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การท างาน เขี ยนแบบในปัจจุบัน มีการใช้งานระบบ  BIM (Building Information 

Modeling) ซ่ึงเป็นการท าโมเดล 3 มิติ แต่มีขอ้มูลของโมเดลและการแยกองค์ประกอบของโมเดล
ชดัเจน โดยใชเ้คร่ืองมือสร้างโมเดลเรียกว่า (BIM Application) ท าให้การท างานสะดวกมากขึ้น ซ่ึง
โครงการค้นคว้าอิสระน้ีได้หยิบยกปัญหาจากการท างานในส่วนการเขียนโมเดล 3 มิติเพื่อใส่
สัญลกัษณ์ช่องเปิดประเภททรงกระบอก  (Sleeve) ส าหรับท่อของงานระบบสุขภิบาล และระบบ
ดบัเพลิง ดว้ยโปรแกรมออโตเ้ดสเรวิท (Autodesk Revit) โดยการท างานนั้นงานทางสถาปัตยกรรม
จะท าการสร้างโมเดลจ าลอง 3 มิติ ขึ้นก่อนแลว้จึงตามดว้ยงานระบบท่ีสร้างโมเดลใหส้อดคลอ้งกนั 
หากโมเดลของงานทางสถาปัตยกรรมมีการปรับเปล่ียนแบบ  งานระบบจึงจ าเป็นต้องมีการ
ปรับเปล่ียนแบบตามไปดว้ย และเน่ืองจากการท างานน้ีเป็นรูปแบบของดีไซน์ บิ้ว (Design Build) 
เป็นการออกแบบไปพร้อมกับการก่อสร้าง แน่นอนว่าจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงโมเดลอยู่ตลอด
จนกระทัง่เสร็จสมบูรณ์ การใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิดตอ้งมีการปรับเปล่ียนหลายคร้ัง ใชเ้วลานานและ
มองหาไดย้าก เพราะโมเดลแต่ละงานมีความซับซ้อนและมีจ านวนไม่นอ้ย จึงพบวา่ควรมีโปรแกรม
เสริมในการคน้หาและใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิดไดอ้ตัโนมติัเพื่อมาช่วยแกปั้ญหาน้ีได ้

ส่วนของการพัฒนาโปรแกรมเสริมเพื่ อใช้งานร่วมกับโปรแกรมออโต้เดสเรวิท  
(Autodesk Revit) คือสร้างโปรแกรมเสริมในการตรวจสอบหาจุดท่ีชนกนัโดยอตัโนมติัและจดัท า
รายงานจุดท่ีชนกนัไดโ้ดยอตัโนมติั ให้การใช้งานซับซ้อนนอ้ยท่ีสุด ใช้งานง่ายขึ้น โดยใช้พื้นฐาน
ภาษาซีชาร์ป C# ซ่ึงเป็นภาษาหลกัท่ีใช้ในการพฒันาโปรแกรมเสริมของโปรแกรมออโตเ้ดสเรวิท  
(Autodesk Revit) ในการสร้างชุดค าสั่งควบคุมการท างานของโปรแกรม 

ผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นคือโปรแกรมเสริมสามารถช่วยตรวจสอบ ใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิด และปรับ
ขนาดช่องเปิดไดโ้ดยอตัโนมติั นอกจากน้ียงัสามารถรายงาน (Report) ต าแหน่งความผิดปกติของ
โมเดลท่ีไม่สามารถใส่สัญลกัษณ์ช่องแบบทรงกระบอก (Sleeve) ได้ เพื่อให้น าขอ้มูลเหล่านั้นส่ง
ต่อไปยงัผูอ้อกแบบไดพ้ิจารณาแนวทางแกไ้ขต่อไป ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบระหว่างกระบวนการท างาน
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

61059302 : Major (Computer-aided Architectural Design) 
Keyword : Sleeve, Block out, opening 

MISS CHANIYA RAYANANONDA : PLUG-IN DEVELOPMENT FOR 
AUTOMATIC WALL POSITIONING OF BLOCK OUTS THESIS ADVISOR : PROFESSOR 
THITIPAT PRATHARNSAP 

Nowadays, working on drafting is implemented with BIM (Building Information 
Modeling) which is a 3D modeling, but with separation of model elements and clear model 
information. Using a modeling tool called BIM Application. It makes work more convenient. 
Whereof this independent research project has identified problems with working in a 3D model to 
insert a symbol for a cylindrical type of opening (Sleeve) for pipes of sanitary system and fire 
protection system by Autodesk Revit Program. By working, the architecture will create a 3D 
model separately from the system work. Starting from the architectural work, the model will be 
created first, and then followed by the system work that creates a model following the structure of 
the architecture. If the architectural model is modified System's work, therefore, needs to be 
modified accordingly. And because this work is a form of design-build. It is designed along with 
construction which of course will be changed until complete.Inserting the opening symbol 
requires several adjustments. It's quite time-consuming and hard to find because each model is 
complicated and there are not a few.Therefore found that there should be a plug-in to verify for 
intersect point and insert the opening symbol automatically to solve the problem. 

                The development of a plug-in program for use with Autodesk Revit program 
is to create a plug-in to automatically detect collision points and generate automatic collision 
reports with minimal complexity and so easy to use. Based on C Sharp (C#) which is the main 
language of Autodesk Revit program to create a set of instructions to control the operation of the 
program. 

                The result is a plug-in program can verify for intersecting point, insert the 
opening symbol, and have the opening size-adjusted automatically. In addition, a plug-in is able 
to report the abnormal position of a model that can't insert a cylindrical slot symbol (Sleeve) for 
transfer detail of data to the designer and for further consideration of alternative solutions. The 
comparison between traditional work processes and plug-in programs found that there are plug-in 
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programs to increase the efficiency of the work than before, convenient to use, save time, and 
greatly reduce errors from working under complex models. 
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ออกแบบ รวมถึงท่านอาจารยธ์นะพนัธุ์ อินทรเกสร อาจารยธ์ารา จ าเนียรด ารงการ ท่ีท่านได้มอบ
ความรู้และความช่วยเหลืออนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาโปรแกรมเสริมในคร้ังน้ี จึงขอขอบพระคุณ
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ขอขอบพระคุณประธานกรรมการและคณะกรรมการผูต้รวจสอบโครงการคน้ควา้อิสระ  ท่ี

ให้แนวทางและค าแนะน าท่ีดีเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขการพฒันาโปรแกรมคร้ังน้ีให้สมบูรณ์แบบมาก
ขึ้น 

 
ขอขอบพระคุณ คุณยทุธนา คงคารัตน์ วิศวกรงานระบบ ผูซ่ึ้งให้ค  าแนะน าและวิธีการแกไ้ข

ปัญหาเร่ืองการพัฒนาโปรแกรมเสริมมาโดยตลอด  คุณวรัญญู ทองขาว หัวหน้าวิศวกรงานระบบ
อาวุโส และพี่ๆทีมผูเ้ขียนแบบ 3 มิติ งานระบบจากบริษทั วิศวกรรมธรณีและฐานราก จ ากดั ทุกท่านท่ี
ให้ค  าแนะน าและขอ้เสนอแนะจากการทดลองใช้งานโปรแกรมเสริมในค ร้ังน้ี เพื่อน าไปปรับปรุง
พฒันาต่อไป 

 
สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัวท่ีสนับสนุน ผลกัดนัให้กลา้ท่ีจะ

เรียนรู้ส่ิงใหม่และฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาจนประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมาย อีกทั้งเพื่อนทุก
คนท่ีเป็นก าลงัใจส าคญั 

 
จะไม่มีวนัน้ีไดห้ากไม่ไดรั้บการอบรมสั่งสอนของท่านอาจารย ์การสนบัสนุนจากครอบครัว 

และก าลงัใจจากทุกท่าน 
  
  

นางสาว ฌาณิยา  รายนานนท ์
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บทท่ี 1  

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

กระบวนการท างานท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั เร่ิมจากการสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ(3D Model) งาน

ระบบ(MEP) ขึ้นมาตามแบบของผูอ้อกแบบ (MEP Model) โดยการสร้างแบบจ าลอง 3 มิติกบัแบบ

โครงสร้างอาคาร (Structural Engineer) และแบบทางสถาปัตยกรรม (Architectural Model) จากนั้น

จึงท าการน าแบบจ าลอง 3 มิติ  ของงานระบบมาตรวจสอบการชนกัน (Combine) ซ่ึงในการ

ตรวจสอบการชนกนัของแบบจะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1.การท่ีงานระบบชนกบัโครงสร้างหลกัของ

อาคาร เช่น คาน เสา เป็นตน้ กรณีน้ีจะตอ้งท าการยา้ยงานระบบ เช่น ท่อ ไม่ให้ชนกบัโครงสร้าง

หลกัของอาคาร 2. กรณีชนกบังานทางสถาปัตยกรรม เช่น ผนงั เป็นตน้ กรณีน้ีจะตอ้งวางสัญลกัษณ์ 

(Element) ของช่องเปิดทั้งรูปแบบส่ีเหล่ียมและทรงกระบอก ซ่ึงเรียกทั้ง 2 ลกัษณะน้ีว่า “Block out” 

หรือเรียกว่า การท า Opening Drawings แต่ในการท างานนั้นเพื่อเป็นการแยกประเภททั้ง 2 ลกัษณะ

น้ีให้เขา้ใจง่ายขึ้นทางโครงการจึงเรียกช่องเปิดส่ีเหล่ียมเป็น “Block out” และทรงกระบอกเป็น 

“Sleeve” 

โปรแกรมท่ีใช้ในปัจจุบนันั้นสามารถแสดงผลการตรวจสอบการชนกันระหว่างโมเดล 

(Model)ได้ในรูปแบบภาพ3 มิติ (3D) แต่เน่ืองจากโมเดลบางจุดจะมีการชนกันค่อนขา้งซับซ้อน 

มองยาก และมีจุดท่ีชนกนัจ านวนมาก การคน้หาจึงยากขึ้นไปอีก ประกอบกบัผูใ้ช้งานนั้นสามารถ

เรียกดูจุดท่ีชนกนัไดที้ละจุดจากรายการรหสัประจ าตวัของวตัถุนั้นๆ(Element ID)ท่ีโปรแกรมคน้หา

ได ้ส่งผลให้การวางสัญลกัษณ์ (Element) ของช่องเปิด (Sleeve, Block out) ในโมเดลนั้นค่อนขา้ง

ยาก ใชเ้วลานาน อาจท าใหก้ารวางแต่ละคร้ังระยะห่างจากขอบท่อถึงสัญลกัษณ์ (Element) ของช่อง

เปิด (Sleeve) มีความคลาดเคล่ือน ใส่ไม่ครบจุด และขนาดไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ ส าหรับในโครงการ

ท างานปัจจุบันนั้นคือโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวนัออกมีทั้งหมด 17 สถานี(Station) และ10 

สถานีชาร์ฟ (Shaft) ระยะทางช่วงศูนยว์ฒันธรรม- มีนบุรี(สุวินทวงศ)์ ระยะทางรวม 21.1 กิโลเมตร 

โดยผูศึ้กษาจะท าหน้าท่ีเขียนโมเดล3 มิติ ทั้ง 10 ชาร์ฟ(Shaft) ชาร์ฟละ 6 ชั้น พื้นท่ีชั้นละประมาณ 

600 ตารางเมตร เป็นงานระบบสุขาภิบาล (Sanitary System) และระบบดับเพลิง (Fire Protection 

System) เป็นหลัก เน้ืองานทั้ งหมดจะเป็นการเขียนแบบงานท่อเป็นหลัก  อีกทั้ งท าหน้าท่ีใส่

สัญลกัษณ์ช่องเปิด “Opening Drawing” ดงันั้น80-90% จึงใชส้ัญลกัษณ์บอกต าแหน่งช่องเปิดเป็น
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ประเภททรงกระบอก (Sleeve) ใช้เวลาประมาณสถานีละ 12 ชั่วโมง ซ่ึงเป็นเวลาท่ีค่อนข้างมาก

ส าหรับการท างานในขั้นตอนน้ี และหากจ าเป็นตอ้งมีการแกไ้ขแบบโมเดลเพิ่มเติม ก็จ าเป็นตอ้งเพิ่ม

เวลาในการคน้หามากขึ้น จึงส่งผลต่อเน่ืองไปยงักระบวนการก่อสร้างจริง เช่น  

1. หาต าแหน่งของการชนกนัไดย้าก เสียเวลาในการคน้หาค่อนขา้งมาก การหาจุดชนกนัไม่

ครบถว้น หรืออาจหาไม่เจอเน่ืองจากความซบัซอ้นของแบบ 

2. อาจเกิดขอ้ผิดพลาดท าใหก้ารวางต าแหน่งช่องเปิดผิดต าแหน่ง หรือไม่ตรงตามขนาด 

3. ใชเ้วลาพอสมควรกบัการแกไ้ขหนา้งาน ท าใหง้านล่าชา้ อีกทั้งส้ินเปลืองงบประมาณใน

การแกไ้ข 

จากปัญหาท่ีไดก้ล่าวมา จึงมีความสนใจศึกษาพฒันาโปรแกรมเสริมเพื่อการวางต าแหน่ง

สัญลกัษณ์ช่องเปิดบนผนังโดยอตัโนมติั และสามารถท าไดพ้ร้อมกนัหลายๆจุด เพื่อแกไ้ขปัญหา

การหาจุดชนกนัของโมเดลไดไ้ม่ครบถว้น หรืออาจวางสัญลกัษณ์ (Element) ของช่องเปิดประเภท

ทรงกระบอก (Sleeve)ได้ไม่ครบทุกจุด ลดการคลาดเคล่ือนของต าแหน่งช่องเปิดประเภท

ทรงกระบอก (Sleeve) เวลาท่ีโมเดลมีการแก้ไขและตอ้งท าการเคล่ือนยา้ยตาม อีกทั้งสามารถลด

ระยะเวลาการท างานในขั้นตอนน้ีให้น้อยลง และลดความเส่ียงในการเกิดขอ้ผิดพลาดจนตอ้งแกไ้ข

ในงานก่อสร้างจริง 

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา  

เพื่อศึกษาพฒันาชุดโปรแกรมเสริมเพื่อการวางต าแหน่งสัญลักษณ์ช่องเปิดบนผนังโดย

อตัโนมติั ลดกระบวนการท างานท่ีซ ้ าซ้อนในการคน้หาจุดชนกนัของช้ินงาน ลดความคลาดเคล่ือน 

ลดระยะเวลาการท างานให้สั้ นลง และสามารถวางสัญลักษณ์ (Element) ของช่องเปิดประเภท

ทรงกระบอก (Sleeve) ได้พร้อมกันหลายจุดในเวลารวดเร็วขึ้ น อีกทั้ งลดความเส่ียงการเกิด

ขอ้ผิดพลาดในการก่อสร้างจริง   

1.3 สมมติฐานของการศึกษา     

ในการตรวจสอบงานขั้นตอนน้ีจะตอ้งคน้หาจุดท่ีมีการชนกันของช้ินงานและมีการวาง

สัญลกัษณ์ (Element) ของช่องเปิดประเภททรงกระบอก (Sleeve) ทีละช่องจนครบทุกจุด ทุกชั้น  

และตรงตามระยะมาตรฐานท่ีก าหนดจากเส้นผ่านศูนยก์ลางของท่อ ตอ้งใช้เวลามากพอสมควรใน

การท าแต่ละคร้ัง ส่งผลใหช้ิ้นงานมีความล่าชา้ 
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จึงตั้ งสมมติฐานว่าหากเราสามารถหาวิธีค้นหาจุดชนกันของช้ินงานและสามารถใส่

สัญลกัษณ์ช่องเปิดไดโ้ดยอตัโนมติั จะท างานไดง้่ายและเร็วขึ้น เราจะสามารถแกไ้ขปัญหาน้ีได ้ 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

1.4.1 ขนาดของท่องานระบบสุขาภิบาล และงานระบบดบัเพลิง  

1.4.2 ท าการศึกษามาตรฐานและขอ้ก าหนดระยะห่างจากขอบท่อของระบบสุขาภิบาล และ

งานระบบดบัเพลิง ในการวางสัญลกัษณ์ช่องเปิด 

1.4.3 ศึกษาวิธีการการหาจุดชนกนัระหวา่งโมเดล (Model) ท่อกบังานผนงัทาง

สถาปัตยกรรม 

1.5 ขั้นตอนของการศึกษา  

1.5.1 ศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาการท างานของโปรแกรมอาชิแคด 

(Archicad 21)  และขอ้ก าหนดระยะห่างจากขอบท่อถึงขอบช่องเปิด และกระบวนการท างานดว้ย

ขอ้มูลประจ าโครงการท างานในปัจจุบนั เพื่อใหน้ ามาเป็นแนวทางในการพฒันา 

1.5.2 พฒันาโปรแกรมเสริม โดยใหส้ามารถใชง้านไดบ้นโปรแกรมออโตเ้ดสเรวิท 

(Autodesk Revit) 

1.5.3 ทดลองโปรแกรมเสริมท่ีสร้างขึ้นกบัผูป้ฏิบติังานจริงในปัจจุบนั โดยน าโปรแกรม

เสริมไปใหผู้ป้ฏิบติังานจริงจ านวน 7-10 ท่าน ไดท้ าการทดสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการใช้

งานเพื่อน าขอ้มูลมาสรุป 

1.5.4 รวบรวมผลการทดลองมาท าการสรุปและน ามาปรับปรุงเพิ่มเติมในกระบวนการ

ท างานและพฒันาโปรแกรมเสริม 
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1.6 นิยามและค าศัพท์ท่ีเกีย่วข้อง 

ตารางท่ี 1 นิยามและค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

Sleeve คือ สญัลกัษณ์ช่องเปิดประเภททรงกระบอก ส ำหรับติดตั้งกบังำนทอ่

Sphere คือ สญัลกัษณ์ทรงกลม ใช้ส ำหรับกำรวำงบอกต ำแหน่งท่ีเกิดปัญหำเพ่ือน ำไปแสดงบนรำยงำน

Block Out คือ

สญัลกัษณ์ช่องเปิดประเภทส่ีเหล่ียม ส ำหรับติดตั้งกบัทอ่ขนำดใหญ่ หรือดกั เหมำะส ำหรับงำน

ไฟฟ้ำ งำนระบบปรับอำกำศเป็นหลกั

Opening Drawings คือ

กระบวนกำรท ำสญัลกัษณ์บอกต ำแหน่งของช่องเปิด ท่ีผูรั้บเหมำจะท ำกำรเจำะให้ทอ่ ดกั หรือวตัถุ

ต่ำงๆผำ่นโครงสร้ำงหลกั หรือผนังไปได้

Element คือ องคป์ระกอบ ส่วนประกอบ, ปัจจยั, ส่วนส ำคญั, จ ำนวนเลก็น้อย

Highlight คือ ท ำให้มีควำมแตกต่ำงของสีเพ่ิมข้ึน

Function คือ มีหน้ำท่ีกำรใช้งำนให้เกิดประโยชน์

Export คือ กำรส่งออกของงำนโดยมีกำรบนัทึกสกลุงำนเป็นสกลุของโปรแกรมนั้นๆ

Import คือ กำรน ำเขำ้ของงำนโดยสกลุงำนท่ีน ำเขำ้จะตอ้งสำมำรถใช้ร่วมกนัในโปรแกรมนั้นๆได้

Zoom In คือ กำรขยำยหน้ำจอมมุมองให้เขำ้ใกลว้ตัถุท่ีตอ้งกำรดู

Transparency คือ กำรท ำให้วตัถุนั้นมีควำมโปร่งแสง สำมำรถมองทะลุได้

Software คือ
โปรแกรมหรือชุดค ำสัง่ ท่ีสัง่ให้ฮำร์ดแวร์ท ำงำน รวมไปถึงกำรควบคุมกำรท ำงำน ของอุปกรณ์

แวดลอ้มต่ำงๆ ซอฟตแ์วร์ เป็นส่ิงท่ีมองไมเ่ห็นจบัตอ้งไมไ่ด ้แต่รับรู้กำรท ำงำนของมนัได้

Dynamo คือ

Visual Programming ท่ีท  ำให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน ส ำหรับ ผูท่ี้ไมมี่พ้ืนฐำนทำงดำ้นกำรเขียนโปรมแก

รม แต่ผูใ้ช้งำนจะตอ้งเขำ้ใจกำรท ำงำนของค ำสัง่ท่ีเป็น Graphic (Node and Wire)

Family คือ สญัลกัษณ์ 3 มิติ หรือ 2 มิติ รูปของวตัถุนั้นเช่น เสำคอนกรีต เป็นตน้

Link คือ

ล้ิงคท่ี์เป็นไฟลท่ี์จดัเกบ็ไวภ้ำยในแฟ้มงำนดำ้นนอกโปรแกรม ใช้งำนโดยกำรเช่ือมต่อเขำ้มำในไฟล์

งำนหลกัภำยในโปรแกรมแต่ไมส่ำมำรถท ำงำนแกไ้ขได ้(ในท่ีน้ีซ่ึงหมำยถึงไฟลง์ำนจำก

โปรแกรมเรวิท “Revit”)

Designer คือ ผูอ้อกแบบงำนระบบต่ำงๆ

Modeler คือ ผูเ้ขียนแบบจ ำลองลกัษณะเป็นโมเดล 2 มิติ และ3มิติ ตำมแบบท่ีผูอ้อกแบบไดท้  ำกำรออกแบบไว้

Model คือ แบบจ ำลองลกัษณะเป็นภำพ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรมเฉพำะส ำหรับสร้ำงข้ึน

Combine คือ

งำนน ำงำนเขียนโมเดลจำกทกุระบบมำเปิดใช้งำนในโปรแกรมพร้อมๆกนัเพ่ือท ำกำรตรวจสอบ

กำรชนกนัของช้ินงำน

Warning คือ

กำรแจง้เตือนถึงปัญหำหรือควำมผิดปกติบำอยำ่งทั้งในรูปแบบสี สญัลกัษณ์ แถบหน้ำต่ำง และอ่ืนๆ

 บนช้ินงำน

Capture คือ

กำรถ่ำยภำพหรือจบัภำพจำกหน้ำจอคอมพิวเตอร์ โดยกำรใช้โปรแกรมเสริมหรือค ำสัง่จำก

คอมพิวเตอร์โดยตรง

Report คือ รำยงำนผลควำมผิดปกติหรือปัญหำท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบของตำรำง ภำพ หรือรำยกำรขอ้มลู เป็นตน้

Issues คือ ประเดน็ต่ำงๆท่ีเกิดปัญหำ

Generic Models คือ ประเภทของโมเดลชนิดหน่ึงซ่ึงเป็นแบบโมเดลทัว่ไป ใช้ในกำรสร้ำงแฟมิล่ี หรือโมเดลต่ำงๆ

User คือ ผูใ้ช้งำนโปรแกรม

Dimensions คือ กำรวดัคำ่ระยะของวตัถุต่ำงๆ

Parameter คือ ตวัแปรท่ีก ำหนดข้ึนมำเพ่ือเกบ็ขอ้มลู เช่น ตวัเลข คำ่ระยะ เป็นตน้
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บทท่ี 2 

หลกัการและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

การท างานในปัจจุบนันั้นอาศยัหลกัการท างานและขั้นตอนการท างานตามขอ้ก าหนดของ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวนัออก ด าเนินการตั้งแต่การออกแบบโดยวิศวกรผูอ้อกแบบกระทัง่

งานเขียนแบบโมเดล 3 มิติ โดยนกัเขียนแบบจ าลอง (BIM Modeler) 

ส าหรับการเขียนแบบของโครงการในปัจจุบันน้ีแบ่งเป็น 4 ช่วงหลกัๆ ซ่ึงแต่ละช่วงจะ

แสดงรายละเอียดของงาน และเง่ือนไขท่ีแต่ละโครงการเป็นผูก้  าหนด จะมีความส าคญัและความ

ละเอียดท่ีต่างกนั เร่ิมดว้ยงานแต่ละระบบนั้นจะตอ้งผ่านขั้นตอนของการเร่ิมเขียนโมเดล 3 มิติ คือ

ขั้นตอน Individual Serviced Drawing (ISD) ขั้นตอนถดัไปคือการน าโมเดล 3 มิติ ของแต่ละระบบ

มาท าการ Combine Serviced Drawing (CSD) หรือเรียกว่าการรวมงานกนัเพื่อตรวจสอบการชนกนั

ของแต่ละงาน จากนั้นเป็นขั้นตอนของการจดัเส้นทางการเขา้ถึงอุปกรณ์ Equipment Access Route 

Drawing (DRD) เพื่อจดัการเส้นทางการเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์ การติดตั้ง และการให้บริการหลงัการ

ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นไปอย่างเรียบร้อย และขั้นตอนสุดทา้ยท่ีส าคญัซ่ึงเป็นเน้ือหาหลกัของ

งานคน้ควา้อิสระเล่มน้ี และพบปัญหาในช่วงการท างานคือช่วงของ “Opening Drawings” เป็นช่วง

การเขียนแบบเพื่อบอกต าแหน่งของช่องเปิดก่อนถึงขั้นตอนการก่อสร้างจริง ซ่ึงขั้นตอนการท างาน

น้ีตอ้งมีการวางแผนการวางต าแหน่งช่องเปิดเพื่อให้งานระบบต่างๆภายในโครงการด าเนินไปได้

โดยไม่กระทบต่องานโครงสร้าง โดยทุกขั้นตอนท่ีกล่าวมาใชโ้ปรแกรมออโตเ้ดสเรวิท (Autodesk 

Revit) ในการสร้างโมเดล(Model) และการปรับแต่ง มีล าดับขั้นตอนการท างานภาพรวมทั้งหมด

ดงัน้ี 
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2.1 ขั้นตอนและกระบวนการเขียนแบบโมเดล (ภาพรวม) 

 

ภาพท่ี 1 ขั้นตอนและกระบวนการการเขียนแบบโมเดล (ภาพรวม) 
 

จะเห็นไดว้า่ทั้ง 4 ขั้นตอนมีความต่อเน่ืองกนัดงันั้นหากมีการแกไ้ขโมเดลงาน ก็จ าเป็นตอ้ง

แกไ้ขตามล าดบัดว้ยเช่นกนั ซ่ึง “Opening Drawings” เรียกว่าเป็นกระบวนการตรวจสอบโมเดลทุก

ระบบเพื่อความถูกตอ้งจากการ Combine Serviced Drawing CSD ไปแลว้ในคร้ังแรก และเพื่อท า

การใส่สัญลกัษณ์บอกต าแหน่งช่องเปิดประเภททรงกระบอก (Sleeve) ก่อนจะท าการส่งต่อให้แก่

ทางฝ่ายงานสถาปัตยกรรม(Architecture) ท าการเจาะผนังหรือพื้นในโมเดล 3 มิติให้ตรงกับ

สัญลักษณ์บอกต าแหน่งช่องเปิด และเม่ือทุกอย่างสมบูรณ์แล้วเสร็จ จึงส่งแบบทั้ งหมดไปยงั

ผูรั้บเหมาเพื่อท าการก่อสร้างจริง  มีรายละเอียดของขั้นตอนดงัขอ้ท่ี 2.1.2 
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2.1.2 ขั้นตอนและกระบวนการวางสัญลกัษณ์ช่องเปิด (Opening Drawings) 

 

 

ภาพท่ี 2 ขั้นตอนและกระบวนการท างานวางสัญลักษณ์ช่องเปิด (Opening Drawings) ในปัจจุบัน ท่ี
เกิดปัญหาขึน้ 

 

จากกระบวนการท างานดังภาพท่ี 2 จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการท างานมกัจะมีโอกาสแกไ้ข

โมเดล(Model) อยู่บ่อยคร้ังและใช้เวลาในการท างานแต่ละคร้ังค่อนขา้งมากจนกระทั่งงานเสร็จ

สมบูรณ์ และในการท าขั้นตอนวางสัญลกัษณ์ช่องเปิด (Opening Drawings) และพบช่วงปัญหาใน

ระหวา่งการท างานอยู ่2 จุดใหญ่คือ ช่วงการคน้หาจุดท่ีชนกนั และช่วงการวางสัญลกัษณ์ช่องเปิด 

การวางสัญลักษณ์ช่องเปิดนั้นจ าเป็นต้องใช้มาตรฐานการติดตั้งช่องเปิดเพื่ออ้างอิงให้

ถูกตอ้ง รวมถึงขนาดของสัญลกัษณ์ช่องเปิด เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัในการก่อสร้างของแต่ละ

โครงการ จึงจ าเป็นตอ้งวดัระยะในจุดต่างๆใหถู้กตอ้ง  โดยมีมาตรฐานเป็นแนวทางดงัน้ี 

2.2 มาตรฐานการติดตั้งช่องเปิด (ใช้อ้างองิในปัจจุบัน) 

มาตรฐาน GOST (GOSSTANDRAD) GOST 11214-86 และ GOST 23166-99 จะก าหนด

ข้อก าหนดทางเทคนิคส าหรับการออกแบบประเภทชนิดเคร่ืองหมายและขนาดมาตรฐานของ

หนา้ต่างและช่องเปิดส าหรับอาคารท่ีพกัอาศยั 
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มาตรฐานก าหนดขนาดมาตรฐานส าหรับช่องเปิดและหน้าต่างท่ีมีความสูง 60, 90, 120, 

135, 150, 180 ซม. และความกวา้ง 60, 90, 100, 120, 150, 180 ซม. ตวัอย่างเช่นตามขอ้ก าหนดของ 

GOST คือ หากมีหน้าต่าง หรือขอบท่อท่ีเรียงใกลก้นัวดัไดข้นาด 560 x 870 มม. ขนาดช่องเปิดจึง

ตอ้ง 610 x 910 มม. ; 560 x 1170 มม. ขนาดช่องเปิดจึงต้อง 610 x 1210 มม. ดังนั้นควรเผื่อระยะ

ช่องเปิดมากกวา่ขนาดวตัถุจริง 50 มิลลิเมตร (Th-n.decroexpro.com, 2015-2019) 

2.3 ขั้นตอนการตรวจสอบจุดชนกนัระหว่างงานสถาปัตยกรรมและงานระบบ ก่อนจะท าการใส่

ต าแหน่งช่องเปิด (วิธีทีใ่ช้งานอยู่ในปัจจุบัน)  

ปัจจุบนัมีการตรวจสอบจุดชนกนัของโมเดลอยู ่2 ประเภท คือการตรวจสอบเพื่อการแกไ้ข

โมเดล และการตรวจสอบเพื่อสรุปรายงาน โดยเลือกใชง้าน 2 โปรแกรมดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 3 การตรวจสอบจุดชนกันของโมเดล(Model)โดยโปรแกรม Revit และ Naviswork 
 

สาเหตุในการใช้งานท้ัง 2 โปรแกรม (Navisworks Manage & Autodesk Revit) 

ในการท างานโครงการปัจจุบันนั้นจะต้องด าเนินการตามมาตรฐานส าหรับการท างาน

โครงการหรือเรียกว่า BEP (BIM EXECUTION PLAN FOR PROJECT) ซ่ึงส าหรับโครงการน้ีมี

ขอ้ก าหนดในด้านการใช้โปรแกรมน าเสนองาน รีวิว (Review) เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าและ

ปัญหาของช้ินงานให้เป็นการท าผ่านโปรแกรมนาวิสเวิร์ค (Navisworks Manage) โดยให้ใช้สกุล
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ไฟล์ .NWC , .NWF หรือ .NWD เท่านั้น เน่ืองจากไฟล์งานสกุลเหล่าน้ีมีขนาดไฟล์ท่ีเล็ก สามารถ

เปิดใชง้านกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กไดส้ะดวก ส่วนในการเขียนหรือแกไ้ขโมเดล 2 มิติ และ 

3 มิติก าหนดให้ใชเ้ป็นโปรแกรมออโตเ้ดสเรวิท (Autodesk Revit 2017) ขึ้นไป จึงจ าเป็นตอ้งมีการ

ตรวจสอบจุดชนกนัของโมเดลอยู่ทั้ง 2 ประเภท คือ 1.) ตรวจสอบจุดชนกนัโดยโปรแกรมออโตเ้ดส

เรวิท (Autodesk Revit 2017) ขึ้นไป เพื่อการแกไ้ขช้ินงานโดยตรงทั้งแกไ้ขในเบ้ืองตน้ และแก้ไข

หลงัจากการปรึกษาหาขอ้สรุปของปัญหาจุดใหญ่ๆแลว้ 2.) ตรวจสอบจุดชนกนัโดยโปรแกรมนาวิส

เวิร์ค (Navisworks Manage) เพื่อจดัท ารายการปัญหาการชนกนัท่ีเกิดขึ้น เรียบเรียงปัญหาท่ีเป็นจุด

ใหญ่และส าคญัเพื่อหาขอ้สรุปในการแก้ไขก่อน โดยตอ้งส่งเป็นแบบรายงาน (Report) เป็นสกุล

ไฟลท่ี์ช้ีแจงไวข้า้งตน้ใหก้บัแต่ละแผนกเพื่อรับทราบตรงกนัในทุกสัปดาห์  

ซ่ึงมีหลกัการท างานของทั้ง 2โปรแกรมดงัน้ี 

 2.3.1 ตรวจสอบจุดชนกนัโดยโปรแกรมออโตเ้ดสเรวิท (Autodesk Revit 2020)  

 2.3.1.1 น าโมเดลท่อ โครงสร้างอาคาร และสถาปัตยกรรม มาท าการตรวจสอบจุด

ชนกนั โดย  

1.เลือกเมนู Collaborate 

2.เลือก Interference Check 

3.เลือก Run Interference Check ดงัภาพ 

 
  

 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ตรวจสอบจุดชนกันโดยโปรแกรมออโต้เดสเรวิท (Autodesk Revit) ขั้นตอนท่ี1 
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2.3.1.2 โปรแกรมจะแสดงหนา้ต่าง ใหเ้ลือกโปรเจค (Project) ท่ีตอ้งการตรวจสอบ  

โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน ด้านหน่ึงเป็นการเลือกช้ินงาน และหมวดหมู่ในช้ินงานแรกท่ีต้องการ

ตรวจสอบ อีกดา้นเป็นการเลือกอีกช้ินงานและหมวดหมู่ท่ีจะตรวจสอบร่วมกนั 

1. เม่ือเราเปิดงานระบบ งานระบบจะเป็นงานปัจจุบนั (Current Project) 

2. เลือกหมวดหมู่ของงานส่ิงท่ีตอ้งการตรวจสอบ เช่น ท่อ (Pipe) 

3. เลือกงานอีกงานซ่ึงคืองานสถาปัตยกรรม  

4. เลือกหมวดหมู่ของงานส่ิงท่ีตอ้งการตรวจสอบ เช่น ผนงั (Walls) แลว้เลือก OK 

 
ภาพท่ี 5 ตรวจสอบจุดชนกันโดยโปรแกรมออโต้เดสเรวิท (Autodesk Revit) ขั้นตอนท่ี2 

 

2.3.1.3 เลือก Element ท่ีตรวจสอบแลว้พบจุดชนกนัใหแ้สดงค่า  

จากนั้นให้เลือก Show เพื่อแสดงหน้าต่างของโมเดลท่ีเกิดการชนกัน แต่หากผูใ้ช้งานไม่ได้เปิด

หนา้ต่าง 3 มิติ หรือหนา้ต่างท่ีมีจุดชนกนัตามรหัส (ID) เอาไวโ้ปรแกรมจะแสดงหน้าต่างแจง้เตือน 

เพื่อคน้หาหนา้ต่างท่ีเหมาะสมหรือหนา้ต่างท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการ ใหเ้ลือก OK ดงัภาพ 
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ภาพท่ี 6 ตรวจสอบจุดชนกันโดยโปรแกรมออโต้เดสเรวิท (Autodesk Revit) ขั้นตอนท่ี3 

 

2.3.1.4 โปรแกรมจะแสดงแถบหนา้ต่างดงัภาพ โดยแต่ละรายการท่ีวตัถุชนกนันั้นจะมี

เลขท่ีรหสั (ID) ของจุดนั้นๆ หากตอ้งการใหแ้สดงโมเดลจุดนั้นใหท้ าการคลิกท่ีปุ่ ม Show แต่หาก

ผูใ้ชง้านไม่ไดเ้ปิดหนา้ต่าง 3 มิติ (3D) หรือหนา้ต่างท่ีมีจุดชนกนัตามรหสั (ID) เอาไว ้โปรแกรมจะ

แสดงหนา้ต่างแจง้เตือนขึ้นมา ดงักรอบหนา้ต่างดา้นขวาของภาพเพื่อคน้หาหนา้ต่างท่ีเหมาะสม 

หรือท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการ ผูใ้ชง้านคลิกปุ่ ม Show ไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่พบหนา้ต่างท่ีตอ้งการใหแ้สดง 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 7 ตรวจสอบจุดชนกันโดยโปรแกรมออโต้เดสเรวิท (Autodesk Revit) ขั้นตอนท่ี4 
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2.3.1.6 หากผูใ้ชง้านตอ้งการเปิดดูวตัถุท่ีชนกนัในหนา้ 3มิติ (3D) ทนัที ใหท้ าการคลิก

รายการท่ีตอ้งการ จากนั้นคลิกท่ีสัญลกัษณ์รูปบา้น (สัญลกัษณ์ 3D VIEW)  

 
ภาพท่ี 8 ตรวจสอบจุดชนกันโดยโปรแกรมออโต้เดสเรวิท (Autodesk Revit) ขั้นตอนท่ี5 

 
จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหนา้ 3 มิติ โดยโมเดลจะเป็นภาพรวมมุมกวา้ง ยงัไม่มีการขยายเขา้ไปยงั
จุดท่ีมีการชนกนั แต่มีการใส่สีสันท่ีแตกต่างเพื่อใหเ้ห็นชดัขึ้น ผูใ้ชง้านจ าเป็นตอ้งหมุนมุมมองเอง
ดงัภาพท่ี 9 
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ภาพท่ี 9 ตรวจสอบจุดชนกันโดยโปรแกรมออโต้เดสเรวิท (Autodesk Revit) ขั้นตอนท่ี6 

 

2.3.1.7 จากภาพท่ี 9 จะเห็นไดว้า่มีรายการยงัคงแสดงอยู ่และมีโมเดลหนา้ 3 มิติแสดงอยู ่

ผูใ้ชง้านตอ้งท าการขยายภาพ (Zoom In) และปรับมุมมองเอง 

 

 
ภาพท่ี 10 ตรวจสอบจุดชนกันโปรแกรมออโต้เดสเรวิท (Autodesk Revit) ขั้นตอนท่ี7 
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2.3.1.8 โปรแกรมจะสามารถขยาย(Zoom In)ไดก้็ต่อเม่ือ เลือกดูจุดชนกนั จุดอ่ืนก่อน ดงัวิธี

ในภาพน้ี คือ คลิกตรงรายการรหัส(ID) จุดอ่ืน >> คลิก Show  โปรแกรมจะท าการขยายภาพไปยงั

จุดนั้น แลว้จึงกลบัไปคลิกรายการรหัส(ID) เดิมในคร้ังแรกท่ีตอ้งการคน้หา >>  คลิก Show อีกคร้ัง  

(เน่ืองจากโปรแกรมไดถู้กตั้งค่าใหเ้ล่ือนเปล่ียนหนา้ต่างอตัโนมติัไปเร่ือยๆ จึงท าใหห้ากคลิกซ ้าท่ีจุด

เดิม โปรแกรมจะแสดงจุดเดิมแต่เปล่ียนเป็นหนา้ต่างอ่ืนท่ีไม่ใช่หนา้ต่าง 3 มิติ จนกระทัง่วนกลบัมา

หนา้ต่าง 3 มิติอีกคร้ัง ลกัษณะตามภาพท่ี 10 ท่ีกล่าวไวข้า้งตน้) 

 
ภาพท่ี 11 ตรวจสอบจุดชนกันโดยโปรแกรมออโต้เดสเรวิท (Autodesk Revit) ขั้นตอนท่ี8 

 

2.3.1.9 หากโมเดลอาคารมีหลายชั้น หรือค่อนขา้งซบัซอ้น (จากตวัอยา่งมี 2 ชั้น) 

ผูใ้ช้งานต้องการค้นหาจุดชนกันแล้วตรงกับชั้นท่ี 1 (ยกตัวอย่าง) หรือชั้นใดใดท่ีมอง

ค่อนขา้งยาก เม่ือผูใ้ช้งานคลิกท่ีรายการรหัส (ID) นั้นแลว้ โปรแกรมจะขยายภาพให้ระดบัหน่ึง แต่

จะไม่แสดงให้เห็นวตัถุช้ินนั้นๆหากมีส่วนอ่ืนๆของโมเดลบงัอยู่ดงัภาพ ผูใ้ช้งานจึงตอ้งปรับหมุน

โมเดลเองเพื่อหาวตัถุช้ินนั้น ซ่ึงจะแสดงตวัอยา่งใหเ้ห็นในภาพถดัไป 
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ภาพท่ี 12 ตรวจสอบจุดชนกันโดยโปรแกรมออโต้เดสเรวิท (Autodesk Revit) ขั้นตอนท่ี9 

 

2.3.1.10 จากท่ีกล่าวไวภ้าพก่อนหนา้ ผูใ้ชง้านตอ้งท าการปรับหมุนโมเดลเพื่อหาวตัถุท่ีมี

การชนกนัดว้ยตนเองดงัภาพน้ี โดยโปรแกรมไดมี้การใส่สีใหแ้ตกต่างไวใ้หแ้ต่ก็ยงัคงไม่ไดท้ าการ

ขยายภาพโมเดล (Zoom In) ใหเ้ช่นเดิม  

 
ภาพท่ี 13 ตรวจสอบจุดชนกันโปรแกรมออโต้เดสเรวิท (Autodesk Revit) ขั้นตอนท่ี10 
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2.3.1.11 อีกหน่ึงกรณี คือหากผูใ้ชง้านตอ้งการตรวจสอบการชนกนับนหนา้ 2 มิติ 

แต่ไม่ไดเ้ปิดหนา้ช้ินงาน 2 มิติ (2D)ไว ้โปรแกรมจะไม่สามารถแสดงจุดท่ีชนกนัได ้โดยจะ

แสดงขอ้ความขึ้นแจง้เตือน ใหเ้ลือกปุ่ ม Close 

 
ภาพท่ี 14 ตรวจสอบจุดชนกันโดยโปรแกรมออโต้เดสเรวิท (Autodesk Revit) ขั้นตอนท่ี11 

 

2.3.1.12 ผูใ้ชง้านตอ้งเปิดหนา้2 มิติ ท่ีมีโมเดลนั้นๆอยู ่จากนั้นจึงท าการคลิก ปุ่ มShow 

เพื่อให้โปรแกรมแสดงส่วนท่ีชนกนัของโมเดลในหนา้นั้นๆได ้

 
ภาพท่ี 15 ตรวจสอบจุดชนกันโดยโปรแกรมออโต้เดสเรวิท (Autodesk Revit) ขั้นตอนท่ี12 
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2.3.1.13 หากผูใ้ชง้านตอ้งการดูโมเดล 3 มิติ (3D) บริเวณจุดท่ีชนกนัโดยใหต้ดัเฉพาะส่วน

ใกลเ้คียง (Selection Box) ตอ้งท าตามขั้นตอนดงัน้ี 

1) เลือก Manage >> Select by ID 

2) จะแสดงหนา้ต่างใส่รหสั (ID) ให้น าเลขรหสัท่ีตอ้งการคน้หาไปใส่ 

3) เลือก OK 

 
ภาพท่ี 16 ตรวจสอบจุดชนกันโดยโปรแกรมออโต้เดสเรวิท (Autodesk Revit) ขั้นตอนท่ี13 

 

4) เลือก Selection Box 

จากนั้นในหนา้  3 มิติ (3D) จะแสดงโมเดลในลกัษณะเฉพาะจุดตามท่ีเราตอ้งการ แต่หาก

ตอ้งการคน้หาจุดอ่ืนๆ จะตอ้งท าการเลือกใชเ้มนู Select by ID อีกคร้ัง แต่จ าเป็นตอ้งปิดหนา้ 

Selection Box เดิมก่อน เน่ืองจากโปรแกรมไม่สามารถเปิดจุดอ่ืนต่อเน่ืองไดท้นัที 
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ภาพท่ี 17 ตรวจสอบจุดชนกันโดยโปรแกรมออโต้เดสเรวิท (Autodesk Revit) ขั้นตอนท่ี14 

 

 จะเห็นไดว้า่ขั้นตอนการคน้หาจุดชนกนั สามารถเลือกดูไดที้ละจุด ซ่ึงค่อนขา้งซบัซอ้นและ

ใชเ้วลานานพอสมควร 

2.3.2 ตรวจสอบจุดชนกนัโดยโปรแกรม Navisworks Manage  

ก่อนจะท าการเร่ิมโปรแกรม Navisworks ใหท้ าการบนัทึกไฟล ์(File) งานหลงัจากท่ีท าการ

ขึ้นโมเดล 3 มิติเสร็จแลว้จากโปรแกรมออโตเ้ดสเรวิท (Autodesk Revit) โดยบนัทึกเป็นไฟลส์กุล 

(.NWC) 

2.3.2.1 เร่ิมโปรแกรมโดยการเลือกท่ีเมนู Home จากนั้นเลือกค าสั่ง Append เพื่อน าไฟล ์

(File) งานสกุล (.NWC) ของระบบท่ีตอ้งการตรวจสอบจุดชนกนัเขา้มาในตวัโปรแกรม 
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ภาพท่ี 18 ตรวจสอบจุดชนกันโดยโปรแกรมนาวิสเวิร์ค ( Navisworks Manage) ขั้นตอนท่ี1 
 

2.3.2.2 เลือกไฟล ์(File) งานทั้งหมดท่ีตอ้งการ จากนั้นกด Open และ กด Ok 

ภาพท่ี 19 ตรวจสอบจุดชนกันโดยโปรแกรมนาวิสเวิร์ค ( Navisworks Manage) ขั้นตอนท่ี2 
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2.3.2.3 ท าการบนัทึกเป็น (Save as) เพื่อรวมงานใหเ้ป็นโครงการเดียวกนั โดยบนัทึกเป็น

สกุลไฟล ์(.NWF) 

 
ภาพท่ี 20 ตรวจสอบจุดชนกันโดยโปรแกรมนาวิสเวิร์ค ( Navisworks Manage) ขั้นตอนท่ี3 

  
2.3.2.4 เขา้เมนู Home เลือก Set เลือก Manage Sets 

 
ภาพท่ี 21 ตรวจสอบจุดชนกันโดยโปรแกรมนาวิสเวิร์ค ( Navisworks Manage) ขั้นตอนท่ี4 

 
2.3.2.5 ท าการตั้งค่าเง่ือนไขของการตรวจสอบหากตอ้งการยกเวน้ หรือเลือกส่ิงใดในไฟล์

งานขั้นตอนน้ีจะเป็นการตั้งค่าส่ิงเหล่าน้ี โดยการเลือกเมนู Home เลือกท่ี Selection Tree บน
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หนา้ต่างจะแสดงไฟลง์านต่างๆ ใหเ้ลือกงานท่ีตอ้งการตั้งเง่ือนไข จากนั้นกด Save Selection 

จากนั้นโปรแกรมจะสร้างโฟลเดอร์ (Folder) งานขึ้นมา ใหต้ั้งช่ือตามท่ีตอ้งการ 

 
ภาพท่ี 22 ตรวจสอบจุดชนกันโดยโปรแกรมนาวิสเวิร์ค ( Navisworks Manage) ขั้นตอนท่ี5 

 

2.3.2.6 การตั้งค่าเง่ือนไขแบบคน้หาใหเ้ลือก Find Items จากนั้น เลือกไฟลง์านท่ีตอ้งการ

สร้างเง่ือนไข ดา้นขวาของหนา้ต่างจะมีหวัขอ้ใหต้ั้งค่าเง่ือนไขตามท่ีเราตอ้งการดงัรูป 

ภาพท่ี 23 ตรวจสอบจุดชนกันโดยโปรแกรมนาวิสเวิร์ค ( Navisworks Manage) ขั้นตอนท่ี6 
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2.3.2.7 หลงัจากตั้งค่าเรียบร้อย ใหท้ าการบนัทึกเป็นแบบ (Save Search) 

 
ภาพท่ี 24 ตรวจสอบจุดชนกันโดยโปรแกรมนาวิสเวิร์ค ( Navisworks Manage) ขั้นตอนท่ี7 

 
2.3.2.8 เร่ิมการตรวจสอบจุดชนกนัของงานแต่ละระบบ (Clash Detection) โดยการกดเลือก

กลุ่มงานเป็น 2 กลุ่ม ระหวา่งระบบแรก และระบบท่ีสองท่ีตอ้งการตรวจสอบ จากนั้น Add Test 

 
ภาพท่ี 25 ตรวจสอบจุดชนกันโดยโปรแกรมนาวิสเวิร์ค ( Navisworks Manage) ขั้นตอนท่ี8 
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2.3.2.9 โปรแกรมจะตั้งกลุ่มระบบการชุดแรกขึ้นมา จากนั้นใหก้ดเลือก Run Test 

 
ภาพท่ี 26 ตรวจสอบจุดชนกันโดยโปรแกรมนาวิสเวิร์ค ( Navisworks Manage) ขั้นตอนท่ี9 

 
2.3.2.10 เม่ือโปรแกรมแสดงรายการท่ีมีการชนกนัของระบบ ใหเ้ราท าการเลือกทีละจุดเพื่อ

ขยายดูส่วนท่ีมีการชนกนั โดยการกด Fit Selection เพื่อขยายเฉพาะส่วนท่ีมีการชนกนั 

 

ภาพท่ี 27 ตรวจสอบจุดชนกันโดยโปรแกรมนาวิสเวิร์ค ( Navisworks Manage) ขั้นตอนท่ี10 
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เม่ือเจอจุดท่ีชนกนัแลว้โปรแกรมจะแสดงรหสั (ID) ของวตัถุช้ินนั้นๆ และมีการแสดง

สถานะของการชนกนัของโมเดล 

 

ภาพท่ี 28 ภาพแสดงสถานะต่างๆ ของจุดท่ีชนกันของโมเดล (Clash) 
 

 

ภาพท่ี 29 ภาพแสดงการเลือกเปลี่ยนสถานะต่างๆ ของจุดท่ีชนกันของโมเดล (Clash) 
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จากภาพขา้งตน้สถานะ(Status) ของการเช็คจุดชนกนัของโมเดล มีทั้งหมด 5 สถานะ 

• New = จะขึ้นตอนพบจุดชนกนั (Clash) จุดใหม่  

• Active = ส าหรับจุดชนกนั (Clash) เก่าท่ียงัไม่มีการแกไ้ข 

• Resolve = ส าหรับจุดชนกนั (Clash) เก่าท่ีท าการแกไ้ขแลว้ 

• Review = การรอตรวจสอบอีกคร้ัง/หรือตรวจสอบแลว้ แต่ยงัมีประเด็น 

• Approve = ผา่นการอนุมติั และไม่ตอ้งมีการแกไ้ขใดๆ แลว้ 

เพื่อใหผู้ใ้ชง้านไดท้ าการเสนอรายงานต่อไปยงัแผนกอ่ืนๆประจ าทุกสัปดาห์เพื่อประชุม

ปรึกษาหาวิธีแกไ้ขส่วนของการชนกนัของโมเดลท่ีเกิดขึ้นโดยเลือก 20 ปัญหาหลกัท่ีตอ้งแกไ้ขก่อน 

และยงัส่งรายงานกลบัไปยงัผูเ้ขียนโมเดลใหท้ าการตรวจสอบและแกไ้ขต่อไป 

2.3.2.11 ตวัอยา่งรายงานจุดชนกนั (Clash Report)

 

ภาพท่ี 30 ตัวอย่างรายงานจุดชนกันของโมเดล (1) 
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ภาพท่ี 31 ตัวอย่างรายงานจุดชนกันของโมเดล (2)  
 

จากตวัอย่างรายงาน (Report) ขา้งตน้นั้น จะเป็นการน าเสนอวิวรูปภาพ (View Point) ในจุด

ท่ีเกิดปัญหาหลักใหญ่และรายการปัญหาอ่ืนๆตามตางรางจะบอกถึงต าแหน่งท่ีเกิด  (Location)  

ลกัษณะของปัญหา ช้ีวา่แผนกใดเป็นผูรั้บผิดชอบช้ินงาน และสถานะของงาน 

2.3.3 การแกไ้ขปัญหาการใชง้านโปรแกรมในปัจจุบนัดว้ยโปรแกรมออโตเ้ดสเรวิท 

(Autodesk Revit) 

2.3.3.1 เร่ิมจากการตรวจสอบจุดชนกนัโดยเบ้ืองตน้จะใชก้ารเปิดมุมมอง 3มิติ  

และมองดว้ยสายตา หากมีจุดไหนชนกนัแลว้จึงท าการใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิดดว้ยมือ 

2.3.3.2 ใชเ้มนู Interference Check ในโปรแกรมออโตเ้ดสเรวิท (Autodesk Revit)  

ช่วยในการหา จากนั้นเม่ือไดร้หสั (ID) ของจุดท่ีชนกนัแลว้ จึงเขา้ไปแกไ้ขเป็นจุด ๆ ยงัไม่มีการ

ท างานรูปแบบอ่ืนท่ีช่วยใหเ้ร็วขึ้น 
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จากท่ีกล่าวมานั้นผูเ้ขียนโมเดลยงัจ าเป็นจะตอ้งท าการแกไ้ขทีละจุดตามจ านวนรหสั (ID) ท่ี

ค้นพบซ่ึงค่อนข้างใช้เวลานาน  หรือหากค้นหาด้วยตาเปล่าอาจท าให้มีการหาจุดชนกันได้ไม่

ครบถว้น มองขา้มไปในบางจุด เน่ืองจากโมเดลค่อนขา้งมีความซบัซอ้น แต่ละระบบมีการเรียงซอ้น

กนัจ านวนมาก เพราะเหตุน้ีอาจท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดจากตวัผูท้  าโมเดลได้ โดยยงัไม่มีเคร่ืองมือ

เสริมอ่ืนๆ เขา้มาช่วยแกไ้ขปัญหาในการท างานน้ี 

2.4 ลกัษณะของสัญลกัษณ์ช่องเปิด (ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน)   

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลกัษณะรูปร่างของวตัถุท่ีตอ้งการเปิดช่องเพื่อใหว้ตัถุนั้นผ่าน

ผนงัหรือพื้นไปได ้ซ่ึงวตัถุเหล่าน้ีตวัอยา่งเช่น ท่อ ดกั เป็นตน้  

2.4.1 ช่องเปิดแบบทรงกระบอก (Sleeve)  

ลกัษณะหนา้ตดัเป็นวงกลม วสัดุท่ีใชข้ึ้นอยูก่บัทางโครงการก าหนด ขนาดเส้นผา่น

ศูนยก์ลางจะใหญ่กวา่ขนาดท่อ 50 มิลลิเมตร ตวัอยา่งเช่น หากท่อมีขนาด 100 มิลลิเมตร ช่องเปิดน้ี

จะมีขนาด 150 มิลลิเมตร เป็นค่าเผ่ือ และความหนาจะปรับใหห้นาตามพื้น หรือผนงั ท่ีตอ้งการเจาะ 

 

ภาพท่ี 32 ลักษณะของช่องเปิดแบบทรงกระบอก 

 
ภาพท่ี 33 ลักษณะช่องเปิดแบบทรงกระบอกท่ีท าการติดตั้งไปยงัพืน้ 
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ภาพท่ี 34 ลักษณะตัวสัญลักษณ์ช่องเปิดทรงกระบอก (Sleeve) แบบท่ีใช้งานในปัจจุบันเม่ือมีการ
ปรับแบบ (เกิดปัญหา) 

 

ลกัษณะตวัสัญลกัษณ์ช่องเปิดแบบทรงกระบอก (Sleeve) ส่วนใหญ่พบบ่อยในการใชง้าน

กบัท่อกลม เช่น งานระบบสุขาภิบาล และระบบดบัเพลิง แบบท่ีใชง้านในปัจจุบนั เป็นการสร้างแฟ

มิล่ี (Family) แบบเฟสเบส (Face Based) หรือเรียกว่าแบบท่ีวางกับพื้นผิวของวตัถุท่ีตอ้งการ โดย

ไม่ไดใ้ห้แฟมิล่ีน้ียึดติดกบัประเภท(Category)วตัถุใดวตัถุหน่ึง จึงท าให้แฟมิล่ีนั้นๆลอยตวัไดห้รือ

หลุดจากโมเดลดงัภาพหากเราท าการเคล่ือนยา้ยแฟมิล่ี 

ขอ้เสีย : เน่ืองจากแฟมิล่ีนั้นไม่ไดย้ึดติดกบัวตัถุใดวตัถุหน่ึง จึงท าให้หากมีการเคล่ือนยา้ย

โมเดลงานผนังหรือพื้น จะท าให้แฟมิล่ีนั้นไม่เคล่ือนยา้ยตามไปดว้ย ส่งผลให้ตอ้งมีการแกไ้ขงาน

ซ ้ าซ้อน และหากหาแฟมิล่ีตวันั้นๆไม่พบ และมีการหลงเหลือแฟมิล่ีไวใ้นจุดท่ีเราอาจมองไม่เห็นก็

จะส่งผลให้การใส่แฟมมิล่ีมีขอ้ผิดพลาด ในทางกลบักันหากตั้งค่าแฟมิล่ีเป็นแบบยึดติดกับวตัถุ

(Hosted) เช่น ผนัง ก็ยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี เน่ืองจากลกัษณะการท างานในปัจจุบนัเป็น

แบบเปิดไฟล์งานแยกแล้วจึงวางสัญลักษณ์ดังท่ีได้กล่าวไว้ในขั้นตอนและกระบวนการวาง

สัญลกัษณ์ช่องเปิด (Opening Drawings) ขอ้ 2.1.2 นั้น จึงท าให้แฟมิล่ีไม่สามารถยดึติดกบัผนงัท่ีอยู่

คนละไฟลง์านกนัไดน้ั้นเอง อีกทั้งเป็นแฟมิล่ีท่ีมีขนาดแบบตายตวั ปรับค่าไม่ได ้ใชไ้ดเ้ฉพาะขนาด

ท่ีสร้างไวเ้ท่านั้น 

2.4.2 ช่องเปิดส่ีเหล่ียม (Block Out)  

เป็นลกัษณะส่ีเหล่ียม ปรับขนาดความกวา้งความสูงได ้(การปรับระยะขึ้นอยูก่บัผูส้ร้างวตัถุ

ช่องเปิดน้ี) ส่วนมากความหนาจะปรับใหห้นาตามพื้น หรือผนงั ท่ีตอ้งการเจาะ 



  29 

โดยการติดตั้ งจะใช้ระยะให้ใหญ่กว่าขนาดโมเดลด้านละ 50 มิลลิเมตร เป็นค่าเผื่อ 

ตวัอย่างเช่น หากขนาดโมเดลท่อ หรือดักมีความกวา้ง 100x 50 มิลลิเมตร ขนาดของช่องเปิดคือ 

150x100 มิลลิเมตร เป็นตน้ 

 

ภาพท่ี 35 ลักษณะช่องเปิดแบบส่ีเหลี่ยม 
 

 
ภาพท่ี 36 ลักษณะช่องเปิดแบบส่ีเหลี่ยมท่ีท าการติดต้ังไปยงัผนัง 

 

 
 

ภาพท่ี 37 ลักษณะตัวสัญลักษณ์ช่องเปิดส่ีเหลี่ยม (Block Out) ท่ีใช้ในปัจจุบัน  
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ลกัษณะของตวัสัญลกัษณ์ช่องเปิดส่ีเหล่ียม (Block Out) แบบท่ีใชง้านในปัจจุบนั เป็นการ

ใช้งานในกรณีท่ีมีท่อติดตั้งติดกนัในระยะท่ีไม่สามารถใส่ช่องเปิดแบบทรงกระบอก (Sleeve)ได ้

หรือติดตั้งเรียงกันเป็นจ านวนมาก ซ่ึงจะง่ายต่อการเจาะในการก่อสร้างจริง แต่หากเป็นงานของ

ระบบสุขาภิบาลและงานระบบดับเพลิงจะพบได้น้อย เน่ืองจากเป็นท่อน ้ าและการติดตั้งมักไม่

เหมาะในการเดินระยะใกล้ร่วมกับงานระบบอ่ืนๆเช่น งานไฟฟ้า เป็นต้น จึงท าให้การใช้งาน

สัญลักษณ์ช่องเปิดส่ีเหลี่ยม (Block Out) พบได้บ่อยในงานระบบไฟฟ้า และงานระบบปรับอากาศท่ี

มีขนาดใหญ่  

ด้วยเหตุนีจึ้งมุ่งเน้นแก้ปัญหาในด้านสัญลักษณ์ช่องเปิดแบบทรงกระบอก (Sleeve) เป็น
หลักเน่ืองจากพบได้บ่อยในงานระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง 

 

2.5 การสร้างแฟมิลี ่(Family) (ในปัจจุบันท่ีใช้งานอยู่)   

 2.5.1 เลือกสร้างแฟมิล่ี (Family) ของสัญลกัษณ์ช่องเปิดแบบทรงกระบอก (Sleeve)  

ใหเ้ป็นแบบปรับค่าไม่ได ้แต่สร้างเป็นขนาดมาตรฐานท่ีพบบ่อย จะสามารถเลือกใชง้านได้

ตามขนาดของท่อ โดยขนาดสัญลกัษณ์ช่องเปิดแบบทรงกระบอก (Sleeve) ท่ีใชง้านบ่อยคือ ขนาด 

150, 200, 250 (มิลลิเมตร) 

  
ภาพท่ี 38 สร้างแฟมิลี่ (Family) ทรงกระบอก(Sleeve) แบบเดิม ขั้นตอนท่ี 1 
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ภาพท่ี 39 สร้างแฟมิลี่ (Family) ทรงกระบอก(Sleeve) แบบเดิม ขั้นตอนท่ี 2 

 

2.5.2 เลือกสร้างแฟมิล่ี Family ของสัญลกัษณ์ช่องเปิดแบบส่ีเหล่ียม (Block Out)  

เป็นแบบปรับค่าไดจ้ะสามารถปรับไดต้ามขนาดของท่อท่ีมาอยูร่วมกนั โดยใชจุ้ดอา้งอิง

เป็นจุดกลาง (Center) 

 
 

ภาพท่ี 40 แฟมิลี่ (Family)ทรงส่ีเหลี่ยม(Block out) แบบเดิมขั้นตอนท่ี1 
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ภาพท่ี 41 แฟมิลี่ (Family)ทรงส่ีเหลี่ยม(Block out) แบบเดิมขั้นตอนที2่ 

 

1. เลือกการตั้งค่าการแสดงโมเดล (Visibility/Graphic Overrides) 

2. ตั้งค่าแสดงในหนา้ 2 มิติ หากไม่ตอ้งการแสดงใหค้ลิกเลือกเคร่ืองหมายถูกออกให้

หมด 

3. ตั้งค่าความละเอียดของความชดั 

 

2.6 ขั้นตอนและลกัษณะการวาง Element ของช่องเปิด (Sleeve) (ปัจจุบันใช้งานอยู่)  

2.6.1 ใชโ้ปรแกรมออโตเ้ดสเรวิท (Autodesk Revit) ในการวางต าแหน่งช่องเปิดโดยใชก้าร

วางทีละช้ิน 

2.6.1.1 ท าการสร้างไฟลอ์อโตเ้ดสเรวิท สกุลไฟล ์(.rvt) ส าหรับการท างานวางสัญลกัษณ์

ช่องเปิด (Opening Drawing) ขึ้นใหม่ 

2.6.1.2 ท าการน าลิ้งค ์(Link) งานของทุกระบบเขา้มา เพื่อท าการวาง Element ของช่องเปิด 

(Sleeve) หรือ ช่องเปิด (Block out) ต่อไป 
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ภาพท่ี 42 ลักษณะการน าลิง้ค์ (Link) งานของทุกระบบเข้ามา 

 

2.6.1.3 หากเป็นท่อช้ินเดียวหรือต าแหน่งท่อไม่ไดติ้ดกบัท่ออ่ืนๆ ใหท้ าการวาง ต าแหน่ง

ช่องเปิดประเภททรงกระบอก (Sleeve) ดงัภาพ โดยท าทีละจุดจนครบทุกจุด 

 
 ภาพท่ี 43 การวางต าแหน่งช่องเปิดประเภททรงกระบอก (Sleeve) ทีละจุด 
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2.6.1.4 เม่ือท าการตรวจสอบจุดชนกนัแลว้ พบต าแหน่งท่ีตอ้งการ 

 
ภาพท่ี 44 ภาพขยายการวางต าแหน่งช่องเปิดประเภททรงกระบอก (Sleeve) ทีละจุด 
 

2.6.1.5 โดยต าแหน่งช่องเปิดประเภททรงกระบอก (Sleeve) ถูกสร้างขึ้นเป็นแฟมิล่ี 

(Family) ท่ีมีขนาดมาตรฐานตามท่ีโครงการก าหนด ยกตวัอยา่งเช่น ท่อระบบดบัเพลิงใชข้นาดท่อ 

150 มิลลิเมตร การใส่ช่องเปิดจะเป็นขนาด 200 มิลลิเมตร เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี 45 การใส่ขนาดของช่องเปิดประเภททรงกระบอก (Sleeve) 
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2.7 ปัญหาท่ีพบในการท างาน  

เป็นปัญหาท่ีพบในการท างานเม่ือเปิดช้ินงานขึ้นมาในหนา้3มิติ (3D) เพื่อมองหาจุดชนกนั

ของช้ินงาน 

2.7.1 ยากต่อการมองหาจุดชนกนัเพราะโมเดลแต่ละระบบกบัผนงัมีการทบัซอ้นกนั 

 

ภาพท่ี 46 การทับซ้อนกันของโมเดลแต่ละระบบกับผนัง มมุมองจากด้านบน(Top View) 
 

 
 

ภาพท่ี 47 การทับซ้อนกันของโมเดลแต่ละระบบกับผนัง จากมมุทแยง 
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ภาพท่ี 48 การทับซ้อนกันของโมเดลแต่ละระบบกับผนังเหนือฝ้า ภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 49 การทับซ้อนกันของโมเดลแต่ละระบบกับผนังเหนือฝ้า ภาพท่ี 2 
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2.7.2 ลกัษณะงานขนาดใหญ่ ทบัซอ้นกนั มองยากหาก  

ท่ีจ าเป็นตอ้งท าการตดัภาพดา้นขา้ง (Section) ทีละแผน่ผนงัหรือพื้นก่อนจะเร่ิมท างานจึงจะ

มองเห็น 

 

ภาพท่ี 50 งานขนาดใหญ่ ทับซ้อนกัน มองยาก มมุมองจากด้านข้าง (Side View) 
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ภาพท่ี 51 งานขนาดใหญ่ ทับซ้อนกัน มองยาก จากมมุทแยง (MRTOrangeLine, 2018) 
 

จากภาพตวัอยา่งของปัญหานั้น คือหาต าแหน่งของการชนกนัไดย้าก เสียเวลาในการท างาน

ค่อนข้างมาก และมีการเช่ือมต่อของท่อท่ีซับซ้อนท าให้อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายในระหว่ าง

ขั้นตอนการใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิดประเภททรงกระบอก (Sleeve) 

2.7.3 ใชเ้วลาในการท างานค่อนขา้งมากเม่ือตอ้งแกไ้ขทีละจุด 

เน่ืองจากงานโครงการท่ีท าอยู่ในปัจจุบันคืองานประเภท Design build ความหมายคือ 

ออกแบบยงัไม่เสร็จแต่มีการสร้างควบคู่ไปดว้ย กระบวนการน้ีมกัจะมีการแกไ้ขอยูต่ลอดเวลาซ่ึงถือ

เป็นปกติ ช่วงของการใส่สัญลักษณ์บอกต าแหน่งน้ีจึงมีการแก้ไขตามโมเดลอยู่เร่ือย ๆ ทีละจุด

จนกว่าแบบจะเสร็จสมบูรณ์และพร้อมก่อสร้าง จึงท าให้งานเกิดความล่าช้าและใช้เวลาแกไ้ขนาน 

หากมีการเคลียร์แบบไดเ้ร็วขึ้นก็จะช่วยลดระยะเวลาท างานส่วนน้ีได ้

ระยะเวลาในการท างานในปัจจุบนันั้นหากคิดเป็นสัดส่วน 1 คน ต่อ 10 สถานี จะเป็นดงัน้ี 
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ภาพท่ี 52 แผนผังเวลาในการท างานเดิม 
 

2.7.4 การใส่สัญลกัษณ์ไม่ตรงกบัแบบโมเดล (Model) 

ปัญหาท่ี เกิดขึ้ นระหว่างการเค ล่ือนย้ายโมเดล (Model) (ท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน ) เป็น

กระบวนการส่วนหน่ึงก่อนจะเร่ิมท าแบบโมเดล 2 มิติ (2D Model) หรือเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีจะตอ้งท า

การเคล่ือนยา้ยสัญลกัษณ์ช่องเปิดใหต้รงกบัแบบ เพราะในแต่ละระบบจะมีการแกไ้ขโมเดล(Model) 

อยู่ตลอดเวลาจนกวา่แบบจะสมบูรณ์ เพื่อน าเขา้สู่กระบวนการก่อสร้างจริง ซ่ึงตอ้งอาศยัต าแหน่งท่ี

ถูกตอ้งครบถว้น เน่ืองจากหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในการก่อสร้างจะท าให้แก้ไขได้ยากและอาจ

สูญเสียตน้ทุนในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 

จากปัญหาท่ีกล่าวมา จึงไดย้กตวัอยา่งการปรับเปล่ียนโมเดล 3 มิติ(3D Model) วา่ส่งผล

กระทบอยา่งไรกบัขั้นตอนการจดัวางสัญลกัษณ์ช่องเปิด โดยจะแสดงดงัภาพต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 53 โมเดลงานสถาปัตยกรรมเดิม และต าแหน่งสัญลักษณ์ช่องเปิดเดิม 
 

 
 

ภาพท่ี 54 โมเดลงานสถาปัตยกรรมเดิมด้านข้าง 
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ภาพท่ี 55 โมเดลงานสถาปัตยกรรมหลังปรับเคล่ือนย้าย แต่ต าแหน่งสัญลักษณ์ช่องเปิดยงัอยู่ท่ีเดิม 
 

 
 

ภาพท่ี 56โมเดลงานสถาปัตยกรรมและสัญลักษณ์ช่องเปิดหลังปรับเคล่ือนย้ายต าแหน่ง 
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ภาพท่ี 57 โมเดล 2 มิติ งานสถาปัตยกรรม (แนวผนังเดิมและสัญลักษณ์ช่องเปิดต าแหน่งเดิม) 

 

 
 

ภาพท่ี 58โมเดล 2 มิติ งานสถาปัตยกรรม (แนวผนังใหม่ และสัญลักษณ์ช่องเปิดต าแหน่งใหม่) 
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ภาพท่ี 59 โมเดล 2 มิติ บอกต าแหน่งสัญลักษณ์ช่องเปิดของงานระบบเดิม 
 

 
 

ภาพท่ี 60 โมเดล 2 มิติ บอกต าแหน่งสัญลักษณ์ช่องเปิดของงานระบบ หลังมีการปรับเปลี่ยน 
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รูปแบบการท างานในปัจจุบนันั้น ทุกคร้ังท่ีมีการปรับเปล่ียนแบบไม่ว่าจะเป็นงานระบบ 

งานโครงสร้างหลกั หรืองานทางสถาปัตยกรรมก็ตาม จ าเป็นจะตอ้งท าการเคล่ือนยา้ยสัญลกัษณ์

ช่องเปิดตามไปยงัในต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงเป็นการยากถา้หากจะทยอยหาจุดท่ีชนกนัทีละจุด และ

ค่อนขา้งยุ่งยากหากต าแหน่งนั้นๆมีการเพิ่มของงานหรือลดขนาดลง เพราะขนาดช่องเปิดจะตอ้งมี

การปรับเปล่ียนตามไปดว้ย หากมีการเปล่ียนแปลงจ านวนมาก ก็เหมือนเป็นการเร่ิมตน้ท างานใหม่

นั้นเอง 

ปัญหาต่างๆท่ีกล่าวมานั้น เน่ืองจากยงัไม่มีโปรแกรมท่ีสามารถช่วยให้ขั้นตอนน้ีมีความ

รวดเร็วขึ้น และลดความเส่ียงของการผิดพลาดจากการท างาน จึงไดมี้ความสนใจสร้างโปรแกรม

เสริมเพื่อช่วยแก้ปัญหา คือโปรแกรมเสริมเพื่อการวางต าแหน่งสัญลักษณ์ช่องเปิดบนผนังโดย

อตัโนมติั ท้ังนีไ้ด้มีการศึกษาการท างานของโปรแกรมอ่ืนๆเพ่ือหาข้อดี หรือจุดท่ีน่าสนใจและคาดว่า

จะช่วยลดปัญหาต่างๆท่ีเกดิขึน้ในปัจจุบันได้มาเป็นแนวทางในการพฒันาโปรแกรมเสริมต่อไป 

2.8 การศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ท าการศึกษาการใชง้านโปรแกรมอ่ืนๆ เพื่อเรียนรู้การท างานต่างๆและคน้หาขอ้ดีท่ี

น่าสนใจมาเป็นแนวทางเพื่อปรับใชแ้ละพฒันาเคร่ืองมือเสริม โดยเลือกศึกษาโปรแกรม 

ARCHICAD 21 รายละเอียดดงัน้ี 

2.8.1 แนวทางการตรวจสอบการชนกนัโดยโปรแกรมอ่ืนๆ  

ในโปรแกรมอาชิแคด (ARCHICAD 21) สามารถท าการตรวจสอบการชนกนัของวตัถุได ้

โดยใช ้Collision Detection ในโปรแกรมเพื่อช่วยในการตรวจสอบ โปรแกรมอาชิแคด 

(ARCHICAD 21) รองรับไฟล ์IFC ตามขั้นตอนดงัน้ี 

2.8.1.1 ท าการตั้งค่าใน View Setting ของโปรแกรม 
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ภาพท่ี 61 โปรแกรมอาชิแคด (ARCHICAD 21) ตั้งค่าใน View Setting 

 

2.8.1.2 ท าการเปิดท่ีอยูข่อง Hotlink  

 
ภาพท่ี 62 ขั้นตอนการเปิดท่ีอยู่ของ Hotlink 
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ภาพท่ี 63 ขั้นตอนการเปิดท่ีอยู่ของ Hotlink 

 
2.8.1.3 เลือกไฟลใ์หม่ 

 
ภาพท่ี 64 เลือกไฟล์ใหม่ 
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2.8.1.4 เลือกไฟลง์าน MEP ท่ีท าการบนัทึกมาจากโปรแกรมอ่ืนๆท่ีใชส้ร้างโมเดล เป็นสกุล

ไฟล ์IFC   

 
ภาพท่ี 65 เลือกไฟล์งาน MEP เป็นสกุลไฟล์ IFC   

 

 
ภาพท่ี 66 กดปุ่ มเลือก (Select) 
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2.8.1.5 ท าการเลือกชุดขอ้มูลใหต้รงกบัค่าท่ีโปรแกรมตั้งไว ้

 
ภาพท่ี 67 เลือกชุดข้อมูล 

 

2.8.1.6 ท าการเปิดชั้น (Layer) ของไฟลง์านสกุล IFC โดยเลือก Document >>Layer>> 

Layer Setting (Model Views) จากนั้นเลือก Layer ท่ีตอ้งการแสดง 
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ภาพท่ี 68 เปิดช้ัน (Layer) 

 

 
ภาพท่ี 69 เลือก Layer ท่ีต้องการแสดง 
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2.8.1.7 ท าการเปิดเคร่ืองมือท่ีช่วยในการตรวจสอบการชนกนัโดยคลิก Design >> 

Collision Detection 

 
ภาพท่ี 70 เปิดเคร่ืองมือ 

 
2.8.1.8 เลือกจดักลุ่มส่ิงท่ีตอ้งการตรวจสอบ 

 
ภาพท่ี 71 จัดกลุ่มส่ิงท่ีต้องการตรวจสอบ 
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ภาพท่ี 72 แสดงรายการชนกันของงาน 

 

2.8.1.9 เมนู Mark-Up Tools หนา้ต่างจะแสดงรายการทั้งหมดกลุ่มท่ีมีการชนกนัตามล าดบั 

 
ภาพท่ี 73 เมนู Mark-Up Tools 
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2.8.1.10 กดเปิดการมองเห็น 

 
ภาพท่ี 74 ปุ่ มแสดงการเปิด-ปิดการมองเห็น 

 
2.8.1.11 หากเราคลิกท่ีรายการชนกนั จะปรากฏจุดท่ีชนกนัในหนา้สามมิติ (3D) และจุดท่ี

ชนกนัจะมีการท าระดบัสีแดงท่ีเขม้กวา่จุดอ่ืน (Highlight) เพื่อมองเห็นไดง้่าย  

 
ภาพท่ี 75 การท าระดับสีแดงท่ีเข้มกว่าจุดอ่ืน (Highlight) 



  53 

2.8.1.12 มีเคร่ืองมือพิเศษ (Functions) ในการช่วยลงสีเพื่อแยกช้ินวตัถุใหม้องง่ายขึ้น และ

สามารถเก็บภาพบนัทึกไวส้ าหรับจุดท่ีมีการชนกนั  

 
ภาพท่ี 76 เคร่ืองมือพิเศษ (Functions) 

 
2.8.1.13 สามารถบนัทึกความคิดเห็นให้แกไ้ข และส่งออกไฟลง์าน (Export) ออกไปได ้ 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 77 บันทึกความคิดเห็นให้แก้ไข และส่งออกไฟล์งาน (Export) 
(ARCHICAD, 2017) 
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2.8.2 จากการศึกษาทฤษฎีโปรแกรมอ่ืนๆจากขอ้ 2.8 นั้น พบวา่มีขั้นตอนท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

การท าสีใหเ้ขม้ขึ้น(Highlight) หรือใส่สีท่ีตอ้งการไว ้ณ จุดท่ีเกิดการชนกนัของวตัถุ และท า

สีโมเดลส่วนอ่ืนเป็นแบบโปร่งใส(Transparency) เพื่อให้มองปัญหาไดช้ดัเจน 

แถบเคร่ืองมือเฉพาะการตรวจสอบจุดชนกนั เพื่อใหก้ารท างานง่ายขึ้นไม่ปะปนกบั

เคร่ืองมืออ่ืนๆ 

ความน่าสนใจต่างๆเหล่าน้ีของโปรแกรมอาชิแคด (ARCHICAD 21) ท าให้มีการใชง้านท่ี

ง่ายขึ้นมาก ไม่ซับซ้อน เม่ือเปรียบเทียบกบัโปรแกรมออโตเ้ดส (Autodesk Revit)  และสามารถมอง

หาวตัถุท่ีเป็นปัญหาได้ง่ายและชัดเจนขึ้นจากการคัดแยกสีซ่ึงหากผูใ้ช้งานตอ้งการแก้ไข หากมี

ช้ินงานท่ีใกลเ้คียงหรือซ้อนกันหลายๆช้ิน ก็สามารถท าไดถู้กตอ้งโดยไม่ตอ้งกงัวลว่าจะแก้ไขผิด

ช้ินงาน จึงมีความสนใจท่ีจะน าขอ้ดีน้ีมาเป็นแนวทางในการพฒันาเคร่ืองมือเสริมของโปรแกรมออ

โตเ้ดส (Autodesk Revit)  ต่อไป 

2.9 คุณสมบัติของเคร่ืองมือท่ีคาดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาได้   

2.9.1 ควรจะสามารถรายงานจุดท่ีเกิดปัญหา และเลือกใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิดประเภท

ทรงกระบอก (Sleeve)ไดอ้ตัโนมติั 

2.9.2 ควรจะสามารถเนน้สี (Highlight)  ใหว้ตัถุช้ินนั้นๆเป็นสีสันท่ีแตกต่างจากส่วนอ่ืนๆ  

และส่วนอ่ืนๆใหเ้ป็นการลดสีลงเป็นสีโปร่งแสง (Transparency) เพื่อใหง้่ายต่อการมองเห็นและการ

แกไ้ข 

หากสามารถด าเนินการตามกระบวนการเหล่าน้ีได ้จะท าใหแ้กไ้ขปัญหาต่างๆได ้ดงัน้ี 

1) คน้หาจุดชนกนัของโมเดล(Model) ไดง้่ายขึ้น 

2) ช่วยให้ใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิดไดง้่ายและรวดเร็วขึ้น หรือเป็นการลดระยะเวลาการท างาน

ใหส้ั้นลง 

3) ท าให้การผิดพลาดในการท างานลดนอ้ยลง เพราะสามารถมองเห็นส่วนต่างๆของโมเดล

(Model) งานในระบบต่างๆไดส้ะดวกขึ้น แยกความซับซ้อนของโมเดล(Model) ออกจากกนัจึงท า

ใหแ้กไ้ขงานไดถู้กตอ้ง 
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4) สามารถลดกระบวนการท างานท่ีซ ้าซอ้นกนั การท างานซ ้าๆอาจจะท าใหผู้ใ้ชง้านสับสน

วา่ส่ิงใดท่ีท าไปแลว้หรือส่ิงใดยงัไม่ไดท้ า  
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บทท่ี3  

การออกแบบโปรแกรมเสริม 

จากการท่ีไดศึ้กษาขอ้มูลปัญหาท่ีเกิดขึ้นนั้น จึงไดเ้ร่ิมคิดและออกแบบโปรแกรมน้ีซ่ึงเป็น

งานวิจยัเชิงพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) ดว้ยการคิดพฒันาโปรแกรมเสริมเพื่อการวาง

ต าแหน่งสัญลกัษณ์ช่องเปิดบนผนังโดยอตัโนมติั เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยมีแนวความคิด

ท่ีว่า “เคร่ืองมือช่วยลดระบวนการท างานซ ้ าซ้อน ให้งานเสร็จเร็วขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท างาน” ซ่ึงมีการก าหนดรายละเอียดต่างๆดงัน้ี 

3.1 การก าหนดความสามารถของโปรแกรมเสริม 

ปัญหาต่างๆและขอ้จ ากดัของโปรแกรมการท างานท่ีใชง้านในปัจจุบนัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 

2 นั้น ก าหนดคุณสมบติัท่ีจะช่วยแกปั้ญหาได ้ดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 ผูใ้ชส้ามารถทราบถึงต าแหน่งและรายการจุดท่ีชนกนัระหวา่งงานระบบสุขาภิบาล 

และงานระบบดบัเพลิงกบังานทางสถาปัตยกรรม  

3.1.2 โปรแกรมเสริมน้ีจะช่วยใหโ้ปรแกรมออโตเ้ดส (Autodesk Revit) สามารถท าการเนน้

สี (Highlight) เฉพาะจุดท่ีชุดกนั(สัญลกัษณ์ช่องเปิดทรงกระบอก “Sleeve”)ไดเ้พื่อใหม้องเห็นได้

ชดัเจนขึ้น  

3.1.3 ผูใ้ชส้ามารถใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิดแบบทรงกระบอก (Sleeve)ไดท้ั้งหมดพร้อมกนั 

เพื่อลดระยะเวลาการท างานใหส้ั้นลง 

3.1.4 ผูใ้ชส้ามารถรับรู้จุดท่ีเกิดปัญหา เช่น มีงานระบบรวมตวัติดกนัเกินระยะห่างท่ีก าหนด 

หรือพบแนวผนงัเอียงไม่ตั้งฉากกบังานระบบ จนไม่สามารถใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิดแบบ

ทรงกระบอก (Sleeve)ได ้โดยจะมีการเตือน(Warning) ซ่ึงจะใส่สัญลกัษณ์ประเภทอ่ืน และสีอ่ืน

แทนท่ีจุดท่ีเกิดปัญหา เพื่อให้มองเห็นไดง้่ายขึ้น 

3.1.5 จากขอ้มูลจุดท่ีเกิดปัญหาดงักล่าว ผูใ้ชส้ามารถสร้างรายงาน (Report) ไดท้นัที เพื่อ

น าไปปรึกษาผูอ้อกแบบเพื่อพิจารณาก่อนท าการตดัสินใจแนวทางการแกไ้ขอีกคร้ัง 
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3.1.6 สามารถถ่ายภาพจากหนา้จอ (Capture) ตรงจุดท่ีเกิดปัญหาเพื่อน ามาเป็นขอ้มูล

ประกอบการท ารายงานหรือส่งต่อไดอ้ยา่งง่ายดายทั้งแบบผูใ้ชง้านตั้งมุมมองเอง และแบบ

โปรแกรมเสริมจดัการอตัโนมติั 

3.1.7 ความเร็ว/เวลา หลงัการใชเ้คร่ืองมือเสริมนั้นหากคิดเป็นสัดส่วน 1 คน ต่อ 10 สถานี 

จะเป็นดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 78 แผนผังเวลาในการท างานเม่ือมีอุปกรณ์เสริมเข้ามาช่วย 
 

ซ่ึงจะเห็นไดช้ดัวา่เวลาท่ีคาดหวงัไวมี้ความเร็วขึ้นมากถึงประมาณ 8 เท่า ของเวลาการ

ท างานปัจจุบนั ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ไม่ตอ้งท างานซ ้าซอ้นและสามารถท าไดพ้ร้อมๆกนัหลายจุด 
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3.2 การพฒันาโปรแกรมเสริม 

แนวคิดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาโปรแกรมนั้น สืบเน่ืองจากปัจจุบันบริษทัได้ใช้งาน

โปรแกรม Revit ในการท างานอยู ่จึงมีช่องทางการพฒันาอยู่ 2 ช่องทาง คือ 1.ไดนาโม (Dynamo) 2. 

ภาษาซีชาร์ป (C#)  

จากท่ีได้กล่าวมาผูศึ้กษาใช้ภาษาซีชาร์ป (C#) ในการพัฒนาเคร่ืองมือเสริมช้ินน้ีต่อไป 

เน่ืองจากโปรแกรม Revit มีพื้นฐานของภาษาซีชาร์ป (C#) เป็นหลกั และสามารถออกแบบพฒันา

หน้าตาของเคร่ืองมือเสริม(Interface Tool)ให้ผูใ้ช้งานทั่วไปสามารถใช้งานได้ไม่ซับซ้อน จึงใช้

ช่องทางน้ี เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้พัฒนาประกอบกับโปรแกรม Visual Studio 2019 ในการช่วย

ตรวจสอบขอ้ผิดพลาดของการเขียนโปรแกรมและพฒันา 

ในส่วนของไดนาโม (Dynamo) นั้นค่อนขา้งมีการใชง้านท่ีซบัซอ้นขึ้นมาอีก ตอ้งอาศยัผูท่ี้

มีความเขา้ใจและช านาญในระดบัหน่ึงก่อนจึงจะสามารถใชง้านไดส้ะดวก ทางผูศึ้กษาจึงไม่ไดใ้ช้

ช่องทางน้ีในการพฒันา 

3.2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาโปรแกรมเสริม 

รายละเอียดอุปกรณ์และซอฟแวร์ (Software) พื้นฐาน ดงัน้ี  

3.2.1.1 คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 10 64-bit   

3.2.1.2 โปรแกรมออโตเ้ดสเรวิท 2020 (Autodesk Revit 2020) ขึ้นไป  

3.2.1.3 โปรแกรม Visual Studio 2019 

3.3 การออกแบบโปรแกรมเสริม (Plugin Design) 

3.3.1 การจดัเตรียมขอ้มูล (Data set) 

3.3.1.1 จดัเตรียมแฟมิล่ี (Family) ของสัญลกัษณ์ช่องเปิดประเภททรงกระบอก (Sleeve) 

การสร้างแฟมิล่ี (Family) แบบปรับค่าได ้เพื่อมาช่วยแกไ้ขปัญหาท่อเปล่ียนขนาด และผนงั

เปล่ียนแปลงความหนา โดยมีลกัษณะดงัน้ี 
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ภาพท่ี 79 ลักษณะแฟมิลี่ช่องเปิดแบบทรงกระบอก (Sleeve) ประเภทปรับค่าได้ ขั้นตอนท่ี1 

 

 ลกัษณะของแฟมิล่ีประเภทน้ีคือ สร้างโดยใชแ้บบโมเดลทัว่ไป (Generic  Models)  โดยตั้ง

ค่าให้แฟมิล่ีมีความลึกท่ีปรับค่าได ้จึงท าการตั้งทั้ง 2 ฝ่ังของแฟมิล่ีให้เป็นค่า EQ คือถา้ดา้นใดดา้น

หน่ึงขยาย อีกดา้นก็จะขยายในความลึกท่ีเท่ากนัเสมอ เพื่อมาแกปั้ญหาการปรับขนาดของท่อ และ

ผนงั  

 
 

ภาพท่ี 80 ลักษณะการตั้งค่าแฟมิลี่ช่องเปิดทรงกระบอก(Sleeve) ประเภทปรับค่าได้ ขั้นตอนท่ี2 
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จากภาพขา้งตน้รายละเอียดของแฟมิล่ีประเภทปรับค่าไดน้ี้ จะท าการสร้างพารามิเตอร์ 

(Parameter) ของการวดัค่าระยะ (Dimensions) ขึ้นมาดงัน้ี 

1. ค่ารัศมีของแฟมิล่ีดา้นใน (Radius “Inside_R_Sleeve”) 

2. ค่าเส้นรอบวงดา้นใน ใหต้ั้งค่าเป็น 2 เท่าของค่ารัศมี เสมอ (Inside diameter “Inside_ 

Sleeve”) 

3. ค่าบอกระยะการยดืของสัญลกัษณ์ช่องเปิดทรงกระบอก (Sleeve) จากแนวผนงัหรือค่าเผื่อ 

(Offset) 

4. ค่าความหนาของแฟมิล่ี ใหต้ั้งค่าเป็นค่ารัศมีบวกจ านวนท่ีตอ้งการ เสมอ (Outside Depth 

“Outside_R_Sleeve”) 

5. ค่าเส้นรอบวงดา้นนอก ให้ตั้งค่าเป็น 2 เท่าของความหนาของแฟมิล่ี เสมอ (Outside 

diameter  “Outside_Sleeve”) 

6. ค่าความลึกหรือความหนา (Depth) 

7. ค่าความลึกหรือความหนาคร่ึงหน่ึงของสัญลกัษณ์ช่องเปิด Sleeve (Depth/2) เพื่อใหค้วาม

ลึกเท่ากนัทั้ง 2 ขา้ง 
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ภาพท่ี 81 ลักษณะการต้ังค่าแฟมิลี่ช่องเปิดทรงกระบอก (Sleeve) ประเภทปรับค่าได้ ขั้นตอนท่ี 3 
 

 
ภาพท่ี 82 ลักษณะการต้ังค่าแฟมิลี่ช่องเปิดทรงกระบอก (Sleeve) ประเภทปรับค่าได้ ขั้นตอนท่ี 4 
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ภาพท่ี 83 หน้าต่างแสดงผลค่าระยะ (Diameter) ท่ีสามารถปรับค่าได้ 
 

3.3.1.2 จดัเตรียมตั้งค่าขอ้ก าหนดในการเลือกใชส้ัญลกัษณ์ช่องเปิดแบบทรงกระบอก 

“Sleeve” (Parameter Setting) 

โดยอา้งอิงการตั้งค่าระยะห่างดงัตารางน้ี 
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ภาพท่ี 84 รูปตารางบอกระยะห่างระหว่างท่อเพ่ือการใส่หน้าแปลน และการติดตั้งท่อ 
 

ขนาด (SIZE) ของท่อท่ีตอ้งมีการใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิด (Sleeve) คือท่อขนาด 100 

มิลลิเมตร (mm) ขึ้นไป ซ่ึงการติดตั้งท่อใดท่ีตอ้งมีการใส่หนา้แปลน (Flange) ดงัตาราง  แต่ละท่อท่ี

มีการเรียงกนัจะตอ้งมีระยะห่างจากขอบนอกของหนา้แปลนหน่ึงไปยงัอีกหนา้แปลนหน่ึงอยา่งนอ้ย

ในระยะ 80 มิลลิเมตร (mm) หรือ ตามตารางขา้งตน้ หรือระยะ P1,P2,P3 เป็นระยะ 1.8 เท่าของ

ขนาด Diameter ท่อท่ีใหญ่ท่ีสุดเม่ือมีท่อหลายขนาดอยูใ่กลเ้คียงกนั 

หากเป็นท่อท่ีไม่มีการใส่หนา้แปลน (Flange) จะมีระยะห่างคิดตาม 1.8 เท่าของขนาด 

Diameter ท่อท่ีใหญ่ท่ีสุดเม่ือมีท่อหลายขนาดอยูใ่กลเ้คียงกนั 

การอ่านตาราง 

1. ดา้นขวาสุดของตารางในแนวตั้ง เป็นการบอกค่าขนาดของท่อเส้นแรก(Pipe 

Dimension) 

2. ดา้นแถวบนในแนวนอน เป็นการอ่านค่าขนาดของท่อเส้นถดัมา(Pipe Dimension) 
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3.  จากภาพน้ี 15A คือขนาดของท่อทั้ง 2 เส้น และ160 (mm) คือระยะห่าง
อยา่งนอ้ยท่ีควรติดตั้งระหวา่งท่อ 2 เส้น โดยวดัจากจุดก่ึงกลางของท่อหน่ึงไปยงัอีกท่อ 

4. ดูตารางไปตามล าดบั  

 
 

ภาพท่ี 85 การก าหนดระยะห่างการใส่สัญลักษณ์ช่องเปิด 
 

จากภาพจะเห็นไดว้า่มีขอ้ก าหนดในการใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิดประเภททรงกระบอก

(Sleeve) และระยะท่ีถูกตอ้งในการเดินท่อ ดงัน้ี 

1)การวางสัญลกัษณ์ช่องเปิดไดน้ั้น ขนาดของท่อจะตอ้งเร่ิมตน้จาก 100 มิลลิเมตร (mm.) 

ขึ้นไป 

2)ระยะห่างระหวา่งท่อหากตอ้งติดตั้งท่อใกลก้นัจะตอ้งห่างกนัไม่นอ้ยกวา่ 80 มิลลิเมตร

(mm.) โดยวดัจากขอบนอกของท่อ หรือ (Outside diameter  “OD”) หากนอ้ยกวา่แปลว่าไม่ตรงกบั

เง่ือนไขในการติดตั้งส่งผลใหอ้าจมีการแกไ้ข หรือเลือกใชส้ัญลกัษณ์ช่องเปิดประเภทอ่ืน 

3)ระยะห่างของท่อวดัจากขอบนอกของท่อ หรือ (Outside diameter  “OD” ไปยงัผนงัดา้น

พื้นไม่ควรนอ้ยกวา่ 150 มิลลิเมตร (mm.)  
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4) ระยะห่างของท่อวดัจากขอบนอกของท่อ หรือ (Outside diameter  “OD” ไปยงัขอบผนงั

ดา้นฝ้าหรือพื้นชั้นถดัไปไม่ควรน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร (mm.) เน่ืองจากท่ออาจจะติดตั้งใกลค้าน 

หรือชนกบังานโครงสร้างอ่ืนๆได ้และตอ้งเวน้ระยะเผื่อให้กบัขั้นตอนการวางสัญลกัษณ์ช่องเปิด 

ให้มีขนาดใหญ่กว่าขนาดท่อ 50 มิลลิเมตรอีกด้วย จึงจ าเป็นต้องเว้นระยะไว้ อย่างน้อย 100 

มิลลิเมตร 

5)การวางสัญลกัษณ์ช่องเปิดประเภททรงกระบอก (Sleeve) จะตอ้งมีระยะขอบสัญลกัษณ์

ห่างจากขอบนอกของท่อ 50 มิลลิเมตร(mm.)ดงัภาพดา้นบน หรือขนาดของสัญลกัษณ์ช่องเปิด

ประเภททรงกระบอก (Sleeve) จะตอ้งใหญ่กวา่ขนาดท่อ 50 มิลลิเมตร(mm.) นั้นเอง 

**ท้ังนีก้ารตั้งค่าดังกล่าว ขึน้อยู่กบัระยะและขนาดท่ีโครงการน้ันๆก าหนดด้วย ปรับเปลีย่น

ไปตามข้อตกลงระหว่างโครงการ 
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3.3.1.3 จดัเตรียมแฟมิล่ี (Family) ของสัญลกัษณ์แจง้เตือนทรงกลม (Sphere)  

โดยการสร้างแฟมิล่ี (Family) เป็นลกัษณะทรงกลม ตั้งค่าวสัดุ(Materials)ใหเ้ป็นกระจก 

(Glass) เพื่อใหมี้ลกัษณะโปร่งแสงเลก็นอ้ย และมีสีแดง(Red) ท าใหเ้ม่ือมองในมุมมอง 3 มิติ จะ

สามารถมองไดง้่าย ดงัน้ี 

 
 

ภาพท่ี 86 การสร้างแฟมิลี่สัญลักษณ์แจ้งเตือนทรงกลม (Sphere) ขั้นตอนท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 87 การสร้างแฟมิลี่สัญลักษณ์แจ้งเตือนทรงกลม (Sphere) ขั้นตอนท่ี 2 
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ภาพท่ี 88 การสร้างแฟมิลี่สัญลักษณ์แจ้งเตือนทรงกลม (Sphere) ขั้นตอนท่ี 3 
 

จากภาพเป็นการตั้งค่ารัศมีของวงกลม (Radius_sphere) โดยสามารถปรับค่าไดต้ามความ

ตอ้งการของผูใ้ชง้าน (User)  

โดยหลกัการของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสร้างโมเดล (BIM Application) ประกอบดว้ยขอ้มูล

ของโมเดล การแยกองคป์ระกอบของโมเดล และหนา้ท่ีการท างานท่ีแยกจากกนัอยา่งชดัเจน ซ่ึงงาน

ระบบและงานทางสถาปัตยกรรมในการสร้างโมเดลงานก็จะมีขอบเขตของงานนั้นๆอยู่ ซ่ึงจะเป็น

การท างานบนไฟล์งานของตนเอง หากต้องการเปรียบเทียบกับงานอ่ืนๆถึงความถูกต้องของ

ต าแหน่ง จึงจะท าการลิ้งค์ไฟล์งานของอีกฝ่ายเข้ามา เราเรียกว่า “Revit Links” แต่จะไม่สามารถ

แกไ้ขงานบน “Revit Links” ได ้

การใส่สัญลักษณ์ช่องเปิดบนผนังนั้ นหากตามหลักการของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสร้าง

โมเดล (BIM Application) นั้นควรจะเป็นการท างานในฝ่ังของงานสถาปัตยกรรมเน่ืองจากการใส่

สัญลกัษณ์ช่องเปิดจะอยู่ในรูปแบบของแฟมิล่ีท่ีอาศยัการยดึติดกบัช้ินงาน (Host) เช่น ผนงั พื้น เป็น

ต้น เพราะหากมีการเคล่ือนยา้ยหรือเปล่ียนแปลงผนังก็จะท าให้สัญลักษณ์ช่องเปิดเหล่านั้ น

เคล่ือนยา้ยตามไปดว้ยได ้แต่หากท าการใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิดในฝ่ังของงานระบบ เม่ือผนังซ่ึงเป็น

การลิ้งค์ไฟล์งานเขา้มา (Architecture Revit Links) มีการเคล่ือนยา้ยหรือเปล่ียนแปลง สัญลกัษณ์

ช่องเปิดท่ีไดท้ าการใส่ไวจ้ะไม่สามารถเคล่ือนยา้ยตามไดเ้น่ืองจากไม่ไดมี้การยดึติดกบัผนังนั้นเอง 

อีกทั้งยงัลอยอยูบ่นอากาศโดยไม่มีจุดยดึติดอีกดว้ย 
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แต่ในการท างานปัจจุบนัผูท่ี้มีหน้าท่ีใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิดส าหรับท่อท่ีผ่านผนังจะยกให้

เป็นความรับอบของงานระบบ เน่ืองจากงานระบบเป็นผูส้ร้างโมเดลงานท่อทั้งหมดจะทราบถึง

ต าแหน่งและขนาดของท่อเป็นอย่างดีเพราะเป็นขอบเขตของงานระบบ ซ่ึงฝ่ายอ่ืนจะไม่สามารถท า

การแก้ไขงานท่ีไม่ใช่ขอบเขตของตนได้ ในส่วนของงานทางสถาปัตยกรรมก็เช่นกัน ซ่ึงมี

รายละเอียดหลกัการท างานของงานระบบและงานทางสถาปัตยกรรมดงัน้ี 

ผูเ้ขียนแบบโมเดลงานระบบ (MEP Modeler) จะท าหนา้ท่ีตรวจสอบต าแหน่งของท่อ (งาน

ระบบดบัเพลิง, งานระบบสุขาภิบาล) ท่ีผ่านผนังของงานทางสถาปัตยกรรม โดยจะตรวจสอบดว้ย

ตาเปล่าจากการใช้งานโปรแกรมออโต้เดสเรวิท (Autodesk Revit) ผ่านการลิ้งค์ไฟล์งานทาง

สถาปัตยกรรมเขา้มา (Architecture Revit links) จากนั้นท าการใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิดทรงกระบอก 

(Sleeve) บนต าแหน่งนั้นๆ หากมีต าแหน่งใดท่ีไม่สามารถใส่สัญลักษณ์ช่องเปิดได้ ผูเ้ขียนแบบ

โมเดลงานระบบจะขอค าปรึกษาจากผูอ้อกแบบ(Design Engineer) เพื่อท าการแกไ้ขปัญหา กระทัง่

ครบถ้วนทุกต าแหน่ง เพื่อเป็นการบอกต าแหน่งและขนาดของช่องเปิดให้แก่ฝ่ายงานทาง

สถาปัตยกรรมเป็นผูท้  าการเจาะโมเดลผนังของฝ่ายสถาปัตยกรรมต่อไป แต่หากฝ่ายสถาปัตยกรรม

ให้ความคิดเห็นว่าจ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงต าแหน่ง เคล่ือนยา้ย หรือปรับขนาดโมเดลเพิ่มเติม 

ก็จะแจง้กบัทางผูเ้ขียนโมเดลงานระบบให้รอท าการแกไ้ขเพิ่มเติมอีกคร้ังก่อนจะท าการเจาะโมเดล

ผนงัได ้จึงจะส้ินเสร็จขั้นตอนการตรวจสอบและการใส่สัญลกัษณ์บอกต าแหน่งช่องเปิด 
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ภาพท่ี 89 แผนผังการท างานระหว่างงานระบบและงานทางสถาปัตยกรรม 
 

ดว้ยเหตุน้ีจึงไดอ้อกแบบโปรแกรมเสริมน้ีขึ้นมาเพื่อแกไ้ขปัญหาการท างานไดต้รงขอบเขต

โดยท่ีไม่กระทบต่องานฝ่ายอ่ืน เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ขียนโมเดลงานระบบให้สามารถ

ท างานไดอ้ย่างสะดวก ลดขั้นตอนการท างานซ ้ าซ้อน ลดขอ้ผิดพลาดในการตรวจสอบงานไดม้าก

ขึ้น และยงัท าให้การส่งต่องานไปยงัฝ่ายสถาปัตยกรรมรวดเร็วมากขึ้นอีกดว้ย ซ่ึงมีการออกแบบ

ส่วนประกอบของโปรแกรมดงัต่อไปน้ี 

3.3.2 การออกแบบส่วนประกอบของโปรแกรมเสริม (Tool Module) 

โปรแกรมเสริมเพื่อช่วยคน้หาจุดชนกันและเลือกใส่สัญลักษณ์ช่องเปิดนั้น จะแบ่งการ

ท างานของโปรแกรมเป็น 3 กระบวนการ คือ 
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• ส่วนของการตรวจสอบจุดชนกันของโมเดล (Check Clash Process) และการใส่

สัญลกัษณ์ช่องเปิดแบบทรงกระบอก (Add Sleeve Process) 

• ส่วนของการถ่ายภาพบนหนา้จอ (Capture Process) 

• ส่วนของการสร้างรายงาน (Issue Report Process) 

ในแต่ละส่วนจะท าหน้าท่ีแตกต่างกันแต่จะปรากฏเป็นแถบเคร่ืองมือท่ีช่วยในเร่ืองเดียวกันคือ

เก่ียวกบัขั้นตอนการท างาน Opening Drawing ซ่ึงจะมีช่ือโปรแกรมเสริมวา่ “Add Element” 

แผนผังการท างานของโปรแกรมเสริมภาพรวม ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 90 ส่วนประกอบและกระบวนการท างานโปรแกรมเสริม (Add Element Tool Module) 

 

3.3.2.1 การออกแบบโปรแกรมเสริมส่วนของการตรวจสอบจุดชนกนัของโมเดล (Check 

Clash Process) และ ส่วนของการใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิดแบบทรงกระบอก (Add Sleeve Process) 
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ภาพท่ี 91 การออกแบบโปรแกรมเสริมส่วนของ Check Clash Process และ Add Sleeve Process 

 

ส่วนน้ีคือ จะเป็นการเปิดใชง้านโปรแกรมออโตเ้ดส (Autodesk Revit) โดยเปิดไฟลง์าน

หลกัคือไฟลง์านระบบ (MEP Revit file) แลว้ท าการเปิดไฟลลิ์้งคง์านทางสถาปัตยกรรมขึ้นมา 

(Architecture Revit Link) จากนั้นจะดึงค่าลิ้งค ์(ID Link) งานสถาปัตยกรรมมาเพื่อคน้หาท่ีอยูข่อง

ไฟลน์ั้นๆ จากนั้นโปรแกรมเสริมจะดึงค่ารหสัของส่วนประกอบ (Element) ประเภทผนงั (Wall) 

จากงานของฝ่ังสถาปัตยกรรม และดึงค่ารหสัของส่วนประกอบ (Element) ประเภทท่อ (Pipe) จาก

งานของฝ่ังงานระบบเพื่อมาตรวจสอบจุดท่ีมีการชนกนัของโมเดล (Model) 

ถดัมาโปรแกรมเสริมจะท าการคน้หาจุดท่ีชนกนัทั้งหมดระหวา่งทั้ง 2 ส่วนประกอบ 

(Element) มาเพื่อท าการเช็คเง่ือนไข 25 ขอ้ ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 92 เง่ือนไข 25 ข้อ ของการพัฒนาโปรแกรมเสริม 
 

1. ผนงัอยูต่  าแหน่งเดิม ท่ออยูต่  าแหน่งเดิมหมายถึงไม่ตอ้งใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิด (Sleeve) 

2. ผนงัอยูต่  าแหน่งเดิม ท่อยา้ยต าแหน่งหรือหมุนหมายถึงลบออก ไม่ตอ้งใส่สัญลกัษณ์ช่อง

เปิด (Sleeve) เก่าและใส่ Sleeve ตวัใหม่ 

3. ผนงัอยูต่  าแหน่งเดิม ท่อเปล่ียนขนาดหมายถึง เปล่ียนขนาดสัญลกัษณ์ช่องเปิด (Sleeve) 

ตามขนาดท่อและเผื่อระยะอีก 50 มิลลิเมตร (mm) 

4. ผนงัอยูต่  าแหน่งเดิม ท่อเปล่ียนระดบัความสูงหมายถึง ลบออก ไม่ตอ้งใส่สัญลกัษณ์ช่อง

เปิด (Sleeve) เก่าและใส่ Sleeve ตวัใหม่ 

5. ผนงัอยูต่  าแหน่งเดิม ท่อถูกลบออกหมายถึง ลบสัญลกัษณ์ช่องเปิด (Sleeve) ออก 

6. ผนงัยา้ยต าแหน่งหรือหมุน ท่ออยูต่  าแหน่งเดิมหมายถึงลบออก ไม่ตอ้งใส่สัญลกัษณ์ช่อง

เปิด (Sleeve) เก่าและใส่ Sleeve ตวัใหม่ 

7. ผนงัยา้ยต าแหน่ง หรือหมุน ท่อยา้ยต าแหน่งหรือหมุนหมายถึงลบออก ไม่ตอ้งใส่

สัญลกัษณ์ช่องเปิด (Sleeve) เก่าและใส่ Sleeve ตวัใหม่  

8. ผนงัยา้ยต าแหน่ง หรือหมุน ท่อเปล่ียนขนาดหมายถึงลบออก ไม่ตอ้งใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิด 

(Sleeve) เก่าและใส่ Sleeve ตวัใหม่ และเปล่ียนขนาดสัญลกัษณ์ช่องเปิด (Sleeve) ตาม

ขนาดท่อและเผื่อระยะอีก 50 มิลลิเมตร (mm) 
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9. ผนงัยา้ยต าแหน่ง หรือหมุน ท่อเปลี่ยนระดบัความสูงหมายถึง ลบออก ไม่ตอ้งใส่สัญลกัษณ์

ช่องเปิด (Sleeve) เก่าและใส่ Sleeve ตวัใหม่ 

10. ผนงัยา้ยต าแหน่ง หรือหมุน ท่อถูกลบออกหมายถึง ลบสัญลกัษณ์ช่องเปิด (Sleeve) ออก 

11. ผนงัเปล่ียนขนาด, ความหนา ท่ออยูต่  าแหน่งเดิมหมายถึง เปลี่ยนความลึกของ Sleeve โดย

ใหข้ยายจากผนงัออกมา 25 มิลลิเมตร ทั้งสองดา้นและ ลบออก ไม่ตอ้งใส่สัญลกัษณ์ช่อง

เปิด (Sleeve) เก่าและใส่ Sleeve ตวัใหม่ 

12. ผนงัเปล่ียนขนาด, ความหนา ท่อยา้ยต าแหน่งหรือหมุนหมายถึง เปล่ียนความลึกของ 

Sleeve โดยใหข้ยายจากผนงัออกมา 25 มิลลิเมตร ทั้งสองดา้นและ ลบออก ไม่ตอ้งใส่

สัญลกัษณ์ช่องเปิด (Sleeve) เก่าและใส่ Sleeve ตวัใหม่  

13. ผนงัเปล่ียนขนาด, ความหนา ท่อเปล่ียนขนาดหมายถึง เปล่ียนความลึกของ Sleeve โดยให้

ขยายจากผนงัออกมา 25 มิลลิเมตร ทั้งสองดา้นและลบออก ไม่ตอ้งใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิด 

(Sleeve) เก่าและใส่ Sleeve ตวัใหม่และเปล่ียนขนาด สัญลกัษณ์ช่องเปิด (Sleeve) ตาม

ขนาดท่อและเผื่อระยะอีก 50 มิลลิเมตร (mm) 

14. ผนงัเปล่ียนขนาด, ความหนา ท่อเปลี่ยนระดบัความสูงหมายถึง เปล่ียนความลึกของ Sleeve 

โดยใหข้ยายจากผนงัออกมา 25 มิลลิเมตร ทั้งสองดา้นและ ลบออก ไม่ตอ้งใส่สัญลกัษณ์

ช่องเปิด (Sleeve) เก่าและใส่ Sleeve ตวัใหม่ 

15. ผนงัเปล่ียนขนาด, ความหนา ท่อถูกลบออกหมายถึง ลบสัญลกัษณ์ช่องเปิด (Sleeve) ออก 

16. ผนงัเปล่ียนระดบัความสูง ท่ออยูต่  าแหน่งเดิมหมายถึง ไม่ตอ้งใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิด 

(Sleeve) เก่าและใส่ Sleeve ตวัใหม่ 

17. ผนงัเปล่ียนระดบัความสูง ท่อยา้ยต าแหน่งหรือหมุนหมายถึงลบออก ไม่ตอ้งใส่สัญลกัษณ์

ช่องเปิด (Sleeve) เก่าและใส่ Sleeve ตวัใหม่ 

18. ผนงัเปล่ียนระดบัความสูง ท่อเปล่ียนขนาดหมายถึงลบออก ไม่ตอ้งใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิด 

(Sleeve) เก่าและใส่ Sleeve ตวัใหม่ และเปล่ียนขนาด สัญลกัษณ์ช่องเปิด (Sleeve) ตาม

ขนาดท่อและเผื่อระยะอีก 50 มิลลิเมตร (mm) 

19. ผนงัเปล่ียนระดบัความสูง ท่อเปลี่ยนระดบัความสูงหมายถึงลบออก ไม่ตอ้งใส่สัญลกัษณ์

ช่องเปิด (Sleeve) เก่าและใส่ Sleeve ตวัใหม่ 

20. ผนงัเปล่ียนระดบัความสูง ท่อถูกลบออกหมายถึง ลบสัญลกัษณ์ช่องเปิด (Sleeve) ออก 

21. ผนงัถูกลบออก ท่ออยูต่  าแหน่งเดิมหมายถึง ลบสัญลกัษณ์ช่องเปิด (Sleeve) ออก 
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22. ผนงัถูกลบออก ท่อยา้ยต าแหน่งหรือหมุนหมายถึง ลบสัญลกัษณ์ช่องเปิด (Sleeve) ออก 

23. ผนงัถูกลบออก ท่อเปล่ียนขนาดหมายถึง ลบสัญลกัษณ์ช่องเปิด (Sleeve) ออก 

24. ผนงัถูกลบออก ท่อเปลี่ยนระดบัความสูงหมายถึง ลบสัญลกัษณ์ช่องเปิด (Sleeve) ออก 

25. ผนงัถูกลบออก ท่อถูกลบออกหมายถึง ลบสัญลกัษณ์ช่องเปิด (Sleeve) ออก 

เง่ือนไขท่ีโปรแกรมเสริมจะท าการใส่สัญลกัษณ์แบบทรงกลม (Sphere) ไดน้ั้นมีทั้งหมด 5 

เง่ือนไขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักรณีไม่เขา้ 25 เง่ือนไขขา้งตน้ของโมเดลงานใหม่ ดงัน้ี 

1) ท่อชิดขอบผนงันอ้ยกวา่ระยะท่ีก าหนด 

2) ท่อเอียงนอ้ยกวา่ระยะท่ีก าหนด 

3) ท่อผา่นผนงัท่ีมนัความเอียง และท่อกบัแนวผนงัไม่ตั้งฉากซ่ึงกนัและกนั 

4) ท่อใกลก้นัเกิน 1.8 เท่าของของขนาดท่อ 

5) ท่อใกลพ้ื้นชั้นบนกวา่ระยะท่ีก าหนด 

หากตรงตามเง่ือนไขจึงใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิดแบบทรงกระบอก (Sleeve) แต่หากไม่ตรง

เง่ือนไข โปรแกรมเสริมจะเลือกใส่สัญลกัษณ์ทรงกลม (Sphere) แทนท่ีเพื่อเป็นการแจง้เตือนวา่จุด

ดงักล่าวอาจตอ้งมีการแกไ้ข 
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3.3.2.2 Flow Chart การออกแบบโปรแกรมเสริมส่วนของการถ่ายภาพบนหนา้จอ (Capture 

Process) 

 
ภาพท่ี 93 Flow Chart การออกแบบโปรแกรมเสริมส่วนของการถ่ายภาพบนหน้าจอ (Capture 

Process) 
โปรแกรมเสริมส่วนน้ีเพื่อช่วยในการบนัทึกภาพจุดท่ีมีการชนกันด้วยมุมมองท่ีผูใ้ช้งาน

(User) สามารถเลือกเองได้ เม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการถ่ายภาพบนมุมมอง 3 มิติ (3D View) โดยตอ้งการ

ถ่ายภาพเฉพาะจุด หรือภาพรวมก็สามารถท าได ้ 

กระบวนการน้ีเร่ิมตน้จากการเปิดมุมมอง 3 มิติ จากนั้นผูใ้ชง้านเร่ิมท าการหมุนมุมมอง ย่อ

หรือขยายตามท่ีตอ้งการแลว้ท าการถ่ายภาพ (Capture) ดว้ยปุ่ ม (Capture Image) โดยโปรแกรมเสริม

ส่วนน้ีจะจบัภาพท่ีเป็นมุมมองล่าสุดท่ีผูใ้ช้งานเลือกไว ้จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นแถบมาเพื่อให้

ผูใ้ช้งานตั้ง “ช่ือ” ของรูปภาพนั้นๆ จากนั้ นโปรแกรมเสริมจะท าการบันทึกภาพเป็นไฟล์สกุล 

(.PNG) ก็เป็นการเสร็จส้ินกระบวนการ ผูใ้ชง้านสามารถน าภาพเหล่าน้ีไปประกอบการประชุมหรือ

ช้ีแจงประเด็นต่อผูเ้ก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสะดวก 
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3.3.2.3 Flow Chart ส่วนของการสร้างรายงาน (Issue Report Process) 

 

 

 
ภาพท่ี 94 Flow Chart ส่วนของการสร้างรายงาน (Issue Report Process) 

 

โปรแกรมเสริมส่วนน้ีคือการท างานต่อเน่ืองจากส่วนของการใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิด เม่ือ

โปรแกรมเสริมใส่สัญลักษณ์ช่องเปิดเรียบร้อยแล้ว จะท าการเลือกเฉพาะสัญลักษณ์ทรงกลม 

(Sphere) เท่านั้ นท่ีเป็นสัญลักษณ์ของการแจ้งเตือนเพื่อน ารายการเหล่านั้ นมาจดัเรียงตามล าดับ 
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จากนั้ นโปรแกรมเสริมจะท าการถ่ายภาพจุดท่ีมีสัญลักษณ์ทรงกลม(Sphere) โดยอัตโนมัติ 

(Automatic Capture) ตามล าดบัท่ีไดจ้ดัเตรียมไวข้า้งตน้ ถดัมาโปรแกรมเสริมจะดึงขอ้มูลต่างๆตาม

หัวขอ้ท่ีระบุในภาพท่ี 92  คือ รหัสสัญลกัษณ์ทรงกลม (Id Sphere), กริดไลน์บอกต าแหน่ง (Grid 

line location), ชั้น (Level), รหัสของท่อท่ีชน (Id pipe position), ระบบของท่อ (System pipe), รหัส

ของผนงัท่ีชน (Id wall position), ประเภทของผนัง (Wall type) รวมถึงภาพ (Captured Sphere) เพื่อ

โปรแกรมเสริมจะท าการจดัท าตารางโดยอตัโนมติั สุดทา้ยจึงออกมาเป็นรูปแบบของรายงานดว้ย

ไฟลส์กุล (.HTML) ซ่ึงขอ้ดีของไฟล์ชนิดน้ีคือไม่ว่าผูใ้ช้งานจะอยู่ท่ีไหนก็สามารถเปิดดูไดโ้ดยไม่

ตอ้งลงโปรแกรมต่างๆท่ีใช้ส าหรับเปิดงาน เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปสามารถเปิดไฟล์สกุล 

(.HTML) ได ้ 

3.3.3 การออกแบบหนา้ต่างการท างานของโปรแกรมเสริม (Interface Design) 

 

 
 

ภาพท่ี 95 ภาพจ าลองการแสดงหน้าตาโปรแกรมเสริม 
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3.3.3.1 ปุ่ มตรวจสอบและเพิ่มสัญลกัษณ์ช่องเปิด (Check Pipe Sleeve Tool) 

การจ าลองลกัษณะของปุ่ มน้ีจะอยูภ่ายใตแ้ถบเคร่ืองมือท่ีมีช่ือวา่ “Auto Element” ซ่ึง ปุ่ มน้ี

จะใชใ้นกรณีท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการตรวจสอบหาจุดชนกนัของท่อและผนงั จากนั้นตอ้งการใส่

สัญลกัษณ์ช่องเปิดลงในโมเดล(Model) ซ่ึงสามารถใชง้านไดโ้ดยอตัโนมติัและพร้อมกนัคร้ังละ

หลายๆจุด อยูใ่นกระบวนการขอ้ท่ี 3.3.2.1 คือการออกแบบโปรแกรมเสริมส่วนของการตรวจสอบ

จุดชนกนัของโมเดล (Check Clash Process) และ ส่วนของการใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิดแบบ

ทรงกระบอก (Add Sleeve Process) ตอบโจทยต์ามวตัถุประสงคใ์นการจดัท าโปรแกรมเสริมน้ี  

3.3.3.2 ปุ่ มถ่ายภาพจากหนา้จอ (Capture Image Tool)  

การจ าลองลกัษณะของปุ่ มน้ีจะอยูภ่ายใตแ้ถบเคร่ืองมือท่ีมีช่ือวา่ “Auto Element” ซ่ึง ปุ่ มน้ี

จะใชใ้นกรณีท่ีผูใ้ชง้าน(User) ตอ้งการเก็บภาพจุดส าคญัต่างๆของโมเดลบนหนา้มุมมอง 3 มิติ(3D 

View) โดยผูใ้ชง้านสามารถเลือกปรับมุมมองไดเ้อง และสามารถตั้งช่ือภาพเองไดต้ามความตอ้งการ 

อยูใ่นกระบวนการขอ้ท่ี 3.3.2.2 คือการออกแบบโปรแกรมเสริมส่วนของการถ่ายภาพบนหนา้จอ 

(Capture Process) 

3.3.3.3 ปุ่ มรายงาน (Issue Report Tool)  

การจ าลองลกัษณะของปุ่ มน้ีจะอยูภ่ายใตแ้ถบเคร่ืองมือท่ีมีช่ือวา่ “Auto Element” ซ่ึง ปุ่ มน้ี

จะใชใ้นกรณีท่ีโปรแกรมเสริมนั้นไดท้ าการใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิดเรียบร้อยแลว้ จากนั้นปุ่ มน้ีจะท า

หนา้ท่ีดึงขอ้มูลเฉพาะของสัญลกัษณ์ทรงกลม (Sphere) ท่ีถือวา่เป็นสัญลกัษณ์ส าหรับการแจง้เตือน

วา่อาจเกิดปัญหา ณ จุดนั้น เพื่อน าขอ้มูลไปจดัเรียงและท าเป็นตารางรายงานผลท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงอยูใ่น

กระบวนการขอ้ท่ี 3.3.2.3คือการออกแบบโปรแกรมเสริมส่วนของการสร้างรายงาน (Issue Report 

Process) 
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บทท่ี 4  

วิธีติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมเสริม 

อธิบายถึงวิธีการติดตั้งโปรแกรมเสริมรวมไปถึงการใชง้านโปรแกรมเสริม เพื่อช่วยคน้หา

จุดชนกันของท่อและผนัง อีกทั้งช่วยใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิดอตัโนมัติ ให้เป็นไปตามท่ีได้ท าการ

ออกแบบไว ้

4.1 การจัดเกบ็ไฟล์ (File) ของโปรแกรมเสริม 

น าไฟล(์File)ของโปรแกรมเสริมท่ีไดพ้ฒันาขึ้นมานั้นไปวางไวใ้นโฟลเดอร์(Folder) ท่ีเป็น

ท่ีอยูข่องโปรแกรมเสริม Add in ต่างๆ ของโปรแกรมออโตเ้ดส (Autodesk Revit) ดงัต่อไปน้ี  

C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\Version Revit  

ไฟลข์องโปรแกรมเสริมมีจ านวน 2 ไฟล ์แบ่งเป็นไฟลท่ี์ใชส้กุล .addin และ .dll ดงัภาพ

ต่อไปน้ี 

 
 

ภาพท่ี 96 การวางไฟล์ของโปรแกรมเสริม 
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4.2 วิธีการติดตั้งโปรแกรมเสริมและหน้าต่างของโปรแกรมเสริม 

4.2.1 ท าการเปิดโปรแกรมออโตเ้ดส (Autodesk Revit) ขึ้นมา (จากตวัอยา่งใชเ้วอร์ชัน่ 

2020) 

 
 

ภาพท่ี 97 เปิดโปรแกรม Autodesk Revit 
 

4.2.2 จากการจดัเก็บไฟล(์File)ของโปรแกรมเสริมในขอ้ 4.1  

เม่ือเปิดโปรแกรมออโตเ้ดส (Autodesk Revit) ขึ้นมา จะมีแถบแจง้เตือนแสดงขึ้นมาเพื่อ

เป็นการใหผู้ใ้ชง้านยืนยนัการดาวน์โหลด (Download) และติดตั้งโปรแกรมเสริม โดยใหค้ลิก 

Always Load 

 
 

ภาพท่ี 98 การยืนยนัการดาวน์โหลดและติดต้ังโปรแกรมเสริม 
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4.2.3 เม่ือติดตั้งโปรแกรมส าเร็จจะแสดงหนา้ต่างของโปรแกรมเสริมดงัภาพน้ี 

 
 

ภาพท่ี 99 ติดต้ังโปรแกรมเสริมส าเร็จ 
 

 ส่วนประกอบของหนา้ต่างของโปรแกรมเสริม มีดว้ยกนั 4 ส่วนหลกัๆ คือ  

ส่วนท่ี 1 Ribbon เป็นแถบเคร่ืองมือท่ีใชช่ื้อวา่ “Add Elements” จะท าการสร้างและเก็บปุ่ ม

ของโปรแกรมเสริมท่ีไวส้ าหรับใชง้าน  (App.cs) ดงัภาพ 

 
 

ภาพท่ี 100 ภาพแถบเคร่ืองมือ (Ribbon Add Element) 
 

ส่วนท่ี 2 Button 1(ปุ่ มท่ี 1) เป็นปุ่ มการท างานของโปรแกรมเสริมท่ีใช้ช่ือว่า Check Pipe 

Sleeve Element ปุ่ มน้ีเม่ือท าการเร่ิมใช้งานจะมีหน้าท่ีตรวจหาจุดชนกันระหว่างท่อในไฟล์งาน

ระบบซ่ึงเป็นไฟล์หลัก(MEP File) กับผนังจากลิ้งไฟล์(AR Link File) เม่ือพบ จะท าการใส่

สัญลกัษณ์ช่องเปิดประเภททรงกระบอก (Sleeve) และหากไม่ตรงตามเง่ือนไขการติดตั้งท่อจะใส่

สัญลกัษณ์ทรงกลม (Sphere) แทน โดยทั้งสองแบบจะท าโดยอตัโนมติั  

 
 

ภาพท่ี 101 ปุ่ ม” Check Pipe Sleeve Element” 
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ผลลพัธ์ท่ีไดห้ลงัจากการกดใชง้านปุ่ ม Check Pipe Sleeve Element ดงัต่อไปน้ี 

 
 

ภาพท่ี 102 ตัวอย่างผลลัพธ์ท่ีได้หลังจากการกดใช้งานปุ่ ม Check Pipe Sleeve Element (1) 
 

 
 

ภาพท่ี 103 ตัวอย่างผลลัพธ์ท่ีได้หลังจากการกดใช้งานปุ่ ม Check Pipe Sleeve Element (2) 
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ส่วนท่ี 3 Button 2 (ปุ่ มท่ี 2)  เป็นปุ่ มการท างานของโปรแกรมเสริมท่ีใชช่ื้อวา่ Capture 

Image  

 
 

ภาพท่ี 104 ปุ่ ม”Capture Image” 
 

ปุ่ มน้ีเม่ือท าการเร่ิมใชง้านจะมีหนา้ท่ีถ่ายภาพจุดท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการ โดยผูใ้ชง้านสามารถ

ปรับมุมมองท่ีตอ้งการหรือแมก้ระทัง่ขยายหรือยอ่ภาพก็ตาม และก่อนโปรแกรมเสริมจะท าการ

บนัทึกภาพ จะมีแถบหนา้ต่างแสดงขึ้นมาดงัภาพต่อไปน้ี 

 
 

ภาพท่ี 105 แถบหน้าต่างการตั้งช่ือภาพ 
 

เพื่อใหผู้ใ้ชง้านไดท้ าการตั้งช่ือภาพท่ีตอ้งการ จากนั้นโปรแกรมเสริมจะบนัทึกภาพเป็นสกุล (.PNG) 

โดยผลลพัธ์ท่ีไดห้ลงัจากการกดใชง้านปุ่ ม Capture ดงัต่อไปน้ี 



  84 

 
 

ภาพท่ี 106 ตัวอย่างผลลัพธ์ท่ีได้หลังจากการกดใช้งานปุ่ ม Capture 
 

ส่วนท่ี 4 Button 3 (ปุ่ มท่ี 3)  เป็นปุ่ มการท างานของโปรแกรมเสริมท่ีใชช่ื้อวา่ Issue Report 

ปุ่ มน้ีเม่ือท าการเร่ิมใชง้านจะมีหนา้ท่ีสร้างรายงานจากการดึงขอ้มูลจุดท่ีแจง้เตือนปัญหาหรือท่ีทราบ

กนัวา่เป็นต าแหน่งท่ีมีสัญลกัษณ์ทรงกลม (Sphere) อยูน่ั้นเอง โดยขอ้มูลต่างๆท่ีน ามาใชส้ร้าง

รายงานก็คือ 

• รหสัสัญลกัษณ์ทรงกลม (Id Sphere) 

• กริดไลน์บอกต าแหน่ง (Grid line location) 

• ชั้น (Level) 

• รหสัของท่อท่ีชน (Id pipe position) 

• ระบบของท่อ (System pipe) 

• รหสัของผนงัท่ีชน (Id wall position) 

• ประเภทของผนงั (Wall type) 

• ภาพ (Captured Sphere)  
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ซ่ึงในส่วนของภาพ (Captured Sphere) นั้น ปุ่ มน้ีจะช่วยถ่ายภาพใหโ้ดยอตัโนมติัตามล าดบั

ของสัญลกัษณ์ทรงกลม (Sphere) ถดัปุ่ มน้ีจะท าหนา้ท่ีสร้างรายงานใหเ้ป็นรูปแบบของตาราง  เพื่อ

จดัเรียงขอ้มูลใหผู้ใ้ชง้านหรือผูอ้อกแบบนั้นอ่านและตรวจสอบรายละเอียดไดง้่ายและสะดวกยิง่ขึ้น  

 
 

ภาพท่ี 107 ปุ่ ม “Issue Report” 
 

ผลลพัธ์ท่ีไดห้ลงัจากการกดใชง้านปุ่ ม Issue Report จะแสดงตารางรายงานดงัต่อไปน้ี 

 
 

ภาพท่ี 108 ตัวอย่างผลลัพธ์ท่ีได้หลังจากการกดใช้งานปุ่ ม Issue Report 
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4.3 การใช้งานโปรแกรมเสริม 

4.3.1 เปิดไฟลง์านของงานระบบ (MEP) ขึ้นมา 

 โดยในขอบเขตของงานน้ีเป็นงานระบบสุขาภิบาล(Sanitary System) และระบบดบัเพลิง 

(Fire Protection System) แลว้ท าการลิ้งไฟล ์(Link File) งานทางสถาปัตยกรรม(Architecture) เขา้

มา 

 
 

ภาพท่ี 109 ตัวอย่างภาพไฟล์งานหลัก (MEP) 

 
 

ภาพท่ี 110 ตัวอย่างภาพไฟล์งานลิง้ค์ (Architecture) 
 

4.3.2 หากตอ้งการคน้หาจุดชนกนัของท่อและผนงัเพื่อท าการใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิด ให้คลิก

ตรงแถบเคร่ืองมือ Add Elements ดงัภาพ 

 
 

ภาพท่ี 111 คลิกแถบเคร่ืองมือ Add Elements 
 

4.3.3 คลิกท่ีปุ่ มช่ือ Check Pipe Sleeve Element  

เพื่อให้โปรแกรมเร่ิมท าการคน้หาจุดชนกนัของท่อและผนงั เม่ือโปรแกรมคน้หาส าเร็จจะ

ท าการใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิดใหโ้ดยอตัโนมติั โดยท่ีขนาดของสัญลกัษณ์ช่องเปิดจะเป็นไปตามท่ี

โปรแกรมตั้งค่าไวค้ือมากกว่าขนาดท่อ 50 มิลลิเมตร และหนาออกจากแนวผนงัขา้งละ 10 
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มิลลิเมตร และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามขนาดของท่อได ้อีกทั้งแสดงเฉดสีเขียวเพื่อบ่งบอกวา่การ

ใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิดประเภททรงกระบอก(Sleeve)ไดเ้ป็นปกติ และใส่สัญลกัษณ์ทรงกลม 

(Sphere) หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขหลกัการติดตั้งท่อ และแสดงเฉดสีแดง เพื่อแจง้เตือนวา่บริเวณ

จุดนั้นเกิดความผิดปกติใหน้ าจุดน้ีไปพิจารณาอีกคร้ัง 

 
 

ภาพท่ี 112 คลิกท่ีปุ่ มช่ือ Check Pipe Sleeve Element 
 

 
 

ภาพท่ี 113 ใส่สัญลักษณ์ช่องเปิดทรงกระบอก (Sleeve) และทรงกลม (Sphere) อัตโนมัติ 
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ภาพท่ี 114 ภาพขยายใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิดทรงกระบอก (Sleeve)และ ทรงกลม (Sphere) อัตโนมัติ 
 

เง่ือนไขท่ีโปรแกรมเสริมจะท าการใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิดประเภททรงกระบอก (Sleeve) ได้

นั้นมีทั้งหมด 25 เง่ือนไขเพื่อใหค้รอบคลุมการใชง้านในกรณีปรับเปล่ียนโมเดลงานใหม่ ดงัท่ีกล่าว

ไวใ้นรายการเง่ือนไข 25 ขอ้ 

4.3.4 คลิกท่ีปุ่ มช่ือ Capture  

หากผูใ้ชง้านตอ้งการบนัทึกภาพดว้ยตนเอง ใหค้ลิกท่ีปุ่ มน้ีเพื่อใหโ้ปรแกรมจบัภาพในมุมท่ี

ผูใ้ชง้านตอ้งการ เพื่อน าไปสร้างรายงานต่อไปในปุ่ มท่ี 3 หรือตอ้งการน าภาพดงักล่าวไปใชง้านดา้น

อ่ืนๆต่อไป 

 
 

ภาพท่ี 115 คลิกท่ีปุ่ มช่ือ Capture 
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4.3.5 คลิกท่ีปุ่ มช่ือ Issue Report   

เพื่อให้โปรแกรมจดัท ารายงานช้ีแจงรายละเอียดปัญหาท่ีเกิดขึ้น และสามารถส่งรายงาน

ดงักล่าวต่อไปยงัผูอ้อกแบบ (Designer) เพื่อใหผู้อ้อกแบบไดว้ิเคราะห์และพิจารณาตดัสินใจเลือก

วิธีแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอีกคร้ัง ปุ่ มน้ีจึงท าการช่วยสร้างตารางรายงานและจดัเรียงขอ้มูลท่ีจ าเป็น

พร้อมทั้งจบัคู่ขอ้มูลต่างๆกบัรูปภาพจุดท่ีเกิดปัญหา โดยท่ีปุ่ มน้ียงัท าหนา้ท่ีถ่ายภาพใหอ้ตัโนมติัอีก

ดว้ย 

ผูเ้ขียนแบบจ าลอง (Modeler) สามารถส่งต่อขอ้มูลรายงานไปยงัผูอ้อกแบบไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ขึ้น โดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการจดัตารางดว้ยตนเอง 

 
 

ภาพท่ี 116 คลิกท่ีปุ่ มช่ือ Issue Report   
 

จะเห็นไดว้า่ขั้นตอนทั้งหมดท่ีกล่าวมา มีเพียง 4 ขั้นตอนหลกัท่ีสามารถช่วยใหก้ารท างาน

เก่ียวกบักระบวนการวางสัญลกัษณ์ช่องเปิด (Opening Drawing Process) ภายใตข้อบเขตของงาน

ระบบสุขาภิบาลและระบบดบัเพลิงมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้นมาก อีกทั้งช่วยลดขอ้ผิดพลาดจาก

การคน้หาจุดชนกนัท่ีค่อนขา้งล าบากและอาจไม่ทัว่ถึง  

4.4 ตัวอย่างภาพการทดสอบโปรแกรมเสริมกบัโมเดลงานบางส่วนในปัจจุบัน 

4.4.1 การใชง้านปุ่ ม Check Pipe Sleeve Element จะไดผ้ลดงัน้ี 

1) ต าแหน่งท่ีมีทรงกลมสีแดง (Sphere) ปรากฏคือ ต าแหน่งท่ีท่อผา่นผนงัแต่ไม่สามารถ

วางสัญลกัษณ์ช่องเปิดแบบทรงกระบอก (Sleeve) ได ้ดว้ยขอ้ก าหนดของโปรแกรมเสริม เพื่อเป็น

การแจง้เตือน 

2) ต าแหน่งท่ีมีสัญลกัษณ์ช่องเปิดแบบทรงกระบอก (Sleeve) สีเขียว คือต าแหน่งท่ีมีท่อ

ผา่นผนงัแลว้สามารถวางสัญลกัษณ์ช่องเปิดแบบทรงกระบอก (Sleeve) ได ้
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ภาพท่ี 117  ตัวอย่างภาพท่ี 1 ผลลัพธ์จากการใช้งานปุ่ มช่ือ “Check Pipe Sleeve Element” ลักษณะ
สัญลักษณ์ของทรงกลม (Sphere)  

 

 
 

ภาพท่ี 118 ตัวอย่างภาพท่ี 2 ผลลัพธ์จากการใช้งานปุ่ มช่ือ “Check Pipe Sleeve Element” ลักษณะ
สัญลักษณ์ของทรงกลม (Sphere)  
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ภาพท่ี 119 ตัวอย่างภาพท่ี 3 ผลลัพธ์จากการใช้งานปุ่ มช่ือ “Check Pipe Sleeve Element” ลักษณะ
สัญลักษณ์ของทรงกลม (Sphere)  

 

 
 

ภาพท่ี 120 ตัวอย่างภาพท่ี 4 ผลลัพธ์จากการใช้งานปุ่ มช่ือ “Check Pipe Sleeve Element” ลักษณะ
สัญลักษณ์ของทรงกระบอก (Sleeve)  
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ภาพท่ี 121 ตัวอย่างภาพท่ี 5 ผลลัพธ์จากการใช้งานปุ่ มช่ือ “Check Pipe Sleeve Element”ลักษณะ

สัญลักษณ์ของทรงกระบอก (Sleeve)  
 

4.4.2 การใชง้านปุ่ ม Capture Image จะไดผ้ลดงัน้ี 

มีแถบหนา้ต่างปรากฏขึ้นมาใหต้ั้งช่ือของภาพท่ีตอ้งการ  

 
 

ภาพท่ี 122 ตัวอย่างภาพท่ี 1 ผลลัพธ์จากการใช้งานปุ่ ม Capture Image 
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เม่ือโปรแกรมเสริมท าการบนัทึกภาพเสร็จส้ิน จะปรากฏเป็นภาพในมุมมองท่ีเราตอ้งการ

โดยไฟลภ์าพจะเป็นสกุล (.PNG) 

 
 

ภาพท่ี 123 ตัวอย่างภาพท่ี 2 ผลลัพธ์จากการใช้งานปุ่ ม Capture Image 
 

4.4.3 การใชง้านปุ่ ม Issue Report จะไดผ้ลดงัน้ี 

1)โปรแกรมจะแสดงผลรายงานในรูปแบบของ HTML ไฟล ์โดยท่ีอยูข่องไฟลจ์ะอยูท่ี่ 

C:/User/ช่ือผูใ้ชง้าน/AppData/Roaming/Autodesk/Revit/Addins/2020(Versionของโปรแกรมเร

วิท)/Resources/ช่ือไฟลง์าน.html 

2) โปรแกรมจะแสดงหนา้ต่างแจง้เตือนวา่ท าการสร้างรายงานส าเร็จแลว้ดงัภาพท่ี 125 
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ภาพท่ี 124 ตัวอย่างภาพท่ี 1  ผลลัพธ์จากการใช้งานปุ่ ม Issue Report 
 

 
 

ภาพท่ี 125 ตัวอย่างภาพท่ี 2  ผลลัพธ์จากการใช้งานปุ่ ม Issue Report 
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4.5 การเปรียบเทียบระหว่างการท างานวิธีเดิมกบัการท างานด้วยโปรแกรมเสริมกบัไฟล์

งานจริง 

ผู ้ศึกษาท าการทดลองการท างานด้วยวิ ธี เดิม  คือการวางสัญลักษณ์ ช่องเปิดแบ บ

ทรงกระบอก (Sleeve) ดว้ยมือกบังานระบบสุขาภิบาลท่ีมีไฟลข์นาดใหญ่ประมาณ 17,472 กิโลไบต ์

(KB)  รวมกบัไฟลอ่ื์นๆท่ีมีขนาดประมาณ 117,328 กิโลไบต ์(KB) โดยงานท่ีท าการลิ้งค ์(Link) เขา้

มาคืองานระบบดบัเพลิงและงานทางสถาปัตยกรรม มีพื้นท่ีอาคาร 6 ชั้น (โครงการรถไฟฟ้าใตดิ้น

สายสีส้มตะวนัออก) 

 
ภาพท่ี 126 โมเดลงานอาคารจริง (โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มตะวันออก) 

 

ผลการทดลองการท างานดว้ยวิธีเดิมใชเ้วลาท าชั้นล่างสุด (BASE SLAB LEVEL) 15 นาที 

เน่ืองจากมีงานนอ้ยกวา่ชั้นบน ชั้นB3 ใชเ้วลา 45 นาที ชั้น B2 ใชเ้วลา 68 นาที ชั้น B1 ใชเ้วลา 95 

นาที ชั้นเสมอพื้นดิน (EGRESS LEVEL) ใชเ้วลา 110 นาที และชั้น (LOWER ROOF SLAB  

LEVEL)ใชเ้วลา 15 นาที เน่ืองจากมีงานดา้นบนอาคารนอ้ยกวา่ฉนัก่อนหนา้ รวมแลว้ใชเ้วลาในการ

ท างานทั้งส้ิน 348 นาที หรือ 5 ชัว่โมง 48 นาที ต่อ 1 สถานีชาร์ป หากมีจ านวนงานท่ีมากกวา่น้ีใน 1 

สถานี จะใชเ้วลามากขึ้นตามล าดบั 

ผลการทดลองการท างานดว้ยโปรแกรมเสริมเพื่อการวางต าแหน่งช่องเปิดบนผนงัอตัโนมติั

นั้น ใชไ้ฟลง์านเดียวกนัในการทดลองซ่ึงใชเ้วลาในการท างานของโปรแกรมรวมทั้งสถานีทั้งส้ิน

เป็นเวลา 15 นาที ท าใหก้ารท างานดว้ยโปรแกรมเสริมมีความรวดเร็วกวา่ 333 นาที หรือ 5 ชัว่โมง 

33 นาที คิดเป็นความเร็ว 23.2 เท่าของการท างานปกติ 
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบระหว่างการท างานวิธีเดิมกับการท างานด้วยโปรแกรมเสริม 
 

4.6 ลกัษณะไฟล์งานท่ีส่งออกไปให้กบัด้านสถาปัตยกรรม 

4.6.1 ลกัษณะไฟลง์านออโตเ้ดสเรวิท (Autodesk Revit)  

ท่ีมีต าแหน่งของสัญลกัษณ์ช่องเปิดทรงกระบอก (Sleeve) อยูบ่นไฟลง์านระบบท่ีผูใ้ชง้าน

ไดท้ าการใส่ไวท้ั้งงานระบบสุขาภิบาลและงานระบบดบัเพลิง ซ่ึงดา้นงานทางสถาปัตยกรรม

สามารถกดโหลดลิ้งค ์(Link) ไดต้ามปกติท่ีใชง้าน แลว้ท าการกดปุ่ มซิงโครไนส์ (Synchronize) เพื่อ

เป็นการเรียกขอ้มูลปัจจุบนัมาดู และท าการแกไ้ขงานไดต้่อไป 

 
 

ภาพท่ี 127 ตัวอย่างภาพงานระบบสุขาภิบาลท่ีให้ทางสภาปัตยกรรมท าการลิง้ค์เข้าไปใช้งาน 
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4.6.2 ลกัษณะไฟลง์าน HTML ซ่ึงก็คือรายงาน (Report)  

ท่ีไดจ้ากการใชโ้ปรแกรมเสริมในปุ่ มท่ี 3 เพื่อใหบ้อกต าแหน่งหรือจุดท่ีไม่สามารถวาง

สัญลกัษณ์ช่องเปิดไดต้ามคาดการณ์ จึงตอ้งมีรายงานฉบบัน้ีดว้ย ภายในจะมีหวัขอ้เช่น รหสัประจ า

ผนงั (Wall ID), กริดไลน์ (Grid Line) เพื่อใหง้านทางสถาปัตยกรรมท าการแกไ้ขไดง้่ายขึ้น รวดเร็ว

ขึ้น  

4.7 สรุปบทสัมภาษณ์การทดสอบใช้งานโปรแกรมเสริมและข้อเสนอแนะ 

 รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการสัมภาษณ์และทดสอบโปรแกรมเสริม 

 
ภาพท่ี 128 รายช่ือผู้ ท่ีได้รับการสัมภาษณ์และทดสอบโปรแกรมเสริม 

 

ผู้ทดสอบโปรแกรมเสริม 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกีย่วข้องคนท่ี 1 

 คุณวิภาวรรณ ราชแกว้ ซ่ึงท่านเป็นนกัเขียนแบบจ าลอง (Modeler) เป็นผูท่ี้ท างานดา้นการ

ใชโ้ปรแกรมสร้างงาน 3 มิติ โดยตรง มีส่วนร่วมเก่ียวกบังานดา้นงานระบบและงานทาง

สถาปัตยกรรม มีประสบการณ์ท างานดา้นน้ีมากกวา่ 5 ปี 

ผลการตอบรับจากการทดสอบการใช้โปรแกรมเสริม 

 โดยรวมโปรแกรมเสริมนั้นมีการใชง้านท่ีสะดวกและรวดเร็วมากยิง่ขึ้น ซ่ึงมี

ประโยชน์ต่อการท างานค่อนขา้งมาก ช่วยลดการท างานท่ีซ ้าซอ้นไดดี้ ผลลพัธ์การใส่สญัลกัษณ์ช่อง

เปิดค่อนขา้งแม่นย  า ผลรายงานชดัเจน  

 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง สถานทีท่ างาน
คณุวภิาวรรณ ราชแกว้ นักเขยีนแบบจ าลอง (Modeler) บรษัิท ไทยคาจมิา จ ากัด (Thai kajima)

คณุทฆิมัพร ศรกีรงุพลี สถาปนกิ (BIM Architect) บรษัิท วศิวกรรมธรณีและฐานราก จ ากัด

คณุภาณุพณ จารจุ ารญู ผูเ้ชีย่วชาญเขยีนแบบจ าลอง (Professional  Modeler) บรษัิท วศิวกรรมธรณีและฐานราก จ ากัด

คณุจริายุทธ กจิกลา้ ผูเ้ชีย่วชาญเขยีนแบบจ าลอง (Professional Modeler) บรษัิท วศิวกรรมธรณีและฐานราก จ ากัด

คณุหสันัย ชว่ยพมิาย ผูเ้ชีย่วชาญเขยีนแบบจ าลอง (Professional Modeler) บรษัิท วศิวกรรมธรณีและฐานราก จ ากัด

คณุจักรกฤษณ์ งามสงา่ วศิวกรเครือ่งกล (Mechanical Engineer) บรษัิท วศิวกรรมธรณีและฐานราก จ ากัด

คณุพันธกานต ์แสนสขุ ผูเ้ชีย่วชาญเขยีนแบบจ าลอง (Professional Modeler) บรษัิท วศิวกรรมธรณีและฐานราก จ ากัด

คณุบรรพต มงคลสกลุกจิ วศิวกรออกแบบ (Design Engineer) บรษัิท วศิวกรรมธรณีและฐานราก จ ากัด

คณุชลธ ีเอือ้เมธยิางกลู วศิวกรออกแบบ (Design Engineer) ทมี คอนซลัติง้ เอนจเินยีริง่ แอนด ์แมเนจเมนท ์จ ากัด (มหาชน)

คณุวรัญญ ูทองขาว หวัหนา้วศิวกรออกแบบ (Chief Design Engineer) บรษัิท วศิวกรรมธรณีและฐานราก จ ากัด
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ข้อเสนอแนะ 

หากสามารถเพิ่มฟังกช์ัน่การส่งออกรายงาน (Export Issue) เป็นรูปแบบของไฟล์

ประเภทเอก็เซล (Excel) ไดด้ว้ยก็จะดียิง่ขึ้น 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกีย่วข้องคนท่ี 2 

คุณทิฆมัพร ศรีกรุงพลี ซ่ึงท่านเป็นสถาปนิกผูอ้อกแบบ และ ยงัเป็นนกัเขียนแบบจ าลองฝ่ัง

งานสถาปัตยกรรม (BIM Architect) เป็นผูท่ี้ท างานดา้นการใชโ้ปรแกรมสร้างงาน 3 มิติ โดยตรง มี

ส่วนร่วมเก่ียวกบังานทางสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และประสานงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้น BIM มี

ประสบการณ์ท างานดา้นน้ีมากกวา่ 5 ปี 

ผลการตอบรับจากการทดสอบการใช้โปรแกรมเสริม 

โดยรวมโปรแกรมเสริมนั้นมีหนา้ตาของแถบเมนู และปุ่ มกด (User Interface) ท่ีใชง้านง่าย

ท าใหเ้ขา้ใจและเรียนรู้ไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว การใชง้านท่ีสะดวกและรวดเร็วมากยิง่ขึ้น มีประโยชน์

ต่อการน าขอ้มูลไปใชง้านไดต้่อ 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกีย่วข้องคนท่ี 3 

คุณภาณุพณ จารุจ ารูญ ซ่ึงท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเขียนแบบจ าลอง (Professional Modeler) 

เป็นผูท่ี้ท างานดา้นการใชโ้ปรแกรมสร้างงาน 3 มิติ โดยตรง มีส่วนร่วมเก่ียวกบังานดา้นงานระบบ 

มีประสบการณ์ท างานดา้นน้ีมากกวา่ 5 ปี 

ผลการตอบรับจากการทดสอบการใช้โปรแกรมเสริม 

โดยรวมโปรแกรมเสริมนั้นมีการใชง้านท่ีสะดวกและรวดเร็วมากยิง่ขึ้น ซ่ึงมีประโยชน์ต่อ

การท างานมาก ช่วยลดการท างานท่ีซ ้าซอ้นไดดี้ การสรุปผลรายงานท่ีออกมาค่อนขา้งสะดวก มี

ขอ้มูลเพียงพอท่ีจะน าไปแกไ้ขต่อได ้

ข้อเสนอแนะ 

หากส่วนของการระบุช่ือระบบของท่อ (System Pipe) เปล่ียนจากช่ือยอ่เป็นช่ือเตม็ไดก้็จะ

ท าใหเ้ขา้ใจง่ายขึ้น 
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ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกีย่วข้องคนท่ี 4 

คุณจิรายทุธ กิจกลา้ ซ่ึงท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเขียนแบบจ าลอง (Professional Modeler) เป็นผู ้

ท่ีท างานดา้นการใชโ้ปรแกรมสร้างงาน 3 มิติ โดยตรง มีส่วนร่วมเก่ียวกบังานดา้นงานระบบ มี

ประสบการณ์ท างานดา้นน้ีมากกวา่ 5 ปี 

ผลการตอบรับจากการทดสอบการใช้โปรแกรมเสริม 

โดยรวมโปรแกรมเสริมนั้นมีการใชง้านท่ีสะดวกและรวดเร็วมากยิง่ขึ้น ซ่ึงมีประโยชน์ต่อ

การท างานมาก ช่วยลดการท างานท่ีซ ้าซอ้นไดดี้  

ข้อเสนอแนะ 

หากเพิ่มเติมการแสดงค่าระดบัความสูงจากพื้นถึงทอ้งของสัญลกัษณ์ช่องเปิด (Bottom of 

sleeve) ดว้ย ก็จะสามารถน าค่าน้ีไปใชง้านต่อไดอี้กดว้ย 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกีย่วข้องคนท่ี 5 

คุณหสันยั ช่วยพิมาย ซ่ึงท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเขียนแบบจ าลอง (Professional Modeler) เป็น

ผูท่ี้ท างานดา้นการใชโ้ปรแกรมสร้างงาน 3 มิติ โดยตรง มีส่วนร่วมเก่ียวกบังานดา้นงานระบบ และ

เป็นผูป้ระสานงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั BIM มีประสบการณ์ท างานดา้นน้ีมากกวา่ 5 ปี  

ผลการตอบรับจากการทดสอบการใช้โปรแกรมเสริม 

โดยรวมโปรแกรมเสริมนั้นมีการใชง้านท่ีสะดวกและรวดเร็วมากยิง่ขึ้น ซ่ึงมีประโยชน์ต่อ

การท างานในระดบัปานกลาง ช่วยลดการท างานท่ีซ ้าซอ้นไดดี้ ขั้นตอนการใชง้านของแถบเมนูและ

ปุ่ ม (User Interface) อยูใ่นระดบัดีมากไม่ซบัซอ้น  

ข้อเสนอแนะ 

1. หากมีทางเลือกเพิ่มในการใชง้านว่าจะให้มีการใส่สัญลกัษณ์โดยอตัโนมติั 

(Automatic update sleeve) หรือจะเลือกแบบใส่สัญลกัษณ์เองดว้ยมือ (Manual) ไดก้็

จะดีมากยิง่ขึ้น เน่ืองจากในบางพื้นท่ีไม่ตอ้งการใหเ้ปล่ียนแปลง 
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2. หากมีการอพัเดท (Update) งานบางส่วน อีกบางส่วนยงัคงเป็นต าแหน่งเดิม จึงตอ้งการ

ใหส้ัญลกัษณ์ช่องเปิดนั้นเป็นเลขรหสัเดิม (ID) เพื่อประโยชน์ในกระบวนการท างาน

ต่อจากน้ี 

3. หากมีการรายงานผลจุดท่ีสัญลกัษณ์ช่องเปิดมีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งใหม่ดว้ย ก็จะดี

มากยิง่ขึ้น 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกีย่วข้องคนท่ี 6 

คุณจกัรกฤษณ์ งามสง่า ซ่ึงท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเขียนแบบจ าลอง (Professional Modeler) 

เป็นผูท่ี้ท างานดา้นการใชโ้ปรแกรมสร้างงาน 3 มิติ โดยตรง มีส่วนร่วมเก่ียวกบังานดา้นงานระบบ 

มีประสบการณ์ท างานดา้นน้ีมากกวา่ 5 ปี  

ผลการตอบรับจากการทดสอบการใช้โปรแกรมเสริม 

โดยรวมลกัษณะหนา้ตาของปุ่ มกดของเคร่ืองมือเสริม ขั้นตอนการใชง้าน ผลลพัธ์ของการ

ใชง้าน การแจง้เตือน และการแกไ้ข สะดวกต่อการใชง้านมากขึ้น ช่วยใหง้านเสร็จไดร้วดเร็วขึ้น

มาก ลดการท างานท่ีซ ้าซอ้นไดดี้ ช่วยคน้หาจุดท่ีมองยากไดง้่ายขึ้น 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกีย่วข้องคนท่ี 7 

คุณพนัธกานต ์แสนสุข ซ่ึงท่านเป็นนกัเขียนแบบจ าลอง (Modeler) เป็นผูท่ี้ท างานดา้นการ

ใชโ้ปรแกรมสร้างงาน 3 มิติ โดยตรง มีส่วนร่วมเก่ียวกบังานดา้นงานระบบ มีประสบการณ์ท างาน

ดา้นน้ีมากกวา่ 5 ปี 

ผลการตอบรับจากการทดสอบการใช้โปรแกรมเสริม 

ท างานไดจ้ริง โดยรวมลกัษณะของปุ่ มกดและช่ือของปุ่ มกดบนเคร่ืองมือเสริม ขั้นตอนการ

ใชง้าน ผลลพัธ์ของการใชง้าน การแจง้เตือน และการแกไ้ข สะดวกต่อการใชง้านมากขึ้น ช่วยให้

งานเสร็จไดร้วดเร็วขึ้นมาก ลดการท างานท่ีซ ้าซอ้นไดดี้ ช่วยคน้หาจุดท่ีมองยากไดง้่ายขึ้น  

โดยมีผลสรุปจากกราฟแสดงผลของการสอบถามจากผูใ้ชง้านจริงในการทดสอบโปรแกรม

เสริมทั้ง 7 ท่าน ดงัน้ี 
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5.2.3 การท าตามเง่ือนไข 25 ขอ้  

ท่ีเป็นการทดสอบโปรแกรมเสริมวา่สามารถใชง้านไดค้รอบคลุมปัญหาการเปล่ียนแปลง

ของโมเดลไดค้รบทุกรูปแบบท่ีก าหนดไวห้รือไม่ จึงค่อนขา้งใชเ้วลานาน 
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สรุปไดว้่าผูท้  าการทดสอบโปรแกรมเสริมทั้งหมด 7 ท่าน เป็นผูใ้ชง้านโปรแกรมออโตเ้ดส 

เรวิท (Autodesk Revit)โดยตรง ท่ีมีประสบการณ์ท างานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจและ

ไดรั้บประโยชน์จากการใชง้านในระดบัค่อนขา้งมาก  

ผู้วิเคราะห์รูปแบบรายงาน 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกีย่วข้องคนท่ี 8 

คุณบรรพต มงคลสกุลกิจ ซ่ึงท่านเป็นวิศวกรออกแบบ (Design Engineer) เป็นผูเ้ช่ียวชาญ

การออกแบบงานระบบ (MEP) โดยท่านไม่ไดใ้ชง้านโปรแกรมสร้างงาน 3 มิติ โดยตรง แต่ท่านมี

การประสานงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน BIM และเป็นผูอ้อกแบบเพื่อส่งมอบงานต่อใหก้บันกัออก

แบบจ าลอง (Modeler) เป็นผูส้ร้างแบบงาน 3 มิติต่อไปท่านจึงเป็นผูต้รวจสอบงานโดยตรงและเป็น

ผูรั้บรายงานการเกิดปัญหาเพื่อการวิเคราะห์งานและแสดงความคิดเห็นต่องานดงักล่าว มี

ประสบการณ์ท างานดา้นน้ีมากกวา่ 10 ปี 

ผลการตอบรับจากการวิเคราะห์รายงานจากโปรแกรมเสริม 

โดยรวมรูปแบบรายงานมีความครบถว้นเพียงพอในระดบัปานกลางต่อการน าไปพิจารณา 

เขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น มองไดช้ดัเจน ท างานไดร้วดเร็วขึ้น ช่วยใหผู้อ้อกแบบรับทราบถึงปัญหาท่ี

เกิดขึ้นในระดบัปานกลางและส่งต่อใหฝ่้ายอ่ืนๆไดส้ะดวกมากยิง่ขึ้น  
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ข้อเสนอแนะ 

 หากเคร่ืองมือเสริมสามารถระบุรายละเอียดของปัญหารวมถึงแนวทางแกไ้ขดว้ยก็

จะสามารถช่วยการท างานให้รวดเร็วมากขึ้น 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกีย่วข้องคนท่ี 9 

คุณชลธี  เอ้ือเมธิยางกูล ซ่ึงท่านเป็นวิศวกรออกแบบ (Design Engineer) เป็นผูเ้ช่ียวชาญ

การออกแบบงานระบบ (MEP) โดยท่านไม่ไดใ้ชง้านโปรแกรมสร้างงาน 3 มิติ โดยตรง แต่ท่านมี

การประสานงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน BIM และเป็นผูอ้อกแบบเพื่อส่งมอบงานต่อใหก้บันกัออก

แบบจ าลอง (Modeler) เป็นผูส้ร้างแบบงาน 3 มิติต่อไป ท่านจึงเป็นผูต้รวจสอบงานโดยตรงและเป็น

ผูรั้บรายงานการเกิดปัญหาเพื่อการวิเคราะห์งานและแสดงความคิดเห็นต่องานดงักล่าว มี

ประสบการณ์ท างานดา้นน้ีมากกวา่ 10 ปี  

ผลการตอบรับจากการวิเคราะห์รายงานจากโปรแกรมเสริม 

โดยรวมรูปแบบรายงานมีความครบถ้วนเพียงพอต่อการน าไปพิจารณา เข้าใจง่าย ไม่

ซับซ้อน มองได้ชัดเจน ช่วยให้ผูอ้อกแบบรับทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นและส่งต่อให้ฝ่ายอ่ืนๆได้

สะดวกมากยิง่ขึ้น  

ข้อเสนอแนะ 

หากเพิ่มเติมส่วนการแสดงผลควรจ าแนกประเภทของปัญหาเพิ่มเติม นอกเหนือจากภาพ 

เพื่อให้ผูอ้อกแบบสามารถวิเคราะห์เบ้ืองตน้ไดว้่า ปัญหาท่ีเกิดขึ้น เป็นปัญหาใหญ่ (Major) ขนาด

กลาง (Moderate) หรือขนาดเลก็ (Minor)  

ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกีย่วข้องคนท่ี 10 

คุณวรัญญู ทองขาว ซ่ึงท่านเป็นหวัหนา้วิศวกรออกแบบ (Chief Design Engineer) เป็น

ผูเ้ช่ียวชาญการออกแบบงานระบบ (MEP) โดยท่านไม่ไดใ้ชง้านโปรแกรมสร้างงาน 3 มิติ โดยตรง 

แต่ท่านมีการประสานงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน BIM และท่านเป็นท่ีปรึกษาใหก้บัผูอ้อกแบบเพื่อส่ง

มอบงานต่อใหก้บันกัออกแบบจ าลอง (Modeler) เป็นผูส้ร้างแบบงาน 3 มิติต่อไป ท่านจึงเป็นผู ้

ตรวจสอบงานโดยตรงและเป็นผูรั้บรายงานการเกิดปัญหาเพื่อการวิเคราะห์งานและแสดงความ

คิดเห็นต่องานดงักล่าว มีประสบการณ์ท างานดา้นน้ีมากกวา่ 10 ปี  
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ผลการตอบรับจากการวิเคราะห์รายงานจากโปรแกรมเสริม 

โดยรวมรูปแบบรายงานมีความครบถว้นเพียงพอต่อการน าไปพิจารณา เขา้ใจง่าย ไม่

ซบัซอ้น มองไดช้ดัเจน ท างานไดร้วดเร็วขึ้น ช่วยใหผู้อ้อกแบบรับทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นและส่ง

ต่อใหฝ่้ายอ่ืนๆไดส้ะดวกมากยิง่ขึ้นซ่ึงพึ่งพอใจในรูปแบบรายงาน 

โดยมีผลสรุปจากกราฟแสดงผลของการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน เก่ียวกบัรูปแบบ

รายงาน ดงัน้ี 
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สรุปไดว้า่ผูท้  าการวิเคราะห์รูปแบบของรายงานทั้งหมด 3 ท่าน เป็นผูรั้บแบบรายงาน

(ผูอ้อกแบบงานระบบ)โดยตรง ท่ีมีประสบการณ์ท างานมากกวา่ 10 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจและ

ไดรั้บประโยชน์ในระดบัค่อนขา้งมากจากการไดรั้บผลรายงานตวัอยา่ง  
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บทท่ี 5 

สรุปผลการพฒันาและข้อเสนอแนะ 

 การพฒันาโปรแกรมเสริมเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต่์างๆ เช่น การช่วยลดขั้นตอน

ในการท างานให้สั้นลง ลดระยะเวลาในการท างาน ลดปัญหาความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นในขั้นตอน

การก่อสร้างจริงนั้น ได้ท าการสร้างโปรแกรมเสริมและให้ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้หน้าท่ีหลกัในการ

เขียนโมเดล3มิติ(3D Model) ท าการทดลองใชง้านจึงมีผลสรุปและขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

 5.1 ผลสรุปความสามารถของโปรแกรมเสริม 

 ความสามารถของโปรแกรมเสริมแบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

5.1.1 ดา้นการวิเคราะห์ขอ้มูลโมเดล สามารถตรวจสอบหาจุดชนกนัของโมเดลท่อจากงาน

ระบบ และโมเดลผนงัของงานทางสถาปัตยกรรมไดพ้ร้อมกนัทีละหลายจุด 

5.1.2 ดา้นการใส่สัญลกัษณ์ช่องเปิดทรงกระบอก (Sleeve) ท่ีเป็นแฟมิล่ี (Family) เพื่อการ

บอกต าแหน่งจุดเจาะของผนงั และสามารถใส่พร้อมกนัไดห้ลายๆจุดภายใตเ้ง่ือนไขการใส่ 25 ขอ้ 

5.1.3 ดา้นการรายงานผลกรณีไม่เขา้เง่ือนไข และอาจเกิดขอ้สงสัยในการใส่สัญลกัษณ์ช่อง

เปิดทรงกระบอก (Sleeve) จึงไดแ้จง้เตือน (Warning) ในรูปแบบของสัญลกัษณ์ทรงกลม (Sphere) 

พร้อมกบัแสดงสีแดงเพื่อการมองเห็นปัญหาตรงจุดนั้นอย่างง่ายดาย ท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถน าขอ้มูล

น้ีไปจดัท ารายงานเพื่อส่งต่อไปยงัผูอ้อกแบบ (Designer) พิจารณาไดง้่ายและรวดเร็วขึ้น 

จากการทดลองใช้งานโปรแกรมเสริมกับงานจริง และผลการท าแบบสอบถามพบกว่า 

โปรแกรมเสริมสามารถใช้งานไดจ้ริง ท าให้การท างานรวดเร็วขึ้นอย่างเห็นไดช้ดั ผูใ้ช้งานมีความ

พึงพอใจและไดรั้บประโยชน์จากการใชง้านในระดบัค่อนขา้งมาก  

5.2 อุปสรรคและปัญหา 

อุปสรรคและปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งการพฒันาโปรแกรมเสริม 

5.2.1 เป็นช่วงแรกของการเร่ิมดึงค่าต่างๆท่ีตอ้งการน ามาใชจ้ากไฟลง์านหลกั และไฟลลิ์้งค์

งาน (Link File) โดยส่วนใหญ่จะค่อนขา้งซบัซอ้นในส่วนของไฟลลิ์้งคง์าน (Link File) เพราะ

โปรแกรมเสริมจะตอ้งดึงค่าจากตวัไฟล ์จากนั้นจึงดึงค่าประเภท (Type)ของ อิลิเมนต ์(Element) 

นั้นๆออกมาก่อนจึงจะเขา้ไปดึงค่าตวัอิลิเมนต ์(Element) ท่ีเราตอ้งการจริงๆออกมาได ้ 
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5.2.2 การหาค่าจุดชนกนั (Intersection Point) เน่ืองจากการหาค่าจุดตดัจากในไฟลง์าน

เดียวกนั และจากไฟลง์านท่ีท าการลิ้งค ์(Link) เขา้มามีขั้นตอนบางส่วนท่ีแตกต่างกนัอยูจึ่งตอ้งใช้

เวลาสักระยะหน่ึงในการแกไ้ขและปรับเปล่ียนเพื่อให้หาค่าออกมาไดต้รง อีกทั้งตอ้งท าการปรับ

หน่วยของโปรแกรมท่ีจากเดิมเป็นหน่วยฟุตใหเ้ป็นหน่วยมิลลิเมตรเน่ืองจากในการวดัค่าจริงใชเ้ป็น

หน่วยมิลลิเมตร เป็นสาเหตุท่ีช่วงแรกท าการทดสอบหาจุดท่ีชนกนัแลว้ยงัมีค่าท่ีแตกต่างและไม่

ตรงกนั  

5.3 แนวทางการพฒันาโปรแกรมเสริมในอนาคต (Future extension) 

เน่ืองจากการพฒันาโปรแกรมเสริมในคร้ังน้ี ไดก้ าหนดขอบเขตในการสร้างสัญลกัษณ์ช่อง

เปิดประเภทเดียวคือแบบทรงกระบอก (Sleeve) เพื่อน าไปใชก้บังานระบบสุขาภิบาลและระบบ

ดบัเพลิง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลกัษณะงานท่ีใชท้่อทั้งส้ินจึงเร่ิมจากการพฒันาส่ิงน้ี 

หลงัจากพฒันาโปรแกรมเสริมคร้ังน้ี ไดท้ าการทดสอบการใชง้านโปรแกรมเสริมและ

ไดรั้บการแสดงความคิดเห็นจากทั้งผูเ้ช่ียวชาญการออกแบบและผูท้ดลองใชโ้ปรแกรมจริงพบวา่ 

โปรแกรมเสริมยงัสามารถพฒันาเพิ่มไดอี้ก ดงัต่อไปน้ี 

1. การบอกระดบัของใตท้อ้งท่อ (Bottom of pipe) โดยอตัโนมติับนหนา้รายงาน (Report) 

เพื่อเป็นขอ้มูลเพิ่มเติม 

2. การแยกประเด็นของปัญหาตามความส าคญั เพื่อเป็นประโยชน์ในการล าดบัแกไ้ข

ปัญหาก่อนและหลงับนหนา้รายงาน (Report) 

3. แนวทางการสร้างสัญลกัษณ์ช่องเปิดแบบทรงส่ีเหล่ียม (Block Out) เพื่อใหส้ามารถ

ขยายขอบเขตการท างานเพิ่มขึ้น โดยใหส้ามารถใชก้บังานระบบอ่ืนๆได ้เช่น งาน

ระบบปรับอากาศ ท่ีมีลกัษณะงานเป็นการใชด้กั (Duct) ซ่ึงเป็นทรงส่ีเหล่ียมและ

สามารถใชง้านส าหรับท่อท่ีมีจ านวนมากๆเรียงกนัหรือไม่เรียงกนัมารวมกนัในช่อง

เดียวเพื่อการวางสัญลกัษณ์ช่องเปิดขนาดใหญ่ 

4. การเพิ่มสัญลกัษณ์แสดงสถานะ (Flag) ของรายการจุดชุดกนัในแต่ละรายการวา่มีการ

แกไ้ขแลว้หรือยงัไม่แกไ้ข เพื่อใหผู้ใ้ชง้านทราบวา่ตอ้งท าการแกไ้ขต่อในจุดใด 

จากทั้ง 4 ขอ้ ท่ีกล่าวมานั้นคาดวา่หากสามารถพฒันาต่อไปไดจ้ะเป็นประโยชน์ไม่มากก็

นอ้ยต่อผูใ้ชง้านโปรแกรมเสริมและผูรั้บรายงาน จึงน ามาสู่แนวทางการพฒันาโปรแกรมเสริมใน

อนาคต 
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ภาคผนวก ก 

ระบบงานสุขาภิบาล 

โดยจากการศึกษาขอ้มูลพบว่า ระบบสุขาภิบาล สามารถแบ่งออกได ้7 ระบบหลกั เพื่อ

น ามาเป็นแนวทางในการจ าแนกประเภทของท่อและแบ่งตามระบบของท่อในการเขียนโมเดล 3 มิติ 

เพื่อให้โมเดล 3 มิติ มีความแตกต่างและมองไดง้่าย ซ่ึงมีระบบต่างๆดงัน้ี 

1) ระบบน ้าดีหรือน ้าประปา (Cold water pipe system) เพื่อใชใ้นการอุปโภคและบริโภค 

ท่อไม่มีความลดัชนั 

2) ระบบระบายน ้าเสีย (Soil pipe system) ท่ีน าน ้าเสียจากโถสุขภณัฑ ์ระบายสู่แหล่งบ าบดั

น ้าก่อนออกสู่ธรรมชาติ ท่อมีความลาดชนั  

3) ระบบระบายน ้าทิ้ง (Waste pipe system) เป็นระบบท่อท่ีน าน ้าเสีย น าสู่ระบบบ าบดัน ้ า

เสียก่อนระบายออกสู่ภายนอกอาคาร ท่อมีความลาดชนั 

4) ระบบบ าบดัน ้าเสีย (Water treatment system) เป็นการบ าบดัน ้าโดยท าใหน้ ามีค่าตาม

มาตรฐานก่อนสู่ธรรมชาติ ท่อมีความลาดชนั 

5) ระบบท่อระบายอากาศ (Vent pipe system) คือท่ออากาศ หากเป็นงานใตดิ้นมกัจะมี

ความลาดชนั 1:200 

6) ระบบท่อระบายน ้าฝน (Rain drainage pipe system) เพื่อใชร้ะบายน ้าฝน ท่อมีความลาด

ชนั 

7) ระบบระบายน ้าภายนอกอาคาร (Building sewer system) ท่อมีความลาดชนั 

ซ่ึงนอกจากจะมีช่ือเรียกและระบบของท่อท่ีแตกต่างกนัแลว้ ลกัษณะการเขียนท่อ, การใส่

ความลาดชนั (Slope), และขนาดของท่อก็แตกต่างกนั มีทั้งท่อท่ีอยูเ่หนือฝ้าเพดาน, อยูใ่ตพ้ื้นและบน

พื้นของชั้นนั้น ๆ ดงันั้นการรู้จกัประเภทของท่อและและหนา้ท่ีของท่อต่าง ๆ จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะ

ช่วยใหง้านท่ีออกมาถูกตอ้งตามท่อจริง  

(นิพนธ์_ลักขณาอดิศร, 2016) และ (เอกราช_อาจวิจิตร, 2015) 

 



  109 

ระบบงานดับเพลงิ 

โดยสรุปแลว้ท่อของงานระบบดบัเพลิงจะเป็นการเขียนโมเดลท่อท่ีไม่มีความลดัชนั 

(Slope) เน่ืองจากท่อของงานระบบดบัเพลิงเป็นท่อท่ีตอ้งใชแ้รงดนัน ้า และใชใ้นกรณีฉุกเฉินเท่านั้น 

ท่อระบบดบัเพลิงและป้องกนัอคัคีภยัภายในอาคารมาการใชง้านอยู ่2 ประเภทดงัน้ี 

• ระบบท่อแนวตั้ง (Riser) และตูห้วัฉีดดบัเพลิง 

แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือระบบท่อเปียกโดยอตัโนมติั (Automatic wet) และระบบท่อเปียก

ควบคุมดว้ยมือ (Manual wet) และจ าเป็นตอ้งเป็นท่อเหลก็ผิวเรียบ ทาสีแดง (ตามกฎกระทรวงฉบบั

ท่ี 33) และไดม้าตรฐาน ASTM, JIS และ BS เท่านั้น จึงจะใชง้านได ้

• ระบบหวักระจายน ้าดบัเพลิง 

แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบท่อเปียก (Wet pipe system) และระบบท่อแหง้ (Dry pipe 

system)โดยมีหลกัเกณฑเ์ดียวกบัระบบท่อแนวตั้ง (Riser)  

ท่อระบบงานดบัเพลิงแต่ละประเภทมีการขนาดท่ีแตกต่างกนัตามระยะการติดตั้งและ

ประเภทของท่อ แต่ส่ิงท่ีเหมือนกนัคือสีของท่อจึงท าใหผู้ใ้ชง้านน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปประกอบการ

เขียนโมเดลและการตั้งค่าไดถู้กตอ้งตามท่อจริง 

(บริษัทคอทโก้เมททอลเวอร์สจ ากัด, 2020) 
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คู่มือการตั้งค่าสีของท่อของงานระบบสุขาภิบาล และงานระบบดับเพลงิ  

 

ผูใ้ชง้านสามารถน าการตั้งค่าสีต่างๆเหล่าน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการเร่ิมตน้ใชง้านใหง้านแต่

ละระบบมีการมองเห็นและแยกแยะไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิง่ขึ้น  

 
 

R G B RGB
Architect
Walls 37 75 75

Fire Protection System
F_Fire_Protection_Water 255 150 150
F_Fire_Protection_FSP 255 0 0
F_Fire_Protection_DSP 120 0 0
F_Fire_Protection_N2 255 150 150

Sanitary System
P_Supply_Pipe 110 190 255 Main Cold Water (Incoming +Transfer)
P_Incoming 110 190 255
P_Feed_To_Fixtures(by Gravity) 85 180 255 Cold Water Supply (Gravity Feed)
P_Vent 220 180 210
P_Soil(toilet) 150 100 0
P_Waste(toilet) 235 250 135 Toilet
P_Waste 240 190 60 Seepage +  Kitchen
P_Condensate 160 160 250
P_Rain_Leader 140 180 255
P_Hot_Water 255 177 140 ELECTRIC HOT WATER
P_Feed_To_Fixtures(by Pump) 150 250 235 Cold Water Supply (Pumped)
P_Feed_To_Softener(by ECS) 0 250 0
P_Condensate(pumped) 100 215 205
P_Seepage(pumped) 200 255 200 Seepage + Tunnel Drain
P_Sewage(pumped) 255 255 205 Soil + Waste From Toilet + Kitchen

Appearance Profiler (Color Code) MRT

**การตั้งช่ือและการตั้งค่าสีเป็นเพยีงตัวอย่างการตั้งค่าการใช้งานเบ้ืองต้นซ่ึงเป็นกรณศึีกษา ทั้งนีก้ารตั้งค่าต่างๆเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน



 

รายการอ้างอิง  
 

รายการอ้างองิ 
 

 

• Collision Detection in ARCHICAD 21 - Between MEP Elements and the Architectural Model.   
เขา้ถึงเม่ือ 20 มีนาคม 2563 เขา้ถึงจาก  
www.youtube.com/watch?v=r-OzsFADZJg&list=PLIpiTS8qUNx7B7FsUv3y-
M1ZoMHaSWWVF&index=2&t=29s 

• MRTOrangeLine. (2018). 3D model making illustrations.  
• Th-n.decroexpro.com. (2015-2019). Standard.  
• ระบบสุขาภิบาลในงานอาคาร. เขา้ถึงเม่ือ 26 มีนาคม 2563 เขา้ถึงจาก

www.stalucon9.com/index.php?mo=3&art=42104822 
• หลกัเกณฑก์ารพิจารณาพื้นท่ีส าหรับการออกแบบระบบดบัเพลิง และป้องกนัอคัคีภยัภายในอาคาร. 

เขา้ถึงเม่ือ 26 มีนาคม 2563 เขา้ถึงจาก   
www.wazzadu.com/article/4714 

• เอกราช อาจวิจิตร. (2015). "วิธีการบ ารุงรักษาและปรับปรุงสภาพงานท่อระบบสุขาภิบาลภายใน
อาคารเก่า เพื่อใหพ้ร้อมใชง้าน : กรณีศึกษาอาคารส านกังาน" วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาสตรมหา
บณัฑิต, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
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ช่ือ-สกุล นางสาวฌาณิยา รายนานนท ์
วัน เดือน ปี เกดิ 14 กรกฎาคม 2536 
สถานท่ีเกดิ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
วุฒิการศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต  

  สาขาธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  
  มหาวิทยาลยัศิลปากร    
ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  
  โรงเรียนวิสุทธรังษี จงัหวดักาญจนบุรี   

ท่ีอยู่ปัจจุบัน บา้นเลขท่ี 99/215 หมู่ท่ี7 หมู่บา้นอณาสิริ บางใหญ่ ซ.27  
ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140   
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