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

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

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

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

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

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

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

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

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

คณุค่าหรือประโยชน์อนัเกิดวิทยานิพนธ์หรือการพฒันาโปรแกรมในครัง้นี ้ผู้ วิจยัขอมอบ
ให้กบั พอ่ แม ่ครูอาจารย์ทกุทา่นท่ีอบรมสัง่สอน แนะน า ให้การสนบัสนนุและให้ก าลงัใจอย่างดียิ่ง
เสมอมา 
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