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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

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ภาควิชาเทคนิคสถาปั ตยกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา..............................................
ปี การศึกษา 2555
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
1…………………………..….... 2………..……………..…….

ง

51059303: MAJOR: COMPUTER – AIDED ARCHITECTURAL DESIGN
KEY WORD: OVERALL THERMAL TRANSFER VALUE / ROOF THERMAL TRANSFER VALUE / OTTV /
RTTV / SKETCHUP SOFTWARE / RUBY PROGRAMMING LANGUAGE
THARA JAMNIANDAMRONGKARN: THE SOFTWARE DEVELOPMENT FOR ESTIMATING
OVERALL THERMAL TRANSFER VALUE (OTTV) AND ROOF THERMAL TRANSFER VALUE (RTTV).
THESIS ADVISORS: ASST. PROF. PRECHAYA MAHATTANATAWE, ASSOC. PROF. THITIPAT
PRATHARNSAP. 174pp.
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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บทที่ 1
บทนำ
บทที่ 1 อธิบายถึง ความเป็ นมาและความสาคัญของการพัฒนาโปรแกรม วัตถุประสงค์
ของการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา วิธีการดาเนินการพัฒนาโปรแกรม แผนผังวิธีดาเนินการ
พัฒนาโปรแกรม และประโยชน์ของการพัฒนาโปรแกรม
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1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของกำรพัฒนำโปรแกรม
ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของผนังด้ านนอกอาคาร หรื อ Overall Thermal Transfer
Value (OTTV) และ ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของหลังคาอาคาร หรื อ Roof Thermal Transfer
Value (RTTV) เป็ นเกณฑ์ข้อบังคับซึ่ง ถูกกาหนดขึน้ มาครัง้ แรกใน กฎกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2538 ออกตามความใน พ.ร.บ. การส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน
พ.ศ. 2535 เพื่อใช้ ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบกรอบอาคาร ในการต้ านการถ่ายเทความร้ อน
เข้ าสู่อาคารของผนังภายภายนอกและหลังคาของอาคารที่มีการปรับอากาศ ทังอาคารที
้
่มีอยู่เดิม
และอาคารที่จะก่อสร้ างใหม่ โดยบังคับให้ อาคารประเภท “อาคารควบคุม”1 ที่มีการปรับอากาศ
ต้ องทาการปรับปรุ งอาคารให้ มีค่า OTTV-RTTV อยู่ในเกณฑ์ ที่กาหนด รวมถึงบังคับให้ อาคาร
ควบคุมที่จะยื่นขออนุญาตก่อสร้ างใหม่ ต้ องทาการออกแบบอาคารให้ มีค่า OTTV-RTTV อยู่ใน
เกณฑ์ที่กาหนดเพื่อเป็ นการอนุรักษ์ การใช้ พลังงานภายในอาคาร
กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้ กาหนดเกณฑ์ OTTV-RTTV ของอาคารที่ ดาเนินการขอ
อนุญาตก่อสร้ างก่อนกฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้ (อาคารเก่า) ต้ องมีคา่ OTTV และ RTTV ไม่เกิน
55 และ 25 วัตต์/ตรม. ตามลาดับ ในกรณีของอาคารที่ดาเนินการขออนุญาตก่อสร้ างหลังจาก
กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้ แล้ ว (อาคารใหม่) ต้ องมีค่า OTTV และ RTTV ไม่เกิน 45 และ 25
วัตต์/ตรม.2 ตามลาดับ ข้ อกาหนดดังกล่าวส่งผลให้ สถาปนิกผู้ออกแบบอาคารจาเป็ นต้ องศึกษา

1

“พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535,” รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม
ที่109, ตอนที่ 22 (2 เมษายน 2535) : 8.
2
“กฎกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2538,” รำชกิจจำนุเบกษำ
เล่มที่112, ตอนที่ 46 ก (15 พฤศจิกายน 2538) : 2.
1

2
วิธีการคานวณค่า OTTV-RTTV เพื่อใช้ ส าหรั บตรวจสอบค่าดังกล่าวเพื่อ ทาการออกแบบระบบ
กรอบอาคารให้ อยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนดก่อนดาเนินการขออนุญาตก่อสร้ าง
จากการศึกษาพบว่า การถ่ายเทความร้ อนจากภายนอกเข้ าสู่ภายในอาคารส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อการเพิ่มการใช้ พลังงานของระบบปรับอากาศ อันเนื่องมาจากพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ใน
การปรับอากาศประกอบเป็ นสัดส่วนสูงถึง 40-60% ของปริ มาณไฟฟ้าทังหมดที
้
่ใช้ ในอาคาร 3 การ
ออกแบบอาคารที่ ดีจึงควรคานึงถึงการป้องกัน การถ่ายเทความร้ อนจากภายนอกเข้ าสู่ภ ายใน
อาคารเพื่อทาให้ อาคารมีประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ พลังงานที่ดียิ่งขึ ้น การลดปริ มาณความร้ อนที่
ถ่ายเทเข้ าสูอ่ าคารจะเป็ นการช่วยลดการใช้ พลังงานของอาคารปรับอากาศ4 สามารถทาได้ โดยการ
ลดปริมาณความร้ อนที่จะถ่ายเทเข้ าสูภ่ ายในอาคารในส่วนต่างๆ ของอาคารดังต่อไปนี ้
1. การนาความร้ อนผ่านผนังทึบหรื อหลังคาทึบ
2. การนาความร้ อนผ่านผนังโปร่งแสงหรื อหลังคาโปร่งแสง
3. การแผ่ความร้ อนผ่านผนังโปร่งแสงหรื อหลังคาโปร่งแสง
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หลักการหาค่า OTTV คือ หาค่าปริมาณความร้ อนที่ถ่ายเทผ่านผนังทุกด้ าน และนามาหาร
ด้ วยพื ้นที่ผนังทังหมด
้
ส่วนหลักการค่า RTTV คือ หาค่าปริ มาณความร้ อนที่ถ่ายเทผ่านหลังคาทุก
ด้ าน แล้ วนามาหารด้ วยพื ้นที่หลังคาทังหมด
้
การคานวณค่า OTTV-RTTV ตามหลักการดังกล่าวมี
ความสลับซับซ้ อนและต้ องจาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาพอสมควรในการคานวณ ซึ่ง ในขณะนัน้ มี
เครื่ องมือช่วยในการคานวณคือ โปรแกรมคานวณการถ่ายเทความร้ อนรวมผ่านกรอบอาคารและ
การใช้ พลังงานภายในอาคาร หรื อโปรแกรม Overall Thermal Transfer Value and Energy
Estimation (OTTVEE) ในการใช้ งานโปรแกรม OTTVEE เพื่อคานวณค่า OTTV-RTTV ของอาคาร
ผู้ใช้ งานจาเป็ นต้ องใช้ เวลาในการป้อนข้ อมูล พืน้ ที่ ขนาด และวัสดุของระบบกรอบอาคารลงใน
โปรแกรมเพื่อทาการคานวณค่า OTTV-RTTV ซึ่งในกรณีที่ผลการคานวณสูงกว่าเกณฑ์หรื อไม่ผ่าน

3

กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ พลังงาน, “คูม่ ือ – เกณฑ์
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสาหรับอาคารที่จะก่อสร้ างหรื อดัดแปลง,” (2552) : ภาคที่ 1-26.
(อัดสาเนา)
4
ตรึงใจ บูรณสมภพ, กำรออกแบบอำคำรที่มีประสิทธิภำพในกำรประหยัดพลั งงำน
Design of Energy-Efficient Buildings (กรุงเทพมหานคร : บริ ษัทอมริ นทร์ พริ น้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง
จากัด (มหาชน), 2539) , 54.

3
เกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนด ผู้ออกแบบต้ องย้ อนกลับมาแก้ ไขปรับปรุ งแบบอาคาร และทาการ
แก้ ไขข้ อมูลในโปรแกรมเพื่อคานวณหาค่า OTTV-RTTV ของอาคารจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
อย่างไรก็ตาม การดาเนินการบังคับใช้ กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถบังคับใช้ และลดการ
ใช้ พ ลัง งานได้ อ ย่างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยเฉพาะการดาเนิ นการปรั บปรุ ง อาคารที่ มี อยู่แล้ ว 5 ใน
ปั จจุบนั การดาเนินการตรวจสอบค่า OTTV-RTTV ของอาคาร ได้ เปลี่ยนมาอยู่ภายใต้ การดูแลของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานคือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน (พพ.)
โดยที่กระทรวงพลังงานได้ ทาการออกกฎหมาย พ.ร.บ. การส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 เพื่อใช้ แก้ ไขเพิ่มเติม บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ ของ พ.ร.บ.
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 25356 และได้ มีการออก กฎกระทรวงพลังงาน เรื่ อง กาหนด
ประเภท หรื อขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อ
การอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2552 เพื่อกาหนดให้ การก่อสร้ างหรื อดัดแปลงอาคาร 9 ประเภท
ดัง ต่อไปนี ้ คือ สถานพยาบาล สถานศึกษา ส านักงาน อาคารชุด อาคารชุม นุมคน อาคารโรง
มหรสพ อาคารโรงแรม อาคารสถานบริ การ และอาคารห้ างสรรพสินค้ าหรื อศูนย์การค้ า ที่มีขนาด
พืน้ ที่ รวมกันทุกชัน้ ในหลัง เดียวกันตัง้ แต่ 2,000 ตารางเมตรขึน้ ไป ต้ องมี การออกแบบเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน7
มาตรฐานและหลัก เกณฑ์ ในการออกแบบเพื่ อการอนุรัก ษ์ พ ลัง งาน ตามกฎกระทรวง
พลังงาน พ.ศ. 2552 แบ่งเป็ น 6 ส่วน ดังต่อไปนี ้ คือ ระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่า ง
ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ ผลิตนา้ ร้ อน การใช้ พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้ พลังงาน
หมุนเวียนในระบบต่างๆ ของอาคาร
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กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน, กองฝึ กอบรม.
“หลักสูตรมาตรฐานการอนุรักษ์ พลัง งานในอาคาร.” (2550) : เอกสารแนบ. (เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์)
6
“พระราชบัญญัติ การส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550,” รำชกิจจำ
นุเบกษำ เล่มที่124, ตอนที่ 84 ก (4 ธันวาคม 2550) : 10.
7
“กฎกระทรวงพลังงาน เรื่ อง กาหนดประเภท หรื อขนาดของอาคาร และมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 255,” รำชกิจจำ
นุเบกษำ เล่มที่ 126, ตอนที่ 12 ก (20 กุมภาพันธ์ 2552) : 9-10.

4
ส่วนที่ 1 เรื่ องระบบกรอบอาคาร ของมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน ได้ มีการกาหนดเกณฑ์คา่ การถ่ายเทความร้ อนรวมของผนังด้ านนอกของอาคารใน
ส่วนที่มีการปรับอากาศในแต่ละประเภทของอาคารต้ องมีคา่ ไม่เกินเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. สถานศึกษา สานักงาน ต้ องมีคา่ ไม่เกิน 50 วัตต์/ตรม.
2. โรงมหรสพ ศูนย์การค้ า สถานบริการ ห้ างสรรพสินค้ า อาคารชุมนุมคน ต้ องมีคา่ ไม่เกิน
40 วัตต์/ตรม.
3. โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด ต้ องมีคา่ ไม่เกิน 30 วัตต์/ตรม.
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ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของหลังคาอาคารในส่วนที่มีการปรับอากาศในแต่ละประเภท
ของอาคารต้ องมีคา่ ไม่เกินเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1. สถานศึกษา สานักงาน ต้ องมีคา่ ไม่เกิน 15 วัตต์/ตรม.
2. โรงมหรสพ ศูนย์การค้ า สถานบริการ ห้ างสรรพสินค้ า อาคารชุมนุมคน ต้ องมีคา่ ไม่เกิน
12 วัตต์/ตรม.
3. โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด ต้ องมีคา่ ไม่เกิน 10 วัตต์/ตรม.
สาหรับวิธีการหาค่า OTTV-RTTV ของระบบกรอบอาคาร ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ในการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน8 ได้ มีการประกาศไว้ ในหมวดที่ 1 เรื่ อง การคานวณค่าการ
ถ่ายเทความร้ อนรวมของระบบกรอบอาคาร ของ ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคานวณในการออกแบบอาคารแต่ละระบบการใช้ พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้
พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของอาคาร พ.ศ. 2552 และปรับปรุ งหลักการการหาค่า OTTVRTTV ให้ มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้ งานอาคารในปั จจุบนั
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานได้ ว่าจ้ างให้ บริ ษัทที่ปรึกษา บริ ษัท เอ
เบิล คอนซัลแตนท์ จากัด ดาเนินการจัดทาโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร หรื อ
โปรแกรม Building Energy Code (BEC) ซึ่งแล้ วเสร็ จในปี พ.ศ. 2547 เพื่อใช้ ตรวจสอบความ
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“ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณในการออกแบบอาคาร
แต่ละระบบ การใช้ พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้ พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 126, ตอนพิเศษ 122 ง (28 สิงหาคม 2552) : 1.

5
สอดคล้ องของแบบอาคารต่อเกณฑ์มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร9 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
สถาปนิกผู้ออกแบบอาคารสามารถใช้ โปรแกรม BEC เพื่อตรวจสอบสอดคล้ องของแบบ
อาคารต่อเกณฑ์ ม าตรฐานการอนุรักษ์ พ ลัง งานในอาคาร ของระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟ้ า
ระบบปรับอากาศ ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบเครื่ องทาน ้าร้ อน และ อุปกรณ์อื่นๆ โดยการป้อน
ค่าต่างๆ ที่จาเป็ นสาหรับการตรวจสอบลงในโปรแกรม ยกตัวอย่างเช่น พื ้นที่ผนังทึบ พื ้นที่กระจก
ชนิดของวัสดุ เป็ นต้ น สาหรับการตรวจสอบค่า OTTV-RTTV ของระบบกรอบอาคารด้ วยโปรแกรม
BEC ผู้ออกแบบจะต้ องป้อนข้ อมูลที่ตงั ้ กาหนดโซนพื ้นที่ใช้ สอย กาหนดวัสดุ และโดยเฉพาะอย่าง
พื ้นที่ผิวของอาคารในส่วนที่ปรับอากาศทังหมด
้
ซึ่งจาเป็ นต้ องใช้ เวลามากในการคานวณหาพื ้นที่
ผิวของอาคาร เพื่อนาไปป้อนค่าลงในโปรแกรม BEC เพื่อทาการคานวณ
แม้ ว่าผู้ออกแบบจะสามารถใช้ โปรแกรม BEC เพื่อตรวจสอบค่า OTTV-RTTV ของอาคาร
แต่ในการตรวจสอบค่า OTTV-RTTV ว่าผ่านเกณฑ์หรื อไม่ ผู้ออกแบบจาเป็ นจะต้ องทราบถึงข้ อมูล
ตาแหน่งพืน้ ที่ใช้ สอยทังหมด
้
ทราบถึงขนาดและระยะต่างในรู ปด้ านของอาคาร รวมทัง้ ทราบถึง
ชนิดและประเภทวัสดุที่จะใช้ ทาผนังทึบและช่องเปิ ดทุกช่อง จึงจะสามารถนาข้ อมูลเหล่านันไป
้
ป้อนค่าลงในโปรแกรม BEC เพื่อทาการหาค่า OTTV-RTTV การตรวจสอบดังกล่าวมักจะนิยมทา
ในขันตอนท้
้
ายๆ ของการออกแบบ หากค่าที่ได้ จากการตรวจสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ผู้ออกแบบจะต้ อง
ย้ อนกลับไปทาการแก้ ไขพื ้นที่ใช้ สอย ปรับปรุงรู ปด้ าน ปรับเปลี่ยนชนิดหรื อประเภทของวัสดุ เพื่อ
ทาการคานวณซ ้า จนกว่าค่า OTTV-RTTV จะอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนด
จากวิ ธี ก ารท างานดัง กล่า วในเบื อ้ งต้ นจะพบได้ ว่า วิธี การหาค่า OTTV-RTTV ด้ ว ย
โปรแกรม BEC ไม่ส อดคล้ องกับ วิธี การออกแบบอาคารของสถาปนิกที่ ต้องการการทดลอง
ปรับเปลี่ยนพื ้นที่ใช้ สอยและเปลือกอาคารในขณะซึ่งทาการออกแบบอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในขัน้ ตอนของการทาแบบร่ างและการพัฒนาแบบอาคาร เมื่อการตรวจสอบค่า OTTVRTTV จาเป็ นต้ องใช้ เวลาในการหาพื ้นที่ผนังและหลังคาเพื่อทาการคานวณ การเสียเวลาไปกับการ
ตรวจสอบ OTTV-RTTV จึงเป็ นข้ อจากัดในการออกแบบ ทาให้ ไม่เป็ นการสะดวกสาหรับสถาปนิก
ในการพัฒนาแบบให้ มีคา่ OTTV-RTTV ให้ อยู่ในเกณฑ์ตามกฎหมาย จากปั ญหาที่เกิดขึ ้นดังกล่าว
จึงเป็ นที่มาของการพัฒนาเครื่ องมือประมาณค่า OTTV-RTTV ที่ต้องการให้ มีความสอดคล้ องและ
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บริ ษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จากัด , คู่มือ กำรใช้ งำนโปรแกรม BEC (Building
Energy Code) เวอร์ ชัน 1.0.5, (2552) : 1. (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์)

6
เหมาะสมกับ วิธี การทางานออกแบบที่ จ ะช่ว ยให้ สถาปนิ กสามารถออกแบบอาคารได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้ เกณฑ์การประเมินค่า OTTV-RTTV ตามกฎข้ อบังคับ
เมื่อพิจารณาวิธีการออกแบบของสถาปนิกในปั จจุบนั ที่มกั นิยมทาแบบร่ างในกระดาษ
และนาแบบร่างไปสร้ างแบบจาลองสามมิติ เพื่อทาการตรวจสอบรูปทรงของอาคาร (ตาแหน่งพื ้นที่
ใช้ สอย ขนาด ระยะ สัดส่วน) ทิศทางการวางตัวอาคาร พืน้ ที่ช่องเปิ ดของอาคาร รวมไปถึงการ
กาหนดพื ้นผิววัสดุให้ กบั วัตถุในแบบจาลอง โปรแกรมที่สถาปนิกส่วนใหญ่นิยมใช้ งานในการเริ่ มต้ น
พัฒนาแบบจาลองสามมิติ คือ โปรแกรม SketchUp ดังนันจึ
้ งมีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม
เสริ ม หรื อที่เรี ยกว่า Plugin ที่ใช้ ข้อมูลจากแบบจาลองสามมิติ ในโปรแกรม SketchUp มาใช้
ประมาณค่า OTTV-RTTV ของอาคาร เพื่ อ ช่ว ยให้ ส ถาปนิ ก สามารถออกแบบและทดลอง
ปรับเปลี่ยนรูปทรงหรื อวัสดุของกรอบอาคารให้ ประหยัดพลังงานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดไว้

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริ มสาหรับโปรแกรม SketchUp เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถตรวจสอบ
ค่า OTTV-RTTV จากแบบจาลองอาคารสามมิติของโปรแกรม SketchUp และแสดงค่าการถ่ายเท
ความร้ อนของผนังและหลังคาของอาคารด้ วยเฉดสีผ่าน Surface ของแบบจาลองเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งาน
สามารถตรวจสอบค่า ดังกล่าวและช่วยให้ ผ้ ูออกแบบสามารถทดลองปรับเปลี่ยนรู ปทรงอาคาร
ขนาดช่องเปิ ด ทิศทางการวางตัวอาคาร และออกแบบอุปกรณ์บงั แดด เพื่อปรับปรุงให้ ระบบกรอบ
อาคารมีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้ อนที่ดีขึ ้น
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ
การศึกษามีขอบเขตดังต่อไปนี ้
1. ตัวอย่างวัสดุและคุณสมบัตขิ องวัสดุ ที่ใช้ สาหรับการพัฒนาโปรแกรมจะนามาจากวัสดุ
ที่มีอยูใ่ น ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 และโปรแกรม BEC เวอร์ ชนั 1.0.5
2. ตัวอย่างหรื อแบบจาลองอาคารที่ นามาใช้ ในการตรวจสอบความถูกต้ องของผลการ
คานวณ มีจานวนทังสิ
้ ้น 4 ตัวอย่าง โดยนามาจากเอกสารของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการ
อนุรักษ์ พลังงาน ได้ แก่ เอกสารหลักสูตรมาตรฐานการอนุรักษ์ พลังงานในอาคาร และเอกสารการ
ฝึ กอบรมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร
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1.4 วิธีกำรดำเนินกำรพัฒนำโปรแกรม
การพัฒนาโปรแกรมมีขนตอนวิ
ั้
ธีการดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. ศึกษา พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2550
2. ศึกษาวิธีการคานวณ OTTV-RTTV จากเอกสารที่ เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้ เพื่อให้ เข้ าใจถึง
ความแตกต่างและหลักวิธีการคานวณตามลาดับ
2.1 กฎกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2538
2.2 กฎกระทรวงพลัง งาน เรื่ อ ง ก าหนดประเภท หรื อ ขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552
2.3 ประกาศกระทรวงพลัง งาน เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารค านวณในการ
ออกแบบอาคารแต่ละระบบการใช้ พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้ พลัง งานหมุนเวียนใน
ระบบต่างๆ ของอาคาร พ.ศ. 2552
3. ศึกษาโปรแกรม BEC ซึง่ เป็ นโปรแกรมที่ใช้ ในการตรวจประเมินอาคารตามกฎหมายใน
ปั จจุบนั ซึ่งมีความสามารถในการหาค่า OTTV-RTTV เพื่อศึกษาวิเคราะห์ลกั ษณะ รู ปแบบการ
ทางานของโปรแกรม เพื่อนาข้ อดีและข้ อจากัดในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบค่า OTTV-RTTV
ของระบบกรอบอาคารไปใช้ ในการพัฒนาโปรแกรม
4. ศึกษาวิธีออกแบบและพัฒนาระบบกรอบอาคารจากการสร้ างแบบจาลองสามมิติใน
โปรแกรม SketchUp
5. ศึก ษาวิ ธี ก ารพัฒ นาโปรแกรมเสริ ม เพื่ อ ท าการประมาณค่า OTTV-RTTV จาก
แบบจาลอง และพัฒนาโปรแกรมเสริ มโดยประยุกต์ให้ เข้ ากับวิธีการพัฒนาแบบของระบบกรอบ
อาคารด้ วยโปรแกรม SketchUp
6. ทดสอบการทางานของโปรแกรมและตรวจสอบความถูกต้ องของผลการคานวณ โดย
เปรี ยบเที ยบกับ ค่า OTTV-RTTV ที่ ไ ด้ จ ากโปรแกรม BEC ของอาคารตัว อย่า งตามเอกสาร
หลักสูตรมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร และเอกสารการฝึ กอบรมมาตรฐานประสิทธิภาพ
พลังงานของอาคาร จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
7. นาเสนอผลการพัฒนาโปรแกรมเสริมและเสนอแนวทางในการต่อยอดผลการพัฒนา
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8
1.5 แผนผังวิธีดำเนินกำรพัฒนำโปรแกรม
วิธีการดาเนินการพัฒนาโปรแกรมเสริมมีขนตอนการด
ั้
าเนินงานตามแผนผังดังภาพที่ 1

OTTV-RTTV
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OTTV-RTTV

ภาพที่ 1 แผนผังวิธีดาเนินการพัฒนาโปรแกรม
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1.6 ประโยชน์ ของกำรพัฒนำโปรแกรม
ประโยชน์ที่ได้ รับจากการพัฒนาโปรแกรมมีดงั ต่อไปนี ้
1. ได้ มาซึ่งโปรแกรมเสริ มสาหรับโปรแกรม SketchUp ที่สามารถช่วยในการประมาณค่า
OTTV-RTTV ของอาคารที่สอดคล้ องกับวิธีการออกแบบของสถาปนิก ลดระยะเวลาและความ
ซับซ้ อนที่เคยใช้ ในกระบวนการตรวจสอบค่า OTTV-RTTV
2. โปรแกรมเสริ มจะช่วยให้ สถาปนิกสามารถเรี ยนรู้ และทาความเข้ าใจ กับการเลือกทิศ
ทางการวางตัวอาคารและการเลือกวัสดุที่จะทาให้ อาคารมีคา่ การถ่ายเทความร้ อนผ่านระบบกรอบ
อาคารที่ต่าลง และนาไปใช้ ในการออกแบบอาคารให้ มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ไม่ใช่
เพียงเพื่อให้ ผา่ นเกณฑ์ในการตรวจประเมินอาคารตามกฎหมายเพียงอย่างเดียว
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บทที่ 2
เอกสารและโปรแกรมที่เกี่ยวข้ อง
บทที่ 2 อธิ บายถึง การศึกษาเอกสารข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องกับการพัฒนาโปรแกรม ได้ แก่
พระราชบัญ ญัติก ารส่ง เสริ ม การอนุรั ก ษ์ พ ลัง งาน กฎกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
สิ่งแวดล้ อม กฎกระทรวงพลังงาน ประกาศกระทรวงพลังงาน และเอกสารของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน เพื่อศึกษาวิธีการคานวณค่า OTTV-RTTV ศึกษาและทดลองใช้ งาน
โปรแกรม BEC เพื่อศึกษาข้ อดีและข้ อจากัดต่อการนาไปใช้ งานในด้ านการออกแบบอาคารของ
สถาปนิก ศึกษาโปรแกรมและพื ้นฐานการพัฒนาโปรแกรมเสริมสาหรับโปรแกรม SketchUp

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

2.1 การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับวิธีการคานวณค่ า OTTV-RTTV
2.1.1 หลักเกณฑ์ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน
ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั (ปี พ.ศ. 2555) มีกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มการอนุรักษ์
พลังงาน ดังต่อไปนี ้
1. พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
2. กฎกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2538 (ออกตามความใน
พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535)
3. พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
4. กฎกระทรวงพลัง งาน เรื่ อง กาหนดประเภท หรื อ ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2552 (ออกตามความ
ใน พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550)
5. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณในการออกแบบอาคาร
แต่ละระบบ การใช้ พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้ พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552 (ออกตามความใน พ.ร.บ. การส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550)
หลักเกณฑ์ข้อบังคับที่ใช้ ควบคุมค่าการถ่ายเทความร้ อนของระบบกรอบอาคารในปั จจุบนั
ใช้ หลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552
10

11
กฎกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 กาหนดให้ การก่อสร้ างหรื อดัดแปลงอาคาร 9 ประเภท ที่
มีขนาดพื ้นที่รวมกันทุกชันในหลั
้
งเดียวกันตังแต่
้ 2,000 ตารางเมตรขึ ้นไป ดังต่อไปนี ้
1. สถานพยาบาล
2. สถานศึกษา
3. สานักงาน
4. อาคารชุด
5. อาคารชุมนุมคน
6. อาคารโรงมหรสพ
7. อาคารโรงแรม
8. อาคารสถานบริการ
9. อาคารห้ างสรรพสินค้ าหรื อศูนย์การค้ า
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ต้ องทาการออกแบบตามหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน โดย
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว แบ่งได้ เป็ น 6 ส่วน ดังต่อไปนี ้
1. ระบบกรอบอาคาร
2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
3. ระบบปรับอากาศ
4. อุปกรณ์ผลิตน ้าร้ อน
5. การใช้ พลังงานโดยรวมของอาคาร
6. การใช้ พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของอาคาร
ในส่วนที่ 1 ของกฎกระทรวงดังกล่าว กาหนดว่า ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของผนังด้ าน
นอกของอาคารในส่วนที่มีการปรับอากาศ ให้ คานวณจากค่าเฉลี่ยที่ถ่วงน ้าหนักของค่าการถ่ายเท
ความร้ อนรวมของผนังด้ านนอกของอาคารแต่ละด้ านรวมกัน 1 (ผนังด้ านนอกและหลังคาอาคารที่
ติดกับพื ้นที่ซึ่งไม่มีการปรับอากาศจะไม่ถกู นามารวมในการคานวณค่า OTTV-RTTV) และในส่วน
ที่ 5 เรื่ อง การใช้ พลังงานโดยรวมของอาคาร กาหนดว่า การขออนุญาตก่อสร้ างหรื อดัดแปลง
1

“กฎกระทรวงพลังงาน เรื่ อง กาหนดประเภท หรื อขนาดของอาคาร และมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2552,” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 126, ตอนที่ 12 ก (20 กุมภาพันธ์ 2552) : 10.

12
อาคารที่ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในส่วนที่ 1 (ระบบกรอบอาคาร) ส่วนที่ 2 (ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง) หรื อส่วนที่ 3 (ระบบปรับอากาศ) ให้ พิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาการใช้ พลังงาน
โดยรวมของอาคาร2 โดยให้ ใช้ วิธีการกาหนดอาคารอ้ างอิงขึ ้นหนึ่งอาคาร ซึ่งอาคารดังกล่าวจะต้ อง
มีรายละเอียดของพื ้นที่ใช้ งาน ทิศทางของกรอบอาคาร เช่นเดียวกับอาคารควบคุมที่จะก่อสร้ าง
และมีคา่ ระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของแต่
ละระบบ อาคารควบคุมขออนุญาตก่อสร้ างดังกล่าว จะผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานก็ตอ่ เมื่อ
ค่าการใช้ พลังงานโดยรวมทังปี
้ ของอาคารควบคุมดังกล่าว ต่ากว่าค่าการใช้ พลังงานโดยรวมทังปี
้
ของอาคารอ้ างอิง
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2.1.2 วิธีการคานวณค่
า
OTTV-RTTV
ส

วิธีคานวณค่า OTTV-RTTV ในปั จจุบนั ใช้ วิธีการคานวณตาม ประกาศกระทรวงพลังงาน
พ.ศ. 25523 ซึ่งแก้ ไขปรับปรุ งเพิ่มเติมจาก กฎกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม
พ.ศ. 25384 (สามารถดาวน์โหลดได้ จาก เว็บไซต์ของกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน
(http://www.dede.go.th) หรื อ เว็บ ไซต์ศูน ย์ ป ระสานงานการออกแบบอาคารเพื่ อการอนุรัก ษ์
พลังงาน (http://www.2e-building.com))
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิธี การคานวณสื บเนื่ องมาจาก วิธี การคานวณค่า OTTVRTTV แบบเดิม ถูก พัฒนาขึน้ โดยเน้ นประเมิ นกับอาคารที่มี ช่วงเวลาการใช้ งานเฉพาะเวลา
กลางวัน (ทัง้ วัน) ยกตัวอย่างเช่น อาคารสานักงาน เป็ นหลัก แต่ วิธีการคานวณแบบใหม่ ตาม
ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 จะแสดงค่าเฉลี่ยของการถ่ายเทพลังงานความร้ อนเข้ าสู่ตวั
อาคาร โดยพิจารณาตามลักษณะประเภทของการใช้ สอยอาคาร (แยกประเภทของอาคาร เป็ น
2

“กฎกระทรวงพลังงาน เรื่ อง กาหนดประเภท หรื อขนาดของอาคาร และมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2552,” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 126, ตอนที่ 12 ก (20 กุมภาพันธ์ 2552) : 10.
3
“ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณในการออกแบบอาคาร
แต่ละระบบ การใช้ พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้ พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126, ตอนพิเศษ 122 ง (28 สิงหาคม 2552) : 139.
4
“กฎกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม พ.ศ. 2538,” ราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่112, ตอนที่ 46 ก (15 พฤศจิกายน 2538) : 1-6.
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สานักงาน ห้ างสรรพสินค้ า และ โรงแรม) และช่วงเวลาที่มีการใช้ งานอาคารเท่านัน้ 5 ส่งผลให้
วิธีการคานวณค่า OTTV-RTTV ในปั จจุบนั มีวิธีการคานวณที่มีซบั ซ้ อนเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับวิธีการ
คานวณแบบเดิม
ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 ระบุวิธีการคานวณค่า OTTV-RTTV ของผนังด้ าน
นอกอาคารหรื อหลัง คาที่ ติดกับพื น้ ที่ ซึ่ง มี ก ารปรั บอากาศ (ผนัง ซึ่ง ติด กับพื น้ ที่ ซึ่ง ไม่มี การปรั บ
อากาศจะไม่ต้องทาการคานวณ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของผนังด้ านที่พิจารณา สามารถหาได้ จากสมการที่ 1
(

เมื่อ

)(

=
=
=
=

=
=
=
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สมการที่ 1

ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของผนังด้ านที่พิจารณา (วัตต์/ตรม.) (
)
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อนรวมของผนังทึบ
(วัตต์/ตรม.-องศาเซลเซียส) ( (
))
อัตราส่วนของพื ้นที่ของหน้ าต่างโปร่ งแสง และหรื อของผนังโปร่ งแสงต่อ
พื ้นที่ทงหมดของผนั
ั้
งด้ านที่พิจารณา (ไม่มีหน่วย)
ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่าระหว่างภายนอกและ
ภายในอาคารซึง่ รวมถึงผลการดูดกลืนรังสีอาทิตย์ของผนังทึบ
(องศาเซลเซียส) ( )
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อนรวมของผนังโปร่งแสง
หรื อกระจก (วัตต์/ตรม.-องศาเซลเซียส) ( (
))
ค่าความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอกอาคาร
(องศาเซลเซียส) ( )
ค่าสัมประสิทธิ์ความร้ อนจากรังสีอาทิตย์ที่สง่ ผ่าน ผนังโปร่งแสงหรื อ
กระจก (ไม่มีหน่วย)

กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ พลังงาน, “คูม่ ือ – เกณฑ์
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสาหรับอาคารที่จะก่อสร้ างหรื อดัดแปลง,” (2552) : ภาคที่ 1-7.
(อัดสาเนา)
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=
=

ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณ์บงั แดด (ไม่มีหน่วย)
ปริมาณรังสีอาทิตย์ตกกระทบ ที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้ อนผ่านผนัง
โปร่งแสง และ/หรื อ ผนังทึบแสง (วัตต์/ตรม.) (
)

ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของผนังทังอาคาร
้
สามารถหาได้ จากสมการที่ 2
∑

เมื่อ

=

(
∑

)(
(
)

)

สมการที่ 2
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พื ้นที่ของผนังด้ านที่พิจารณา ซึ่งรวมพื ้นที่ผนังทึบและพื ้นที่หน้ าต่างหรื อ
ผนังโปร่งแสง (ตรม.) ( )

ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของหลังคาด้ านที่พิจารณา สามารถหาได้ จากสมการที่ 3
(

เมื่อ

)(

=
=
=
=

=
=

)(

)

(

)(

)(

)

(

)(

)(

)(

)

สมการที่ 3

ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของหลังคาด้ านที่พิจารณา
(วัตต์/ตรม.) (
)
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อนรวมของหลังคา
(วัตต์/ตรม.-องศาเซลเซียส) ( (
))
อัตราส่วนของพื ้นที่ของหลังคาโปร่งแสงต่อพื ้นที่ทงหมดของหลั
ั้
งคา
ส่วนที่พิจารณา (ไม่มีหน่วย)
ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่าระหว่างภายนอกและ
ภายในอาคารซึง่ รวมถึงผลการดูดกลืนรังสีอาทิตย์ของผนังทึบ
(องศาเซลเซียส) ( )
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อนรวมของหลังคาโปร่งแสง
(วัตต์/ตรม.-องศาเซลเซียส) ( (
))
ค่าความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอกอาคาร
(องศาเซลเซียส) ( )
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ค่าสัมประสิทธิ์ความร้ อนจากรังสีอาทิตย์ที่สง่ ผ่านหลังคาโปร่งแสง
(ไม่มีหน่วย)
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณ์บงั แดด (ไม่มีหน่วย)
ปริมาณรังสีอาทิตย์ตกกระทบ ที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้ อนผ่านหลังคา
โปร่งแสง (วัตต์/ตรม.) (
)

=
=
=

ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของหลังคาทังอาคาร
้
สามารถหาได้ จากสมการที่ 4
∑

เมื่อ

=

(
∑

)(
( )

)

สมการที่ 4

พื ้นที่ของหลังคาส่วนที่พิจารณา ซึง่ รวมพื ้นที่หลังคาทึบแสงและ
พื ้นที่หลังคาโปร่งแสง (ตรม.) ( )

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 2 วิธีพิจารณาค่าการถ่ายเทความร้ อนของระบบกรอบอาคาร
ก ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของผนังด้ านที่พิจารณา (
)
ข ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของผนังทังอาคาร
้
(
)
ค ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของหลังคาด้ านที่พิจารณา (
)
ง ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของหลังคาทังอาคาร
้
(
)

16
2.1.3 วิธีการคานวณค่ าสัมประสิทธิ์การถ่ ายเทความร้ อน
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อน ( ) คือ ส่วนกลับของค่าความต้ านทานความร้ อนรวม
จากความสัมพันธ์ในสมการ การหาค่า
ตามสมการที่ 1 จะพบว่า หากค่า มีคา่ ที่ต่าก็จะ
ทาให้
มีค่าต่าลงไปด้ วย การหาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อนของวัสดุที่เป็ นผนังทึบ
( ในพจน์ที่ 1) จะหาได้ จากสมการที่ 5
สมการที่ 5

เมื่อ

=

ม
ส
ด
ุ
อ
กลางสดุทกุ ชนิดที่ประกอบขึ ้นเป็ นผนัง
ห
ก
ั
น
ค่าำความต้ านทานความร้ อนรวมของวั
ส
(ตรม.-องศาเซลเซียส/วัตต์) ((

)

) และหาได้ จากสมการที่ 6

สมการที่ 6
เมื่อ

และ

=

=

=
=

ค่าความต้ านทานความร้ อนของฟิ ล์มอากาศ
(ตรม.-องศาเซลเซียส/วัตต์) ((
) )
ซึง่ ประกาศกระทรวงพลังงานกาหนดค่าไว้ ดงั ตารางที่ 1
ค่าความต้ านทานความร้ อนของช่องว่างอากาศในผนัง
(ตรม.-องศาเซลเซียส/วัตต์) ((
) )
ซึง่ ประกาศกระทรวงพลังงานกาหนดค่าไว้ ดงั ตารางที่ 2
ความหนาของวัสดุ (เมตร) ( )
ค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้ อนของวัสดุ
(วัตต์/เมตร-องศาเซลเซียส) ( ( ))
ซึง่ ประกาศกระทรวงพลังงานกาหนดตัวอย่างไว้ ดงั ตารางที่ 3
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ตารางที่ 1 ค่าความต้ านทานความร้ อนของฟิ ล์มอากาศสาหรับผนังอาคาร
ชนิดของผิววัสดุที่ใช้ ทาผนัง
กรณีที่ผิวผนังมีคา่ สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีสงู
กรณีที่ผิวผนังมีคา่ สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีต่า

ค่าความต้ านทานความร้ อนของฟิ ล์มอากาศ
((
) )
ที่ผิวผนังด้ านใน ( )
ที่ผิวผนังด้ านนอก ( )
0.120
0.044
0.299
-

ที่มา : “ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้ พลัง งานโดยรวมของอาคาร และการใช้ พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 25.
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ตารางที่ 2 ค่าความต้ านทานความร้ อนของช่องว่างอากาศที่อยูภ่ ายในผนังอาคาร
ชนิดของผิววัสดุที่ใช้ ทาผนังด้ านในช่องว่างอากาศ
กรณีที่พื ้นผิวผนังมีคา่ สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีสงู
กรณีที่พื ้นผิวผนังมีคา่ สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีต่า

ค่าความต้ านทานความร้ อนของช่องว่างอากาศ
ตามความหนาของช่องว่างอากาศ ((
) )
5 มิลลิเมตร 20 มิลลิเมตร 100 มิลลิเมตร
0.110
0.148
0.160
0.250
0.578
0.606

ที่มา : “ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้ พลัง งานโดยรวมของอาคาร และการใช้ พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 26.
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ตารางที่ 3 ตัวอย่างค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้ อน ( ) ความหนาแน่น ( ) และค่าความร้ อน
จาเพาะ ( ) ของวัสดุชนิดต่างๆ
ลาดับ
1

วัสดุ
วัสดุมงุ หลังคา/ดาดฟ้ า
(ก) กระเบื ้องหลังคาคอนกรี ต
(ข) กระเบื ้องซีเมนต์ใยหินลอนเล็ก
(ค) กระเบื ้องซีเมนต์ใยหินลอนใหญ่
(ง) กระเบื ้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่
(จ) วัสดุหลังคาแอสฟั ลต์
(ฉ) กระเบื ้องปูดาดฟ้ ามวลเบา
(ช) กระเบื ้องใยแก้ วโปร่งแสงเรี ยบ
(ซ) กระเบื ้องใยแก้ วโปร่งแสงลอนใหญ่
(ฌ) กระเบื ้องลูกฟูกโปร่งแสง
(ญ) กระเบื ้องใยแก้ วลอนคูส่ ขี าวขุน่
วัสดุปพู ื ้น/ผนัง
(ก) ไลโนเลียม (พรมน ้ามัน)
(ข) กระเบื ้องยาง
(ค) กระเบื ้องเซรามิค
(ง) หินอ่อน
(จ) หินแกรนิต
(ฉ) หินกาบ
(ช) หินทราย
(ซ) ไม้ ปาร์ เก้
ผนังอิฐ/คอนกรี ต
(ก) อิฐมอญไม่ฉาบ
(ข) อิฐมอญฉาบปูนสองหน้ า

(

(

3

(

)

(

(

0.993
0.384
0.441
0.395
0.421
0.341
0.213
0.181
0.160
0.208

2400
1700
2000
2000
1500
930
1340
1700
1340
1500

0.79
1.00
1.00
1.00
1.51
0.88
1.88
1.88
1.88
1.88

0.227
0.573
0.338
1.250
1.276
0.290
0.721
0.167

1200
1900
2100
2700
2600
2640
2440
600

1.26
1.26
0.80
0.80
0.79
0.96
0.96
0.96

0.473
1.102

1600
1700

0.79
0.79

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

2

))

))

ที่มา : “ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้ พลัง งานโดยรวมของอาคาร และการใช้ พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 27-29.
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จากความสัมพันธ์ของสมการการหาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อน ( ) ตามสมการที่
5 และสมการที่ 6 สรุปได้ วา่
1. หากค่า , , มีค่าสูงขึ ้น จะทาให้ สมั ประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อนมีค่าลดลง
เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 จะเห็นได้ ว่า ผนังที่ประกอบด้ วยวัสดุที่พื ้นผิวผนังมีคา่
สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีต่าจะช่วยให้
มีคา่ ลดลง
2. หากค่า มีคา่ มากขึ ้น จะทาให้ คา่
มีคา่ ลดลง
3. การเลือกใช้ วสั ดุ เช่น โลหะหรื อกระจก จะมีค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้ อนของวัสดุ
( ) ที่สงู กว่าวัสดุที่เป็ น ไม้ หรื อคอนกรี ต หลายเท่าตัว
การหาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อนรวมของวัสดุกระจกที่เป็ นส่วนโปร่งแสง ( ใน
พจน์ที่ 2) ให้ ใช้ หลักการเดียวกันกับการหาค่า ยกเว้ นการหาค่า ประกาศกระทรวงพลังงานฯ
กาหนดค่าที่แตกต่างกันมาให้ ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ค่าความต้ านทานความร้ อนของช่องว่างอากาศที่อยู่ระหว่างแผ่นกระจกหรื อผนังโปร่ ง
แสง
ความหนาของ
ช่องว่างอากาศ (mm)
13
10
7
6
5

ค่าความต้ านทานความร้ อนของช่องว่างอากาศ ((
) )
พื ้นผิวผนังมีคา่ สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีสงู พื ้นผิวผนังมีคา่ สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีต่า
0.119
0.345
0.110
0.278
0.097
0.208
0.091
0.196
0.084
0.167

ที่มา : “ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้ พลัง งานโดยรวมของอาคาร และการใช้ พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 34.
โดยปกติในการออกแบบช่องเปิ ด หากสถาปนิกต้ องการกระจกที่หนามากกว่า 1 ชัน้
สถาปนิกจะเลือกใช้ กระจกประเภทกระจกลามิเนต (Laminated Glass) และหากต้ องการกระจก
มากว่า 1 ชันที
้ ่มีช่องว่างอากาศหรื อ Air Gap ตรงกลางก็จะเลือกใช้ กระจกประเภท กระจกฉนวน
กันความร้ อน (Insulating Glass) มักไม่นิยมนากระจกชันเดี
้ ยวจาพวก Clear Float Glass, Tinted
Float Glass หรื อ Heat Reflective Glass มาทาการติดตังซ้
้ อนกันเพื่อเพิ่มความหนาหรื อสร้ างช่อง
เปิ ดที่มีชอ่ งว่างอากาศตรงกลาง
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แม้ ว่าประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 จะระบุวิธีการสาหรับการหาค่าการถ่ายเท
ความร้ อนของระบบหน้ าต่างที่ประกอบด้ วยกระจกหรื อผนังโปร่ งแสงหลายชัน้ 6 รวมถึงกาหนดค่า
ความต้ านทานความร้ อนของช่องว่างอากาศที่อยูร่ ะหว่างแผ่นกระจกหรื อผนังโปร่งแสง ดังตารางที่
4 แต่ประกาศกระทรวงดังกล่าวระบุให้ ใช้ คา่ SHGC จากผู้ผลิตกระจกหรื อวัสดุโปร่งแสงที่มีผลการ
ทดสอบและวิธีการคานวณที่ได้ รับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ซึง่ เป็ นเรื่ องยากลาบากที่จะทาการ
คานวณหาค่า SHGC รวมของกระจกแต่ละชัน้ ดัง กล่าว เพื่ อนาไปแทนค่าในสมการเพื่อหาค่า
หรื อ
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2.1.4 วิธีการคานวณค่ าอัตราส่ วนระหว่ างส่ วนโปร่ งแสงต่ อพืน้ ที่ทงั ้ หมด
การหาอัตราส่วนระหว่างส่วนโปร่งแสงต่อพื ้นที่ทงหมดของส่
ั้
วนที่พิจารณา (
) คือการ
หาอัตราส่วนระหว่างพื ้นที่กระจกและหรื อผนังโปร่งแสงต่อพื ้นที่ทงหมดของด้
ั้
านที่พิจารณา ดังนัน้
เมื่อพิจารณาจากสมการการหาค่า
ตามสมการที่ 1 ค่า
ก็คือ อัตราส่วนระหว่าง
พื ้นที่สว่ นทึบแสงต่อพื ้นที่ทงหมดของด้
ั้
านที่พิจารณา ดังนันพจน์
้
ที่ 1 ของสมการดังกล่าวจะเป็ นค่า
การถ่ายเทความร้ อนในส่วนที่เป็ นผนังทึบ ของด้ านที่พิจารณา ส่วนพจน์ที่ 2 และ 3 จะเป็ นค่าการ
ถ่ายเทความร้ อนในส่วนของช่องเปิ ดและหรื อของผนังโปร่งแสงของด้ านที่พิจารณา
2.1.5 วิธีการคานวณค่ าความแตกต่ างอุณหภูมิเทียบเท่ า
ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า (TDeq) คือ ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่าง
ภายนอกและภายในอาคารซึ่งมีการคานึงถึงผลการดูดกลืนรังสีอาทิตย์ของผนังทึบ (เป็ นค่าที่มีผล
กับส่วนที่ทบึ แสงเท่านัน)
้ การหาค่า TDeq แยกตามประเภทอาคารดังนี ้
1. สถานศึกษา และสานักงาน
2. ห้ างสรรพสินค้ า ศูนย์การค้ า สถานบริการ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ
3. สถานพยาบาล โรงแรม และอาคารชุด
ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 กาหนดตารางข้ อมูลเพื่อใช้ ประกอบในการหาค่า
TDeq มาให้ ตามตัวอย่างดังตารางที่ 5

6

“ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณในการออกแบบอาคาร
แต่ละระบบ การใช้ พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้ พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 34.
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ตารางที่ 5 ตัวอย่างค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า (TDeq) ของผนังทึบสาหรับอาคารประเภท
สถานศึกษา และสานักงาน
มุมเอียงของผนัง
,องศา
0

ทิศทาง
ทุกทิศทาง

DSH
(

(

15
30
50
100
200
300
400
15
30
50
100
200
300
400
15
30
50
100
200
300
400
15
30
50

))

สัมประสิทธิการดู
์ ดกลืนรังสีอาทิตย์
0.3
0.5
0.7
0.9
16.5
25.0
33.6
42.1
16.2
24.6
33.0
41.5
15.7
24.0
32.3
40.6
14.4
22.3
30.3
38.2
12.1
19.1
26.1
33.1
10.5
16.8
23.0
29.2
10.2
16.2
22.2
28.3
15.8
23.6
31.5
39.3
15.4
23.2
31.0
38.7
14.9
22.6
30.2
37.9
13.7
21.0
28.3
35.6
11.6
18.0
24.5
30.9
10.1
15.9
21.6
27.4
9.8
15.4
20.9
26.5
16.2
24.4
32.6
40.8
15.8
24.0
32.1
40.2
15.4
23.4
31.4
39.4
14.1
21.8
29.4
37.0
11.9
18.7
25.4
32.2
10.4
16.4
22.4
28.4
10.1
15.9
21.7
27.5
16.4
24.9
33.3
41.8
16.1
24.4
32.8
41.2
15.6
23.8
32.1
40.3
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ทิศเหนือ

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศตะวันออก

ที่มา : “ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้ พลัง งานโดยรวมของอาคาร และการใช้ พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” ภาคผนวก 1-39.
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การระบุค่า TDeq จากตารางจาเป็ นจะต้ องทราบข้ อมูลเพื่อใช้ ประกอบในการระบุค่า
TDeq จากตารางดังต่อไปนี ้
1. มุมเอียงของผนัง (Tilt) (องศา)
2. ทิศทางของผนัง (Orientation) (องศา)
3. ผลรวมทังหมดของผลคู
้
ณของความหนาแน่นและความร้ อนจาเพาะของวัสดุแต่ละชนิด
ที่ประกอบในผนัง (DSH) ( (
))
4. สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ของพื ้นผิวผนังด้ านนอกของอาคาร
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มุมเอียงของผนัง (Tilt) สามารถหาได้ จากการวัดมุมเอียงของผนังจากแบบรู ปด้ านหรื อรูป
ตัดของอาคาร ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 กาหนดค่ามุมเอียงของผนังในเบื ้องต้ นไว้ คือ
0, 15, 30, 45, 60, 75 และ 90 องศา โดยมุมเอียงที่ 0 องศา คือระนาบที่ขนานกับพื ้นโลก ส่วนมุม
เอียงที่ 90 องศา คือผนังที่มีระนาบตังฉากกั
้
บพื ้นโลก ในกรณีที่ผนังเอียงทามุมมากกว่า 90 องศา
หรื อผนังเอียงออก ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 ไม่ได้ มีระบุวิธีการอ้ างอิงเอาไว้ แต่ใน
การคานวณจาเป็ นจะต้ องใช้ คา่ ของมุมเอียงของผนังที่ 90 องศาแทน กรณีดงั กล่าวอาจก่อให้ เกิด
การตังข้
้ อสังเกตต่อผลการคานวณได้ เพราะเมื่อผนังเอียงออกมากกว่า 90 องศา รังสีตรงที่ตก
กระทบจะมีปริ มาณลดลง ซึ่งควรจะส่งผลให้ ค่าการถ่ายเทความร้ อนโดยเฉลี่ยต่อตารางเมตรของ
ผนังดังกล่าวลดต่าลงไปด้ วยเช่นกัน
ทิศทางของผนัง (Orientation) สามารถระบุได้ จากวัดทิศทางของผนังอ้ างอิงกับทิศเหนือ
ของแบบผังพื ้นอาคาร ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 กาหนดทิศของผนังในเบื ้องต้ นไว้
ดังนี ้ คือ ทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศใต้ ทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนระนาบที่เอียงขนานกับพื ้นโลกถูกกาหนดให้
เป็ นค่า ทุกทิศทาง
ค่าผลรวมทังหมดของผลคู
้
ณของความหนาแน่นและความร้ อนจาเพาะของวัสดุแต่ละชนิด
ที่ประกอบในผนัง (DSH) สามารถหาได้ จากสมการที่ 7

เมื่อ

( )(

)(

)

( )(

=

ความหนาแน่นของวัสดุ n (กิโลจูล/ตรม.-องศาเซลเซียส) (

)(

)

(

)(

)(

)

สมการที่ 7
(

)

)
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=
=

ความจุความร้ อนของวัสดุ n (กิโลจูล/กิโลกรัม-องศาเซลเซียส)
( ( ))
ความหนาของวัสดุ n (เมตร) ( )

ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 กาหนดค่า DSH ที่ใช้ ในการอ้ างเป็ นช่วงค่าตังแต่
้
15, 30, 50, 100, 200, 300 และ 400 หากผลคูณที่คานวณได้ มีคา่ น้ อยกว่า 15 หรื อมากกว่า 400
ประกาศกระทรวงฯ ระบุให้ ใช้ คา่ DSH ที่ 15 และ 400 ตามลาดับ หากผลคูณที่คานวณได้ อยู่
ในช่วงระหว่าง 15 – 400 ให้ ใช้ วิธีประมาณค่าเชิงเส้ นตรง (Linear Interpolation) ในการหาค่า
ดังกล่าว
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ค่าสัม ประสิท ธิ การดูดกลื นรัง สี อาทิตย์ ของพื น้ ผิวผนัง ด้ านนอกของอาคาร เป็ นค่าที่
ประเมินได้ จากวัสดุที่ใช้ ฉาบหรื อปิ ดผิว และสีของพื ้นผิว โดยมีวิธีพิจารณาดังต่อไปนี ้
1. วัสดุที่มีผิวสะท้ อนแสงหรื อวัสดุที่มีผิวขาวจะมีคา่ เท่ากับ 0.3
2. วัสดุที่มีผิวสีออ่ นจะมีคา่ เท่ากับ 0.5
3. วัสดุที่มีผิวค่อนข้ างเข้ มจะมีคา่ เท่ากับ 0.7
4. วัสดุที่มีผิวสีเข้ มจะมีคา่ เท่ากับ 0.9
การตัดสินใจเลือกใช้ ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ของพื ้นผิวผนังด้ านนอกของ
อาคารค่าใดค่าหนึ่ง อาจก่อให้ เกิดความสับสนแก่ผ้ ทู ี่จะต้ องทาการประเมิน เพราะการจาแนกสี
หรื อ โทนสี ของพื น้ ผิ ว ของวัส ดุใ ห้ ส อดคล้ องตามที่ ร ะบุไ ว้ ตามตัวอัก ษรตามประกาศกระทรวง
พลังงาน พ.ศ. 2552 เป็ นเรื่ องที่ทาได้ ยาก เนื่องจากไม่มีตวั อย่างสาหรับการเทียบเคียงสีที่ชดั เจน
เพียงพอ ตัวอย่างตารางสาหรับการหาค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ของพื ้นผิวผนังด้ าน
นอกของอาคาร มีลกั ษณะดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ของวัสดุผนังและสีภายนอกของผนังชนิดต่างๆ ที่
ใช้ ประกอบการหาค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า
พื ้นผิวของผนังภายนอกอาคาร
วัสดุท่ ใี ช้ ฉาบหรื อปิ ดผิว : แผ่นสะท้ อนแสงทาด้ วย
อลูมิเนียม, หินอ่อนสีขาว, กรวดล้ างสีขาว
สีทาภายนอก : สีขาว, สีเงิน, สีเงินหรื อสีบรอนซ์สะท้ อนแสง
วัสดุท่ ใี ช้ ฉาบหรื อปิ ดผิว : หินอ่อนสีครี มหรื อสีออ่ น,
หินแกรนิตสีครี มหรื อสีออ่ น, กรวดล้ างสีครี มหรื อสีออ่ น, วัสดุ
ปิ ดผิวสีออ่ น
สีทาภายนอก : สีครี ม, สีฟ้าอ่อน, สีเขียวอ่อน, สีเหลืองอ่อน,
สีส้มอ่อน
วัสดุท่ ใี ช้ ฉาบหรื อปิ ดผิว : คอนกรี ตไม่ทาสี, อิฐไม่ทาสี,
แผ่นไฟเบอร์ ไม่ทาสี, กรวดล้ างสีเทา, แผ่นซีเมนต์แอสเบส
ทอสไม่ทาสี
สีทาภายนอก : สีแดง, สีฟ้า, สีเขียว, สีส้ม, สีสนิม (Rustic)
วัสดุท่ ใี ช้ ฉาบหรื อปิ ดผิว : อิฐสีแดง, แอสฟั ลต์, คอนกรี ตสี
เทาเข้ มและสีดา, วัสดุมงุ หลังคาสีเขียวเข้ มและสีแดงเข้ ม
สีทาภายนอก : สีน ้าเงินหรื อสีเขียวเข้ ม, สีเทาเข้ ม, สีน ้าตาล
เข้ ม, สีดา

สัมประสิทธิ์การ
หมายเหตุ
ดูดกลืนรังสีอาทิตย์
0.3
วัสดุที่มีผิว
สะท้ อนแสงและ
วัสดุทีมีผิวสีขาว
0.5
วัสดุที่มีผิวสีออ่ น
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0.7

วัสดุที่มีผิวสี
ค่อนข้ างเข้ ม

0.9

วัสดุที่มีผิวสีเข้ ม

ที่มา : “ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้ พลัง งานโดยรวมของอาคาร และการใช้ พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 30-32.
เมื่อทราบค่า Tilt, Orientation, DSH และสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ จากนันจึ
้ ง
นาข้ อมูลทังหมดไปใช้
้
ประกอบการหาค่า TDeq จากตารางตามตามประเภทการใช้ งานของอาคาร
โดยกาหนดให้ หากข้ อมูลที่ใช้ ประกอบการหาค่า TDeq มีค่าอยู่ในช่วงระหว่างค่าที่กฎหมาย
กาหนดให้ ต้องใช้ วิธีประมาณค่าเชิงเส้ นตรง (Linear Interpolation) เข้ ามาช่วยในการหาค่า TDeq
เมื่อพิจารณาประกอบกับตารางที่ 5 ตารางค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า (TDeq) ของผนัง
ทึบ จะพบว่าเมื่อ ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย์เท่ากับ 0.3 ค่า TDeq ที่หาได้ จากตาราง

25
ดังกล่าวจะมีคา่ น้ อยที่สดุ เมื่อมีคา่ DSH ที่เท่ากัน ซึ่งจะทาให้ คา่ OTTV-RTTV ที่หาได้ มีคา่ น้ อย
ตามไปด้ วย
2.1.6 วิธีการคานวณค่ าความแตกต่ างอุณหภูมิระหว่ างภายในและภายนอกอาคาร
ค่าความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศภายในบริ เวณที่ปรั บอากาศกับอุณหภูมิ
ภายนอกอาคาร ( ) ซึ่งใช้ และมีผลในการคานวณการนาความร้ อนผ่านส่วนโปร่งแสงหรื อกระจก
ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 ได้ กาหนดค่า ของแต่ละประเภทอาคารไว้ ดงั ตารางที่ 7
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ค่าความแตกต่างอุณหภูมิภายใน

ตารางที่ 7 ค่าความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอกอาคารสาหรับอาคารแต่ละ
ประเภท
ประเภทอาคาร

สถานศึกษา สานักงาน
โรงมหรสพ ศูนย์การค้า สถานบริการ
ห้างสรรพสินค้า อาคารชุมนุมคน
โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด

และภายนอกอาคาร
5

( )

5
3

ที่มา : “ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้ พลัง งานโดยรวมของอาคาร และการใช้ พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 35.
2.1.7 วิธีการคานวณค่ าสัมประสิทธิ์ความร้ อนจากรั งสีอาทิตย์ ท่ ีส่งผ่ านส่ วนโปร่ ง
แสง
ค่าสัมประสิทธิ์ความร้ อนจากรังสีอาทิตย์ (SHGC) คือ อัตราส่วนของรังสีอาทิตย์ที่ส่งผ่าน
ส่วนที่โปร่งแสงหรื อกระจก ซึ่งมีผลทาให้ เกิดการถ่ายเทความร้ อนเข้ าสู่ภายในอาคาร โดยประกาศ
กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 ได้ มีการกาหนดตัวอย่างกระจกและค่า SHGC มาให้ ดงั ตารางที่ 8

26
ตารางที่ 8 ตัวอย่างค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อนจากรังสีอาทิตย์ (SHGC) และค่าการ
ส่งผ่านรังสีที่ตามองเห็น (Visible transmittance) ของกระจกชนิดต่างๆ
ความหนา
ของกระจก
ชนิดของกระจก
(mm)
กระจกชันเดี
้ ยวไม่เคลือบผิว
6
กระจกใส
6
กระจกสีบรอนซ์
6
กระจกสีเขียว
6
กระจกสีเทา
6
กระจกสีฟ้าอมเขียว
กระจกสะท้ อนแสงชันเดี
้ ยว
6
กระจกใสเคลือบโลหะสเตนเลส 20%
6
กระจกใสเคลือบไทเทเนียม 20%
6
กระจกใสเคลือบไทเทเนียม 30%
กระจกสองชันไม่
้ เคลือบผิว
6
กระจกใส-กระจกใส
6
กระจกสีบรอนซ์-กระจกใส
6
กระจกสีเขียว-กระจกใส
6
กระจกสีเทา-กระจกใส
6
กระจกสีฟ้าอมเขียว-กระจกใส
6
กระจกสีเขียวคุณภาพสูง-กระจกใส
กระจกสะท้ อนแสง 2 ชัน้
6
กระจกใสเคลือบไทเทเนียม 30% และกระจกใส

ค่าการส่งผ่านรังสี สัมประสิทธิ์การถ่ายเท
ที่ตามองเห็น ความร้ อนจากรังสีอาทิตย์
( )
(SHGC)
0.88
0.54
0.76
0.46
0.75

0.73
0.54
0.54
0.52
0.55

0.2
0.2
0.3

0.28
0.27
0.35

0.78
0.47
0.68
0.41
0.67
0.59

0.6
0.41
0.41
0.39
0.43
0.33

0.27

0.25
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ที่มา : “ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้ พลัง งานโดยรวมของอาคาร และการใช้ พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 35-36.
ตัวอย่างกระจกที่ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 กาหนดมาให้ ไม่ครอบคลุมทัง้
ประเภทและความหนาของกระจกที่มีจาหน่ายอยู่หลายบริ ษัทในปั จจุบนั ในกรณีที่มีการใช้ กระจก
ที่นอกเหนือไปจากตารางดังกล่าว ประกาศกระทรวงพลังงานฯ กาหนดให้ ใช้ คณ
ุ สมบัติของกระจก

27
จากผู้จากผู้ผลิตกระจกหรื อวัสดุโปร่ งแสงที่มีผลการทดสอบและวิธีการคานวณที่ได้ รับ รองจาก
หน่วยงานที่เชื่อถื อได้ 7 ดังนันผู
้ ้ ออกแบบจึงจาเป็ นจะต้ องขอข้ อมูลเกี่ ยวกับคุณสมบัติของกระจก
หรื อวัสดุโปร่งแสงจากผู้ผลิตที่จะใช้ ในอาคาร
2.1.8 วิธีการคานวณค่ าสัมประสิทธิ์การบังแดด
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณ์บงั แดด (SC) คือ อัตราส่วนของรังสีอาทิตย์ที่ลอด
ผ่านอุปกรณ์บงั แดดไปตกกระทบบนหน้ าต่าง หรื อ อัตราส่วนของ รังสีอาทิตย์ที่ผ่านอุปกรณ์ บงั
แดดมาตกกระทบบนหน้ าต่าง ต่อ รังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบบนหน้ าต่างเสมือนไม่มีอปุ กรณ์บงั แดด
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด สามารถเริ่ มต้ นคานวณได้ จากการเริ่ มหา เวลาสุริยะ (Solar
Time) หรื อ เวลาที่สอดคล้ องกับตาแหน่งของดวงอาทิตย์ โดยสามารถคานวณได้ จากสมการที่ 8
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(

เมื่อ

=
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)

สมการที่ 8

เวลาสุริยะ
เวลามาตรฐานท้ องถิ่นที่พิจารณา
เส้ นแวงหลักมาตรฐานของประเทศไทย 105 องศาตะวันออก
เส้ นแวงของตาแหน่งที่พิจารณา 100.5 องศาตะวันออก
สมการเวลา (Equation of Time) หรื อผลต่างของเวลาสุริยะกับเวลาปกติ
มีหน่วยเป็ นนาที โดยสามารถคานวณได้ จากสมการที่ 9
(

)

(

)

(

)

สมการที่ 9

เมื่อ B คือ
(

เมื่อ

=

7

)(

)

สมการที่ 10

วันจูเลียน หรื อ Julian Date ของวันอ้ างอิง 1 = 1 มกราคม หรื อ
152 = 1 มิถนุ ายน (80 = 21 มีนาคม, 173 = 22 มิถนุ ายน,
266 = 23 กันยายน และ 356 = 22 ธันวาคม)

“ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณในการออกแบบอาคาร
แต่ละระบบ การใช้ พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้ พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 35-36.

28
ในขันตอนต่
้
อไปคือการหาความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ ของตาแหน่งของดวงอาทิตย์ มุม
เงย (Altitude) และมุมอะซิมทุ (Azimuth) ของดวงอาทิตย์ ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดงั ภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ตาแหน่งและทิศทางของดวงอาทิตย์ที่สมั พันธ์กบั ตาแหน่งของอาคารบนพื ้นโลก
ที่มา : “ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้ พลัง งานโดยรวมของอาคาร และการใช้ พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 37.
การหามุม Altitude หรื อ และ มุม Azimuth หรื อ สามารถหาได้ จากสมการที่ 11 และ
สมการที่ 12 ตามลาดับ
(

)(

)

(

)(

)(

)

สมการที่ 11

และ
(

)(
(

เมื่อ

=
=
=

)
)

สมการที่ 12

ตาแหน่ง Latitude ของกรุงเทพมหานคร หรื อ 13.7 องศาเหนือ
มุมเบี่ยงดวงอาทิตย์ หรื อ Declination Angle (Radian)
เวลาเที่ยงสุริยะ หรื อ Solar Hour Angle (Radian)

29
การหามุมเบี่ยงดวงอาทิตย์ ( ) และเวลาเที่ยงสุริยะ ( ) สามารถหาได้ จากสมการที่ 13
และสมการที่ 14 ตามลาดับ
(

(

)(

)
)

สมการที่ 13

และ
(

)

สมการที่ 14

ขันตอนต่
้
อไปคือการหา เวคเตอร์ แสดงทิศทางของดวงอาทิตย์ หรื อ โซลาร์ เวคเตอร์ ( )
และเวคเตอร์ ของระนาบเอียง ( ) ซึง่ ตังฉากกั
้
บระนาบเอียง ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดงั ภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ตาแหน่งและทิศทางของระนาบและจุดต่างๆ บนระนาบที่สมั พันธ์กับตาแหน่งของดวง
อาทิตย์
ที่มา : “ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้ พลัง งานโดยรวมของอาคาร และการใช้ พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 39.

30
โซลาร์ เวคเตอร์ ( ) และ เวคเตอร์ ของระนาบเอียง ( ) สามารถหาได้ จากสมการที่ 15
และสมการที่ 16 ตามลาดับ
[

]

สมการที่ 15

[

]

สมการที่ 16

และ

เมื่อ คือ มุมระหว่างระนาบที่พิจารณากับทิศทางของดวงอาทิตย์ (โซลาร์ เวคเตอร์ ) การ
คานวณโคซายน์ของมุมดังกล่าว หรื อ
สามารถคานวณได้ จากสมการที่ 17
(
(

เมื่อ

)(

)

(

คือ
คือ
คือ

)(

)(

สมการที่ 17

)
)(

)

(

)(

)(

)(

)

สมการที่ 18

มุมเอียง (Inclination Angle) ของระนาบที่พิจารณา
มุมอะซิมทุ (Azimuth of Surface) ของระนาบที่พิจารณา
โคซายน์ของมุมระหว่างระนาบที่พิจารณากับทิศทางของดวงอาทิตย์
(โซลาร์ เวคเตอร์ )

ขันตอนต่
้
อไปคือการหา รังสีที่ผ่านอุปกรณ์บงั แดดมาตกกระทบส่วนโปร่งแสง ( ) และ
รังสีที่ตกกระทบส่วนโปร่ งแสงเสมือนไม่มีอปุ กรณ์บงั แดด ( ) ซึ่งสามารถหาได้ จากสมการที่ 19
และสมการที่ 20 ตามลาดับ
(

⁄

)(

(

)(

)(

)
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)
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)

สมการที่ 19

และ

เมื่อ

=

)

(

)

(

)

รังสีตรงของดวงอาทิตย์ (วัตต์/ตรม.) (

สมการที่ 20
)
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รังสีกระจายของดวงอาทิตย์ (วัตต์/ตรม.) (
)
มุมเอียงของระนาบที่พิจารณา
โคซายน์ของมุมระหว่างระนาบที่พิจารณากับโซลาร์ เวคเตอร์
พื ้นที่ที่ไม่เกิดเงาบนส่วนโปร่งแสง (ตรม.) ( )
พื ้นที่ทงหมดของส่
ั้
วนโปร่งแสง (ตรม.) ( )

การหาพื ้นที่ที่ไม่เกิดเงาบนส่วนโปร่งแสง หรื อ

สามารถอธิบายได้ ดงั ภาพที่ 5

ภาพที่ 5 การบังแดดโดยอุปกรณ์บงั แดดแนวนอนที่ติดตังอยู
้ ด่ ้ านหน้ าของหน้ าต่าง
ที่มา : “ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้ พลัง งานโดยรวมของอาคาร และการใช้ พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 40.
ในการหาพื ้นที่
เมื่อกาหนดให้ เป็ นจุดแสดงพิกดั ของจุด P ซึ่งอยู่เหนือส่วนโปร่ ง
แสงเป็ นระยะ h และจุด เป็ นจุดเงาของจุด P เมื่อเวคเตอร์ PS มีทิศทางเดียวกับกับ โซลาร์
เวคเตอร์ ของเวลาที่พิจารณา ทังหมดจะมี
้
ความสัมพันธ์กนั ดังสมการที่ 21
สมการที่ 21
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณ์บงั แดด (SC) สามารถคานวณได้ จากสมการที่ 22
สมการที่ 22
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เมื่อ

=
=

รังสีที่ผา่ นอุปกรณ์บงั แดดมาตกกระทบส่วนโปร่งแสง (วัตต์/ตรม.)
รังสีที่ตกกระทบส่วนโปร่งแสงเสมือนไม่มีอปุ กรณ์บงั แดด (วัตต์/ตรม.)

ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณ์บงั แดดหรื อค่า SC คือ ค่าเฉลี่ยในหนึ่งวันตลอดปี
ของอัตราส่วนของรังสีอาทิตย์ที่ลอดผ่านอุปกรณ์บงั แดดไปตกกระทบยังส่วนโปร่งแสง โดยวันที่จะ
นามาอ้ างอิงคือวันที่ 21 มีนาคม 22 มิถุนายน 23 กันยายน และ 22 ธันวาคม โดยหาได้ จาก
สมการที่ 23
(

เมื่อ

)

[

(

(∑
(∑

=
และ =
)

)

(∑

)

(∑

)

(∑

)

(∑

)

(∑

)

(∑

)
)

]

สมการที่ 23

ค่าเฉลี่ยตลอดปี ของค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด
ชัว่ โมงที่ดวงอาทิตย์ขึ ้นและตก

เมื่อพิจารณาตัวเลข และ ที่ใช้ แทนชัว่ โมงที่ดวงอาทิตย์ขึ ้นและตกที่ถกู ระบุให้ ใช้ ในการ
หาค่า สัม ประสิ ท ธิ์ ก ารบัง แดดตามประกาศกระทรวงพลัง งาน พ.ศ. 2552 มี ค วามขัด แย้ ง กับ
หลักการคานวณค่า OTTV-RTTV ซึ่งใช้ หลักการพิจารณาค่าดังกล่าวตามลักษณะประเภทของ
การใช้ สอยอาคาร (แยกประเภทของอาคาร เป็ น สานักงาน ห้ างสรรพสินค้ า และ โรงแรม) และ
ช่วงเวลาที่มีการใช้ งานอาคาร8
เมื่ อ ท าการศึก ษาเพิ่ ม เติม จากเอกสารการประชุม เชิ ง วิ ช าการเครื อ ข่า ยพลัง งานแห่ง
ประเทศไทยครัง้ ที่ 2 หัวข้ อ Revised Building Energy Code of Thailand: Potential Energy
and Power Demand Savings9 พบว่าในเอกสารมีการกล่าวถึงช่วงเวลาที่ใช้ ในการพิจารณาค่า
OTTV-RTTV ตามประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 จะใช้ เวลาแยกตามประเภทการใช้ งาน
ของอาคารดังตารางที่ 9

8

กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ พลังงาน, “คูม่ ือ – เกณฑ์
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสาหรับอาคารที่จะก่อสร้ างหรื อดัดแปลง,” (2552) : ภาคที่ 1-7.
(อัดสาเนา)
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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เมื่อเวลาที่ใช้ การพิจารณาค่า OTTV-RTTV ของอาคารคือเวลาเริ่ มต้ นและเวลาสิ ้นสุดการ
ใช้ งานของอาคารแต่ละประเภท ดังนันตั
้ วเลข และ ที่จะใช้ ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยในแต่ละวัน
อ้ างอิงของค่ารังสีที่ผ่านอุปกรณ์ บงั แดดมาตกกระทบส่วนโปร่ งแสง ( ) และ รังสีที่ตกกระทบ
ส่วนโปร่ งแสงเสมือนไม่มีอปุ กรณ์บงั แดด ( ) จึงควรจะเป็ นชัว่ โมงเริ่ มต้ นและสิ ้นสุดการใช้ งาน
อาคารด้ วยเช่นกัน
ตารางที่ 9 ระยะเวลาการใช้ งานของอาคารแต่ละประเภท
ประเภทอาคาร
สถานศึกษา สานักงาน
โรงมหรสพ ศูน ย์ก ารค้า สถานบริการ
ห้างสรรพสินค้า อาคารชุมนุมคน
โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด

เวลาการใช้ งาน
08:00-17:00

จานวนชัว่ โมงการใช้ งานต่อปี
2,340

10:00-22:00

4,380

ตลอด 24 ชัว่ โมง

8,760

ที่มา : S. Chirarattananon, P. Chaiwiwatworakul, and others, “Revised Building Energy
Code of Thailand: Potential Energy and Power Demand Savings,” (2549) : 3. (Electronic
Document)
รังสีตรงของดวงอาทิตย์ หรื อค่า
กระทรวงพลังงานได้ กาหนดค่า และ

และรังสีกระจายของดวงอาทิตย์ หรื อค่า
มาให้ ดังตารางที่ 10

ประกาศ
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ตารางที่ 10 รังสีตรง (Beam,
อ้ างอิง 4 วัน
เวลา
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

21 มีนาคม
Beam Diffuse
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
68.5
44.9
185.7
121.6
290.1
190.0
374.8
245.5
433.8
284.1
463.2
303.4
461.0
301.9
427.3
279.8
364.5
238.7
276.7
181.2
170.0
111.3
51.7
33.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

) และรังสีกระจายของดวงอาทิตย์ (Diffuse,
พลังงานของรังสีอาทิตย์ (
)
22 มิถนุ ายน
23 กันยายน
Beam Diffuse
Beam Diffuse
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.5
5.6
0.0
0.0
105.0
77.8
94.4
77.1
196.2
145.4
202.3
165.1
275.6
204.3
296.2
241.8
338.6
250.9
369.9
302.0
381.2
282.6
418.3
341.4
401.1
297.3
437.9
357.5
397.0
294.2
427.6
349.0
369.1
273.6
388.0
316.7
319.1
236.5
321.7
262.6
250.0
185.3
233.5
190.6
165.9
123.0
129.2
105.5
72.0
53.3
16.1
13.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

) สาหรับวัน

22 ธันวาคม
Beam Diffuse
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
64.4
19.9
270.0
83.5
454.4
140.5
603.3
186.5
704.9
217.9
751.3
232.2
738.9
228.4
668.7
206.7
546.1
168.8
380.8
117.7
185.6
57.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ที่มา : “ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้ พลัง งานโดยรวมของอาคาร และการใช้ พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 42-43.
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ในระหว่างการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องวิธีการหาค่า SC พบเอกสารที่มีความขัดแย้ งกัน
เกี่ยวกับวิธีการหาค่ารังสีที่ผา่ นอุปกรณ์บงั แดดมาตกกระทบส่วนโปร่งแสง ( ) สมการที่ 19 ตาม
ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 คือ
1. เอกสารประกอบหลักสูตรมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร (2550)10
2. คูม่ ือ – เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสาหรับอาคารที่จะก่อสร้ างหรื อดัดแปลง
(2552)11
เอกสารทัง้ 2 ฉบับเป็ นเอกสารที่เผยแพร่ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์
พลังงาน ภายในเอกสารทัง้ 2 ฉบับ กาหนดให้ คา่ รังสีที่ผ่านอุปกรณ์บงั แดดมาตกกระทบส่วนโปร่ง
แสง ( ) คือผลรวมของ รังสีตรง และ รังสีกระจาย ของอาทิตย์ที่ตกกระทบหน้ าต่างที่มีอปุ กรณ์
บังแดด ซึง่ สามารถแยกหาได้ ดงั สมการที่ 24 และสมการที่ 25 ตามลาดับ
สมการที่ 24
และ
(

เมื่อ

=

)(

)

สมการที่ 25

แฟคเตอร์ ของการมองเห็น (view factor) จากหน้ าต่างไปยังอุปกรณ์
บังแดด

เมื่อเปรี ยบเทียบพจน์ที่ 2 ของสมการ การหาค่า รังสีที่ผ่านอุปกรณ์บงั แดดมาตกกระทบ
ส่วนโปร่ งแสง ( ) สมการที่ 19 กับค่า รังสีกระจายที่ตกกระทบหน้ าต่างที่มีอุปกรณ์บงั แดด ใน
) ปรากฏอยู่ใน
สมการที่ 25 จะพบว่า ค่าทัง้ 2 คือ ค่าเดียวกัน แต่ในสมการที่ 25 จะมีค่า (
สมการ แต่คา่ ดังกล่าวกลับไม่ปรากฏอยู่ใน พจน์ที่ 2 ของสมการที่ 19 ซึ่งเป็ นสมการการหาค่ารังสี
10

กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ พลังงาน, “เอกสาร
ประกอบหลักสูตรมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร,” (2550) : ภาคที่ 2-41. (อัดสาเนา)
11
กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ พลัง งาน, “คู่มือ –
เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสาหรับอาคารที่จะก่อสร้ างหรื อดัดแปลง,” (2552) : ภาคที่
2-54. (อัดสาเนา)
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ที่ผา่ นอุปกรณ์บงั แดดมาตกกระทบส่วนโปร่งแสง ( ) ตามประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552
ซึง่ ค่าดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อการหาค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด (SC) ในการพัฒนาได้ สาหรับการ
พัฒนาโปรแกรมในเบื ้องต้ นจะทาการพัฒนาโปรแกรมโดยยึดวิธีการคานวณค่ารังสีที่ผ่านอุปกรณ์
บังแดดมาตกกระทบส่วนโปร่ งแสง ( ) ตามสมการที่ 19 เป็ นหลัก เนื่องจากเป็ นหลักการตาม
ประกาศกระทรวง พ.ศ. 2552 ที่ประกาศบังคับใช้ เป็ นข้ อกฎหมาย
จากการศึกษาวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด หรื อค่า SC จะเห็นได้ ว่า ความสาคัญ
หรื อวัตถุประสงค์หลักของอุปกรณ์บงั แดดก็คือ การป้องกันรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ ตกกระทบ
บนกระจกของหน้ าต่าง โดยอุปกรณ์บงั แดดที่ดีจะต้ องบังรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ให้ ได้ มากที่สดุ แต่
ยังคงปล่อยให้ รังสี กระจายจากท้ องฟ้ าส่งผ่านเข้ ามายัง ภายในของอาคารในระดับที่ เหมาะสม
เพื่อให้ แสงสว่างกับพื ้นที่ใช้ สอยภายในอาคาร12
การหาค่ า ตัว แปรแต่ ล ะตัว มี ค วามสลับ ซับ ซ้ อนเป็ นอย่ า งมาก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
กระบวนการในการหาพื ้นที่ที่ไม่เกิดเงาบนส่วนโปร่งแสง ( ) ในทุกชัว่ โมงของการใช้ งานอาคาร
ของวันอ้ างอิงทัง้ 4 วัน เพื่อนาไปหาค่าเฉลี่ยของ รังสีที่ผ่านอุปกรณ์บงั แดดมาตกกระทบส่วนโปร่ง
แสง ( ) และ รังสีที่ตกกระทบส่วนโปร่งแสงเสมือนไม่มีอปุ กรณ์บงั แดด ( ) ซึ่งทาให้ การหาค่า
SC เพื่อนาไปใช้ ตรวจสอบค่า OTTV-RTTV ทาได้ ยากยิ่ง หากปราศจากเครื่ องมือช่วยในการ
คานวณ (โปรแกรม BEC)
2.1.9 วิธีการคานวณค่ ารังสีอาทิตย์ ท่ มี ีผลต่ อการถ่ ายเทความร้ อน
ค่ารังสีอาทิตย์ที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้ อน (ESR) คือ รังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบบนส่วน
โปร่ งแสงในมุมเอี ยงและทิศทางที่แตกต่างกัน ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 ได้ กาหนด
ตารางประกอบการหาค่า ESR เป็ นตารางมาให้ ทงสิ
ั ้ ้น 3 ตาราง ซึ่งมีลกั ษณะคล้ ายกัน โดยแยก
ตามประเภทการใช้ สอยอาคาร ตัวอย่างตารางที่นามาเป็ นตัวอย่างคือ ตารางแสดงค่ารังสีอาทิตย์ที่

12

กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ พลังงาน, โครงการ
ส่ง เสริ ม และกากับการอนุรักษ์ พ ลังงานในอาคารที่ จะก่อสร้ างหรื อดัดแปลง, “การอบรมเชิ ง
ปฏิ บัติก ารการตรวจประเมิ น อาคารที่ จ ะก่ อ สร้ างหรื อ ดัด แปลงเพื่ อ การอนุรั ก ษ์ พ ลัง งานตาม
กฎหมาย,” (2552) : 2. (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์)
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มีผ ลต่อการถ่ายเทความร้ อน (ESR) สาหรั บอาคารประเภทสถานศึกษาหรื อสานักงาน ซึ่ง มี
ลักษณะดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ตัวอย่างค่ารังสีอาทิตย์ที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้ อน (ESR) สาหรับอาคารประเภท
สถานศึกษาหรื อสานักงาน
ค่ารังสีอาทิตย์ที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้ อนตามทิศทางของผนัง (

มุมเอียง
(องศา)

เหนือ

0
15
30
45
60
75
90

437.38
405.00
358.99
306.68
255.37
212.39
185.06

ตะวันออก
ตะวันออก
เฉียงเหนือ

437.38
421.74
390.20
348.31
301.60
255.60
215.84

437.38
433.61
412.96
379.58
337.61
291.21
244.53

)

ตะวันออก
เฉียงใต้

ใต้

ตะวันตก
เฉียงใต้

ตะวันตก

ตะวันตก
เฉียงเหนือ

437.38
440.00
425.48
397.17
358.44
312.65
263.14

437.38
441.62
428.59
401.47
363.45
317.70
267.41

437.38
438.90
422.98
393.20
353.18
306.52
256.82

437.38
431.51
408.39
372.57
328.62
281.11
234.58

437.38
419.53
385.65
341.61
293.33
246.70
207.62

ที่มา : “ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณในการออกแบบอาคารแต่
ละระบบ การใช้ พลัง งานโดยรวมของอาคาร และการใช้ พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 44.
สาหรับการหาค่า ESR จาเป็ นต้ องทราบมุมเอียงของผนัง (Tilt) และทิศทางของผนัง
(Orientation)
การหาค่ามุมเอียงของผนัง ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 กาหนดค่ามุมเอียงของ
ผนังในเบื ้องต้ นไว้ คือ 0, 15, 30, 45, 60, 75 และ 90 องศา โดยมุมเอียงที่ 0 องศา ก็คือระนาบที่
ขนานกับพื ้นโลก ส่วนมุมเอียงที่ 90 องศา ก็คือผนังที่มีระนาบตังฉากกั
้
บพื ้นโลก ในกรณีที่ผนังเอียง
ทามุมมากกว่า 90 องศา ให้ ใช้ คา่ มุมที่ 90 องศา
การหาทิศทางของผนัง ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 กาหนดทิศทางของผนังใน
เบื ้องต้ นไว้ คือ ทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ทิศใต้ ทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนระนาบที่เอียงขนานกับพื ้นโลกถูก
กาหนดให้ เป็ น ทุกทิศทาง
ในกรณีที่มมุ เอียงและทิศทางของระนาบอยูใ่ นช่วงระหว่างค่าในตาราง การหาค่า ESR ให้
ใช้ วิธีการประมาณค่าเชิงเส้ นตรงช่วยในการหาค่าดังกล่าว
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2.2 หลั ก เกณฑ์ ก ารออกแบบอาคารเพื่อการอนุ รัก ษ์ พลั งงานที่ ส่งผลต่ อการออกแบบ
อาคารของสถาปนิก
จากการศึกษา พ.ร.บ. การส่งเสริ มการอนุรักษ์ พ ลัง งาน ทัง้ 2 ฉบับ รวมไปถึง กฎ
กระทรวงฯ และประกาศกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้ องกับการคานวณ OTTV-RTTV ทัง้ 3 ฉบับ ล้ วนส่งผล
ต่อ กระบวนการท างานออกแบบของสถาปนิ ก ในหลายๆ ด้ า น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ประกาศ
กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 ที่ได้ กาหนดหลักการคานวณค่า OTTV-RTTV เอาไว้ อย่างซับซ้ อน
และยากลาบากในคานวณหาค่า OTTV-RTTV หากปราศจากเครื่ องมือหรื อโปรแกรมช่วยในการ
คานวณ นอกจากความซับซ้ อนของวิธีการคานวณที่เพิ่มขึ ้นแล้ ว ยังพบว่ามีจดุ ที่จะส่งผลกระทบต่อ
ขันตอนการท
้
างานและวิธีการออกแบบอาคารของสถาปนิก รวมทัง้ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
โปรแกรมประมาณค่า OTTV-RTTV โดยมีประเด็นที่ควรศึกษาดังนี ้
2.2.1 การออกแบบอาคารที่ต้องมีการคานวณค่ า OTTV-RTTV
จากการศึก ษาวิ ธี ก ารค านวณตามประกาศกระทรวงพลัง งาน พ.ศ. 2552 พบว่า การ
คานวณค่า OTTV-RTTV จาเป็ นต้ องใช้ ข้อมูลอาทิเช่น พื ้นที่ผนัง (WWR) หรื อสัมประสิทธิ์ การ
ถ่ายเทความร้ อนของวัสดุ (U) การหาค่าดังกล่าวจาเป็ นจะต้ องมีแบบอาคารที่มีรายละเอียดของ
ระยะต่างๆ และรายละเอียดวัสดุของอาคารที่ค่อนข้ างสมบูรณ์ จึงจะสามารถทาการคานวณได้
หากทาการคานวณค่า OTTV-RTTV แล้ วพบว่าค่าที่ได้ เกินเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดไว้ ผู้ออกแบบ
จะต้ องย้ อนกลับมาทาการพัฒนารายละเอียดของแบบอาคารใหม่อีกครัง้ ก่อนทาการคานวณซ ้า
จนกว่าค่า OTTV-RTTV จะอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่า การคานวณค่า OTTV-RTTV
ตาม พ.ร.บ. เป็ นการเพิ่มขัน้ ตอนในกระบวนการออกแบบของสถาปนิกดังแผนผัง เปรี ยบเทียบ
ขันตอนการออกแบบอาคารของสถาปนิ
้
กตามภาพที่ 6
การตรวจสอบค่า OTTV-RTTV อาจทาให้ เกิ ดการเสี ยเวลาในขัน้ ตอนของการแก้ ไ ข
รายละเอียดของแบบอาคารระหว่างขันตอน
้
Design Development ได้ หลายครัง้ ดังนัน้ หาก
สามารถตรวจสอบค่า OTTV-RTTV ได้ ตงแต่
ั ้ ขนตอนของการท
ั้
า Preliminary Sketch Design จะ
ทาให้ สามารถลดเวลาและขันตอนการท
้
างานที่ซ ้าซ้ อน ที่อาจเกิดขึ ้นในขันตอนของการท
้
า Design
Development และ การตรวจสอบค่า OTTV-RTTV อี ก ทัง้ ยัง เป็ นการเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพในการ
ออกแบบอาคารเพื่อให้ มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานได้ ดียิ่งขึ ้น
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Data & Site
Analysis

Data & Site
Analysis

Preliminary
Sketch Design

Preliminary
Sketch Design

Design
Development

Design
Development

Construction
Drawing

OTTV-RTTV
Calculation

Building
Auditing

Building
Construction

Construction
Drawing

Building
Auditing

(ก)
Building
Construction

(ข)
ภาพที่ 6 แผนผังขันตอนการออกแบบอาคารของสถาปนิ
้
ก
ก แผนผังขันตอนการออกแบบอาคารของสถาปนิ
้
ก
ข แผนผังขันตอนการออกแบบอาคารเมื
้
่อมีการคานวณค่า OTTV-RTTV
2.2.2 การออกแบบอาคารที่มีพนื ้ ที่เปิ ดโล่ งตรงกลาง
ในการออกแบบอาคารที่มีพื ้นที่เปิ ดโล่งตรงกลาง ที่มีลกั ษณะดังภาพที่ 7 ผนังด้ านที่ติดกับ
พื ้นที่เปิ ดโล่งดังกล่าวจะถือว่าเป็ นผนังภายนอกอาคาร จะต้ องถูกนามารวมพิจารณาในการหาค่า
OTTV การคานวณค่า OTTV ของอาคารในลักษณะดังกล่าว ไม่มีระบุไว้ ใน พ.ร.บ. กฎกระทรวง
หรื อประกาศกระทรวง ดัง นัน้ จึง อาจก่อให้ เกิ ดความสับสนแก่ผ้ ูที่ต้องการทาการตรวจสอบค่า
OTTV ของอาคารลักษณะดังกล่าว
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เมื่อพิจารณาถึงปริ มาณความร้ อนของผนังด้ านที่ติดกับพื ้นที่เปิ ดโล่งตรงกลางตามสภาพ
ความเป็ นจริงแล้ ว หากพื ้นที่เปิ ดโล่งมีลกั ษณะแคบและสูง ผนังอาคารที่อยู่ภายใน Court นันมั
้ กจะ
ถูกเงาจากตัวอาคารอีกด้ านบังอยู่เกือบตลอดเวลา เมื่อต้ องถูกนามารวมอยู่ในผลของการคานวณ
ก็จะทาให้ ผลการคานวณค่า OTTVi ของผนังด้ านที่พิจารณานันคลาดเคลื
้
่อนไปจากความเป็ นจริง
นอกจากกรณีของอาคารที่มีพื ้นที่เปิ ดโล่งตรงกลางแล้ ว ยังมีกรณีอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น เงา
ที่เกิดจากการบังกันเองของตัวอาคาร หรื อ เงาที่เกิดจากองค์ประกอบ ยกตัวอย่างเช่น ผนังลอยตัว
หรื อ เสาลอย เมื่อกฎหมายไม่ได้ มีการระบุว่าอย่างชัดเจนว่าเงาอันเกิดจากองค์ประกอบอาคาร
อื่นๆ นอกเหนือไปจากอุปกรณ์บงั แดดสามารถนามาคิดสเหมือนเป็ นเงาที่เกิดจากอุปกรณ์ บงั แดด
ได้ หรื อไม่ จึงอาจทาให้ เกิดความสับสนแก่ผ้ ทู ี่ต้องตรวจสอบค่า OTTV-RTTV หรื อเกิดข้ อจากัดใน
การออกแบบอาคาร
2.2.3 การออกแบบอาคารที่มีองค์ ประกอบของระนาบโค้ งหรือรู ปทรงอิสระ
จากวิธี การคานวณค่า OTTV-RTTV ตามประกาศกระทรวงพลัง งาน พ.ศ. 2552 ได้
กาหนดวิธีพิจารณาค่า OTTV-RTTV โดยใช้ การวิธีการหาค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของผนังหรื อ
หลังคาทีละด้ าน (OTTVi-RTTVi) ในกรณีที่อาคารมีองค์ประกอบอาคารที่เป็ นผนังหรื อหลังคาที่
เป็ นระนาบโค้ งที่มีลกั ษณะดังภาพที่ 7 การหาค่า OTTV-RTTV จึงจาเป็ นต้ องทาการแบ่งระนาบ
โค้ งออกเป็ นส่วนๆ เพื่อแยกพิจารณาพื ้นที่และทิศทางทีละส่วนเสมือนเป็ นระนาบแบนเรี ยบ เพื่อ
แยกหาค่า OTTVi หรื อค่า RTTVi ของระนาบที่พิจารณาทีละส่วน แต่เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ ระบุ
ถึงวิธีการแบ่งจานวนระนาบอย่างชัดเจน ผลการคานวณค่า OTTV-RTTV ของอาคารจึงอาจมี
ความแตกต่างกันเมื่อใช้ วิธีการแบ่งระนาบที่ไม่เท่ากัน
การแบ่งระนาบโค้ งที่พิจารณาออกเป็ นส่วนย่อย เพื่อหาค่า OTTV-RTTV ทาให้ ต้องใช้
ระยะเวลาในการคานวณเพิ่มมากขึ น้ หากอาคารมีรูปด้ านและหลังคาที่มีความซับซ้ อน หรื อมี
องค์ประกอบที่เป็ นระนาบโค้ งเป็ นจานวนมาก จะทาให้ การหาค่า OTTV-RTTV ทาได้ ยาก หาก
อาคารมี รูปทรงเป็ นรู ปร่ างอิส ระ การหาค่า OTTV-RTTV ก็ จ ะทาได้ ยากมากยิ่ง ขึน้ และอาจ
ก่อให้ เกิดความคลาดเคลื่อนของผลการคานวณเมื่อใช้ วิธีการแบ่งส่วนที่ไม่เหมือนกัน
2.2.4 การออกแบบจัดวางพืน้ ที่ปรับอากาศและไม่ ปรับอากาศ
ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 กาหนดว่า ผนังอาคารด้ านนอกหรื อหลังคาของ
อาคารที่ติดกับพื ้นที่ที่ไม่มีการปรับอากาศดังภาพที่ 7 ไม่ต้องนามารวมในการคานวณค่า OTTVRTTV จากข้ อกาหนดดังกล่าว ทาให้ การออกแบบอาคารด้ วยการนาเอาพื ้นที่ที่ไม่มีการปรับอากาศ
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ยกตัวอย่างเช่น ลิฟต์ บันไดหนีไฟ ห้ องเครื่ อง ส่วนซ่อมบารุ ง หรื อทางเดิน มาไว้ ติดกับผนังด้ าน
นอกของอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผนังด้ านทิศใต้ และทิศตะวันตก จะช่วยทาให้ สามารถลดค่า
OTTV-RTTV ของทังอาคารโดยเฉลี
้
่ยลงได้
จากกรณีดงั กล่าวอาจเป็ นช่องว่างของกฎหมายที่อาจก่อให้ เกิดการหลีกเลี่ ยงการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายได้ หากไม่ได้ มีการระบุการติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศไว้ ในแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้ าง
แต่ดาเนินการติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศในภายหลัง ซึ่ง เป็ นเรื่ องยากต่อการตรวจสอบ ส่งผลให้ การ
ใช้ พลังงานภายในอาคารไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ได้ ผา่ นการตรวจประเมิน

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 7 ลักษณะการออกแบบที่อาจก่อให้ เกิดข้ อสงสัยต่อการหาค่า OTTV-RTTV
ก อาคารที่มีลกั ษณะเป็ น Court
ข อาคารที่มีผนังโค้ งหรื อหลังคาโค้ ง
ค ผนังกระจกของพื ้นที่ไม่ปรับอากาศที่อยูด่ ้ านนอกของอาคารจะไม่นามาคานวณ
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2.3 การศึกษาโปรแกรม Building Energy Code (BEC)
โปรแกรมประเมินประสิทธิ ภาพพลังงานของอาคาร หรื อโปรแกรม Building Energy
Code (BEC) เป็ นโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อใช้ สาหรับตรวจสอบความสอดคล้ องของแบบอาคาร
ต่อเกณฑ์มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร จัดทาขึ ้นภายใต้ พ.ร.บ. การส่งเสริ มการอนุรักษ์
พลังงานในอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255013
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน (พพ.) ได้ ว่าจ้ างให้ บริ ษัท เอเบิล คอนซัล
แตนท์ จากัด เป็ นที่ปรึกษาดาเนินการจัดทาโปรแกรมรุ่นทดลองใช้ งาน ซึ่งแล้ วเสร็ จในปี พ.ศ. 2547
และเปิ ดให้ มี ก ารดาวน์ โ หลดทดลองน าไปใช้ ง านเพื่ อ จะน าข้ อ มูล การใช้ ง านกลับ มาพัฒ นา
โปรแกรม แต่เนื่ องจากยัง ไม่ไ ด้ มี การใช้ พ.ร.บ. ดัง กล่าว จึงทาให้ มีผ้ ูสนใจทดลองดาวน์ โหลด
โปรแกรมไปใช้ งานเพี ยงเล็กน้ อย ซึ่งทาให้ สามารถเก็ บข้ อมูลการใช้ งานได้ น้อย จึง ไม่สามารถ
พัฒนาโปรแกรมให้ สมบูรณ์ ได้ เต็มที่ แต่อย่างไรก็ดีทีมงานผู้พัฒนายังคงยืนยันว่า หลักการและ
เนื ้อหาด้ านเทคนิคของโปรแกรม ยังคงถูกต้ องและสอดคล้ องกับ พ.ร.บ. ที่ประกาศใช้ งาน14 โดย
สามารถดาวน์โหลดได้ จากเว็บไซต์ศนู ย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน
(www.2e-building.com) สาหรับเวอร์ ชนั ของโปรแกรม BEC ที่ใช้ เป็ นตัวอย่างในการพัฒนาครัง้ นี ้
คือโปรแกรม BEC เวอร์ ชนั 1.0.5 ซึง่ เป็ นเวอร์ ชนั ล่าสุด
2.3.1 ความต้ องการพืน้ ฐานและการติดตัง้ โปรแกรม BEC
โปรแกรม BEC เป็ นโปรแกรมที่มีลกั ษณะเป็ นโปรแกรมประเภท Portable Program หรื อ
โปรแกรมที่สามารถคัดลอกไปใช้ บนคอมพิวเตอร์ เครื่ องใดก็ได้ (ที่รองรับความต้ องการพื ้นฐานของ
โปรแกรม) โดยไม่ต้องทาการติดตังโปรแกรม
้
(Installed) ความต้ องการพื ้นฐานของโปรแกรมมี
รายละเอียดดังนี ้
1. ติดตังและท
้
างานได้ อย่างถูกต้ องบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows XP SP2 ขึ ้นไป
2. ต้ องการโปรแกรมสนับสนุนการทางานพื ้นฐาน Microsoft .NET Framework 3.5 หรื อ
dotnetfx35.exe (ดาวน์โหลดและติดตังใช้
้ งานโดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยได้ จาก www.microsoft.com)
3. แสดงผลได้ ดีในหน้ าจอที่มีขนาดตังแต่
้ 1024x768 pixels ขึ ้นไป
13

บริ ษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จากัด , คู่มือการใช้ งานโปรแกรมตรวจสอบความ
สอดคล้ องของแบบอาคารต่ อเกณฑ์ มาตรฐานการอนุ รักษ์ พลังงานในอาคาร เวอร์ ชั น
1.0.5, (2552) : 1. (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์)
14
“เรื่ องเดียวกัน”

43
การติดตังท
้ าได้ โดยการคัดลอก (Copy) โฟลเดอร์ BEC_v.1.0.5 ทัง้ โฟลเดอร์ ลงไปยัง
คอมพิวเตอร์ และเริ่ มการทางานของโปรแกรมได้ โดยการดับเบิ ้ลคลิกที่ไฟล์ BEC.exe เพื่อเข้ าสู่
หน้ า Login ของโปรแกรม
2.3.2 ส่ วนประกอบของโปรแกรม BEC
ที่หน้ า Login ผู้ใช้ งานสามารถเลือกที่จะสร้ างโปรเจคขึ ้นใหม่ หรื อเลือกที่จะ Login เข้ า
ทางานโปรเจคที่มีอยู่แล้ ว การสร้ างโปรเจคใหม่โปรแกรมจะทาการสร้ างฐานข้ อมูลสาหรับ โปรเจค
ขึน้ มาใหม่ เพื่ อใช้ เ ก็ บข้ อมูล ของโปรเจคนัน้ ๆ ซึ่ง ต้ องมี การระบุข้อมูล พื น้ ฐาน ยกตัวอย่างเช่น
ประเภทและ ตาแหน่งที่ตงของอาคาร
ั้
ซึง่ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการคานวณ ส่วนการ
เลือกโปรเจคเดิมที่มีอยูแ่ ล้ ว จะเป็ นการเลือกรายชื่อโปรเจคและระบุ Password ของโปรเจคที่สร้ าง
ไว้ แล้ ว เพื่อ Login เข้ าสูฐ่ านข้ อมูลของโปรเจค

(ก)

ภาพที่ 8 การสร้ างโปรเจคในโปรแกรม BEC
ก เลือก Create New Project

(ข)

ข กาหนดข้ อมูลของโปรเจค

การกาหนดตาแหน่งที่ตงั ้ (Location) ของโปรเจคในโปรแกรม BEC จะใช้ การเลือกชื่อ
จังหวัด การเลือกดังกล่าวจะเป็ นการกาหนดค่า Latitude/Longitude ซึ่งถูกกาหนดค่ามาโดย
โปรแกรม BEC แต่จากการศึกษายังไม่สามารถทราบได้ วา่ ผู้จดั ทาโปรแกรม BEC ใช้ หลักการอะไร
ในการกาหนดค่า Latitude/Longitude ของแต่ละจังหวัดและนามาใช้ เป็ นฐานข้ อมูลในโปรแกรม
และใช้ ในการคานวณ
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จากการทดลองสร้ างโปรเจค พบว่าในหนึ่ง โปรเจคสามารถระบุประเภทการใช้ งานของ
อาคารได้ เพียง 1 ประเภทเท่านัน้ ซึ่งในกรณี ของอาคารที่ มีลักษณะเป็ นอาคารเอนกประสงค์
ยกตัว อย่า งเช่น อาคารที่ ด้ านล่างเป็ นอาคารส านักงานและด้ านบนเป็ นอาคารพักอาศัย การ
ตรวจสอบค่า OTTV-RTTV ด้ วยโปรแกรม BEC จะต้ องใช้ วิธีแยกโปรเจคออกเป็ น 2 โปรเจค เพื่อ
แยกคานวณค่า OTTV-RTTV ตามประเภทหรื อลักษณะของการใช้ งานอาคาร เมื่อสร้ างโปรเจค
และ Login เข้ าใช้ งาน ผู้ใช้ งานจะพบหน้ าแสดงผลของโปรแกรม BEC ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 หน้ าหลักของโปรแกรม BEC
ส่วนประกอบหลักของโปรแกรม BEC ประกอบไปด้ วย 4 ส่วนคือ ส่วนแสดงสถานะ ส่วน
แสดงผล เมนูบาร์ และเมนูหลัก โดยมีลกั ษณะดังภาพที่ 10
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C

A

B
D

ภาพที่ 10 ส่วนประกอบหลักของโปรแกรม BEC
ก ส่วนแสดงสถานะ (A)
ข ส่วนแสดงผล (B)
ค เมนูบาร์ (C)
ง เมนูหลัก (D)
1. ส่วนแสดงสถานะ เป็ นส่วนที่แสดงข้ อมูลโปรเจค อันประกอบไปด้ วย
1.1 ชื่อโปรเจค ที่กาลังทางานอยู่
1.2 ประเภทของการใช้ งานอาคาร แบ่งเป็ น 3 ประเภทคือ Department Store,
Hotel & Hospital และ Office & School เพื่อเป็ นตัวกาหนดให้ โปรแกรมทราบประเภทของค่าตัว
แปรของอาคารประเภทต่างๆ อาทิเช่น ค่า ค่า TDeq หรื อค่า ESR เป็ นต้ น
1.3 ที่ตงโปรเจค
ั้
จะเป็ นตัวกาหนดให้ โปรแกรมทราบค่า Latitude/Longitude
ของแต่ละพื ้นที่ ซึง่ จาเป็ นต้ องใช้ ในการคานวณค่า SC โดยกาหนดให้ ผ้ ใู ช้ งานเลือกที่ตงเป็
ั ้ นชื่อของ
จังหวัด ยกตัวอย่างเช่น Amnat Charoen, Ang Thong, Ayutthaya, Bangkok เป็ นต้ น
2. ส่ ว นแสดงแสดงผล เป็ นส่ ว นที่ ใ ช้ ในการแสดงผลและป้ อนข้ อมู ล ต่ า งๆ ซึ่ ง จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามการเลือกหัวข้ อจากเมนูหลัก
3. เมนูบาร์ ประกอบไปด้ วยเมนูดงั ต่อไปนี ้
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3.1 เมนู File ซึ่งจะเป็ นการจัดการเกี่ยวกับการบันทึกข้ อมูลโปรเจค (Save) การ
เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) หรื อการพิมพ์ข้อมูลของโปรเจค (Print)
3.2 เมนู View จะใช้ แสดงตารางข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอาคาร
3.3 เมนู Tool จะเป็ นส่วนที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือช่วยเหลือต่างๆ ซึ่งการคานวณ
เพื่อหาค่า SC หรื อ Shading Coefficient ถูกจัดเป็ นเครื่ องมือตัวหนึ่งในเมนูนี ้ เมื่อเรี ยกใช้ งานเมนู
Shading Coefficient Calculation เพื่อหาค่า SC โปรแกรม BEC จะทาการเรี ยก Sub Program ที่
ชื่ อว่า ShadingCoeff01.exe ขึน้ มาทางานเพื่ อหาค่า SC โดยแยกการทางานเป็ นอิสระจาก
โปรแกรมหลัก ทังนี
้ ้เนื่องมาจากการคานวณค่า SC มีความซับซ้ อนมากมีโอกาสเกิดข้ อผิดพลาด
หรื อเกิด Error ขึ ้นได้ ง่าย ซึ่งอาจทาให้ จาเป็ นต้ องมีการ Restart โปรแกรม ดังนันประโยชน์
้
ในการ
แยกการคานวณค่า SC ออกมาเป็ น Sub Program ก็คือ หาก Sub Program เกิด Error ขึ ้น
ผู้ใช้ งานก็สามารถ Restart เฉพาะ Sub Program เพียงอย่างเดียว ซึ่งลดความเสี่ ยงต่อการ
เสียหายของข้ อมูลส่วนอื่นๆ ในโปรแกรมหลัก
3.4 เมนู Help จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม BEC และวิธีใช้ งาน
4. เมนูหลัก เป็ นส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบค่า OTTV-RTTV ซึง่ ประกอบไปด้ วย
4.1 Database – ใช้ สาหรับป้อนข้ อมูลรายละเอียด และอธิบายวัสดุและอุปกรณ์
อาคารของ Project ซึ่งประกอบไปด้ วย Sub Menu: Envelope, Lighting System, A/C System,
PV System, Hot Water System, Other โดยส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการคานวณ OTTV และ RTTV ก็
คือ Sub Menu: Envelope ซึง่ ภายใต้ Sub Menu: Envelope ก็จะประกอบไปด้ วย
4.1.1. Material – รายละเอียดของชันวั
้ สดุที่จะประกอบเป็ นผนัง
4.1.2. Component of Section - รายละเอียดของผนังทึบและผนังโปร่ง
แสงที่ประกอบขึ ้นจาก Material
4.1.3. Section of Wall - รายละเอียดของ Component of Section ที่
ประกอบเป็ นด้ านของผนัง/หลังคา
4.1.4. Wall – รายละเอียดของรูปด้ านผนัง/หลังคา
4.2 Building Model – ใช้ อธิบายรายละเอียดของพื ้นที่ภายในอาคาร และป้อน
รายละเอียดอุปกรณ์ที่ตดิ ตังอยู
้ ใ่ นแต่ละห้ อง ซึง่ ประกอบไปด้ วย Sub Menu: Building Zone
4.3 Report – แสดงผลการประเมินการใช้ พลังงาน โดยสามารถแสดงผลการใช้
พลังงานแยกตามระบบ และแสดงผลค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของผนังและหลังคาอาคาร ซึ่ง
ประกอบไปด้ วย 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 โดยสาหรับส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการคานวณ OTTV และ RTTV ก็คือ Sub Menu:
Envelope System ซึ่งการรายงานผล Envelope System ของอาคาร ผู้ใช้ งานจาเป็ นจะต้ องมีการ
กาหนดระบบปรับอากาศของอาคารก่อนเพื่อให้ โปรแกรมสามารถคานวณค่า OTTV-RTTV ของ
อาคารได้ โดยการแสดงผลจะรายงานสมรรถนะด้ านการถ่ายเทความร้ อนรวมของผนังและหลังคา
โดยรวมของอาคาร และแบ่งตามรายละเอียดของรู ปด้ านอาคาร รวมถึงประเมินเปรี ยบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานของกรอบอาคาร
2.3.3 การสร้ างวัสดุและ Building Zone เพื่อคานวณ OTTV-RTTV
วิธีการหาค่า OTTV-RTTV ในโปรแกรม BEC จะใช้ วิธีการ สร้ าง ส่วนประกอบของผนังทึบ
และผนังโปร่งแสง (Component of Section) จาก รายละเอียดของวัสดุ (Material) จากนันสร้
้ าง
กลุ่มของผนัง (Section of Wall) จาก ส่วนประกอบของผนังทึบและผนังโปร่งแสง จากนันจึ
้ งสร้ าง
ด้ านของผนัง (Wall) จาก กลุ่มของผนัง และกาหนดรายละเอียดของพื ้นที่ภายในอาคาร (Building
Zone) เมื่อกาหนดรายละเอียดแล้ ว โปรแกรม BEC จะแสดงค่า OTTV-RTTV ตามข้ อมูลที่ผ้ ใู ช้ งาน
ได้ ทาการป้อนลงไป (ในกรณีที่มีการใช้ อุปกรณ์ บงั แดด ผู้ใช้ งานจะต้ องแยกการป้อนข้ อมูลของ
อุปกรณ์ บงั แดดเพื่อหาค่า SC บันทึกเก็บไว้ เพื่อนาไปใช้ ในการคานวณค่า OTTV-RTTV) โดย
วิธีการดังกล่าวจะทาโดยผ่านเมนูยอ่ ยของเมนูหลัก Database > Envelope ดังต่อไปนี ้
1. เมนูยอ่ ย Material (รายละเอียดของวัสดุ) เป็ นเมนูสาหรับกาหนด รายละเอียดของวัสดุ
ซึง่ ประกอบไปด้ วยคุณสมบัติพื ้นฐานของวัสดุดงั ภาพที่ 11 แบ่งเป็ น
1.1 Opaque Material (ข้ อมูลของวัสดุทึบแสงที่มีในฐานข้ อมูล) แบ่งประเภท
เป็ น Roof Material, Wall and Floor Material และ Insulation
1.2 Transparent Material (ข้ อมูลของวัสดุโปร่ งแสงที่มีในฐานข้ อมูล) แบ่ง
ประเภทเป็ น Clear Float Glass and Tinted Float Glass, Heat Reflective Glass, Insulating
Glass และ Laminated Glass
1.3 Custom Material (ข้ อ มูล ของวัส ดุที่ ก รอกโดยผู้ใ ช้ ) การเพิ่ ม ข้ อ มูล
รายละเอียดของวัสดุใน Custom Material ผู้ใช้ งานสามารถเพิ่มข้ อมูลได้ 3 ประเภทคือ Opaque
Materials, Transparent Materials และ Air Gap
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ข้ อมูลรายละเอียดของวัสดุที่โปรแกรม BEC กาหนดมาให้ มีจานวนมากกว่าที่ระบุไว้ ใน
ประกาศกระทรวงพลัง งาน พ.ศ. 2552 นอกจากนี ผ้ ้ ูใ ช้ ง านยัง สามารถเพิ่ ม หรื อ ลบข้ อ มูล
รายละเอียดของวัสดุและทาการบันทึกเพื่อนาข้ อมูลรายละเอียดของวัสดุไปใช้ งานกับโปรเจคอื่น

ภาพที่ 11 การแสดงผลข้ อมูลพื ้นฐานของ Material
2. เมนูย่อย Component of Section (ส่วนประกอบของผนังทึบและผนังโปร่งแสง) เป็ น
เมนูสาหรับกาหนด ส่วนประกอบของผนังทึบและผนังโปร่งแสง ยกตัวอย่างเช่น ผนังก่ออิฐฉาบปูน
ก็จะประกอบด้ วยข้ อมูลรายละเอียดของวัสดุคือ ปูนฉาบ-อิฐมอญ-ปูนฉาบ ซึ่งนามาจากข้ อมูล
รายละเอียดของวัสดุในเมนูย่อย Material ในส่วนนี ้จะสามารถสร้ างส่วนประกอบของผนัง ได้ 2
แบบ คือ
2.1 Opaque Component (ผนังทึบแสง) ทาการ กาหนดชื่อ Component Name
กาหนดประเภทว่าเป็ น Wall หรื อ Roof และกาหนด Surface Color เพื่อกาหนดค่าสัมประสิทธิ์
การดูดกลืนรังสีอาทิตย์
2.2 Transparent Component (ผนังโปร่งแสง) ทาการเลือก Component Name
หรื อเลือกชนิดของกระจก (ชื่อของกระจกจะกลายเป็ นชื่อของ Component Name) และ กาหนด
ประเภทว่าเป็ น Wall หรื อ Roof
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ภาพที่ 12 การแสดงผลของ Component of Section
3. เมนูย่อย Section of Wall (กลุ่มของผนัง) เป็ นเมนูสาหรับกาหนด กลุ่มของผนัง โดย
แสดงข้ อมูลของส่วนประกอบของผนัง โดยมีรายละเอียด 2 ส่วนคือ
3.1. List of Section (รายการกลุ่มของผนัง) ทาการกาหนด Section Name และ
กาหนดประเภทว่าเป็ น Wall หรื อ Roof เมื่อคลิกที่ปมุ่ Edit โปรแกรมจะแสดงส่วนของ Section
Details ขึ ้นมา
3.2. Section Details (รายละเอียดกลุ่มของผนัง) จะแสดงส่วนประกอบของผนัง
ที่ ป ระกอบเป็ นกลุ่ ม ของผนั ง ก าหนดโดยท าการเลื อ ก Component_name ซึ่ ง เป็ นข้ อมู ล
ส่วนประกอบของผนังที่มาจากข้ อมูลในเมนูย่อย Component of Section และทาการกาหนดพื ้นที่
โดยมีหน่วยเป็ นตารางเมตร

ภาพที่ 13 การแสดงผลของ Section of Wall
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4. เมนูย่อย Wall (ด้ านของผนัง) เป็ นเมนูสาหรับกาหนด ด้ านของผนัง โดยแยกเป็ น 2
ส่วน คือ
4.1 List of Wall (รายการด้ านของผนัง) ทาการกาหนด Wall Name กาหนด
ประเภทว่าเป็ น Wall หรื อ Roof กาหนด Plane Azimuth (ทิศ) และ Inclination (มุมเอียง) โดยการ
ป้อนค่า เมื่อคลิกที่ปมุ่ Edit โปรแกรมจะแสดงส่วนของ Wall Details ขึ ้นมา
4.2 Wall Details (รายละเอียดด้ านของผนัง) กาหนดรายละเอียดด้ านของผนัง
ด้ วยการเลือก Section Name ซึ่งเป็ นรายการกลุ่มของผนัง ที่มาจากข้ อมูลที่ถกู กาหนดขึ ้นใน เมนู
ย่อย Section of Wall และทาการกาหนดค่า SC หรื อ คลิกที่ปมุ่ Calculate SC เพื่อเรี ยกใช้ งาน
เครื่ องมือช่วยคานวณค่า SC

ภาพที่ 14 การแสดงผลของ Wall
หลังจากสร้ าง Wall ผู้ใช้ งานจะต้ องกาหนดรายละเอียดของพื ้นที่ภายในอาคาร (Building
Zone) ก่อนทาการคานวณ OTTV-RTTV โดยการกาหนด Building Zone แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. List of Building Zone (รายละเอียดของโซน) ทาการกาหนด Zone Name ทาการ
กาหนด Zone Floor และทาการกาหนด Zone Area เมื่อคลิกที่ปมุ่ Edit โปรแกรมจะแสดงส่วน
ของ Components in Building Zone ขึ ้นมา
2. Components in Building Zone (รายละเอียดของอุปกรณ์ในโซน) กาหนดข้ อมูลของ
ผนังในส่วนของ Exterior Wall กาหนด Wall Name กาหนด Section Name และ Area
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ภาพที่ 15 การแสดงผลของ Building Zone
2.3.4 การหาค่ าตัวแปร SC
การหาค่าตัวแปร SC จะใช้ เครื่ องมือ Shading-Coefficient Calculation ซึ่งอยู่ในเมนูบาร์
Tool ผู้ใช้ งานจะต้ องระบุคา่ Wall Azimuth, Wall Inclination และกาหนดตาแหน่งของหน้ าต่าง
และอุปกรณ์บงั แดดแต่ละชัน้ เพื่อทาการคานวณค่า SC เก็บไว้ ใน Database ก่อนจะนาไปใช้ ใน
การคานวณค่า OTTV-RTTV ด้ วยเมนู Database > Envelope > Wall

ภาพที่ 16 ส่วนแสดงผลของเครื่ องมือ Shading-Coefficient Calculation
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การกาหนดตาแหน่งของหน้ าต่างและอุปกรณ์บงั แดดในโปรแกรม BEC จะใช้ วิธีการป้อน
ค่า Coordinate (X, Y, Z) ของแต่ละมุมในระนาบทีละจุด และ Main Coordinate ของมุม
Azimuth และมุม Inclination ของระนาบ ซึ่งจากการทดลองใช้ งานป้อนค่าต่างๆ ดังกล่าว พบว่า
หากผู้ใช้ งานไม่เคยผ่านการอบรมการใช้ งานโปรแกรมมาก่อน มักจะเกิดความสับสนในการอ้ างอิง
ตาแหน่งตาแหน่งของ Main Coordinate, Main Coordinate Azimuth และ Main Coordinate
Inclination ของอุปกรณ์บงั แดดในระนาบต่างๆ
2.3.5 การรายงานผลการคานวณ OTTV-RTTV
หลังจากผู้ใช้ งานป้อนรายละเอียดเบื ้องต้ นดังที่กล่าวมาแล้ ว ตามหัวข้ อ การสร้ างวัสดุเพื่อ
ทาการค านวณ OTTV-RTTV และ การก าหนดรายละเอี ย ดของพื น้ ที่ ภ ายในอาคาร (Building
Zone) เมื่อผู้ใช้ งานเลือกเมนู Report > Envelope โปรแกรมจะแสดงผลของค่า OTTV-RTTV จาก
ข้ อมูลที่ผ้ ใู ช้ งานได้ ป้อนลงไปในโปรแกรม โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
1. Table OTTV/RTTV Report แสดงรายงานค่า OTTV-RTTV รวมของทังอาคาร
้
2. Table OTTV/RTTV by Wall Report แสดงค่ารายงาน OTTV-RTTV แบ่งแยกตาม
รายละเอียดอันได้ แก่ ด้ านของผนัง กลุม่ ของผนัง ผนังทึบ และผนังโปร่งแสง

ภาพที่ 17 ส่วนแสดงผลการคานวณค่า OTTV-RTTV
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2.4 ผลการศึกษาโปรแกรม BEC
จากการศึกษาวิธีการหาค่า OTTV-RTTV ด้ วยโปรแกรม BEC พบว่า โปรแกรมช่วยให้
ผู้ใช้ งานสามารถลดระยะเวลาที่ต้องใช้ การตรวจสอบค่า OTTV-RTTV ลงได้ โดยในการคานวณค่า
OTTV-RTTV ของอาคาร ผู้ใช้ งานจาเป็ นต้ องมีรายละเอียดของข้ อมูล อาทิเช่น ตาแหน่งและขนาด
พื น้ ที่ ใ ช้ ส อยและช่ อ งเปิ ด ทิ ศ ทางและข้ อ มูล วัส ดุข องกรอบอาคาร เพื่ อ สร้ างฐานข้ อ มูล ของ
Material, Component of Section, Section of Wall และ Wall ในกรณีที่คา่ OTTV-RTTV สูงกว่า
เกณฑ์ ที่ก าหนด ผู้ออกแบบจ าเป็ นต้ องย้ อนกลับไปทาการปรั บปรุ ง แก้ ไ ขแบบอาคารที่ ทาการ
ออกแบบ ก่อนนาข้ อมูลที่แก้ ไขไปทาการป้อนลงในโปรแกรม BEC อีกครัง้ เพื่อทาการคานวณใหม่
ข้ อดีของโปรแกรม BEC มีดงั ต่อไปนี ้
1. โปรแกรม BEC กาหนดให้ ผ้ ใู ช้ งานกาหนดสถานที่ตงของอาคารหรื
ั้
อโครงการด้ วยการ
เลือกชื่อจังหวัดแทนการกาหนดค่า latitude และ longitude ซึ่งเป็ นการป้องกันความผิดพลาดที่
อาจเกิดขึ ้นจากการป้อนข้ อมูลตาแหน่งพื ้นซึง่ อาจเกิดขึ ้นความผิดพลาดของผู้ใช้ งาน
2. โปรแกรม BEC สร้ างระบบให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถสร้ างกลุ่มของผนังเพื่อใช้ แทนผนังของ
อาคารที่อาจประกอบขึ ้นจากวัสดุหลากหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น ผนังอิฐมอญฉาบปูนทังสอง
้
ด้ านหรื อผนังอิฐมอญ 2 ชัน้ มีชอ่ งว่างอากาศตรงกลาง ฉาบปูนด้ านนอกและด้ านใน
3. โปรแกรม BEC เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถสร้ างและกาหนดคุณสมบัติของวัสดุ
เพิ่มเติมได้ ทงวั
ั ้ สดุทึบและวัสดุโปร่งแสง รวมถึงสามารถกาหนดช่องอากาศในผนังหรื อช่องอากาศ
ในหลังคาเพื่อใช้ ในการคานวณ
4. โปรแกรม BEC สามารถแสดงผลค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของผนังและหลังคาของ
อาคารแต่ละส่วน ในแต่ละเขตพื ้นที่ หรื อของทังอาคาร
้
ข้ อจากัดของโปรแกรม BEC มีดงั ต่อไปนี ้
1. ในแต่ละโปรเจคที่สร้ างขึ ้น ผู้ใช้ งานสามารถกาหนด Building Type ได้ เพียงประเภท
เดียวเท่านัน้ เพราะฉะนันในกรณี
้
ที่ในหนึ่ง Project มีอาคารมากกว่า 1 ประเภท หรื อเป็ นอาคาร
แบบผสม จะต้ องทาการแยก Project เป็ น 2 Project หรื อตามจานวน Building Type
2. ส่วนแสดงผลของโปรแกรม BEC ส่วนใหญ่แสดงผลในลักษณะของตาราง ดังภาพที่ 10
ถึงภาพที่ 17 ในกรณีที่มีข้อมูลจานวนมาก อาจทาให้ เกิดความสับสนและความผิดพลาดในการ
อ่านรายงานผลการคานวณหรื อป้อนค่าเพื่อทาการคานวณ
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3. การกาหนดตาแหน่งของหน้ าต่างและอุปกรณ์บงั แดด โดยวิธีการป้อนค่า Coordinate
(X, Y, Z) ของแต่ละมุมในระนาบทีละจุด และ Main Coordinate ของมุม Azimuth และมุม
Inclination ของระนาบ ทาให้ เกิดความสับสนในการอ้ างอิงตาแหน่งเนื่องจากไม่มีกราฟิ กอธิบาย
4. การหาคานวณค่า SC ของหน้ าต่าง 1 ชุด สามารถระบุจานวนของอุปกรณ์บงั แดดได้
ไม่เกิน 10 ชิ ้น
2.5 การศึกษาโปรแกรม SketchUp
จากการศึกษาวิธี การใช้ ง านโปรแกรม BEC พบว่าโปรแกรมไม่เอือ้ อานวยต่อวิธี การ
ออกแบบอาคารของสถาปนิ ก เท่า ที่ ค วร เมื่ อ ศึก ษาวิ ธี ก ารออกแบบของสถาปนิ ก พบว่า หาก
สถาปนิกสามารถตรวจสอบค่า OTTV-RTTV ได้ ในระหว่างขัน้ ตอนของการทาแบบร่ างขัน้ ต้ น
(Preliminary Sketch Design) หรื อการพัฒนาแบบอาคาร (Design Development) จะเป็ น
ประโยชน์ ช่วยให้ ส ถาปนิก สามารถกาหนดแนวทางในการออกแบบอาคาร ทัง้ ในเรื่ องของ ทิศ
ทางการวางตัวอาคาร อัตราส่วนระหว่างผนังทึบและผนังโปร่งแสง รวมทังวั
้ สดุ
สถาปนิกโดยส่วนใหญ่ มกั จะเริ่ มต้ นขันตอนการท
้
าแบบร่ างด้ วยการร่ างแบบในกระดาษ
จากนั น้ สถาปนิ ก มัก จะน าแบบร่ า งนัน้ มาท าการสร้ างแบบจ าลองสามมิ ติ ด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยพบว่า โปรแกรมที่สถาปนิกในปั จจุบนั นิยมใช้ ในการออกแบบอาคารในขันตอน
้
ดังกล่าวอย่างแพร่หลายคือโปรแกรม SketchUp ที่มีลกั ษณะดังภาพที่ 18

ภาพที่ 18 ลักษณะอินเตอร์ เฟสของโปรแกรม SketchUp
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ภาพที่ 19 การสร้ างแบบจาลองสามมิตจิ ากแบบร่างขันต้
้ นของโปรแกรม SketchUp
2.5.1 ความสามารถของโปรแกรม SketchUp
โปรแกรม SketchUp เป็ นโปรแกรมที่สถาปนิกนิยมใช้ ในกระบวนการออกแบบอาคาร
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในขัน้ ตอนของการท าแบบร่ า งขัน้ ต้ น และการพัฒ นาแบบอาคาร โดยมี
ความสามารถและจุดเด่นที่นา่ สนใจดังต่อไปนี ้
1. เป็ นโปรแกรมประเภท 3D Modeling ที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ช้ งานหรื อนักพัฒนาโปรแกรม
สามารถเขี ย นสคริ ป ต์ (Script) เพื่ อ ควบคุม การท างานของโปรแกรมได้ โดยใช้ พื น้ ฐาน
ภาษาคอมพิวเตอร์ Ruby ซึ่งเป็ นช่องทางที่เปิ ดโอกาสให้ สามารถประยุกต์วิธีการการประมาณค่า
OTTV-RTTV ผ่านชิ ้นงานแบบจาลองสามมิตทิ ี่สร้ างขึ ้นมาจากโปรแกรม
2. มีวิธีการสร้ างแบบจาลองที่ง่ายและรวดเร็ ว จากเทคนิคการขึน้ แบบจาลองสามมิติ ที่
เรี ยกว่า “Push/Pull” ทาให้ สะดวกต่อการทดลองปรับเปลี่ยนขนาดและระยะของพื ้นที่และรูปทรง
3. สามารถแสดงวัสดุที่ผ้ ใู ช้ งานกาหนดให้ กบั พื ้นผิวได้ ทนั ทีที่ทาการกาหนดวัสดุลงไปบน
พืน้ ผิว จึงทาให้ เหมาะต่อการทดลองปรับเปลี่ยนวัสดุ เพื่อหาวัสดุที่มีค่าการถ่ายเทความร้ อนที่
เหมาะสมกับอาคาร
4. มีความสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม Google Earth ทาให้ สถาปนิกสามารถตรวจสอบ
ทิศทางที่ตงและสภาพแวดล้
ั้
อมเบื ้องต้ นของโครงการได้
5. มี รุ่ น Free Version ที่ ส ามารถดาวน์ โ หลดและติด ตัง้ ใช้ ง านได้ ฟ รี ซึ่ง มี Feature
เพียงพอต่อการทางานออกแบบของสถาปนิก ดังนันจึ
้ งทาให้ ลดต้ นทุนในการทางานออกแบบ
6. สามารถเรี ยนรู้การใช้ งานได้ ง่าย และมีชมุ ชนผู้ใช้ งานออนไลน์ที่มีผ้ ใู ช้ งานเป็ นจานวน
มาก ซึง่ ทาให้ สะดวกต่อการเรี ยนรู้
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จากความสามารถที่ได้ กล่าวมาแสดงให้ เห็นว่า แนวทางการพัฒนาโปรแกรมเสริ มเพื่อ
ประมาณค่า OTTV-RTTV ผ่านโปรแกรม SketchUp ในรูปแบบของการเขียนสคริ ปต์เพื่อควบคุม
การทางานของโปรแกรมจึงเป็ นทางเลือกที่มีความน่าสนใจ
2.6 พืน้ ฐานการพัฒนาโปรแกรมเสริมสาหรับโปรแกรม SketchUp
2.6.1 ภาษาคอมพิวเตอร์ Ruby
ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่จะใช้ ในการเขียนซอร์ สโค้ ด (Source Code) หรื อคาสัง่ ที่ใช้ ในการ
ควบคุมโปรแกรม SketchUp คือภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เรี ยกว่าภาษา Ruby15 ซึ่งเป็ นภาษา Object
Oriented Programming ในลักษณะ Interpreter (แปลและแสดงผลทีละบรรทัด) ร่ วมกับ
SketchUp Ruby API16 เพื่อทาการควบคุมโปรแกรม SketchUp ในบางครัง้ ซอร์ สโค้ ดสาหรับ
ควบคุมการทางานของโปรแกรม SketchUp จะถูกเรี ยกว่าสคริ ปต์ (ซอร์ สโค้ ดหรื อคาสัง่ ที่ใช้ ในการ
ควบคุมโปรแกรมในรูปแบบ Text File) หรื ออาจเรี ยกว่ารูบี ้สคริ ปต์ (Ruby Script) เพราะถูกเขียน
ด้ วยพื ้นฐานโครงสร้ างภาษาคอมพิวเตอร์ Ruby และไฟล์ Ruby Script จะเป็ นไฟล์ที่มีนามสกุลลง
ท้ ายด้ วย .rb หรื อ .rbs (ไฟล์ที่มีการเข้ ารหัสเพื่อป้องกันการแก้ ไข)
การเขียนสคริ ปต์เพื่อควบคุมการทางานของโปรแกรม SketchUp ควรใช้ เครื่ องมือหรื อ
ซอฟท์แวร์ สาหรับช่วยในการเขียนสคริ ปต์ที่เรี ยกว่าโปรแกรม Text Editor ที่มีความสามารถในการ
สนับสนุนการทางานที่เอื ้ออานวยต่อการเขียนหรื อแก้ ไขสคริ ปต์ซึ่งประกอบด้ วยซอร์ สโค้ ดที่มีความ
สลับซับซ้ อน ยกตัวอย่าง การเน้ นคาด้ วยเฉดสีในซอร์ สโค้ ด การย่อหรื อซ่อนบรรทัดของซอร์ สโค้ ด
การเปิ ดและแสดงเอกสารหลายไฟล์พร้ อมกัน หรื อการค้ นหาหรื อการแทนที่คาในซอร์ สโค้ ดเอกสาร
หลายไฟล์พร้ อมกัน เป็ นต้ น
โปรแกรม Text Editor ตัวหนึ่ง ที่ มี ความน่าสนใจคือ โปรแกรม Notepad++17 ซึ่ง เป็ น
โปรแกรมประเภทฟรี แวร์ (ไม่เสียค่าใช้ จา่ ย) ซึง่ ทาให้ เป็ นการลดต้ นทุนในการพัฒนาโปรแกรมเสริ ม
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-plusplus.org/
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อีกทังยั
้ งสามารถเลือกติดตังโปรแกรมเสริ
้
มเพื่อสนับสนุนการเขียนสคริ ปต์โดยเลือกติดตังผ่
้ านเมนู
Plugins > Plugin manager > Show Plugin manager โปรแกรมเสริ มที่มีประโยชน์ คือ โปรแกรม
เสริ มที่มีชื่อว่า Source Cookifier18 ซึ่งจะแสดงผลให้ ผ้ ใู ช้ งานทราบถึง Class, Module และ
Function ของซอร์ สโค้ ดที่มีอยู่ในไฟล์ในรู ปลักษณะของ Tree View ทาให้ สะดวกในการเขียน
สคริปต์ที่มีความสลับซับซ้ อน โดยมีลกั ษณะดังภาพที่ 20

ภาพที่ 20 โปรแกรม Notepad++ ที่ตดิ ตังโปรแกรมเสริ
้
ม Source Cookifier
2.6.2 SketchUp Ruby API
SketchUp Ruby API เป็ น API (Application Programming Interface) ที่ติดตัง้
(Embedded) อยู่ในโปรแกรม SketchUp เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานหรื อนักพัฒนาโปรแกรมสามารถเขียน
สคริ ปต์เพื่อควบคุม การทางานของโปรแกรมนอกเหนือไปจากคาสั่งพืน้ ฐาน แผนผัง SketchUp
Ruby API Classes มี Objects Diagram ดังภาพที่ 21

18

SourceCookifier: Plugin for Notepad++, accessed November 7, 2012,
available from http://sourceforge.net/projects/sourcecookifier/
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ภาพที่ 21 แผนผัง SketchUp Ruby API Classes
ที่มา : SketchUp Ruby API Classes [Online], accessed August 22, 2012, available from
https://developers.google.com/sketchup/docs/diagram
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พื ้นที่อินเตอร์ เฟสที่ใช้ สาหรับสร้ างแบบจาลองสามมิติของโปรแกรม SketchUp จะเรี ยกว่า
Model หรื อ Model Class ตามภาพที่ 21 ซึ่งจะเป็ นพื ้นที่ให้ SketchUp Ruby API Classes ส่วน
ใหญ่19 ทางานร่วมกัน Class ของวัตถุของแบบจาลองสามมิติของโปรแกรม SketchUp จะเรี ยกว่า
“Entity” ซึง่ Entity พื ้นฐานที่ควรรู้จกั เพื่อใช้ ในการพัฒนา ได้ แก่
1. Point3d class (Vertex)
2. Edge class
3. Face class
4. Entity class
5. Entities class

Model
Entities

Entity

Vertex

Edge

Face

ภาพที่ 22 Entity ของวัตถุในโปรแกรม SketchUp
19

Class Index, accessed December 10, 2012, available from
http://www.sketchup.com/intl/en/developer/docs/classes
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แบบจาลอง Entity ที่มีความสาคัญคือ Face ซึ่งมักถูกใช้ จาลองแทนพื ้นผิวของเปลือก
อาคาร โดยการคานวณ OTTV-RTTV จาเป็ นจะต้ องใช้ ทิศทางของผนัง (Orientation, Tilt หรื อ
Normal Vector), ขนาดพื ้นที่ (Area) และ วัสดุ (Materials)
การอ้ างอิงถึง Face ในโปรแกรม SketchUp ในบางครัง้ จะต้ องระบุด้วยว่าเป็ น ด้ านหน้ า
(Front Face) หรื อ ด้ านหลัง (Back Face) เพราะในบางกรณีที่เราต้ องทราบค่า Material Name
ของ Face ก็จ าเป็ นจะต้ องมี การระบุว่าเป็ น วัสดุของด้ านหน้ าหรื อด้ านหลังของ Face ความ
แตกต่างระหว่างด้ านหน้ าและด้ านหลัง ของ Face เมื่อยัง ไม่มีการกาหนดวัสดุใดๆ (Default
Material) สามารถสังเกตได้ คือ ด้ านหน้ าของ Face จะมีลักษณะเป็ นสีขาว ส่วนด้ านหลังจะมี
ลักษณะเป็ นสีเท่าอ่อนดังภาพที่ 23

ภาพที่ 23 ลักษณะ Front และ Back Face ของแบบจาลอง
2.6.3 การตรวจสอบการทางานของสคริปต์ (Debugging)
การพัฒ นาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ จ ะมี ขัน้ ตอนการตรวจสอบซอร์ สโค้ ด ของโปรแกรม
(Debugging) เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องของการทางานของซอร์ สโค้ ด เพื่อลดข้ อผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ ้นในระหว่างการใช้ งาน การตรวจสอบดังกล่าวจาทาโดยใช้ เครื่ องมือ Debugger ของแต่ละ
ภาษาคอมพิวเตอร์
สาหรับการตรวจสอบความผิดพลาดของสคริ ปต์ที่จะพัฒนาภาษา Ruby ร่ วมกับ Ruby
SketchUp API เพื่อใช้ เป็ นโปรแกรมเสริ มสาหรับโปรแกรม SketchUp ควรทาโดยการตรวจสอบ
ผ่านเครื่ องมือ Ruby Console ในโปรแกรม SketchUp เนื่องจาก Debugger อื่นๆ ที่ใช้ ในการ
ตรวจสอบซอร์ สโค้ ดที่พฒ
ั นาด้ วยภาษาคอมพิวเตอร์ Ruby อาจไม่ร้ ูจกั Ruby SketchUp API ที่ถกู
ติดตังอยู
้ ใ่ นโปรแกรม SketchUp
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Ruby Console เป็ นเครื่ องมือในโปรแกรม SketchUp อยู่ในเมนู Window > Ruby
Console ใช้ สาหรับป้อนคาสัง่ และฟั งก์ชนั ของ Ruby Script API โดย Ruby Console จะรองรับ
การป้อนคาสัง่ หรื อสคริ ปต์ทีละบรรทัด ในกรณีที่สคริ ปต์มีความซับซ้ อนหรื อมีจานวนหลายบรรทัด
ควรใช้ วิธีการสร้ างสคริปต์ดงั กล่าวให้ อยูใ่ นรูปแบบของไฟล์ จากนันจึ
้ งเรี ยกใช้ งานไฟล์ดงั กล่าวจาก
Ruby Console ด้ วยคาสัง่ load ดังภาพที่ 24
โดยปกติเมื่อเราเรี ยกโปรแกรม SketchUp ขึ ้นมาใช้ งาน โปรแกรม SketchUp จะทาการ
อ่านโปรแกรมเสริ มทัง้ หมดที่ ทาการติดตัง้ อยู่ใน C:\Program Files (x86)\Google\Google
SketchUp\Plugins โดยอัตโนมัติ ซึ่งเมื่อทาการพัฒนาโปรแกรมเสริ มเสร็ จสมบูรณ์ แล้ วก็จะต้ อง
นามาติดตังลงในโฟลเดอร์
้
ดงั กล่าวเพื่อใช้ งาน แต่ในขันตอนของการพั
้
ฒนา การทาการตรวจสอบ
Script ที่เขียนขึ ้นหรื อการ Debugging Script หากทาการติดตังโปรแกรมเสริ
้
มลงไปในโฟลเดอร์
ดังกล่าวเมื่อทาการแก้ ไขโปรแกรมเสริม จะต้ องทาการปิ ดและเปิ ดโปรแกรม SketchUp ใหม่เพื่อให้
โปรแกรม SketchUp ทาการอ่านโปรแกรมเสริ มที่ถูกแก้ ไขอีกครัง้ ซึ่งทาให้ เสียเวลา ดังนัน้ ใน
ขันตอนของการพั
้
ฒนาโปรแกรมเสริ มควรใช้ วิธีการเรี ยก load โปรแกรมเสริ ม จาก Ruby Console
จะทาให้ สามารถแก้ ไขโปรแกรมเสริ มได้ รวดเร็ วกว่า โดยพิมพ์คาสัง่ load ตามด้ วย ตาแหน่งไฟล์
(load ‘file_path’) ลงใน Ruby Console และเมื่อแก้ ไขซอร์ สโค้ ดเพิ่มเติมเสร็ จแล้ วก็สามารถกดปุ่ ม
Up หรื อลูกศรชี ้ขึ ้น เพื่อทาการ Reload โปรแกรมเสริมใหม่เพื่อทาการทดสอบซอร์ สโค้ ดอีกครัง้
นอกจากนี ้การกาหนดโครงสร้ างโฟลเดอร์ ของโปรแกรมเสริ มมีความสาคัญ ต่อการพัฒนา
เนื่องจากเมื่อโปรแกรมเสริ มมีความสลับซับซ้ อนเพิ่มขึ ้น จานวนและประเภทของไฟล์ที่ต้องใช้ ก็จะ
เพิ่มมากขึน้ ซึ่งจะทาให้ เกิดปั ญหาเกี่ ยวกับ การจัดการไฟล์ การแก้ ไขไฟล์ และยากต่อการระบุ
ตาแหน่งของไฟล์ในการเขียนสคริ ปต์ ยกตัวอย่างเช่น ไฟล์รูปภาพ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ในโฟลเดอร์
Plugins ของโปรแกรม SketchUp อาจมีการติดตังโปรแกรมเสริ
้
มอื่นๆ เป็ นจานวนมาก หากไม่มี
การกาหนดโครงสร้ างโฟลเดอร์ ของโปรแกรมเสริ ม ที่พฒ
ั นาขึน้ อย่างเหมาะสม อาจจะทาให้ เกิด
ความสับสนแก่ผ้ ใู ช้ งานเมื่อต้ องการนาโปรแกรมเสริมไปทาการติดตังหรื
้ อถอนการติดตัง้ ดังนันการ
้
เริ่ ม ต้ น พัฒ นาโปรแกรมเสริ ม ควรให้ ค วามส าคัญ ต่อ การจัด ระเบี ย บโครงสร้ างโฟลเดอร์ ข อง
โปรแกรมด้ วยเช่นกัน
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 24 เครื่ องมือ Ruby Console ของโปรแกรม SketchUp
ก ลักษณะของ Ruby Console
ข การป้อนค่าผ่าน Ruby Console
ค การแจ้ งเตือน Error ของ Ruby Console
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2.6.4 ฐานข้ อมูลแบบ CSV Text File สาหรับการพัฒนาโปรแกรมเสริม
ในการศึกษาพื ้นฐานการพัฒนาโปรแกรมเสริ มสาหรับโปรแกรม SketchUp รู ปแบบของ
ฐานข้ อมูลที่นกั พัฒนานิยมใช้ คือ การเก็บฐานข้ อมูลในรูปแบบของ CSV Text File ที่มีนามสกุล
.csv (Comma-Separated Value) หรื อ Comma Delimited ที่มีการเก็บข้ อมูลในรู ปแบบของ
ตาราง โดยใช้ จลุ ภาค (,) แบ่งข้ อมูลในแต่ละคอลัมน์ (column: แนวตัง)้ และเว้ นบรรทัด แทนการ
แบ่งข้ อมูลในแต่ละแถว (row: แนวนอน) ซึ่งสามารถ เปิ ดอ่าน แก้ ไข หรื อ สร้ าง ได้ จากโปรแกรม
Microsoft Excel (Spreadsheet) ลักษณะดังภาพที่ 25 นอกจากนันไฟล์
้
นามสกุล .csv ยังเป็ น
ไฟล์นามสกุลมาตรฐานในการนาเข้ า (Import) หรื อการนาออก (Export) จากฐานข้ อมูลต่างๆ เช่น
MySQL, SQLserver, Oracle ฯลฯ ซึง่ ทาให้ สะดวกต่อการพัฒนาโปรแกรมเสริมต่อไปในอนาคต

(ก)

(ข)

ภาพที่ 25 ลักษณะฐานข้ อมูลแบบ CSV Text File
ก ฐานข้ อมูลแบบ CSV Text File ที่เปิ ดด้ วยโปรแกรม Text Editor
ข ฐานข้ อมูลแบบ CSV Text File ที่เปิ ดด้ วยโปรแกรม MS Excel
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2.6.5 การสร้ างอินเทอร์ เฟซสาหรับโปรแกรมเสริม
ในเบื ้องต้ น โปรแกรม SketchUp เปิ ดโอกาสให้ นกั พัฒนาสามารถ รับ -ส่ง (Input) หรื อ
แสดงผล (Display) ผ่านทาง Ruby Script API ได้ สองลักษณะคือ UI และ Web Dialog
1. UI สามารถสร้ างอินเทอร์ เฟซสาหรับรับ -ส่ง หรื อแสดงข้ อมูลแบบเบื ้องต้ นในลักษณะ
ของ messagebox, inputbox หรื อ dropdownlist
2. Web Dialog สามารถสร้ างอินเทอร์ เฟซที่มีความสลับซับซ้ อนได้ เกื อบเท่ากับ หน้ า
Web Page ทัว่ ไป เนื่องจาก Web Dialog มีพื ้นฐานการทางานอยู่ภายใต้ โครงสร้ างภาษา HTML
(Hyper Text Markup Language) เช่นเดียวกัน
การสร้ างอินเทอร์ เฟซ (Interface) ของโปรแกรมเสริ มเพื่อแสดงข้ อมูลหรื อให้ ผ้ ใู ช้ งานป้อน
ค่าตัวแปร หากใช้ เฉพาะ UI อย่างเดียวจะทาให้ ไม่สามารถสร้ างอินเทอร์ เฟซที่มีความซับซ้ อนได้
เนื่องจาก UI สามารถสร้ างอินเทอร์ เฟซได้ เพียง Message box, Input box หรื อ Dropdown list
ดังภาพที่ 26

Input Box
Dropdown List

(ก)

ภาพที่ 26 ลักษณะของ UI
ก Message box

(ข)

ข Input box และ Dropdown list

ดังนัน้ เมื่อต้ องการสร้ างอิ นเทอร์ เฟซที่มีความสลับซับซ้ อน เพื่อแสดงรายละเอียดหรื อ
สื่อสารกับผู้ใช้ ง าน ยกตัวอย่างเช่น การใช้ รูปภาพบนอินเทอร์ เฟซ จาเป็ นจะต้ องใช้ ง าน Web
Dialog และจาเป็ นจะต้ องศึกษาเรี ยนรู้พื ้นฐานภาษา HTML เพิ่มเติม เพื่อสร้ าง Web Page เพื่อ
นามาใช้ ในการสร้ างอินเทอร์ เฟซผ่าน WebDialog ซึ่ง Windows โดยส่วนใหญ่ ของโปรแกรม
SketchUp ยกตัวอย่างเช่น Material windows, Component windows, Attribute windows หรื อ
แม้ แต่ Help Tools ก็มีการใช้ Web Page เข้ ามาช่วยในการแสดงข้ อมูลที่ซบั ซ้ อนหรื อแม้ แต่
เชื่อมต่อเพื่อดึงข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ตผ่าน WebDialog โดยมีลกั ษณะดังภาพที่ 27
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 27 ลักษณะของ Web Dialog
ก Web Dialog
ข Properties ของ Web Dialog
ค การเปิ ดไฟล์จาก Path ตาม Web Dialog Properties ด้ วย Web Browser
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ภาษา HTML (Hyper Text Markup Language)20 คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ แสดงผล
เอกสารบนหน้ าเว็บไซต์หรื อที่เรี ยกกันว่าเว็บเพจ โดยองค์ประกอบของภาษาจะประกอบไปด้ วย 2
ส่วนก็คือ ส่วนของข้ อมูลที่ต้องการแสดง ซึ่งอาจจะเป็ น ตัวหนังสือ รู ปภาพ หรื อ ไฟล์มลั ติมิเดีย
ต่างๆ ก็ได้ และส่วนของชุดคาสัง่ ซึ่งเรี ยกกันว่า Tag ที่จะอยู่เป็ นคูป่ ิ ดหัวและท้ าย มีลกั ษณะดัง
ภาพที่ 28
การสร้ างหรื อแก้ ไขไฟล์ HTML สามารถสร้ างหรื อแก้ ไขไฟล์ได้ ด้วยโปรแกรม Text Editor
ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรม Notepad++ แต่ผ้ ูเขียนจะต้ องมีความเข้ าใจและคุ้นเคยกับ tag ของ
ภาษา HTML พอสมควร เพราะแม้ ว่าโปรแกรม Text Editor จะสามารถสร้ างหรื อแก้ ไขไฟล์ HTML
ได้ แต่ก็ไม่มีเครื่ องมืออานวยความสะดวกในการเขียนภาษา HTML เท่าที่ควร
การสร้ างและแก้ ไขไฟล์ HTML ที่จะใช้ เป็ น User Interface ของโปรแกรมเสริ ม ควรใช้
โปรแกรม Adobe Dreamweaver ดังภาพที่ 28 ซึ่งเป็ นโปรแกรมสร้ างเว็บเพจในลักษณะที่เรี ยกกัน
ว่า WYSIWYG (What You See Is What You Get.) คือโปรแกรมที่มีลกั ษณะที่สามารถให้ ผ้ ใู ช้ งาน
สามารถเห็นซอร์ สโค้ ดของภาษาเบื ้องหลังของหน้ าเว็บเพจที่กาลังทาอยู่ และสามารถทาการแก้ ไข
ซอร์ สโค้ ดภาษานัน้ ได้ ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน ซึ่งจะทาให้ ผ้ ูเริ่ มต้ นใช้ งานสามารถเรี ยนรู้ ภาษา
HTML ไปด้ วย นอกจากนันยั
้ งมีเครื่ องอานวยความสะดวกซึง่ จะช่วยให้ ทางานได้ ง่ายยิ่งขึ ้น

20

Learn to Create Websites, accessed November 6, 2012, available from
http://www.w3schools.com/
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 28 การสร้ างไฟล์ HTML สาหรับ Web Dialog
ก โครงสร้ างไฟล์ HTML
ข โปรแกรม Dreamweaver
2.6.6 หน่ วยที่ใช้ ในการคานวณ
การพัฒนาโปรแกรมเสริ มสาหรั บโปรแกรม SketchUp การประมวลผลภายในภาษา
โปรแกรม Ruby จะใช้ หน่วยในระบบ Inch ทังหมด
้
โดย ระยะ (นิ ้ว), พื ้นที่ (ตารางนิ ้ว) และ มุม
(เรเดียน) ซึ่งแตกต่างจากข้ อมูลของเกณฑ์ข้อกฎหมายและข้ อมูลที่ผ้ ใู ช้ งานป้อนค่าลงในโปรแกรม
BEC เพื่อหาค่า OTTV-RTTV ซึง่ จะใช้ หน่วยในระบบ Metric คือ ระยะ (เมตร), พื ้นที่ (ตารางเมตร)
และ มุม (องศา) ดังนันก่
้ อนทาการคานวณจาเป็ นต้ องทาการแปลงหน่วยของข้ อมูล ซึ่งอยู่ในระบบ
Metric ให้ เป็ นหน่วยในระบบ Inch ก่อนทาการคานวณทุกครัง้
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การตังค่
้ า Settings > Units ของโปรแกรม SketchUp ให้ มีหน่วยเป็ น Decimal (Metric)
แทน Architectural (Inch) เป็ นเพียงตังค่
้ าการแสดงหน่วยของโปรแกรมเท่านัน้ การประมวลผล
ภายในโปรแกรมยังคงทาการประมวลผลอยู่ในระบบ Inch เช่นเดิม ดังนันการเขี
้
ยนโปรแกรมเสริ ม
ใดๆ สาหรับโปรแกรม SketchUp จาเป็ นจะต้ องเขียนซอร์ สโค้ ดให้ รับค่าในหน่วย Metric และทา
การแปลงค่าดังกล่าวให้ อยูใ่ นหน่วย Inch เพื่อทาการคานวณ ก่อนทาการแปลงค่าให้ กลับมาอยู่ใน
หน่วย Metric เมื่อต้ องการแสดงผลหรื อทารายงานผลของการคานวณ
ตัวอย่าง การแปลงหน่วย เมตรเป็ นนิ ้ว จะใช้ ฟังก์ชนั numeric.m
meters = 1
inches = meters.m
puts inches #=> 39.3700787401575

ตัวอย่าง การแปลงหน่วย นิ ้วเป็ นเมตร จะใช้ ฟังก์ชนั numeric.to_m
inches = 100
meters = inches.to_m
puts meters #=> 2.54m

ตัวอย่าง การแปลง มุมองศา (degree) เป็ นมุมเรเดียน จะใช้ ฟังก์ชนั numeric.degrees
degrees = 90
radians = degrees.degrees
puts radians #=> 1.5707963267949

ตัวอย่าง การแปลง มุมเรเดียนเป็ นมุมองศา (degree) จะใช้ ฟังก์ชนั numeric.radians
radians = 1.5707963267949
degrees = radians.radians
puts degrees #=> 90.0000000000002

ภาพที่ 29 การแปลงหน่วยของภาษา Ruby
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สาหรับความแม่นยาในการคานวณหรื อจานวนตาแหน่งทศนิยมในโปรแกรม SketchUp
จะเหมื อนกับภาษา Ruby คือสาหรับ ค่าคงที่ตัวเลข (Numeric Constants) ตัวเลขทศนิยม
(Decimal) จะเป็ นแบบ Double-Precision คือมีความถูกต้ องของตาแหน่งของทศนิยม 17 หลัก
แต่จะแสดงผลเพียง 14 หลัก
ตาแหน่งทศนิยมของค่าตัวแปรที่ได้ จากตารางตามประกาศกระทรวงพลังงานฯ จะมีตงแต่
ั้
1 – 3 หลัก เมื่อนาตัวแปรต่างๆ ดังกล่าวมาใช้ ในการคานวณ จะใช้ จานวนจุดทศนิยมตามประกาศ
กระทรวงพลังงานฯ แต่ในกระบวนการคานวณจะปล่อยจานวนจุดทศนิยมให้ เป็ นไปตามระบบของ
โปรแกรม SketchUp โดยอัตโนมัติ แต่การนาค่าผลลัพธ์ ในการคานวณออกมาแสดงผลในหน้ า
User Interface หรื อหน้ า HTML จะทาการแสดงผลเพียง 3 - 4 ตาแหน่ง โดยคานึงถึงความจาเป็ น
ของข้ อมูลและการจัดวางหน้ า HTML

บทที่ 3
กระบวนการพัฒนาโปรแกรมเสริม
ในบทที่ 3 จะอธิ บ ายถึ ง วิ ธี ก ารพัฒ นาโปรแกรมเสริ ม ประกอบด้ วย การก าหนด
ความสามารถของโปรแกรมเสริ ม เครื่ องมือพื ้นฐานสาหรับการพัฒนาโปรแกรมเสริ ม ฐานข้ อมูล
สาหรับการพัฒนาโปรแกรมเสริ ม ขันตอนการท
้
างานของโปรแกรมเสริ ม และการเปรี ยบเทียบผล
การคานวณกับโปรแกรม BEC
3.1 การกาหนดความสามารถของโปรแกรมเสริม
การพัฒนาโปรแกรมเสริ มได้ กาหนดความสามารถของโปรแกรมเพื่อช่วยในกระบวนการ
ออกแบบอาคารดังนี ้
1. ผู้ใช้ งานสามารถสร้ างแบบจาลองสามมิติของอาคารทัง้ 3 ประเภทการใช้ งานพร้ อมกัน
ในไฟล์เดียว โดยโปรแกรมสามารถคานวณค่า OTTV-RTTV ของอาคารทัง้ 3 ประเภทได้ พร้ อมกัน
2. ผู้ใช้ โปรแกรมที่มีแบบจาลองสามมิติที่สร้ างใน SketchUp เดิมอยู่แล้ ว สามารถนาไฟล์
ดังกล่าวมาคานวณค่า OTTV-RTTV ได้
3. ผู้ใช้ งาน สามารถปรับเปลี่ยนรู ปทรงอาคาร อุปกรณ์บงั แดด ช่องเปิ ดและทิศทางการ
วางตัวอาคาร และทดลองปรับเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนวัสดุของผนังหรื อหลังคา (Face) ด้ วยข้ อมูล
วัสดุเดียวกันกับโปรแกรม BEC และสามารถตรวจสอบค่าการถ่ายเทความร้ อน จานวนพื ้นที่ และ
ราคาต่อตารางเมตร ของวัสดุแต่ละชนิด เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้ วสั ดุ
4. ผู้ ใช้ งานสามารถหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ก ารบัง แดดของอุ ป กรณ์ บัง แดด (SC) จาก
แบบจาลองสามมิติ โดยไม่มีข้อจากัดเรื่ องจานวนของอุปกรณ์บงั แดด พร้ อมทังสามารถทดลอง
้
ออกแบบและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บงั แดดเพื่อให้ มีประสิทธิภาพในการบังแดดที่ดีขึ ้น
5. ผู้ใช้ งานสามารถตรวจสอบค่า OTTV-RTTV ในรู ปแบบการแสดงผลค่า OTTV-RTTV
แบบโดยรวมของอาคารในลักษณะตารางเพื่อเปรี ยบเทียบและตรวจสอบค่า OTTV-RTTV ตาม
เกณฑ์การประเมินอาคาร พร้ อมทัง้ แสดงผลการคานวณตามเฉดสีผ่านแบบจาลองเพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบ แก้ ไข ทดลองปรับเปลี่ยนทิศทางหรื อวัสดุ
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3.2 เครื่องมือพืน้ ฐานสาหรับการพัฒนาโปรแกรมเสริม
การพัฒนาโปรแกรมเสริมสาหรับโปรแกรม SketchUp ใช้ เครื่ องมือพื ้นฐานดังต่อไปนี ้
1. คอมพิวเตอร์ ตดิ ตังระบบปฏิ
้
บตั กิ าร Windows 7
2. ซอฟท์แวร์ SketchUp เวอร์ ชนั 8.0
3. ซอฟท์แวร์ Notepad++ เวอร์ ชนั 5.9.6.2 (Text Editor)
4. ซอฟท์แวร์ Microsoft Excel 2010 (Spreadsheet)
5. ซอฟท์แวร์ Adobe Dreamweaver CS5 (HTML Editor)
3.3 ฐานข้ อมูลสาหรั บการพัฒนาโปรแกรมเสริม
ฐานข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับ การคานวณค่า OTTV-RTTV จะรวบรวมมาจากข้ อมูลตาม
ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 และโปรแกรม BEC นามาสร้ างเป็ นไฟล์ Spreadsheet เพื่อ
ความสะดวกในการนาไปใช้ พฒ
ั นาโปรแกรมเสริม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.3.1 ฐานข้ อมูลเกณฑ์ ข้อบังคับกฎหมาย
ฐานข้ อ มูล เกณฑ์ ข้ อ บัง คับ กฎหมายจะรวบรวมมาจากข้ อ มูล ตามประกาศกระทรวง
พลังงาน พ.ศ. 2552 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. เกณฑ์ OTTV-RTTV แยกตามประเภทการใช้ สอยอาคาร
2. ค่าความต้ านทานความร้ อนของฟิ ล์มอากาศสาหรับผนังอาคาร
3. ค่าความต้ านทานความร้ อนของช่องว่างอากาศที่อยูภ่ ายในผนังอาคาร
4. ค่าความต้ านทานความร้ อนของช่องว่างอากาศที่อยู่ระหว่างแผ่นกระจกหรื อผนังโปร่ ง
แสง
5. ค่าความต้ านทานความร้ อนของฟิ ล์มอากาศสาหรับหลังคาอาคาร
6. ค่าความต้ านทานความร้ อนของช่องว่างอากาศที่อยูภ่ ายในหลังคาอาคาร
7. ค่าความต้ านทานความร้ อนของช่องว่างอากาศที่อยูร่ ะหว่างหลังคาและเพดาน
8. ค่าความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอกอาคาร ( )
9. ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า (TDeq) ของผนังทึบของอาคารทัง้ 3 ประเภท
10. รังสีตรง (Beam, ) และรังสีกระจายของดวงอาทิตย์ (Diffuse, ) สาหรับวัน
อ้ างอิง 4 วัน
11. ค่ารังสีอาทิตย์ที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้ อน (ESR) ของอาคารทัง้ 3 ประเภท
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 30 การรวบรวมฐานข้ อมูลเกณฑ์ข้อบังคับจากประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552
ก เอกสารประกาศกระทรวงพลังงานพ.ศ. 2552
ข ไฟล์ Spreadsheet ฐานข้ อมูลเกณฑ์ข้อบังคับ
3.3.2 ฐานข้ อมูลวัสดุ
เนื่ องจากตัวอย่า งข้ อมูล วัสดุที่ประกาศกระทรวงพลัง งานฯ กาหนดให้ ม ามี จ านวนไม่
เพียงพอต่อการทดลองพัฒนาโปรแกรมเสริ ม และเพื่อให้ โปรแกรมเสริ มมี ความสามารถในการ
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สร้ างวัสดุผสมเช่นเดียวกับโปรแกรม BEC จึงทาการคัดลอกข้ อมูลวัสดุพื ้นฐานมาจากโปรแกรม
BEC เวอร์ ชนั 1.0.5 ดังภาพที่ 31 (ก) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ชื่อและคุณสมบัตขิ องวัสดุทบึ แสง (ผนัง หลังคา และฉนวนกันความร้ อน)
2. ชื่อและคุณสมบัตขิ องวัสดุโปร่งแสง (กระจก)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 31 การรวบรวมฐานข้ อมูลวัสดุจากโปรแกรม BEC
ก วัสดุในโปรแกรม BEC
ข ไฟล์ Spreadsheet ฐานข้ อมูลวัสดุ
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3.3.3 ฐานข้ อมูลที่ตงั ้ โครงการ
การกาหนดตาแหน่งที่ตงของอาคารไม่
ั้
มีการระบุไว้ ในประกาศกระทรวงพลังงานฯ แต่จาก
การศึกษาโปรแกรม BEC พบว่า โปรแกรม BEC ใช้ ชื่อจังหวัดแทนตาแหน่งที่ตงของอาคาร
ั้
โดย
กาหนดให้ ผ้ ใู ช้ งานเลือกชื่อจังหวัดซึ่งเป็ นที่ตงของอาคารในขั
ั้
นตอนของการสร้
้
างโปรเจค การเลือก
ดังกล่าวจะเป็ นการกาหนดค่า Latitude/Longitude ตามชื่อจังหวัดจากฐานข้ อมูลให้ กับอาคาร
ดัง นั น้ เพื่ อ เป็ นการควบคุ ม ตั ว แปรที่ ใ ช้ ในการค านวณให้ เหมื อ นกั น จึ งจ าเป็ นต้ องใช้ ค่ า
Latitude/Longitude เดียวกันกับโปรแกรม BEC ซึง่ หาจากวิธีการดังต่อไปนี ้
1. สร้ างโปรเจคจาลองในโปรแกรม BEC โดยกาหนดที่ตงที
ั ้ ละจังหวัด (77 จังหวัด)
2. เรี ยกใช้ เครื่ องมือจากเมนู Tool > Sunshade Coefficient Calculation กาหนดข้ อมูล
หน้ าต่างหรื ออุปกรณ์บงั แดดอย่างน้ อย 1 รายการ และสัง่ คานวณค่า SC ดังภาพที่ 32 (ข)
3. เข้ า ไปไฟล์ ที่ โ ฟลเดอร์ ข องโปรแกรม BEC v.1.0.5\\SC\\ConfData.inp เปิ ดไฟล์
ดังกล่าวด้ วยโปรแกรม Text Editor และทาการคัดลอกค่า Latitude และ Longitude ในบรรทัดที่ 2
และ 3 ตามลาดับ บันทึกไว้ ใน Worksheet ของไฟล์ Spreadsheet เพื่อนาไปเป็ นฐานข้ อมูล
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(ก)

(ข)
ค่า Latitude
ค่า Longitude

(ค)

ภาพที่ 32 การรวบรวมฐานข้ อมูลที่ตงโครงการจากโปรแกรม
ั้
BEC
ก สร้ างโปรเจคจาลองที่ตงั ้
ข กาหนดข้ อมูลหน้ าต่างหรื ออุปกรณ์บงั แดด
ค ข้ อมูล Latitude/Longitude ในไฟล์ ConfData.inp
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ภาพที่ 33 ไฟล์ Spreadsheet ฐานข้ อมูลที่ตงโครงการ
ั้
3.3.4 การเรี ยกใช้ งานข้ อมูลจากฐานข้ อมูลแบบ CSV Text File
หลังจากรวบรวมและจัดระเบียบข้ อมูลจึงทาการถ่ายโอนข้ อมูลในแต่ละ Worksheet ของ
ไฟล์ Spreadsheet ดังกล่าวแยกออกเป็ น Text File นามสกุล .csv (CSV Text File) เพื่อใช้ เป็ น
ฐานข้ อมูลของโปรแกรมเสริมโดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 รายละเอียด Text File ฐานข้ อมูล
ชื่อไฟล์
building_type.csv

ข้ อมูล
เกณฑ์ OTTV-RTTV แยกตามประเภทการใช้ สอยอาคาร และค่าความแตกต่า ง
อุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอกอาคาร ( )
location.csv
ชื่อจังหวัด (ตาแหน่ง Latitude/Longitude)
material_opaque.csv ชื่อและคุณสมบัติของวัสดุทบึ แสง (ผนัง หลังคา และฉนวนกันความร้ อน)
material_transparent. ชื่อและคุณสมบัติของวัสดุโปร่งแสง (กระจก)
csv
airgap_wall.csv
ค่าความต้ านทานความร้ อนของฟิ ล์มอากาศสาหรับผนังอาคาร, ค่าความต้ านทาน
ความร้ อนของช่องว่างอากาศที่อยูภ่ ายในผนังอาคาร และค่าความต้ านทานความร้ อน
ของช่องว่างอากาศที่อยูร่ ะหว่างแผ่นกระจกหรื อผนังโปร่งแสง
airgap_roof.csv
ค่าความต้ านทานความร้ อนของฟิ ล์มอากาศสาหรับหลังคาอาคาร, ค่าความต้ านทาน
ความร้ อนของช่องว่างอากาศที่อยู่ภายในหลังคาอาคาร และค่าความต้ านทานความ
ร้ อนของช่องว่างอากาศที่อยูร่ ะหว่างหลังคาและเพดาน
tdeq_office.csv
ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า (TDeq) ของผนังทึบของอาคารประเภทสานักงาน
tdeq_store.csv
ค่า ความแตกต่ า งอุณ หภูมิ เ ที ย บเท่ า (TDeq) ของผนัง ทึ บ ของอาคารประเภท
ห้ างสรรพสินค้ า
tdeq_hotel.csv
ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า (TDeq) ของผนังทึบของอาคารประเภทโรงแรม
beam_diffuse.csv
รังสีตรง (Beam, ) และรังสีกระจายของดวงอาทิตย์ (Diffuse, ) สาหรับวัน
อ้ างอิง 4 วัน
esr_office.csv
ค่ารังสีอาทิตย์ที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้ อน (ESR) ของอาคารประเภทสานักงาน
esr_store.csv
ค่ า รั ง สี อ าทิ ต ย์ ที่ มี ผ ลต่ อ การถ่ า ยเทความร้ อน ( ESR) ของอาคารประเภท
ห้ างสรรพสินค้ า
esr_hotel.csv
ค่ารังสีอาทิตย์ที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้ อน (ESR) ของอาคารประเภทโรงแรม

เมื่ อฐานข้ อมูลอยู่ในรู ปแบบ Text File นามสกุล .csv วิธี การเรี ยกใช้ ฐ านข้ อมูล
ยกตัวอย่างเช่น ค่า หรื อค่า TDeq จาก Text File เพื่อนามาทาเป็ นฐานข้ อมูลสาหรับใช้ แทน
ค่าตัวแปรต่างๆ ในการคานวณ จะใช้ วิธีการหลักๆ 2 วิธีด้วยกันคือ
1. สาหรับตัวแปร ยกตัวอย่างเช่น ค่า จะใช้ วิธีการอ่านค่าทังหมดจาก
้
Text File เข้ าไป
ไว้ ในหน่วยความจา (memory) ในรู ปแบบของ Array ก่อนทาการเปลี่ยนค่า “ตัวหนังสือ” (Text)
ให้ เป็ น “ตัวเลข” (Numeric) ก่อนทาการคานวณ
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2. สาหรับตัวแปร ยกตัวอย่างเช่น ค่า TDeq ที่ต้องมีการประมาณค่าระหว่างช่วงเชิง
เส้ นตรง (linear interpolation) จะใช้ วิธีการอ่านค่าทังหมดจาก
้
Text File เข้ ามาเก็บไว้ ใน Array
พร้ อมทังท
้ า Hashing เพื่อระบุตาแหน่งของค่าทังหมดใน
้
Array เพื่อ ความสะดวกในการทาการ
ประมาณค่าระหว่างช่วงเชิงเส้ นตรงระหว่างค่า 2 ค่า
3.4 ขัน้ ตอนการทางานของโปรแกรมเสริม
การพัฒนาโปรแกรมเสริ ม เริ่ มต้ นด้ วยการกาหนดแผนผังการทางานของโปรแกรมเสริ ม
(Program Flow) เพื่อกาหนดทิศทางของการทางานให้ ชดั เจนและสะดวกต่อการเขียนสคริ ปต์ การ
กาหนดแผนผังการทางานของโปรแกรมเสริ มนอกจากต้ องคานึงถึงวิธีการประยุกต์วิธีการคานวณ
ค่า OTTV-RTTV แล้ ว ยังต้ องคานึงถึงวิธีการใช้ งานโปรแกรม SketchUp ด้ วยเช่นกัน เพื่อให้
โปรแกรมเสริ มสอดคล้ องกับ วิธีการสร้ างแบบจาลองในโปรแกรม SketchUp โดยมีขนั ้ ตอนการ
ทางานดังต่อไปนี ้
1. การกาหนดที่ตงของแบบจ
ั้
าลอง
2. การกาหนดทิศเหนือของแบบจาลอง
3. การกาหนดเลเยอร์ สาหรับแยกวัตถุตามประเภทการใช้ งานของอาคาร
4. การสร้ าง Face ของผนังและหลังคา และการกาหนด Attribute ของ Face
5. การสร้ างวัสดุและกาหนดวัสดุให้ กบั แบบจาลอง
6. การคานวณค่า SC
7. การคานวณค่า OTTV-RTTV
8. การแสดงผลการคานวณ
9. การตรวจสอบตัวแปรและผลการคานวณจาก Attribute ของ Face
แผนผังการทางานของโปรแกรมเสริ มประมาณเสริ ม จะแสดงลักษณะของการทางานของ
โปรแกรมเสริมมีลกั ษณะดังภาพที่ 34
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Start

Set Building Location

Set North Angle
Direction

Set Building Type
Layer

Create Composited
Material

Create/Edited Model

Assign Material

Shading?

Yes

SC Calculate

No

OTTV-RTTV Calculate

Model Analysis

End

ภาพที่ 34 แผนผังการทางานของโปรแกรมเสริม
3.4.1 การกาหนดที่ตงั ้ ของแบบจาลอง
การกาหนดที่ตงของแบบจ
ั้
าลองจะทาโดยใช้ ฟังก์ชนั Set Location โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
กาหนดค่า Geographic Location ของโปรแกรม SketchUp ซึ่งโดยปกติเมื่อผู้ใช้ งานเริ่ มเปิ ด
โปรแกรม SketchUp จาก Windows Start Menu > SketchUp หรื อผ่านคาสัง่ File > New ใน
โปรแกรม ค่าเริ่ มต้ น (Default) ของค่า Geographic Location ของโปรแกรมจะถูกกาหนดอยู่ที่
ตาแหน่ง Country: USA, Location: Boulder (CO), Latitude: 40.017000N และ Longitude:
105.283000W ค่า Geographic Location ดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์ กับเวลาและมุมโซลาร์
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เวคเตอร์ ของดวงอาทิตย์ ซึ่งจาเป็ นต้ องใช้ ในการคานวณหาค่า SC ดังนันจึ
้ งต้ องมีการกาหนดค่า
Geographic Location ให้ สมั พันธ์กับที่ตงของแบบจ
ั้
าลอง ค่า Geographic Location ที่จาเป็ น
สาหรับการคานวณมีรายการดังต่อไปนี ้
1. TZOffset: +7.00 (กาหนดโดยอัตโนมัต)ิ
2. Country: Thailand (กาหนดโดยอัตโนมัต)ิ
3. Location: ชื่อจังหวัด (กาหนดจากการเลือก)
4. Latitude: ค่าละติจดู (กาหนดจากฐานข้ อมูลตามชื่อจังหวัด)
5. Longitude: ค่าลองจิจดู (กาหนดจากฐานข้ อมูลตามชื่อจังหวัด)
การทางานของฟั งก์ชนั Set Location มีลกั ษณะตามแผนผังดังภาพที่ 35

Start: Set Location

Location
Parameter

Match Location
Parameter in
Array

Location List Array
(CSV)

Assign shadowinfo:
["Country"],
["City"],
["Latitude"],
["Longitude"],
["TZOffset"]

End

ภาพที่ 35 แผนผังการทางานของฟั งก์ชนั Set Location
เมื่ อผู้ใช้ ง านเลื อกใช้ ฟั ง ก์ ชัน Set Location ฟั ง ก์ ชันจะแสดงอิ นเทอร์ เฟซโดยผ่า น
WebDialog ให้ ผ้ ใู ช้ งานกาหนดตาแหน่งที่ตงผ่
ั ้ านชื่อจังหวัด เพื่อเป็ นการกาหนดค่า Geographic
Location ของไฟล์แบบจาลอง SketchUp ที่จาเป็ นสาหรับการคานวณของค่า OTTV-RTTV โดยมี
ลักษณะดังภาพที่ 36
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ภาพที่ 36 อินเทอร์ เฟซของฟั งก์ชนั Set Location
3.4.2 การกาหนดทิศเหนือของแบบจาลอง
การกาหนดทิศเหนือให้ กับไฟล์โมเดลของแบบจาลองจะทาโดยใช้ ฟังก์ ชัน Set North
Angle โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาให้ ผ้ ใู ช้ งานทราบทิศทางของการสร้ างแบบจาลองสามมิติ ให้ มีทิศ
ทางตรงกับความเป็ นจริ ง เพื่อความถูกต้ องในการหาทิศทางของโซลาร์ เวคเตอร์ ที่จาเป็ นต้ องใช้ ใน
การหาค่า SC แผนผังการทางานของฟั งก์ชนั Set North Angle มีลกั ษณะดังภาพที่ 37
Start: Set North
Angle

North Angle
Parameter

Assign
shadowinfo:
["NorthAngle"]

Assign
shadowinfo:
["NorthAngle"] =
"True"

End

ภาพที่ 37 แผนผังการทางานของฟั งก์ชนั Set North Angle
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โดยปกติคา่ เริ่ มต้ น (Default) ของทิศเหนือในโปรแกรม SketchUp จะมีทิศทางอยู่ในแนว
Green Axis หรื อ แกน Y (ทิศตะวันออกจะอยู่ใน Red Axis หรื อ แกน X) ผู้ใช้ งานสามารถ
กาหนดให้ โปรแกรม SketchUp แสดงทิศทางของทิศเหนือได้ ผ่านทาง Toolbars ที่ชื่อ Solar North
ซึ่งสามารถเปิ ด Toolbars ตัวนี ้ได้ จาก เมนู View > Toolbars > Solar North เมื่อผู้ใช้ งานคลิกที่
ปุ่ ม Toggle North Arrow โปรแกรม SketchUp จะแสดงทิศเหนือเป็ นแกนสีส้ม และเปิ ดโอกาสให้
ผู้ใช้ งานสามารถเปลี่ยนหรื อกาหนดทิศเหนือของไฟล์แบบจาลองได้ แต่โดยปกติแล้ วผู้ใช้ งานไม่
ควรทาเช่นนัน้ เพราะจะก่อให้ เกิดความสับสนในการสร้ างแบบจาลอง การเปลี่ยนทิศเหนือของ
แบบจาลองเพื่อตรวจสอบทิศทางของแสงอาทิตย์ ควรใช้ วิธีการหมุนแบบจาลองแทนการเปลี่ยน
แกนทิศเหนือของไฟล์แบบจาลอง
เพื่อความสะดวกและการเข้ าใจถึงความจาเป็ นในความสาคัญของการระบุทิศเหนือของ
ไฟล์แบบจาลองจึงทาการพัฒนาฟั งก์ชนั Set North Angle เพื่อเป็ นฟั งก์ชนั ที่จะสัง่ ให้ โปรแกรม
SketchUp แสดงแกนทิศเหนือโดยอัตโนมัติ โดยมีลกั ษณะการทางานดังภาพที่ 38

ภาพที่ 38 ลักษณะการทางานของฟั งก์ชนั Set North Angle
3.4.3 การกาหนดเลเยอร์ สาหรับแยกวัตถุตามประเภทการใช้ งานของอาคาร
การกาหนดเลเยอร์ สาหรับแยกวัตถุตามประเภทการใช้ งานของอาคารให้ กับแบบจาลอง
สามมิติจะทาโดยใช้ ฟังก์ชนั Create Building Type Layer โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยในการ
จาแนกประเภทของลักษณะการใช้ งานอาคาร และกาหนดตัวแปรที่แตกต่างกันไปตามลักษณะ
การใช้ งานของอาคารตามข้ อกาหนดของประกาศกระทรวงพลังงานฯ
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จากข้ อจากัดของโปรแกรม BEC ที่ต้องแยกไฟล์ที่ต้องใช้ ในการประเมินอาคาร เมื่ออาคาร
มีประเภทหรื อลักษณะการใช้ สอยมากกว่า 1 ประเภท ในการพัฒนาโปรแกรมเสริ มเพื่อให้ การสร้ าง
แบบจาลองสามมิติ สามารถเห็นภาพรวมทัง้ หมดของโครงการโดยไม่ต้องแยกโมเดลออกเป็ น
หลายไฟล์ จึงใช้ วิธีกาหนดเลเยอร์ ให้ กบั ประเภทของการใช้ งานอาคารคือ
1. เลเยอร์ office สาหรับ สถานศึกษา สานักงาน
2. เลเยอร์ store สาหรับ โรงมหรสพ ศูนย์การค้ า สถานบริ การ ห้ างสรรพสินค้ า อาคาร
ชุมนุมคน
3. เลเยอร์ hotel สาหรับ โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด
แผนผังการทางานของฟั งก์ชนั Create Building Type Layer มีลกั ษณะดังภาพที่ 39
Start: Create
Building Type
Layer

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

End

ภาพที่ 39 แผนผังการทางานของฟั งก์ชนั Create Building Type Layer
โดยปกติเมื่อเริ่ มต้ นใช้ งานโปรแกรม SketchUp โปรแกรมจะสร้ างเลเยอร์ ให้ ผ้ ใู ช้ งานโดย
อัตโนมัติหนึ่งเลเยอร์ คือ Layer0 ซึ่งเป็ นเลเยอร์ ที่ไม่สามารถแก้ ไขหรื อลบได้ หลังจากนันผู
้ ้ ใช้ งาน
สามารถสร้ างเลเยอร์ เพิ่มขึ ้นได้ ด้วยตนเองผ่าน Dialog Layers ของเมนู Window > Layers แต่
เพื่อความสะดวกและป้องกันความผิดพลาดจากการตังชื
้ ่อเลเยอร์ ฟั งก์ชนั Create Building Type
Layer จะทาการสร้ างเลเยอร์ ส าหรั บประเภทของการใช้ ง านอาคารโดยอัตโนมัติ ดัง ภาพที่ 40
เพราะชื่อเลเยอร์ จะมีผลต่อการแยกประเภทของอาคารซึง่ จะส่งผลต่อผลการคานวณ
สี ข องเลเยอร์ ที่ ส ร้ างขึน้ จะถูก ก าหนดให้ มี สี ที่ แ ตกต่า งกัน โดยอัต โนมัติจ ากโปรแกรม
SketchUp ซึง่ ไม่สามารถกาหนดสีของเลเยอร์ ได้ เหมือนกับการกาหนดสีให้ กบั วัตถุหรื อ Face ของ
แบบจาลองซึ่งเป็ นการกาหนดสีให้ กับ Attribute ของวัสดุของ Fcae แต่ระบบ Color_By_Layer
ของโปรแกรม SketchUp เป็ นเพียงความสามารถในเรื่ องของการแสดงผลเท่านัน้
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ภาพที่ 40 การสร้ างเลเยอร์ ด้วยฟั งก์ชนั Create Building Type Layer
แบบจาลองสามมิติ ที่ถกู สร้ างขึ ้นมาโดยไม่ได้ วางอยู่ในเลเยอร์ ดงั กล่าว ผู้ใช้ งานจะต้ องทา
การเลือกและเปลี่ยนเลเยอร์ วัตถุให้ ตรงกับเลเยอร์ ของประเภทลักษณะการใช้ ง านอาคารด้ วย
ตนเอง
นอกจากเลเยอร์ สาหรับประเภทของการใช้ งานอาคารทังสามแล้
้
ว ยังมีการสร้ างเลเยอร์
sunshade สาหรับวัตถุของแบบจาลองอุปกรณ์บงั แดด เพื่อประโยชน์ในเรื่ องของประสิทธิภาพ
ความเร็วในการหาค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด (SC)
3.4.4 การสร้ าง Face ของผนังและหลังคา และการกาหนด Attribute ของ Face
การคานวณค่า OTTV-RTTV จากแบบจาลองจาเป็ นจะต้ องมีการระบุประเภทของ Face
ที่ จ ะใช้ แทน ผนัง หลัง คา หรื อ ช่อ งเปิ ด เพื่ อ ให้ ผ้ ูใช้ ง านสามารถสร้ างแบบจ าลองเพื่ อ ทาการ
คานวณได้ อย่างถูกต้ อง ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการอ้ างอิงและคัดกรองวัตถุที่จะทาการคานวณ โดย
จะแบ่งประเภท Face ของแบบจาลองออกเป็ น 4 ประเภทดังภาพที่ 41 คือ
1. ผนังทึบแสง
2. ผนังโปร่งแสง
3. หลังคาทึบแสง
4. หลังคาโปร่งแสง
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ภาพที่ 41 ประเภทของ Face ที่ใช้ ในการคานวณค่า OTTV-RTTV
วิธีการระบุหรื อจาแนกประเภท Face ของแบบจาลองจะใช้ วิธีการสร้ างวัสดุที่มีชื่อวัสดุ
ขึ ้นต้ นด้ วยตัวอักษรดังต่อไปนี ้ เพื่อกาหนดให้ ทราบว่า Face ดังกล่าวเป็ น Face ประเภทใด
1. วัสดุผนังทึบแสง ขึ ้นต้ นด้ วยตัวอักษร CWL (Composite Wall)
2. วัสดุผนังโปร่งแสง ขึ ้นต้ นด้ วยตัวอักษร CWG (Composite Wall-Glass)
3. วัสดุหลังคาทึบแสง ขึ ้นต้ นด้ วยตัวอักษร CRF (Composite Roof)
4. วัสดุหลังคาโปร่งแสง ขึ ้นต้ นด้ วยตัวอักษร CRG (Composite Roof-Glass)
การแยกประเภทดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการกาหนดตัวแปรซึ่งมีความแตกต่าง การ
กาหนดข้ อมูลตัวแปรดังกล่าวจะใช้ วิธีการกาหนด Attribute ให้ กบั Face นอกจากนันยั
้ งใช้ วิธีการ
ดังกล่าวเก็บผลที่ได้ จากการคานวณเพื่อนามาใช้ ในการแสดงผลการคานวณ โดยแยกกลุ่มของ
Attribute ตามประเภทของ Face ทัง้ 4 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 13
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ตารางที่ 13 รายการ Attribute ของ Face ที่ถูกกาหนดด้ วยวัสดุที่ใช้ แทนวัสดุสาหรับผนัง และ
หลังคา
ประเภท AttributeDictionary
OTTV_Material
OTTV_R
ผนัง
OTTV_Uw
ทึบแสง
OTTV_DSH
OTTV_TDeq
OTTV_Material
OTTV_Uf
ผนัง
OTTV_DeltaT
โปร่งแสง
OTTV_SHGC
OTTV_ESR
RTTV_Material
RTTV_R
หลังคา
RTTV_Ur
ทึบแสง
RTTV_DSH
RTTV_TDeq
RTTV_Material
RTTV_Us
หลังคา RTTV_DeltaT
โปร่งแสง RTTV_SHGC
RTTV_ESR

ข้ อมูล
ชื่อวัสดุผนังทึบแสง
ค่าความต้ านทานความร้ อนรวมของวัสดุผนังทึบ ( )
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อนของวัสดุผนังทึบ (Uw)
ผลคูณของความหนาแน่นและความร้ อนจาเพาะของวัสดุ (DSH)
ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่าของผนังทึบ (TDeq)
ชื่อวัสดุผนังโปร่งแสง
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อนของกระจก ( )
ค่าความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอกอาคาร ( )
ค่าสัมประสิทธิ์ความร้ อนจากรังสีอาทิตย์ที่สง่ ผ่านกระจก (SHGC)
รังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบบนกระจก (ESR)
ชื่อวัสดุหลังคาทึบแสง
ค่าความต้ านทานความร้ อนรวมของวัสดุหลังคาทึบ ( )
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อนของวัสดุหลังคาทึบ (Ur)
ผลคูณของความหนาแน่นและความร้ อนจาเพาะของวัสดุ (DSH)
ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่าของหลังคาทึบ (TDeq)
ชื่อวัสดุหลังคาดโปร่งแสง
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อนของหลังคาโปร่งแสง ( )
ค่าความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอกอาคาร ( )
ค่าสัมประสิทธิ์ความร้ อนจากรังสีอาทิตย์ที่ส่งผ่านหลังคาโปร่ งแสง
(SHGC)
รังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบบนหลังคาโปร่งแสง (ESR)

ในกรณีของ Face ที่ถกู กาหนดด้ วยวัสดุสาหรับผนังโปร่งแสงและหลังคาโปร่งแสง หากมี
การคานวณค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด (SC) จะมีการกาหนด Attribute ตัวแปรและผลการคานวณ
ที่เกี่ยวข้ องกับค่า SC เพิ่มเติมดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 รายการ Attribute ของ Face ช่องเปิ ดที่มีการคานวณค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด
ประเภท AttributeDictionary
SC_Direction
SC_B_Angle
SC_Eqt
SC_Solar_Time
SC_Declination_Angle
SC_Solar_Hour_Angle
SC_Solar_Altitude_Angle
SC_Solar_Azimuth_Angle
ผนัง
SC_Solar_Vector_80
โปร่งแสง
SC_Solar_Vector_173
และ
SC_Solar_Vector_266
หลังคา
SC_Solar_Vector_356
โปร่งแสง
SC_Plane_Vector
SC_Cos_Zeta
SC_Af_Afs_Afu
SC_Ees
SC_Eed
SC_Eew
SC_Eet
SC_Info

ข้ อมูล
ทิศทางของระนาบ
มุม B ตามสมการที่ (2.13)
สมการเวลา (Equation of Time)
เวลาสุริยะ
มุมเบี่ยงดวงอาทิตย์ (Declination Angle)
เวลาเที่ยงสุริยะ (Solar Hour Angle)
มุม Altitude
มุม Azimuth
โซลาร์ เวคเตอร์ ของวันอ้ างอิง 21 มีนาคม
โซลาร์ เวคเตอร์ ของวันอ้ างอิง 22 มิถนุ ายน
โซลาร์ เวคเตอร์ ของวันอ้ างอิง 23 กันยายน
โซลาร์ เวคเตอร์ ของวันอ้ างอิง 22 ธันวาคม
เวคเตอร์ ที่ตงฉากกั
ั้
บระนาบกระจก
โคซายน์ของมุมระหว่างระนาบที่พิจารณากับทิศทางของดวงอาทิตย์
พื ้นที่กระจก พื ้นที่กระจกที่เกิดเงา และพื ้นที่กระจกที่ไม่เกิดเงา
รังสีตรงของดวงอาทิตย์
รังสีกระจายของดวงอาทิตย์
รังสีที่ผา่ นอุปกรณ์บงั แดดมาตกกระทบส่วนโปร่งแสง
รังสีที่ตกกระทบส่วนโปร่งแสงเสมือนไม่มีอปุ กรณ์บงั แดด
สัมประสิทธิ์การบังแดด

3.4.5 การสร้ างวัสดุและกาหนดวัสดุให้ กับแบบจาลอง
จากการศึกษาเอกสารและโปรแกรม BEC พบว่า การสร้ างข้ อมูลรายละเอียดของวัสดุใน
Envelope หรื อ ระบบกรอบอาคาร ด้ วยเมนู Material, Component of Section, Section of Wall
และ Wall มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งในการหาค่า OTTV-RTTV การสร้ างข้ อมูลรายละเอียดของ
วัสดุก็เพื่อเป็ นการใช้ ในการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อนรวมของผนังทึบ หรื อค่า
ดังนัน้ จึงต้ องมีการสร้ างเครื่ องมือที่ให้ ผ้ ูใช้ งานสามารถสร้ างและทดลองปรับเปลี่ยนข้ อมูล
รายละเอียดของวัสดุได้ โดยรวมไปถึงประเภทและขนาดของช่องว่างระหว่างชันของวั
้
สดุ
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การสร้ างวัสดุและกาหนดวัสดุให้ กับแบบจ าลองของโปรแกรม SketchUp จึงทาการ
พัฒนาฟั งก์ชนั Create Custom Material เพื่อใช้ สาหรับสร้ างวัสดุที่มีข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการ
คานวณ โดยแผนผังการทางานของฟั งก์ชนั Create Custom Material มีลกั ษณะดังภาพที่ 42
Start: Create
Custom Material

User Selection

Display Custom
Material Page
(HTML)

Match Selected
Option Data

Selected Option
(Text)

Selected Option
Data (Text File)

Material List Array
(CSV)

Update & Create
Material (Ruby)

Apply Material &
Calculate
(SketchUp)

End

ภาพที่ 42 แผนผังการทางานของฟั งก์ชนั Create Custom Material
โดยปกติแล้ วการสร้ าง Material เพื่อใช้ เป็ นวัสดุของ Face โปรแกรม SketchUp จะให้
ผู้ใช้ งานสร้ าง Material ผ่าน Materials Dialog แต่สาหรับ Material ที่จะใช้ ในการคานวณนันจะมี
้
รายละเอียดที่จาเป็ นต่อการคานวณรวมอยู่ด้วย จึงต้ องสร้ างเป็ นฟั งก์ชนั สาหรับให้ ผ้ ใู ช้ งานสร้ าง
วัสดุประกอบเพื่อเป็ น Material สาหรับพืน้ ผิวในโปรแกรม SketchUp และนาไปประกอบการ
คานวณเพื่อหาค่า OTTV-RTTV โดยสามารถทดลองปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวัสดุพืน้ ฐานในวัสดุ
ประกอบได้ ตลอดเวลา โดยจะแบ่งเป็ น 2 ส่วนก็คือ
1. วัสดุแทนวัสดุประกอบ (ถูกนามาคานวณ)
1.1 CWL001-CWL015 (Composite Wall) แทนวัสดุผนังทึบแสง
1.2 CWG001-CWG005 (Composite Wall-Glass) แทนวัสดุผนังโปร่งแสง
1.3 CRF001-CRF015 (Composite Roof) แทนวัสดุหลังคาทึบแสง
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1.4 CRG001-CRG015 (Composite Roof-Glass) แทนวัสดุหลังคาโปร่งแสง
2. วัส ดุแทนผนัง หรื อหลัง คาอาคารที่ ติดกับพื น้ ที่ ซึ่ง ไม่มี การปรั บอากาศ (ไม่ถูกนามา
คานวณ)
2.1 ( ) NWL000 (Non-calculation Wall) แทนวัสดุผนังทึบแสง
2.2 ( ) NWG000 (Non-calculation Wall-Glass) แทนวัสดุผนังโปร่งแสง
2.3 ( ) NRF000 (Non-calculation Roof) แทนวัสดุหลังคาทึบแสง
2.4 ( ) NRG000 (Non-calculation Roof-Glass) แทนวัสดุหลังคาโปร่งแสง
เมื่อผู้ใช้ งานเลือกใช้ ฟังก์ ชนั สคริ ปต์จะเรี ยก Web Dialog ซึ่งเป็ นไฟล์ HTML ขึ ้นมา
แสดงผล โดยในไฟล์ HTML ที่เรี ยกขึ ้นมานันจะมี
้
สคริ ปต์ที่เป็ นฟั งก์ชนั สาหรับอ่านข้ อมูลจาก Text
File ซึ่งอยู่ในรูปของ tag HTML เพื่อนามาเป็ น option ให้ ผ้ ใู ช้ งานเลือกใน dropdown list menu
โดยมีอินเทอร์ เฟซของฟั งก์ชนั ดังภาพที่ 43

ภาพที่ 43 อินเทอร์ เฟซของฟั งก์ชนั Create Custom Material
3.4.6 การคานวณค่ า SC
การคานวณค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณ์บงั แดด (SC) ทาให้ ต้องมีการพัฒนา
ฟั งก์ชนั Find SC โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ ในการหาค่า SC เพื่อในไปใช้ ในการคานวณค่า OTTVRTTV โดยมีแผนผังการทางานของฟั งก์ชนั Find SC มีลกั ษณะดังภาพที่ 44

90

Start: Find SC

Return Allocated
Memory
(garbage_collect)

Keep Initial
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Day and Time
Parameter
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Them as Attribute
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Find SC and Create
Log File

Set shadowinfo
with Initial
shadowinfo Value

End

ภาพที่ 44 แผนผังการทางานของฟั งก์ชนั Find SC
จากการศึกษาพบว่าโปรแกรม BEC กาหนดให้ ผ้ ใู ช้ งานแยกคานวณหาค่า SC เก็บบันทึก
ก่อนนาค่าดัง กล่าวไปใช้ คานวณค่า OTTV อีกต่อหนึ่ง โดยให้ ผ้ ูใช้ โปรแกรมใช้ ง านเครื่ องมื อ
Sunshade Co-efficient Calculation เพื่อป้อนข้ อมูลพืน้ ที่ ขนาด และระยะของช่องเปิ ดและ
อุปกรณ์บงั แดด ทังนี
้ ้อันเนื่องมาจากการคานวณค่า SC มี Algorithm ที่มีความสลับซับซ้ อนเป็ น
อย่างมากจาเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาในการประมวลผลที่คอ่ นข้ างนาน
ความซับซ้ อนของวิธีคา่ SC จากแบบจาลอง จะอยู่ที่วิธีการหาพื ้นที่เงา (Afs) ของวัตถุที่
เป็ นอุปกรณ์บงั แดด ที่ตกกระทบบนวัตถุหรื อ Face ที่เป็ นกระจก ของวันอ้ างอิง (21 มี.ค. 22 มิ.ย.
23 ก.ย. และ 22 ธ.ค.) ในช่วงเวลาการใช้ งานของแต่ละประเภทอาคารดังตารางที่ 15 โดยมีวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
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1. กาหนดวันอ้ า งอิ ง วันแรก (21 มี . ค.) และกาหนดเวลาเริ่ ม ต้ น การใช้ ง านของแต่ล ะ
ประเภทของอาคาร ผ่านคาสัง่ Time.utc(year, month, date, hour, minute, second) ยกตัวอย่าง
เช่น วันที่ 21 มี.ค. สามารถกาหนดได้ โดย Time.utc(2011, 3, 21, hr, 0, 0)
2. หาพื ้นเงา (Afs) ของวัตถุที่เป็ นอุปกรณ์บงั แดดที่ตกกระทบบนวัตถุที่เป็ นช่องเปิ ดด้ วย
การสร้ าง Projection Line จากโซลาร์ เวคเตอร์ ที่เวลาดังกล่าว เก็บ (กาหนด) ค่า Afs ดังกล่าวใน
รูปแบบของ Attribute ของ Face เพื่อเรี ยกใช้ ในการคานวณต่อไป
3. ทาการเปลี่ยนเวลาเพื่อหาโซลาร์ เวคเตอร์ ของชัว่ โมงการใช้ งานอาคารในชัว่ โมงถัดไป
จนถึงระยะเวลาสิ ้นสุดการใช้ งานของวันดังกล่าว
4. เปลี่ยนวันอ้ างอิงเป็ นวันถัดไป (22 มิ.ย.) และทาตามขันที
้ ่ 2 และ 3 เพื่อทาการหาพื ้น
เงาจนครบตามเวลาการใช้ งานอาคารของทุกวันอ้ างอิง ของอาคารแต่ละประเภท (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. นาพื ้นที่เงาแต่ละค่าไปหา รังสีที่ผ่านอุปกรณ์บงั แดดมาตกกระทบส่วนโปร่งแสง ( )
(สมการที่ 19) และทาการหาค่ารังสีที่ตกกระทบส่วนโปร่ งแสงเสมือนไม่มีอุปกรณ์บงั แดด ( )
(สมการที่ 20) เพื่อนาไปหาค่าเฉลี่ยตลอดปี ของค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด
(สมการที่ 23)
ตารางที่ 15 ช่วงเวลาการใช้ งานของแต่ละประเภทของอาคาร
ประเภทอาคาร
สถานศึกษา สานักงาน
โรงมหรสพ ศูน ย์ก ารค้า สถานบริการ
ห้างสรรพสินค้า อาคารชุมนุมคน
โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด

เวลาการใช้ งาน
08:00-17:00

จานวนชัว่ โมงการใช้ งานต่อวัน
9

10:00-22:00

12

ตลอด 24 ชัว่ โมง

24

ที่มา : S. Chirarattananon, P. Chaiwiwatworakul, and others, “Revised Building Energy
Code of Thailand: Potential Energy and Power Demand Savings,” (2549) : 3. (Electronic
Document)
เนื่องจาก API ของโปรแกรม SketchUp ไม่มี Class หรื อฟั งก์ชนั ที่เกี่ยวข้ องกับการหา
พื ้นที่ของเงาบนวัตถุ ดังนันการหาพื
้
้นที่เงาของอุปกรณ์บงั แดดจึงจาเป็ นจะต้ องสร้ างฟั งก์ชนั เพื่อ
การหาพื ้นที่เงา จากการศึกษาและทดลองวิธีการหาพื ้นที่ของเงาที่เกิดขึ ้นบน Face หลายวิธี พบว่า
วิธีการคานวณพื ้นที่เงาของอุปกรณ์บงั แดดที่ตกกระทบลงบนหน้ าต่างของโปรแกรมเสริ มที่มีชื่อว่า

92
TIG-shadowProjector.rb1 ของสถาปนิก นักพัฒนาซอฟท์แวร์ สมาชิกเว็บไซต์ sketchUcation
ที่ใช้ Username ว่า TIG โดยโปรแกรมเสริมดังกล่าวมีวิธีการหาเงาที่ตกกระทบบน Face ที่มีความ
เหมาะสมที่ จ ะนามาประยุกต์ เ พื่ อพาพื น้ ที่ เงาส าหรั บการคานวณค่า SC จึง ได้ พ ยายามศึกษา
วิธีการหาพื ้นที่เงาจากวิธีการตามโปรแกรมเสริ มดังกล่าว และพบว่าโปรแกรมเสริ มดังกล่าวมี
วิธีการหาพื ้นที่เงาด้ วยวิธีการดังต่อไปนี ้
1. สร้ างแบบจาลองของวัตถุที่ก่อให้ เกิดเงา (อุปกรณ์บงั แดด) และวัตถุที่เงาจะพาดผ่าน
(ช่องเปิ ด)
2. สร้ าง Reverse Vector ของ Solar Vector ณ ตาแหน่งเวลาที่ถกู กาหนดค่าอยู่ในไฟล์
ของแบบจาลอง ผ่านการใช้ คาสั่ง Sketchup.active_model.shadow_info["SunDirection"] และ
สร้ าง BoundingBox จาลองดังภาพที่ 45 โดยมีฐานของ BoundingBox จาก Edge ของ Face ที่
ถูกเงาพาดทับ (Face ถูกเลือกโดยผู้ใช้ งาน) โดยใช้ ทิศทาง Reverse Vector และกาหนดระยะทาง
ที่นา่ จะครอบคลุมวัตถุที่ก่อให้ เกิดเงา (โปรแกรมเสริ ม TIG-shadowProjector.rb กาหนดระยะไว้ ที่
1000 ม.) เพื่อทาการตรวจสอบว่าวัตถุใดก่อให้ เกิดเงาบน Face ดังกล่าวบ้ าง
3. จากนันสร้
้ าง Face จาลองโดยอาศัย Projection Line ในทิศทางเดียวกันกับ Solar
Vector จากทุกๆ Edge ของวัตถุที่อยูใ่ น BoundingBox จาลอง มายัง Face ที่ถกู เงาพาดทับ
4. สร้ าง Edge จาลอง ในตาแหน่งที่ Face จาลองตัดกับ Face ที่ถกู เงาพาดทับ จากนัน้
สร้ าง Face รูปเงาที่เกิดจาก Edge จาลอง จากคาสัง่ Face.outer_loop (สร้ าง Face จาก Edge ที่
อยู่รอบนอกสุด) และตรวจสอบ Vertex ว่า Vertex ใด อยู่ด้านใน Face.outer_loop ด้ วยคาสัง่
raytest เพื่อทาการลบ Vertex ดังกล่าวเพื่อให้ เหลือ Face รูปเงาที่เกิดจาก Face.outer_loop
เพียง Face เดียวเท่านัน้ และทาการหาพื ้นที่ Face รูปเงาจากคาสัง่ 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)

ภาพที่ 45 ตัวอย่างแบบจาลองช่องเปิ ดอธิบายวิธีการหาพื ้นที่เงาของอุปกรณ์บงั แดดบนกระจก
ก แบบจาลองช่องเปิ ดและอุปกรณ์บงั แดด
ข สร้ าง BoundingBox เพื่อตรวจสอบวัตถุที่ก่อให้ เกิดเงา
ค สร้ าง Projection Line จากโซลาร์ เวคเตอร์ จาก Edge ของวัตถุอปุ กรณ์บงั แดด
ง ลบ Projection Line เพื่อให้ เหลือเพียงพื ้นที่เงา
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การเลือกใช้ โซลาร์ เวคเตอร์ สาหรับพัฒนาฟั งก์ชนั Find SC ไม่ได้ ใช้ โซลาร์ เวคเตอร์ ที่ได้
จากการคานวณตามสมการที่ 15 แต่เลือกใช้ โซลาร์ เวคเตอร์ จาก Solar Simulator ของโปรแกรม
SketchUp โดยเมื่อทาการเปรี ยบเทียบทิศทางของ Vector พบว่า Solar Vector ที่ได้ มาจากทัง้ 2
แนวทางมีความแตกต่างของพิกดั X, Y และ Z อยู่ประมาณ ±0.1 การพัฒนาจึงตัดสินใจเลือกใช้
เวคเตอร์ ที่ได้ จากการจ าลองในโปรแกรม SketchUp เพราะการใช้ โซลาร์ เวคเตอร์ จาก Solar
Simulator ของโปรแกรม SketchUp จะทาให้ มีสะดวกในการเรี ยกใช้ งานและการอ้ างอิง โดยผล
การเปรี ยบเทียบเวคเตอร์ ที่ได้ จากทัง้ 2 แนวทางสามารถดูได้ จากตัวอย่างดังตารางที่ 16

ตารางที่ 16 เปรี ยบเทียบโซลาร์ เวคเตอร์ ที่ได้ จากการคานวณตามกฎหมายกับโซลาร์ เวคเตอร์ ที่ได้ จากโปรแกรม SketchUp
เวลา

โซลาร์ เวคเตอร์ จากการคานวณตามกฎหมาย
Vector3d( พิกดั X | พิกดั Y | พิกดั Z)

โซลาร์ เวคเตอร์ จากโปรแกรม SketchUp
Vector3d( พิกดั X | พิกดั Y | พิกดั Z)

6:00

Vector3d(0.993624| -0.0198051| -0.11099)

Vector3d(0.999714| 0.00550363| -0.0232835)

7:00

Vector3d(0.98889| -0.0420104| 0.142587)

Vector3d(0.971829| -0.0548222| 0.229223)

8:00

Vector3d(0.916765| -0.101429| 0.386334)

Vector3d(0.877688| -0.111397| 0.466105)

9:00

Vector3d(0.782164| -0.154403| 0.603639)

Vector3d(0.72371| -0.160345| 0.671218)

10:00

Vector3d(0.59426| -0.19732| 0.779693)

Vector3d(0.520392| -0.198309| 0.830581)

11:00

Vector3d(0.365857| -0.227257| 0.902498)

Vector3d(0.281596| -0.222683| 0.933336)

12:00

Vector3d(0.112523| -0.242173| 0.963686)

Vector3d(0.0236015| -0.231785| 0.972481)

13:00

Vector3d(-0.14848| -0.241052| 0.959087)

Vector3d(-0.236002| -0.224976| 0.945351)

14:00

Vector3d(-0.399365| -0.22397| 0.889014)

Vector3d(-0.479515| -0.202701| 0.853802)

15:00

Vector3d(-0.623033| -0.192091| 0.758242)

Vector3d(-0.690336| -0.166461| 0.704079)

16:00

Vector3d(-0.804242| -0.147588| 0.575684)

Vector3d(-0.854092| -0.118705| 0.506394)

17:00

Vector3d(-0.930644| -0.0934936| 0.35378)

Vector3d(-0.95962| -0.0626721| 0.27423)

18:00

Vector3d(-0.993624| -0.0334942| 0.107653)

Vector3d(-0.999723| -0.00216235| 0.0234198)

ความแตกต่าง
พิกดั X

พิกดั Y

พิกดั Z

-0.00608957
0.01706141
0.03907685
0.05845381
0.07386742
0.08426154
0.08892108
0.08752122
0.08015007
0.06730310
0.04984992
0.02897539
0.00609919

-0.02530870
0.01281184
0.00996767
0.00594210
0.00098904
-0.00457408
-0.01038788
-0.01607545
-0.02126804
-0.02563019
-0.02888264
-0.03082143
-0.03133189

-0.08770629
-0.08663560
-0.07977135
-0.06757924
-0.05088895
-0.03083800
-0.00879455
0.01373567
0.03521186
0.05416324
0.06928946
0.07954947
0.08423291

หมายเหตุ โซลาร์ เวคเตอร์ ของวันอ้ างอิงวันที่ 21 มีนาคม, ความแตกต่าง = (พิกดั แต่ละตาแหน่งของโซลาร์ เวคเตอร์ จากการคานวณตามกฎหมาย) (พิกดั แต่ละตาแหน่งของโซลาร์ เวคเตอร์ จากโปรแกรม SketchUp)
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เมื่อวัตถุที่ก่อให้ เกิดเงาที่มี Face จานวนมากดัง ภาพที่ 46 จะทาให้ เกิด Edge ที่ไม่
ต้ องการด้ านในของ Face การตรวจสอบเพื่อลบ Edge ดังกล่าวเพื่อให้ เหลือเฉพาะ Edge ด้ าน
นอกสุดของพื ้นที่เงา จะต้ องใช้ อลั กอริ ทึมที่มีความซับซ้ อนในการตรวจสอบซึ่งใช้ ระยะเวลาในการ
ประมวลผลที่คอ่ นข้ างนาน

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 46 เปรี ยบเทียบจานวนวัตถุที่ส่งผลต่อความเร็ วในการหาพื ้นที่เงาของอุปกรณ์บงั แดดบน
กระจก
ก แบบจาลองอุปกรณ์บงั แดดที่มีรายละเอียด
ข วัตถุจานวนมากที่เกิดจาก Projection Line
ค Edge ที่ไม่ต้องการที่เกิดขึ ้นด้ านในของ Edge ด้ านนอกสุดของพื ้นที่เงา
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การพัฒนาโปรแกรมเสริ มในช่วงแรกพยายามที่จะรวมการคานวณหาค่า SC เข้ าไปพร้ อม
กับการหาค่า OTTV-RTTV ในคราวเดียวกัน แต่เนื่องจากว่าในการคานวณค่า SC ของโมเดลที่มี
ช่องเปิ ด (Translucent Material) จานวนมาก จะทาให้ การประมวลผลใช้ ระยะเวลานาน อัน
เนื่องมาจากความซับซ้ อนของ Algorithm ที่ต้องใช้ ในการคานวณค่า SC ใช้ ระยะเวลานานในการ
ประมวลผลที่คอ่ นข้ างนาน เมื่อพบปั ญหาเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ ในการประมวลผล จึงพยายามหา
แนวทางการแก้ ปัญหาในเบื ้องต้ นหลายวิธี อาทิเช่น
1. กาหนดให้ ผ้ ใู ช้ งานจะต้ องสร้ างวัตถุที่เป็ นอุปกรณ์บงั แดดบนเลเยอร์ sunshade เพื่อตัด
วัตถุที่ไม่ใช่อปุ กรณ์บงั แดดออกจากการคานวณ
2. ลดระยะของ Reverse Vector ที่จะใช้ สร้ าง BoundingBox ให้ เหลือเพียง 10 ม. เพื่อ
ลดวัตถุที่ไม่จาเป็ นออกจากการคานวณเพื่อลดระยะเวลาในการประมวลผล
3. จากัดจานวนของ Glass Face ที่จะทาการคานวณ ด้ วยการแจ้ งเตือนให้ ผ้ ใู ช้ งานทา
การเลือก Glass Face จานวนประมาณ 1-2 Face ในการคานวณแต่ละครัง้ เพราะการเลือก
Glass Face จานวนมากๆ จะทาให้ ใช้ เวลาในการคานวณเพิ่มมากขึ ้นเป็ นทวีคณ
ู
4. แก้ ปัญหาในลักษณะของ Programing ด้ วยการใช้ ฟังก์ชัน GC.start() เพื่อเรี ยกคืน
memory ที่ไม่ได้ ใช้ งาน
5. ใช้ ฟังก์ชนั observer เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโมเดลเพื่อเช็คและไม่ต้องทา
การคานวณ Face ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรื อเมื่อทาการแก้ ไขวัตถุ Sunshade และ Glass Face
เสร็จสิ ้นในแต่ละครัง้
6. แนะนาและแจ้ งเตือนให้ ผ้ ูใช้ งานพยายามจัดการกับโมเดลด้ วยการลดจานวน Face
ของช่องเปิ ดที่ตอ่ เนื่องกัน เพราะหากมี Face เป็ นจานวนมาก จะทาให้ การหาค่า SC นันช้
้ ามาก
และเกิดการ Error ขึ ้นได้ ง่าย
แม้ แนวทางการแก้ ปัญหาข้ างต้ น จะสามารถลดระยะเวลาการประมวลผลลง แต่อย่างไรก็
ตามยังพบว่าต้ องใช้ ระยะเวลาในการประมวลผลพอสมควร ดังนันจึ
้ งใช้ วิธีการแยกหาค่า SC ออก
จากการหาค่า OTTV โดยใช้ วิธีบงั คับให้ ผ้ ใู ช้ งานเลือกทาการคานวณค่า SC ด้ วยการคลิกขวาบน
Face ผ่าน Context Menu ซึ่งการคลิกขวาลงบน Face ใดๆ จะเป็ นการส่ง ค่าอ้ างอิงวัตถุของ
Face ชิ ้นดังกล่าวเข้ าไปอยู่ใน Selection Set เพียงชิน้ เดียวเท่านัน้ จากนัน้ จึงส่งวัตถุที่อยู่ใน
Selection Set ไปทาการคานวณค่า SC ดังภาพที่ 47 ซึ่ง Context Menu จะปรากฏขึ ้นเมื่อผู้ใช้
คลิกขวาบน Face ที่มีการกาหนดวัสดุที่เป็ น Composite Wall Glass (ชื่อวัสดุขึ ้นต้ นด้ วยตัวอักษร
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CWG_ _ _ ) และ Composite Roof Glass (ชื่อวัสดุขึ ้นต้ นด้ วยตัวอักษร CRG_ _ _ ) เท่านัน้
หลัง จากทาการคานวณค่า SC ของ Face ดัง กล่าว ก็ จะเก็บค่าดัง กล่าวไว้ ในลักษณะของ
Attribute ของ Face
สาหรับกรณีที่อาคารที่มีประเภทการใช้ งานเหมือนกัน มีลกั ษณะช่องเปิ ดที่ซ ้ากัน ใช้ วสั ดุ
กระจกและอุปกรณ์บงั แดดแบบเดียวกัน และหันไปในทิศทางเดียวกัน จะทาค่า SC ที่คานวณได้
นันเท่
้ ากัน เพื่อที่จะลดเวลาในการคานวณค่า SC จึงทาการพัฒนาเครื่ องมือให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถ
กาหนดค่า Attribute SC ของ Face ที่เป็ นกระจกได้ โดยตรง ด้ วยการให้ ผ้ ใู ช้ งานป้อนค่า Attribute
SC ให้ กบั Face โดยการคลิกขวาผ่าน Context Menu ดังภาพที่ 47

(ก)

(ข)

ภาพที่ 47 เมนูสาหรับการหาค่า SC
ก เมนูยอ่ ยสาหรับการหาค่า SC
ข เครื่ องมือกาหนดค่า SC ให้ กบั Attribute ของ Face
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3.4.7 การคานวณค่ า OTTV-RTTV
การคานวณค่า OTTV-RTTV จะใช้ ฟังก์ชนั Calculate OTTV-RTTV ในการคานวณหาค่า
OTTV-RTTV โดยแผนผังการทางานของฟั งก์ชนั Calculate OTTV-RTTV มีลกั ษณะดังภาพที่ 48
Start: Calculate
OTTV-RTTV

Display OTTVRTTV Page (HTML)

Select Object and
Submit

Classify Type and
Get Material
Properties

Material Data List
Array (CSV)

Find Variable (Set
Them as Attribute)

Get Attribute SC

Calculate OTTVRTTV and Refresh
HTML

Result Text File

End

ภาพที่ 48 แผนผังการทางานของฟั งก์ชนั Calculate OTTV-RTTV
ในการคานวณค่า OTTV-RTTV ด้ วยโปรแกรม BEC ผู้ใช้ งานจะเป็ นผู้ป้อนค่าเพื่อระบุทิศ
ทางการหันหน้ าของผนัง (Orientation) และมุมเอียง (Tilt) โดยวิธีการวัดและอ่านค่าทิศทางและ
มุมเอียงของผนังตามแบบก่อสร้ าง จากวิธีดงั กล่าวจะทาเกิดความคลาดเคลื่อนของผลการคานวณ
ได้ ง่ า ย ดัง นัน้ การค านวณโดยอาศัย วิ ธี ก ารอ่ า นค่า ทิ ศ ทางและมุม เอี ย งของผนัง ผ่ า นชิ น้ งาน
แบบจาลอง (Face) ของโปรแกรม SketchUp จะมีความถูกต้ องตรงกันทุกครัง้ เมื่อทาการคานวณ
เมื่อพิจารณาจากสมการการหาค่า
ของผนังแต่ละด้ านตามสมการที่ 26
(

)

(

)

สมการที่ 26
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จะพบว่าค่า
คือการหาอัตราส่วนระหว่างพื ้นที่กระจกและหรื อผนังโปร่งแสงต่อพื ้นที่
ทังหมดของด้
้
านที่พิจารณา ส่วนค่า
ก็คือ อัตราส่วนระหว่างพื ้นที่ส่วนทึบแสงต่อพื ้นที่
ทังหมดของด้
้
านที่พิจารณา ดังนันพจน์
้
ที่ 1 ของสมการดังกล่าวจะเป็ นค่าการถ่ายเทความร้ อนใน
ส่วนที่เป็ นผนังทึบของด้ านที่พิจารณา ส่วนพจน์ที่ 2 และ 3 จะเป็ นค่าการถ่ายเทความร้ อนในส่วน
ของช่องเปิ ดและหรื อของผนังโปร่งแสงของด้ านที่พิจารณา สามารถแยกพิจารณาได้ ดงั สมการที่ 27
และสมการที่ 28
(

)(
(

เมื่อ

)(

)
)

(
(

)(
)(

สมการที่ 27

)

สมการที่ 28

)

=
=
=

พื ้นที่กระจกและหรื อผนังโปร่งแสง
พื ้นที่ผนังทึบแสง
พื ้นที่รวมของพื ้นที่กระจกและหรื อผนังโปร่งแสงและพื ้นที่ผนังทึบแสงที่
หันไปในทิศทางเดียวกัน
เมื่อพิจารณาว่า การหาค่า
คือการหาค่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรของ ค่าถ่ายเทความ
ร้ อนเฉลี่ยต่อตารางเมตรของผนังทึบ (พจน์ที่ 1) และ ค่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรของผนังโปร่ งแสง
(พจน์ที่ 2 และ 3) ดังนันเพื
้ ่อประยุกต์ให้ สอดคล้ องกับรู ปแบบวัตถุของแบบจาลอง (Face) ของ
โปรแกรม SketchUp และให้ ผ้ ใู ช้ งานทาความเข้ าใจถึงคุณสมบัติของวัสดุได้ ดียิ่งขึ ้น จึงเปลี่ยน
รูปแบบการคานวณมาใช้ วิธี การหาค่าการถ่ายเทความร้ อนของวัสดุที่ถกู กาหนดลงไปบน Face ที
ละ Face และเก็บบันทึกค่าดังกล่าวไว้ ใน Attribute ของ Face จากนันหากต้
้
องการประเมินผล
หรื อแสดงผลจึงค่อยนาค่าดังกล่าวมาหารด้ วยพื ้นที่ของ Face โดยหากพบว่าเป็ นวัสดุทึบแสง จะ
คานวณจากสมการที่ 29
(

)

สมการที่ 29

หากพบว่าเป็ นวัสดุโปร่งแสง จะคานวณจากสมการที่ 30
สมการที่ 30
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เมื่อ

=
=

ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของวัสดุทึบที่ถกู กาหนดบน Face
(วัตต์) ( )
ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของวัสดุโปร่งแสงที่ถกู กาหนดบน
Face (วัตต์) ( )

ภาพที่ 49 การประยุกต์วิธีการหาค่าการถ่ายเทความร้ อนของวัสดุจากแบบจาลอง
ทาการเก็บค่า (กาหนดค่า) ดังกล่าวในรูปแบบของ Attribute ให้ กบั Face นันๆ
้ หลังจาก
นัน้ หากต้ องการทราบค่า OTTV ของผนังแต่ละด้ าน (ผนังที่หนั ไปในทิศทางเดียวกัน) ก็ให้ ทาการ
เช็คว่าระนาบใดหันไปในทิศทางเดียวกัน จึงนาค่าดังกล่าวของทุกระนาบมาทาเฉลี่ยก็จะทราบค่า
OTTV ของรูปด้ านดังกล่าว การคานวณ RTTV มีหลักการคานวณที่คล้ ายคลึงกันกับ OTTV ดังนัน้
วิธีการในการหาค่า RTTV ภายในโปรแกรม ก็จะใช้ วิธีการเดียวกันคือ หาค่า ถ่ายเทความร้ อนของ
หลังคาแต่ล ะ Face จากนัน้ จึงค่อยนาไปหา ค่าการถ่ายเทความร้ อนเฉลี่ยของด้ านที่ พิจ ารณา
(
) และ ค่าการถ่ายเทความร้ อนรวมของหลังคาทังอาคาร
้
(
) ต่อไป
โดยปกติหากผู้ใช้ งานโปรแกรม SketchUp คลิกเลือก Face บางชิ ้นไว้ ดังภาพที่ 50 วัตถุที่
ได้ จากการใช้ คาสัง่ Sketchup.active_model.selection() ก็จะเป็ นวัตถุเฉพาะที่ผ้ ใู ช้ งานเลือกไว้
เท่านัน้ เพื่อเป็ นการกาหนดและทาความเข้ าใจเกี่ ยวกับหลักและวิธีการเลือกวัตถุของโปรแกรม
เสริมที่จะพัฒนาขึ ้นจึงต้ องกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ เข้ าใจตรงกันคือ
1. ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ งานมีการเลือกวัตถุที่เป็ น Face เอาไว้ เมื่อทาการคานวณสคริ ปต์จะเลือก
เอาเฉพาะ Face ที่ถกู เลือกไว้ เพื่อนาไปทาการคานวณเท่านัน้
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2. ในกรณีที่ไม่มีการเลือก Face ใดๆ เลย เมื่อสัง่ คานวณ สคริ ปต์จะเลือก Face ทังหมดที
้
่
มีอยูใ่ นโมเดลโดยอัตโนมัตเิ พื่อนาไปทาการคานวณ

ภาพที่ 50 ลักษณะวัตถุของจาลองที่ถกู เลือกและไม่ถกู เลือก
3.4.8 การแสดงผลการคานวณ
3.4.8.1 การแสดงผลการคานวณแบบตาราง
การแสดงผลการคานวณแบบตารางจะแสดงผลผ่านฟั งก์ชนั Calculate OTTV-RTTV ซึ่ง
เป็ นฟั งก์ชนั สาหรับการสัง่ การคานวณ OTTV-RTTV เมื่อเรี ยกใช้ ฟังก์ชนั ดังกล่าว โปรแกรมเสริ มจะ
แสดง Web Dialog ขึ ้นมาดังภาพที่ 51 เมื่อผู้ใช้ งานคลิกที่ปมุ่ Calculate โปรแกรมเสริ มจะทาการ
คานวณค่า OTTV-RTTV และแสดงผล 2 ส่วน ดังภาพที่ 51 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ค่าการถ่ายเทร้ อนของผนังและหลังคาของอาคาร
1.1 ค่า OTTVi-RTTVi เฉลี่ยต่อตารางเมตรตามทิศทาง (Orientation) และมุม
เอียง (Tilt) เรี ยงลาดับตามทิศทางเริ่ มจาก 0 องศา (ทิศใต้ ) ตามเข็มนาฬิกาไปจนครบรอบ และใน
ทิศทางเดียวกันจะมีการเรี ยงลาดับตามมุมเอียงของผนังตังแต่
้ ผนังตังฉาก
้
90 องศากับพื ้นราบไป
จนถึ ง ผนัง ที่ ขนานกับ พื น้ ราบ ข้ อมูลพื น้ ที่ ร วมของผนัง /หลัง คาที่ หันไปในทิศ ทางและมุม เอี ย ง
เดียวกันของแต่ละด้ าน (Area[sq.m.]) และข้ อมูลอัตราส่วนระหว่างพื ้นที่ผนัง /หลังคาต่อพื ้นที่รวม
ของผนัง/หลังคาทังหมดของอาคาร
้
(Area/Total)
1.2 ค่า OTTV-RTTV รวมของอาคารแยกตามประเภทการใช้ สอยอาคาร และ
ข้ อมูลพื ้นที่รวมทังหมดของผนั
้
ง/หลังคาอาคาร
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2. ค่าการถ่ายเทความร้ อนเฉลี่ยต่อตารางเมตรของวัสดุประกอบแต่ละชนิด ข้ อมูลชื่อของ
วัสดุประกอบ (Material) ค่าการถ่ายเทความร้ อนเฉลี่ยต่อตารางเมตรของวัสดุประกอบแต่ละชนิด
(Q[W/sq.m.]) จานวนพื ้นที่ของวัสดุประกอบแต่ละชนิด (Area[sq.m.]) ค่าการถ่ายเทความร้ อน
ทังหมดของวั
้
สดุประกอบแต่ละชนิด (Q[W]) ตัวอย่างราคาต่อหน่วยของวัสดุ (Cost/sq.m.) และ
จานวนราคาต่อหน่วยคูณกับพื ้นที่รวมทังหมดของวั
้
สดุ (Mat. Cost)

1

2

ภาพที่ 51 การแสดงผลการคานวณของฟั งก์ชนั Calculate OTTV-RTTV
หมายเหตุ เส้ นประสีแดงแสดงผล OTTV-RTTV รวมของแบบจาลองเทียบกับเกณฑ์ประเมินของ
กฎหมาย
เมื่อทราบผลของการคานวณแล้ วผู้ใช้ งานสามารถที่จะปิ ด Web Dialog หรื อทาการย่อไว้
ก็ ไ ด้ หลัง จากท าการแก้ ไขแบบจ าลองหรื อ ทดลองปรั บ เปลี่ ย นวัส ดุ ก็ ใ ห้ ผู้ใ ช้ ง านคลิ ก ที่ ปุ่ ม
Calculate อีกครัง้ โปรแกรมเสริมก็จะทาการคานวณและแสดงผลใหม่อีกครัง้
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การแสดงผลค่า OTTVi-RTTVi แบบเฉลี่ ยต่อตารางเมตรตามทิศทางและมุมเอียง จะ
กาหนดเฉดสีเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถอ่านผลการคานวณได้ อย่างสะดวก เฉดสีของค่าการถ่ายเท
ความร้ อนของผนัง/หลังคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรตามทิศทางจะไม่มีผลต่อการประเมินตามกฎหมาย
แต่เ ป็ นประโยชน์ ช่วยให้ ผ้ ูใช้ ง านตัดสินใจเลือกปรั บเปลี่ ยนรู ปทรงและทิศทางของแบบจาลอง
เพื่อให้ คา่ OTTV-RTTV ของอาคารอยูใ่ นเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด โดยแบ่งเป็ น 4 เฉดสีดงั ต่อไปนี ้
1. ( ) Green หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ( ) Yellow หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์ โดยมีคา่ สูงกว่าเกณฑ์ตงแต่
ั ้ 0-25%
3. ( ) Orange หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์ โดยมีคา่ สูงกว่าเกณฑ์ตงแต่
ั ้ 25-50%
4. ( ) Red คือ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์ โดยมีคา่ สูงกว่าเกณฑ์ตงแต่
ั ้ 50% ขึ ้นไป
เมื่อแยกพิจ ารณาค่าการถ่ายเทความร้ อนตามเกณฑ์ ข้อบัง คับของกฎหมายของแต่ละ
ประเภทการใช้ สอยอาคาร เฉดสีแต่ละสีจะมีคา่ การถ่ายเทความร้ อนดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 เกณฑ์คา่ OTTV-RTTV แยกตามเฉดสีของแต่ละประเภทอาคาร
ประเภท

Office
Store
Hotel

ค่าการถ่ายเท
ความร้ อน
(
)
OTTV (≤ 50)
RTTV (≤ 15)
OTTV (≤ 40)
RTTV (≤ 12)
OTTV (≤ 30)
RTTV (≤ 10)

(

) Green
ผ่านเกณฑ์

0 – 50
0 -15
0 – 40
0 – 12
0 – 30
0 – 10

( ) Yellow
ไม่ผา่ นเกณฑ์
สูงกว่าเกณฑ์
0-25%
>50 – 62.5
>15 – 18.75
>40 - 50
>12 - 15
>30 - 37.5
>10 – 12.5

( ) Orange
ไม่ผา่ นเกณฑ์
สูงกว่าเกณฑ์
25-50%
>62.5 - 75
>18.75 – 22.5
>50 - 60
>15 – 18
>37.5 - 45
>12.5 - 15

( ) Red
ไม่ผา่ นเกณฑ์
สูงกว่าเกณฑ์
50% ขึ ้นไป
>75
>22.5
>60
>18
>45
>15

การกาหนดเฉดสีให้ กบั การแสดงผลค่าการถ่ายเทความร้ อนเฉลี่ยต่อตารางเมตรของวัสดุ
ประกอบแต่ละชนิด จะใช้ เฉดสีโดยมุ่งเน้ นให้ ผ้ ใู ช้ งานทราบถึงคุณสมบัติของการความร้ อนของ
Composite Material โดยแบ่งค่าการถ่ายเทความร้ อนเป็ น 9 ช่วง (9 ระดับเฉดสี) ช่วงละประมาณ
10
เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานทราบและแก้ ไขปรับ ปรุ งค่า OTTV-RTTV ของอาคารผ่านการทดลอง
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ปรับเปลี่ยนวัสดุ โดยพิจารณาควบคูไ่ ปกับข้ อมูลจานวนพื ้นที่และราคาต่อหน่วยของวัสดุ เพื่อช่วย
ในการตัดสินใจเลือกใช้ หรื อปรับเปลี่ยนวัสดุให้ มีความเหมาะสม โดยแบ่งค่าเฉดสีดงั ตารางที่ 18
ตารางที่ 18 เฉดสีการแสดงผลค่า OTTV-RTTV เฉลี่ยต่อวัสดุ
ระดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ค่าการถ่ายเทความร้ อน (
0 - 10
>10 - 20
>20 - 30
>30 - 40
>40 - 50
>50 - 60
>60 - 70
>70 - 80
มากกว่า 80

)

ชื่อสี
Dark Green
Green
Lime Green
Green Yellow
Yellow
Orange
Dark Orange
Orange Red
Red

สี

3.4.8.2 การแสดงผลการคานวณผ่ านแบบจาลอง
การแสดงผลการคานวณผ่านแบบจาลองจะทาได้ โดยใช้ ฟั งก์ชนั Display OTTV-RTTV in
Color เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานตรวจสอบค่าการถ่ายเทความร้ อนของวัสดุที่ถกู กาหนดลงไปบน Face เพื่อ
แสดงผลให้ เห็นว่าวัสดุดงั กล่าวมีคา่ การถ่ายเทพลังงานความร้ อนอยู่เท่าใด โดยกาหนดเฉดสีแยก
ตามค่า OTTV-RTTV ตามเกณฑ์การประเมินของแต่ละประเภทอาคารลักษณะเดียวกันกับการ
แสดงผลการคานวณแบบตาราง
แผนผังการทางานของฟั งก์ชนั Display OTTV-RTTV in Color มีลกั ษณะดังภาพที่ 52
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Start: OTTV-RTTV
in Color

False

Check Back
Material == nil
(Default)
True
Assign Back
Material With
Front Material

Check OTTV-RTTV
Value (Attribute)

Not pass

Pass
Assign Front Material
With Back Material and
Delete Back Material

Assign Green Tone
Material

Assign Red Tone
Material

End

ภาพที่ 52 แผนผังการทางานของฟั งก์ชนั Display OTTV-RTTV in Color
เมื่อผู้ใช้ งานเลือกฟั งก์ชนั Display OTTV-RTTV in Color ฟั งก์ชนั จะทาการตรวจสอบค่า
OTTV-RTTV ของวัสดุบน Face ว่าผ่านเกณฑ์หรื อไม่และทาการแสดงผลด้ วยเฉดสี โดยการ
กาหนด Colors Materials ให้ กับด้ านหน้ าของ Face ตามสี ที่กาหนดไว้ โดยใช้ วิธี ย้ายวัสดุ
ด้ านหน้ าของ Face ไปพักไว้ ที่ด้านหลัง ของ Face เมื่ อผู้ใช้ ง านเลื อกฟั ง ก์ ชันดัง กล่าวอี กครั ง้
โปรแกรมเสริมก็จะนา Material จากด้ านหลังของ Face มากาหนดลงบนด้ านหน้ าเช่นเดิม และทา
การเปลี่ยน Material ด้ านหลังของ Face ให้ กลายเป็ น Default Material ดังเดิม ดังภาพที่ 53
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 53 การแสดงผลผ่านแบบจาลองของฟั งก์ชนั Display OTTV-RTTV in Color
ก โหมดการแสดงผลปกติ Shaded with Textures
ข โหมดการแสดงผลของวัตถุฟังก์ชนั Display OTTV-RTTV in Color
3.4.8.3 การแสดงผล Front/Back Face
การแสดงผล Front/Back Face จะใช้ ฟังก์ชนั Display Front/Back Face เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งาน
ตรวจสอบว่าการกาหนด Material ลงบนเฉพาะด้ านหน้ าของ Face ว่าถูกต้ องหรื อไม่ เพราะ
Material ที่ถกู กาหนดลงไปบนด้ านหลังของ Face จะไม่ถกู นามาคานวณ โดยแผนผังการทางาน
ของฟั งก์ชนั Display Front/Back Face มีลกั ษณะดังภาพที่ 54
Start: Display
Front/Back Face

Check
model.rendering_options
["RenderMode"] = 5

False

True
Assign
model.rendering_options["
RenderMode"] = 3

Assign
model.rendering_options["
RenderMode"] = 5

End

ภาพที่ 54 แผนผังการทางานของฟั งก์ชนั Display Front/Back Face
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โหมดการแสดงผลของโปรแกรม SketchUp มีอยูด่ ้ วยกัน 5 โหมด สามารถแสดงผลได้ โดย
การกาหนดค่า model.rendering_options ให้ เท่ากับตัวเลขต่างๆ ดังต่อไปนี ้
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

สาหรั บวิธีที่ใช้ เปลี่ยนโหมดการแสดงผลให้ เป็ นโหมดการแสดงผลแบบ Monochrome
กาหนดให้ สคริ ปต์ตรวจโหมดการแสดงผล หากโหมดการแสดงผลไม่ใช่โหมดการแสดงผลแบบ
Monochrome สคริ ปต์ก็จะทาการกาหนดค่า model.rendering_options["RenderMode"] = 5
และกาหนดว่าหากใช้ คาสั่ง เดิมอีกครัง้ สคริ ปต์จะทาการกาหนดโหมดการแสดงผลให้ เป็ นแบบ
Shaded With Textures คือ model.rendering_options["RenderMode"] = 3 ซึ่งเป็ นค่าโหมด
การแสดงผลมาตรฐานของโปรแกรม SketchUp
โดยฟั งก์ชนั Display Front/Back Face จะทาการสลับโหมดการแสดงของวัตถุไปมา
ระหว่างโหมดการแสดงผลใดๆ กับ โหมดการแสดงผลแบบ Monochrome ซึ่งเมื่ออยู่ในโหมดการ
แสดงผลดังกล่าว Face จะแสดงพื ้นผิวของ Surface ด้ วย Default Material โดยด้ านหน้ า Face
จะเป็ นสีขาว ส่วนด้ านหลังของ Face จะเป็ นสีเทาอ่อน

(ก)

(ข)

ภาพที่ 55 การแสดงผลผ่านแบบจาลองของฟั งก์ชนั Display Front/Back Face
ก โหมดการแสดงผลปกติ Shaded with Textures
ข โหมดการแสดงผล Monochrome
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3.4.8.4 การแสดงผลเลเยอร์ ของวัตถุ
การแสดงผลเลเยอร์ ของวัตถุจะใช้ ฟังก์ชนั Display by Layer เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้ องของการกาหนดเลเยอร์ ให้ กับวัตถุเพื่อจาแนกประเภทการใช้ สอยอาคาร
โดยมีแผนผังการทางานของฟั งก์ชนั Display by Layer มีลกั ษณะดังภาพที่ 56
Start: Display by
Layer

Check
rendering_options["Displ
ayColorByLayer"] = true

False

True
Assign
rendering_options["Displa
yColorByLayer"] = false

Assign
rendering_options["Displa
yColorByLayer"] = true

End

ภาพที่ 56 แผนผังการทางานของฟั งก์ชนั Display by Layer
โดยปกติแล้ วผู้ใช้ งาน SketchUp สามารถที่จะแสดงสีของวัตถุ (Face) ผ่านทาง Layers
Dialog ด้ วยการคลิกเลือกที่ปมุ่ Detail > Color by Layer แต่เพื่อความสะดวกในการใช้ งาน
สาหรับการตรวจสอบความถูกต้ องของ Face จึงสร้ างฟั งก์ชนั นี ้ขึ ้นมาเพื่อให้ สะดวกต่อการเข้ าถึง
เมื่อเริ่ มต้ นการใช้ งานโปรแกรม SketchUp โหมดการแสดงผลปกติเมื่อเริ่ มต้ นใช้ งานจะ
เป็ นโหมด Shaded with Textures ฟั งก์ชนั Display by Layer จะเป็ นฟั งก์ชนั สาหรับให้ ผ้ ใู ช้ งาน
ตรวจสอบเลเยอร์ ของประเภทการใช้ งานอาคาร ว่าวัตถุหรื อ Face ของแบบจาลองสามมิติที่ถูก
สร้ างขึน้ ภายในโปรแกรม SketchUp นัน้ อยู่ในเลเยอร์ ของประเภทการใช้ ตรวจสอบอาคารที่
ถูกต้ องหรื อไม่ โดยเมื่อเลือกฟั งก์ชนั Display by Layer ฟั งก์ชนั จะทาการสลับโหมดการแสดงผล
ของวัตถุไปมาระหว่างโหมดใดๆ ก็ตาม กับ โหมดการแสดงผลของวัตถุด้วยสีของเลเยอร์ ดังภาพที่
57
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 57 การแสดงผลผ่านแบบจาลองของฟั งก์ชนั Display by Layer
ก โหมดการแสดงผลปกติ Shaded with Textures
ข โหมดการแสดงผลของวัตถุด้วยสีของเลเยอร์
3.4.9 การตรวจสอบตัวแปรและผลการคานวณจาก Attribute ของ Face
นอกจากการบันทึกข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการคานวณค่า OTTV-RTTV ลงใน Attribute
ของ Face ยังใช้ วิธีการดังกล่าวในการเก็บผลการคานวณ เพื่อความสะดวกในการเปรี ยบเทียบตัว
แปรและผลการคานวณหลังการคานวณของโปรแกรมเสริ มกับโปรแกรม BEC โดยทาการสร้ าง
เครื่ องมือตรวจสอบ Attribute ที่ถกู เก็บอยู่ใน Face ผ่าน Context Menu ดังภาพที่ 58 ซึ่งจะ
ปรากฏขึ ้นเมื่อผู้ใช้ งานคลิกขวาบน Face ซึง่ เปลี่ยนแปลงไปตามชื่อ Material ดังต่อไปนี ้
1. Context Menu > Log OTTV Wall บน Face ที่มีชื่อ Material ขึ ้นต้ นด้ วย CWL
2. Context Menu > Log OTTV Glass บน Face ที่มีชื่อ Material ขึ ้นต้ นด้ วย CWG
3. Context Menu > Log RTTV Wall บน Face ที่มีชื่อ Material ขึ ้นต้ นด้ วย CRF
4. Context Menu > Log RTTV Glass บน Face ที่มีชื่อ Material ขึ ้นต้ นด้ วย CWG
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ภาพที่ 58 Attribute ข้ อมูลชื่อของชันวั
้ สดุของ Face
3.5 การเปรียบเทียบผลการคานวณกับโปรแกรม BEC
การตรวจสอบความถูกต้ องของผลการคานวณ เพื่อหาความคลาดเคลื่ อนของผลการ
คานวณของโปรแกรมเสริม ใช้ วิธีการเปรี ยบเทียบระหว่างผลการคานวณจากโปรแกรมเสริ มกับผล
ที่ได้ จากโปรแกรม BEC เพื่อทราบความเบี่ยงเบนที่มีโอกาสเกิดขึ ้นโดยในการตรวจสอบความ
ถูกต้ องของผลการคานวณ เพื่อความสะดวกในการพัฒนาโปรแกรมเสริ มและการตรวจสอบจึงใช้
วิธีการเก็บค่าตัวแปรและผลการคานวณไว้ ใน Attribute ของ Face การตรวจสอบใช้ จานวน
ตัวอย่างทังสิ
้ ้น 4 ตัวอย่างดังนี ้
1. การเปรี ยบเทียบผลการคานวณค่า OTTV
2. การเปรี ยบเทียบผลการคานวณค่า RTTV
3. การเปรี ยบเทียบผลการคานวณค่า SC
4. การเปรี ยบเทียบผลการคานวณค่า OTTV-RTTV ของอาคารตัวอย่าง

112
3.5.1 การเปรียบเทียบผลการคานวณค่ า OTTV
การตรวจสอบความถูกต้ องของการหาค่า OTTV จะใช้ ตวั อย่างการคานวณจาก คู่มื อ
ประกอบการอบรมเชิ ง ปฏิ บัติการการตรวจประเมิ น อาคารที่ จ ะก่อสร้ างหรื อดัดแปลงเพื่ อการ
อนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย2 โดยมีลกั ษณะดังภาพที่ 59

ภาพที่ 59 แบบจาลองสามมิติ จาลองผนังแบบที่ 1 ตามตัวอย่าง
ผนังอาคารห้ างสรรพสินค้ า (building type = store) ผนังแบบที่ 1 ผนังคอนกรี ตมวลเบา
หนา 0.10 m ฉาบปูนทังสองด้
้
าน หนาด้ านละ 0.01 m (Uw = 2.297) ขนาดยาว 8.0 m สูง 3.5 m
(WWR = 0/(8.0*3.5) = 0) ตังฉากกั
้
บพื ้น (Tile = 90, สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ = 0.5)
ของผนังในทิศทางต่างๆ
การเปรี ยบเทียบค่าตัวแปรของคุณสมบัติของวัสดุจะได้ ผลตามตารางที่ 19

2

กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ พลังงาน, โครงการ
ส่ง เสริ ม และก ากับ การอนุรั ก ษ์ พ ลัง งานในอาคารที่ จ ะก่ อ สร้ างหรื อ ดัด แปลง, “การอบรมเชิ ง
ปฏิ บัติก ารการตรวจประเมิ น อาคารที่ จ ะก่ อ สร้ างหรื อ ดัด แปลงเพื่ อ การอนุรั ก ษ์ พ ลัง งานตาม
กฎหมาย,” (2552) : 50. (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์)
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ตารางที่ 19 เปรี ยบเทียบระหว่างค่า ,
ตัวแปร
ค่า
ค่า
ค่า DSH

Value (by BEC)
0.435
2.297
127.68

และ DSH ที่ได้ จากโปรแกรม BEC กับโปรแกรมเสริม
Value (by Plugin)
0.435
2.297
127.68

ผลต่าง
0.0
0.0
0.0

ผลต่าง (%)
0.0%
0.0%
0.0%

หมายเหตุ ผลต่าง = (Value by BEC) - (value by Plugin), ผลต่าง (%) = (ความแตกต่าง X 100)
/ (Value by BEC)
ผลการเปรี ย บเที ย บค่า ตัว แปรของคุณ สมบัติ ข องวัส ดุที่ ไ ด้ จ ากโปรแกรม BEC และ
โปรแกรมเสริ มที่พฒ
ั นาขึ ้นพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน สาหรับ การเปรี ยบเทียบค่า OTTV เมื่อหัน
ไปในทิศทางต่างๆ จะมีผลดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 เปรี ยบเทียบค่า TDeq และ OTTV ของผนังแบบที่ 1 ในทิศทางต่างๆ ที่ได้ จาก
โปรแกรม BEC กับโปรแกรมเสริม
ทิศทาง
Orientation (Due South)
ค่า TDeq (by BEC)
ค่า TDeq (by Plugin)
ผลต่าง
ผลต่าง (%)
OTTV (by BEC)
OTTV (by Plugin)
ผลต่าง
ผลต่าง (%)

South
(0)
13.65
13.58928
0.06072
0.44%
31.35
31.21
0.14
0.45%

West
(90)
12.91
12.83392
0.07608
0.59%
29.65
29.47
0.18
0.61%

North
(180)
10.80
10.78928
0.01072
0.01%
24.80
24.78
0.02
0.08%

East
(270)
12.97
12.87232
0.09768
0.75%
29.79
29.56
0.23
0.77%

หมายเหตุ ผลต่าง = (Value by BEC) - (value by Plugin), ผลต่าง (%) = (ความแตกต่าง X 100)
/ (Value by BEC)
ผลการเปรี ยบเทียบค่า OTTV ของการคานวณ ที่ได้ จากโปรแกรม BEC และโปรแกรม
เสริ มที่พฒ
ั นาขึ ้นพบว่ามีผลต่างอยู่ประมาณ 1.0% โดยสาเหตุความคลาดเคลื่อนน่าจะมาจาก
สาเหตุดงั ต่อไปนี ้
1. การหาค่า TDeq ด้ วยการประมาณค่าเชิงเส้ นตรง (linear Interpolation)
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2. จานวนจุดทศนิยมที่ใช้ ในการคานวณ และการแสดงผล
จากการศึกษาพบว่าโปรแกรม BEC ไม่ได้ ใช้ การหาค่า TDeq ด้ วยวิธีการประมาณค่าเชิง
เส้ นตรงจากตาราง TDeq ของภาคผนวกตามประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 แต่โปรแกรม
BEC มีอลั กอริ ทึมสาหรับการคานวณค่า TDeq เฉพาะตัว ดังนันจึ
้ งเป็ นเหตุให้ เกิดความแตกต่าง
ของการหาค่า TDeq ของโปรแกรมเสริมที่ใช้ วิธีการประมาณค่าเชิงเส้ นตรงตามที่กฎหมายกาหนด
3.5.2 การเปรียบเทียบผลการคานวณค่ า RTTV
การตรวจสอบความถูก ต้ อ งของการหาค่า RTTV ใช้ ตัว อย่ า งการค านวณจาก คู่มื อ
ประกอบการอบรมเชิ ง ปฏิ บัติการการตรวจประเมิ น อาคารที่ จ ะก่อสร้ างหรื อดัดแปลงเพื่ อการ
อนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย3 ดังภาพที่ 60

ภาพที่ 60 แบบจาลองสามมิติ จาลองหลังคาแบบที่ 1 ตามตัวอย่าง
หลังคาอาคารห้ างสรรพสินค้ า (building type = store) หลังคาคอนกรี ตหนา 0.10 m (Tilt
= 0, สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ = 0.5) เว้ นช่องว่างอากาศใต้ หลังคา 0.10 m แผ่นยิปซัม่
หนา 0.01 m พร้ อมฉนวนใยแก้ วหนา 0.05 m จะมีคา่ ตัวแปรพื ้นฐานดังตารางที่ 21

3

กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ พลังงาน, โครงการ
ส่ง เสริ ม และก ากับ การอนุรั ก ษ์ พ ลัง งานในอาคารที่ จ ะก่ อ สร้ างหรื อ ดัด แปลง, “การอบรมเชิ ง
ปฏิ บัติก ารการตรวจประเมิ น อาคารที่ จ ะก่ อ สร้ างหรื อ ดัด แปลงเพื่ อ การอนุรั ก ษ์ พ ลัง งานตาม
กฎหมาย,” (2552) : 57-59. (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์)
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ตารางที่ 21 เปรี ยบเทียบค่า Rt, Uw, DSH, TDeq และ RTTV ของหลังคาแบบที่ 1 ที่ได้ จาก
โปรแกรม BEC กับโปรแกรมเสริม
ตัวแปร
ค่า Rt
ค่า Uw = 1/Rt
ค่า DSH
ค่า TDeq
ค่า RTTV

Value (by BEC)
2.028
0.493
232.05
18.57
9.16

Value (by Plugin)
2.0278
0.493
231.928
18.521
9.13

ผลต่าง
0.0002
0.0
0.122
0.049
0.03

ผลต่าง (%)
0.01%
0.0%
0.05%
0.26%
0.33%

หมายเหตุ ผลต่าง = (Value by BEC) - (value by Plugin), ผลต่าง (%) = (ความแตกต่าง X 100)
/ (Value by BEC)
ผลการเปรี ยบเทียบค่า RTTV ของการคานวณ ที่ได้ จากโปรแกรม BEC และโปรแกรมเสริ ม
ที่พฒ
ั นาขึ ้นพบว่ามีผลต่างอยูป่ ระมาณ 1.0% โดยสาเหตุความคลาดเคลื่อนน่าจะมาจาก
1. การหาค่า Tdeq ด้ วยการประมาณค่าเชิงเส้ นตรง (linear Interpolation)
2. จานวนจุดทศนิยมที่ใช้ ในการคานวณ และการแสดงผล
3.5.3 การเปรียบเทียบผลการคานวณค่ า SC
การตรวจสอบค่า SC หรื อค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด (Shading Coefficient) จะอาศัย
ตัวอย่างการคานวณของช่องเปิ ดของอาคารสานักอธิ การบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าธนบุรี จาก คู่มือ – เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสาหรับอาคารที่จะก่อสร้ างหรื อ
ดัดแปลง 25524 เพราะมีตวั อย่างอาคารและตัวอย่างการคานวณค่า SC ด้ วยโปรแกรม BEC ที่มี
ความชัดเจนที่สดุ เท่าที่จะหาตัวอย่างได้

4

กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ พลังงาน, “คูม่ ือ – เกณฑ์
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสาหรับอาคารที่จะก่อสร้ างหรื อดัดแปลง,” (2552) : ภาคที่ 3-37.
(อัดสาเนา)
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(ก)
(ข)
ภาพที่ 61 อาคารสานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
ก ผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
ข ลักษณะช่องเปิ ดของอาคารสานักอธิการบดี
ที่มา : www.kmutt.ac.th
อาคารตัว อย่างที่ ถูกน ามาอ้ างอิง ใน คู่มื อ ประกอบการอบรมเชิ ง ปฏิ บัติก ารการตรวจ
ประเมินอาคารที่จะก่อสร้ างหรื อดัดแปลงเพื่อการอนุรักษ์ พลังงานตามกฎหมาย ก็คือ อาคารสานัก
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งมีสิ ้น 4 แบบซึ่งคล้ ายคลึงกัน แต่
มีมิตแิ ละทิศทางที่แตกต่างกันตารางที่ 22
ตารางที่ 22 มิตขิ องช่องเปิ ดแบบต่างๆ ของอาคารสานักอธิการบดี
ช่องเปิ ดแบบที่
1
2
3
4

ความกว้ าง (Ww) (m)
2.0
3.0
5.5
5.5

ความสูง (Hw) (m)
1.2
1.2
1.2
2.1

ทิศทาง
NE,SW
NW
SE
SE

ในการตรวจสอบการคานวณค่า SC ทาการเลือกหน้ าต่างมาเพียงแบบเดียว คือ แบบที่ 1
โดยมีลกั ษณะและขนาด ดังภาพที่ 62
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ภาพที่ 62 แบบจาลองสามมิติ จาลองลักษณะช่องเปิ ดของอาคารสานักอธิการบดี
หมายเหตุ แบบจ าลอง (ซ้ า ย) คื อ แบบจ าลองที่ เ หมื อ นช่ อ งเปิ ดจริ ง แบบจ าลอง (ขวา) คื อ
แบบจาลองช่องเปิ ด ซึ่งลดทอนรายละเอียดของมิติลงตามตัวอย่างข้ อมูลอุปกรณ์ที่ถูกป้อนอยู่ใน
ตัวอย่างของโปรแกรม BEC (ระนาบสีส้มจะมีอยูท่ งด้
ั ้ านขวาและซ้ ายของช่องเปิ ด)
เมื่อนาข้ อมูลของช่องเปิ ดแบบที่ 1 ไปป้อนลงใน Shading Calculation ของโปรแกรม
BEC จะได้ คา่ SC = 0.428578
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารบัง แดดของอุ ป กรณ์ บัง แดดจะประกอบไปด้ ว ยผลรวมของค่ า
สัมประสิทธิ์การบังรังสีตรงและค่าสัมประสิทธิ์การบังรังสีกระจาย (
) ซึ่งโปรแกรม
BEC แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์การบังรังสีตรง ( ) โดยคาว่า Direct Solar : 0.0417988 และ
แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์การบังรังสีกระจาย ( ) โดยคาว่า Diffuse Solar : 0.386779 ดังภาพที่
63
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ภาพที่ 63 ค่า SC ที่ได้ จากการการป้อนข้ อมูลหน้ าต่างแบบที่ 1
เมื่อนาแบบจาลองดังกล่าวไปตรวจสอบกับ โปรแกรมเสริ มที่พฒ
ั นาขึ ้น จะพบว่า จะได้ ค่า
เปรี ยบเทียบกันดังตารางที่ 23
ตารางที่ 23 การเปรี ยบเทียบผลการคานวณที่ได้ จากโปรแกรม BEC และโปรแกรมเสริม
ค่าตัวแปร
ค่า
ค่า

Value (by BEC)
0.0417988
0.386779

Value (by Plugin)
0.194994954
0.655534048

ผลต่าง
-0.153196154
-0.268755048

ผลต่าง (%)
-366.50%
-69.48%

0.428578
0.823753679
-0.395175679
-92.20%
ค่า (
)
หมายเหตุ ผลต่าง = (Value by BEC) - (value by Plugin), ผลต่าง (%) = (ความแตกต่าง X 100)
/ (Value by BEC)

ค่า SC ที่คานวณได้ จากโปรแกรมเสริ มจะมีคา่ สูงกว่าค่า SC ที่คานวณได้ จากโปรแกรม
BEC โดยคิดเป็ นผลต่าง (%) ประมาณ -92.20% เมื่อค่า SC สูงจะส่งผลให้ คา่ การถ่ายเทความ
ร้ อนของอาคารมีคา่ ที่สงู ขึ ้นตามไปด้ วย ซึง่ ส่งผลให้ แบบจาลองที่ผ่านเกณฑ์การประเมินค่า OTTVRTTV ของโปรแกรมเสริ มมีแนวโน้ มที่จะผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินโดยใช้ โปรแกรม BEC ด้ วย
เช่นกัน
เมื่อทาการศึกษาค้ นคว้ าและตรวจสอบวิธีการคานวณจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง พบว่า
อาจเป็ นผลอันเนื่องมาจากค่าแฟคเตอร์ ของการมองเห็น (view factor) จากหน้ าต่างไปยังอุปกรณ์
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บังแดด ( ) วิธีการคานวณค่า
หรื อค่ารังสีที่ผ่านอุปกรณ์บงั แดดมาตกกระทบส่วนโปร่งแสง
ทังใน
้ ภาคที่ 2 ของ เอกสารประกอบหลักสูตรมาตรฐานการอนุรักษ์ พลังงานในอาคาร 25505 และ
คูม่ ือ – เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสาหรับอาคารที่จะก่อสร้ างหรื อดัดแปลง 25526 จะ
พบว่ามีการระบุถึงค่า รวมเอาไว้ ในสมการการหาค่า แต่ไม่ได้ ระบุวิธีหรื อหลักการในการหา
ค่าดังกล่าวเอาไว้ แต่คา่ ดังกล่าวกลับ ปรากฏอยูใ่ น ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 25527
จากการศึกษาค้ นคว้ าและสอบถามเพื่ อหาว่าค่า ดัง กล่าวรวมอยู่ในอัลกอริ ทึม การ
คานวณค่า SC ของโปรแกรม BEC หรื อไม่ พบว่าใน ภาคที่ 2 ของ คู่มือ – เกณฑ์มาตรฐาน
ประสิทธิภาพพลังงานสาหรับอาคารที่จะก่อสร้ างหรื อดัดแปลง 2552 ระบุไว้ ว่าวิธีการคานวณตาม
เอกสารดังกล่าว จะประกาศเป็ นกฎกระทรวงหรื อประกาศกระทรวง ภายใต้ พ.ร.บ. การส่งเสริ ม
การอนุรักษ์ พลังงานฉบับปรับปรุง 8 ซึ่งในปั จจุบนั ก็คือประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 ออก
ตามความใน พ.ร.บ. การส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ทาให้ น่าเชื่อได้ ว่าค่า
น่าจะยังรวมอยู่ในอัลกอริ ทึมของโปรแกรม BEC และน่าจะส่งผลให้ เกิดความแตกต่างและ
ความคลาดเคลื่อนของผลการคานวณ ดังนัน้ เมื่อไม่ทราบถึงวิธีการหาค่าดังกล่าวผลของการ
พัฒนาโปรแกรมคานวณค่า OTTV-RTTV ที่ต้องอาศัยค่า SC อาจเกิดความคลาดเคลื่อนขึ ้นได้
เพื่อความสะดวกในการตรวจความถูกต้ องความถูกต้ องของผลการคานวณระหว่างการ
พัฒนา จึงได้ ทาการเพิ่มฟั งก์ชนั เพื่อการจัดเก็บ log file ของตัวแปรที่ใช้ ในการคานวณ ซึ่งเมื่อใช้

5

กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ พลังงาน, “เอกสาร
ประกอบหลักสูตรมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร,” (2550) : ภาคที่ 2-41. (อัดสาเนา)
6
กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ พลังงาน, “คูม่ ือ – เกณฑ์
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสาหรับอาคารที่จะก่อสร้ างหรื อดัดแปลง,” (2552) : ภาคที่ 2-54.
(อัดสาเนา)
7
“ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณในการออกแบบอาคาร
แต่ละระบบ การใช้ พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้ พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552,” 41.
8
กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ พลังงาน, “คูม่ ือ – เกณฑ์
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสาหรับอาคารที่จะก่อสร้ างหรื อดัดแปลง,” (2552) : ภาคที่ 2-1.
(อัดสาเนา)
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คาสัง่ ทาการคานวณค่า SC โปรแกรมเสริมจะสร้ างไฟล์ log_file_SC.csv โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถ
เปิ ดได้ ด้วยโปรแกรม Spreadsheet ทัว่ ไป
3.5.4 การเปรียบเทียบผลการคานวณค่ า OTTV-RTTV ของอาคารตัวอย่ าง
การตรวจสอบจะใช้ อาคารตัวอย่างใน บทที่ 1 ภาคที่ 3 ของ คูม่ ือ – เกณฑ์มาตรฐาน
ประสิทธิภาพพลังงานสาหรับอาคารที่จะก่อสร้ างหรื อดัดแปลง 25529 โดยอาคารตัวอย่างดังกล่าว
เป็ นอาคารที่ ถูก จ าลองขึน้ มา โดยมี ลักษณะเป็ นอาคารสูง 12 ชัน้ แบ่ง 2 ส่ว น คือ พื น้ ที่
ห้ างสรรพสินค้ า (ชัน้ 1-3) และพื ้นที่สานักงาน (ชัน้ 4-12) โดยมีลกั ษณะรูปด้ านดังภาพที่ 64

(ก)

(ข)

ภาพที่ 64 ลักษณะรูปด้ านของอาคารตัวอย่าง
ก รูปด้ านหน้ าอาคาร (ทิศใต้ )
ข รูปด้ านข้ างอาคาร (ทิศตะวันออก)
ที่มา : กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ พลังงาน, “คูม่ ือ – เกณฑ์
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสาหรับอาคารที่จะก่อสร้ างหรื อดัดแปลง,” (2552) : ภาคที่ 3-1.
(อัดสาเนา)

9

กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ พลังงาน, “คูม่ ือ – เกณฑ์
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสาหรับอาคารที่จะก่อสร้ างหรื อดัดแปลง,” (2552) : ภาคที่ 3-1.
(อัดสาเนา)
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อาคารตัวอย่างมี กรอบอาคารทังหมด
้
4 แบบ โดยมี รายละเอียดของระยะ ขนาด และ
อุปกรณ์บงั แดด ดังภาพที่ 65

(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
ภาพที่ 65 ลักษณะกรอบอาคารของอาคารตัวอย่าง
ก ผนังอาคารแบบที่ 1
ข ผนังอาคารแบบที่ 2
ค ผนังอาคารแบบที่ 3
ง หลังคาของอาคาร
ที่มา : กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ พลังงาน, “คูม่ ือ – เกณฑ์
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสาหรับอาคารที่จะก่อสร้ างหรื อดัดแปลง,” (2552) : ภาคที่ 3-2.
(อัดสาเนา)
กรอบอาคารตัวอย่างทัง้ 4 แบบ มีรายละเอียดของวัสดุ ดังต่อไปนี ้
1. ผนังทึบ คอนกรี ตมวลเบา ความหนาแน่น 1280 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หนา 0.10
ม. ฉาบ ปูนหนา 0.01 ม. ทัง้ 2 ด้ าน ผนังภายนอกทาสีออ่ น
2. หน้ าต่าง กระจกใสความหนา 10 มม. ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อน (SHGC)
เท่ากับ 0.73 ไม่มีอปุ กรณ์บงั แดด (ชัน้ 1)
3. หนังต่าง กระจกเขียวความหนา 6 มม. ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อน (SHGC)
เท่ากับ 0.54 มีอปุ กรณ์บงั แดดภายนอก (ชัน้ 4-12)
4. หลัง คา คอนกรี ตหนา 0.10 ม. มี ช่องว่างอากาศ 0.10 ม. ระหว่างชัน้ คอนกรี ตและ
ฉนวนใยแก้ วฉนวนใยแก้ ว มี ค วามหนา 0.05 ม. ติด ตัง้ บนแผ่น ยิป ซัม หนา 0.01 ม (โครงสร้ าง
หลังคาอาคารชัน้ 3 และ 12 เหมือนกัน)
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พื ้นที่รวมของกรอบอาคารแต่ละประเภทข้ างต้ น แบ่งแยกตามประเภทห้ างสรรพสินค้ าและ
สานักงานได้ ดงั ตารางที่ 24
ตารางที่ 24 พื ้นที่รวมของกรอบอาคารแต่ละประเภท
ประเภท

กรอบอาคาร
ผนังแบบที่ 1
ห้ างสรรพสินค้ า ผนังแบบที่ 2
(ชัน้ 1-3)
ผนังแบบที่ 3
หลังคา
ผนังแบบที่ 1
ผนังแบบที่ 2
สานักงาน
(ชัน้ 4-12)
ผนังแบบที่ 3
หลังคา

South
0
532
0

West
0
448
0

North
196
392
0

East
112
392
0

0
0
1512

0
648
0

1344
0
0
1512

0
648
0
1344

หมายเหตุ พื ้นที่กรอบอาคาร เป็ นพื ้นที่รวมของกรอบอาคารภายนอกที่ติดกับพื ้นที่ใช้ สอยที่มีการ
ปรับอากาศเท่านัน้
ที่มา : กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ พลังงาน, “คูม่ ือ – เกณฑ์
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสาหรับอาคารที่จะก่อสร้ างหรื อดัดแปลง,” (2552) : ภาคที่ 3-3.
(อัดสาเนา)
อาคารตัวอย่างมีผงั พื ้นที่ใช้ สอยอาคารดังภาพที่ 66
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(ก)

(ค)

(จ)

(ข)

(ง)

(ฉ)

ภาพที่ 66 ผังการใช้ พื ้นที่ของอาคารตัวอย่าง
ก การใช้ พื ้นที่ชนที
ั้ ่ 1
ข โซนพื ้นที่ชนที
ั้ ่ 1
ค การใช้ พื ้นที่ชนที
ั ้ ่ 2-3
ง โซนพื ้นที่ชนที
ั ้ ่ 2-3
จ การใช้ พื ้นที่ชนที
ั ้ ่ 4-12
ฉ โซนพื ้นที่ชนที
ั ้ ่ 4-12
ที่มา : กระทรวงพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ พลังงาน, “คูม่ ือ – เกณฑ์
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสาหรับอาคารที่จะก่อสร้ างหรื อดัดแปลง,” (2552) : ภาคที่ 3-4 –
ภาคที่ 3-6. (อัดสาเนา)
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แบบจาลองอาคารตัวอย่างสาหรับการประมาณค่า OTTV-RTTV ด้ วยโปรแกรมเสริ ม มี
ลักษณะดังภาพที่ 67

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 67 แบบจาลองอาคารตัวอย่าง
ก มิตขิ องอาคารทางด้ านทิศใต้ และทิศตะวันตก
ข มิตขิ องอาคารทางด้ านทิศเหนือละทิศตะวันออก
ค มิตขิ องกรอบอาคารผนังแบบที่ 3
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การคานวณค่า SC ของช่องเปิ ดของส่วนสานักงานปรากฏผลดังภาพที่ 68

(ก)

(ข)
ภาพที่ 68 ผลการคานวณค่า SC ของผนังแบบที่ 3 ของส่วนสานักงาน
ก ค่า SC ของผนังแบบที่ 3 ทางด้ านทิศใต้
ข ค่า SC ของผนังแบบที่ 3 ทางด้ านเหนือ
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ผลการเปรี ยบเทียบการคานวณค่า SC ของโปรแกรมเสริ มกับโปรแกรม BEC มีค่าดัง
ตารางที่ 25
ตารางที่ 25 เปรี ยบเทียบผลการคานวณค่า SC ของโปรแกรมเสริมกับโปรแกรม BEC
ค่า

ประเภท
ห้ างสรรพสินค้ า

SC
สานักงาน

รายละเอียด
by BEC
by Plugin
ผลต่าง (
)
ผลต่าง (%)
SC (by BEC)
SC (by Plugin)
ผลต่าง
ผลต่าง (%)

South
-

West
-

North
-

East
-

Avg.
-

0.2635
0.5402
-0.2767
-105.00

-

0.3650
0.8678
-0.5028
-137.75

-

-

หมายเหตุ ผลต่าง = (Value by BEC) - (value by Plugin), ผลต่าง (%) = (ความแตกต่าง X 100)
/ (Value by BEC)
ค่า SC ที่คานวณได้ จากโปรแกรมเสริ มจะมีคา่ สูงกว่าค่า SC ที่คานวณได้ จากโปรแกรม
BEC โดยคิดเป็ นผลต่าง (%) ประมาณ -105.00% เมื่อค่า SC สูงจะส่งผลให้ คา่ การถ่ายเทความ
ร้ อนของอาคารมีคา่ ที่สงู ขึ ้นตามไปด้ วย
สาเหตุที่ทาให้ ค่า SC ที่คานวณได้ จากโปรแกรมเสริ มเกิดความแตกต่างกับ ค่า SC ที่
คานวณได้ จากโปรแกรม BEC คาดว่าน่าจะเป็ นผลมาจากค่าแฟคเตอร์ ของการมองเห็น (view
factor) จากหน้ าต่างไปยังอุปกรณ์ บงั แดด (F_fs) ซึ่งน่าจะยังคงถูกรวมอยู่ในอัลกอริ ทึมการ
คานวณหาค่า SC ของโปรแกรม BEC ในขณะที่ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 ไม่มีการ
อ้ างอิงหรื อระบุวิธีการคานวณค่าดังกล่าว ซึ่งวิธีการคานวณค่า SC ของโปรแกรมเสริ มจะยึดถือ
วิธีการคานวณค่า SC ตามกฎหมายเป็ นหลัก
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การคานวณค่า OTTV-RTTV ของห้ างสรรพสินค้ าและสานักงานปรากฏผลดังภาพที่ 69

(ก)

(ข)
ภาพที่ 69 ค่า OTTV-RTTV ของอาคารตัวอย่างที่ได้ จากโปรแกรม BEC
ก OTTV-RTTV ของส่วนห้ างสรรพสินค้ า
ข OTTV-RTTV ของส่วนสานักงาน
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การคานวณค่า OTTV-RTTV ของห้ างสรรพสินค้ าและสานักงานจากโปรแกรมเสริ ม
ปรากฏผลดังภาพที่ 70

ภาพที่ 70 ค่า OTTV-RTTV ของอาคารตัวอย่างที่ได้ จากโปรแกรมเสริม
หมายเหตุ เส้ นประสีแดงแสดงผล OTTV-RTTV รวมของแบบจาลองเทียบกับเกณฑ์ประเมินของ
กฎหมาย, เฉดสีของค่าการถ่ายเทความร้ อนของผนัง/หลังคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรตามทิศทางจะไม่
มีผลต่อการประเมินตามกฎหมาย
หลังจากทาการผลคานวณค่า OTTV-RTTV ของอาคารตัวอย่างจากโปรแกรมเสริ ม ที่
พัฒนาขึ ้นแล้ ว จึงนาไปเปรี ยบเทียบกับผลการคานวณค่า OTTV-RTTV ที่ได้ จากโปรแกรม BEC
ผลการเปรี ยบเทียบพบว่าค่า OTTV-RTTV ของด้ านที่เป็ นผนังทึบทังหมดที
้
่ได้ จากโปรแกรมเสริ มมี
ค่าใกล้ เคียงกับของโปรแกรม BEC ส่วนค่า OTTV-RTTV ของด้ านที่ประกอบด้ วยผนังทึบและผนัง
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โปร่งแสงที่ได้ จากโปรแกรมเสริ มจะมีความแตกต่างค่าของโปรแกรม BEC อยู่พอสมควร ดังตาราง
ที่ 26
ตารางที่ 26 เปรี ยบเทียบผลการคานวณค่า OTTV-RTTV ของโปรแกรมเสริมกับโปรแกรม BEC
ค่า

ประเภท
ห้ างสรรพสินค้ า

OTTV
สานักงาน

ห้ างสรรพสินค้ า
RTTV
สานักงาน

รายละเอียด
by BEC
by Plugin
ผลต่าง (
)
ผลต่าง (%)
by BEC
by Plugin
ผลต่าง (
)
ผลต่าง (%)
by BEC
by Plugin
ผลต่าง (
)
ผลต่าง (%)
by BEC
by Plugin
ผลต่าง (
)
ผลต่าง (%)

South
31.32
31.21
0.11

West
29.63
29.47
0.16

North
48.96
48.97
-0.01

East
48.40
48.23
-0.23

Avg.
40.12
40.01
0.11

0.35
52.04
73.44
-21.4

0.54
30.56
30.94
-0.38

-0.02
47.56
74.46
-26.9

-0.47
34.47
34.58
-0.11

0.27
44.61
61.56
-16.95

-41.12

-1.24

-42.11
9.16
9.13
0.03

-0.32

-37.99

0.33
8.96
9.06
-0.1
-1.12

หมายเหตุ ผลต่าง = (Value by BEC) - (value by Plugin), ผลต่าง (%) = (ความแตกต่าง X 100)
/ (Value by BEC)
ผลต่าง (%) ของค่า OTTV ของอาคารห้ างสรรพสินค้ า จะมีผลต่างอยู่ประมาณ ±1.0%
สาเหตุเป็ นผลมาจากขันตอนการหาค่
้
า Tdeq จากฐานข้ อมูลด้ วยการประมาณค่าเชิงเส้ นตรง
(linear Interpolation) และ จานวนจุดทศนิยมที่ใช้ ในการคานวณ
ผลต่าง (%) ของค่า OTTV ของอาคารสานักงาน ในส่วนของผนังด้ านซึ่งไม่มีช่องเปิ ด (ทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก) จะมีผลต่างอยู่ที่ประมาณ ±2.0% ซึ่งน่าจะมีสาเหตุเช่นเดียวกันกับ
ผลต่างค่า OTTV ของอาคารห้ างสรรพสินค้ า แต่สาหรับผลต่างของค่า OTTV ของผนังในด้ านที่มี
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ช่องเปิ ดและอุปกรณ์บงั แดด จะอยู่ที่ประมาณ -43.0% ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากความคลาดเคลื่อน
ของค่า SC
สาหรับผลต่าง (%) ของค่า RTTV ทังในส่
้ วนของอาคารห้ างสรรพสินค้ าและสานักงาน จะ
มีผลต่างอยูป่ ระมาณ ±2.0% ซึง่ น่าจะสาเหตุเดียวกันกับผลต่างของค่า OTTV ของผนังด้ านซึ่งไม่มี
ช่องเปิ ด ทังในอาคารห้
้
างสรรพสินค้ าและอาคารสานักงาน
ความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากผลต่างของค่า SC ในส่วนของผนังอาคารที่มีช่องเปิ ดที่มี
อุปกรณ์บงั แดดของโปรแกรมเสริมซึง่ ส่งผลให้ คา่ OTTV-RTTV ของผนังหรื อหลังคาที่มีช่องเปิ ดและ
การติดตังอุ
้ ปกรณ์บงั แดดมีคา่ ที่สงู กว่าค่าที่คานวณได้ จากโปรแกรม BEC ดังนันแบบจ
้
าลองที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินค่า OTTV-RTTV ของโปรแกรมเสริ ม จึงมีแนวโน้ มที่จะผ่านเกณฑ์การตรวจ
ประเมินโดยใช้ โปรแกรม BEC ด้ วยเช่นกัน

บทที่ 4
วิธีตดิ ตัง้ และการใช้ งานโปรแกรมเสริม
ในบทที่ 4 อธิบายถึง โครงสร้ างโฟลเดอร์ และวิธีการติดตังโปรแกรมเสริ
้
ม การอธิบายถึง
วิธีการใช้ งานโปรแกรมเสริ มเพื่อทาการคานวณค่า OTTV-RTTV และวิธีการแก้ ไขและการเพิ่มเติม
ฐานข้ อมูลเบื ้องต้ น
4.1 โครงสร้ างการจัดเก็บไฟล์ ของโปรแกรมเสริม
โครงสร้ างโฟลเดอร์ ของโปรแกรมเสริ มที่ พัฒ นาขึน้ ประกอบด้ วยไฟล์ ottv-rttv.rb และ
โฟลเดอร์ OTTV-RTTV เพื่อให้ การนาโปรแกรมเสริมไปติดตังลงในโฟลเดอร์
้
Plugins ของโปรแกรม
SketchUp (C:\Program Files\Google\Google SketchUp\Plugins) ทาได้ ง่ายต่อการติดตังหรื
้ อ
ถอนการติดตัง้ เพราะในโฟลเดอร์ Plugins ของโปรแกรม SketchUp อาจมีโปรแกรมเสริ มอื่นๆ
ติดตังรวมอยู
้
่ด้วยอีกเป็ นจานวนมาก ซึ่งอาจก่อให้ เกิดความสับสนระหว่างการติดตังหรื
้ อถอนการ
ติดตัง้ โครงสร้ างการจัดเก็บไฟล์ของโปรแกรมเสริมมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ไฟล์ ottv-rttv.rb (เป็ นไฟล์สาหรับเรี ยกโหลดโปรแกรมเสริมจากโฟลเดอร์ OTTV-RTTV)
2. โฟลเดอร์ OTTV-RTTV (เป็ นโฟลเดอร์ ที่รวบรวมไฟล์ฟังก์ ชันและโฟลเดอร์ ต่างๆ ไว้
ด้ วยกัน)
2.1 โฟลเดอร์ database (สาหรับเก็บไฟล์ฐานข้ อมูลทังหมด)
้
2.2 โฟลเดอร์ image (สาหรับเก็บไฟล์รูปภาพที่จะนาไปใช้ สร้ าง Material)
2.3 defMain.rb (เป็ นไฟล์ที่รวมฟั งก์ชนั หลักของโปรแกรมเสริม)
2.4 defFunction.rb (เป็ นไฟล์ที่รวมฟั งก์ชนั พื ้นฐานของโปรแกรมเสริม)
2.5 defDatabase.rb (เป็ นไฟล์ที่รวมฟั งก์ชนั ที่เกี่ยวข้ องกับการอ่านฐานข้ อมูล)
2.6 defSetModel.rb (เป็ นไฟล์ ที่รวมฟั ง ก์ ชันที่ เกี่ ยวข้ องกับการกาหนดที่ ตงั ้
อาคาร)
2.7 defMaterial.rb (เป็ นไฟล์ที่รวมฟั งก์ชนั ที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างวัสดุประกอบ)
2.8 defSC.rb (เป็ นไฟล์ที่รวมฟั งก์ชนั เกี่ยวข้ องกับการหาค่าตัวแปร SC)
2.9 defCalculate.rb (เป็ นไฟล์ที่รวมฟั งก์ ชันที่เกี่ ยวข้ องกับการหาค่า OTTVRTTV)
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2.10 defReport.rb (เป็ นไฟล์ที่รวมฟั งก์ชนั ที่เกี่ยวข้ องกับ Log File)
2.11 HTML File (dialog_set_location.html,
dialog_create_composite_wall.html, dialog_display_average.html) (ไฟล์สาหรับแสดง Web
Dialog เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ใช้ งาน)
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 สาหรับเก็บ tag HTML)
2.13 jquery-1.7.2.js (สคริปต์สาหรับไฟล์ HTML)
2.14 log_file_SC.csv (log file จากการคานวณค่า SC)
โครงสร้ างโฟลเดอร์ หลักของโปรแกรมเสริม มีลกั ษณะดังภาพที่ 71
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(ก)

(ข)
ภาพที่ 71 โครงสร้ างโฟลเดอร์ หลักของโปรแกรมเสริม
ก โครงสร้ างโฟลเดอร์ เมื่อติดตังในโฟลเดอร์
้
Plugins ของโปรแกรม SketchUp
ข โครงสร้ างภายในโฟลเดอร์ OTTV-RTTV ของโปรแกรมเสริม
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ภายในโฟลเดอร์ OTTV-RTTV ซึ่งเป็ นโฟลเดอร์ หลักจะมีโฟลเดอร์ ย่อยอีก 2 โฟลเดอร์ คือ
โฟลเดอร์ database และ โฟลเดอร์ image ซึ่งเป็ นที่เก็บ CSV Text File ฐานข้ อมูล และเก็บไฟล์
รูปภาพที่จะนาไปใช้ สร้ าง Material ดังภาพที่ 72

(ก)

(ข)
ภาพที่ 72 โครงสร้ างโฟลเดอร์ ยอ่ ยของโปรแกรมเสริม
ก โฟลเดอร์ database
ข โฟลเดอร์ image
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4.2 วิธีการติดตัง้ โปรแกรมเสริม
ผู้ใช้ งานสามารถติดตังโปรแกรมเสริ
้
มได้ โดยวิธีการคัดลอก (Copy) ไฟล์ ottv-rttv.rb และ
โฟลเดอร์ OTTV-RTTV ไปไว้ ในโฟลเดอร์ Plugins ของโปรแกรม SketchUp (C:\Program
Files\Google\Google SketchUp\Plugins) ซึ่งผู้ใช้ งานสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม SketchUp
เวอร์ ชนั 8 และติดตังใช้
้ งานโดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ยได้ จาก http://sketchup.google.com/download/
เมื่อผู้ใช้ งานเปิ ดใช้ งานโปรแกรม SketchUp โปรแกรมจะมีเมนูหลักที่ชื่อ “Plugins” เพิ่ม
ขึ ้นมาดังภาพที่ 73 ซึง่ การเรี ยกใช้ โปรแกรมเสริม OTTV-RTTV จะอยูใ่ นเมนูดงั กล่าว

ภาพที่ 73 กลุม่ เมนูของโปรแกรมเสริมในเมนู Plugins
การทางานของโปรแกรมเสริมจะแบ่งฟั งก์ชนั ออกเป็ น 4 กลุม่ หลัก ดังต่อไปนี ้
1. Start Model เป็ นกลุ่มฟั งก์ชนั สาหรับ การกาหนดที่ตงั ้ (Set Location) การกาหนดทิศ
เหนือ (Set North Angle) และ การสร้ างเลเยอร์ สาหรับแต่ละประเภทอาคาร (Create Building
Type Layer)
2. Analyze Model เป็ นกลุ่มฟั งก์ชนั สาหรับ การตรวจสอบเลเยอร์ ของประเภทอาคาร
(Display by layer) การตรวจสอบด้ านหน้ าและด้ านหลังของ Face (Display Front/Back Face)
และ การตรวจสอบค่า OTTV-RTTV ของวัสดุว่าผ่านเกณฑ์หรื อไม่ (Display OTTV-RTTV in
Color)
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3. Material เป็ นฟั งก์ชนั สาหรับ การสร้ างวัสดุผสม (Create Custom Material) ข้ อมูล
วัสดุทบึ แสง (Opaque Material Info) และข้ อมูลวัสดุโปร่งแสง (Transparent Material Info)
4. OTTV-RTTV Calculation เป็ นกลุม่ ฟั งก์ชนั สาหรับ คานวณค่า OTTV-RTTV
4.1 ฟั งก์ชนั Find SC จะเป็ นฟั งก์ชนั สาหรับการแยกหาค่า SC ของช่องเปิ ด เพื่อ
นาไปใช้ ในในการคานวณค่า OTTV-RTTV
4.2 ฟั งก์ชนั Calculate OTTV-RTTV จะทาการคานวณค่า OTTTV-RTTV และ
แสดงผลการคานวณในลักษณะตาราง
4.3 วิธีการใช้ งานโปรแกรมเสริม
4.3.1 การสร้ างหรือการเตรียมโมเดลสาหรับการคานวณ
ก่อนการสร้ างโมเดลเพื่อทาการคานวณผู้ใช้ งานต้ องทาการกาหนดค่าเริ่ มต้ นของโมเดล
ตามเมนูดงั ต่อไปนี ้
1. Plugins > Start Model > Set Location เพื่อเป็ นการกาหนด Geographic Location
(Country, Location, Latitude, Longitude และ Time Zone)
2. Plugins > Start Model > Set North Angle เพื่อเป็ นการกาหนดและแสดงทิศทางของ
ทิศเหนือ เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ งานทราบทิศทางของระนาบผนัง
3. Plugins > Start Model > Set Building Type Layer เพื่อสร้ าง Layer (office, store,
hotel และ sunshade) โดยผู้ใช้ งานต้ องสร้ างโมเดลของอาคารแต่ละประเภทให้ ถกู ต้ องและอยู่
ในเลเยอร์
พื น้ ฐานการเริ่ ม ต้ นสร้ างหรื อการเตรี ยมโมเดลเพื่ อ ทาการคานวณหาค่า OTTV-RTTV
สามารถทาได้ ตามขันตอน
้
ตามภาพที่ 74
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 74 เมนูที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างหรื อการเตรี ยมแบบจาลอง
ก Set Location
ข Set North Angle
ค Set Building Type Layer
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สาหรับแบบจาลองที่ไม่ได้ สร้ างขึ ้นภายใต้ ขนตอนดั
ั้
งกล่าว ผู้ใช้ งานสามารถเตรี ยมโมเดล
ได้ ด้วยการกาหนดที่ตงและปรั
ั้
บทิศเหนือของโมเดลให้ ตรงทิศเหนือ (Y-Axis) ตามขันตอนที
้
่ 1 และ
2 สาหรับขันตอนที
้
่ 3 เมื่อทาการสร้ างเลเยอร์ แล้ ว ผู้ใช้ งานจะต้ องย้ ายโมเดลหรื อวัตถุให้ อยู่ในเล
เยอร์ ด้วยตนเอง (โดยอาศัยเครื่ องมือปรับโหมดการแสดงผลให้ แสดงผลวัตถุตามสีของเลเยอร์ ใน
เมนู Plugins > Analyze Model > Display by Layer)
ในขันตอนของการสร้
้
างโมเดลผู้ใช้ งานต้ องกาหนดชิ ้นงานให้ อ ยู่ใน Layer ตามประเภท
การใช้ งานอาคารตามที่ต้องการ และต้ องกาหนดวัสดุของ Face ให้ กบั ด้ านหน้ าของ Face (Front
Face) เท่านัน้ โดยผู้ใช้ งานสามารถตรวจสอบความถูกต้ องของ Layer และ Front Face ได้ จาก
เมนู Plugins > Analyze Model > Display by Layer และ Plugins > Analyze Model >
Display Front/Back Face เมื่อใช้ งานคาสัง่ ดังกล่าว ด้ านหน้ าของ Face จะกลายเป็ นสีขาว หาก
ไม่ใช่สีขาว ให้ ผ้ ใู ช้ งานคลิกขวาที่ Face ดังกล่าว แล้ วทาการเลือกคาสัง่ Reverse Faces จาก
Context Menu ที่ปรากฏขึ ้น เพื่อพลิกด้ านหลังให้ กลายเป็ นด้ านหน้ าของ Face ดังภาพที่ 75

(ก)

(ข)

ภาพที่ 75 การตรวจสอบ Layer และ Front/Back Face ของแบบจาลอง
ก Display by Layer
ข Display Front/Back Face
4.3.2 การสร้ างวัสดุผสม (Composite Material)
การสร้ างวัสดุผสม (Composite Material) เพื่อใช้ เป็ น Material แทนวัสดุของผนังหรื อ
หลังคาในโปรแกรม SketchUp สามารถสร้ างได้ โดยใช้ เมนู Plugins > Material > Custom
Material โดยแบ่ง 2 ส่วน คือ วัสดุผสมสาหรับผนัง (Composite Wall) และวัสดุผสมสาหรับ
หลังคา (Composite Roof) เมื่อผู้ใช้ งานเริ่ มต้ นใช้ งานโปรแกรมครัง้ แรก ผู้ใช้ งานสามารถนาวัสดุที่
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โปรแกรมเสริ มกาหนดไว้ ล่วงหน้ า (Preset Material) ไปกาหนดให้ กับพื ้นผิวของแบบจาลองได้
ทันที Preset Material มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. วัสดุสาหรับผนังทึบแสง (Composite Wall) (ชื่อขึ ้นต้ นด้ วยตัวอักษร CWL)
1.1 ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูน (CWL001)
1.2 ผนังก่ออิฐฉาบปูน (CWL002)
1.3 ผนังก่ออิฐ 2 ชัน้ ฉาบปูนเฉพาะด้ านนอกและด้ านในของอาคาร (CWL003)
1.4 ผนังก่ออิฐ ด้ านนอกกรุกระเบื ้องลายอิฐ ด้ านในฉาบปูน (CWL004)
2. วัสดุสาหรับผนังโปร่งแสง (Composite Wall-Glass) (ชื่อขึ ้นต้ นด้ วยตัวอักษร CWG)
2.1 กระจกใส หนา 10 มิลลิเมตร (CWG001)
2.2 กระจกใส หนา 6 มิลลิเมตร (CWG002)
3. วัสดุสาหรับหลังคาทึบแสง (Composite Roof) (ชื่อขึ ้นต้ นด้ วยตัวอักษร CRF)
3.1 หลังคาคอนกรี ตสแลป และฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ ดพร้ อมฉนวนกันความร้ อน
(CRF001)
3.2 หลังคากระเบื ้องแอสเบสตอสซีเมนต์ และฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ ดพร้ อมฉนวน
กันความร้ อน (CRF002)
4. วัสดุสาหรับหลังคาโปร่งแสง (Composite Roof-Glass) (ชื่อขึ ้นต้ นด้ วยตัวอักษร CRG)
4.1 หลังคากระเบื ้องไฟเบอร์ แอสเบสตอสโปร่งแสง (CRG001)
ผู้ใช้ งานสามารถเพิ่มหรื อลดจานวนได้ ด้วยการคลิกที่ปมุ่ Add Material หรื อ Remove
(การลบจะเป็ นการลบวัสดุผสมที่อยู่ในลาดับล่างสุดของแต่ละชนิด ) และสามารถสร้ างวัสดุผสม
(Composite Material) ตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
1. เลือกชนิดที่จะนาไปใช้ เป็ นชื่อของวัสดุในโมเดล
1.1 CWL001 – CWL015 แทนวัสดุผนังทึบแสง (สูงสุด 15 รายการ)
1.2 CWG001 – CWG005 แทนวัสดุผนังโปร่งแสง (สูงสุด 5 รายการ)
1.3 CRF001 – CRF015 แทนวัสดุหลังคาทึบแสง (สูงสุด 15 รายการ)
1.4 CRG001 – CRG005 แทนวัสดุหลังคาโปร่งแสง (สูงสุด 5 รายการ)
2. เลือกสีของวัสดุ (กรณีของเป็ นกระจก ไม่จาเป็ นต้ องเลือก)
3. เลือกภาพที่จะใช้ แทนวัสดุในโมเดล
4. เลือกความหนาของวัสดุผสมทีละชัน้ (กรณีที่เป็ นกระจก ไม่ต้องกาหนดความหนา)
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5. เลือกสร้ างวัสดุผสมทีละชัน้ (Layer 1-5) (กรณีที่เป็ นกระจก ให้ ผ้ ใู ช้ งานเลือกกาหนด
วัสดุที่เป็ นกระจกในเลเยอร์ ที่ 1 เพียงเลเยอร์ เดียว เลเยอร์ ที่ 2-5 จะไม่มีผลใดๆ เกิดขึ ้น)
Composite Wall

Composite Roof
(ก)

(ข)

ภาพที่ 76 การสร้ างและกาหนดรายละเอียดของวัสดุ (Composite Material)
ก Composite Wall – Composite Roof
ข ขันตอนการสร้
้
างและเลือกรายละเอียดของวัสดุ
ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ งานต้ องการทราบรายละเอียดของวัสดุ ผู้ใช้ งานสามารถเรี ยกดูข้อมูลวัสดุได้
จากเมนู Plugins > Material > Opaque Material Info หรื อ Plugins > Material > Transparent
Material Info โปรแกรมเสริมจะแสดงข้ อมูลวัสดุทบึ หรื อวัสดุโปร่งแสงดังภาพที่ 77
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(ก)

(ข)
ภาพที่ 77 ข้ อมูลรายละเอียดคุณสมบัตขิ องวัสดุ
ก ข้ อมูลวัสดุทบึ
ข ข้ อมูลวัสดุโปร่งแสง
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เมื่อผู้ใช้ งานเลือกรายละเอียดเสร็ จสิ ้น ให้ คลิกที่ปมุ่ Update เพื่อเป็ นการอัพเดต Material
ของโปรแกรม SketchUp จากนันจึ
้ งวัสดุที่ถกู สร้ างขึ ้นไปกาหนดให้ กบั Face ของแบบจาลอง

ภาพที่ 78 การกาหนดวัสดุให้ กบั แบบจาลอง
ผู้ใช้ งานจะต้ องทาการกาหนดวัสดุให้ กบั ด้ านหน้ าของ Face เท่านัน้ โดยผู้ใช้ งานสามารถ
ใช้ เครื่ องมือช่วยในการตรวจสอบด้ านหน้ าและด้ านหลังของ Face ผ่านเมนู Plugins > Analyze
Model > Display Front/Back Face
สาหรั บ Face ที่ แทนผนังหรื อหลัง คาที่ติดกับพืน้ ที่ซึ่ง ไม่มีการปรั บอากาศ (ซึ่ง จะไม่ถูก
นามาคานวณ) ผู้ใช้ งานสามารถกาหนดวัสดุให้ กับ Face ดังกล่าว เพื่อให้ สามารถตรวจสอบ
แบบจาลองได้ สะดวกขึ ้น โดยสามารถกาหนดวัสดุดงั ต่อไปนี ้ ให้ กบั Face ที่ติดกับพื ้นที่ซึ่งไม่มีการ
ปรับอากาศ
1. NWL_ _ _ (Not calculated-Wall) เป็ นวัสดุที่จะใช้ แทนผนังทึบ
2. NWG_ _ _ (Not calculated-Wall-Glass) เป็ นวัสดุที่จะใช้ แทนผนังโปร่งแสง
3. NRF_ _ _ (Not calculated-Roof) เป็ นวัสดุที่จะใช้ แทนหลังคาทึบ
4. NRG_ _ _ (Not calculated-Roof-Glass) เป็ นวัสดุที่จะใช้ แทนหลังคาโปร่งแสง

143
4.3.3 การหาค่ า SC จากแบบจาลอง
เมื่อ Face ถูกกาหนดด้ วยวัสดุผสมที่เป็ นกระจก (CWG_ _ _ หรื อ CRG_ _ _) เมื่อ
ผู้ใช้ งานคลิกขวาที่ Face ดังกล่าวจะปรากฏ Context Menu > Calculate SC เพื่อใช้ สาหรับการ
คานวณหาค่า SC
ในกรณีของอาคารที่มีช่องเปิ ดและอุปกรณ์ยงั แดดที่เหมือนกันอยู่ใน Typical Floor เพื่อ
เป็ นการลดเวลาที่จะต้ องใช้ ในการคานวณหาค่า SC ของหน้ าต่างและอุปกรณ์บงั แดดทีละชุดซึ่งซ ้า
กัน ผู้ใช้ งานสามารถทาการคานวณหาค่า SC ของหน้ าต่างชุดแรกเพียงชุดเดียว เมื่อทราบค่า SC
แล้ ว ผู้ใช้ งานสามารถเลือกใช้ คาสัง่ Context Menu > Set SC เพื่อทาการป้อนค่า SC โดยตรง
ให้ กบั Face ที่เป็ นกระจก เพื่อเก็บเป็ น Attribute และนาไปใช้ ในการคานวณ OTTV-RTTV ต่อไป
สาหรับตัวแปรค่า SC ของกระจกในกรณีที่ช่องเปิ ดไม่มีแผงบังแดด ค่า SC จะมีคา่ เท่ากับ
1 (ไม่จาเป็ นต้ องหา) แต่เมื่อมีการออกแบบอุปกรณ์บงั แดด ผู้ใช้ งานจะต้ องทาการสร้ างโมเดลของ
อุปกรณ์บงั แดดให้ อยูใ่ นเลเยอร์ sunshade จากนันท
้ าการหาค่า SC ผ่านเมนูดงั กล่าว
ผู้ใช้ งาน สามารถตรวจสอบรายละเอียดตัวแปรของการคานวณหาค่า SC เบื ้องต้ นได้ จาก
Context Menu > Log SC (Attribute by Face) หรื อสามารถตรวจสอบแบบละเอียดได้ จาก
log_file_SC.csv ซึ่งจะแสดงรายละเอียดตัวแปรของการหาค่า SC ของ Face ล่าสุดเพียง Face
เดียวเท่านัน้
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การหาค่า SC และการกาหนดค่า SC โดยตรงให้ กบั ช่องเปิ ด สามารถทาได้ ดงั ภาพที่ 79

(ก)

(ข)
ภาพที่ 79 การหาค่า SC
ก การหาค่า SC ผ่าน Context Menu > Calculate SC
ข การกาหนดค่า SC ผ่าน Context Menu > Set SC
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4.3.4 การหาค่ า OTTV-RTTV จากแบบจาลอง
เมื่อผู้ใช้ งานกาหนดวัสดุผสมให้ กบั Face และทาการหาค่า SC ก็สามารถทาการหาค่า
OTTV-RTTV ได้ โดยใช้ เมนู Plugins > OTTV-RTTV Calculation > Calculate OTTV-RTTV เมื่อ
เรี ยกใช้ คาสั่ง จะปรากฏ หน้ า Dialog ชื่อ OTTV-RTTV ดังภาพที่ 80 เมื่อผู้ใช้ งานคลิกที่ปมุ่
Calculate สคริปต์จะทาการคานวณค่า OTTV-RTTV และแสดงผลการคานวณเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1. ค่า OTTV-RTTV รวมของอาคาร (แยกตามประเภทการใช้ งาน)
2. ค่า OTTVi-RTTVi เฉลี่ยต่อตารางเมตรตามทิศทาง (Orientation) และมุมเอียง (Tilt)
3. ค่าการถ่ายเทความร้ อนเฉลี่ยต่อตารางเมตรของวัสดุประกอบแต่ละชนิด

ภาพที่ 80 การแสดงผลการคานวณ OTTV-RTTV
หมายเหตุ เส้ นประสีแดงแสดงผล OTTV-RTTV รวมของแบบจาลองเทียบกับเกณฑ์ประเมินของ
กฎหมาย, เฉดสีของค่าการถ่ายเทความร้ อนของผนัง/หลังคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรตามทิศทางจะไม่
มีผลต่อการประเมินตามกฎหมาย
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การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการประมาณค่า OTTV-RTTV จะมีประโยชน์ดงั ต่อไปนี ้
1. ค่า OTTV-RTTV รวมของอาคาร (แยกตามประเภทการใช้ งาน) จะแสดงให้ ผ้ ใู ช้ งาน
ทราบว่าค่า OTTV-RTTV ของอาคารแต่ละประเภทผ่านเกณฑ์ข้อบังคับตามกฎหมายหรื อไม่ ตาม
เกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1.1 ( ) Green หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมิน
1.2 ( ) Yellow หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์ โดยมีคา่ สูงกว่าเกณฑ์ตงแต่
ั ้ 0-25%
1.3 ( ) Orange หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์ โดยมีคา่ สูงกว่าเกณฑ์ตงแต่
ั ้ 25-50%
1.4 ( ) Red คือ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์ โดยมีคา่ สูงกว่าเกณฑ์กว่า 50% ขึ ้นไป
ในกรณี ที่ค่า OTTV-RTTV รวมของอาคารไม่ผ่าน ในลาดับถัดไปผู้ใช้ งานควรตรวจค่า
OTTVi-RTTVi
2. ค่า OTTVi-RTTVi เฉลี่ยต่อตารางเมตรตามทิศทาง (Orientation) และมุมเอียง (Tilt)
จะแสดงผลการคานวณค่า OTTVi และค่า RTTVi ในลักษณะของด้ านเรี ยงลาดับตามทิศทางเริ่ ม
จาก 0 องศา (ทิศใต้ ) ตามเข็มนาฬิกาไปจนครบรอบ และในทิศทางเดียวกันจะมีการเรี ยงลาดับ
ตามมุมเอียงของผนังตังแต่
้ ผนังตังฉาก
้
90 องศากับพื ้นราบไปจนถึงผนังที่ขนานกับพื ้นราบ การ
แสดงผลจะแสดงผลโดยใช้ เ กณฑ์ เฉดสี ในลักษณะเดี ยวกันกับค่า OTTV-RTTV และใช้ การ
วิเคราะห์พร้ อมกับข้ อมูลดังต่อไปนี ้
2.1 ข้ อมูลพื ้นที่รวมของผนังที่หนั ไปในทิศทางและมุมเอียงเดียวกันของแต่ละด้ าน
และข้ อมูลพื ้นที่รวมของหลังคาที่หนั ไปในทิศทางและมุมเอียงเดียวกันของแต่ละด้ าน
2.2 ข้ อมูลอัตราส่วนระหว่างพืน้ ที่ผนังต่อพืน้ ที่ รวมของผนังทัง้ หมดของอาคาร
และข้ อมูลอัตราส่วนระหว่างพื ้นที่หลังคาต่อพื ้นที่รวมของหลังคาทังหมดของอาคาร
้
เพื่อให้ ทราบถึงอัตราส่วนของค่าการถ่ายเทความร้ อนของผนังหรื อหลังคาแต่ละด้ านที่มี
ผลกระทบมากหรื อน้ อยต่อ ค่า OTTV-RTTV โดยของอาคาร ในกรณี ที่ค่า OTTVi-RTTVi ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ในล าดับถัดไปผู้ใช้ งานควรตรวจค่าการถ่ายเทความร้ อนเฉลี่ ยต่อตารางเมตรของวัสดุ
ประกอบแต่ละชนิด
3. ค่าการถ่ายเทความร้ อนเฉลี่ยต่อตารางเมตรของวัสดุประกอบแต่ละชนิด จะแสดง
ข้ อมูลเกี่ ยวกับ ชื่อของวัสดุประกอบ ค่าการถ่ายเทความร้ อนเฉลี่ยต่อตารางเมตร ค่าการถ่ายเท
ความร้ อนทังหมด
้
พื ้นที่รวมและตัวอย่างราคาต่อตารางเมตรของวัสดุประกอบแต่ละชนิด เพื่อใช้ ใน
การตัดสินใจเลือกปรับเปลี่ยนวัสดุให้ มีความเหมาะสม โดยการใช้ เฉดสีแสดงค่าการถ่ายเทความ
ร้ อนเฉลี่ยต่อตารางเมตรของวัสดุประกอบแต่ละชนิด ดังตารางที่ 27 ช่วยในการพิจารณา
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ตารางที่ 27 เฉดสีแสดงค่าการถ่ายเทความร้ อนเฉลี่ยต่อตารางเมตรของวัสดุ
ระดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สี

ชื่อสี
Dark Green
Green
Lime Green
Green Yellow
Yellow
Orange
Dark Orange
Orange Red
Red

ค่าการถ่ายเทความร้ อน (
0 - 10
>10 - 20
>20 - 30
>30 - 40
>40 - 50
>50 - 60
>60 - 70
>70 - 80
มากกว่า 80

)

ผู้ใช้ งานสามารถตรวจสอบสภาพโดยรวมของอาคารว่าผนังและหลังคาของอาคารส่วนใด
ผ่านหรื อไม่ผ่านเกณฑ์ได้ โดยใช้ คาสัง่ Plugins > Analyze Model > Display OTTV-RTTV in
Color โมเดล SketchUp จะแสดงเฉดสีเดียวกันกับการแสดงค่า OTTV-RTTV เฉลี่ยต่อวัสดุ เมื่อ
ผู้ใช้ งานตรวจสอบจนเป็ นที่ทราบผลแล้ ว ก็สามารถเรี ยกใช้ คาสัง่ เดิมอีกครัง้ เพื่อเปลี่ยนให้ โมเดล
กลับมาแสดงผล Material ดังเดิม

(ก)
ภาพที่ 81 การตรวจสอบค่า OTTV-RTTV เป็ นเฉดสีจากแบบจาลอง
ก โมเดลใน Render Mode: Shaded with Textures
ข โมเดลที่กาหนดสีตามค่า OTTV-RTTV

(ข)
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ส าหรั บ ผู้ใ ช้ ง านที่ ต้ อ งการทราบตัว แปรในการค านวณหลัง จากท าการค านวณแล้ ว
ผู้ใช้ งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดตัวแปรที่ถูกบันทึกอยู่ใน Attribute ของ Face ของการ
คานวณหาค่า OTTV-RTTV เบื ้องต้ นได้ จาก Context Menu ซึ่งจะปรากฏขึ ้นเมื่อผู้ใช้ งานคลิกขวา
บน Face ซึง่ เปลี่ยนแปลงไปตามชื่อ Material ดังต่อไปนี ้
1. Context Menu > Log OTTV Wall บน Face ที่มีชื่อ Material ขึ ้นต้ นด้ วย CWL
2. Context Menu > Log OTTV Glass บน Face ที่มีชื่อ Material ขึ ้นต้ นด้ วย CWG
3. Context Menu > Log RTTV Wall บน Face ที่มีชื่อ Material ขึ ้นต้ นด้ วย CRF
4. Context Menu > Log RTTV Glass บน Face ที่มีชื่อ Material ขึ ้นต้ นด้ วย CWG
การตรวจสอบ Log File (Attribute) ที่เกี่ยวข้ องกับการคานวณค่า OTTV-RTTV สามารถ
ตรวจสอบได้ ตามภาพที่ 82
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 82 การตรวจสอบ Log File ของผลการคานวณ
ก Context Menu ตรวจสอบ Log OTTV Glass
ข Context Menu ตรวจสอบ Log RTTV Roof
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4.3.5 การแก้ ไขหรือเพิ่มเติมฐานข้ อมูลวัสดุ
ในกรณีที่ผ้ ใู ช้ งานต้ องการเพิ่มเติมหรื อแก้ ไขรายละเอียดของวัสดุพื ้นฐาน ผู้ใช้ งานสามารถ
ทาการเพิ่มเติมหรื อแก้ ไขได้ ที่โฟลเดอร์ OTTV-RTTV/database โดยแบ่งเป็ น 2 ไฟล์ คือ
1. material_opaque.csv สาหรับวัสดุผนัง หลังคา และฉนวน
2. material_transparent.csv สาหรับวัสดุที่เป็ นกระจก

(ก)

(ข)

ภาพที่ 83 การเพิ่มเติมหรื อแก้ ไขฐานข้ อมูลวัสดุพื ้นฐาน
ก ไฟล์ material_opaque.csv (วัสดุผนัง หลังคา และฉนวน)
ข ไฟล์ material_transparent.csv (วัสดุกระจก)
การเพิ่มวัสดุพื ้นฐานในไฟล์ material_opaque.csv สาหรับวัสดุผนัง หลังคา และฉนวน
สามารถทาได้ โดย
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1. สาหรับวัสดุผนังให้ กาหนด material_id ขึ ้นต้ นด้ วยตัวอักษร WAL ตามด้ วยตัวเลข 3
หลัก ยกตัวอย่างเช่น WAL111
2. สาหรับวัสดุที่เป็ นหลังคาให้ กาหนด material_id ขึ ้นต้ นด้ วย ROF ตามด้ วยตัวเลข 3
หลัก ยกตัวอย่างเช่น ROF111
3. สาหรับวัสดุฉนวนให้ กาหนด material_id ขึ ้นต้ นด้ วย INS ตามด้ วยตัวเลข 3 หลัก
ยกตัวอย่างเช่น INS111
การเพิ่มวัสดุพื ้นฐานในไฟล์ material_transparent.csv สาหรับวัสดุที่เป็ นกระจก สามารถ
ทาได้ โดย
1. สาหรับกระจก Clear Glass หรื อ Tinted Float Glass ให้ กาหนด material_id ขึ ้นต้ น
ด้ วยตัวอักษร GCF ตามด้ วยตัวเลข 3 หลัก ยกตัวอย่างเช่น GCF111
2. สาหรับกระจก Heat Reflective Glass ให้ กาหนด material_id ขึ ้นต้ นด้ วยตัวอักษร
GHR ตามด้ วยตัวเลข 3 หลัก ยกตัวอย่างเช่น GHR111
3. สาหรับกระจก Laminated Glass ให้ กาหนด material_id ขึ ้นต้ นด้ วยตัวอักษร GLM
ตามด้ วยตัวเลข 3 หลัก ยกตัวอย่างเช่น GLM111
4. สาหรับกระจก Insulating Glass ให้ กาหนด material_id ขึ ้นต้ นด้ วยตัวอักษร GIS
ตามด้ วยตัวเลข 3 หลัก ยกตัวอย่างเช่น GIS111

บทที่ 5
สรุปผลการพัฒนาและข้ อเสนอแนะ
บทที่ 5 สรุปผลของการพัฒนาโปรแกรมเสริ ม ปั ญหา และอุปสรรคที่ไม่สามารถแก้ ปัญหา
ได้ ระหว่างการพัฒนา พร้ อมทังข้
้ อเสนอแนะที่น่าจะเป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ต่อยอดเพิ่มเติม
5.1 ผลการพัฒนาโปรแกรมเสริม
จากการศึกษาข้ อบังคับของกฎหมายที่ส่งผลต่อการออกแบบอาคารของสถาปนิก และ
การศึกษาวิธีการใช้ งานโปรแกรม BEC ที่ผ้ อู อกแบบหรื อสถาปนิกจะต้ องใช้ ในการตรวจประเมิน
อาคารเพื่ อควบคุม ค่า OTTV-RTTV ให้ อ ยู่ในเกณฑ์ ที่ กฎหมายกาหนด พบว่า ข้ อบัง คั บ และ
เครื่ องมือที่ถกู กาหนดมา ส่งผลให้ การทางานของสถาปนิกมีความยากลาบากมากขึ ้น การพัฒนา
จึงพยายามพัฒนาเครื่ องมือเพื่อลดความยุ่งยากของวิธีการคานวณค่า OTTV-RTTV สามารถใช้
งานได้ ง่ า ย และสอดคล้ องกับ วิธี การออกแบบอาคารของสถาปนิกการพัฒ นาจึง เลื อกพัฒ นา
เครื่ องมือในรู ปแบบโปรแกรมเสริ ม สาหรับโปรแกรม SketchUp ซึ่งเป็ นโปรแกรมสาหรับสร้ าง
แบบจาลองสามมิติ ที่สถาปนิกนิยมใช้ ในขันตอนของการท
้
า Preliminary Sketch Design เพื่อจะ
ทาให้ ผ้ อู อกแบบมีโอกาสทราบถึงข้ อมูลค่า OTTV-RTTV ของอาคารในระหว่างการขันตอนการท
้
า
แบบร่างอาคาร ซึ่งจะช่วยให้ สถาปนิกสามารถมีโอกาสที่จะพัฒนาแบบอาคารให้ มีความสามารถ
ในการประหยัดหลังงานที่ดียิ่งขึ ้น
5.1.1 สรุปความสามารถของโปรแกรมเสริม
ความสามารถของโปรแกรมเสริมมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. สามารถประมาณค่า OTTV-RTTV จากแบบจาลองสามมิติที่สร้ างขึ ้น และสามารถนา
ไฟล์ของแบบจาลองเดิมที่มีอยูแ่ ล้ ว มาทาการคานวณก็ได้ เช่นกัน
2. สามารถหาค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณ์บงั แดด (SC) จากแบบจาลองสาม
มิติ โดยไม่มีข้อจากัดเรื่ องจานวนของอุปกรณ์บงั แดด
3. สามารถแสดงผลค่า OTTV-RTTV แบบโดยรวมของอาคารในลัก ษณะตารางเพื่ อ
เปรี ยบเทียบและตรวจสอบค่า OTTV-RTTV ตามเกณฑ์การประเมินอาคาร พร้ อมทังแสดงผลการ
้
คานวณตามเฉดสีผา่ นแบบจาลอง
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4. สามารถทดลองปรับเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนวัสดุของผนังหรื อหลังคา (Face) ด้ วยข้ อมูล
วัสดุเดียวกันกับโปรแกรม BEC และสามารถตรวจสอบค่าการถ่ายเทความร้ อน จานวนพื ้นที่ และ
ราคาต่อตารางเมตร ของวัสดุแต่ละชนิด เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบ
การประยุกต์วิธีการคานวณค่า OTTV-RTTV ให้ เข้ ากับการใช้ งานโปรแกรม SketchUp จะ
ใช้ วิธีการคิดค่า OTTV-RTTV จากวัสดุจากการเลือกของผู้ใช้ งานและกาหนดวัสดุที่ถกู สร้ างขึ ้นลง
บน Face ของแบบจาลองสามมิติ
สาหรับการหาค่า SC ซึ่งเป็ นตัวแปรตัวหนึ่งในการหาค่า OTTV หรื อ RTTV จะใช้ วิธีการ
แยกทาการคานวณหาค่าดังกล่าวก่อนและเก็บเป็ น Attribute ไว้ กับ Face เนื่องจากหลักการ
คานวณค่า SC นันมี
้ ความซับซ้ อนและใช้ ระยะเวลาพอสมควรต่อการคานวณ 1 Face เพื่อเป็ นการ
ป้องกันการ crash ของโปรแกรมระหว่างทาการคานวณ
การตรวจสอบความถูก ต้ อ งของผลการค านวณค่า OTTV-RTTV ที่ ค านวณได้ จ าก
โปรแกรมเสริ ม ที่ทาการพัฒ นาขึน้ ใช้ การเปรี ยบเทียบค่าตัวแปรและผลการคานวณต่างๆ ของ
อาคารตัวอย่างที่ คานวณได้ จ ากโปรแกรม BEC มาเปรี ยบเที ยบกับผลการคานวณที่ ไ ด้ จ าก
โปรแกรมเสริม
5.1.2 สรุปผลการตรวจสอบความถูกต้ องของการคานวณ
ผลการเปรี ยบเทียบความถูกต้ องของผลการคานวณของโปรแกรมเสริ มกับโปรแกรม BEC
ซึง่ เป็ นโปรแกรมที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการประเมินค่า OTTV-RTTV ตามกฎหมาย ใช้ จานวนตัวอย่าง 4
ตัวอย่างดังภาพที่ 84
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 84 ตัวอย่างที่ใช้ ในการเปรี ยบเทียบผลการคานวณ
ก แบบจาลองที่ใช้ เปรี ยบเทียบค่า OTTV
ข แบบจาลองที่ใช้ เปรี ยบเทียบค่า RTTV
ค แบบจาลองช่องเปิ ดที่ใช้ เปรี ยบเทียบค่า SC
ง แบบจาลองอาคารที่ใช้ เปรี ยบค่า OTTV-RTTV ของอาคารตัวอย่าง
ผลการเปรี ยบเทียบมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ผลการเปรี ยบเทียบค่า OTTV ของแบบจาลองตัวอย่างที่ใช้ เปรี ยบเทียบค่า OTTV ที่ได้
จากโปรแกรม BEC และโปรแกรมเสริ มที่พฒ
ั นาขึ ้นพบว่ามีความคลาดเคลื่อนอยู่ประมาณ 1.0%
โดยสาเหตุความคลาดเคลื่อนน่าจะมาจาก การหาค่า Tdeq ด้ วยการทา linear Interpolation และ
จานวนจุดทศนิยมที่ใช้ ในการคานวณและการแสดงผล
2. ผลการเปรี ยบเทียบค่า RTTV ของแบบจาลองตัวอย่างที่ใช้ เปรี ยบเทียบค่า RTTV ที่ได้
จากโปรแกรม BEC และโปรแกรมเสริ มที่พฒ
ั นาขึ ้นพบว่ามีความคลาดเคลื่อนอยู่ประมาณ 1.0%
โดยสาเหตุความคลาดเคลื่อนน่าจะมาจาก การหาค่า Tdeq ด้ วยการทา linear Interpolation และ
จานวนจุดทศนิยมที่ใช้ ในการคานวณและการแสดงผล
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3. ผลการเปรี ยบเที ยบค่า SC ของแบบจาลองช่องเปิ ดที่ใช้ เปรี ยบเทียบค่า SC ที่ได้ จาก
โปรแกรม BEC และโปรแกรมเสริ มที่พฒ
ั นาขึ ้นพบว่ามีความคลาดเคลื่อนอยู่ประมาณ -93.0% ซึ่ง
ทาให้ คา่ SC ที่ได้ จากโปรแกรมเสริ มจะมีคา่ ที่สงู กว่าค่า SC ที่ได้ จากโปรแกรม BEC จากความ
แตกต่างและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ ้นกับค่า SC ที่ได้ จากโปรแกรม BEC และจากโปรแกรม
เสริมที่พฒ
ั นาขึ ้น จากการตรวจสอบพบว่าอาจเป็ นผลอันเนื่องมาจากค่าแฟคเตอร์ ของการมองเห็น
(View Factor) จากหน้ าต่างไปยังอุปกรณ์บงั แดด ( ) ซึ่งไม่ถูกระบุหรื ออธิบายวิธีการหาค่า
ดังกล่าวในประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 แต่น่าจะถูกรวมอยู่ในอัลกอริ ทึมการหาค่า SC
ของโปรแกรม BEC
4. ผลการเปรี ยบเทียบค่า OTTV-RTTV ของแบบจาลองอาคารตัวอย่างที่ใช้ เปรี ยบเทียบ
ค่า OTTV-RTTV พบว่าค่า OTTV-RTTV ของผนังด้ านที่ไม่มีช่องเปิ ดหรื อผนังที่มีช่องเปิ ดแต่ไม่ มี
การติดตังอุ
้ ปกรณ์บงั แดดจะมีเท่ากันหรื อมีความแตกต่างจากค่าที่ได้ จากโปรแกรม BEC ประมาณ
±2.0% แต่ในส่วนของผนังด้ านที่มีช่องเปิ ดที่มีการติดตังอุ
้ ปกรณ์ บงั แดด จะมีความแตกต่างอยู่
ประมาณ -43.0% ซึง่ พบว่าเป็ นผลมาจากความคลาดเคลื่อนของค่า SC
ความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากวิธีการหาค่า SC ในส่วนของผนังอาคารที่มีช่องเปิ ดที่มี
อุปกรณ์บงั แดดของโปรแกรมเสริมซึง่ ส่งผลให้ คา่ OTTV-RTTV ของผนังหรื อหลังคาที่มีช่องเปิ ดและ
การติดตังอุ
้ ปกรณ์บงั แดดมีคา่ ที่สงู กว่าค่าที่คานวณได้ จากโปรแกรม BEC ดังนันแบบจ
้
าลองที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินค่า OTTV-RTTV ของโปรแกรมเสริ ม จึงมีแนวโน้ มที่จะผ่านเกณฑ์การตรวจ
ประเมินโดยใช้ โปรแกรม BEC
5.2 ปั ญหาและอุปสรรค
ปั ญหาและอุปสรรคที่พบในระหว่างการพัฒนาโปรแกรมเสริ ม โดยส่วนใหญ่มกั จะเกิดจาก
ขึน้ จากเรื่ องของการตีความข้ อกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักวิธี การคานวณตามประกาศ
กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 เพื่อที่จะประยุกต์หลักการดังกล่าวให้ เข้ ากับวิธีการใช้ งานโปรแกรม
SketchUp ซึง่ ส่วนใหญ่สามารถแก้ ไขได้ แต่ยงั คงเหลือปั ญหาที่ยงั ไม่สามารถแก้ ไขได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลค่า TDeq บางส่วนตามตารางที่ 1 -3 ในภาคผนวกของประกาศกระทรวง
พลังงาน พ.ศ. 2552 น่าจะมีความผิดพลาด รายละเอียดแสดงไว้ ในภาคผนวก ก
2. ค่า View Factor ที่คาดว่าจะยังคงรวมอยู่ในอัลกอริ ทึมของการคานวณค่า SC ใน
โปรแกรม BEC แต่ไม่ปรากฏรายละเอียดของวิธีการหาค่าดังกล่าวในประกาศกระทรวง พ.ศ. 2552
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5.3 ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะที่นา่ จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมมีดงั ต่อไปนี ้
1. การเพิ่มความถูกต้ องของผลการคานวณ จากความไม่ชดั เจนของวิธีการคานวณตาม
ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 ทาให้ จดุ ที่ต้องแก้ ไขโปรแกรมเสริ มเพิ่มเติม แต่ต้องรอความ
ชัดเจนจากข้ อกฎหมายในอนาคต คือ
1.1 แม้ ว่าในการพัฒนาโปรแกรมเสริ มจะใช้ ข้อมูล TDeq ตามประกาศกระทรวง
พลังงาน พ.ศ. 2552 แต่จากข้ อสังเกตเกี่ยวกับความผิดพลาดของค่า TDeq ในภาคผนวก ก ทาให้
จาเป็ นต้ องรอความชัดเจนจากข้ อกฎหมายเพื่อทาการแก้ ไขฐานข้ อมูลของค่าดังกล่าวต่อไป
1.2 จากความคลาดเคลื่อนของผลการคานวณ SC ที่ได้ จากโปรแกรมเสริ มและ
โปรแกรม BEC พบว่า ยังมีปัญหาเรื่ องความคลาดเคลื่อนซึ่งน่าจะเป็ นผลมาจากค่า View Factor
ดังที่กล่าวมาแล้ ว ดังนันเพื
้ ่อให้ ผลการคานวณที่ได้ จากโปรแกรมเสริ มมีความใกล้ เคียงกับผลการ
คานวณที่ได้ จากโปรแกรม BEC มาที่สดุ จึงควรที่จะพยายามหาหลักการในการคานวณค่า View
Factor แบบเดียวกันกับที่ใช้ ในโปรแกรม BEC ด้ วยการติดต่อกับทีมงานผู้พฒ
ั นาโปรแกรม BEC
เพื่อขอข้ อมูลดังกล่าว
2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการคานวณ หรื อ การลดระยะเวลาที่ใช้ ในการคานวณค่ า SC
จากข้ อจากัดทางด้ านประสิทธิภาพในการประมวลผลของโปรแกรม SketchUp และอัลกอริ ทึมที่ใช้
ในการคานวณค่า SC ทาให้ ในกรณีที่ชิ ้นงานหรื อแบบจาลองสามมิติ มีช่องเปิ ดเป็ นจานวนมาก
(หรื อเลือก Face เป็ นจานวนมาก) การคานวณค่า SC จะใช้ ระยะเวลาที่คอ่ นข้ างนาน ทาให้ ต้อง
แยกการคานวณค่า SC ออกมาจากขันตอนหลั
้
กของการคานวณค่า OTTV-RTTV ซึ่งส่งผลให้ การ
ใช้ งานอาจไม่ลื่นไหลเท่าที่ควร แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมต่อ เพื่อให้ สามารถทาการคานวณ
ค่า SC ของ Shading แต่ละชิ ้นได้ พร้ อมๆ กัน หรื อสามารถคานวณค่า SC ไปพร้ อมกับการคานวณ
ค่า OTTV-RTTV จึงควรหาวิธีการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความเร็ วในการคานวณค่า SC ให้ มาก
ยิ่งขึ ้นกว่าเดิม โดยอาศัยวิธี อาทิเช่น
2.1 ใช้ วิธีการหาพื ้นที่เงาจาก OpenGL (Open Graphics Library) โดยตรง เพื่อ
ลดเวลาของขัน้ ตอนการ โปรเจคโซลาร์ เวคเตอร์ เพื่ อ หาพื น้ ที่ เงาซึ่ง เกิ ดเงาจากอุปกรณ์ บัง ใน
โปรแกรม SketchUp
2.2 เนื่องจากโปรแกรม SketchUp จะใช้ ความสามารถของ CPU ในปั จจุบนั ซึ่งมี
จานวน Core มากกว่าหนึ่ง Core ได้ เพียง Core เดียวเท่านัน้ ดังนัน้ การหาเครื่ องมือช่วยเพิ่ม

157
ความเร็ วในการประมวลผลเข้ ามาช่วยในการคานวณ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ GPU เข้ ามาช่วยใน
การประมวลผล น่าจะทาให้ ลดระยะเวลาในการประมวลผลลงได้ มาก
3. การเพิ่มเครื่ องมืออานวยความสะดวก แม้ ว่าโปรแกรมจะสามารถทาการประมาณค่า
OTTV-RTTV ได้ แต่อย่างไรก็ดี การเพิ่มเครื่ องมืออานวยความสะดวกจะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ งานโปรแกรม
สามารถออกแบบอาคารได้ ดียิ่งขึ ้น ดังนี ้
3.1 ในท้ ายที่ สุดสถาปนิก ผู้ออกแบบก็ จ าเป็ นต้ องนาแบบไปตรวจเช็ค สอบกับ
โปรแกรม BEC ดังนัน้ หากสามารถศึกษารู ปแบบการจัดเก็บฐานข้ อมูล Project ของโปรแกรม
BEC ได้ ก็จะสามารถเตรี ยมข้ อมูลเพื่อส่งเข้ าไปยังโปรแกรม BEC โดยไม่ต้องเสียเวลาในการกรอก
ค่าต่างๆ ดังนัน้ หากสามารถเข้ าถึง ฐานข้ อมูลของโปรแกรม BEC ได้ การพัฒนาเครื่ องมือที่
สามารถส่งผลการคานวณให้ กบั โปรแกรม BEC ก็จะทาให้ การทางานสะดวกยิ่งขึ ้น
3.2 จากที่โปรแกรม SketchUp สามารถแสดงพื ้นที่เงาที่ตกกระทบลงบน Face
หรื อ พื ้นได้ โดยในทันที โดยไม่ต้องทาการ Rendering ดังนันหากมี
้
การพัฒนาเครื่ องมือที่สามารถ
สร้ าง Projector Line จากช่องเปิ ดหรื อ Face ที่มีวสั ดุเป็ นกระจก เพื่อแสดงและตรวจสอบมุมตก
กระทบของแสงแดด ก็จะสามารถช่วยให้ สถาปนิกทาการออกแบบ Sunshade ได้ สะดวกยิ่งขึ ้น
3.3 ข้ อมูลพื ้นฐานของวัสดุภายในโปรแกรมเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นที่รวบรวมได้ จาก
คูม่ ือ-เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสาหรับอาคารที่จะก่อสร้ างหรื อดัดแปลง ของ กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน ปี พ.ศ. 2552 และ โปรแกรม
BEC เวอร์ ชนั 1.0.5 ซึ่งในอนาคตหากมีการเปลี่ยนค่าในฐานข้ อมูล ข้ อมูลในโปรแกรมก็จะไม่
อัพเดต ดังนันหากพั
้
ฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ เป็ นฐานข้ อมูลของข้ อมูลพื ้นฐาน และพัฒนาเครื่ องมือที่จะ
สามารถอัพเดตฐานข้ อมูล ของโปรแกรมที่ติดตังภายในเครื
้
่ องผ่านระบบอินเทอร์ เนตได้ ก็จะทา
ผู้ใช้ งานสามารถอัพเดตข้ อมูลพื ้นฐานที่จาเป็ นสาหรับทาการคานวณ เพื่อให้ ได้ ผลการคานวณที่
ถูกต้ องอยูเ่ สมอ
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ข้ อสังเกตค่ า TDeq ในประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552
ใน ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณในการออกแบบอาคาร
แต่ละระบบ การใช้ พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้ พลังงานหมุนเวียนในระบบต่างๆ ของ
อาคาร พ.ศ. 2552 พบข้ อสังเกตเกี่ยวกับข้ องกับค่า TDeq ที่นา่ จะเป็ นข้ อผิดพลาดโดยมี
รายละเอียดและควรได้ รับการแก้ ไขดังต่อไปนี ้
1. ค่ า TDeq ในภาคผนวกหน้ า 9
ค่า TDeq ของอาคารสถานศึกษาและสานักงานในภาคผนวกหน้ าที่ 9 ตก ตัวเลขมุมเอียง
ของผนัง, องศา (75) ตรง ทิศทาง ทิศเหนือ ไป

ภาพที่ 85 ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 ภาคผนวกหน้ า 9

163
2. ค่ า TDeq ในภาคผนวกหน้ า 21
ค่า TDeq ของอาคารห้ างสรรพสินค้ า โรงมหรสพ ตามตาแหน่งดังภาพที่ 86 น่าจะ
ผิดพลาด โดยเปรี ยบเทียบกับค่า DSH = 50 และ DSH = 200 ในลาดับก่อนหน้ าและลาดับถัดไป
ตามลาดับ

ภาพที่ 86 ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 ภาคผนวกหน้ า 21
3. ค่ า TDeq ในภาคผนวกหน้ า 22
ค่า TDeq ของอาคารห้ างสรรพสินค้ า โรงมหรสพ ตามตาแหน่งดังภาพที่ 87 น่าจะ
ผิดพลาด โดยเปรี ยบเทียบกับค่า DSH = 100 และ DSH = 300 ในลาดับก่อนหน้ าและลาดับถัดไป
ตามลาดับ

ภาพที่ 87 ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 ภาคผนวกหน้ า 22
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4. ค่ า TDeq ในภาคผนวกหน้ า 23
ค่า TDeq ของอาคารห้ างสรรพสินค้ า โรงมหรสพ ตามตาแหน่งดังภาพที่ 88 น่าจะ
ผิดพลาด โดยเปรี ยบเทียบกับค่า DSH = 200 และ DSH = 400 ในลาดับก่อนหน้ าและลาดับถัดไป
ตามลาดับ

ภาพที่ 88 ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 ภาคผนวกหน้ า 23
5. ค่ า TDeq ในภาคผนวกหน้ า 24
ค่า TDeq ของอาคารห้ างสรรพสินค้ า โรงมหรสพ ตามตาแหน่งดังภาพที่ 89 น่าจะ
ผิดพลาด โดยเปรี ยบเทียบกับค่า DSH = 300 ในลาดับก่อนหน้ า

ภาพที่ 89 ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 ภาคผนวกหน้ า 24
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6. ค่ า TDeq ในภาคผนวกหน้ า 25
ค่า TDeq ของอาคารห้ างสรรพสินค้ า โรงมหรสพ ตามตาแหน่งดังภาพที่ 90 น่าจะ
ผิดพลาด โดยเปรี ยบเทียบกับค่า DSH = 30 ในลาดับถัดไป

ภาพที่ 90 ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 ภาคผนวกหน้ า 25
7. ค่ า TDeq ในภาคผนวกหน้ า 35
ค่า TDeq ของอาคารสถานพยาบาล โรงแรม และอาคารชุด ตามตาแหน่งดังภาพที่ 91
น่าจะผิดพลาด โดยตกค่า DSH = 15

ภาพที่ 91 ประกาศกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552 ภาคผนวกหน้ า 35

ภาคผนวก ข
รายการข้ อมูลตัวแปรและผลการคานวณที่บนั ทึกใน Attribute ของ Face
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ข้ อมูลตัวแปรและผลการคานวณที่บันทึกใน Attribute ของ Face
การทาการคานวณค่า OTTV-RTTV จากวัตถุ (Face) ของแบบจาลองจะมีการบันทึก
ข้ อมูลตัวแปรและผลการคานวณใน Attribute ของ Face โดยแยกกลุ่มของ Attribute ตามประเภท
ของ Face ออกเป็ น 4 ชนิดดังต่อไปนี ้
1. Face ที่ถกู กาหนดด้ วยวัสดุที่ใช้ แทนวัสดุสาหรับผนังทึบแสง
2. Face ที่ถกู กาหนดด้ วยวัสดุที่ใช้ แทนวัสดุสาหรับผนังโปร่งแสง
3. Face ที่ถกู กาหนดด้ วยวัสดุที่ใช้ แทนวัสดุสาหรับหลังคาทึบแสง
4. Face ที่ถกู กาหนดด้ วยวัสดุที่ใช้ แทนวัสดุสาหรับหลังคาโปร่งแสง
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1. รายการ Attribute ของ Face ที่ถูกกาหนดด้ วยวัสดุท่ ใี ช้ แทนวัสดุสาหรับผนังและหลังคา
1.1 รายการ Attribute ของผนังทึบแสง

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 92 ตัวอย่างรายการ AttributeDictionary ของผนังทึบแสง
ก OTTV_Material (ชื่อวัสดุผนังทึบแสง)
ข OTTV_Uw (ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อนของวัสดุผนังทึบ (Uw))
ค OTTV_TDeq (ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่าของผนังทึบ (TDeq))
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1.2 รายการ Attribute ของผนังโปร่ งแสง

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 93 ตัวอย่างรายการ AttributeDictionary ของผนังโปร่งแสง
ก OTTV_Uf (ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อนของกระจก ( ))
ข OTTV_DeltaT (ค่าความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอกอาคาร ( ))
ค OTTV_SHGC (ค่าสัมประสิทธิ์ความร้ อนจากรังสีอาทิตย์ที่สง่ ผ่านกระจก (SHGC))
ง OTTV_ESR (รังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบบนกระจก (ESR))
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1.3 รายการ Attribute ของหลังคาทึบแสง

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 94 ตัวอย่างรายการ AttributeDictionary ของหลังคาทึบแสง
ก RTTV_Material (ชื่อวัสดุผนังทึบแสง)
ข RTTV_Ur (ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อนของวัสดุผนังทึบ (Uw))
ค RTTV_TDeq (ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่าของผนังทึบ (TDeq))
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1.4 รายการ Attribute ของหลังคาโปร่ งแสง

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 95 ตัวอย่างรายการ AttributeDictionary ของหลังคาโปร่งแสง
ก RTTV_Us (ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้ อนของกระจก ( ))
ข RTTV_DeltaT (ค่าความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอกอาคาร ( ))
ค RTTV_SHGC (ค่าสัมประสิทธิ์ความร้ อนจากรังสีอาทิตย์ที่สง่ ผ่านกระจก (SHGC))
ง RTTV_ESR (รังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบบนกระจก (ESR))
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2. รายการ Attribute ของ Face ช่ องเปิ ดที่มีการคานวณค่ าสัมประสิทธิ์การบังแดด

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 96 ตัวอย่างรายการ AttributeDictionary ของช่องเปิ ดที่มีการคานวณค่าสัมประสิทธิ์การบัง
แดด 1
ก SC_Direction (ทิศทางของระนาบ)
ข SC_Solar_Time (เวลาสุริยะ)
ค SC_Solar_Altitude_Angle (มุม Altitude)
ง SC_Solar_Azimuth_Angle (มุม Azimuth)
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

ภาพที่ 97 ตัวอย่างรายการ AttributeDictionary ของช่องเปิ ดที่มีการคานวณค่าสัมประสิทธิ์การบัง
แดด 2
ก SC_Af_Afs_Afu (พื ้นที่กระจก พื ้นที่กระจกที่เกิดเงา และพื ้นที่กระจกที่ไม่เกิดเงา)
ข SC_Eet (รังสีที่ตกกระทบส่วนโปร่งแสงเสมือนไม่มีอปุ กรณ์บงั แดด)
ค SC_Eew (รังสีที่ผา่ นอุปกรณ์บงั แดดมาตกกระทบส่วนโปร่งแสง)
ง SC_Info (สัมประสิทธิ์การบังแดด)
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ประวัตผิ ้ ูวิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ที่ทางาน

นายธารา จาเนียรดารงการ
175/5 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตาบลหนองดินแดง อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
morph+ studio

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2551

ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2555

สาเร็จการศึกษา สาขาสถาปั ตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึก ษาต่อ ระดับ ปริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การ
ออกแบบทางสถาปั ตยกรรม คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
สถาปนิกอิสระ
บรรณาธิการเว็บไซต์นิตยสารบ้ านและสวน (www.baanlaesuan.com)
สถาปนิกอิสระ

