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ในปั จจุบนั กระทรวงพลังงานได้ จดั ทาโปรแกรม Building Energy Code (BEC) เพื่อใช้ ในการประเมิน
ระบบกรอบอาคารโดยพิจารณาจากค่าการถ่ายเทความร้ อนของผนังและหลังคาอาคาร (OTTV-RTTV) ตาม
กฎกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 การประเมินระบบกรอบอาคาร (OTTV-RTTV) มีผลบังคับใช้ กบั อาคารที่จะทา
การก่อสร้ างหรื อดัดแปลงอาคาร จานวน 9 ประเภท ที่มีพื ้นที่ตงแต่
ั ้ 2,000 ตารางเมตรขึ ้นไป ในการตรวจสอบค่า
OTTV-RTTV ผู้ออกแบบต้ องใช้ เวลามากในการป้อนข้ อมูลลงในโปรแกรม BEC หากไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้ออกแบบ
ต้ องย้ อนกลับไปแก้ ไขแบบอาคาร ซึ่งทาให้ เป็ นการเสียเวลาในการทางาน งานศึกษานี ้จึงมีวตั ถุประสงค์ที่จะ
พัฒนาโปรแกรมเสริ ม (Plugin) เพื่อประมาณค่า OTTV-RTTV จากแบบร่ า งจาลองสามมิติข องโปรแกรม
SketchUp ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่สถาปนิกนิยมใช้ ในการออกแบบอาคาร เพื่อช่วยให้ สถาปนิกสามารถทราบค่า
ั ้ ขนตอนการท
ั้
าแบบร่างอาคาร อันจะช่วยให้ ประหยัดเวลาและมีเวลาพิจารณาทางเลือกใน
OTTV-RTTV ได้ ตงแต่
การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานมากขึ ้น
การพัฒนาโปรแกรมเสริ ม ใช้ พืน้ ฐานภาษาคอมพิวเตอร์ Ruby ร่ วมกับ SketchUp Ruby API
(Application Programming Interface) ในการสร้ างชุดคาสัง่ ควบคุมการทางานของโปรแกรม SketchUp เพื่อ
รวบรวมข้ อมูลจากแบบจาลองของโปรแกรม SketchUp เพื่อใช้ ในการคานวณค่า OTTV-RTTV ด้ วยวิธีการตาม
ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552
ผลที่ได้ จากการพัฒนาคือ โปรแกรมเสริ มที่สามารถประมาณค่า OTTV-RTTV จากแบบจาลองสามมิติ
ของโปรแกรม SketchUp ผู้ใช้ งานสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุ รู ปทรง ทิศทางของแบบจาลอง และลักษณะของ
อุปกรณ์ บังแดด และสามารถตรวจสอบค่าการถ่ายเทความร้ อนของผนังและหลังคาของอาคารจากตาราง
แสดงผลหรื อเฉดสีที่แสดงบนพื ้นผิว ของแบบจาลอง เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสินใจปรับปรุ งให้ ระบบกรอบ
อาคารมีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้ อนที่ดีขึ ้น
การเปรี ยบเทียบผลการคานวณระหว่างโปรแกรมเสริ มกับโปรแกรม BEC พบว่า การประมาณค่าการ
ถ่ายเทความร้ อนของผนังหรื อหลังคาทึบแสงมีความคลาดเคลือ่ นประมาณ ±2.0% ส่วนผนังหรื อหลังคาโปร่งแสง
ในส่วนที่มีอปุ กรณ์บงั แดดจะมีความคลาดเคลื่อนสูงประมาณ -42.0% สาเหตุเนื่องจากความคลาดเคลื่อนของ
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณ์บงั แดด ค่า OTTV-RTTV ที่คานวณได้ จากโปรแกรมเสริ มมีแนวโน้ มที่สงู
กว่าค่าที่คานวณได้ จากโปรแกรม BEC ดังนันแบบจ
้
าลองซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินของโปรแกรมเสริ มจึงมี
แนวโน้ มที่จะผ่านเกณฑ์การประเมินค่า OTTV-RTTV ของโปรแกรม BEC ด้ วยเช่นกัน
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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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วิทยานิพนธ์ หรื อการพัฒนาโปรแกรมในครัง้ นี ้สาเร็ จได้ เพราะได้ รับ ความกรุ ณาจาก ผศ.
ดร.ปรี ชญา มหัทธนทวี และ รศ. ฐิ ติพฒ
ั น์ ประทานทรัพย์ ซึ่งเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่
คอยกรุณาให้ คาแนะนาและคาปรึกษาทังเรื
้ ่ องของข้ อกฎหมายและแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม
รวมถึง อ. ประยุทธ พันธุลาภ ที่ให้ ทงความรู
ั้
้ พื ้นฐาน ให้ ความช่วยเหลื อและให้ คาแนะนาทางด้ าน
เทคนิคที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาโปรแกรม
ขอขอบคุณ ประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ที่ ให้ คาแนะนา
และข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์สาหรับการพัฒนาโปรแกรม ส่งผลให้ วิทยานิพนธ์ฉบับ นี ้มีความ
ถูกต้ องและสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น ผู้วิจยั ขอขอบคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็ นอย่างสูง
ขอบคุณคาแนะนาและข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกับ วิธีการหาพืน้ ของเงาของวัตถุ (Object) ที่
เกิดขึ ้นบน Surface ของโปรแกรม SketchUp จาก Global Moderator เว็บไซต์ sketchUcation
ผู้ใช้ Username ว่า “TIG” และเป็ นผู้พฒ
ั นา ShadowProjector Plugin ซึ่งนามาใช้ เป็ นตัวอย่างใน
การพัฒนาโปรแกรม
ขอบคุณข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับ SketchUp Ruby API จาก Dan Rathbun สมาชิกเว็บไซต์
sketchUcation และ Google SketchUp Developers Groups
ขอบคุณบริ ษัท G4 Architect ที่ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขันตอนการออกแบบอาคารใน
้
กรณีที่ต้องมีการหาค่า OTTV-RTTV และการทดสอบการใช้ งานโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ ้น
ขอบคุณ คุณ พ่อ คุณแม่ พี่ ช าย และน้ องชาย ที่ ให้ โอกาส ให้ เวลา และให้ กาลัง ใจ ใน
การศึกษาและพัฒนาโปรแกรม
คุณค่าหรื อประโยชน์อนั เกิดวิทยานิพนธ์ หรื อการพัฒนาโปรแกรมในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ขอมอบ
ให้ กบั พ่อ แม่ ครูอาจารย์ทกุ ท่านที่อบรมสัง่ สอน แนะนา ให้ การสนับสนุนและให้ กาลังใจอย่างดี ยิ่ง
เสมอมา
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