 0.10 ม. ระหว่างชัน้คอนกรีตและ

ฉนวนใยแก้วฉนวนใยแก้วมีความหนา 0.05 ม. ติดตัง้บนแผ่นยิปซัมหนา 0.01 ม (โครงสร้าง
หลงัคาอาคารชัน้ 3 และ 12 เหมือนกนั) 
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พืน้ท่ีรวมของกรอบอาคารแตล่ะประเภทข้างต้น แบง่แยกตามประเภทห้างสรรพสินค้าและ
ส านกังานได้ดงัตารางท่ี 24 
 

ตารางท่ี 24 พืน้ท่ีรวมของกรอบอาคารแตล่ะประเภท 
ประเภท กรอบอาคาร South West North East 

ห้างสรรพสนิค้า 
(ชัน้ 1-3) 

ผนงัแบบที่ 1 0 0 196 112 
ผนงัแบบที่ 2 532 448 392 392 
ผนงัแบบที่ 3 0 0 0 0 
หลงัคา 1344 

ส านกังาน 
(ชัน้ 4-12) 

ผนงัแบบที่ 1 0 0 0 0 
ผนงัแบบที่ 2 0 648 0 648 
ผนงัแบบที่ 3 1512 0 1512 0 
หลงัคา 1344 

หมายเหต ุพืน้ท่ีกรอบอาคาร เป็นพืน้ท่ีรวมของกรอบอาคารภายนอกท่ีติดกับพืน้ท่ีใช้สอยท่ีมีการ
ปรับอากาศเทา่นัน้ 
ท่ีมา : กระทรวงพลงังาน, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและการอนุรักษ์พลงังาน, “คูมื่อ – เกณฑ์
มาตรฐานประสิทธิภาพพลงังานส าหรับอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดดัแปลง,” (2552) : ภาคท่ี 3-3. 
(อดัส าเนา) 
 

 อาคารตวัอยา่งมีผงัพืน้ท่ีใช้สอยอาคารดงัภาพท่ี 66 
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(ก) 

 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

 
(จ) 

 
(ฉ) 

ภาพท่ี 66 ผงัการใช้พืน้ท่ีของอาคารตวัอยา่ง 
  ก การใช้พืน้ท่ีชัน้ท่ี 1   ข โซนพืน้ท่ีชัน้ท่ี 1 
  ค การใช้พืน้ท่ีชัน้ท่ี 2-3   ง โซนพืน้ท่ีชัน้ท่ี 2-3 
  จ การใช้พืน้ท่ีชัน้ท่ี 4-12   ฉ โซนพืน้ท่ีชัน้ท่ี 4-12 

ท่ีมา : กระทรวงพลงังาน, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและการอนุรักษ์พลงังาน, “คูมื่อ – เกณฑ์
มาตรฐานประสิทธิภาพพลงังานส าหรับอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดดัแปลง,” (2552) : ภาคท่ี 3-4 – 
ภาคท่ี 3-6. (อดัส าเนา) 



124 
 

124 

 

แบบจ าลองอาคารตวัอย่างส าหรับการประมาณค่า OTTV-RTTV ด้วยโปรแกรมเสริม มี
ลกัษณะดงัภาพท่ี 67 
 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

ภาพท่ี 67 แบบจ าลองอาคารตวัอยา่ง 
 ก มิตขิองอาคารทางด้านทิศใต้และทิศตะวนัตก 
 ข มิตขิองอาคารทางด้านทิศเหนือละทิศตะวนัออก 
 ค มิตขิองกรอบอาคารผนงัแบบท่ี 3 
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 การค านวณคา่ SC ของชอ่งเปิดของสว่นส านกังานปรากฏผลดงัภาพท่ี 68 
 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพท่ี 68 ผลการค านวณคา่ SC ของผนงัแบบท่ี 3 ของสว่นส านกังาน 
ก คา่ SC ของผนงัแบบท่ี 3 ทางด้านทิศใต้ 
ข คา่ SC ของผนงัแบบท่ี 3 ทางด้านเหนือ 
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ผลการเปรียบเทียบการค านวณค่า SC ของโปรแกรมเสริมกับโปรแกรม BEC มีค่าดงั
ตารางท่ี 25 
 

ตารางท่ี 25 เปรียบเทียบผลการค านวณคา่ SC ของโปรแกรมเสริมกบัโปรแกรม BEC 
คา่ ประเภท รายละเอียด South West North East Avg. 

SC 

ห้างสรรพสนิค้า 

by BEC - - - - - 
by Plugin - - - - - 

ผลตา่ง (    ) - - - - - 

ผลตา่ง (%) - - - - - 

ส านกังาน 

SC (by BEC) 0.2635 - 0.3650 - - 
SC (by Plugin) 0.5402 - 0.8678 - - 
ผลตา่ง -0.2767 - -0.5028 - - 
ผลตา่ง (%) -105.00 - -137.75 - - 

หมายเหต ุผลตา่ง = (Value by BEC) - (value by Plugin), ผลตา่ง (%) = (ความแตกตา่ง X 100) 
/  (Value by BEC) 
 

คา่ SC ท่ีค านวณได้จากโปรแกรมเสริมจะมีคา่สงูกว่าคา่ SC ท่ีค านวณได้จากโปรแกรม 
BEC โดยคิดเป็นผลตา่ง (%) ประมาณ -105.00% เม่ือคา่ SC สงูจะส่งผลให้คา่การถ่ายเทความ
ร้อนของอาคารมีคา่ท่ีสงูขึน้ตามไปด้วย 

สาเหตท่ีุท าให้ค่า SC ท่ีค านวณได้จากโปรแกรมเสริมเกิดความแตกต่างกับค่า SC ท่ี
ค านวณได้จากโปรแกรม BEC คาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากค่าแฟคเตอร์ของการมองเห็น (view 
factor) จากหน้าต่างไปยังอุปกรณ์บงัแดด (F_fs) ซึ่งน่าจะยังคงถูกรวมอยู่ในอัลกอริทึมการ
ค านวณหาคา่ SC ของโปรแกรม BEC ในขณะท่ีประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 ไม่มีการ
อ้างอิงหรือระบุวิธีการค านวณค่าดงักล่าว ซึ่งวิธีการค านวณคา่ SC ของโปรแกรมเสริมจะยึดถือ
วิธีการค านวณคา่ SC ตามกฎหมายเป็นหลกั 
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การค านวณคา่ OTTV-RTTV ของห้างสรรพสินค้าและส านกังานปรากฏผลดงัภาพท่ี 69 
 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพท่ี 69 คา่ OTTV-RTTV ของอาคารตวัอยา่งท่ีได้จากโปรแกรม BEC 
ก OTTV-RTTV ของสว่นห้างสรรพสินค้า 
ข OTTV-RTTV ของสว่นส านกังาน 
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การค านวณค่า OTTV-RTTV ของห้างสรรพสินค้าและส านักงานจากโปรแกรมเสริม
ปรากฏผลดงัภาพท่ี 70 
 

 

 
 

ภาพท่ี 70 คา่ OTTV-RTTV ของอาคารตวัอยา่งท่ีได้จากโปรแกรมเสริม 
หมายเหต ุเส้นประสีแดงแสดงผล OTTV-RTTV รวมของแบบจ าลองเทียบกับเกณฑ์ประเมินของ
กฎหมาย, เฉดสีของคา่การถ่ายเทความร้อนของผนงั/หลงัคาเฉล่ียตอ่ตารางเมตรตามทิศทางจะไม่
มีผลตอ่การประเมินตามกฎหมาย 
 

 หลังจากท าการผลค านวณค่า OTTV-RTTV ของอาคารตวัอย่างจากโปรแกรมเสริมท่ี
พฒันาขึน้แล้ว จึงน าไปเปรียบเทียบกับผลการค านวณค่า OTTV-RTTV ท่ีได้จากโปรแกรม BEC 
ผลการเปรียบเทียบพบว่าคา่ OTTV-RTTV ของด้านท่ีเป็นผนงัทึบทัง้หมดท่ีได้จากโปรแกรมเสริมมี
คา่ใกล้เคียงกบัของโปรแกรม BEC ส่วนคา่ OTTV-RTTV ของด้านท่ีประกอบด้วยผนงัทึบและผนงั
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โปร่งแสงท่ีได้จากโปรแกรมเสริมจะมีความแตกตา่งคา่ของโปรแกรม BEC อยู่พอสมควร ดงัตาราง
ท่ี 26 
 

ตารางท่ี 26 เปรียบเทียบผลการค านวณคา่ OTTV-RTTV ของโปรแกรมเสริมกบัโปรแกรม BEC 
คา่ ประเภท รายละเอียด South West North East Avg. 

OTTV 

ห้างสรรพสนิค้า 

by BEC 31.32 29.63 48.96 48.40 40.12 
by Plugin 31.21 29.47 48.97 48.23 40.01 

ผลตา่ง (    ) 0.11 0.16 -0.01 -0.23 0.11 

ผลตา่ง (%) 0.35 0.54 -0.02 -0.47 0.27 

ส านกังาน 

by BEC 52.04 30.56 47.56 34.47 44.61 
by Plugin 73.44 30.94 74.46 34.58 61.56 

ผลตา่ง (    ) -21.4 -0.38 -26.9 -0.11 -16.95 

ผลตา่ง (%) -41.12 -1.24 -42.11 -0.32 -37.99 

RTTV 

ห้างสรรพสนิค้า 

by BEC 9.16 
by Plugin 9.13 

ผลตา่ง (    ) 0.03 

ผลตา่ง (%) 0.33 

ส านกังาน 

by BEC 8.96 
by Plugin 9.06 

ผลตา่ง (    ) -0.1 

ผลตา่ง (%) -1.12 

หมายเหต ุผลตา่ง = (Value by BEC) - (value by Plugin), ผลตา่ง (%) = (ความแตกตา่ง X 100) 
/  (Value by BEC) 
 

ผลตา่ง (%) ของคา่ OTTV ของอาคารห้างสรรพสินค้า จะมีผลตา่งอยู่ประมาณ ±1.0% 
สาเหตเุป็นผลมาจากขัน้ตอนการหาค่า Tdeq จากฐานข้อมูลด้วยการประมาณค่าเชิงเส้นตรง 
(linear Interpolation) และ จ านวนจดุทศนิยมท่ีใช้ในการค านวณ 

ผลตา่ง (%) ของคา่ OTTV ของอาคารส านกังาน ในส่วนของผนงัด้านซึ่งไม่มีช่องเปิด (ทิศ
ตะวนัออกและทิศตะวนัตก) จะมีผลต่างอยู่ท่ีประมาณ ±2.0% ซึ่งน่าจะมีสาเหตเุช่นเดียวกนักับ
ผลตา่งคา่ OTTV ของอาคารห้างสรรพสินค้า แตส่ าหรับผลตา่งของคา่ OTTV ของผนงัในด้านท่ีมี
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ช่องเปิดและอปุกรณ์บงัแดด จะอยู่ท่ีประมาณ -43.0% ซึ่งสาเหตนุ่าจะมาจากความคลาดเคล่ือน
ของคา่ SC 

ส าหรับผลตา่ง (%) ของคา่ RTTV ทัง้ในส่วนของอาคารห้างสรรพสินค้าและส านกังาน จะ
มีผลตา่งอยูป่ระมาณ ±2.0% ซึง่นา่จะสาเหตเุดียวกนักบัผลตา่งของคา่ OTTV ของผนงัด้านซึ่งไม่มี
ชอ่งเปิด ทัง้ในอาคารห้างสรรพสินค้าและอาคารส านกังาน 

ความคลาดเคล่ือนอนัเกิดจากผลต่างของค่า SC ในส่วนของผนงัอาคารท่ีมีช่องเปิดท่ีมี
อปุกรณ์บงัแดดของโปรแกรมเสริมซึง่สง่ผลให้คา่ OTTV-RTTV ของผนงัหรือหลงัคาท่ีมีช่องเปิดและ
การตดิตัง้อปุกรณ์บงัแดดมีคา่ท่ีสงูกวา่คา่ท่ีค านวณได้จากโปรแกรม BEC ดงันัน้แบบจ าลองท่ีผ่าน
เกณฑ์การประเมินค่า OTTV-RTTV ของโปรแกรมเสริมจึงมีแนวโน้มท่ีจะผ่านเกณฑ์การตรวจ
ประเมินโดยใช้โปรแกรม BEC ด้วยเชน่กนั 
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บทที่ 4 
 

วิธีตดิตัง้และการใช้งานโปรแกรมเสริม 
 

 ในบทท่ี 4 อธิบายถึง โครงสร้างโฟลเดอร์และวิธีการติดตัง้โปรแกรมเสริม การอธิบายถึง
วิธีการใช้งานโปรแกรมเสริมเพ่ือท าการค านวณคา่ OTTV-RTTV และวิธีการแก้ไขและการเพิ่มเติม
ฐานข้อมลูเบือ้งต้น 
 

4.1 โครงสร้างการจัดเก็บไฟล์ของโปรแกรมเสริม 
โครงสร้างโฟลเดอร์ของโปรแกรมเสริมท่ีพัฒนาขึน้ ประกอบด้วยไฟล์ ottv-rttv.rb และ

โฟลเดอร์ OTTV-RTTV เพ่ือให้การน าโปรแกรมเสริมไปติดตัง้ลงในโฟลเดอร์ Plugins ของโปรแกรม 
SketchUp (C:\Program Files\Google\Google SketchUp\Plugins) ท าได้ง่ายตอ่การติดตัง้หรือ
ถอนการติดตัง้ เพราะในโฟลเดอร์ Plugins ของโปรแกรม SketchUp อาจมีโปรแกรมเสริมอ่ืนๆ 
ติดตัง้รวมอยู่ด้วยอีกเป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสบัสนระหว่างการติดตัง้หรือถอนการ
ตดิตัง้ โครงสร้างการจดัเก็บไฟล์ของโปรแกรมเสริมมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. ไฟล์ ottv-rttv.rb (เป็นไฟล์ส าหรับเรียกโหลดโปรแกรมเสริมจากโฟลเดอร์ OTTV-RTTV) 
2. โฟลเดอร์ OTTV-RTTV (เป็นโฟลเดอร์ท่ีรวบรวมไฟล์ฟังก์ชันและโฟลเดอร์ต่างๆ ไว้

ด้วยกนั) 
2.1 โฟลเดอร์ database (ส าหรับเก็บไฟล์ฐานข้อมลูทัง้หมด) 
2.2 โฟลเดอร์ image (ส าหรับเก็บไฟล์รูปภาพท่ีจะน าไปใช้สร้าง Material) 
2.3 defMain.rb (เป็นไฟล์ท่ีรวมฟังก์ชนัหลกัของโปรแกรมเสริม) 
2.4 defFunction.rb (เป็นไฟล์ท่ีรวมฟังก์ชนัพืน้ฐานของโปรแกรมเสริม) 
2.5 defDatabase.rb (เป็นไฟล์ท่ีรวมฟังก์ชนัท่ีเก่ียวข้องกบัการอา่นฐานข้อมลู) 
2.6 defSetModel.rb (เป็นไฟล์ท่ีรวมฟังก์ชันท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดท่ีตัง้

อาคาร) 
2.7 defMaterial.rb (เป็นไฟล์ท่ีรวมฟังก์ชนัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างวสัดปุระกอบ) 
2.8 defSC.rb (เป็นไฟล์ท่ีรวมฟังก์ชนัเก่ียวข้องกบัการหาคา่ตวัแปร SC) 
2.9 defCalculate.rb (เป็นไฟล์ท่ีรวมฟังก์ชันท่ีเก่ียวข้องกับการหาค่า OTTV-

RTTV) 
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2.10 defReport.rb (เป็นไฟล์ท่ีรวมฟังก์ชนัท่ีเก่ียวข้องกบั Log File) 
2.11 HTML File (dialog_set_location.html, 

dialog_create_composite_wall.html, dialog_display_average.html) (ไฟล์ส าหรับแสดง Web 
Dialog เพ่ือเช่ือมตอ่กบัผู้ใช้งาน) 

2.12 Text File (div_tag_set_location.txt, div_tag_composite_wall.txt, 
div_tag_composite_roof.txt, div_tag_display_average_by_direction.txt, 
div_tag_display_average_by_material.txt) (Text File ส าหรับเก็บ tag HTML) 

2.13 jquery-1.7.2.js (สคริปต์ส าหรับไฟล์ HTML) 
2.14 log_file_SC.csv (log file จากการค านวณคา่ SC) 

 

โครงสร้างโฟลเดอร์หลกัของโปรแกรมเสริม มีลกัษณะดงัภาพท่ี 71 
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(ก) 

 

(ข) 
ภาพท่ี 71 โครงสร้างโฟลเดอร์หลกัของโปรแกรมเสริม 

ก โครงสร้างโฟลเดอร์เม่ือตดิตัง้ในโฟลเดอร์ Plugins ของโปรแกรม SketchUp 
ข โครงสร้างภายในโฟลเดอร์ OTTV-RTTV ของโปรแกรมเสริม 
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ภายในโฟลเดอร์ OTTV-RTTV ซึ่งเป็นโฟลเดอร์หลกัจะมีโฟลเดอร์ย่อยอีก 2 โฟลเดอร์ คือ 
โฟลเดอร์ database และ โฟลเดอร์ image ซึ่งเป็นท่ีเก็บ CSV Text File ฐานข้อมลู และเก็บไฟล์
รูปภาพท่ีจะน าไปใช้สร้าง Material ดงัภาพท่ี 72 
 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพท่ี 72 โครงสร้างโฟลเดอร์ยอ่ยของโปรแกรมเสริม 
ก โฟลเดอร์ database   ข โฟลเดอร์ image 
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4.2 วิธีการตดิตัง้โปรแกรมเสริม 

ผู้ ใช้งานสามารถติดตัง้โปรแกรมเสริมได้โดยวิธีการคดัลอก (Copy) ไฟล์ ottv-rttv.rb และ
โฟลเดอร์ OTTV-RTTV ไปไว้ในโฟลเดอร์ Plugins ของโปรแกรม SketchUp (C:\Program 
Files\Google\Google SketchUp\Plugins) ซึ่งผู้ ใช้งานสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม SketchUp 
เวอร์ชนั 8 และตดิตัง้ใช้งานโดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ยได้จาก http://sketchup.google.com/download/ 

เม่ือผู้ ใช้งานเปิดใช้งานโปรแกรม SketchUp โปรแกรมจะมีเมนหูลกัท่ีช่ือ “Plugins” เพิ่ม
ขึน้มาดงัภาพท่ี 73 ซึง่การเรียกใช้โปรแกรมเสริม OTTV-RTTV จะอยูใ่นเมนดูงักลา่ว 
 

 

 
 

ภาพท่ี 73 กลุม่เมนขูองโปรแกรมเสริมในเมน ูPlugins  
 

การท างานของโปรแกรมเสริมจะแบง่ฟังก์ชนัออกเป็น 4 กลุม่หลกั ดงัตอ่ไปนี ้
1. Start Model เป็นกลุ่มฟังก์ชนัส าหรับ การก าหนดท่ีตัง้ (Set Location)  การก าหนดทิศ

เหนือ (Set North Angle) และ การสร้างเลเยอร์ส าหรับแตล่ะประเภทอาคาร (Create Building 
Type Layer) 

2. Analyze Model เป็นกลุ่มฟังก์ชนัส าหรับ การตรวจสอบเลเยอร์ของประเภทอาคาร
(Display by layer) การตรวจสอบด้านหน้าและด้านหลงัของ Face (Display Front/Back Face) 
และ การตรวจสอบค่า OTTV-RTTV ของวสัดุว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ (Display OTTV-RTTV in 
Color) 
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3. Material เป็นฟังก์ชนัส าหรับ การสร้างวสัดผุสม (Create Custom Material) ข้อมูล
วสัดทุบึแสง (Opaque Material Info) และข้อมลูวสัดโุปร่งแสง (Transparent Material Info) 

4. OTTV-RTTV Calculation เป็นกลุม่ฟังก์ชนัส าหรับ ค านวณคา่ OTTV-RTTV 
4.1 ฟังก์ชนั Find SC จะเป็นฟังก์ชนัส าหรับการแยกหาคา่ SC ของช่องเปิด เพ่ือ

น าไปใช้ในในการค านวณคา่ OTTV-RTTV 
4.2 ฟังก์ชนั Calculate OTTV-RTTV จะท าการค านวณคา่ OTTTV-RTTV และ

แสดงผลการค านวณในลกัษณะตาราง 
 

4.3 วิธีการใช้งานโปรแกรมเสริม 
4.3.1 การสร้างหรือการเตรียมโมเดลส าหรับการค านวณ 

 ก่อนการสร้างโมเดลเพ่ือท าการค านวณผู้ ใช้งานต้องท าการก าหนดค่าเร่ิมต้นของโมเดล
ตามเมนดูงัตอ่ไปนี ้

1. Plugins > Start Model > Set Location เพ่ือเป็นการก าหนด Geographic Location 
(Country, Location, Latitude, Longitude และ Time Zone) 

2. Plugins > Start Model > Set North Angle เพ่ือเป็นการก าหนดและแสดงทิศทางของ
ทิศเหนือ เพ่ือให้ผู้ใช้งานทราบทิศทางของระนาบผนงั 

3. Plugins > Start Model > Set Building Type Layer เพ่ือสร้าง Layer (office, store, 
hotel และ sunshade) โดยผู้ ใช้งานต้องสร้างโมเดลของอาคารแต่ละประเภทให้ถกูต้องและอยู่
ในเลเยอร์ 
 

พืน้ฐานการเร่ิมต้นสร้างหรือการเตรียมโมเดลเพ่ือท าการค านวณหาค่า OTTV-RTTV 
สามารถท าได้ตามขัน้ตอน ตามภาพท่ี 74 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

ภาพท่ี 74 เมนท่ีูเก่ียวข้องกบัการสร้างหรือการเตรียมแบบจ าลอง 
  ก Set Location   ข Set North Angle 
  ค Set Building Type Layer 
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ส าหรับแบบจ าลองท่ีไม่ได้สร้างขึน้ภายใต้ขัน้ตอนดงักล่าว  ผู้ ใช้งานสามารถเตรียมโมเดล
ได้ด้วยการก าหนดท่ีตัง้และปรับทิศเหนือของโมเดลให้ตรงทิศเหนือ (Y-Axis) ตามขัน้ตอนท่ี 1 และ 
2 ส าหรับขัน้ตอนท่ี 3 เม่ือท าการสร้างเลเยอร์แล้ว ผู้ ใช้งานจะต้องย้ายโมเดลหรือวตัถใุห้อยู่ในเล
เยอร์ด้วยตนเอง (โดยอาศยัเคร่ืองมือปรับโหมดการแสดงผลให้แสดงผลวตัถุตามสีของเลเยอร์ใน
เมน ูPlugins > Analyze Model > Display by Layer) 

ในขัน้ตอนของการสร้างโมเดลผู้ ใช้งานต้องก าหนดชิน้งานให้อยู่ใน Layer ตามประเภท
การใช้งานอาคารตามท่ีต้องการ และต้องก าหนดวสัดขุอง Face ให้กบัด้านหน้าของ Face (Front 
Face) เท่านัน้ โดยผู้ ใช้งานสามารถตรวจสอบความถกูต้องของ  Layer และ Front Face ได้จาก
เมน ูPlugins > Analyze Model > Display by Layer และ Plugins > Analyze Model > 
Display Front/Back Face เม่ือใช้งานค าสัง่ดงักล่าว ด้านหน้าของ Face จะกลายเป็นสีขาว หาก
ไม่ใช่สีขาว ให้ผู้ ใช้งานคลิกขวาท่ี Face ดงักล่าว แล้วท าการเลือกค าสัง่ Reverse Faces จาก 
Context Menu ท่ีปรากฏขึน้ เพ่ือพลิกด้านหลงัให้กลายเป็นด้านหน้าของ Face  ดงัภาพท่ี 75 
 

 

 
(ก) 

 

 
(ข) 

ภาพท่ี 75 การตรวจสอบ Layer และ Front/Back Face ของแบบจ าลอง 
  ก Display by Layer   ข Display Front/Back Face 

 

4.3.2 การสร้างวัสดุผสม (Composite Material) 
การสร้างวสัดผุสม (Composite Material) เพ่ือใช้เป็น Material แทนวสัดขุองผนงัหรือ

หลงัคาในโปรแกรม SketchUp สามารถสร้างได้โดยใช้เมนู Plugins > Material > Custom 
Material โดยแบ่ง 2 ส่วน คือ วสัดผุสมส าหรับผนงั (Composite Wall) และวสัดผุสมส าหรับ
หลงัคา (Composite Roof) เม่ือผู้ ใช้งานเร่ิมต้นใช้งานโปรแกรมครัง้แรก ผู้ ใช้งานสามารถน าวสัดท่ีุ
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โปรแกรมเสริมก าหนดไว้ล่วงหน้า (Preset Material) ไปก าหนดให้กับพืน้ผิวของแบบจ าลองได้
ทนัที Preset Material มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. วสัดสุ าหรับผนงัทบึแสง (Composite Wall) (ช่ือขึน้ต้นด้วยตวัอกัษร CWL) 
1.1 ผนงัก่ออิฐมวลเบาฉาบปนู (CWL001) 
1.2 ผนงัก่ออิฐฉาบปนู (CWL002) 
1.3 ผนงัก่ออิฐ 2 ชัน้ ฉาบปนูเฉพาะด้านนอกและด้านในของอาคาร (CWL003) 
1.4 ผนงัก่ออิฐ ด้านนอกกรุกระเบือ้งลายอิฐ ด้านในฉาบปนู (CWL004) 

2. วสัดสุ าหรับผนงัโปร่งแสง (Composite Wall-Glass) (ช่ือขึน้ต้นด้วยตวัอกัษร CWG) 
2.1 กระจกใส หนา 10 มิลลิเมตร (CWG001) 
2.2 กระจกใส หนา 6 มิลลิเมตร (CWG002) 

3. วสัดสุ าหรับหลงัคาทบึแสง (Composite Roof) (ช่ือขึน้ต้นด้วยตวัอกัษร CRF) 
3.1 หลงัคาคอนกรีตสแลป และฝ้าเพดานยิปซมับอร์ดพร้อมฉนวนกนัความร้อน 

(CRF001) 
3.2 หลงัคากระเบือ้งแอสเบสตอสซีเมนต์ และฝ้าเพดานยิปซมับอร์ดพร้อมฉนวน

กนัความร้อน (CRF002) 
4. วสัดสุ าหรับหลงัคาโปร่งแสง (Composite Roof-Glass) (ช่ือขึน้ต้นด้วยตวัอกัษร CRG) 

4.1 หลงัคากระเบือ้งไฟเบอร์แอสเบสตอสโปร่งแสง (CRG001) 
 

ผู้ ใช้งานสามารถเพิ่มหรือลดจ านวนได้ด้วยการคลิกท่ีปุ่ ม Add Material หรือ Remove 
(การลบจะเป็นการลบวสัดผุสมท่ีอยู่ในล าดบัล่างสุดของแต่ละชนิด) และสามารถสร้างวสัดผุสม 
(Composite Material) ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1. เลือกชนิดท่ีจะน าไปใช้เป็นช่ือของวสัดใุนโมเดล 
1.1 CWL001 – CWL015 แทนวสัดผุนงัทบึแสง (สงูสดุ 15 รายการ) 
1.2 CWG001 – CWG005 แทนวสัดผุนงัโปร่งแสง (สงูสดุ 5 รายการ) 
1.3 CRF001 – CRF015 แทนวสัดหุลงัคาทบึแสง (สงูสดุ 15 รายการ) 
1.4 CRG001 – CRG005 แทนวสัดหุลงัคาโปร่งแสง (สงูสดุ 5 รายการ) 

2. เลือกสีของวสัด ุ(กรณีของเป็นกระจก ไมจ่ าเป็นต้องเลือก) 
3. เลือกภาพท่ีจะใช้แทนวสัดใุนโมเดล 
4. เลือกความหนาของวสัดผุสมทีละชัน้ (กรณีท่ีเป็นกระจก ไมต้่องก าหนดความหนา)  
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5. เลือกสร้างวสัดผุสมทีละชัน้ (Layer 1-5) (กรณีท่ีเป็นกระจก ให้ผู้ ใช้งานเลือกก าหนด
วสัดท่ีุเป็นกระจกในเลเยอร์ท่ี 1 เพียงเลเยอร์เดียว เลเยอร์ท่ี 2-5 จะไมมี่ผลใดๆ เกิดขึน้) 
 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพท่ี 76 การสร้างและก าหนดรายละเอียดของวสัด ุ(Composite Material) 
ก Composite Wall – Composite Roof 
ข ขัน้ตอนการสร้างและเลือกรายละเอียดของวสัด ุ

 

ในกรณีท่ีผู้ใช้งานต้องการทราบรายละเอียดของวสัดุ ผู้ ใช้งานสามารถเรียกดขู้อมลูวสัดไุด้
จากเมน ูPlugins > Material > Opaque Material Info หรือ Plugins > Material > Transparent 
Material Info โปรแกรมเสริมจะแสดงข้อมลูวสัดทุบึหรือวสัดโุปร่งแสงดงัภาพท่ี 77 

Composite Wall 

Composite Roof 
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(ก) 

 
(ข) 

ภาพท่ี 77 ข้อมลูรายละเอียดคณุสมบตัขิองวสัด ุ
    ก ข้อมลูวสัดทุบึ   ข ข้อมลูวสัดโุปร่งแสง 
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เม่ือผู้ใช้งานเลือกรายละเอียดเสร็จสิน้ ให้คลิกท่ีปุ่ ม Update เพ่ือเป็นการอพัเดต Material 
ของโปรแกรม SketchUp จากนัน้จงึวสัดท่ีุถกูสร้างขึน้ไปก าหนดให้กบั Face ของแบบจ าลอง 
 

 

 
 

ภาพท่ี 78 การก าหนดวสัดใุห้กบัแบบจ าลอง 
 

ผู้ ใช้งานจะต้องท าการก าหนดวสัดใุห้กบัด้านหน้าของ Face เท่านัน้ โดยผู้ ใช้งานสามารถ
ใช้เคร่ืองมือช่วยในการตรวจสอบด้านหน้าและด้านหลงัของ Face ผ่านเมน ูPlugins > Analyze 
Model > Display Front/Back Face 
 ส าหรับ Face ท่ีแทนผนังหรือหลังคาท่ีติดกับพืน้ท่ีซึ่งไม่มีการปรับอากาศ (ซึ่งจะไม่ถูก
น ามาค านวณ) ผู้ ใช้งานสามารถก าหนดวัสดุให้กับ Face ดงักล่าว เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ
แบบจ าลองได้สะดวกขึน้ โดยสามารถก าหนดวสัดดุงัตอ่ไปนี ้ให้กบั Face ท่ีติดกบัพืน้ท่ีซึ่งไม่มีการ
ปรับอากาศ 

1. NWL_ _ _ (Not calculated-Wall) เป็นวสัดท่ีุจะใช้แทนผนงัทบึ  
2. NWG_ _ _ (Not calculated-Wall-Glass) เป็นวสัดท่ีุจะใช้แทนผนงัโปร่งแสง  
3. NRF_ _ _ (Not calculated-Roof) เป็นวสัดท่ีุจะใช้แทนหลงัคาทบึ  
4. NRG_ _ _ (Not calculated-Roof-Glass) เป็นวสัดท่ีุจะใช้แทนหลงัคาโปร่งแสง  
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4.3.3 การหาค่า SC จากแบบจ าลอง 
เม่ือ Face ถูกก าหนดด้วยวสัดผุสมท่ีเป็นกระจก (CWG_ _ _ หรือ CRG_ _ _) เม่ือ

ผู้ ใช้งานคลิกขวาท่ี Face ดงักล่าวจะปรากฏ Context Menu > Calculate SC เพ่ือใช้ส าหรับการ
ค านวณหาคา่ SC 

ในกรณีของอาคารท่ีมีช่องเปิดและอปุกรณ์ยงัแดดท่ีเหมือนกันอยู่ใน Typical Floor เพ่ือ
เป็นการลดเวลาท่ีจะต้องใช้ในการค านวณหาคา่ SC ของหน้าตา่งและอปุกรณ์บงัแดดทีละชดุซึ่งซ า้
กนั ผู้ ใช้งานสามารถท าการค านวณหาคา่ SC ของหน้าตา่งชดุแรกเพียงชดุเดียว เม่ือทราบคา่ SC 
แล้ว ผู้ ใช้งานสามารถเลือกใช้ค าสัง่ Context Menu > Set SC เพ่ือท าการป้อนคา่ SC โดยตรง
ให้กบั Face ท่ีเป็นกระจก เพ่ือเก็บเป็น Attribute และน าไปใช้ในการค านวณ OTTV-RTTV ตอ่ไป 

ส าหรับตวัแปรคา่ SC ของกระจกในกรณีท่ีช่องเปิดไม่มีแผงบงัแดด คา่ SC จะมีคา่เท่ากบั 
1 (ไมจ่ าเป็นต้องหา) แตเ่ม่ือมีการออกแบบอปุกรณ์บงัแดด ผู้ ใช้งานจะต้องท าการสร้างโมเดลของ
อปุกรณ์บงัแดดให้อยูใ่นเลเยอร์ sunshade จากนัน้ท าการหาคา่ SC ผา่นเมนดูงักลา่ว 

ผู้ใช้งาน สามารถตรวจสอบรายละเอียดตวัแปรของการค านวณหาคา่ SC เบือ้งต้นได้จาก 
Context Menu > Log SC (Attribute by Face) หรือสามารถตรวจสอบแบบละเอียดได้จาก 
log_file_SC.csv ซึ่งจะแสดงรายละเอียดตวัแปรของการหาคา่ SC ของ Face ล่าสดุเพียง Face 
เดียวเทา่นัน้ 
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 การหาคา่ SC และการก าหนดคา่ SC โดยตรงให้กบัชอ่งเปิด สามารถท าได้ดงัภาพท่ี 79 
 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพท่ี 79 การหาคา่ SC 
ก การหาคา่ SC ผา่น Context Menu > Calculate SC 
ข การก าหนดคา่ SC ผา่น Context Menu > Set SC 
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4.3.4 การหาค่า OTTV-RTTV จากแบบจ าลอง 
 เม่ือผู้ ใช้งานก าหนดวสัดผุสมให้กบั Face และท าการหาคา่ SC ก็สามารถท าการหาค่า 
OTTV-RTTV ได้โดยใช้เมน ูPlugins > OTTV-RTTV Calculation > Calculate OTTV-RTTV เม่ือ
เรียกใช้ค าสั่ง จะปรากฏ หน้า Dialog ช่ือ OTTV-RTTV ดงัภาพท่ี 80 เม่ือผู้ ใช้งานคลิกท่ีปุ่ ม 
Calculate สคริปต์จะท าการค านวณคา่ OTTV-RTTV และแสดงผลการค านวณเป็น 3 ลกัษณะ คือ 

1. คา่ OTTV-RTTV รวมของอาคาร (แยกตามประเภทการใช้งาน) 
2. คา่ OTTVi-RTTVi เฉล่ียตอ่ตารางเมตรตามทิศทาง (Orientation) และมมุเอียง (Tilt)  
3. คา่การถ่ายเทความร้อนเฉล่ียตอ่ตารางเมตรของวสัดปุระกอบแตล่ะชนิด 

 

 

 
 

ภาพท่ี 80 การแสดงผลการค านวณ OTTV-RTTV 
หมายเหต ุเส้นประสีแดงแสดงผล OTTV-RTTV รวมของแบบจ าลองเทียบกับเกณฑ์ประเมินของ
กฎหมาย, เฉดสีของคา่การถ่ายเทความร้อนของผนงั/หลงัคาเฉล่ียตอ่ตารางเมตรตามทิศทางจะไม่
มีผลตอ่การประเมินตามกฎหมาย 
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การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการประมาณคา่ OTTV-RTTV จะมีประโยชน์ดงัตอ่ไปนี ้
1. ค่า OTTV-RTTV รวมของอาคาร (แยกตามประเภทการใช้งาน) จะแสดงให้ผู้ ใช้งาน

ทราบว่าคา่ OTTV-RTTV ของอาคารแต่ละประเภทผ่านเกณฑ์ข้อบงัคบัตามกฎหมายหรือไม่ตาม
เกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 (     ) Green หมายถึง ผา่นเกณฑ์การประเมิน 
1.2 (     ) Yellow  หมายถึง ไมผ่า่นเกณฑ์ โดยมีคา่สงูกวา่เกณฑ์ตัง้แต ่0-25% 
1.3 (     ) Orange หมายถึง ไมผ่า่นเกณฑ์ โดยมีคา่สงูกวา่เกณฑ์ตัง้แต ่25-50% 
1.4 (     ) Red คือ หมายถึง ไมผ่า่นเกณฑ์ โดยมีคา่สงูกวา่เกณฑ์กวา่ 50% ขึน้ไป 

ในกรณีท่ีค่า OTTV-RTTV รวมของอาคารไม่ผ่าน ในล าดบัถัดไปผู้ ใช้งานควรตรวจค่า 
OTTVi-RTTVi 

2. คา่ OTTVi-RTTVi เฉล่ียต่อตารางเมตรตามทิศทาง (Orientation) และมมุเอียง (Tilt) 
จะแสดงผลการค านวณคา่ OTTVi และคา่ RTTVi ในลกัษณะของด้านเรียงล าดบัตามทิศทางเร่ิม
จาก 0 องศา (ทิศใต้) ตามเข็มนาฬิกาไปจนครบรอบ และในทิศทางเดียวกนัจะมีการเรียงล าดบั
ตามมุมเอียงของผนงัตัง้แต่ผนงัตัง้ฉาก 90 องศากับพืน้ราบไปจนถึงผนงัท่ีขนานกบัพืน้ราบ การ
แสดงผลจะแสดงผลโดยใช้เกณฑ์เฉดสีในลักษณะเดียวกันกับค่า OTTV-RTTV และใช้การ
วิเคราะห์พร้อมกบัข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ข้อมลูพืน้ท่ีรวมของผนงัท่ีหนัไปในทิศทางและมมุเอียงเดียวกนัของแตล่ะด้าน 
และข้อมลูพืน้ท่ีรวมของหลงัคาท่ีหนัไปในทิศทางและมมุเอียงเดียวกนัของแตล่ะด้าน 

2.2 ข้อมูลอัตราส่วนระหว่างพืน้ท่ีผนังต่อพืน้ท่ีรวมของผนังทัง้หมดของอาคาร  
และข้อมลูอตัราสว่นระหวา่งพืน้ท่ีหลงัคาตอ่พืน้ท่ีรวมของหลงัคาทัง้หมดของอาคาร 

เพ่ือให้ทราบถึงอัตราส่วนของค่าการถ่ายเทความร้อนของผนงัหรือหลงัคาแต่ละด้านท่ีมี
ผลกระทบมากหรือน้อยต่อค่า OTTV-RTTV โดยของอาคาร ในกรณีท่ีค่า OTTVi-RTTVi ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ในล าดบัถัดไปผู้ ใช้งานควรตรวจค่าการถ่ายเทความร้อนเฉล่ียต่อตารางเมตรของวัสดุ
ประกอบแตล่ะชนิด 

3. ค่าการถ่ายเทความร้อนเฉล่ียต่อตารางเมตรของวสัดุประกอบแต่ละชนิด  จะแสดง
ข้อมูลเก่ียวกับ ช่ือของวัสดปุระกอบ ค่าการถ่ายเทความร้อนเฉล่ียต่อตารางเมตร ค่าการถ่ายเท
ความร้อนทัง้หมด พืน้ท่ีรวมและตวัอยา่งราคาตอ่ตารางเมตรของวสัดปุระกอบแตล่ะชนิด เพ่ือใช้ใน
การตดัสินใจเลือกปรับเปล่ียนวสัดใุห้มีความเหมาะสม โดยการใช้เฉดสีแสดงคา่การถ่ายเทความ
ร้อนเฉล่ียตอ่ตารางเมตรของวสัดปุระกอบแตล่ะชนิด ดงัตารางท่ี 27 ชว่ยในการพิจารณา 
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ตารางท่ี 27 เฉดสีแสดงคา่การถ่ายเทความร้อนเฉล่ียตอ่ตารางเมตรของวสัด ุ
ระดบั สี ช่ือสี คา่การถ่ายเทความร้อน (    ) 

1  Dark Green 0 - 10 
2  Green >10 - 20 
3  Lime Green >20 - 30 
4  Green Yellow >30 - 40 
5  Yellow >40 - 50 
6  Orange >50 - 60 
7  Dark Orange >60 - 70 
8  Orange Red >70 - 80 
9  Red มากกวา่ 80 

 

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสภาพโดยรวมของอาคารว่าผนงัและหลงัคาของอาคารส่วนใด
ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ได้โดยใช้ค าสัง่ Plugins > Analyze Model > Display OTTV-RTTV in 
Color โมเดล SketchUp จะแสดงเฉดสีเดียวกนักบัการแสดงคา่ OTTV-RTTV เฉล่ียตอ่วสัด ุเม่ือ
ผู้ ใช้งานตรวจสอบจนเป็นท่ีทราบผลแล้ว ก็สามารถเรียกใช้ค าสัง่เดิมอีกครัง้เพ่ือเปล่ียนให้โมเดล
กลบัมาแสดงผล Material ดงัเดมิ 
 

 

 
(ก) 

 

 
(ข) 

ภาพท่ี 81 การตรวจสอบคา่ OTTV-RTTV เป็นเฉดสีจากแบบจ าลอง 
ก โมเดลใน Render Mode: Shaded with Textures 
ข โมเดลท่ีก าหนดสีตามคา่ OTTV-RTTV 
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ส าหรับผู้ ใช้งานท่ีต้องการทราบตัวแปรในการค านวณหลังจากท าการค านวณแล้ว 
ผู้ ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดตวัแปรท่ีถูกบนัทึกอยู่ใน Attribute ของ Face ของการ
ค านวณหาคา่ OTTV-RTTV เบือ้งต้นได้จาก Context Menu ซึ่งจะปรากฏขึน้เม่ือผู้ ใช้งานคลิกขวา
บน Face ซึง่เปล่ียนแปลงไปตามช่ือ Material ดงัตอ่ไปนี ้

1. Context Menu > Log OTTV Wall บน Face ท่ีมีช่ือ Material ขึน้ต้นด้วย CWL 
2. Context Menu > Log OTTV Glass บน Face ท่ีมีช่ือ Material ขึน้ต้นด้วย CWG 
3. Context Menu > Log RTTV Wall บน Face ท่ีมีช่ือ Material ขึน้ต้นด้วย CRF 
4. Context Menu > Log RTTV Glass บน Face ท่ีมีช่ือ Material ขึน้ต้นด้วย CWG 

 

การตรวจสอบ Log File (Attribute) ท่ีเก่ียวข้องกบัการค านวณคา่ OTTV-RTTV สามารถ
ตรวจสอบได้ตามภาพท่ี 82 
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(ก) 

 
(ข) 

ภาพท่ี 82 การตรวจสอบ Log File ของผลการค านวณ 
ก Context Menu ตรวจสอบ Log OTTV Glass 
ข Context Menu ตรวจสอบ Log RTTV Roof 
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4.3.5 การแก้ไขหรือเพิ่มเตมิฐานข้อมูลวัสดุ 
 ในกรณีท่ีผู้ใช้งานต้องการเพิ่มเตมิหรือแก้ไขรายละเอียดของวสัดพืุน้ฐาน ผู้ ใช้งานสามารถ
ท าการเพิ่มเตมิหรือแก้ไขได้ท่ีโฟลเดอร์ OTTV-RTTV/database โดยแบง่เป็น 2 ไฟล์ คือ 

1. material_opaque.csv ส าหรับวสัดผุนงั หลงัคา และฉนวน 
2. material_transparent.csv ส าหรับวสัดท่ีุเป็นกระจก 

 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

ภาพท่ี 83 การเพิ่มเตมิหรือแก้ไขฐานข้อมลูวสัดพืุน้ฐาน 
ก ไฟล์ material_opaque.csv (วสัดผุนงั หลงัคา และฉนวน) 
ข ไฟล์ material_transparent.csv (วสัดกุระจก) 

 

การเพิ่มวัสดุพืน้ฐานในไฟล์ material_opaque.csv ส าหรับวัสดุผนัง หลังคา และฉนวน 
สามารถท าได้โดย 
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1. ส าหรับวสัดผุนงัให้ก าหนด material_id ขึน้ต้นด้วยตวัอกัษร WAL ตามด้วยตวัเลข 3 
หลกั ยกตวัอยา่งเชน่ WAL111 

2. ส าหรับวสัดท่ีุเป็นหลงัคาให้ก าหนด material_id ขึน้ต้นด้วย ROF ตามด้วยตวัเลข 3 
หลกั ยกตวัอยา่งเชน่ ROF111 

3. ส าหรับวสัดฉุนวนให้ก าหนด material_id ขึน้ต้นด้วย INS ตามด้วยตวัเลข 3 หลกั 
ยกตวัอยา่งเชน่ INS111 
 

การเพิ่มวสัดพืุน้ฐานในไฟล์ material_transparent.csv ส าหรับวสัดท่ีุเป็นกระจก สามารถ
ท าได้โดย 

1. ส าหรับกระจก Clear Glass หรือ Tinted Float Glass ให้ก าหนด material_id ขึน้ต้น
ด้วยตวัอกัษร GCF ตามด้วยตวัเลข 3 หลกั ยกตวัอยา่งเชน่ GCF111 

2. ส าหรับกระจก Heat Reflective Glass ให้ก าหนด material_id ขึน้ต้นด้วยตวัอกัษร 
GHR ตามด้วยตวัเลข 3 หลกั ยกตวัอยา่งเชน่ GHR111 

3. ส าหรับกระจก Laminated Glass ให้ก าหนด material_id ขึน้ต้นด้วยตวัอกัษร GLM 
ตามด้วยตวัเลข 3 หลกั ยกตวัอยา่งเชน่ GLM111 

4. ส าหรับกระจก Insulating Glass ให้ก าหนด material_id ขึน้ต้นด้วยตวัอกัษร GIS 
ตามด้วยตวัเลข 3 หลกั ยกตวัอยา่งเชน่ GIS111 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
 

 บทท่ี 5 สรุปผลของการพฒันาโปรแกรมเสริม ปัญหา และอปุสรรคท่ีไม่สามารถแก้ปัญหา
ได้ระหว่างการพฒันา พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะท่ีน่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพฒันา
ตอ่ยอดเพิ่มเตมิ 
 

5.1 ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริม 
จากการศึกษาข้อบงัคบัของกฎหมายท่ีส่งผลต่อการออกแบบอาคารของสถาปนิก และ

การศกึษาวิธีการใช้งานโปรแกรม BEC ท่ีผู้ออกแบบหรือสถาปนิกจะต้องใช้ในการตรวจประเมิน
อาคารเพ่ือควบคุมค่า OTTV-RTTV ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด พบว่าข้อบังคับและ
เคร่ืองมือท่ีถกูก าหนดมา ส่งผลให้การท างานของสถาปนิกมีความยากล าบากมากขึน้ การพฒันา
จึงพยายามพฒันาเคร่ืองมือเพ่ือลดความยุ่งยากของวิธีการค านวณค่า OTTV-RTTV สามารถใช้
งานได้ง่าย และสอดคล้องกับวิธีการออกแบบอาคารของสถาปนิกการพัฒนาจึงเลือกพัฒนา
เคร่ืองมือในรูปแบบโปรแกรมเสริมส าหรับโปรแกรม SketchUp ซึ่งเป็นโปรแกรมส าหรับสร้าง
แบบจ าลองสามมิติ ท่ีสถาปนิกนิยมใช้ในขัน้ตอนของการท า Preliminary Sketch Design เพ่ือจะ
ท าให้ผู้ออกแบบมีโอกาสทราบถึงข้อมลูคา่ OTTV-RTTV ของอาคารในระหว่างการขัน้ตอนการท า
แบบร่างอาคาร ซึ่งจะช่วยให้สถาปนิกสามารถมีโอกาสท่ีจะพฒันาแบบอาคารให้มีความสามารถ
ในการประหยดัหลงังานท่ีดียิ่งขึน้ 
  

5.1.1 สรุปความสามารถของโปรแกรมเสริม 
ความสามารถของโปรแกรมเสริมมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1. สามารถประมาณคา่ OTTV-RTTV จากแบบจ าลองสามมิติท่ีสร้างขึน้ และสามารถน า

ไฟล์ของแบบจ าลองเดมิท่ีมีอยูแ่ล้ว มาท าการค านวณก็ได้เชน่กนั 
2. สามารถหาคา่สมัประสิทธ์ิการบงัแดดของอุปกรณ์บงัแดด (SC) จากแบบจ าลองสาม

มิต ิโดยไมมี่ข้อจ ากดัเร่ืองจ านวนของอปุกรณ์บงัแดด 
3. สามารถแสดงผลค่า OTTV-RTTV แบบโดยรวมของอาคารในลักษณะตารางเพ่ือ

เปรียบเทียบและตรวจสอบคา่ OTTV-RTTV ตามเกณฑ์การประเมินอาคาร พร้อมทัง้แสดงผลการ
ค านวณตามเฉดสีผา่นแบบจ าลอง 
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4. สามารถทดลองปรับเปล่ียนการปรับเปล่ียนวสัดขุองผนงัหรือหลงัคา (Face) ด้วยข้อมลู
วสัดเุดียวกนักบัโปรแกรม BEC และสามารถตรวจสอบคา่การถ่ายเทความร้อน จ านวนพืน้ท่ี และ
ราคาตอ่ตารางเมตร ของวสัดแุตล่ะชนิด เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ 
 

การประยกุต์วิธีการค านวณคา่ OTTV-RTTV ให้เข้ากบัการใช้งานโปรแกรม SketchUp จะ
ใช้วิธีการคิดคา่ OTTV-RTTV จากวสัดจุากการเลือกของผู้ ใช้งานและก าหนดวสัดท่ีุถกูสร้างขึน้ลง
บน Face ของแบบจ าลองสามมิต ิ

ส าหรับการหาคา่ SC ซึ่งเป็นตวัแปรตวัหนึ่งในการหาคา่ OTTV หรือ RTTV จะใช้วิธีการ
แยกท าการค านวณหาค่าดังกล่าวก่อนและเก็บเป็น Attribute ไว้กับ Face เน่ืองจากหลักการ
ค านวณคา่ SC นัน้มีความซบัซ้อนและใช้ระยะเวลาพอสมควรตอ่การค านวณ 1 Face เพ่ือเป็นการ
ป้องกนัการ crash ของโปรแกรมระหวา่งท าการค านวณ 

การตรวจสอบความถูกต้องของผลการค านวณค่า OTTV-RTTV ท่ีค านวณได้จาก
โปรแกรมเสริมท่ีท าการพัฒนาขึน้ ใช้การเปรียบเทียบค่าตัวแปรและผลการค านวณต่างๆ ของ
อาคารตวัอย่างท่ีค านวณได้จากโปรแกรม BEC มาเปรียบเทียบกับผลการค านวณท่ีได้จาก
โปรแกรมเสริม 
 

5.1.2 สรุปผลการตรวจสอบความถูกต้องของการค านวณ 
ผลการเปรียบเทียบความถกูต้องของผลการค านวณของโปรแกรมเสริมกบัโปรแกรม BEC 

ซึง่เป็นโปรแกรมท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคา่ OTTV-RTTV ตามกฎหมาย ใช้จ านวนตวัอย่าง 4 
ตวัอยา่งดงัภาพท่ี 84 
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(ก) 

 

 
(ข) 

 

 
(ค) 

 

 
(ง) 

ภาพท่ี 84 ตวัอยา่งท่ีใช้ในการเปรียบเทียบผลการค านวณ 
ก แบบจ าลองท่ีใช้เปรียบเทียบคา่ OTTV 
ข แบบจ าลองท่ีใช้เปรียบเทียบคา่ RTTV 
ค แบบจ าลองชอ่งเปิดท่ีใช้เปรียบเทียบคา่ SC 
ง แบบจ าลองอาคารท่ีใช้เปรียบคา่ OTTV-RTTV ของอาคารตวัอยา่ง 

 

  ผลการเปรียบเทียบมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1. ผลการเปรียบเทียบคา่ OTTV ของแบบจ าลองตวัอย่างท่ีใช้เปรียบเทียบคา่ OTTV ท่ีได้

จากโปรแกรม BEC และโปรแกรมเสริมท่ีพฒันาขึน้พบว่ามีความคลาดเคล่ือนอยู่ประมาณ 1.0% 
โดยสาเหตคุวามคลาดเคล่ือนน่าจะมาจาก การหาคา่ Tdeq ด้วยการท า linear Interpolation และ
จ านวนจดุทศนิยมท่ีใช้ในการค านวณและการแสดงผล 

2. ผลการเปรียบเทียบคา่ RTTV ของแบบจ าลองตวัอย่างท่ีใช้เปรียบเทียบคา่ RTTV ท่ีได้
จากโปรแกรม BEC และโปรแกรมเสริมท่ีพฒันาขึน้พบว่ามีความคลาดเคล่ือนอยู่ประมาณ 1.0% 
โดยสาเหตคุวามคลาดเคล่ือนน่าจะมาจาก การหาคา่ Tdeq ด้วยการท า linear Interpolation และ
จ านวนจดุทศนิยมท่ีใช้ในการค านวณและการแสดงผล  
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3. ผลการเปรียบเทียบคา่ SC ของแบบจ าลองช่องเปิดท่ีใช้เปรียบเทียบคา่ SC ท่ีได้จาก
โปรแกรม BEC และโปรแกรมเสริมท่ีพฒันาขึน้พบว่ามีความคลาดเคล่ือนอยู่ประมาณ -93.0% ซึ่ง
ท าให้คา่ SC ท่ีได้จากโปรแกรมเสริมจะมีคา่ท่ีสงูกว่าคา่ SC ท่ีได้จากโปรแกรม BEC จากความ
แตกตา่งและความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดขึน้กับค่า SC ท่ีได้จากโปรแกรม BEC และจากโปรแกรม
เสริมท่ีพฒันาขึน้ จากการตรวจสอบพบวา่อาจเป็นผลอนัเน่ืองมาจากคา่แฟคเตอร์ของการมองเห็น 
(View Factor) จากหน้าต่างไปยงัอปุกรณ์บงัแดด (   ) ซึ่งไม่ถูกระบุหรืออธิบายวิธีการหาค่า
ดงักล่าวในประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 แต่น่าจะถูกรวมอยู่ในอลักอริทึมการหาค่า SC 
ของโปรแกรม BEC 

4. ผลการเปรียบเทียบค่า OTTV-RTTV ของแบบจ าลองอาคารตวัอย่างท่ีใช้เปรียบเทียบ
คา่ OTTV-RTTV พบว่าค่า OTTV-RTTV ของผนงัด้านท่ีไม่มีช่องเปิดหรือผนงัท่ีมีช่องเปิดแต่ไม่มี
การตดิตัง้อปุกรณ์บงัแดดจะมีเทา่กนัหรือมีความแตกตา่งจากคา่ท่ีได้จากโปรแกรม BEC ประมาณ 
±2.0% แต่ในส่วนของผนังด้านท่ีมีช่องเปิดท่ีมีการติดตัง้อุปกรณ์บงัแดด จะมีความแตกต่างอยู่
ประมาณ -43.0% ซึง่พบวา่เป็นผลมาจากความคลาดเคล่ือนของคา่ SC 
 

ความคลาดเคล่ือนอันเกิดจากวิธีการหาค่า SC ในส่วนของผนงัอาคารท่ีมีช่องเปิดท่ีมี
อปุกรณ์บงัแดดของโปรแกรมเสริมซึง่สง่ผลให้คา่ OTTV-RTTV ของผนงัหรือหลงัคาท่ีมีช่องเปิดและ
การตดิตัง้อปุกรณ์บงัแดดมีคา่ท่ีสงูกวา่คา่ท่ีค านวณได้จากโปรแกรม BEC ดงันัน้แบบจ าลองท่ีผ่าน
เกณฑ์การประเมินค่า OTTV-RTTV ของโปรแกรมเสริมจึงมีแนวโน้มท่ีจะผ่านเกณฑ์การตรวจ
ประเมินโดยใช้โปรแกรม BEC 
 

5.2 ปัญหาและอุปสรรค 
ปัญหาและอปุสรรคท่ีพบในระหวา่งการพฒันาโปรแกรมเสริม โดยส่วนใหญ่มกัจะเกิดจาก

ขึน้จากเร่ืองของการตีความข้อกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักวิธีการค านวณตามประกาศ
กระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 เพ่ือท่ีจะประยกุต์หลกัการดงักล่าวให้เข้ากบัวิธีการใช้งานโปรแกรม 
SketchUp ซึง่สว่นใหญ่สามารถแก้ไขได้แตย่งัคงเหลือปัญหาท่ียงัไมส่ามารถแก้ไขได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ข้อมูลค่า TDeq บางส่วนตามตารางท่ี 1 -3 ในภาคผนวกของประกาศกระทรวง
พลงังาน พ.ศ. 2552 นา่จะมีความผิดพลาด รายละเอียดแสดงไว้ในภาคผนวก ก 

2. ค่า View Factor ท่ีคาดว่าจะยงัคงรวมอยู่ในอลักอริทึมของการค านวณค่า SC ใน
โปรแกรม BEC แตไ่มป่รากฏรายละเอียดของวิธีการหาคา่ดงักลา่วในประกาศกระทรวง พ.ศ. 2552 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีนา่จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาตอ่ยอดเพิ่มเตมิมีดงัตอ่ไปนี ้
1. การเพิ่มความถกูต้องของผลการค านวณ จากความไม่ชดัเจนของวิธีการค านวณตาม

ประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 ท าให้จดุท่ีต้องแก้ไขโปรแกรมเสริมเพิ่มเติม แตต้่องรอความ
ชดัเจนจากข้อกฎหมายในอนาคต คือ 

1.1 แม้ว่าในการพฒันาโปรแกรมเสริมจะใช้ข้อมลู TDeq ตามประกาศกระทรวง
พลงังาน พ.ศ. 2552 แตจ่ากข้อสงัเกตเก่ียวกบัความผิดพลาดของคา่ TDeq ในภาคผนวก ก ท าให้
จ าเป็นต้องรอความชดัเจนจากข้อกฎหมายเพ่ือท าการแก้ไขฐานข้อมลูของคา่ดงักลา่วตอ่ไป 

1.2 จากความคลาดเคล่ือนของผลการค านวณ SC ท่ีได้จากโปรแกรมเสริมและ
โปรแกรม BEC พบว่า ยงัมีปัญหาเร่ืองความคลาดเคล่ือนซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากคา่ View Factor 
ดงัท่ีกล่าวมาแล้ว ดงันัน้เพ่ือให้ผลการค านวณท่ีได้จากโปรแกรมเสริมมีความใกล้เคียงกับผลการ
ค านวณท่ีได้จากโปรแกรม BEC มาท่ีสดุ จึงควรท่ีจะพยายามหาหลกัการในการค านวณคา่ View 
Factor แบบเดียวกันกบัท่ีใช้ในโปรแกรม BEC ด้วยการติดตอ่กบัทีมงานผู้พฒันาโปรแกรม BEC 
เพ่ือขอข้อมลูดงักลา่ว 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการค านวณ หรือ การลดระยะเวลาท่ีใช้ในการค านวณค่า SC 
จากข้อจ ากดัทางด้านประสิทธิภาพในการประมวลผลของโปรแกรม SketchUp และอลักอริทึมท่ีใช้
ในการค านวณค่า SC ท าให้ในกรณีท่ีชิน้งานหรือแบบจ าลองสามมิติ มีช่องเปิดเป็นจ านวนมาก 
(หรือเลือก Face เป็นจ านวนมาก) การค านวณค่า SC จะใช้ระยะเวลาท่ีคอ่นข้างนาน ท าให้ต้อง
แยกการค านวณคา่ SC ออกมาจากขัน้ตอนหลกัของการค านวณคา่ OTTV-RTTV ซึ่งส่งผลให้การ
ใช้งานอาจไม่ล่ืนไหลเท่าท่ีควร แนวทางในการพฒันาโปรแกรมต่อเพ่ือให้สามารถท าการค านวณ
คา่ SC ของ Shading แตล่ะชิน้ได้พร้อมๆ กนั หรือสามารถค านวณคา่ SC ไปพร้อมกบัการค านวณ
คา่ OTTV-RTTV จึงควรหาวิธีการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการค านวณคา่ SC ให้มาก
ยิ่งขึน้กวา่เดมิ โดยอาศยัวิธี อาทิเชน่ 

2.1 ใช้วิธีการหาพืน้ท่ีเงาจาก OpenGL (Open Graphics Library) โดยตรง เพ่ือ
ลดเวลาของขัน้ตอนการ โปรเจคโซลาร์เวคเตอร์ เพ่ือหาพืน้ท่ีเงาซึ่งเกิดเงาจากอุปกรณ์บังใน
โปรแกรม SketchUp 

2.2 เน่ืองจากโปรแกรม SketchUp จะใช้ความสามารถของ CPU ในปัจจบุนัซึ่งมี
จ านวน Core มากกว่าหนึ่ง Core ได้เพียง Core เดียวเท่านัน้ ดงันัน้การหาเคร่ืองมือช่วยเพิ่ม
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ความเร็วในการประมวลผลเข้ามาช่วยในการค านวณ ยกตวัอย่างเช่น การใช้ GPU เข้ามาช่วยใน
การประมวลผล  นา่จะท าให้ลดระยะเวลาในการประมวลผลลงได้มาก 
 

3. การเพิ่มเคร่ืองมืออ านวยความสะดวก แม้ว่าโปรแกรมจะสามารถท าการประมาณค่า 
OTTV-RTTV ได้ แตอ่ย่างไรก็ดี การเพิ่มเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกจะช่วยให้ผู้ ใช้งานโปรแกรม
สามารถออกแบบอาคารได้ดียิ่งขึน้ ดงันี ้

3.1 ในท้ายท่ีสุดสถาปนิกผู้ ออกแบบก็จ าเป็นต้องน าแบบไปตรวจเช็คสอบกับ
โปรแกรม BEC ดงันัน้ หากสามารถศกึษารูปแบบการจดัเก็บฐานข้อมูล Project ของโปรแกรม 
BEC ได้ ก็จะสามารถเตรียมข้อมลูเพื่อสง่เข้าไปยงัโปรแกรม BEC โดยไม่ต้องเสียเวลาในการกรอก
ค่าต่างๆ ดังนัน้ หากสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของโปรแกรม BEC ได้ การพัฒนาเคร่ืองมือท่ี
สามารถสง่ผลการค านวณให้กบัโปรแกรม BEC ก็จะท าให้การท างานสะดวกย่ิงขึน้ 

3.2 จากท่ีโปรแกรม SketchUp สามารถแสดงพืน้ท่ีเงาท่ีตกกระทบลงบน Face 
หรือ พืน้ได้โดยในทนัที โดยไม่ต้องท าการ Rendering ดงันัน้หากมีการพฒันาเคร่ืองมือท่ีสามารถ
สร้าง Projector Line จากช่องเปิดหรือ Face ท่ีมีวสัดเุป็นกระจก เพ่ือแสดงและตรวจสอบมมุตก
กระทบของแสงแดด ก็จะสามารถชว่ยให้สถาปนิกท าการออกแบบ Sunshade ได้สะดวกยิ่งขึน้ 

3.3 ข้อมูลพืน้ฐานของวสัดภุายในโปรแกรมเป็นข้อมูลเบือ้งต้นท่ีรวบรวมได้จาก 
คูมื่อ-เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลงังานส าหรับอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดดัแปลง  ของ กรม
พฒันาพลงังานทดแทนและการอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน ปี พ.ศ. 2552 และ โปรแกรม 
BEC เวอร์ชนั 1.0.5 ซึ่งในอนาคตหากมีการเปล่ียนค่าในฐานข้อมูล ข้อมูลในโปรแกรมก็จะไม่
อพัเดต ดงันัน้หากพฒันาเว็บไซต์เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมลูของข้อมลูพืน้ฐาน และพฒันาเคร่ืองมือท่ีจะ
สามารถอัพเดตฐานข้อมูลของโปรแกรมท่ีติดตัง้ภายในเคร่ืองผ่านระบบอินเทอร์เนตได้  ก็จะท า
ผู้ ใช้งานสามารถอพัเดตข้อมูลพืน้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรับท าการค านวณ เพ่ือให้ได้ผลการค านวณท่ี
ถกูต้องอยูเ่สมอ 
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ภาคผนวก ก 
 

ข้อสงัเกตคา่ TDeq ของประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552
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ข้อสังเกตค่า TDeq ในประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 
 

ใน ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการค านวณในการออกแบบอาคาร
แตล่ะระบบ การใช้พลงังานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลงังานหมนุเวียนในระบบตา่งๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552 พบข้อสงัเกตเก่ียวกบัข้องกบัคา่ TDeq ท่ีนา่จะเป็นข้อผิดพลาดโดยมี
รายละเอียดและควรได้รับการแก้ไขดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ค่า TDeq ในภาคผนวกหน้า 9 
คา่ TDeq ของอาคารสถานศกึษาและส านกังานในภาคผนวกหน้าท่ี 9 ตก ตวัเลขมมุเอียง

ของผนงั, องศา (75) ตรง ทิศทาง ทิศเหนือ ไป 
 

 

 
 

ภาพท่ี 85 ประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 ภาคผนวกหน้า 9 
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2. ค่า TDeq ในภาคผนวกหน้า 21 
 คา่ TDeq ของอาคารห้างสรรพสินค้า โรงมหรสพ ตามต าแหนง่ดงัภาพท่ี 86 นา่จะ
ผิดพลาด โดยเปรียบเทียบกบัคา่ DSH = 50 และ DSH = 200 ในล าดบัก่อนหน้าและล าดบัถดัไป 
ตามล าดบั 
 

 

 
 

ภาพท่ี 86 ประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 ภาคผนวกหน้า 21 
 

3. ค่า TDeq ในภาคผนวกหน้า 22 
 คา่ TDeq ของอาคารห้างสรรพสินค้า โรงมหรสพ ตามต าแหนง่ดงัภาพท่ี 87 นา่จะ
ผิดพลาด โดยเปรียบเทียบกบัคา่ DSH = 100 และ DSH = 300 ในล าดบัก่อนหน้าและล าดบัถดัไป 
ตามล าดบั 
 

 

 
 

ภาพท่ี 87 ประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 ภาคผนวกหน้า 22 
 



164 
 

  

4. ค่า TDeq ในภาคผนวกหน้า 23 
 คา่ TDeq ของอาคารห้างสรรพสินค้า โรงมหรสพ ตามต าแหนง่ดงัภาพท่ี 88 นา่จะ
ผิดพลาด โดยเปรียบเทียบกบัคา่ DSH = 200 และ DSH = 400 ในล าดบัก่อนหน้าและล าดบัถดัไป 
ตามล าดบั 
 

 

 
 

ภาพท่ี 88 ประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 ภาคผนวกหน้า 23 
 

5. ค่า TDeq ในภาคผนวกหน้า 24 
 คา่ TDeq ของอาคารห้างสรรพสินค้า โรงมหรสพ ตามต าแหนง่ดงัภาพท่ี 89 นา่จะ
ผิดพลาด โดยเปรียบเทียบกบัคา่ DSH = 300 ในล าดบัก่อนหน้า 
 

 

 
 

ภาพท่ี 89 ประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 ภาคผนวกหน้า 24 
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6. ค่า TDeq ในภาคผนวกหน้า 25 
 คา่ TDeq ของอาคารห้างสรรพสินค้า โรงมหรสพ ตามต าแหนง่ดงัภาพท่ี 90 นา่จะ
ผิดพลาด โดยเปรียบเทียบกบัคา่ DSH = 30 ในล าดบัถดัไป 
 

 
 

ภาพท่ี 90 ประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 ภาคผนวกหน้า 25 
 

7. ค่า TDeq ในภาคผนวกหน้า 35 
 คา่ TDeq ของอาคารสถานพยาบาล โรงแรม และอาคารชดุ ตามต าแหนง่ดงัภาพท่ี 91 
นา่จะผิดพลาด โดยตกคา่ DSH = 15 
 

 

 
 

ภาพท่ี 91 ประกาศกระทรวงพลงังาน พ.ศ. 2552 ภาคผนวกหน้า 35 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

รายการข้อมลูตวัแปรและผลการค านวณท่ีบนัทึกใน Attribute ของ Face
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ข้อมูลตัวแปรและผลการค านวณท่ีบันทกึใน Attribute ของ Face 
 

การท าการค านวณค่า OTTV-RTTV จากวตัถุ (Face) ของแบบจ าลองจะมีการบนัทึก
ข้อมลูตวัแปรและผลการค านวณใน Attribute ของ Face โดยแยกกลุ่มของ Attribute ตามประเภท
ของ Face ออกเป็น 4 ชนิดดงัตอ่ไปนี ้

1. Face ท่ีถกูก าหนดด้วยวสัดท่ีุใช้แทนวสัดสุ าหรับผนงัทบึแสง 
2. Face ท่ีถกูก าหนดด้วยวสัดท่ีุใช้แทนวสัดสุ าหรับผนงัโปร่งแสง 
3. Face ท่ีถกูก าหนดด้วยวสัดท่ีุใช้แทนวสัดสุ าหรับหลงัคาทบึแสง 
4. Face ท่ีถกูก าหนดด้วยวสัดท่ีุใช้แทนวสัดสุ าหรับหลงัคาโปร่งแสง 
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1. รายการ Attribute ของ Face ท่ีถูกก าหนดด้วยวัสดุท่ีใช้แทนวัสดุส าหรับผนังและหลังคา 
1.1 รายการ Attribute ของผนังทบึแสง 

 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

ภาพท่ี 92 ตวัอยา่งรายการ AttributeDictionary ของผนงัทบึแสง 
ก OTTV_Material (ช่ือวสัดผุนงัทบึแสง) 
ข OTTV_Uw (คา่สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนของวสัดผุนงัทึบ (Uw)) 
ค OTTV_TDeq (คา่ความแตกตา่งอณุหภมูิเทียบเทา่ของผนงัทบึ (TDeq)) 
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1.2 รายการ Attribute ของผนังโปร่งแสง 
 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

ภาพท่ี 93 ตวัอยา่งรายการ AttributeDictionary ของผนงัโปร่งแสง 
ก OTTV_Uf (คา่สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนของกระจก (  )) 
ข OTTV_DeltaT (คา่ความแตกตา่งอณุหภมูิระหวา่งภายในและภายนอกอาคาร (  )) 
ค OTTV_SHGC (คา่สมัประสิทธ์ิความร้อนจากรังสีอาทิตย์ท่ีสง่ผา่นกระจก (SHGC)) 
ง OTTV_ESR (รังสีอาทิตย์ท่ีตกกระทบบนกระจก (ESR)) 
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1.3 รายการ Attribute ของหลังคาทบึแสง 
  

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

ภาพท่ี 94 ตวัอยา่งรายการ AttributeDictionary ของหลงัคาทบึแสง 
ก RTTV_Material (ช่ือวสัดผุนงัทบึแสง) 
ข RTTV_Ur (คา่สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนของวสัดผุนงัทบึ (Uw)) 
ค RTTV_TDeq (คา่ความแตกตา่งอณุหภมูิเทียบเทา่ของผนงัทบึ (TDeq)) 
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1.4 รายการ Attribute ของหลังคาโปร่งแสง 
 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

ภาพท่ี 95 ตวัอยา่งรายการ AttributeDictionary ของหลงัคาโปร่งแสง 
ก RTTV_Us (คา่สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนของกระจก (  )) 
ข RTTV_DeltaT (คา่ความแตกตา่งอณุหภมูิระหวา่งภายในและภายนอกอาคาร (  )) 
ค RTTV_SHGC (คา่สมัประสิทธ์ิความร้อนจากรังสีอาทิตย์ท่ีสง่ผา่นกระจก (SHGC)) 
ง RTTV_ESR (รังสีอาทิตย์ท่ีตกกระทบบนกระจก (ESR)) 
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2. รายการ Attribute ของ Face ช่องเปิดท่ีมีการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิการบังแดด 
 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

ภาพท่ี 96 ตวัอยา่งรายการ AttributeDictionary ของชอ่งเปิดท่ีมีการค านวณคา่สมัประสิทธ์ิการบงั
แดด 1 

ก SC_Direction (ทิศทางของระนาบ) 
 ข SC_Solar_Time (เวลาสริุยะ) 
 ค SC_Solar_Altitude_Angle (มมุ Altitude) 
 ง SC_Solar_Azimuth_Angle (มมุ Azimuth) 
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(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

ภาพท่ี 97 ตวัอยา่งรายการ AttributeDictionary ของชอ่งเปิดท่ีมีการค านวณคา่สมัประสิทธ์ิการบงั
แดด 2 

ก SC_Af_Afs_Afu (พืน้ท่ีกระจก พืน้ท่ีกระจกท่ีเกิดเงา และพืน้ท่ีกระจกท่ีไมเ่กิดเงา) 
 ข SC_Eet (รังสีท่ีตกกระทบสว่นโปร่งแสงเสมือนไมมี่อปุกรณ์บงัแดด) 
 ค SC_Eew (รังสีท่ีผา่นอปุกรณ์บงัแดดมาตกกระทบสว่นโปร่งแสง) 
 ง SC_Info (สมัประสิทธ์ิการบงัแดด) 
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