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บทคัดยอ 

 

กฎหมายอาคารในประเทศไทย มีความสําคัญในการกอสรางอาคารเน่ืองจากการกอสราง

อาคารจําเปนตองผานการขออนุญาตการกอสราง ซ่ึงแบบอาคาร (Drawing) จําเปนจะตองถูกตรวจสอบ

วาไดสรางถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงในกระบวนการเหลาน้ีใชตองเวลาในการตรวจสอบโดยเจาหนาที่ และ

ในกรณีที่แบบอาคารไมผานการอนุมัติ จะถูกสงแบบกลับไปแกและนํามาตรวจสอบใหม ซ่ึงกระบวนการ

เหลาน้ีจําเปนตองใชทรัพยากรเปนจํานวนมาก และเคร่ืองมือในการออกแบบที่กําลังไดรับความนิยมใน

ปจจุบันคือแบบจําลองสารสนเทศ เปนการสรางแบบจําลอง 3 มิติ พรอมทั้งแทรกขอมูลรายละเอียดของ

แตละช้ินสวนเขาไปในแบบจําลองดวย งานวิจัยน้ีมีเปาหมายที่จะพัฒนาโปรแกรมชวยในการตรวจสอบ

แบบจําลองอาคารโดยเปนโปรแกรมเสริมในโปรแกรม Autodesk Revit ซ่ึงจะสามารถชวยเพ่ิมศักยภาพ

ในการตรวจสอบกฎหมายใหกับโปรแกรมและแจงจุดบกพรองทางกฎหมายไดทันที โดยจะตรวจสอบกับ

แบบจําลองที่อยูในกระบวนการพัฒนาแบบเปนตนไป 

ผลของการพัฒนาโปรแกรมเสริมเพ่ือการตรวจสอบกฎหมายอาคารดวยแบบจําลอง

สารสนเทศอาคารน้ีนําไปสู การนําเสนอแนวทางการใชขอมูลในแบบจําลองสารสนเทศอาคารเพ่ือใช

ตรวจสอบกับกฎหมาย และเพ่ือใชเปนเคร่ืองสําหรับสถาปนิกใชประกอบการออกแบบสถาปตยกรรมซ่ึง

สงผลใหสามารถลดปญหาในการขออนุญาตการกอสราง ทําใหชวยลดเวลาและคาใชจายจากการปรับแก

แบบสถาปตยกรรม 

 

คําสําคัญ: กฎหมายอาคาร, การขออนุญาตการกอสราง, แบบจําลองสารสนเทศ, โปรแกรมเสริม , การ

ตรวจสอบกฎหมาย, กระบวนการพัฒนาแบบ 
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 ABSTRACT 

 

Building regulation in Thailand is important to build a building because building 

construction is required to get a construction permit. The building drawing needs to be 

verified that it has legitimately built. In these processes, it takes a long time to check by the 

authorities. And if the architecture drawing is not approved it will be sent back to be solved 

and re-examined. These processes require a lot of resources. The most popular tool 

nowadays is the Building Information Modeling (BIM) that can create 3D models and insert 

detailed information on each part into the model. This research aims to develop building 

regulation inspection software as an add-on to the Autodesk Revit, which will greatly increase 

the potential for legal inspection of the program and immediate legal defect. It will examine 

the model that is in the ongoing design development process. 

The results of the development of a BIM plug-in for building regulation 

inspection have led to present data usage guidelines in the BIM model for inspecting with 

the building regulation. This information can support architects on the architectural design 

in order to align with building regulation. This tool can reduce problems during construction 

permission process as well as time and cost of architectural drawing revision.  

 

Keywords: Building Regulation, Construction Permit, Building Information Modeling, Add-

on, Legal Inspection, Design Development 
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บทท่ี 1  

บทนํา 

 

1.1 ที่มาและความสาํคญัของปญหา 

การทํางานดานการออกแบบถึงแมวาถูกพัฒนามาใชคอมพิวเตอรเปนตัวชวยในการ

ออกแบบแทบทั้งหมดแลว แตในกระบวนการเขียนแบบสวนใหญไดใชคอมพิวเตอรเปนเพียงเครื่องมือ

ชวยเขียนแบบแทนปากกาเทาน้ัน ซึ่งตางจากแบบจําลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ที่เปนการสรางงาน

ออกแบบในลักษณะของ 3 มิติพรอมทั้งแทรกขอมูลรายละเอียดของแตละช้ินสวนเขาไปในแบบจําลอง

ดวย ทําใหแบบจําลองสารสนเทศอาคารมีความสามารถเหนือกวาแบบ 2 หรือ 3 มิติทั่วไปเพราะ

นอกจากระบบถูกออกแบบมาใหเก็บขอมูลแลว ถาหากมีความชํานาญในการใชงานจะสามารถชวยลด

ระยะเวลาสวนของการเขียนแบบไปไดมาก พรอมทั้งสามารถทํางานไดจากหลาย ๆ ฝายพรอมกัน 

วิศวกรสามารถ คํานวณแบบโครงสรางไดอยางรวดเร็วโดยที่สถาปนิกไมตองทําแบบเสร็จทั้งหมด และ

สามารถรวมกันทํางานกับองคกรไดอยางมีระบบ แบบจําลองสารสนเทศอาคารน้ันมีขอมูลอยูมากมาย

และสามารถเขาถึงทุก ๆ ขอมูลไดดวยไฟลเดียวซึ่งในโมเดลประกอบไปดวยงานระบบอาคารทั้งหมด 

ทั้งงานระบบโครงสราง งานระบบอาคาร เปนตน ในปจจุบันระบบแบบจําลองสารสนเทศอาคาร ได

เขามามีบทบาทสําคัญในกระบวนการออกแบบกอสรางมากกวา 60 ประเทศทั่วโลก และเริ่มเขามามี

บทบาทในประเทศไทยในไมก่ีปที่ผานมา ทําใหการใชแบบจําลองสารสนเทศอาคารกําลังเปนที่สนใจ

และมีแนวโนมที่จะเพ่ิมขึ้น ในป ค.ศ. 2009 สหรัฐอเมริกามีการใช แบบจําลองสารสนเทศอาคาร

เพ่ิมขึ้นถึง 75%  จากป 2007 (Wong และ Nadeem, 2010)  

นอกจากการออกแบบแลวอีกหน่ึงกระบวนการที่สําคัญกอนการสรางอาคารคือการตรวจ

แบบกอสรางวาถูกตองตามกฎหมายหรือไม สําหรับประเทศไทยมีกฎหมายอาคารซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญ

มากมีระบบและกระบวนการหลายขั้นตอนต้ังแตขอแบบอนุญาตกอสราง ไปถึงการย่ืนรายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ซึ่งการตรวจสอบแบบกอสรางของประเทศไทยในปจจุบันน้ัน

ยังคงตรวจดวยการสงแบบเปนกระดาษหรือไฟลแบบกอสราง 2 มิติอยูซึ่งผูตรวจสอบจําเปนตองตรวจ

ในหลาย ๆ สวนทั้งผัง รูปดาน รูปตัด ซึ่งเปนในลักษณะของ 2 มิติ และเปนการตรวจสอบดวยบุคลากร

ทีละสวน ทําใหตองใชทั้งทรัพยากรมากมาย ใชเวลามาก มีโอกาสผิดพลาดทั้งในสวนของเจาหนาที่

และสถาปนิก แตแบบจําลองสารสนเทศอาคารสามารถแสดงขอมูลในรูปแบบของ 3 มิติ และขอมูล

ตาง ๆ ถูกจัดเก็บในรูปแบบของดิจิตอล สามารถสั่งใหคอมพิวเตอรเขาถึงขอมูลเหลาน้ีไดอยางงายดาย

ขึ้น 
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การเขียนแบบหรือการใสขอมูลดวยระบบแบบจําลองสารสนเทศ ขอมูลทั้งหมดจะเปนไปตาม

ความคิดของผูออกแบบซึ่งมีโอกาสที่จะสรางแบบจําลองไมถูกตองตามกฎหมายได ไมวาจะเกิดจาก

ความผิดพลาดจากการหลงลืมหรือจงใจฝาฝนขอกฎหมาย รวมถึงในปจจุบันการเปดตลาด AEC ใน

ประเทศไทยทําใหมีบุคลากรตางชาติเขามาทํางานในประเทศมากขึ้น การรับมือกับกฎหมาย

ภายในประเทศเปนอีกหน่ึงปจจัยสําคัญที่จะตองปรับตัว การสรางเครื่องมืออํานวยความสะดวกใหแก

ผูที่ไมรูจักกฎหมายอาคารของไทยจึงเปนเรื่องสําคัญ แตยังไมมีระบบในการตรวจสอบความถูกตอง

ของแบบจําลองอาคาร ซึ่งตัวระบบแบบจําลองสารสนเทศน้ันมีขอมูลมากมายถูกจัดเก็บอยูแตยังไมได

ถูกนํามาใชในสวนของการตรวจสอบขอมูล 

 ดวยขอมูลที่มีอยูมากมายในแบบจําลองสารสนเทศอาคาร ทําใหผูใชงานสามารถใช

คอมพิวเตอรชวยในการตรวจสอบแบบกอสรางจากขอมูลตัวแปรที่ใชในการตรวจสอบความถูกตอง

ของแบบจากการกําหนดตัวแปรตาง ๆ ที่สําคัญทางดานกฎหมายจะชวยลดระยะเวลา และลดการใช

บุคลากรในการตรวจสอบแบบได ทั้งน้ียังชวยใหผูออกแบบเขียนแบบไดอยางละเอียดถี่ถวนมากขึ้น 

สามารถตรวจสอบแบบกอสรางกอนที่จะย่ืนขออนุญาตกอสรางทําใหชวยลดขอผิดพลาดที่อาจจะ

เกิดขึ้นได 

ในปจจุบันมีงานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายอาคารมากมาย สวนใหญเปนการวิเคราะหความเปนไป

ไดทางสถาปตยกรรมในการออกแบบเพ่ือใหไดความคุมคาของโครงการ หรือ คํานวณหาพ้ืนที่กอสราง

ที่เปนไปไดภายใตกฎหมายควบคุมอาคาร ดวยซอฟตแวรตาง ๆ ทั้งในรูปแบบของโปรแกรมคํานวณ

ทางคณิตศาสตร โปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ หรือ โปรแกรมจําลอง 3มิติ แตในสวนของการตรวจสอบ

อาคารดวยกฎหมายอาคารน้ันยังไมถูกพัฒนา 

งานวิจัย น้ีมี เปาหมายที่จะพัฒนาโปรแกรมชวยในการตรวจสอบอาคาร ซึ่ งอยู ใน

กระบวนการพัฒนาแบบ (Design Development) ไปจนถึง การเขียนแบบกอสราง (Construction 

Drawing) กลาวคือเปนแบบจําลอง BIM ที่เริ่มมีรายละเอียดพอสังเขปแลว โดยเริ่มจากการศึกษา

กระบวนกฎหมายที่เก่ียวของกับการออกแบบอาคารและคัดกรองขอกฎหมายที่สามารถเปนไปไดที่จะ

ตรวจสอบดวยคอมพิวเตอรทั้งในแบบ 2 มิติและ 3 มิติ เชน กฎหมายดานขนาด หรือพ้ืนที่ภายใน

อาคาร ความสูงของหองภายในอาคาร หรือกฎหมายที่เก่ียวกับบันได เปนตน แลวจึงแปลงกฎหมายที่

ถูกคัดกรองมาเปนตัวแปรที่สําคัญทางกฎหมายโดยใชเกณฑในการคัดกรองโดยแบงเปนตัวแปรที่

สามารถคํานวณอัตโนมัติ และตัวแปรที่คํานวณแบบกึ่งอัตโนมัติ ในกรณีที่ตัวแปรไมอยูในเกณฑที่ต้ังไว 

เชนกฎหมายระยะรนหรือกฎหมายที่ดินเน่ืองจากเปนสวนที่จําเปนตองกําหนดลักษณะอาคารต้ังแต

ชวงเริ่มตนออกแบบแลว และบางขอกฎหมายที่จําเปนตองผานการตีความดวยมนุษยที่คอมพิวเตอร
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ไมสามารถตีความแทนไดจะถูกคัดออก จากน้ันจึงศึกษาในสวนของแบบจําลองสารสนเทศอาคารหา

สวนที่สอดคลองกันกับกฎหมาย และหาวิธีการเพ่ือถอดขอมูลออกมาเพ่ือนํามาตรวจสอบกับกฎหมาย

อาคารจากน้ันสรางรูปแบบการแสดงผล และการปรับเปลี่ยนคาตัวแปรทางกฎหมายเน่ืองจาก

กฎหมายมีความเปนไปไดที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต นอกเหนือจากน้ีในกรณีที่เจาของอาคารมีความ

ตองการกําหนดสวนเพ่ิมเติมจากกฎหมายเดิมสามารถกําหนดเพ่ิมเติมได เชนตองการกําหนดใหมีที่

จอดรถเพ่ิม และในทายที่สุดโปรแกรมจะตองผานการประเมินดานรูปแบบใชงานและประเมินความ

ถูกตองของขอมูลโดยผูเช่ียวชาญเพ่ือหาความเหมาะสมในการใชงาน 

 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

1.2.1 ศึกษาแนวความคิดและแนวทางการพัฒนาโปรแกรมเสริมในแบบจําลอง

สารสนเทศอาคาร (BIM) 

1.2.2 ศึกษาและรวบรวมกฎหมายอาคารขนาดใหญ ในเขตพ้ืนที่อยูอาศัยหนาแนนใน

กรุงเทพมหานครและหาขอกฎหมายที่เปนไปไดในการตรวจสอบแบบจําลองอาคารสารสนเทศ

ดวยระบบคอมพิวเตอร 

1.2.3 พัฒนาโปรแกรมเสริมแบบจําลองสารสนเทศอาคารเพ่ือตรวจสอบแบบจําลอง

สารสนเทศอาคารกับกฎหมายอาคารเพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับสถาปนิกและผูตรวจสอบ

อาคาร และสามารถการแกไขตัวแปรที่สําคัญทางกฎหมาย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง

กฎหมายในอนาคต รวมถึงเปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของเจาของโครงการ ในกรณีที่มี

ความตองการสรางมาตรฐานสูงกวาที่กฎหมายกําหนด 

1.2.4 ประเมินการใชงานและประโยชนของโปรแกรมเสริมแบบจําลองสารสนเทศ

อาคารที่ไดพัฒนาขึ้น 

 

 

 

 



Ref. code: 25595816030331VSQ

4 

 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 

1.3.1 โปรแกรมเสริมแบบจําลองสารสนเทศอาคารเพ่ือตรวจสอบแบบจําลองจาก

กฎหมายอาคารสามารถชวยอํานวยความสะดวกใหกับสถาปนิกได 

1.3.2 ผูใชงานแบบจําลองสารสนเทศอาคารสามารถใชโปรแกรมเสริมแบบจําลอง

สารสนเทศอาคารเพ่ือตรวจสอบแบบจําลองจากกฎหมายอาคารได และมีความคิดเห็นวา

โปรแกรมเสริมมีประโยชนตอวิชาชีพ 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย  

1.4.1 โปรแกรมน้ีเปนการชวยตรวจสอบความถูกตองตามแบบจําลองสารสนเทศอาคาร

ภายใตกฎหมายอาคาร ชวยใหสถาปนิกตรวจสอบแบบกอสรางกอนที่จะสงใหผูวาจางออกแบบ

หรือกอนการขออนุญาตกอนสรางเพ่ือลดขอผิดพลาดในแบบกอสราง และ เปนเครื่องมือที่ชวยใน

การตรวจสอบของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการอนุมัติการกอสราง 

 
ภาพที่ 1.1 แผนภาพแสดงขอบเขตการวิจัย 

1.4.2 โปรแกรมเสริมน้ีสรางขึ้นเพ่ือใชในการตรวจสอบแบบจําลองสารสนเทศอาคาร

จากขอกําหนดตาง ๆ ภายใตกฎหมายความคุมอาคารโดยไดทําการคัดกรองกฎหมายอาคารตาม
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เกณฑที่ไดกําหนดไว โดยเลือกเฉพาะกฎหมายที่เก่ียวของกับอาคารขนาดใหญ และเลือกเฉพาะ

ขอที่สามารถใชคอมพิวเตอรเพ่ือชวยอํานวยความสะดวกแกสถาปนิกในการตรวจทานแบบ

กอสรางกอนขออนุญาตกอสราง และสุดทายตองขึ้นอยูกับดุลยพินิจในการตรวจสอบของ

เจาหนาที่ 

 

1.4.3 โปรแกรมเสริมน้ีถูกพัฒนาในโปรแกรม Dynamo (Version 1.3.0) ซึ่งเปนสวน

เสริมของโปรแกรมสรางแบบจําลองสารสนเทศอาคาร Autodesk Revit (Version 2017.2) โดย

จะมีการกําหนดตัวแปรที่สําคัญทางกฎหมายเขาไปเพ่ือตรวจสอบกับขอมูลที่อยูภายใน

แบบจําลองเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและชวยเตือนในสวนที่ไมเปนไปตามกฎหมาย  

1.4.4 ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย ต้ังแตเดือน มีนาคม 2559 ถึงเดือน กุมภาพันธ 

2560 ใชระยะเวลาประมาณ 1 ป 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1.5.1 เปนแนวทางสําหรับผูใชแบบจําลองสารสนเทศอาคารในการนําแบบจําลอง

สารสนเทศอาคารมาตรวจสอบความถูกตองตามกฎหมายดวยระบบคอมพิวเตอร 

1.5.2 ใชเปนเครื่องมือในการชวยตรวจสอบความถูกตองตามกฎหมายของแบบจําลอง

สารสนเทศอาคาร สําหรับ สถาปนิก 

 

1.6 คําจํากัดความในงานวิจัย 

“กฎหมายอาคารที่เก่ียวของ” กฎหมายที่เก่ียวของานวิจัย ที่ผานการคัดกรองตาม

กระบวนการตามขอบเขตความสามารถในการวิเคราะห ความถูกตองของแบบจําลองสารสนเทศ 

ภายใตกฎหมายอาคาร โดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือตรวจสอบ  

“แบบจําลองสารสนเทศอาคาร (BIM)” หมายถึง กระบวนการการนําขอมูลอาคารมา

ใชรวมกับแบบจําลอง 3 มิติเพ่ือชวยในการจัดการขอมูลอาคาร โดยทุก ๆ ช้ินสวยของแบบจําลอง 

จะถูกแทรกขอมูลที่จะใชจริงในการกอสรางเขาไปดวย 
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“โปรแกรมเสริม (Plug-in/Add-on)” หมายถึง โปรแกรมที่ เขียนขึ้นเ พ่ือเ พ่ิม

ประสิทธิภาพการทางานกับโปรแกรมหลักใหใชงานไดสะดวกขึ้นหรือเพ่ิมคุณสมบัติพิเศษ

บางอยางกับโปรแกรมหลักใหสามารถใชในงานที่เฉพาะเจาะจงได 

“ระดับขั้นในการพัฒนา (Level of Development)” หรือนิยมเรียกกันวา LOD 

เปนการกําหนดรายละเอียดของแบบจําลองสารสนเทศโดยแบงเปนลําดับขั้น ต้ังแตชวงของการ

เริ่มตนออกแบบ ชวงการทําแบบกอสราง ชวงระหวางกอสรางอาคาร ไปจนถึง การใชงานอาคาร 

 

1.7 กรอบความคิดในการดําเนนิการวิจัย 

1.7.1 ศึกษากฎหมายที่เก่ียวขอกับการออกแบบ และทําการคัดเลือก หัวขอที่สําคัญ 

และมีความเกี่ยวของภายใตขอจํากัดของการตรวจสอบดวยคอมพิวเตอร และถอดออกมาเปนตัว

แปรที่สําคัญ 

1.7.2 ศึกษาระบบการทํางานของโปรแกรมที่เก่ียวของ ที่สามารถใชงานแบบจําลอง

สารสนเทศอาคาร พรอมทั้งศึกษาวิธีการนําขอมูลตาง ๆ ของแบบจําลองสารสนเทศอาคารเพ่ือ

นํามาใชในการตรวจสอบ 

1.7.3 พัฒนารูปแบบการตรวจสอบจากการหาตัวแปรที่เกี่ยวของกันระหวางแบบจําลอง

สารสนเทศอาคารกับกฎหมายอาคารเพ่ือนํามาหาความถูกตองของแบบกอสรางอาคาร 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

บทที่ 2 น้ีเปนการศึกษา คนควางานวิจัยตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนและเปนแนวทางในการพัฒนา

โปรแกรมในแบบจาลองสารสนเทศอาคาร โดยสามารถแบงเปนขอมูลไดดังน้ี 

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

  2.1.1 กฎหมายอาคารที่เกี่ยวของ  

  2.1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแบบจาลองสารสนเทศอาคาร  

  2.1.3 แนวโนมและประโยชนของการใชแบบจําลองสารสนเทศอาคาร  

  2.1.4 มาตรฐานการเขียนแบบจําลองสารสนเทศอาคาร 

2.2 ขอมูลเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาแบบโปรแกรม 

2.3 วิเคราะหโปรแกรมที่เกี่ยวของ 

 2.3.1 โปรแกรมเสริมใน BIM 

 2.3.2 โปรแกรมที่เกี่ยวขอกับกฎหมายอาคาร 

 

2.1 ทฤษฎีที่เก่ียวของ 

2.1.1 กฎหมายอาคารที่เก่ียวของ 

สวนน้ีเปนการกลาวถึง กฎหมายที่เก่ียวขอกับอาคารขนาดใหญ ในประเทศไทย โดย

ไดคัดกรองขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ตามขอบเขตความสามารถในการวิเคราะห ความถูกตองของ

แบบจําลองสารสนเทศ ภายใตกฎหมายอาคารที่เก่ียวขอกับการออกแบบจากสถาปนิก โดยใช

คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือตรวจสอบ ซึ่งตัวแบบจําลองน้ันตองมีความละเอียดอยูในชวงกําลังพัฒนา

แบบไปจนถึง สามารถขออนุญาตกอสรางได มีความละเอียดของขอมูลวัสดุมีขนาดที่ชัดเจน ทําใหบาง

ขอกฎหมาย อาทิเชนแนวระยะรน อาจไมถูกนํามาใชในการตรวจสอบเน่ืองจาก แนวระยะควรถูก

กําหนดต้ังแตชวงทําแบบรางหรือกอนออกแบบอาคารอยูแลว รวมไปถึงขอกฎหมายขออ่ืนที่อยู

นอกเหนือจากขอบเขตการวิจัยดวยดวย ซึ่งขอกฎหมายที่ไดนํามาพิจารณามีดังน้ี 

1. กฎกระทรวงฉบับที่ 7  (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ

กอสรางอาคาร พ.ศ.2479 

"ที่จอดรถยนต" หมายความวา สถานที่ที่จัดไวใชเปนที่จอดรถยนตโดยเฉพาะสําหรับอาคาร 
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"อาคารชุด" หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่พักอาศัยหลาย

ครอบครัว โดยแตละครอบครัวมีหองนอน ครัวไฟ หองสวมและหองนํ้าเปนอิสระและมีทางเดินและ

บันไดขึ้นช้ันบนหรือลิฟตใชรวมกัน 

ขอ  2  ใหกําหนดประเภทของอาคารซึ่งตองมีที่จอดรถยนต ที่กลับรถยนต และทางเขาออก

ของรถยนตไว ดังตอไปน้ี 

(3) อาคารชุดที่มีพ้ืนที่แตละครอบครัวต้ังแต 60 ตารางเมตรขึ้นไป   

(7) อาคารขนาดใหญ 

ขอ  3  จํานวนที่จอดรถยนต ตองจัดใหมีตามกําหนดดังตอไปน้ี 

 (1)  ในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร เฉพาะในเขตเทศบาลนครหลวง ตามประกาศ

ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 25 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2514 

(ค)  อาคารชุด ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอ 1 ครอบครัว 

(ซ)  อาคารขนาดใหญ ใหมีที่จอดรถยนตตามจํานวนที่กําหนดของแตละ

ประเภทของอาคารที่ใชเปนที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญน้ันรวมกัน หรือให

มีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอพ้ืนที่อาคาร 120 ตารางเมตร เศษของ 120 

ตารางเมตร ใหคิดเปน 120 ตารางเมตร ทั้งน้ีใหถือที่จอดรถยนตจํานวนที่มากกวา

เปนเกณฑ  

อาคารขนาดใหญที่มีลักษณะเปนตึกแถวสูงไมเกินสี่ ช้ัน ตองมีที่จอดรถยนตอยู

ภายนอกอาคาร หรืออยูในหองใตดินของอาคารไมนอยกวา 1 คันตอ 1 หอง 

2. กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

ขอ 1 ในกฎกระทรวงน้ี  

 `อาคารสูง' หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดโดยมีความสูงต้ังแต 23.00 

เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา สําหรับอาคาร

ทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

     `อาคารขนาดใหญพิเศษ' หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพ่ือใชอาคารหรือ

สวนหน่ึงสวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมี

พ้ืนที่รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกันต้ังแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
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     `พ้ืน' หมายความวา พ้ืนที่ของอาคารที่บุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยไดภายใน

ขอบเขตของคานหรือตงที่รับพ้ืน หรือภายในพ้ืนน้ัน หรือภายในขอบเขตของผนังอาคาร รวมทั้งเฉลียง

หรือระเบียงดวย 

     `พ้ืนที่อาคาร' หมายความวา พ้ืนที่สําหรับนําไปคํานวณหาอัตราสวนพ้ืนที่อาคาร

ตอพ้ืนที่ดิน ซึ่งไมรวมถึงพ้ืนดาดฟา บันไดนอกหลังคา พ้ืนที่ติดต้ังเครื่องจักรกลตาง ๆ เทาที่จําเปน 

     `ที่วาง' หมายความวา พ้ืนที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุมเชน บอ

นํ้า สระวายนํ้า หรือที่จอดรถ และใหหมายความรวมถึงพ้ืนที่ของสิ่งกอสรางหรืออาคารที่สูงจากระดับ

พ้ืนดินไมเกิน 1.20 เมตร และไมมีหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุมเหนือระดับน้ัน 

     `ถนนสาธารณะ' หมายความวา ถนนที่เปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือ

ใชเปนทางสัญจรได ทั้งน้ี ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 

     `วัสดุทนไฟ' หมายความวา วัสดุกอสรางที่ไมเปนเช้ือเพลิง 

     `ผนังกันไฟ' หมายความวา ผนังทึบที่กอสรางดวยอิฐธรรมดาหนาไมนอยกวา18 

เซนติเมตร และไมมีชองที่ใหไฟหรือควันผานได หรือจะเปนผนังทึบที่ทําดวยวัสดุทนไฟอยางอ่ืนที่มี

คุณสมบัติในการปองกันไฟไดดีไมนอยกวาผนังที่กอดวยอิฐธรรมดาหนา 18 เซนติเมตร ถาเปนผนัง 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตองหนาไมนอยกวา 12 เซนติเมตร 

หมวด 2 

ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟาและระบบปองกันเพลิงไหม 

      

ขอ 22  อาคารสูงตองมีบันไดหนีไฟจากช้ันสูงหรือดาดฟาสูพ้ืนดินอยางนอย2 บันได ต้ังอยูใน

ที่ที่บุคคลไมวาจะอยู ณ จุดใดของอาคารสามารถมาถึงบันไดหนีไฟไดสะดวก แตละบันไดหนีไฟตอง

อยูหางกันไมเกิน 60.00 เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน 

ขอ 27  ประตูหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟ เปนบานเปดชนิดผลักออกสูภายนอกพรอมติดต้ัง

อุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเอง มีความกวางสุทธิไมนอยกวา 90 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 

1.90 เมตร และตองสามารถเปดออกไดโดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสูบันไดหนีไฟตองไม

มีช้ันหรือธรณีประตูหรือขอบกั้น 
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ขอ 28  อาคารสูงตองจัดใหมีชองทางเฉพาะสําหรับบุคคลภายนอกเขาไปบรรเทาสาธารณภัย

ที่เกิดในอาคารไดทุกช้ัน ชองทางเฉพาะน้ีจะเปนลิฟตดับเพลิงหรือชองบันไดหนีไฟก็ได และทุกช้ันตอง

จัดใหมีหองวางที่มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 6.00 ตารางเมตร ติดตอกับชองทางน้ี และเปนบริเวณที่ปลอดจาก

เปลวไฟและควันเชนเดียวกับชองบันไดหนีไฟ และเปนที่ต้ังของตูหัวฉีดนํ้าดับเพลิงประจําช้ันของ

อาคาร 

 3. กฎกระทรงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

หมวด 2 

แบบและจํานวนของหองนํ้าและหองสวม 

ขอ 8  อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได ตองมีหองนํ้าและหองสวม 

ไมนอยกวาจํานวนที่กําหนดไวในตารางที่ 2 ทายกฎกระทรวงน้ี 

                        จํานวนหองนํ้าและหองสวมที่กําหนดไวในตารางตามวรรคหน่ึง เปนจํานวนขั้นตํ่า

ที่ตองจัดใหมีแมวาอาคารน้ันจะมีพ้ืนที่อาคารหรือจํานวนคนนอยกวาที่กําหนดไวในตารางตามวรรค

หน่ึงก็ตาม 

                        ถาอาคารที่มีพ้ืนที่ของอาคารหรือจํานวนคนมากเกินกวาที่กําหนดไวในตารางตาม

วรรคหน่ึงจะตองจัดใหมีหองนํ้าและหองสวมเพ่ิมขึ้นตามอัตราสวนพ้ืนที่อาคารหรือจํานวนคนที่มาก

เกินน้ัน ถามีเศษใหคิดตามเต็มอัตรา 

                        ชนิดหรือประเภทของอาคารที่มิไดกําหนดไวในตารางตามวรรคหน่ึง ใหพิจารณา

เทียบเคียงลักษณะการใชสอยของอาคารน้ัน โดยถือจํานวนหองนํ้าและหองสวมที่กําหนดไวในตารา

ดังกลาวเปนหลัก 

                        ขอ 9  หองนํ้าและหองสวมจะแยกจากกันหรือรวมอยูในหองเดียวกันก็ได แตตอง

มีลักษณะที่จะรักษาความสะอาดไดงาย และตองมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบของพ้ืนที่

หอง หรือมีพัดลมระบายอากาศไดเพียงพอ ระยะด่ิงระหวางพ้ืนหองถึงเพดานยอดฝาหรือผนังตอน

ตํ่าสุดตองไมนอยกวา 1.80 เมตร 

                        ในกรณีที่หองนํ้าและหองสวมแยกกัน ตองมีขนาดพ้ืนที่ของหองแตละหองไมนอย

กวา 0.90 เมตร และตองมีความกวางภายในไมนอยกวา 0.90 เมตร แตถาหองนํ้าและหองสวมรวมอยู

ในหองเดียวกัน ตองมีพ้ืนที่ภายในไมนอยกวา 1.50 ตารางเมตร 
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ตารางที ่2 จํานวนหองนํ้าและหองสวม 

 

ประเภทของอาคาร 
หองสวม 

หองนํ้า อางลางมือ 
ที่ถายอุจาระ ที่ถายปสสาวะ 

(5) อาคารชุด ตอ 1 ชุด 1 - 1 1 

 

 

4.กฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.

2522 

ขอ 2 ที่จอดรถ 1 คัน ตองเปนพ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผา และตองมีลักษณะและขนาด ดังน้ี 

(1) ในกรณีที่จอดรถขนานกับแนวทางเดินรถหรือทํามุมกับแนวทางเดินรถนอยกวาสามสิบองศา ใหมี

ความกวางไมนอยกวา 2.40 เมตร และความยาวไมนอยกวา 6.00 เมตร   

(2) ในกรณีที่จอดรถต้ังฉากกับแนวทางเดินรถ ใหมีความกวางไมนอยกวา 2.40 เมตร และความยาวไม

นอยกวา 5.00 เมตร แตทั้ง น้ี จะตองไมจัดใหมีทางเขาออกของรถเปนทางเดินรถทางเดียว  

(3) ในกรณีที่จอดรถทํามุมกับแนวทางเดินรถมากกวาสามสิบองศา ใหมีความกวางไมนอยกวา 2.40 

เมตร และความยาวไมนอยกวา 5.50 เมตร 

 ขอ 4 ระยะความสูงสุทธิระหวางพ้ืนที่ที่ใชจอดรถ ทางเดินรถ และทางลาดขึ้นลงของรถ กับ

สวนที่ตํ่าสุดของช้ันที่ถัดไปของอาคาร ตองไมนอยกวา 2.10 เมตร สวนของพ้ืนที่ที่ใชจอดรถตางระดับ

กันจะเหลื่อมกันไดไมเกิน 1.00 เมตร และเฉพาะสวนที่เหลื่อมกันจะมีความสูงนอยกวา 2.10 เมตร ก็

ได 

5. กฎกระทรงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 

 “อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหน่ึงของอาคารที่ใชเปนที่อยู

อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว 

“อาคารขนาดใหญ” หมายความวา อาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลัง

เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงต้ังแต 15.00 เมตรขึ้นไป และมีพ้ืนที่รวมกัน
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ทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 2,000 ตารางเมตร การวัด

ความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา สํา หรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยา

ใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

 

หมวด 2 

สวนตาง ๆ ของอาคาร 

สวนที่ 2 

พ้ืนที่ภายในอาคาร 

ขอ 19 อาคารอยูอาศัยรวมตองมีพ้ืนที่ภายในแตละหนวยที่ใชเพ่ือการอยูอาศัยไมนอย

กวา 20 ตารางเมตร 

ขอ 20 หองนอนในอาคารใหมีความกวางดานแคบที่สุดไมนอยกวา 2.50 เมตรและมี

พ้ืนที่ไมนอยกวา 8 ตารางเมตร 

ขอ 21 ชองทางเดินในอาคาร ตองมีความกวางไมนอยกวาตามที่กําหนดไวดังตอไปน้ี 

ประเภทอาคาร ความกวาง 

2.    อาคารอยูอาศัยรวม หอพักตาม

กฎหมายวาดวยหอพัก สํานักงาน 

อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย  

โรงงาน อาคารพิเศษ 

1.50 เมตร 

  

ขอ 22 หองหรือสวนของอาคารที่ใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ ตองมีระยะด่ิงไมนอยกวาตามที่

กําหนดไวดังตอไปน้ี 
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ประเภทการใชอาคาร ระยะด่ิง 

1.    หองที่ ใช เปนที่ พักอาศัย บาน

แถว หองพัก โรงแรม หองเรียนนัก

อนุบาล ครัวสําหรับอาคารอยู

อาศัย หองพักคนไขพิเศษ ชอง

ทางเดินในอาคาร 

5.   ระเบียง 

2.60 เมตร 

  

  

  

2.20 เมตร 

  

ระยะด่ิงตามวรรคหน่ึงใหวัดจากพ้ืนถึงพ้ืน ในกรณีของช้ันใตหลังคา ใหวัดจากพ้ืนถึงยอดฝา

หรือยอดผนังอาคาร และในกรณีของหองหรือสวนของอาคารที่อยูภายในโครงสรางของหลังคา ใหวัด

จากพ้ืนถึงยอดฝาหรือยอดผนังของหองหรือสวนของอาคารดังกลาวที่ไมใชโครงสรางของหลังคา 

หองในอาคารซึ่งมีระยะด่ิงระหวางพ้ืนถึงพ้ืนอีกช้ันหน่ึงต้ังแต 5 เมตรขึ้นไป จะทําพ้ืนช้ันลอย

ในหองน้ันก็ได โดยพ้ืนช้ันลอยดังกลาวน้ันตองมีเน้ือที่ไมเกินรอยละสี่สิบของเน้ือที่หอง ระยะด่ิง

ระหวางพ้ืนช้ันลอยถึงพ้ืนอีกช้ันหน่ึงตองไมนอยกวา 2.40 เมตร และระยะด่ิงระหวางพ้ืนหองถึงพ้ืนช้ัน

ลอยตองไมนอยกวา 2.40 เมตร ดวย 

หองนํ้า หองสวม ตองมีระยะด่ิงระหวางพ้ืนถึงเพดานไมนอยกวา 2 เมตร 

สวนที่ 3 

บันไดของอาคาร 

ขอ 23 บันไดของอาคารอยูอาศัยถามีตองมีอยางนอยหน่ึงบันไดที่มีความกวางสุทธิไมนอย

กวา 80 เซนติเมตร ชวงหน่ึงสูงไมเกิน 3 เมตร ลูกต้ังสูงไมเกิน 20 เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักสวนที่

ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา 22 เซนติเมตร และตองมีพ้ืนหนาบันไดมี

ความกวางและยาวไมนอยกวาความกวางของบันได 

บันไดที่สูงเกิน 3 เมตร ตองมีชานพักบันไดทุกชวง 3 เมตร หรือนอยกวาน้ัน และชานพัก

บันไดตองมีความกวางและยาวไมนอยกวาความกวางของบันได ระยะด่ิงจากขั้นบันไดหรือชานพัก

บันไดถึงสวนตํ่าสุดของอาคารที่อยูเหนือขึ้นไปตองสูงไมนอยกวา 1.90 เมตร 

ขอ 24 บันไดของอาคารอยูอาศัยรวม หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก สํานักงาน อาคาร

สาธารณะ อาคารพาณิชย โรงงาน และอาคารพิเศษ สําหรับที่ใชกับช้ันที่มีพ้ืนที่อาคารช้ันเหนือขึ้นไป 
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รวมกันไมเกิน 300 ตารางเมตร ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 1.20เมตร แตสํา หรับบันไดของ

อาคารดังกลาวที่ใชกับช้ันที่มีพ้ืนที่อาคารช้ันเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร ตองมีความกวาง

สุทธิไมนอยกวา 1.50 เมตร ถาความกวางสุทธิของบันไดนอยกวา 1.50 เมตร ตองมีบันไดอยางนอย

สองบันไดและแตละบันไดตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 1.20 เมตร 

บันไดของอาคารที่ใชเปนที่ชุมนุมของคนจํานวนมาก เชน บันไดหองประชุมหรือหองบรรยาย

ที่มีพ้ืนที่รวมกันต้ังแต 500 ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดหองรับประทานอาหารหรือสถานบริการที่มี

พ้ืนที่รวมกันต้ังแต 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดของแตละช้ันของอาคารน้ันที่มีพ้ืนที่รวมกัน

ต้ังแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ตองมีความกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร อยางนอยสองบันได ถามี

บันไดเดียวตองมีความกวางไมนอยกวา 3 เมตร 

บันไดที่สูงเกิน 4 เมตร ตองมชีานพักบันไดทุกชวง 4 เมตร หรือนอยกวาน้ัน และระยะด่ิงจาก

ขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงสวนตํ่าสุดของอาคารที่อยูเหนือขึ้นไปตองสูงไมนอยกวา 2.10 เมตร 

ชานพักบันไดและพ้ืนหนาบันไดตองมีความกวางและความยาวไมนอยกวาความกวางสุทธิ

ของบันได เวนแตบันไดที่มีความกวางสุทธิเกิน 2 เมตร ชานพักบันไดและพ้ืนหนาบันไดจะมีความยาว

ไมเกิน 2 เมตรก็ได 

บันไดตามวรรคหน่ึงและวรรคสองตองมีลูกต้ังสูงไมเกิน 18 เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักสวนที่

ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา 25 เซนติเมตร และตองมีราวบันไดกันตก 

บันไดที่มีความกวางสุทธิเกิน 6 เมตร และชวงบันไดสูงเกิน 1 เมตร ตองมีราวบันไดทั้งสองขาง บริเวณ

จมูกบันไดตองมีวัสดุกันลื่น 

ขอ 25 บันไดตามขอ 24 จะตองมีระยะหางไมเกิน 40 เมตร จากจุดที่ไกลสุดบนพ้ืนช้ันน้ัน 

ขอ 26 บันไดตามขอ 23 และขอ 24 ที่เปนแนวโคงเกิน 90 องศา จะไมมีชานพักบันไดก็ได

แตตองมีความกวางเฉลี่ยของลูกนอนไมนอยกวา 22 เซนติเมตร สําหรับบันไดตามขอ 23 และไมนอย

กวา 25 เซนติเมตร สํา หรับบันไดตามขอ 24 

สวนที่ 4 

บันไดหนีไฟ 

ขอ 27 อาคารที่สูงต้ังแตสี่ช้ันขึ้นไปและสูงไมเกิน 23 เมตร หรืออาคารที่สูงสามช้ันและมี

ดาดฟาเหนือช้ันที่สามที่มีพ้ืนที่เกิน 16 ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแลว ตองมี

บันไดหนีไฟที่ทําดวยวัสดุทนไฟอยางนอยหน่ึงแหง และตองมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟน้ันไดโดยไมมี

สิ่งกีดขวาง 
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ขอ 28 บันไดหนีไฟตองมีความลาดชันนอยกวา 60 องศา เวนแตตึกแถวและบานแถวที่สูงไม

เกินสี่ช้ัน ใหมีบันไดหนีไฟที่มีความลาดชันเกิน 60 องศาได และตองมีชานพักบันไดทุกช้ัน 

ขอ 29 บันไดหนีไฟภายนอกอาคารตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 60 เซนติเมตรและตองมี

ผนังสวนที่บันไดหนีไฟพาดผานเปนผนังทึบกอสรางดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ 

บันไดหนีไฟตามวรรคหน่ึง ถาทอดไมถึงพ้ืนช้ันลางของอาคารตองมีบันไดโลหะที่สามารถ

เลื่อนหรือยืดหรือหยอนลงมาจนถึงพ้ืนช้ันลางได 

ขอ 30 บันไดหนีไฟภายในอาคารตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 80 เซนติเมตร มีผนังทึบ

กอสรางดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟก้ันโดยรอบ เวนแตสวนที่เปนชองระบายอากาศและชองประตู

หนีไฟ และตองมีอากาศถายเทจากภายนอกอาคารไดโดยแตละช้ันตองมีชองระบายอากาศที่เปดสู

ภายนอกอาคารไดมีพ้ืนที่รวมกันไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร กับตองมีแสงสวางใหเพียงพอทั้งกลางวัน

และกลางคืน 

ขอ 31 ประตูหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟ มีความกวางสุทธิไมนอยกวา 80 เซนติเมตร สูงไม

นอยกวา 1.90 เมตร และตองทําเปนบานเปดชนิดผลักออกสูภายนอกเทาน้ัน กับตองติดอุปกรณชนิด

ที่บังคับใหบานประตูปดไดเอง และตองสามารถเปดออกไดโดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออก

สูบันไดหนีไฟตองไมธรณีหรือขอบกั้น 

ขอ 32 พ้ืนหนาบันไดหนีไฟตองกวางไมนอยกวาความกวางของบันไดและอีกดาน

หน่ึงกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร 

2.1.2 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับแบบจําลองสารสนเทศอาคาร 

แบบจําลองสารสนเทศอาคารหรือ BIM (Building Information Modeling) เปน

แนวคิดเพ่ือใชในกระบวนการออกแบบกอสรางอาคาร โดยเปนการสรางแบบจําลองอาคาร (Building 

Model) พรอมกับแทรกขอมูลสารสนเทศ (Information) ไปในสวนประกอบของแบบจําลอง แนวคิด

ของ BIM น้ันถูกนําเสนอโดย Chales M.Eastman ถูกตีพิมพในวารสารเอไอเอ (AIA Journal,1975) 

โดยใชช่ือวา “Building Description System” จน Robert Aish นําแนวคิดน้ีมาใชและใชช่ือวา 

“Building Information Modeling” อีกครั้งในป ค.ศ. 1986 จนกลายเปน BIM ในทุกวันน้ี ซึ่งใน

ปจจุบัน BIM เริ่มเขามามีบทบาทกับงานสถาปตยกรรมมากขึ้นเน่ืองเปนจากการทํางานออกแบบที่

ผนวกรูปแบบ 2 มิติ กับ 3 มิติเขาดวยกันอีกทั้งยังสามารถนําแบบจําลองอาคารและขอมูลตาง ๆ ใน

แบบจําลองอาคารไปใชทํางานในสาขาวิชาชีพดานอ่ืนที่เก่ียวขอ เชน งานดานวิศวกรรม งานกอสราง

และงานโครงการกอสราง เปนตน 
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ภาพที่ 2.1 แสดงภาพรวมของกระบวนทั้งหมดของแบบจําลองสารสนเทศ , จาก BIM – A 

Collaborative Approach to Working, โดย Aliya Jennifer, 2555 

โดยหลักการทํางานของ BIM เปนการสรางแบบจําลองอาคาร (Building Model) ขึ้นดวย

โปรแกรมทางคอมพิวเตอร โดยเริ่มสรางจากองคประกอบพ้ืนฐานของอาคารเชน เสา ผนัง พ้ืน หลังคา 

ประตู หนาตาง ซึ่งในแตละองคประกอบเหลาน้ีจะมีขอมูลตาง ๆ มากมาย ทั้งขนาด รายละเอียด ที่จะ

ปรากฏในโมเดล 3 มิติเชน ความกวางความสูง สี หรือ วัสดุที่ใชเปนตน หรือในสวนของขอมูล เชน 

ผูผลิต รุน ราคา และขอมูลเฉพาะตาง ๆ ซึ่งขอมูลทั้งหมดน้ีจะถูกทําการจัดเก็บลงไปในแบบจําลอง  

นอกจากน้ีระบบ BIM ยังเปนระบบการจัดการความสัมพันธดานตัวแปร (Parameter) 

ระหวางองคกอบในแบบจําลองอาคาร ทําใหการปรับเปลี่ยนขนาดหรือระยะตาง ๆ ของสวนใดสวน

หน่ึงสามารถสงผลตอองคประกอบอ่ืน ๆ ได ชวยอํานวยความสะดวกกับงานออกแบบ ทําใหออกแบบ

ไดรวดเร็วย่ิงขึ้น ใชทรัพยากรนอยลง  

 

ภาพที ่2.2 กระบวนการการทํางานของระบบ Building Information Modeling จาก International 

User Group Information Delivery Manuals: Building Information Modelling Courtesy โดย 

Jan Karlshøj, 2554 
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จากการที่ BIM ประกอบไปดวยขอมูลมากมายจึงสามารถนําขอมูลดังกลาวไปพัฒนาในหลาย 

ๆ  สวนไดอย างมีประสิท ธิภาพ ยกตัวอย าง เชน การบริหารการกอสร าง  (Construction 

Management; CM) ซึ่งสิ่งหน่ึงที่ BIM เหนือกวาการออกแบบ 3 มิติรูปแบบอ่ืน ๆ คือ BIM เปน “4 

มิติ”น่ันคือ BIM มีการใสขอมูลดาน “เวลา” ลงไปในองคประกอบตาง ๆ ของอาคารไดเชน ช้ินสวนให

ถูกกําหนดใหสรางหรือติดต้ังในอาคาร จะถูกชวงใด วันที่เริ่มงานหรือวันที่แลวเสร็จ นอกจากน้ีการที่รู

ขนาดรูวัสดุรูราคาของวัสดุ ทําให BIM สามารถคํานวณทั้งปริมาณวัสดุที่ใชราคาทั้งหมดของวัสดุทําให

การบริหารจัดการงานกอสรางสะดวกมาขึ้น ลดวัสดุที่เหลือใช สามารถวางแผนงานกอสรางไดงายขึ้น 

นอกจาก BIM ยังสามารถนําขอมูลในสวนประกอบอาคารตาง ๆ ไปวิเคราะหเพ่ือประเมิน 

“สมรรถนะ” ของอาคารในดานตาง ๆ เชนการใชพลังงานในอาคาร หรือความแข็งแรงของอาคารเพ่ือ

ตานทานแรงแผนดินไหว หรือแรงลม เปนตน 

 

2.1.3 แนวโนมและประโยชนของการใชแบบจําลองสารสนเทศอาคาร 

 ในปจจุบันบริษัทออกแบบช้ันนําในหลายประเทศไดใชแบบจําลองสารสนเทศอาคาร

อยางแพรหลายเน่ืองจากแบบจําลองสารสนเทศอาคารสามารถชวยอํานวยความสะดวกกับการ

ออกแบบมากมาย และไมใชแคเพียงในวงการสถาปตยกรรมเทาน้ัน ผูที่มีสวนเก่ียวขอกับการกอสราง

อาคารอ่ืนเชน วิศวกร ก็ไดนําแบบจําลองสารสนเทศอาคารมาใช ทําใหแบบจําลองสารสนเทศอาคาร

มีความสําคัญตอการทํางาน ซึ่งในประเทศไทยเริ่มเห็นถึงประโยชนจากการใชแบบจําลองสารสนเทศ

อาคาร บริษัทช้ันนําเริ่มหันมาใชแบบจําลองสารสนเทศอาคารในการทํางาน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสวนอ่ืน ๆ 

ที่ เ ก่ียวของดวยเชนถา ผูบริหารการกอสราง (Construction Management; CM) สามารถใช

แบบจําลองสารสนเทศอาคาร ก็จะเปนปจจัยที่สําคัญในการเลือกใชแบบจําลองสารสนเทศอาคาร 

เพ่ือชวยในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ภาพที่ 2.3 ภาพแสดงแนวโนมการใชงานแบบจําลองสารสนเทศอาคารในตางประเทศ จาก NBS 

international BIM Report, โดย NBS, 2016 

 ซึ่งในทุกประเทศจะเห็นไดวามีองคกรหลาย ๆ สวนทั้งจากภาครัฐและเอกชนเขามาชวย

จัดการและสรางมาตรฐานสําหรับการออกแบบดวยแบบจําลองสารสนเทศอาคารเพ่ือสรางขอตกลง

หรือสรางความเขาใจที่ตรงกัน ซึ่งสิ่งสําคัญของแบบจําลองสารสนเทศอาคารก็คือขอมูล การกําหนด

ระดับของรายละเอียดขอมูล (LEVEL OF DEVELOPMENT; LOD) ที่ทุกประเทศทําเปนจะตองจะ

สรางมาตรฐานเพ่ือการทํางานอยางมีระบบ โดยเปนการแบงระดับออกเปนหลายระดับเชนผนังหากมี

ระละเอียดขอมูลแคเบ้ืองตน อยางเชนขนาด ก็จะอยูในระดับลาง หากตองการเพ่ิมระดับ LOD จําเปน

ที่จะตองใสขอมูลเพ่ิมเชนรายละเอียดวัสดุเปนตน ซึ่งจะเห็นไดวาหลังจากที่มีการใชแบบจําลอง

สารสนเทศอาคารกันอยางแพรหลายแลว ก็จําเปนจะตองมีองคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของมาชวย

เปนสื่อกลางในการจัดการเพ่ือสรางเปนมาตรฐานของแตละประเทศ อยางในสหรัฐอเมริกาก็มี

หนวยงานอยางเชน GSA (U.S. General Services Administration) และ National Institute for 

Standards and Technology (NIST)ที่ชวยกําหนดแนวทางการออกแบบดวยแบบจําลองสารสนเทศ

อาคาร เปนตนซึ่งในประเทศไทยก็มีหนวยงานที่สําคัญอยางสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม

ราชูปถัมภ ซึ่งไดกําหนดแนวทางการใชงานแบบจําลองสารสนเทศอาคาร สําหรับประเทศไทยขึ้นมา

เพ่ือชวยสนับสนุนการออกแบบดวยแบบจําลองสารสนเทศอาคารดวยเชนกัน 
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ภาพที่ 2.4 อธิบาย Level of Development (LOD) สําหรับแบบจําลองสารสนเทศอาคาร โดย Hi-

tech Engineering Service สืบคนจาก http://www.hitechcaddservices.com/bim/support/ 

level-of-development-lod/ 

 ดวยความสามารถหลากหลายทั้งจากผูพัฒนาโปรแกรมและผูใชงานที่จะนําไป

ประยุกตใชชวยทําใหแบบจําลองสารสนเทศอาคารมีประโยชนมากมายในการออกแบบและ

กระบวนการกอสราง โดยจุดประสงคหลักของแบบจําลองสารสนเทศอาคาร น้ันตองการที่จะสราง

กระบวนการทั้งหมดของการกอสรางต้ังแตเริ่มออกแบบ จนถึงการซอมบํารุงอาคารหรือการทุบทําลาย

อาคาร จะเห็นไดวาประโยชนของเทคโนโลยีแบบจําลองสารสนเทศอาคารน้ันมีมากมายโดยมีงานวิจัย

ที่ศึกษาการเลือกใช แบบจําลองขอมูลอาคาร สําหรับอุตสาหกรรมกอสรางในประเทศไทย (ธณัชชา 

สุขขี,2554) ซึ่งไดวิเคราะหเกี่ยวกับประโยชนจากการนําแบบจําลองสารสนเทศอาคาร มาใชในองคกร

จากกลุมตัวอยาง 9 กลุมพบวาประโยชนจากการนําแบบจําลองขอมูลอาคาร 3 อันดับแรกมีดังน้ี 

1. ประมาณราคากอสราง ถอดปริมาณวัสดุกอสราง และ การเขียนแบบกอสราง (Shop 

Drawing, As-Building, Detail Drawing) คิดเปน 87.50 เปอรเซ็นต 

2. การสรางแบบจําลองอาคาร 3 มิติ (Model) สําหรับการนําเสนองาน (Presentation) คิด

เปน 75.00 เปอรเซ็นต 

3. การออกแบบ (Concept Design, Preliminary Design) คิดเปน 62.50 เปอรเซ็นต 

ปจจุบันประเทศไทยเริ่มมีการใช BIM ซึ่งเปนเทคโนโลยีการกอสรางใหม ในสถาบันหรือ

บริษัทช้ันนําของประเทศจํานวนนอยสวนหน่ึงเทาน้ัน มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยในการปรับปรุงและแกไข

ปญหาที่เกิดจากแบบ กอสรางสองมิติ ใหมีประสิทธิภาพและประโยชนมากขึ้น โดยเฉพาะการ กําจัด

ขอผิดพลาดและการขัดแยงกันที่เกิดขึ้นจากแบบกอสรางสองมิติ รวมถึงสามารถลดระยะเวลาในการ

กอสรางและสามารถประหยัด งบประมาณไดอีกดวย อยางไรก็ตาม พบวาในปจจุบันผูที่เก่ียวของกับ 

อุตสาหกรรมกอสรางสวนมาก ยังไมรูจักและไมสามารถใช BIM ได เน่ืองจากการเขาไมถึง BIM เพราะ

ซอฟตแวรที่มีราคาสูงซึ่งอาจไมคุมทุน และขาดการเผยแพรความรูในวงกวางในอุตสาหกรรมกอสราง 

(สุพฤทธ์ิ ต้ังพฤทธ์ิกุล และ ณัฐวุฒิ สวัสด์ิสุข, 2558) 
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2.1.4 มาตรฐานการเขียนแบบจําลองสารสนเทศอาคาร 

การทํางานในโปรแกรมแบบจําลองสารสนเทศน้ันตัวโปรแกรมไมไดกําหนดตายตัว 

วาผูใชงานตองสรางแบบจําลองจากวิธีใด และเน่ืองจากโปรแกรมใหอิสระกับผูใชงานในการสราง

แบบจําลองทําใหรูปแบบของแบบจําลองน้ันมีโอกาสเปนไปไดหลายรูปแบบ การกําหนดมาตรฐานใน

การสรางแบบจําลองจึงเปนเรื่องที่สําคัญ เน่ืองจากแบบจําลองสารสนเทศอาคารน้ันถูกออกแบบใหมี

การทํางานรวมกัน เพ่ือใหการทํางานมีระเบียบ จึงจําเปนที่จะตองกําหนดแนวทางในการทํางานดวย

แบบจําลองสารสนเทศอาคารใหเปนแบบจําลองที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่นําไปใชในทุก ๆ

กระบวนการกอสรางอาคาร หรือที่เรียกกันวา มาตรฐาน (Standard) 

ในตางประเทศแบบจําลองสารสนเทศอาคารน้ัน จะมีการกําหนดมาตรฐานอยู

หลากหลายรูปแบบโดยมีจุดมุงหมายเดียวกันคือ ตองการใหแบบจําลองสารสนเทศมีคุณภาพเพียง

พอที่จะนําไปทํางานรวมกัน บางประเทศก็กําหนด มาตรฐานเปนของตนเอง อยางเชนในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ไดออกมาตรฐานออกมาหลายเลม ทั้งน้ีเน่ืองจาก การพัฒนามาตรฐานตามขีด

ความสามารถโปรแกรมที่ถูกพัฒนาอยูตลอด หรือ เปนการแบงแยกตามการนําแบบจําลองไปใชงาน 

สวนในประเทศไทยน้ันเน่ืองจากแบบจําลองสารสนเทศอาคารไดถูกนําเขามาใชงาน

ไดไมนาน จึงไดเริ่มตน โดยการเขียนแนวทางการใชงานแบบจําลองสารสนเทศอาคาร สําหรับประเทศ

ไทยขึ้นในป 2558 โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งไมไดระบุรายละเอียดไวไม

ชัดเจนเพียงพอที่จะกําหนดใหเปน มาตรฐาน BIM สําหรับประเทศไทย แตทางสมาคมสถาปนิกสยาม

ในพระบรมราชูปถัมภ ก็ไดจัดทําการศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐาน BIM ของตางประเทศ ซึ่งอยูใน 

ภาคผนวกของ แนวทางการใชงานแบบจําลองสารสนเทศอาคาร สําหรับประเทศไทย เปนการนํา

มาตรฐาน BIM ที่นิยมใชกันในแตละประเทศทั่วโลก มาเปรียบเทียบใหเห็นถึงสวนสําคัญที่แตละ

มาตรฐานมุงเนน ถึงสวนใหญมีแนวทางสอดคลองกัน อาจจะแตกตางในเรื่องของรายละเอียดแตละ

สวน ซึ่งในภาคผนวก ไดมีการสรุปไววา มาตรฐาน BIM ทั้งสามประเทศพบวามีประเด็นสําคัญ 3 เรื่อง

หลักที่ตองมีคือการการวางแผนการปฏิบัติงานดวยBIM (BIM Execution Plan) การทํางานรวม กัน 

ดวย BIM (Collaboration) และ ระเบียบวิธีในการสรางแบบจําลอง (Modelling Methodology) 

ซึ่งระเบียบวิธีใน การสรางแบบจําลอง จะแยกเปนหัวขอยอยลงไป คือ ระดับขั้นในการพัฒนา

แบบจําลอง (Level of Development) การจัดหมวดหมูขององคประกอบของแบบจําลอง (BIM 

Elements) และการผลิต เอกสาร (Documentation) เปนตน 
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2.2 ขอมูลเครือ่งมือที่ใชในการพัฒนาแบบโปรแกรม 

2.2.1 โปรแกรมออกแบบแบบจําลองสารสนเทศ 

โปรแกรมแบบจําลองสารสนเทศอาคารที่ใชกันในปจจุบันมีหลากหลายที่ถูกสรางขึ้นมาตาม

ลักษณะการใชงานของวิชาชีพซึ่งแตละวิชาชีพก็จะมีรูปแบบการใชงานที่แตตางกันไปซึ่งโปรแกรมที่ได

ความนิยมมีสองโปรแกรมคือ Revit จากบริษัท Autodesk กับ ArchiCAD จากบริษัท Graphicsoft 

ทั้งสองโปรแกรมแบบจําลองสารสนเทศอาคาที่ถูกออกแบบมาเพ่ือการทําออกแบบโดยสถาปนิก 

ต้ังแตชวงเริ่มตนออกแบบไปจนถึงเขียนแบบกอสราง 

ภาพที่ 2.5 ภาพแสดงรายละเอียดโปรแกรมที่เกี่ยวขอกับแบบจําลองสารสนเทศ โดย Tamer Elgohari 

(2559) สืบคนจาก https://www.linkedin.com/pulse/general-list-bim-software-

applications-tamer-elgohari 

 

ซึ่งทั้งสองโปรแกรมเปนโปรแกรมที่ใชในการออกแบบสถาปตยกรรม โดยใชกระบวนการ

แบบจําลองสารสนเทศเปนหลัก ซึ่งภายในโปรแกรมมีฟเจอร (feature) การทํางานในลักษณะ

คลายคลึงกัน แตจะมีลักษณะหรือรูปแบบการสั่งการที่แตกตางกัน ซึ่งไดมีการสํารวจความเห็นของ

ผูใชงานโดยเว็ปไซต G2 Crowd ไดสรุปผลวา ArchiCAD จะมุงเนนไปที่รูปแบบการทํางานที่งาย 

สามารถจัดการ หรือปรับเปลี่ยนไดรวดเร็วและเขาใจและเรียนรูงายกวา เหมาะสมสําหรับการ

ออกแบบในชวงพัฒนาแบบหรือการออกแบบรางคราว ๆ ซึ่งในสวนของ Revit น้ันจะมีระบบที่

ซับซอนกวาแตสามารถจัดระเบียบขอมูลไดดีกวา เหมาะสําหรับชวงการทําแบบกอสราง เน่ืองจาก

BIM Software - BIM Authoring Tools 

Product Name Manufacturer BIM Use Manufacturer's Description Primary Focus 

Revit Architecture Autodesk Creating and 

reviewing, 3D 

models 

Autodesk Revit technology is Autodesk's 

platform for building information 

modeling. Autodesk Revit Architecture is 

a complete, descipline-specific building 

and documentation system supporting all 

phases of design, from conceptual 

studies through the mose detailed 

construction drawing, documentation and 

schedules. 

Architectural 

Modeling and 

parametric design 

ArchiCAD Graphisoft Conceptual 3D, 

Architectual Model 

ArchiCAD was the first object oriented 

BIM Architectural application available In 

the commercial market, and only BIM 

architectural application running on the 

MAC platform, as well as Windows 

Architectural Model 

Creation 



Ref. code: 25595816030331VSQ

22 

 

ระบบถูกออกแบบมาใหทํางานรวมกับโปรแกรมอ่ืน หรือสายงานอ่ืน ๆ และดวยตัวบริษัท Autodesk 

น้ันผลิตโปรแกรมที่หลากหลายดวนเก่ียวกับงานกอสราง ทําให Revit สามารถเช่ือมตอกับโปรแกรม

อ่ืน ๆ ไดงายและมีฐานผูใชงานที่เยอะกวา ArchiCAD และมีทางเลือกในการใชงานที่มากกวาโดย 

Revit มีรูปแบบการเขียนภาษาแบบ .NET เปนรูปแบบสคริปต (Script) พ้ืนฐานของ Microsoft ที่ใช

กันทั่วไป แตทาง ArchiCAD ใชการเขียนสคริปตแบบ GDL ซึ่งเปนภาษาเฉพาะของทาง Graphisoft 

จําเปนที่จะตองมีความรูเฉพาะทาง 

2.2.2 การพัฒนาโปรแกรมเสริมในโปรแกรมออกแบบแบบจําลองสารสนเทศ 

นอกจากน้ีทั้งสองโปรแกรมยังมีชองทางการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถไดโดย 

การเขียนโปรแกรมเสริม (Plug-in) ขึ้น จากการใชคําสั่งพ้ืนฐานที่มีอยูในโปรแกรม (Library) หลาย ๆ

คําสั่งมาประยุกตใหกลายเปนชุดคําสั่งใหมความตองการของผูพัฒนาโปรแกรมเสริมซึ่ง ลักษณะของ

การเขียนโปรแกรมเสริมก็มีหลายรูปแบบเชน 

2.2.2.1 Integrated Development Environment (IDE) 

การเขียนโปรแกรมเสริมน้ันจําเปนตองเคร่ืองมืออยางเชน Microsoft Visual Studio 

หรือ Python ที่สามารถวิเคราะหคําส่ัง (Compile) หรือชวยตรวจสอบจุดผิด (Debug) จาก

ชุดคําส่ังที่เขียนลงไปไดเพ่ือชวยจําลองโปรแกรมกอนที่เราจะนําไปใชจริงซ่ึงจากโปรแกรมที่

เกี่ยวของกับแบบจําลองสารสนเทศอาคารอยาง Revit หรือ BIM น้ันจําเปนตองใชสวนน้ีในการ

เขียนโปรแกรมเสริมซ่ึงแตละโปรแกรมจะมีภาษาของโปรแกรมที่ตางกัน โดย Autodesk Revit 

จะใชภาษา C# เปนหลัก สวน ArchiCAD ใชภาษา C++ ซ่ึงทั้งสองภาษาลวนมีรากฐานมาจาก

ภาษา C แตถกูพัฒนาไปในคนละแบบมีชื่อเรียกคําส่ังที่แตกตางกันออกไป 

2.2.2.2 Visual Programming Language (VPL) 

ในลักษณะเดียวกันกับ IDE การเขียนโปรแกรมแบบ Visual Programming น้ันมี

พ้ืนฐานมาจากภาษา C โดยปรับเปล่ียนลักษณะการใชงานหรือรูปแบบการเขียนใหสามารถ

เช่ือมโยงหรือสรางความสัมพันธของชุดคําส่ังเปนหลัก ซ่ึงผูใชงานจะเห็นภาพรวมเปนลักษณะ 

แผนภาพ(Diagram) ของคําส่ังทั้ งหมดแทนที่จะเห็นเปนคําส่ังหลายบรรทัด ซ่ึงในทาง

สถาปตยกรรม การออกแบบเชิงปฏิสัมพันธ (Parametric Design) เปนอีกหน่ึงเครื่องมือที่

สถาปนิกเร่ิมหันมาสนใจในปจจุบันทั้งชวยในการคํานวณ หรือสรางรูปแบบทางสถาปตยกรรม

จากตัวแปรตางอาทิเชน Grasshopper ซ่ึงเปนโปรแกรมเสริมของโปรแกรม Rhinoceros ที่มี

ความสามารถหลายดานเพ่ือชวยในการออกแบบสถาปตยกรรม ซ่ึงในสวนของโปรแกรม

แบบจําลองสารสนเทศ จะมี Dynamo ซ่ึงเปนโปรแกรมเสริมใน Autodesk Revit ที่เปน 

Visual Programming สามารถเรียกชุดคําส่ังพ้ืนฐานมาจัดการกับขอมูลในแบบจําลอง หรือผูใช

สามารถเขียนคําส่ังขึ้นเองไดผานการเขียน Python ซ่ึงเปนภาษา C++ ไดอีกดวยนอกจากน้ี 
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ผูใชสามารถคนหาคําส่ังเสริม (Package) ซ่ึงมีผูอื่นสรางไวได ทําใหมีทางเลือกในการพัฒนาที่

หลากหลาย   

 

 
ภาพที่ 2.6 แสดงรูปแบบที่แตกตางระหวา Integrated Development Environment (ซาย) 

และ Visual Programming Language (ขวา) จาก The 21st-Century Skill Set for Architects โดย 

Alice Liao (2558) 

2.3 วิเคราะหโปรแกรมที่เก่ียวของ 

2.3.1 โปรแกรมเสริมใน BIM 

 ในปจจุบันโปรแกรมเสริมในแบบจําลองสารสนเทศอาคาร ยังไมมีงานวิจัยใดที่ทํา

โปรแกรมเสริมในการตรวจสอบขอกฎหมาย งานวิจัยน้ีจึงศึกษาโปรแกรมเสริมที่เกี่ยวของกับแบบจําลอง

สารสนเทศอาคาร เพ่ือเปนแนวทางในการวิจัย 

 Sijie Zhang, Jochen Teizer, Jin-Kook Lee, Charles M. Eastman และ  Manu 

Venugopal (2013) ไดเขียนโปรแกรมชวยตรวจสอบอาคารจากแบบจําลองสารสนเทศอาคาร โดยเปน

ระบบคนหาสวนที่อันตรายของอาคารเชน ชองวางที่พ้ืน บันได หรือชองเปด ตาง ๆ ในอาคารที่อยูในชวง

กอสราง ที่ยังไมไดถูกติดตั้งระบบปองกัน เชน แผนปด ราวกันตก หรือ แผงกั้น โดยสามารถคํานวณ

จํานวนของอุปกรณปองกันตาม กําหนดการกอสราง (Schedule) ซ่ึงทั้งหมดโปรแกรมจะเปนตัวคํานวณ

ใหอัตโนมัติโดยจากแบบจําลองสารสนเทศ 

 
ภาพที่ 2.7 แสดงระบบความปลอดภัยในพ้ืนที่กอสราง โดย Sijie Zhang, Jochen Teizer, Jin-

Kook Lee, Charles M. Eastman และ Manu Venugopal จาก BIM and Safety Automatic Safety 

Checking of Construction Models and Schedules, 2556 
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ธนภัทร เอกติชัยวรกุล (2558) ไดเขียนโปรแกรมเสริมของโปรแกรม ArchiCAD เพ่ือคํานวนฮวง

จุยในแบบจําลองสารสนเทศอาคาร ดวยการออกแบบดวยแบบจําลองสารสนเทศอาคาร ซ่ึงโปรแกรมจะ

ชวยคํานวณอาคารตามหลักฮวงจุย ตั้งแตชวงเร่ิมออกแบบหรือพัฒนาแบบ โดยสถาปนิกที่ไมมีความรู

เร่ืองวงจุยสามารถออกแบบสถาปตยกรรมใหสอดคลองกับหลักฮวงจุยได 

 
ภาพที่ 2.8 แสดงโปรแกรมเสริมใน ArchiCAD เพ่ือคํานวณฮวงจุย จาก การพัฒนาโปรแกรมเสริม

ในแบบจําลองสารสนเทศอาคาร เพ่ือชวยออกแบบสถาปตยกรรมตามหลักฮวงจุย โดย ธนภัทร เอกติ

ชัยวรกุล, 2558 

 

2.3.2 โปรแกรมที่เก่ียวของกับกฎหมายอาคาร 

วสันต เอ่ียมสุภาษิต (2549) ไดพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือชวยออกแบบรูปทรง 3 มิติ

ของอาคารสูง ภายใตระยะถอยรน โดยเปนโปรแกรมที่ออกแบบมาเพ่ือใชงานรวมกับโปรแกรมการ

เขียนแบบอยาง AutoCAD เพ่ือที่จะหารูปแบบที่เปนไปไดทางสถาปตยกรรม ภายใตกฎหมายที่

เก่ียวกับระยะถอยรน และแสดงรูปแบบอาคาร พรอมกับแสดงขอมูลพ้ืนที่ใชสอยภายในอาคารเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ 
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ภาพที่ 2.9 แสดงรูปแบบการแสดงผลรูปแบบอาคารพรอมกับขอมูลพ้ืนที่ใชสอยอาคาร จาก 

โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือชวยออกแบบรูปทรง 3 มิติของอาคารสูง ภายใตระยะถอยรน โดย วสันต 

เอ่ียมสุภาษิต, 2549 

กิตติศักด์ิ อาภรณวิชานพ (2550) ไดพัฒนาโปรแกรมชวยคํานวณความเปนไปไดทาง

สถาปตยกรรม เพ่ือชวยในโครงการอสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง โดยเช่ือมโยงขอมูลทางกฎหมาย

ที่เก่ียวของ และแสดงเปนทางเลือกที่เปนไปไดในการออกแบบสถาปตยกรรม รวมถึงรูปแบบของ

อาคารที่จะเกิดขึ้น และใชประโยชนจากที่ดินใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งไดออกแบบโปรแกรมให

รองรับการเพ่ิมขอกฎหมายอ่ืน ๆ ไดในอนาคต และสามารถเปลี่ยนแปลงตัวแปลงตัวแปรทางกฎหมาย

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในทางกฎหมาย 

 

ภาพที่ 2.10  โปรแกรมชวยคํานวณความเปนไปไดทางสถาปตยกรรมโดยใชกฎหมาย

อาคารจาก ซอฟตแวรชวยวิเคราะหความเปนไปทางสถาปตยกรรมโครงการโดยใชกฎหมายอาคาร

และสารสนเทศเชิงทอพอโลยี โดย กิตติศักด์ิ อาภรณวิชานพ, 2550  

Nam-Hyuk Ham, Kyung-Min Min, Ju-Hyung Kim, Yoon-Sun Lee, Jae-Jun Kim. 

(2008) ไดพัฒนาโปรแกรมที่ชวยวิเคราะหศักยภาพของพ้ืนที่ที่กําลังจะทําการกอสราง เพ่ือหาความ

เปนไปไดในการออกแบบสถาปตยกรรม และ ในทางธุรกิจ โดยโปรแกรมจะนําขอมูลที่เก่ียวกับ

ขอกําหนดตางในการสรางอาคารมาเปนตัวคํานวณเพ่ือหาความเปนไปไดโดยโปรแกรมสามารถ
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นําเขา/สงออกขอมูล(Import/Export) เปนไฟล IFC ซึ่งเปนไฟลพ้ืนฐานของระบบแบบจําลอง

สารสนเทศ  

 

 

ภาพที่ 2.11  โปรแกรมแบบจําลองสารสนเทศเพ่ือเตรียมการออกแบบ (Pre-Design) ใน

กระบวนการกอสราง โดย Nam-Hyuk Ham, Kyung-Min Min, Ju-Hyung Kim, Yoon-Sun Lee, 

Jae-Jun Kim, 2008 

Solibri Model Checker เปนโปรแกรมที่สามารถใชตรวจสอบแบบจําลองสารสนเทศโดย

สามารถตรวจสอบจากไฟลกลางหรือ IFC โดยโปรแกรมสามารถทําการตรวจสอบแบบจําลอง โดยการ

คนหาสวนที่ขาดหายไปในโมเดล หรือการหาสิ่งผิดพลาดในโมเดล (Clash Detection) ที่ผูใชงาน

สามารถกําหนดขอกําหนดเองได 

 

ภาพที่ 2.12  โปรแกรมตรวจสอบแบบจํ าลองสารสน เทศ  Solibri สื บค นจาก 

https://www.solibri.com/ 
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บทท่ี 3 

วิธีการวิจัย 

 

3.1 ประเภทของงานวิจัย 

งานวิจัย น้ี เปนงานวิจัยประเภทศึกษางานวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาโปรแกรมเสริมแบบจําลองสารสนเทศอาคารเพ่ือ

ตรวจสอบแบบจําลองสารสนเทศอาคารกับกฎหมายอาคารบางสวนที่สามารถใชคอมพิวเตอรในการ

วิเคราะหได เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหนับสถาปนิกและผูตรวจสอบอาคาร และสามารถการแกไข

ตัวแปรที่สําคัญทางกฎหมายเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายในอนาคต รวมถึงเปลี่ยนแปลง

ไปตามความตองการของเจาของโครงการ ในกรณีที่มีความตองการสรางมาตรฐานสูงกวาที่กฎหมาย

กําหนด 

3.2 ขั้นตอนการดําเนนิการวิจัย 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยถูกแบงออกเปน 5 สวนหลักดังน้ี  

(1) การศึกษาตัวแปรทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการออกแบบ  

(2) การศึกษาโปรแกรมที่เกี่ยวของกับแบบจําลองสารสนเทศ 

(3) การศึกษาวิธีใชขอมูลจากแบบจําลองสารสนเทศ 

(4) การพัฒนารูปแบบโปรแกรมในการตรวจสอบดวยกฎหมายอาคาร 

(5) ประเมินโปรแกรมดานการใชงานโดยสถาปนิกและความถูกตองของขอมูลโดยผูเช่ียวชาญ 

(6) สรุปผลการวิจัยและจัดทาํระเรียบการใชงานโปรแกรมเสริม 
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ภาพที่ 3.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการวิจัย 

 

3.3 การศึกษากฎหมายที่เก่ียวของกับการออกแบบอาคาร 

ศึกษากฎหมายที่เก่ียวของกับการออกแบบอาคาร โดยเปนอาคารประเภทอยูอาศัย และเปน

อาคารขนาดใหญ ซึ่งอยูในกระบวนเตรียมแบบกอสรางพรอมที่จะขออนุญาตกอสราง การตรวจสอบ

ดวยคอมพิวเตอร เชน กฎหมายดานขนาด พ้ืนที่ ความสูงเปนตน ทั้งน้ีไมรวมถึงกฎหมายบางสวนเชน 

กฎหมายระยะรน หรือ กฎหมายที่ดิน เน่ืองจากเปนสวนที่จําเปนตองกําหนดลักษณะอาคารต้ังชวง

เริ่มตนออกแบบแลว หรือ บางขอกฎหมายที่จําเปนตองผานการตีความดวยมนุษยที่คอมพิวเตอรไม
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สามารถตีความแทนได โดยกฎหมายที่จะพิจารณาอยูในกลุมของกฎหมายควบคุมอาคารซึ่งเปน

กฎกระทรวงที่เกี่ยวของกับการออกแบบที่สําคัญ 

จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวขอจังสรุปไดวากฎหมายที่จะพิจารณามีดังน้ี 

(1) กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) - ประเภทของอาคารที่ตองมีที่จอดรถ  

(2) กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) - อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ  

(3) กฎกระทรงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) - ที่จอดรถ, อาคารจอดรถ  

(4) กฎกระทรงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) - ลักษณะอาคาร สวนตาง ๆ ของอาคาร ที่วาง

ภายนอก แนวอาคารและระยะตาง ๆ ของอาคาร 

ซึ่งขอกฎหมายตามที่ไดกลาวมาขางตน ไมสามารถใชคอมพิวเตอรคํานวณใหโดยอัตโนมัติ

ทั้งหมดเน่ืองจากระบบคอมพิวเตอรไมสามารถเขาใจรูปแบบของแบบจําลองในทุกรูปแบบการแบงขอ

กฎหมายจึงถูกแบงออกมาเปนสามรูปแบบคือ แบบอัตโนมัติ แบบกึ่งอัตโนมัติ และขอกฎหมายที่ยังไม

สามารถตรวจสอบไดในปจจุบันโดยในสวนน้ีจะมีการทดลองศึกษาโดยการหาวิธีการเขาถึงขอมูลที่อยู

ในแบบจําลองสารสนเทศและนํามาเปรียบเทียบตามขอกฎหมายถาคอมพิวเตอรสามารถตรวจสอบได

จะเปนกลุมขอกฎหมายที่สามารถตรวจสอบไดอัตโนมัติ แตในกรณีที่คอมพิวเตอรไมสามารถคํานวณ

ไดหรือไมสามารถเขาถึงในแบบจําลองได จึงจําเปนที่จะตองใหผูใชงานเปนคนปอนขอมูลบางสวนเพ่ือ

สนับสนุนใหโปรแกรมสามารถตรวจสอบไดในสวนน้ีเปนกลุมขอกฎหมายที่สามารถตรวจสอบได

ก่ึงอัตโนมัติ สวนขอกฎหมายที่โปรแกรมไมสามารถวิเคราะหไดโดยอัตโนมัติดวยคอมพิวเตอร ในกรณี

ที่เปนขอกฎหมายที่จําเปนตองใชการตีความจากผูเช่ียวชาญหรือขอกฎหมายที่คอมพิวเตอรพิจารณา

ไดยากมีโอกาสผิดพลาดสูงในสวนน้ีจะเปนกลุมขอกฎหมายที่ไมสามารถตรวจสอบไดโดยจะสรุปใน

ขั้นตอนของการสรุปผลการวิจัย 
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ตารางที่ 3.1 แสดงตัวแปรทางกฎหมายที่สามารถนํามาใชในโปรแกรมเสริมเพ่ือตรวจสอบแบบจําลอง

สารสนเทศ 

 

 

3.4 การเลือกใชเครื่องมือในการพฒันา 

โปรแกรมที่เก่ียวของกับการออกแบบดวยแบบจําลองสารสนเทศในปจจุบัน มี

โปรแกรมที่ไดรับความนิยมมากที่สุดสองโปรแกรมคือ Autodesk Revit และ ArchiCAD ซึ่งเปน

โปรแกรมที่มี ฟเจอรการทํางานหลักคลายคลึงกันแตในสวนของการพัฒนาโปรแกรมเสริมน้ันทั้งสอง

โปรแกรมน้ันมีรูปแบบที่แตกตางกันโดยจะพิจารณาจากความเหมาะสมในการพัฒนาโปรแกรมเสริม 

ขอกฎหมาย คามาตรฐาน หนวย 

จํานวนที่จอดรถสําหรับอาคาร  ตามขนาดอาคาร คัน 

อาคารสูงตองมีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงหรือดาดฟาสูพ้ืนดินอยางนอย  2.00 บันได 

บันไดหนีไฟตองอยูหางกันไมเกิน 60.00 เมตร เม่ือวัดตามแนวทางเดิน 60.00 เมตร 

บันได จะตองมีระยะหาง จากจุดที่ไกลสุดบนพ้ืนชั้นนั้นไมเกิน 40 เมตร 

บันไดหนีไฟระยะหางระหวางประตูหองสุดทายดานทางเดินที่เปนปลายตันไมเกิน 10  เมตร 

ชองทางดับเพลิงทุกชั้นตองจัดใหมีหองวางที่มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 6.00 ตารางเมตร 

แตละหนวยพักอาศัยตองมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 20.00 ตารางเมตร 

หองนอนมีความกวางดานแคบที่สุดไมนอยกวา 2.50 เมตร 

หองนอนมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 8 ตารางเมตร 8.00 ตารางเมตร 

ชองทางเดินในอาคารอาศัยรวม ตองมีความกวาง 1.50 เมตร 

หองที่ใชเปนที่พักอาศัยตองระยะดิ่งไมนอยกวา 2.60 เมตร 

ระเบียงระยะดิ่งไมนอยกวา 2.20 เมตร 

หองน้ํา ตองมีระยะดิ่งระหวางพ้ืนถึงเพดานไมนอยกวา 2.00 เมตร 

บันไดตองมีอยางนอยหนึ่งบันไดที่มีความกวางสุทธิไมนอยกวา 80.00 เซนติเมตร 

บันไดตองมีลูกนอนกวางไมนอยกวา 22.00 เซนติเมตร 

บันไดตองมีลูกตั้งสูงไมนอยกวา 20.00 เซนติเมตร 

บันไดหนีไฟตองมีความลาดชันนอยกวา 60.00 องศา 

บันไดหนีไฟภายนอกอาคารตองมีความกวางไมนอยกวา  60.00 เซนติเมตร 

บันไดหนีไฟภายในอาคารตองมีความกวางไมนอยกวา 80.00 เซนติเมตร 

ประตูหนีไฟตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 80.00 เซนติเมตร 

ประตูหนีไฟตองสูงไมนอยกวา 1.90 เมตร 

พ้ืนหนาบันไดหนีไฟตองกวางไมนอยกวาความกวางของบันไดและอีกดานหนึ่งกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร 
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ภาพที่ 3.2 แสดงการเปรียบเทียบชองทางการพัฒนาโปรแกรมเสริมในแบบจําลองสารสนเทศ 

 จะเห็นไดวาในการพัฒนาโปรแกรมเสริมในแบบจําลองสารสนเทศน้ันโปรแกรม 

Autodesk Revit มีชองทางในการพัฒนาที่มากกวาและดวยความที่ Autodesk มีฐานผูใชงานที่มาก

ทําใหสามารถผูที่คอยสนับสนุนและการแกไขปญหาที่มากกวาจึงเลือกที่จะพัฒนาบนแพลตฟอรม 

(Platform) ของ Revit 

 

ภาพที่ 3.3 แสดงหนาตางการทํางานของโปรแกรม Autodesk Revit 

 อีกหน่ึงปจจัยที่สําคัญคือโปรแกรมเสริม Dynamo ที่เปนลักษณะโอเพนซอรซ 

(Open-Source) ซึ่งเปนโปรแกรมเสริมใน Revit ซึ่งเปดโอกาสใหผูใชงานนําความสามารถหรือคําสั่ง

ตางที่อยูในโปรแกรม ดึงมาใชงานเพ่ือสรางเปนฟเจอร (Feature) ใหม ๆ ใหกับโปรแกรมและตัว 

Dynamo มีรูปแบบการเขียนโปรแกรมในลักษณะ Visual Programing Language ซึ่งมีลักษณะที่

เขาใจงาย มองเห็นภาพไดงาย ใชงานจากการโยงเสนจากคําสั่งหน่ึงไปอีกคําสั่งหน่ึง นอกจากน้ี 
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Dynamo ยังสามารถเขียนคําสั่งเสริมนอกเหนือจากเครื่องมือทั่วไปโดยใช Python Script ซึ่งเปน

ภาษา C++ โดยมีการเขียนในรูปแบบ IDE หรือการเขียนโปรแกรมเปนบรรทัดแทรกเขาไปยังตัว

โปรแกรมเสริมทําใหเกิดชองทองการพัฒนาที่หลากหลาย 

 

ภาพที่ 3.4 โปรแกรม Dynamo และลักษณะการเขียน Visual Programing Language 

(VPL) 

 

3.5 การศึกษามาตรฐานในแบบจําลองสารสนเทศ 

การใชงานแบบจําลองสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพน้ันจําเปนตองมีระเบียบในการ

ทํางาน ซึ่งระเบียบการสรางแบบจําลองสารสนเทศน้ันจะถูกกําหนดโดย มาตรฐานในแบบจําลอง

สารสนเทศ (BIM Standard) ซึ่งถูกกําหนดไวหลายหลายตามการใชงานของแตละประเทศ ซึ่งในแต

ละมาตรฐานจะกําหนดมารฐานในการใชแบบจําลองสารสนเทศอยางคลอบคลุมต้ังแต ขอบเขตของ

มาตรฐาน การวางแผนการปฏิบัติงานดวยแบบจําลองสารสนเทศ บทบาทของบุคลากร ระดับขั้นใน

การพัฒนา การกําหนดหนอยของแบบจําลอง การแบงองคประกอบของแบบจําลอง เปนตน 

โดยทาง สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ

มาตรฐานแบบจําลองสารสนเทศของแตละประเทศ โดยในปจจุบันมาตรฐานแบบจําลองสารสนเทศที่

ใชงานกันอยางแพรหลายในปจจุบัน คือมาตรฐานของ ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และ ประเทศสิงคโปร และไดทําการเปรียบเทียบรายละเอียดของแตละประเทศพรอม

กับ เปรียบเทียบจุดเดนจุดดอย 

ในการพัฒนาโปรแกรมเสริมเพ่ือการตรวจสอบกฎหมายอาคารดวยแบบจําลอง

สารสนเทศอาคารน้ันจําเปนที่จะตองนํามาตรฐานเหลาน้ีมาใชเปนตัวกําหนดเพ่ือใหผูใชงาน สามารถ

นําแบบจําลองมาตรวจสอบไดอยางสะดวก ซึ่งสวนที่สําคัญในการกําหนดแบบจําลองที่จะนํามา
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ตรวจสอบคือ สวนของ ระดับขั้นในการพัฒนา(Level of Development) หรือนิยมเรียกกันวา LOD 

เปนการกําหนดรายละเอียดของแบบจําลอง ในแตละชวงของการพัฒนาต้ังแต การออกแบบ การ

กอสราง ไปจนถึงการใชงานอาคาร เพ่ือชวยในการสรางมาตรฐานใหกับการใชงานแบบจําลอง

สารสนเทศ ซึ่งแตละประเทศก็มีการแบงลําดับขั้นของ LOD จากการที่ไดศึกษา มาตรฐานที่ใชกันใน

ปจจุบันของไทยยังไมชัดเจนแตสวนใหญจะแบงลําดับตามชวงของกระบวนการกอสราง ซึ่งคลายกับ

ประเทศสิงคโปร ที่นิยมเรียกกับตามชวงกระบวนการดําเนินการ เชน Conceptual Design หรือ 

Design Development เปนตน 

ตารางที่ 3.2  

แ ส ด ง ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ  LOD แ ต ล ะ ป ร ะ เ ท ศ  โ ด ย  เ ว็ ป ไ ซ ต  bdonline สื บ ค น จ า ก 

http://www.bdonline.co.uk/cpd-23-2016-bim-levels-of-detail/5085469.article 

UK 

LOD 

US 

LOD 

SINGAPORE 

LOD 

Description Content 

1 - - Brief Block model with performance requirements, site 

constraints 

2 LOD 

100 

Conceptual Concept Concept or massing model including basic areas and 

volumes, orientation and cost. In the RIBA Plan of Work, this 

is equivalent to stage 2 

3 LOD 

200 

Preliminary 

Design 

Developed 

design 

Generalised systems with approximate quantities, size, 

shape, location and orientation. Equivalent to RIBA stage 3 

4 LOD 

300 

Detailed 

Design 

Production Technical design model, equivalent to RIBA stage 4. 

Accurate and coordinated modelled elements that can be 

used to estimate costs and check regulatory compliance. 

5 LOD 

400 

Construction Installation Model suitable for fabrication and assembly, with accurate 

requirements and specific components 

6 LOD 

500 

As-Built As 

constructed 

Details of how the project has been constructed, for use in 

operations and maintenance 

7 - - In use Asset information model for operations, maintenance and 

ongoing monitoring 

 

3.6 การศึกษาวิธีใชขอมูลจากแบบจําลองสารสนเทศ 

เพ่ือใหผูใชงานสามารถใชงานโปรแกรมเสริมไดอยางมีประสิทธิภาพจึงจําเปนจะตอง

ศึกษาวิธีการใชงานของโปรแกรมแบบจําลองสารสนเทศอาคาร การที่จะใหโปรแกรมเสริมสามารถนํา

ขอมูลที่อยูในแบบจําลองมาใชงานได สวนที่สําคัญคือการกําหนดมาตรฐานสําหรับการใชงานดวย
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โปรแกรมเสริม ซึ่งมาตรฐานในปจจุบันมีอยูมากมาย แตสําหรับประเทศไทย ยังไมมีมาตฐานออกมา

ชัดเจน ในปจจุบันยังถูกกําหนดใหเปนแนวทางการใชงานอยู ดังน้ันจึงตองทําการศึกษา มารฐานที่มี

อยูในปจจุบัน เพ่ือที่จะนํามาตรฐานเหลาน้ีไปตัวอางอิงในการเขียนโปรแกรม และเปนการกําหนดให

ผูใชงานโปรแกรมเสริมเลือกใชมาตรฐานไดอยางถูกตอง โดยโปรแกรมเสริมตองการตรวจสอบ

แบบจําลองที่อยูในชวงต้ังแตการพัฒนาแบบ กลาวคือแบบจําลองมีการกําหนดรายละเอียดภายนอก

อาคารที่ชัดเจนแลว มีองคประกอบสําคัญภายในอาคารเชน การแบงช้ันของอาคาร การแบงสวนของ

ผนังภายใน วางตําแหนงของบันได รวมทั้ง การกําหนดหอง กําหนดพ้ืนที่ ซึ่งเปนขึ้นตอนมาตรฐานใน

การเขียนแบบจําลองในโปรแกรม Autodesk Revit 

ทั้งน้ีจากการศึกษามาตรฐานแบบจําลองสารสนเทศ รายละเอียดของแบบจําลองที่

ตองการน้ันจะอยูในชวงต้ังแต LOD 200 ขึ้นไป ตามมาตรฐานแบบจําลองสารสนเทศของ AIA โดยตัว

แบบจําลองจะมีการใสองคประกอบของแบบจําลอง (Model Element) โดยเปน Generic System 

กลาวคือ วัตถุหรือการประกอบจะมีปริมาณ ขนาด รูปราง ตําแหนง และทิศทางแบบประมาณ 

สวนขอมูลที่ไมใชกราฟกอาจถูกผูกติดไวกับ Model Element 

 

3.7 การพัฒนารูปแบบโปรแกรมตรวจสอบ 

 
ภาพที่ 3.5 แผนภาพแสดงหลักการทํางานของโปรแกรม 

 ตัวโปรแกรมหน่ึงจะเปนชุดคําสั่ งหรือสคริปต (Script) ใน Dynamo ซึ่งเปน

โปรแกรมเสริมของ Revit โดยจะมีกํานําเขาขอมูล (Input) สองสวนคือ ตัวแบบจําลองสารสนเทศ

(BIM Model) และอีกสวนหน่ึงคือขอมูลตัวแปรที่สําคัญทางกฎหมายและรายละเอียดเฉพาะของ

แบบจําลอง ซึ่งขอมูลในสวนน้ีจําถูกจัดเก็บเปนขอมูลตาราง (Data Tables) โดยมีรูปแบบ (Format) 

ที่ถูกกําหนดไวแลว ซึ่งในสวนของผูใชงานจะมีหนาตางการใชงาน (User Interface; UI) ใหผูใชงาน

สามารถมองเห็นตัวแปรที่อยูภายตารางพรอมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนคาของตัวแปรทางกฎหมายไดใน

กรณีเจาของโครงการที่มีความตองการมากกวาที่กฎหมายกําหนดพรอมทั้งมีสวนของการแสดงผลการ
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ตรวจสอบโดยวัตถุ (Object) ที่ไมผานเกณฑตามกฎหมายหรือตัวแปรที่ต้ังไวจะถูกแสดงผลในหนาตาง

การใชงาน (UI) น้ีเชนกันโดยจะแสดงเปนรายละเอียดของวัตถุน้ัน เชน Object ID ตําแหนงที่ต้ัง หรือ

คาของตัวแปรที่ผิดกฎหมาย เปนตน ซึ่งจะออกแบบใหผูใช ใชงานผานตารางที่รวมขอมูลที่ผูใช

สามารถปรับเปลี่ยนคาตัวแปลได และ แสดงผลการตรวจสอบในชุดตารางเดียวกัน เพ่ือใหงายตอการ

ใชงาน โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งเปนเครื่องมือพ้ืนฐานที่ผูใชงานสวนใหญสามารถเขาใจ

ไดงาย 

 

 

ภาพที่ 3.6 แผนภาพแสดงองคประกอบของโปรแกรม 

 

3.7.1 องคประกอบหลักของโปรแกรม 

การจําแนกองคประกอบหลักของโปรแกรม สามารถจําแนกไดเปน 3 สวนหลัก ๆ ดังน้ี 

3.7.1.1 สวนของโปรแกรม Microsoft Excel มี กฎหมายเปนตัว Input และ 

สวนของการรางงานผลหรือ Report เปน Output โดย Output จะบอกรายละเอียดที่ไดจาก

การคํานวณจากโปรแกรม พรอมแสดงตําแหนงหรือคาของตัวแปรที่ไมผานขอกฎหมาย 

3.7.1.2 BIM Model จากโปรแกรม Autodesk Revit ซึ่ งภายใน Model 

ประกอบไปดวยหลาย ๆ element ซึ่งบรรจุ ช่ือ ขนาด  parameter หรือ Family type ของ

แตละElement ตาง ๆ เอาไว 
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3.7.1.3 สคริปตคําสั่งของโปรแกรม ซึ่งสครปิตที่เขียนในโปรแกรม Dynamo 

มี 3 สวนดังน้ี 

 

ภาพที่ 3.7 แผนภาพอธิบายสคริปตการเตรียมแบบจําลอง (Prepare)  

 

(1) สคริปตการเตรียมแบบจําลอง (Prepare) การเตรียม ไฟล Data Table และ BIM 

Model เชนการสราง parameter ที่ไมมีในตัวโปรแกรม Revit เชน ceiling height ซึ่ง

จําเปนตอสคริปตเพ่ิมเพ่ือใหสคริปตถัดไปสามารถตรวจสอบกฎหมายไดเชน ระบุชนิด

อาคารตัว BIM ตองมีการระบุ element area หรือ room ซึ่งเปนพ้ืนฐานในการเขียน

แบบดวยโปรแกรม Autodesk Revit ซึ่งรูปแบบสคริปตที่ใชในการเตรียมแบบจําลองมี

ดังน้ี 

(1.1) การหาขนาดอาคาร จากการหาพ้ืนที่ในอาคาร เพ่ือคํานวณที่จอดรถ 

 

ภาพที่ 3.8 แผนภาพอธิบายสคริปตการหาพ้ืนที่อาคาร 
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จากภาพที่ 3.8 เปนการดึงขอมูลจากโมเดล โดยเริ่มจาก การนําขอมูลพ้ืนที่ของพ้ืน

โดยรอบทั้ งหมดในอาคาร (gross area) และ จํานวนหองขายจากการแบง 

(rentable area) พรอมบันทึกไปยัง Excel จากน้ัน ทําการโหลดขอมูลการระบุชนิด

ของอาคารจากขนาดพ้ืนที่ เพ่ือหาวาเปนอาคารชนิดใด เชน อาคารขนาดใหญ 

อาคารขนาดใหญพิเศษ และหาความสูงของอาคาร เพ่ือระบุวาเปนอาคารที่อยูอาศัย

แนวราบหรืออาคารสูง หลังจากที่จะบุชนิดอาคาร จะทําการเก็บขอมูลกลับไปที่ 

Excel และทําการโหลดจํานวนที่จอดรถตามที่กฎหมายกําหนด (ทั้งจากขนาดอาคาร 

และ จํานวนหอง) เพ่ือหาจํานวนที่จอดรถที่จําเปนตองมีในอาคารและทําการ

ดําเนินการคําสั่งถัดไป 

(1.2) การสราง parameter ที่ไมมีปรากฏในโปรแกรม Autodesk Revit จากขอกฎหมาย

หลายขอที่ปรากฏจําเปนตองใชขอมูลอยางความสูงของฝาหลังคา ซึ่งในโปรแกรม

ไมไดสราง Parameter ไวเพ่ือรอรับ จึงจําเปนตองสรางมาเพ่ิมเติม 

 

ภาพที่ 3.9 แผนภาพอธิบายสคริปตการเตรียม Parameter เสริม (ceiling height) 

โดยสคริปตในสวนน้ีเปนการนําขอมูลจากโมเดล เริ่มจากการ พ้ืนโดยใชคําสั่ง 

RayBounce.ByOriginDirection ซึ่งเปนการดึงขอมูลจุดศูนยกลางของพ้ืนผิวของ

พ้ืนและหาจุดที่อยูตรงกันขามตามแกนที่กําหนด โดยกําหนดใหหาวัตถุที่อยูบนพ้ืน 

ซึ่งถาพบวัตถุที่เปนฝาเพดาน จะทําการดึงขอมูลความสูงฝาเพดาน (ceiling height) 

แตในกรณีที่เปนพ้ืนจะคํานวณจากการนําขอมูลที่อยูในหอง (room element) โดย

การนําปริมาตร (volume) มาหารกับ ขนาดพ้ืนที่ (area) เพ่ือนํามาใชเปนความสูง

ของฝาเพดานซึ่งในกรณีที่มีฝาเพดานคาทั้งสองจะเทากัน หากไมเทากันจะนําคาที่
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นอยกวา จากน้ันนําไปต้ังคาใน parameter ceiling height ที่ผูใชงานตองสรางเพ่ิม

ใน room element เพ่ิมเติมเพ่ือทําการเก็บคาไปคํานวณในสคริปตถัดไป 

 

ภาพที่ 3.10 แผนภาพอธิบายสคริปตการคํานวณอัตโนมัติ (Automatic Script)  

(2) สคริปตการคํานวณอัตโนมัติ (Automatic Script) Dynamo มีหนาที่เพ่ือตองการชวย

ลดระยะเวลาผูใชงานในการตรวจสอบแบบจําลองโดยโปรแกรมสามารถตรวจสอบ

แบบจําลองและแสงดผลไดทันที โดยจะดึง element หรือ สวนของอาคารที่ตองการ

ตรวจสอบเขามา และถอดขอมูลที่ตองการตรวจสอบออกมา โดยการดึงขอมูลทั้งหมด

ตามหมวดหมูที่จะตรวจสอบโดยจากตัวอยาง (ภาพที่ 3.8) มีการระบุหองใน Database 

ซึ่งอยูในโปรแกรม Excel สคริปตจะทําการดึกรายช่ือ (list) ของหองที่ผูใชไดระบุไวเขา

มาเพ่ือใหโปรแกรมทราบลักษณะการต้ังช่ือที่มีความแตกตางกันตามผูใชงาน เมื่อทราบ

วัตถุ (element) ที่ตองการตรวจสอบโปรแกรมจะทําการถอดขอมูลภายในที่ตองการมา

ตรวจสอบกับ Database ที่มีการระบุขอมูลกฎหมายไว และทําการเปรียบเทียบเพ่ือ

ตรวจสอบวาตรงตามที่กฎหมายระบุไวหรือไมหากตรวจพบวาไมผานขอกฎหมาย

โปรแกรมจะทําการดึงขอมูลอ่ืน ๆ มาประกอบเชน ตําแหนง ขนาด เพ่ือใหสามารถระบุ

วัตถุ (element) น้ัน ๆ ได และทําการสงขอมูลกลับไปยังโปรแกรม Excel (database) 

เพ่ือรวบรวมขอมูลและทํารายงาน (report) โดยสคริปตที่ใชในการคํานวณอัตโนมัติมี

ดังน้ี 
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(2.1) สคริปตการตรวจสอบเพ่ือหาวัตถุ (Object) ภายในโมเดลดวยกฎหมายอาคาร  

 

ภาพที่ 3.11 แผนภาพอธิบายสคริปตการตรวจสอบเพ่ือหาวัตถุ (Object)  

จากภาพดานบนเปนการดึงขอมูลวัตถุ (object) ที่อยูในโมเดลตามที่ตองการ

ตรวจสอบจากน้ันทําการถอดขอมูลในวัตถุ (parameter) และทําการนําขอกฎหมาย

ที่เก่ียวขอมาตรวจสอบ เพ่ือหาวัตถุที่ไมผานการตรวจสอบ พรอมทั้งแสดงตําแหนง

ที่ ต้ังของวัตถุน้ัน ๆ และขอมูลที่ไมผานขอกฎหมายไปยัง Excel นอกจากน้ียัง

สามารถแสดงผลกลับไปยังหนาตางทํางานของ Revit โดยการ Link View (การ

แสดงผลกลับไปยังโปรแกรม Revit โดยการหา view ใหอัตโนมัติ) 

 

(2.2) สคริปตการตรวจสอบขอมูล (Parameter) ภายในหอง (Room Element) ภายใน

โมเดลดวยกฎหมายอาคาร  

 
ภาพที่ 3.12 แผนภาพอธิบายสคริปตการตรวจสอบขอมูล (parameter) ภายในหอง (room 

element) ภายในโมเดลดวยกฎหมายอาคาร 

การตรวจสอบขอมูลภายในหองจะคลายกับการตรวจสอบวัตถุแตผูใชงานสามารถ

นําขอมูลช่ือหองที่ใชในโมเดล หรือ นอกเหนือจากน้ี เพ่ือใหสามารถระบุช่ือหองได
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อยางชัดเจนเชน หองนอน หองนํ้า เปนตน นอกจากน้ียังสามารถตรวจสอบวัตถุที่อยู

ในหองน้ัน ๆ ไดเชนกันและแสดงผลการตรวจสอบไปยัง Excel และ Link View 

2.3) สคริปตการตรวจสอบจํานวนที่จอดรถภายในโมเดลดวยกฎหมายอาคาร 

 

ภาพที่ 3.13 แผนภาพอธิบายสคริปตการตรวจสอบจํานวนที่จอดรถภายในโมเดลดวยกฎหมาย

อาคาร  

การคํานวณที่จอดรถจะเปนการตรวจสอบ family ที่ถูกเรียกใชในโมเดลเพ่ือ

ตรวจสอบโดยทําการนําขอมูลใน family มาตรวจสอบหาขนาดที่จอดรถตาม

กฎหมายอาคารพรอมทั้งตรวจสอบจํานวนที่จอดรถที่ตองการในอาคารและแสดงผล

การตรวจสอบกลับไปยัง Excel  

 

(3)  สคริปตการคํานวณกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic Script) ระบบกึ่งอัตโนมัติ หนาที่

สําคัญคือ ตรวจสอบแบบจําลองตอจากระบบอัตโนมัติโดยผูใชงานจําเปนตองทําการ

เพ่ิมขอมูลโดยผูใชงานเอง เพ่ือใหโปรแกรมสามารถวิเคราะห และตรวจสอบอาคารจาก

กฎหมายอาคารตอได  

 

ภาพที่ 3.14 แผนภาพอธิบายสคริปตการคํานวณกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic Script) 

เมื่อผูใชงานทําการวาดเสนตรวจสอบ (checking line) ตามรูปแบบที่กําหนดไว โปรแกรมจะ

ทําการวัดขนาดของเสนเหลาน้ันตามขอกฎหมายที่กําหนดและแสดงผลกลับไปยัง Excel 
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3.8 การประเมินโปรแกรมเสริมเพื่อตรวจสอบแบบจําลองสารสนเทศ 

 ประเมินการใชงานโปรแกรมเสริมโดยจะทดสอบกับกลุมสถาปนิกทั้งผูที่สามารถใช

งานโปรแกรมออกแบบแบบจําลองสารสนเทศ รวมทั้งสิ้น 10 คน โดยแบงเปน 2 ชวง ในชวงแรก จะ

เปนการประเมินกับกลุมผูเช่ียวชาญดานแบบจําลองสารสนเทศ 5 คนโดยทําการแสดงการใชงาน

โปรแกรมโดยผูพัฒนาและใหผูเช่ียวชาญประเมินในดานของ รูปแบบการสัมภาษณ โดยจะประเมิน

ดานของ รูปแบบการใชงานโปรแกรม การแสดงผลของขอมูลที่ผิดกฎหมาย และประโยชนของ

โปรแกรมเสริมที่มีตอวิชาชีพ ในสวนของกลุมผูเช่ียวชาญดานกฎหมายจะเปนการแสดงวิธีการนํา

กฎหมายมาใชงานในโปรแกรมโดยผูพัฒนาและจะใหผูเช่ียวชาญดานกฎหมายประเมินความถูกตอง

ของกฎหมายที่นํามาใชงานในโปรแกรม(ภาคผนวก ข) หลังจากที่ใหผูเช่ียวชาญประเมินทั้งสองดาน

แลวจะนําโปรแกรมเสริมมาปรับแกตามผลการประเมินและคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ 

ในสวนที่สองจะเปนการประเมินโดยผูใชงานแบบจําลองสารสนเทศทั่วไปจํานวน 5 

คน หลังจากที่ไดมีการปรับแกโปรแกรมเสริมหลังจากที่ไดประเมินโดยผูเช่ียวชาญโดยจะใหผูใชงาน

แบบจําลองสารสนเทศชมวีดีโอสาธิตการใชงานโปรแกรมและเน่ืองจากการเตรียมอุปกรณดาน

ซอฟแวรในการทดลองมีขอจํากัดจึงใหผูประเมินไดทดลองใชโปรแกรมแคเพียงบางสวนโดยทําการคัด

เฉพาะบางสคริปตคําสั่งในแตละระบบซึ่งประกอบไปดวยระบบการเตรียมแบบจําลอง ระบบอัตโนมัติ 

และ ระบบก่ึงอัตโนมัติ อยางละหน่ึงระบบ หลังจากที่ไดทดลองใชโปรแกรมและเห็นผลการตรวจสอบ

ของโปรแกรมเสริมในทุกรูปแบบจึงไดใหผูทดลองทําการประเมินโดยการทําแบบสอบถามตามหัวขอ 

(ภาคผนวก ข) รูปแบบการใชงานโปรแกรม การแสดงผลของขอมูล และ ประโยชนของโปรแกรมเสริม

ที่มีตอวิชาชีพ โดยขอมูลที่เก็บจะแบงเปน 5 ระดับคือ ดีมาก ดี ปานกลาง นอย และปรับปรุง ซึ่งแต

ระดับจะมีคา 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ จากน้ันนําคาที่ไดมาหาคาเฉลี่ย โดยจะมีเกณฑการแปลผล

คือ 

 

1.00 – 2.99 หมายถึง ผูใชมีความคิดเห็นวาโปรแกรมเสริมมีประสิทธิภาพในระดับนอย  

3.00 – 3.99 หมายถึง ผูใชมีความคิดเห็นวาโปรแกรมเสริมมีประสิทธิภาพในระดับที่ดี  

4.00 – 4.49 หมายถึง ผูใชมีความคิดเห็นวาโปรแกรมเสริมมีประสิทธิภาพในระดับที่ดีมาก 

4.50 – 5.00 หมายถึง ผูใชมีความคิดเห็นวาโปรแกรมเสริมมีประสิทธิภาพในระดับดีที่สุด 
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นอกจากน้ีจะใหผูประเมินแสดงความคิดเห็น หลังจากที่ไดขอมูลจะนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือ

ประเมินโปรแกรมเสริมวามีประสิทธิภาพที่ดีจึงจะสรุปผลไดวาโปรแกรมเสริมผานการประเมิน

ประสิทธิภาพดานการใชงาน 

 

ภาพที่ 3.15 แผนภาพอธิบายการประเมินโปรแกรม 

 

3.9 สรปุผลการวิจัยและจัดทําระเรียบการใชงานโปรแกรมเสริม 

 จัดทํารายการสรุปผลกฎหมายที่ใชวิเคราะหในโปรแกรมเสริม โดยแบงเปนกลุมขอกฎหมายที่

สามารถตรวจสอบไดอัตโนมัติ กลุมขอกฎหมายที่สามารถตรวจสอบไดกึ่งอัตโนมัติ เพ่ือที่จะใหผูใชงาน

สามารถเขาใจโปรแกรมตรวจสอบแบบจําลองสารสนเทศจากกฎหมายอาคารและใชงานไดอยาง

ถูกตองพรอมทั้ง แสดงวิธีการใชงานโปรแกรมเสริม และขอมูลที่จําเปนตองมีแบบจําลองสารสนเทศ

เพ่ือใหโปรแกรมเสริมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 4 

ผลการวจิัย 

จากการศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดสรุปขอมูลทางกฎหมายเพ่ือใชในการเขียนโปรแกรม 

เม่ือไดสรุปขอมูลทางกฎหมายตาง ๆ มาเปนขอกําหนดในการเขียนโปรแกรมแลว ผูวิจัยจึงไดสราง

โปรแกรมเสริมที่ใชชวยในการตรวจสอบกฎหมายในแบบจําลองสารสนเทศอาคารขึ้น และทําการประเมิน

ประสิทธิภาพการใชงานของโปรแกรมเสริม 

4.1 สรปุกฎหมายที่นํามาใชในโปรแกรมเสริม 

ผูวิจัยไดทําการศึกษากฎหมายที่เก่ียวของกับการออกแบบอาคารที่อยูอาศัยรวม หรืออาคาร

ชุดโดยไดทําการคัดกรองกฎหมายที่เก่ียวของและมีสวนสําคัญในชวงกระบวนการพัฒนาแบบ และ

แบงกลุมตามความเปนไปไดในการตรวจสอบดวยคอมพิวเตอรซึ่งไดแบงออกเปน 3 กลุมคือ กฎหมาย

ที่สามารถตรวจสอบดวยระบบอัตโนมัติ กฎหมายที่สามารถตรวจสอบไดก่ึงอัตโนมัติ และ กฎหมายที่

ไมสามารถตรวจสอบได 

4.1.1 กฎหมายที่สามารถตรวจสอบไดอัตโนมัติ เปนกฎหมายที่สามารถใชโปรแกรมเสริม

ตรวจสอบ พรอมทั้งแสดงผลการตรวจสอบใหผูใชงานไดทันที โดยผูพัฒนาจะมุงเนนในการพัฒนา

โปรแกรมเสริมตรงสวนน้ีเปนหลักซึ่งกฎหมายที่สามารถตรวจสอบไดอัตโนมัติมีดังน้ี 

ตารางที่ 4.1   

แสดงตัวแปรทางกฎหมายที่สามารถตรวจสอบไดอัตโนมัติ 

ขอกฎหมาย คามาตรฐาน หนวย 

จํานวนที่จอดรถสําหรับอาคาร  ตามขนาดอาคาร คัน 

แตละหนวยพักอาศัยตองมีพื้นที่ไมนอยกวา 20.00 ตารางเมตร 

หองนอนมีพื้นที่ไมนอยกวา 8 ตารางเมตร 8.00 ตารางเมตร 

หองที่ใชเปนที่พักอาศัยตองระยะดิ่งไมนอยกวา 2.60 เมตร 

ระเบียงระยะดิ่งไมนอยกวา 2.20 เมตร 

หองน้ํา ตองมีระยะดิ่งระหวางพื้นถึงเพดานไมนอยกวา 2.00 เมตร 

บันไดตองมีลูกนอนกวางไมนอยกวา 22.00 เซนติเมตร 

บันไดตองมีลูกตั้งสูงไมนอยกวา 20.00 เซนติเมตร 

ประตูหนีไฟตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 80.00 เซนติเมตร 

ประตูหนีไฟตองสูงไมนอยกวา 1.90 เมตร 

บันไดหนีไฟตองมีความลาดชันนอยกวา 60.00 องศา 

บันไดตองมีอยางนอยหนึ่งบันไดที่มีความกวางสุทธิไมนอยกวา 80.00 เซนติเมตร 
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4.1.2 กฎหมายที่สามารถตรวจสอบไดก่ึงอัตโนมัติ ในกลุมน้ีเปนกฎหมายที่ไมสามารถ

ตรวจสอบไดทันทีจําเปนตองใหผูใชงานทําการใสขอมูลที่โปรแกรมเสริมตองการตามแตละขอ

กฎหมายเพ่ือทําใหโปรแกรมเสริมสามารถทําการตรวจสอบได ซึ่งในสวนน้ีมุงเนนเพ่ือชวยอํานวยความ

สะดวกใหผูใชงานยังสามารถตรวจสอบกฎหมายได และชวยเตือนเพ่ือใหตรวจสอบในขอกฎหมายที่

โปรแกรมไมสามารถตรวจสอบไดอัตโนมัติ 

ตารางที่ 4.2  

แสดงตัวแปรทางกฎหมายที่สามารถตรวจสอบไดกึ่งอัตโนมัติ 

 

4.1.3 กฎหมายที่ไมสามารถตรวจสอบได เปนขอกฎหมายที่ไมสามารถตรวจสอบไดดวย

คอมพิวเตอรเน่ืองจาก บางขอกฎหมายตองใชการตีความโดยผูเช่ียวชาญ หรือ เปนขอกฎหมายที่ไม

อยูในขอบเขตการวิจัย 

 

4.2 สรุปแบบจําลองทีน่ํามาใชในโปรแกรมเสริม 

4.2.1 Model Element ตามมาตรฐานแบบจําลองสารสนเทศที่ไดกําหนดไว ดวยแบบจําลอง

ที่ละเอียดในชวง การพัฒนาแบบ (Development Design) หรือ LOD 200 ซึ่งมีการทํารายละเอียด

ของโครงสรางหลักเชน พ้ืน ผนัง หลังคา ฝาเพดาน เปนตน โดยมีขนาด รูปราง ตําแหนงที่ชัดเจน 

เพ่ือใหโปรแกรมเสริมสามารถนําขอมูลตาง ๆ มาทําการตรวจสอบได 

ขอกฎหมาย คามาตรฐาน หนวย 

อาคารสูงตองมีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงหรือดาดฟาสูพ้ืนดินอยางนอย  2.00 บันได 

บันไดหนีไฟตองอยูหางกันไมเกิน 60.00 เมตร เม่ือวัดตามแนวทางเดิน 60.00 เมตร 

หองนอนมีความกวางดานแคบที่สุดไมนอยกวา 2.50 เมตร 

ชองทางเดินในอาคารอาศัยรวม ตองมีความกวาง 1.50 เมตร 

บันไดหนีไฟภายในอาคารตองมีความกวางไมนอยกวา 80.00 เซนติเมตร 

พ้ืนหนาบันไดหนีไฟตองกวางไมนอยกวาความกวางของบันไดและอีกดานหนึ่งกวางไมนอยกวา 1.50 เมตร 

บันไดหนีไฟระยะหางระหวางประตูหองสุดทายดานทางเดินที่เปนปลายตันไมเกิน 10 เมตร 

บันได จะตองมีระยะหาง จากจุดที่ไกลสุดบนพ้ืนชั้นนั้นไมเกิน 40 เมตร 



Ref. code: 25595816030331VSQ

45 

 

 

ภาพที่ 4.1 ภาพการเปรียบเทียบ LOD แตละชวง สืบคนจาก http://www.bdonline 

.co.uk/cpd-23-2016-bim-levels-of-detail/5085469.article 

4.2.2 Room เปนการใสขอบเขตหอง (room bounded) ในแบบจําลองตามขอบเขตของ

ผนังหรือพ้ืน โดยใหใสช่ือหอง (room name) ตามการใชงานของหองเปนภาษาอังกฤษ และควรใชช่ือ

ที่นิยมใชในการออกแบบเชน หองนํ้า ใชช่ือวา WC หรือ toilet เปนตน เพ่ือใหโปรแกรมเสริมสามารถ

เขาถึงขอมูลหองไดงาย นอกจากน้ีใหผูใชงานระบุการใชงานของหองไวใน parameter department 

เพ่ือใหโปรแกรมสามารถทราบถึงรูปแบบการใชงานของหอง 

 

ภาพที่ 4.2 ภาพการใสขอบเขตหองในแบบจําลอง 
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4.2.3 Volume ใชคําสั่ง Area and Volume Computations เพ่ือใหโปรแกรม Revit ทํา

การคํานวณพ้ืนที่และปริมาตรของหองใหอัตโนมัติ เพ่ือใหโปรแกรมสราง volume parameter และ

ทําการเก็บขอมูลไวใน room element  

 

ภาพที่ 4.3 ภาพการใชคําสั่ง Area and Volume Computations 

4.2.4 Stair การใสบันไดในแบบจําลอง โดยบันไดจําเปนตองสรางจากคําสั่ง Stair by 

Component เพ่ือให Parameters ตาง ๆ ภายในบันไดมีขอมูลครบถวนและสามารถตรวจสอบดวย

โปรแกรมเสริมได 

 

ภาพที่ 4.4 ภาพการใชคําสั่ง Stair by Component 
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4.2.5 Component หรือสวนเสริมในแบบจําลอง โปรแกรมเสริมจําเปนตองมีการใส 

Component 2 ชนิดคือ สุขภัณฑ (อางลางมือ สวม) และ ที่จอดรถ เพ่ือใหโปรแกรมเสริมสามารถ

คํานวณหาสุขภัณฑที่อยูภายในหองและหาจํานวนที่จอดรถ และนําไปตรวจสอบกับกฎหมายได 

 

4.3 การทํางานของโปรแกรมเสริม 

4.3.1 การเตรยีมแบบจําลอง 

 กอนการใชงานโปรแกรมเสริมจําเปนที่จะตองทําการต้ังคาภายในแบบจําลองตามรูปแบบที่

กําหนดไวเพ่ือใหโปรแกรมเสริมสามารถตรวจสอบกับกฎหมายไดโดยวิธีการเตรียมการมีดังตอไปน้ี 

 (1) Transfer Project Standards  

 การแทรก Standard จากไฟลอ่ืน โดยใหทําการเปดไฟล BRI Project Standard.rvt 

เพ่ิมขึ้นมาจากน้ันกลับไปหนา Project ที่ตองการตรวจสอบ ใหไปยังแถบ Manage และ

กดไปที่ Transfer Project Standards เพ่ือทําการ import คาตาง ๆ ที่ตองใชในการ

ตรวจสอบซึ่งประกอบไปดวย parameter และ linestyles เพ่ืออํานวยความสะดวกโดย

ผูใชงานไมตองทําการสรางดวยตนเอง และลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจากการ

สราง parameter หรือ linestyle 

 

ภาพที่ 4.5 การ Transfer Project Standards  

(2) การต้ังคา บันไดหลักและบันไดหนีไฟ  

 การกําหนดบันไดในงานจําเปนที่จะตองกําหนดเพ่ือใหโปรแกรมแยกระหวางบันได
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แตละชนิดโดยจะประกอบไปดวย บันไดหลัก บันไดหนีไฟภายในอาคาร และ บันไดหนี

ไฟภายนอกอาคารซึ่งหลักจากการ Transfer Project Standards ใน Family Type 

ของแตละบันไดจะมี parameter ช่ือวา BRI Type โดยใหผูใชกําหนดแยกตาม yype 

ของบันได ในกรณีที่บันไดหลักและบันไดหนีไฟมีการใช family และ type เดียวกันให

ทําการ Duplicate(การทําซ้ํา) เพ่ือใหสามารถต้ังคา parameter BRI  Type แยกกันได 

โดยใหผูใช ต้ังคา parameter BRI  Type ตามที่กําหนดไวดังน้ี บันไดหลักใชช่ือวา 

Main_Stair บันไดหนีไฟภายในอาคารใช ช่ือวา Fire_Stair_In และ บันไดหนีไฟ

ภายนอกอาคารใชช่ือวา Fire_Stair_Out  

 

ภาพที่ 4.6 ภาพการต้ังคา BRI Type ในบันได 

(3)  ประตูหนีไฟ  

 เชนเดียวกับบันไดเน่ืองจากในโปรเจคประกอบไปดวยประตูตาง ๆ มากมายผูใชงาน

จําเปนที่จะตองทําการต้ังคา Family Type ของประตูหนีไฟ โดยต้ังคา parameter BRI 

Type ใหเปน Fire_Door โดยทําการต้ังคาตาม type ที่มีการใชงานในโปรเจค เน่ืองจาก

เปน parameter ที่อยูใน family การต้ังคาจําทําแคครั้งเดียวตอ type เพ่ือใหสะดวกใน

การต้ังคา ไมจําเปนตองต้ังทุก element 
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(4)  สุขภัณฑ  

 เชนเดียวกับประตูใหผูใชงาน โดยต้ังคา parameter BRI Type โดย โถสวมใหต้ังคา

เปน Lavatory และ อางลางมือใหต้ังคาเปน Washing (จําเปนตองพิมพตัวอักษรตามที่

กําหนด) โดยทําการต้ังคาตาม type ที่มีการใชงานในโปรเจค 

 

 สําหรับในบางกรณีแบบจําลองที่ถูกเขียนมีการใชการสราง element ไมตรงกับ หนาที่ของ

element เพ่ือลดการสราง family หรือ type ใหม ซึ่งขึ้นอยูกับผูที่เปนคนเขียนแบบจําลองในกรณีที่

ปรากฏในแบบจําลองตัวอยางเชน การใชพ้ืน มาสรางแทนหลังคง ในกรณีน้ีโปรแกรมจําเปนตองแยก

หลังคากับพ้ืนใหชัดเจนเพ่ือระบุความสูงของอาคารดังน้ันผูใชงานจึงจําเปนตองระบุเพ่ิมเติมดังน้ี 

 

(5)  หลังคา 

  ในกรณีที่แบบจําลองมีการสรางหลังคา โดยใชพ้ืน เชนพ้ืน flat slap ทําใหโปรแกรม

ไมสามารถแยกไดวาสวนน้ัน ๆ เปนพ้ืนหรือหลังผูใชงานจึงจําเปนที่จะตองต้ังคา BRI 

Type ของพ้ืนสวนน้ันใหเปน roof 

ภาพที่ 4.7 ภาพหลังคา Flat Slap ที่ใช Floor ในการสราง 
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ตารางที่ 4.3  

ตารางการต้ังคา BRI Type Parameter 

Category รูปแบบการใชงาน BRI Type 

Stair 

บันไดหลัก Main_Stair 

บันไดหนีไฟภายในอาคาร Fire_Stair_In 

บันไดหนีไฟภายนอกอาคาร Fire_Stair_Out 

Door ประตูหนีไฟ Fire_Door 

Plumbing Fixtures 

/ Furniture 

โถสวม Lavatory 

อางลางมือ Washing 

Floor หลังคา Roof 

 

เพ่ือความสะดวกผูใชงานสามารถใช schedule เพ่ือชวยในการต้ังคาได เพ่ือสามารถ

ตรวจสอบ type ตาง ๆ ไมไดมีการตกหลนในการต้ังคา และสามารถใชไดกับทุกสวนไมวาจะเปน 

บันได หรือ หองตาง ๆ ที่อยูในอาคาร  

 

 

ภาพที่ 4.8 ภาพการใช Schedule ในการต้ังคา BRI Type 
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4.3.2 การใชงานโปรแกรมเสริม 

 ในการทํางานของโปรแกรมเสริมจะเริ่มตนจากคําสั่งการเรียกใชโปรแกรม Dynamo ซึ่งใน

โปรแกรมเสริมถูกพัฒนาใน Dynamo Version 1.3.0 ผูใชงานสามารถเรียกใชไดทั้ง Dynamo และ 

Dynamo Player โดย Dynamo จะเปนหนาตางที่แสดงสคริปตที่อยูภายในและทําใหผูใชงาน

สามารถใช การกดที่ Element ID เพ่ือแสดงวัตถุกลับไปหนา Revit ได และในสวนของ Database 

ในโปรแกรม Excel ดวย แตสวนของ Dynamo Player น้ันจะสามารถใชงานไดสําหรับ Autodesk 

Revit 2017.2 โดยผูใชงานจะสามารถเลือกเฉพาะสคริปตที่ตองการและกดปุม Play ที่อยูหนาสคริปต

เพ่ือเริ่มตน และระบบจะทําการแสดงผลออกมาผาน Database ในโปรแกรม Excel เทาน้ัน 

โดยสคริปตจะถูกแบงออกเปน 2 ระบบตามขอบเขตที่โปรแกรมเสริมสามารถตรวจสอบ

กฎหมายไดโดยรายละเอียดของแตละระบบมีดังน้ี 

 

ภาพที่ 4.9 ภาพการเรียกใชโปรแกรม Dynamo จากโปรแกรม Revit 

 

ภาพที่ 4.10 ภาพโปรแกรม Dynamo 
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ภาพที่ 4.11 ภาพโปรแกรม Dynamo Player 

นอกจากน้ี Dynamo ยังประกอบไปไดสวนเสริมหรือ Package ซึ่งเปนชุดคําสั่งเพ่ิมเติมจาก

แหลงอ่ืน ซึ่งในโปรแกรมเสริมมีการใชงานสวนเสริมน้ีเชนกันโดยผูใชจํางานเปนที่จะตองติดต้ังเพ่ิมเติม

เพ่ือใหโปรแกรมเสริมทํางานไดอยางครบถวน เพ่ือความสะดวกในโปรแกรมเสริมไดถูกพัฒนาขึ้นโดน

ใช Package เสริมจากแหลงเดียวเพ่ือใหผูใชงานสามารถใชตามไดอยางงาย โดยผูไดงานสามารถ

คนหาไดจากแถว Packages และกด Search for a Package… จากน้ันใส ช่ือ Bakery ซึ่ ง เปน 

Package ที่มีการรวบรวม Package ที่นิยมใชไวมากมายในแหลงเดียว รวบรวมโดยผูใช ช่ือวา 

luke.johnson โดยภายใน Package Bakery (Version 2017.6.16) ประกอบไปดวย package ตาง 

ๆ ดัง น้ี  archi-lab.net (Version 2016.12.7)  โดย Konrad K Sobon, Clockwork for Dynamo 

1.x (Version 1.0.2)  โดย andydandy, Rhythm (Version 2017.1.8) โดย j0hnp, spring nodes 

(Version 110.0.2) โ ด ย  dimitar.ven, SteamNodes (Version 1.2.3) โ ด ย  julien_benoit, 

LunchBox for Dynamo (Version 2016.11.11) โ ดย  archinate และ  Slingshot! for Dynamo 

(Version 2016.11.30)  โดย archinate หรือ ผูใชงานสามารถเขาถึงไดจาก  

https://dynamopackages.com/download/555e8bfea8367b98610000b8/2017.6.16 

เขาถึงเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 
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ภาพที่ 4.12 ภาพการติดต้ัง package เสริม bakery 

4.3.2.1 ฐานขอมูล (Database) เปนสวนหลักที่ใชการรวบรวมขอมูลเพ่ือใหผูใชงานสามารถ

ควบคุมการทํางานของโปรแกรมเสริมไดอยางสะดวกโดยไมตองเขาไปใชสคริปต ทั้งน้ียังเปนสวนที่ใช

แสดงผลการตรวจสอบและจัดเก็บผลการตรวจสอบไดอีกดวย โดยในฐานขอมูลจะถูกแบงยอย

ออกเปน sheet ตาง ๆ เพ่ือแยกประเภทการใชงาน 

ตารางที่ 4.4 

 ตารางแสดงรายละเอียดของ Sheet ใน Database.xlsx (เฉพาะที่ถูกใชงาน) 

Sheet name การใชงาน 

Law_Table รวบรวมกฎหมายท่ีใชในอาคาร และใหผูใชงานสามารถปรับแกได 

Firstrun_RAWdata แสดงขอมูล ขนาด ความสูง และ ชนิดของอาคาร 

Bedroom_Name ชื่อหองท่ีใชเปนหองนอนในโปรเจค 

Bathroom_Name ชื่อหองท่ีใชเปนหองน้ําในโปรเจค 

Terrace_Name ชื่อหองท่ีใชเปนระเบียงในโปรเจค 

Room_Report การแสดงผลการตรวจสอบ หอง 

Main_Stair_Report การแสดงผลการตรวจสอบ บันไดหลัก 

Fire_Stair_Report การแสดงผลการตรวจสอบ บันไดหนีไฟ 

Carpark_Report การแสดงผลการตรวจสอบท่ีจอดรถ 

Floor_Report การแสดงผลการตรวจสอบ โถงทางเดิน/บันได ในระบบกึ่งอัตโนมัติ 
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4.3.2.2 ระบบอัตโนมัติ เปนการเรียกใชโปรแกรมเสริมที่ประกอบไดไดชุดคําสั่ง (Script) 

แบบ Visual Programming ดวยโปรแกรม Dynamo หรือ Dynamo Player โดยจําเปนตองเรียกใช

ตามขั้นตอนดังน้ี 

(1) ชุดคําสั่งการเตรียมแบบจําลอง เปนการสรางขอมูลเพ่ิมเติมจากขอมูลเดิมที่อยูใน

แบบจําลองและสราง parameter เสริมเขาไปเก็บใน element ตาง ๆ ในแบบจําลอง 

เพ่ือใหโปรแกรมเสริมสามารถทําการตรวจสอบในขั้นตอไปได ในกรณีที่ผูใชงานกําหนดช่ือ

ของหองนํ้า และ หองนอนนอกเหนือจากที่โปรแกรมเสริมไดต้ังไว น้ีผูใชงานจําเปนตองเพ่ิม

ช่ือหองนํ้าและหองนอนที่อยูในแบบจําลองในไฟลตารางหลัก (Database.xlsx) ใน Sheet 

ช่ือ Bedroom_Name Bathroom_Name และ Terrace_Name เพ่ือใหโปรแกรมเสริม

สามารถตีความหองตาง ๆ ในแบบจําลองได 

(2) ชุดคําสั่งการตรวจสอบ เปนการนําขอมูล (Parameter) ที่อยูภายในแบบจําลอง 

(Model Element) มาตรวจสอบกับไฟลตารางหลัก  (Database.xlsx)  ใน  Sheet ช่ือ 

Law_Table ซึ่งประกอบไปดวยกฎหมายอาคารที่เก่ียวของโดยผูใชงานสามารถปรับแกคาได

ในกรณีที่กฎหมายเกิดการเปลี่ยนแปลง 

(3) การแสดงผลการตรวจสอบ โปรแกรมเสริมจะแสดงผลการตรวจสอบทันทีหลัก

จากทําการเริ่มระบบ โดยผูใชงานสามารถเขาถึงไดจาก report ซึ่งปลายสุดของชุดคําสั่ง โดย

โปรแกรมจะแสดง element ที่ตรวจสอบแลวไมผานกฎหมายเปน ID ของ element น้ัน ๆ 

และผูใชงานสามารถกดตรงสวนของ ID element (ตัวเลขสีเขียว) ตามภาพที่ 4.14 และ

โปรแกรม Dynamo จะแสดง element น้ันในหนาของโปรแกรม Revit ซึ่งสวนน้ีสามารถ

ใชไดเฉพาะผูที่ใชโปรแกรม Dynamo หลักเทาน้ัน Dynamo Player จะไดสามารถกด ID 

element ไดนอกจากน้ีจะมีการแสดงสวนที่ไมผานกฎหมายเปนรูปแบบขอมูลตารางในไฟล

ตารางหลัก (Database.xlsx) ใน sheet ที่ลงทายช่ือวา report เชน Room_Report ตาม

ตารางที่ 4.4 โดยจะแสดงขอมูลพรอมตําแหนงที่ต้ังของ element ที่ไมผานกฎหมายซึ่ง

สามารถแสดงผลไดใน Dynamo ทั้งสองแบบ นอกจากการแสดงขอมูลแบบตาราง โปรแกรม

เสริ ม จะทํ าก าร  export ไฟล สกุ ล  xml ช่ื อ ว า  Stair_Report_SearchSet.xml และ

Room_Report_SearchSet.xml เพ่ือใหผูใชงานนําไปตรวจสอบกับโปรแกรม Autodesk 

Naviswork ไดโดยใช Searchset 
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ภาพที ่4.13 ภาพการ Report จากโปรแกรมเสริม 

 

 

ภาพที่ 4.14 ภาพการ Report จากโปรแกรมเสริมในโปรแกรม Autodesk Naviswork 
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 4.3.2 ระบบก่ึงอัตโนมัติ จะทําการตรวจสอบแบบจําลองรวมกับผูใชงาน โดยผูจําเปนตองทํา

การเพ่ิมขอมูลตามที่กําหนดไว เพ่ือใหโปรแกรมสามารถวิเคราะห และตรวจสอบอาคารจากกฎหมาย

อาคารตอได ซึ่งจะเปนการวาดเสนตรวจสอบ (Checking Line) ที่ได import เขามาจากการ 

Transfer Project Standards และวาดตามตําแหนงที่กําหนดโดยแบงเปนขั้นตอนดังน้ี 

 (1) การตรวจสอบความกวางความยาวทางเดิน และ ความกวางหองนอน 

สวนของการตรวจสอบทางเดินและหองนอนจะเปนการลากเสนทั้งสามเสนซึ่งแตละ

เสนจะมีวิธีที่ตางกันดังน้ี  

BRI_Corridor_Segment เปนการลากเสนยาวแตมีจุดสําคัญ 6 จุด โดยจุดแรกและจุด

สุดทายจากจุดที่ไกลที่สุดของทางเดินกอนจุดที่ 2 และจุดที่ 5 เปนจุดที่อยูหนาหองสุดทาย

ใกลปลายทางเดินตรงทางออกหนีไฟ จุดที่ 3 และ 4 เปนจุดที่อยูตรงทางออกหนีไฟหรือบันได

หลัก ในกรณีที่ไมมีจุดใด ๆ ใหกดจุดซ้ําระหวางจุดกอนหนาและจุดถัดไป 

BRI_Corridor_Width เปนการลากเสนแนวขวางดานของหองนอนที่แคบที่สุด 

BRI_Bedroom_Width เปนลากเสนแนวขวางดานของหองนอนที่แคบที่สุด 

 

ภาพที่ 4.15 ภาพคําแนะนําการลากเสนสวนของความกวางความยาวทางเดิน และ ความ

กวางหองนอน 
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(2) การตรวจสอบบันได การตรวจสอบบันไดเปนการลากเสนเชนเดียวกันซึ่งมีรูปแบบการ

ลากเสน และตองลากตามตําแหนงที่กําหนดไว 

 

 

ภาพที่ 4.16 ภาพคําแนะนําการลากเสนสวนของบันได 

BRI_Stair_Width ใหลากเสนความกวางของบันไดนับจากขอบผนังดานหน่ึงถึงราวกันตก

ดานในของบันไดหลัก 

BRI_Landing_Width ใหลากเสนจากขอบของชานพักดานที่ติดกับบันไดจนถึงผนังหรือราว

กันตกดานใน 

BRI_Firestair_Width ใหลากเสนความกวางของบันไดนับจากขอบผนังดานหน่ึงถึงราวกันตก

ดานในของบันไดหนีไฟ 

BRI_Firestair_Front_Width ใหลากเสนความกวางของพ้ืนที่หนาบันไดหนีไฟนับจากบันใด

ถึงผนังหนาบันไดที่ใกลที่สุด 
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ตารางที่ 4.5  

ช่ือสคริปตและหนาที่ที่ใชในระบบทั้งหมด 

ชื่อสคริปต ระบบ หนาที ่

[BRI]-[01]-Building Definition.dyn เตรียมแบบจําลอง ระบุ ขนาด ความสูง และ ชนิดของอาคาร 

[BRI]-[01]-Ceiling Height.dyn เตรียมแบบจําลอง หาความสูงของเพดานในหอง 

[BRI]-[02]-Automatic_Stair.dyn อัตโนมัติ ตรวจสอบกฎหมายเกี่ยวกับบันได 

[BRI]-[02]-Room.dyn อัตโนมัติ ตรวจสอบกฎหมายเกี่ยวกับหอง 

[BRI]-[03]-Semi-Autometic Stair.dyn กึ่งอัตโนมัติ 
ตรวจสอบกฎหมายระบบกึ่งอัตโนมัติของ

บันได 

[BRI]-[03]-Semi-Autometic Corridor.dyn กึ่งอัตโนมัติ 
ตรวจสอบกฎหมายระบบกึ่งอัตโนมัติของ

ทางเดิน 

 

4.4 การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมเสรมิ 

4.4.1 ผลการประเมินโปรแกรมเสริมโดยกลุมผูเชี่ยวชาญดานแบบจําลองสารสนเทศ  

ประเมินโปรแกรมเสริมโดยกลุมผูเช่ียวชาญดานแบบจําลองสารสนเทศ 5 คนโดยทํา

การแสดงการใชงานโปรแกรมโดยผูพัฒนาโปรแกรมและใหผูเช่ียวชาญประเมินในดานของ รูปแบบ

การสัมภาษณโดยจะประเมินดานของ รูปแบบการใชงานโปรแกรม การแสดงผลของขอมูล และ

ประโยชนของโปรแกรมเสริมที่มีตอวิชาชีพ ในสวนของกลุมผูเช่ียวชาญดานกฎหมายจะเปนการแสดง

วิธีการนํากฎหมายมาใชงานในโปรแกรมโดยผูพัฒนาและจะใหผูเช่ียวชาญดานกฎหมายประเมินความ

ถูกตองของกฎหมายที่นํามาใชงานในโปรแกรมหลังจากที่ใหผูเช่ียวชาญประเมินทั้งสองดานแลวจะนํา

โปรแกรมเสริมมาปรับแกตามผลการประเมินและคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ 

จากกลุมสถาปนิกผูเช่ียวชาญดานแบบจําลองสารสนเทศที่ไดมาสัมภาษณทั้ง 5 ทาน 

มีชวงอายุต้ังแต 25-35 ปและใชแบบจําลองสารสนเทศเปนประจําและใชในการประกอบอาชีพ มีการ

ใชแบบจําลองสารสนเทศมาต้ังแต 2 ปขึ้นไป หลังจากที่ไดชมการนําเสนอผลงานโดยผูพัฒนา ไดมีการ

สัมภาษณตามหัวขอดังตอไปน้ี 
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4.4.1.1 รูปแบบการใชงาน ผูประเมินเห็นวาวาตัวโปรแกรมยังมีความซับซอน หาก

ผูใชงานใชโปรแกรมยังไมคุนชินกับโปรแกรม Autodesk Revit จะเปนปญหากับทั้งโปรแกรม

สวนของการเตรียมแบบจําลองมีลําดับขั้นตอนที่ซับซอน และจําเปนตองมีความเขาใจ

แบบจําลองที่จะนํามาตรวจสอบในระดับหน่ึง ซึ่งเหมาะสมกับเฉพาะสถาปนิกผูออกแบบ ใน

สวนของโปรแกรม Dynamo ทั้งระบบอัตโนมัติ และระบบก่ึงอัตโนมัติ สามารถใชงานไดจริง 

และเห็นดวยกับระบบการใช Database ดวยโปรแกรม Excel แตการแสดงผลยังมีความ

ซับซอนเพราะผูใชงานตองเขาไปใชใน Dynamo ในกรณีที่ตองการแสดงผลทันทีใน Revit  

4.4.1.2 ความเปนไปไดในการนําโปรแกรมเสริมไปใชในอนาคต ทางผูประเมินให

สัมภาษณในลักษณะเดียวกัน โดยเห็นโปรแกรมมีประโยชนตอวิชาชีพในอนาคต และควรถูก

นําไปพัฒนาตอในทั้งดานของระบบ และดานของกฎหมาย ทั้งน้ีผูประเมินไดกลาวถึง

มาตรฐานของแบบจําลองสารสนเทศ (BIM Standard) ซึ่งยังไมมีการกําหนดที่แนชัดสําหรับ

ประเทศไทย หากมีการพัฒนาตอในอนาคต มาตรฐานของแบบจําลองสารสนเทศจะเปน

ปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาโปรแกรมเสริมน้ีตอไป และควรพัฒนากับอาคารในรูปแบบอ่ืน ๆ

ตอไป 

4.4.1.3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับโปรแกรมเสริม ผูประเมินไดเสนอแนะหลากหลาย

แนวทางโดยการใชงานการเตรียมแบบจําลองควรทําเปนคูมือการใชงานโปรแกรม อยางเปน

ลําดับขั้นตอน ใหเหมาะสมและเขาใจงายมากย่ิงขึ้น โดยใชสื่อตาง ๆ ทั้งหนังสือ หรือ วีดีโอ 

เปนตน ทั้งการใช parameter ตาง ๆ หรือการสราง linestyles ในโปรแกรมสามารถใชการ 

Transfer Project Standard ไดเพ่ือลดขั้นตอนที่ซับซอนโดยผูใชงานไมตองสรางขึ้นมาเอง 

นอกจากน้ียังไดแนะนํา Dynamo Player ที่ใหผูใชงานสามารถใชสคริปต Dynamo ไดอยาง

สะดวก ดูไมซับซอนเหมาะกับผูที่ไมเคยใช Dynamo มากอน 

 

 4.4.2 ปรับปรงุโปรแกรมหลงัจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานแบบจําลองสารสนเทศ 

หลังจากการสัมภาษณโดยผูเช่ียวชาญดานแบบจําลองสารสนเทศไดมีการปรับปรุง

โปรแกรมเสริมตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญในหลายสวนดังน้ี 

4.4.2.1 นํา Transfer Project Standard มาใชกับโปรแกรมเสริมเพ่ือลดขั้นตอน

การทํางานในการเตรียมแบบจําลอง และชวยอํานวยความสะดวกแกผูใชงานมากย่ิงขึ้น 

4.4.2.2 นํา Dynamo Player มาใชกับโปรแกรมเสริม ทั้งน้ีจําเปนตองปรับปรุง

สคริปตการทํางานในโปรแกรม และสามารถเขากับโปรแกรมเสริมได 
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4.4.2.3 จัดทําคูมือการใชงานโปรแกรมเสริมทั้งระบบ ต้ังแตการเตรียมแบบจําลอง 

ระบบอัตโนมัติ และ ระบบก่ึงอัตโนมัติ ในรูปแบบของหนังสือและวีดีโอ 

4.4.3 ผลการประเมินโดยผูใชงานแบบจําลองสารสนเทศ 

ผลการประเมินจากสถาปนิกผูใชงานแบบจําลองสารสนเทศที่ใชแบบจําลอง

สารสนเทศ 5 คนโดยใชแบบจําลองสารสนเทศมาเปนเวลา ต้ังแต 1 ปขึ้นไปโดยแบงเกณฑการ

ประเมินเปน 2 ดานหลักดังน้ีคือ การประเมินดานการใชงาน และ แนวโนมของโปรแกรมเสริมใน

อนาคต 

 

ภาพที่ 4.17 ภาพการทดลองใชโปรแกรมและประเมินโปรแกรมเสริม 

ตารางที่ 4.6  

ผลการประเมินดานการใชงาน 

 Mean SD แปลผล 

รูปแบบการใชงานโปรแกรมโดยภาพรวม 3.60 0.54 ดี 

การเตรียมแบบจําลอง 3.20 0.44 ดี 

การใชงานสคริปตการตรวจสอบระบบอัตโนมัติ 4.00 0.70 ดีมาก 

การใชงานสคริปตการตรวจสอบระบบ

กึ่งอัตโนมัติ 

3.40 0.54 ดี 

รูปแบบการแสดงผลการตรวจสอบโดยภาพรวม 3.80 0.44 ดี 

การแสดงผลการตรวจสอบในโปรแกรม Excel 3.80 0.44 ดี 

การแสดงผลการตรวจสอบในโปรแกรม Revit 3.60 0.54 ดี 

ความงายในการใชโปรแกรมเสริมแบบจําลอง

สารสนเทศอาคาร 
3.80 0.44 ดี 
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หมายเหตุ : เก็บคะแนนจากแบบประเมิน โดยมีเกณฑคะแนนคือ 5 4 3 2 และ1 ตามลําดับ 

 ผลการประเมินโปรแกรมเสริมดานการใชงานในตารางที่ 4.5 น้ันสามารถสรุปไดวาโปรแกรม

เสริมมีรูปแบบการในภาพรวมที่ดีโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.2 ผูใชงานมีความคิดเห็นวาการเตรียม

แบบจําลองมีคะแนนที่ดีโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.6 ผูใชงานมีความคิดเห็นวาการใชงานสคริปตการ

ตรวจสอบระบบอัตโนมัติมีคะแนนที่ดีมากโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.0 ผูใชงานมีความคิดเห็นวาการใชงาน

สคริปตการตรวจสอบระบบก่ึงอัตโนมัติมีคะแนนที่ดีโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.4 โดยสรุปไดวาโปรแกรม

เสริมมีรูปแบบการใชงานในเกณฑที่ดี โดยมีคะแนนของระบบอัตโนมัติที่ดีมากเน่ืองจากใชงานงายและ

เห็นผลการตรวจสอบไดอยางรวดเร็ว สวนในดานของการเตรียมแบบจําลองมีคะแนนนอยที่สุด

เน่ืองจากมีขั้นตอนที่ซับซอนและผูใชงานเกิดคําถามระหวางการทดลองใชโปรแกรมอยูบอยครั้ง 

 ในสวนของดานการแสดงผลสามารถสรุปไดวาโปรแกรมเสริมมีรูปแบบการแสดงผลการ

ตรวจสอบโดยภาพรวมที่ดีโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.8 ผูใชงานมีความคิดเห็นวาการแสดงผลการตรวจสอบ

ในโปรแกรม Excel มีคะแนนที่ดีโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.8 ผูใชงานมีความคิดเห็นวาการแสดงผลการ

ตรวจสอบในโปรแกรม Revit มีคะแนนที่ดีมากโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.6 ผูใชงานมีความคิดเห็นวาความ

งายในการใชโปรแกรมเสริมแบบจําลองสารสนเทศอาคารมีคะแนนที่ดีโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.8 โดยสรุป

ไดวาโปรแกรมเสริมมีการแสดงผลในเกณฑที่ดี 

ตารางที่ 4.7  

ผลการประเมินแนวโนมของโปรแกรมเสริมในอนาคต 

 Mean SD แปลผล 

ประโยชนของโปรแกรมเสริมท่ีมีตอวิชาชีพใน

อนาคต 

4.40 0.54 ดีมาก 

ความเปนไปไดในการนําโปรแกรมเสริมไปใช 4.00 0.70 ดีมาก 

หมายเหตุ : เก็บคะแนนจากแบบประเมิน โดยมีเกณฑคะแนนคือ 5 4 3 2 และ1 ตามลําดับ 

ผลการประเมินแนวโนมของโปรแกรมเสริมในอนาคตในตารางที่ 4.6 น้ันสามารถสรุปไดวา

โปรแกรมเสริมมีประโยชนของโปรแกรมเสริมที่มีตอวิชาชีพในอนาคตในเกณฑที่ดีมากโดยมีคาเฉลี่ย

อยูที่ 4.4 ผูใชงานมีความคิดเห็นวาโปรแกรมเสริมมีความเปนไปไดในการนําโปรแกรมเสริมไปใช ที่ดี

มาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.0 โดยสรุปไดวาโปรแกรมเสริมมีแนวโนมของโปรแกรมเสริมในอนาคตใน

เกณฑที่ดี ดังน้ันโปรแกรมเสริมเพ่ือการตรวจสอบกฎหมายอาคารดวยแบบจําลองสารสนเทศอาคารมี
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ประสิทธิภาพการใชงานผานเกณฑการประเมิน มีประโยชนตอวิชาชีพและสามารถนําไปใชงานไดใน

อนาคต ตามจุดประสงคขอที่ 1.2.4 

บทท่ี 5 

สรุปผลการวจิัยและขอเสนอแนะ 
 

จากการพัฒนาโปรแกรมเสรมิเพ่ือการตรวจสอบกฎหมายอาคารดวยแบบจําลองสารสนเทศ

อาคารและการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมเสริม สามารถสรุปผลแยกเปนหัวขอตาง ๆ ไดดังน้ี  

5.1 สรุปผลการพัฒนาโปรแกรมเสริม  

5.2 ขอแนะนําในการใชงาน 

5.3 ขอจํากัดและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรปุผลการพัฒนาโปรแกรมเสริม  

 ในงานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาและสรุปกฎหมายที่เก่ียวของกับการออกแบบอาคาร โดยเปน

อาคารประเภทอยูอาศัย และเปนอาคารขนาดใหญ ซึ่งอยูในกระบวนเตรียมแบบกอสรางพรอมที่จะ

ขออนุญาตกอสราง การตรวจสอบดวยคอมพิวเตอร เชน กฎหมายดานขนาด พ้ืนที่ ความสูงเปนตน 

โดยกฎหมายที่จะพิจารณาอยูในกลุมของกฎหมายควบคุมอาคารซึ่งเปนกฎกระทรวงที่เก่ียวของกับ

การออกแบบที่สําคัญ นอกจากน้ีไดศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานของแบบจําลองสารสนเทศ (BIM 

Standard) เพ่ือนํามาประยุกตใชกับโปรแกรมเสริม 

ผูวิจัยไดทําการพัฒนาโปรแกรมเสริมโปรแกรมเพ่ือชวยในการตรวจสอบอาคาร ซึ่งไดศึกษาใน

สวนของแบบจําลองสารสนเทศอาคารหาสวนที่สอดคลองกันกับกฎหมาย และหาวิธีการเพ่ือถอด

ขอมูลออกมาเพ่ือนํามาตรวจสอบกับกฎหมายอาคารจากน้ันสรางรูปแบบการแสดงผล และการ

ปรับเปลี่ยนคาตัวแปรทางกฎหมายเน่ืองจากกฎหมายมีความเปนไปไดที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

โดยโปรแกรมประกอบไดดวยสามสวนหลักดังน้ี 

(1) ฐานขอมูล (Database) เปนสวนหลักที่ใชการรวบรวมขอมูลเพ่ือใหผูใชงานสามารถควบคุม

การทํางานของโปรแกรมเสริมไดอยางสะดวกโดยไมตองเขาไปใชสคริปต ทั้งน้ียังเปนสวนที่ใช

แสดงผลการตรวจสอบและจัดเก็บผลการตรวจสอบไดอีกดวย 
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(2) ระบบอัตโนมัติ เปนการเรียกใชโปรแกรมเสริมที่ประกอบไดไดชุดคําสั่ง (Script) แบบ Visual 

Programming ดวยโปรแกรม Dynamo โดยโปรแกรมสามารถตรวจสอบแบบจําลองและ

แสงดผลไดทันท ี

(3) สคริปตการคํานวณก่ึงอัตโนมัติ (Semi-Automatic Script) ระบบก่ึงอัตโนมัติ หนาที่สําคัญ

คือ ตรวจสอบแบบจําลองตอจากระบบอัตโนมัติโดยผูใชงานจําเปนตองทําการเพ่ิมขอมูลโดย

ผูใชงานเอง เพ่ือใหโปรแกรมสามารถวิเคราะห และตรวจสอบอาคารจากกฎหมายอาคารตอ

ได 

การแสดงผลการตรวจสอบมีทางเลือกที่หลากหลายทั้งในรูปแบบของการแสดงทันทีโดน

เช่ือมตอโปรแกรม Dynamo กับ Revit จะชวยใหโปรแกรมเสริมสามารถแสดงผลไดทันที นอกจากน้ี

มีสวนของการแสดงการสรุปผลการตรวจสอบผานขอมูลตารางทําใหสามารถเห็นภาพรวมของผลการ

ตรวจสอบไดงาย และ โปรแกรมเสริมไดมีสวนของไฟล xml ที่สามารถนําผลการตรวจสอบไปแสดงผล

ในโปรแกรม Naviswork ได 

การประเมินโปรแกรมเสริมเพ่ือการตรวจสอบกฎหมายอาคารดวยแบบจําลองสารสนเทศ

อาคารไดถูกแบงออกเปน 3 สวน คือการประเมินโปรแกรมเสริมดานการใชงาน ดานการแสดงผล 

และ แนวโนมของโปรแกรมเสริมในอนาคต โดยในดานของการมีผลการประเมินในเกณฑที่ดี ผูใชงาน

จําเปนตองมีความเขาใจแบบจําลองพอสมควร จึงเหมาะสมกับสถาปนิกผูที่เปนคนออกแบบ และใช

โปรแกรมเสริมควบคูกับคูมือการใชงานจะชวยทําใหใชโปรแกรมเสริมไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในสวนของผลการประเมินแนวโนมของโปรแกรมเสริมในอนาคตน้ันสามารถสรุปไดวา

โปรแกรมเสริมมีประโยชนของโปรแกรมเสริมที่มีตอวิชาชีพในอนาคตในเกณฑที่ดี ผูประเมินเล็งเห็นวา

โปรแกรมเสริมมีประโยชนของโปรแกรมเสริมที่มีตอวิชาชีพในอนาคต และ โปรแกรมเสริมมีความ

เปนไปไดในการนําโปรแกรมเสริมไปใช 

5.2 ขอแนะนาํการใชงาน 

 5.2.1 ผูใชงานจําเปนตองมีทักษะดานใชงานโปรแกรม Autodesk Revit ในระดับที่ ดี 

เน่ืองจากโปรแกรมจําเปนตองใชความชํานาญในการเตรียมแบบจําลอง และผูใชงานตองเขาใจ

แบบจําลองที่จะนํามาตรวจสอบเปนอยางดี จึงเหมาะสมกับสถาปนิกที่มีความเกี่ยวของกับแบบจําลอง

อาคารที่กําลังนํามาตรวจสอบ ทั้งน้ี ผูใชงานควรใชโปรแกรมเสริมควบคูกับคูมือการใชงานจะชวยทํา

ใหใชโปรแกรมเสริมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 5.2.2 โปรแกรมน้ีถูกพัฒนาในโปรแกรม Autodesk Revit เวอรช่ัน 2017.2 และ Dynamo 

เวอรช่ัน 1.3.0 และ Package เสริมของ Dynamo ช่ือวา Bakery ดังน้ีการใชโปรแกรมเสริมจําเปนที่

จะตองใชสวนตาง ๆ เหลาน้ีอยางครบถวนจึงจะสามารถใชฟงกช่ันของโปรแกรมเสริมไดอยางครบถวน 

5.3 ขอจํากัดและขอเสนอแนะ 

โปรแกรมเสริมเพ่ือการตรวจสอบกฎหมายอาคารดวยแบบจําลองสารสนเทศอาคารที่ผูวิจัยน้ี

ไดพัฒนาขึ้นมีขอจํากัดในการใชงานแนวคิดในการพัฒนาและประยุกตเพ่ิมเติมในดานตาง ๆ เปน

ขอเสนอแนะโดยแยกเปนสองประเด็นดังน้ี 

5.3.1 ขอจํากัดและขอเสนอแนะจากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

ในประเทศไทยเทคโนโลยีแบบจําลองสารสนเทศอาคารพ่ึงกลายเปนที่ในนิยมไดไมนาน ทําให

ภาครัฐ หรือ องคกรตาง ๆ เริ่มเล็งเห็นถึงประโยชนและความสําคัญไดไมนาน ทําใหสําหรับประเทศ

ไทย ยังไมมีระเบียบ หรือ มาตรฐานที่ชัดเจนในการกําหนดรูปแบบของแบบจําลองสารสนเทศอาคาร 

การพัฒนาโปรแกรมเสริมเพ่ือการตรวจสอบกฎหมายอาคารดวยแบบจําลองสารสนเทศอาคารน้ี มา

จากการศึกษาและสรุปผลโดยผูวิจัยเอง ซึ่งเช่ือวาในอีกไมนานภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของจะเริ่ม

เล็งเห็นถึงประโยชนและความสําคัญของแบบจําลองสารสนเทศอาคาร และจัดทํามาตรฐานที่ชัดเจน

ซึ่งจะชวยใหการพัฒนาโปรแกรมเสริมเพ่ือการตรวจสอบกฎหมายอาคารมีความชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพราะมาตรฐานของแบบจําลองสารสนเทศจะมาเปนตัวกําหนดรูปแบบของ

แบบจําลองใหมีความเหมาะสมซึ่งจะทําใหการนําขอมูลจากแบบจําลองสารสนเทศงายย่ิงขึ้น และ

สามารถรองรับแบบจําลองไดหลายรูปแบบ ทําใหผูพัฒนาโปรแกรมที่เก่ียวกับแบบจําลองสารสนเทศ

อาคารสามารถพัฒนาโปรแกรมไดงายขึ้น 

5.3.2 ขอจํากัดและขอเสนอแนะจากการเขียนโปรแกรม 

เน่ืองจากในระหวางการพัฒนาโปรแกรมเสริม โปรแกรมที่ใชในการพัฒนามีการอัพเดตอยู

ตลอดเวลาโดยโปรแกรม Revit และ Dynamo มีการพัฒนาอยูตลอดเวลาแตยังไมมีความสอดคลอง

กัน ซึ่งโปรแกรมเสริม ไดมีการใชโปรแกรม Revit 2016 ถึง Revit 2017 และโปรแกรม Dynamo 

1.2.0 ถึง Dynamo 1.3.0 ทําให Code ตาง ๆ พบปญหาจากการอัพเดตของโปรแกรมทําใหบาง

ฟงกช่ันมีปญหาทําใหไมสามารถทํางานในเวอรช่ันใหม ๆ  

จากปญหาดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมลักษณะเดียวกันอยาง Rhinoceros ที่

ทํางานรวมกับโปรแกรม Visual Programming อยาง Grasshopper ที่ถูกพัฒนามาอยางยาวนาน มี

ระบบที่สมบูรณและรองรับกับการใชงานที่ดีกวาแสดงใหเห็นถึงความจําเปนที่โปรแกรม Revit จะตอง

ใชเวลาในการพัฒนาทั้งตัวโปรแกรมหลักเองและโปรแกรมในการ Programming อยาง Dynamo 
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เพ่ือรองรับแนวคิดใหม ๆ ซึ่งจะชวยยกระดับขีดความสามารถของโปรแกรมไดดีขึ้นและเช่ืออยางย่ิงวา

ในอนาคตโปรแกรมเสริมเพ่ือการตรวจสอบกฎหมายอาคารดวยแบบจําลองสารสนเทศอาคาร รวมไป

ถึงโปรแกรมเสริมอ่ืนๆ ที่ถูกพัฒนาในรูปแบบ Visual Programming จะสามารถพัฒนาตอไปไดอีก

มากในอนาคต 

5.3.3 ขอเสนอแนะจากการศึกษาโปรแกรมเสริมเพ่ือการตรวจสอบกฎหมายอาคาร 

จากการศึกษาที่ผานมามีงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมแบบจําลองสารสนเทศอาคาร

มากมาย มีทั้งการวิเคราะหความเปนไปไดทางสถาปตยกรรมในการออกแบบเพ่ือใหไดความคุมคาของ

โครงการ หรือ คํานวณหาพ้ืนที่กอสรางที่เปนไปไดภายใตกฎหมายควบคุมอาคาร ดวยซอฟตแวร  

ตาง ๆ ทั้งในรูปแบบของโปรแกรมคํานวณทางคณิตศาสตร โปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ หรือ โปรแกรม

จําลอง 3มิติ แตในสวนของการตรวจสอบแบบจําลองสารสนเทศอาคารดวยกฎหมายอาคารน้ันยังไม

ถูกพัฒนาขึ้น งานวิจัยน้ีจึงมุงมั่นที่จะทําการพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบกฎหมายโดยใชขอมูลจาก

แบบจําลองสารสนเทศใหไดมากที่สุด ซึ่งจากการศึกษาทั้งหมดพบวา แบบจําลองสารสนเทศจะมี

ขอมูลเพียงพอตอการตรวจสอบกฎหมายตาง ๆ ในชวงของการพัฒนาแบบสถาปตยกรรม ซึ่งกอนที่

การออกแบบอาคารจะมาถึงชวงการพัฒนาแบบ ตองผานการตรวจสอบกฎหมายที่สําคัญอีกหลาย

สวนอยางเชน กฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดิน หรือ กฎหมายหมายระยะรนของอาคาร โดยกฎหมายเหลาน้ีมี

ความสําคัญตอการออกแบบโดยสถาปนิกมักจะใชเครื่องมือการออกแบบ 2 มิติในการตรวจสอบ และ

ไดมีผูพัฒนาโปรแกรมตางๆ ที่สามารถชวยตรวจสอบกฎหมายในสวนน้ี แตยังไมมีผูที่นําแบบจําลอง

สารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการตรวจสอบกฎหมาย ในอนาคตการใชงานแบบจําลองสารสนเทศมี

แนวโนมที่สูงขึ้นมาก และแบบจําลองสารสนเทศจะเริ่มเขามามีบทบาทในทุก ๆ กระบวนการที่

เก่ียวของกับอาคาร หากสามารถนํากฎหมายเขาไปตรวจสอบในกระบวนการเหลาน้ีไดจะชวยอํานวย

ความสะดวกใหแกผูใชงานแบบจําลองสารสนเทศเปนอยางมาก 
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ภาคผนวก ก 

สคริปตท่ีใชในโปรแกรมเสริม 

สคริปต [BRI]-[01]-Building Definition.dyn (ซาย) และ [BRI]-[01]-Ceiling Height.dyn (ขวา) 
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สคริปต [BRI]-[02]-Automatic_Stair.dyn 
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สคริปต [BRI]-[02]-Room.dyn  
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[BRI]-[03]-Semi-Autometic Stair (ซาย) [BRI]-[03]-Semi-Autometic Corridor (ขวา) 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามในการประเมินโปรแกรมเสริม 

แบบสอบถามสําหรบัผูเชี่ยวชาญดานแบบจําลองสารสนเทศ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร   
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โทรศัพท:  +66 (0) 2986 9434, +66 (0) 2986 9605-6  โทรสาร: +66 (0) 2986 8067 เว็บไซต: http://www.tds.tu.ac.th   

_________________________________________________________________________  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  

 โปรดกรอกขอมูลในชองวาง หรือ ทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอง  ตามความเปนจริง 

 

1.1 อาย.ุ......................ป  

  

1.2 ประสบการณในการใชงานแบบจําลองสารสนเทศ.......................ป   

 

1.3 ความถีใ่นการใชงานแบบจาํลองสารสนเทศอาคาร(BIM)  

 ใช งานเป ็นบางครั้ง      ใช งานเป ็นประจํา  

1.4 ประสบการณเกี่ยวกับแบบจําลองสารสนเทศอาคาร(BIM)      

 ไมรูจักแบบจําลองสารสนเทศอาคาร  

รูจักแบบจําลองสารสนเทศอาคารแตไมเคยใชงาน  

รูจักแบบจําลองสารสนเทศอาคารและเคยใชงานบาง  

รูจักแบบจําลองสารสนเทศอาคารและใชงานเปนประจํา  
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สวนที่ 2   

ใหผูเชี่ยวชาญแสดงความเห็นเก่ียวกับโปรแกรมเสริม หลังจากทีผู่วิจัยไดนําเสนอโปรแกรมเสรมิ 

2.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการใชงาน (การเตรียมแบบจําลอง / การใชงานสคริปต) 

  ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................ 

2.2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการแสดงผล 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

2.3 แสดงความคิดเห็นถึงความเปนไปไดและประโยชนของโปรแกรมเสรมิในอนาคต 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

2.4 ขอเสนอและเกี่ยวกับโปรแกรมเสรมิ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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แบบสอบถาม สําหรบัผูใชงานแบบจําลองสารสนเทศ (BIM) 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  

Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University  

อาคาร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121  

โทรศัพท:  +66 (0) 2986 9434, +66 (0) 2986 9605-6  โทรสาร: +66 (0) 2986 8067 เว็บไซต: http://www.tds.tu.ac.th   

_________________________________________________________________________  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  

 โปรดกรอกขอมูลในชองวาง หรือ ทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอง  ตามความเปนจริง  

 

1.1 อาย.ุ......................ป  

  

1.2 ประสบการณในการใชงานแบบจําลองสารสนเทศ.......................ป   

 

1.3 ความถีใ่นการใชงานแบบจาํลองสารสนเทศอาคาร(BIM)  

 ใชงานเปนบางครั้ง      ใชงานเปนประจํา  

1.4 ประสบการณเกี่ยวกับแบบจําลองสารสนเทศอาคาร(BIM)      

 ไมรูจักแบบจําลองสารสนเทศอาคาร  

รูจักแบบจําลองสารสนเทศอาคารแตไมเคยใชงาน  

รูจักแบบจําลองสารสนเทศอาคารและเคยใชงานบาง  

รูจักแบบจําลองสารสนเทศอาคารและใชงานเปนประจํา  
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ส วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจโปรแกรมเสริมในแบบจําลองสารสนเทศอาคาร หลังจากไดทดลอง

ใช งานโปรแกรมเสริม ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางตามความเห็นของทาน  

 

2.1 ดานการใชงาน 

ดีมาก 

ที่สุด 
ดีมาก ดี พอใช 

ควร 

ปรับปรุง 

5  4  3  2  1  

2.1.1 รูปแบบการใชงานโปรแกรมโดยภาพรวม      

2.1.2 การเตรียมแบบจําลอง      

2.1.3 การใชงานสคริปตการตรวจสอบระบบ

อัตโนมัติ 
     

2.1.4 การใชงานสคริปตการตรวจสอบระบบ

กึ่งอัตโนมัติ 
     

2.1.5 รูปแบบการแสดงผลการตรวจสอบโดย

ภาพรวม 
     

2.1.6 การแสดงผลการตรวจสอบในโปรแกรม 

Excel 
     

2.1.7 การแสดงผลการตรวจสอบในโปรแกรม 

Revit 
     

2.1.8 ความงายในการใชโปรแกรมเสริมแบบจําลอง

สารสนเทศอาคาร 
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2.2 ประโยชนของโปรแกรมเสริมในแบบจําลอง 

สารสนเทศอาคาร  

มาก 

ที่สุด  
มาก  

ปาน 

กลาง  
นอย  

ควร 

ปรับปรุง  

5  4  3  2  1  

2.2.1 ประโยชนของโปรแกรมเสริมที่มีตอวิชาชีพ ใน

อนาคต  
          

2.2.2 ความเปนไปไดในการนาํโปรแกรมเสริม

แบบจําลองสารสนเทศอาคารไปใชในอนาคต  
     

 

ส วนที่ 3 แสดงความเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมเสริมในแบบจำลองสารสนเทศ หลังจากไดทดลองใชงาน

โปรแกรมเสริม 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับโปรแกรมเสริมแบบจําลองสารสนเทศอาคาร  

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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ผลการประเมนิดานการใชงานจากผูใชงานแบบจําลองสารสนเทศ (BIM) 

                                        คนที ่

คะแนน                                             
1 2 3 4 5 

รูปแบบการใชงานโปรแกรมโดยภาพรวม 3 4 4 3 4 

การเตรียมแบบจําลอง 3 3 3 3 4 

การใชงานสคริปตการตรวจสอบระบบอัตโนมัติ 4 4 5 3 4 

การใชงานสคริปตการตรวจสอบระบบ

กึ่งอัตโนมัติ 

3 3 4 3 4 

รูปแบบการแสดงผลการตรวจสอบโดยภาพรวม 4 3 4 4 4 

การแสดงผลการตรวจสอบในโปรแกรม Excel 4 3 4 4 4 

การแสดงผลการตรวจสอบในโปรแกรม Revit 3 3 4 4 4 

ความงายในการใชโปรแกรมเสริมแบบจําลอง

สารสนเทศอาคาร 
4 4 3 4 4 

หมายเหตุ : เก็บคะแนนจากแบบประเมิน โดยมีเกณฑคะแนนคือ 5 4 3 2 และ1 ตามลําดับ 

ผลการประเมนิแนวโนมของโปรแกรมเสรมิในอนาคตจากผูใชงานแบบจําลองสารสนเทศ 

 

                                        คนท่ี 

คะแนน                                             
1 2 3 4 5 

ประโยชนของโปรแกรมเสริมท่ีมีตอวิชาชีพใน

อนาคต 

5 4 4 4 5 

ความเปนไปไดในการนําโปรแกรมเสริมไปใช 3 4 4 4 5 

หมายเหตุ : เก็บคะแนนจากแบบประเมิน โดยมีเกณฑคะแนนคือ 5 4 3 2 และ1 ตามลําดับ 
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ประวตัิผูเขียน 

 

ช่ือ นายวรพงศ โรจนอนุสรณ 

วันเดือนปเกิด 3 มนีาคม 2536 

ตําแหนง ปการศึกษา 2557: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปตยกรรม)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทุนการศึกษา ปงบประมาณ 2560: ทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภททุน

วิจัยทั่วไป สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กองทุน

วิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

 

ผลงานทางวิชาการ 

 

 

วรพงศ โรจนอนุสรณ, และ ชาวี บุษยรัตน. (กรกฎาคม 2560). การพัฒนาโปรแกรมเสริมเพ่ือการ

ตรวจสอบกฎหมายอาคารดวยแบบจําลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษา: อาคารที่อยูอาศัย

ขนาดใหญ ในเขตกรุงเทพมหานคร. งานการประชุมวิชาการ Built Environment Research 

Associates Conference ครั้งที่ 8 ประจาป 2560 (BEREC 8, 2017), คณะสถาปตยกรรม

ศาสตรและการผังเมือง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ปทุมธานี. 

 


