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บทคัดย่อ 
การสร้างแบบจ าลองสารสนเทศอาคารส าหรับอาคารเก่าโดยใช้ข้อมูลเมฆจุด 3 มิตินั น มีวัตถุประสงค์

หลักคือเพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลเมฆจุด 3 มิติจาก Laser Scanner สร้างแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร โดยมีการ
เปรียบเทียบกับการส ารวจอาคารโดยใช้ตลับเมตร เทปวัดระยะ และเลเซอร์วัดระยะ รวมทั งหาจุดแข็งและจุดอ่อนใน
การใช้ข้อมูลเมฆจุด 3 มิติสร้างแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร โดยในงานวิจัยได้ใช้ จาก Laser scanner เก็บข้อมูล
มิติอาคาร ทั งหมด 8 ต าแหน่ง และน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลเป็นข้อมูลเมฆจุด 3 มิติ และน ามาสร้างแบบจ าลอง
สารสนเทศอาคารในโปรแกรม Autodesk Revit 2021 ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าเมื่อใช้ข้อมูลเมฆจุด 3 มิติ ในการ
ส ารวจข้อมูลอาคารแล้วน ามาสร้างแบบจ าลองสารสนเทศอาคารได้ ระดับความละเอียดเท่ากับ LOD 300 และเมื่อ
น ามาเปรียบเทียบกับการส ารวจข้อมูลอาคารแบบอ่ืนๆพบว่า ข้อมูลเมฆจุด 3 มิติ จะมีการกระจายตัวของชุดข้อมูลที่
มากกว่าการวัดแบบอื่นเล็กน้อย โดยจุดแข็งในการใช้ข้อมูลเมฆจุด 3 มิติในการส ารวจอาคารนั นคือมีความรวดเร็ว
และปลอดภัย ส าหรับจุดอ่อนคือราคาสูง  

ค าส าคัญ: แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร  เมฆจุด 3 มิติ  อาคารเก่า 

Abstract 
Building information modeling  for old building by 3D point cloud main objective was 

applying 3D point cloud data from laser scanner to create building information models. Compared 
to surveying buildings using tape measure and laser distance meter. Include find strengths and 
weaknesses in using 3D point cloud data to create building information models. In the research, 
the laser scanner was used to collect building dimensions in all 8 locations and the collected data 
was processed into 3D point cloud data and used to create building information models in 
Autodesk Revit 2021 program. From the research results, it was found that when using 3D point 
cloud data to survey building data, it can then be used to create building information models. The 
resolution level is LOD 300. Compared to other building surveys, the 3D point cloud data is slightly 
more distributed than other measurements. The strength of using 3D point cloud data in building 
surveys is that it is fast and safe. As for the weak point is the high price.    

Keywords: Building information modeling, 3D Point cloud, Old Building 
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บทน า 
“อาคารเก่า”พบได้ในย่านหรือชุมชนดั งเดิมซึ่งมีอยู่มากมายในประเทศไทยโดยถือเป็นองค์ประกอบหนึ่ง

ที่ใช้ยืนยันคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และความเก่าแก่ของย่านชุมชนนั นๆ และเป็นมรดกทาง
กายภาพที่มีความหมายทางจิตใจต่อผู้อยู่อาศัยในชุมชนแสดงออกถึงวิถีชีวิตและคติความเช่ือของคนในท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาในเชิงช่างของบรรพบุรุษรวมถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างและทรัพยากรที่หาได้ในแต่ละยุคสมัยจากการ
ส ารวจอาคารและสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่มากมายที่มีเอกลักษณ์และลักษณะทางศิลปสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เพียงพอจะยืนยันคุณค่าของชุมชนดั งเดิม อย่างไรก็ดีอาคารเก่าในชุมชนเมืองก าลังอยู่ใน
สภาวะวิกฤต เนื่องจากมีสภาพที่เสื่อมโทรมตามกาลเวลายากต่อการดูแลรักษาให้ด ารงอยู่ ส่งผลให้มีจ านวนลด
น้อยลงและถูกรื อถอนหรือดัดแปลงจนสูญเสียบูรณภาพของอาคารดั งเดิม โดยมิได้ด าเนินการอนุรักษ์ตามหลั ก
วิชาการและยังไม่มีการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลอาคารดังกล่าวไว้อย่างเป็นระบบ (นราธิป, 2557)  

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่อง“มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท”
มาตรา 44 มีประเด็นหลักที่ส าคัญมากๆ คือ อนุญาตให้ผู้ที่เป็นอาคารเก่าเป็นโรงแรมสามารถท ากิจการโรงแรมใน
พื นที่ผังเมืองห้ามท าโรงแรมได้โดยต้องได้รับใบอนุญาตการเปลี่ยนแปลงการใช้งานอาคารก่อนกฎหมายปี 2559 
หมดอายุซึ่งกฎหมายนี จะหมดอายุภายใน วันที่ 18 สิงหาคม 2564  ข้อนี เป็นประเด็นหลักที่ส าคัญที่สุดจึงได้มีการ
ออกกฎหมายเพื่อดึงโรงแรมเถื่อนเหล่านี ให้เข้าระบบให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะกรณีที่เปลี่ยนอาคารเก่าประเภทอื่นมา
เป็นโรงแรมจ านวนมาก วันท่ี 19 สิงหาคม 2559 ได้มีการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการเปลี่ยนอาคารประเภทอ่ืนเป็น
โรงแรม หรือ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ได้มี 14 เรื่องการปลดล็อคผังเมืองส าหรับผู้ที่ท าโรงแรมขนาดเล็กในพื นที่
ห้ามท าโรงแรม 

แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling,BIM)เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ใน
ปัจจุบันนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะ แบบจ าลองสารสนเทศอาคารนอกจากจะเป็นแบบจ าลองแล้ว ยังสามารถ
วิเคราะห์รายละเอียดของตัวอาคารได้อย่างแม่นย าอีกด้วยซึ่ง แบบจ าลองสารสนเทศอาคารเป็นเครื่องมือที่ช่วยใน
ด้านการออกแบบ การท าแบบ วิเคราะห์วัสดุที่ใช้ เช่น เสา หน้าต่าง หรือองค์ประกอบต่างๆของอาคาร เป็นต้น 
ดังนั น แบบจ าลองสารสนเทศอาคารจึงสามารถสร้างข้อมูลรายละเอียดของอาคารได้ การได้มาของข้อมูลในการสร้าง
แบบจ าลองสามมิตินั นมีหลายวิธี ซึ่งหนึ่งในวิธีนั นคือการได้มาของข้อมูลในรูปแบบของรูปภาพ โดยใช้ข้อมูลเมฆจุด 
3 มิติ จาก Laser Scanner ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลอาคารที่มีขนาดใหญ่ได้ 

จากการศึกษารวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเห็นได้ว่า การสร้างแบบจ าลองสารสนเทศอาคารโดยการบิน
ถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับมีผลอย่างมากต่อความครบถ้วนและความถูกต้องของแบบจ าลองสาม
มิติของโบราณสถาน นอกจากนี แบบจ าลองสามมิติของโบราณสถานจากการประยุกต์ใช้การส ารวจด้วยอากาศยานไร้
คนขับนั นสามารถสร้างแบบจ าลองสารสนเทศอาคารโบราณสถานได้(ญาสุมินท์,2563) ข้อมูลกลุ่มจุดสามมิติสามารถ
น ามาใช้ในการสร้างแบบจ าลองสารสนเทศอาคารส าหรับสถาปัตยกรรมไทยได้(กวีไกร,2562)  การเก็บข้อมูลแบบ
พอยท์คลาวด์สามารถน ามาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างได้(ศักดินนท์ และวัชระ,2564) โดยสามารถเขียน
โปรแกรมให้มีการท างานร่วมกันระหว่างแบบจ าลองสารสนเทศอาคารและข้อมูลเมฆจุด 3 มิติ(Jingbin L., Dong X., 
Juha H., Yifan L. ,2021) โดยการเขียนโปรแกรมนั นท าใหแ้สดงข้อมูลได้ทันที(Christopher R., Carl H. ,2021) ซึ่ง
สามารถที่จะน ามาใช้ในการติดตามงานก่อสร้าง รวมทั งการจ าลองแบบสารสนเทศอาคารที่สร้างเสร็จแล้ว (Pingbo 
T., Daniel H., Burcu A., Robert L., Alan L., 2010) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อสร้างแบบจ าลองสารสนเทศอาคารเก่า โดยใช้ข้อมูลเมฆจุด 3 มิติ จาก Laser Scanner 

กรณีศึกษาอาคารโรงฝึกงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2. เพื่อเปรียบเทียบค่าการวัดระหว่างท่ีได้จากข้อมูลเมฆจุด 3 มิติกับการวัดรูปแบบอ่ืนๆ
3. เพื่อหาค่าจุดแข็งและจุดอ่อนในการสร้างแบบจ าลองสารสนเทศอาคารเก่า โดยใช้ข้อมูลเมฆจุด  

3 มิติ

กรอบแนวคิดการวิจัย  
ตัวแปรต้น รูปแบบการเก็บข้อมูลเพื่อสร้างแบบจ าลองสารสนเทศอาคารเก่า 
ตัวแปรตาม ข้อมูลแบบจ าลองสารสนเทศอาคารเก่า 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. เก็บข้อมูลมิติอาคารจาก Laser scanner รุ่น Trimble X7 Scanner มีลักษณะดังภาพท่ี 1 โดยตั ง

ต าแหน่งของ Laser scanner ทั งหมด 8 ต าแหน่งดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1  ภาพ Laser scanner รุ่น Trimble X7 Scanner 
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ภาพที่ 2 ภาพต าแหน่งของ Laser scanner 

2. น าข้อมูลที่ได้จาก Laser scanner มาประมวลผลจะได้รูปแบบดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ภาพจาก Laser scanner ที่ประมวลผลแล้ว 

3. น าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลเป็น ข้อมูลเมฆจุด 3 มิติแล้วน าเข้าสู่โปรแกรม Autodesk Revit 2021
เพื่อสร้างแบบจ าลองสารสนเทศอาคารดังภาพท่ี 4

ภาพที่ 4 ภาพข้อมูลเมฆจดุ 3 มิตใินโปรแกรม Autodesk Revit 2021 

ต าแหน่งของ Laser scanner 
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4. สร้างแบบจ าลองสารสนเทศอาคารโดย โปรแกรม Autodesk Revit 2021 ได้แบบจ าลอง
สารสนเทศอาคารดังภาพท่ี 5

ภาพที่ 5 ภาพแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 
5. ท าการส ารวจระยะต่างๆของอาคารด้วยวิธีการอื่นๆเช่น ตลับเมตร เทปวัดระยะ และ เลเซอร์วัด

ระยะทางดังภาพท่ี 6 มาเปรียบเทียบกับข้อมูลของ เมฆจุด 3 มิติ

ภาพที่ 6 ภาพการส ารวจระยะด้วยตลับเมตร 

สรุปผลการวิจัย 
1. แบบจ าลองสารสนเทศอาคารเก่า โดยใช้ข้อมูลเมฆจุด 3 มิติ จาก Laser Scanner พบว่าข้อมูล  

เมฆจุด 3 มิติ สามารถน ามาใช้ในการสร้างแบบจ าลองสารสนเทศอาคารได้  โดยมีเกณฑ์ของระดับความละเอียด
เท่ากับ LOD 300 คือ จะมีปริมาณ ขนาดรูปร่าง ต าแหน่ง และทิศทางที่แน่นอน โดย มีพื นที่ใช้สอยอาคารทั งหมด 
587.16ตารางเมตร จากข้อมูลสารสนเทศอาคาร 

2. ค่าเปรียบเทียบค่าการวัดระหว่างท่ีได้จากข้อมูลเมฆจุด 3 มิติกับการวัดรูปแบบอ่ืน ๆ
2.1 ขนาดเสา โดยการวัดขนาดของเสา โดยใช้ ข้อมูลเมฆจุด 3 มิติ และ ตลับเมตร เป็นเครื่องมือใน

การเก็บข้อมูลซึ่งได้ผลดังตารางที่ 1 เห็นได้ว่าขนาดเสาจากการส ารวจทั ง 2 วิธีมีขนาดที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งกลุ่มของการ
วัดโดยใช้ข้อมูลเมฆจุด 3 มิติ มีค่าการกระจายของข้อมูลสูงสุดโดยพิจารณาจากค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตารางที ่1  ขนาดเสา 

ต าแหน่ง 

การวัดขนาดเสาโดย 
ตลับเมตร (ม.) 

การวัดขนาดเสาโดย 
ข้อมูลเมฆจุด 3 มิต ิ(ม.) 

กว้าง หนา กว้าง หนา 

ขนาดเสา C1 0.25 x 0.25ม. 

B3 0.253 0.254 0.256 0.255 

D3 0.250 0.253 0.257 0.256 
ค่าเฉลี่ย 0.252 0.254 0.256 0.256 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.002 0.001 0.001 0.001 

ขนาดเสา C2 0.25x 0.40ม. 

C5 0.256 0.392 0.256 0.411 

D5 0.254 0.380 0.260 0.403 
E2 0.254 0.40 0.257 0.400 
E3 0.257 0.40 0.255 0.420 
E4 0.252 0.397 0.253 0.402 

ค่าเฉลี่ย 0.255 0.394 0.256 0.407 
ค่าส่วนค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.002 0.008 0.003 0.008 

ขนาดเสา C3 0.30x 0.30ม. 
A3 0.301 0.301 0.320 0.304 
A4 0.303 0.301 0.331 0.309 
E1 0.300 0.303 0.311 0.310 
E5 0.305 0.304 0.300 0.307 

ค่าเฉลี่ย 0.302 0.302 0.316 0.308 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.002 0.002 0.013 0.003 

    2.1 ระยะห่างเสา การวัดระยะห่างของเสาใช้เครื่องมือวัด ได้แก่ เทปวัดระยะ เลเซอร์วัดระยะ และ 
ข้อมูลเมฆจุด 3 มิติ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลตามตารางที่ 2 เห็นได้ว่าระยะห่างเสาจากการส ารวจทั ง 3 วิธีมีระยะที่
ใกล้เคียงกัน ซึ่งกลุ่มของการวัดโดยใช้ข้อมูลเมฆจุด 3 มิติ มีค่าการกระจายของข้อมูลสูงสุดโดยพิจารณาจากค่า ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตารางที ่2 ระยะห่างเสา 

ต าแหน่ง 
ระยะห่าง (ม.) 

เทปวัดระยะ เลเซอร์วัดระยะ ข้อมูลเมฆจุด 3 มิต ิ
A3-A4 4.23 4.24 4.21 
A4-A5 4.22 4.23 4.25 
E2-E3 4.23 4.23 4.24 
E3-E4 4.23 4.21 4.24 
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A3-B3 4.21 4.22 4.22 
A5-B5 4.23 4.23 4.22 
B3-C3 4.22 4.24 4.24 
B5-C5 4.21 4.22 4.24 
ค่าเฉลี่ย 4.22 4.23 4.23 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.009 0.011 0.014 

2.2 ความสูงเสา การวัดความสูงของเสา โดยใช้เครื่องมือวัด ได้แก่ เลเซอร์วัดระยะ และ ข้อมูลเมฆจุด 
3 มิติ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลตามตารางที่ 3 เห็นได้ว่าระยะห่างเสาจากการส ารวจทั ง 2 วิธีมีระยะที่ใกล้เคียงกัน 
ซึ่งกลุ่มของการวัดโดยใช้เลเซอร์วัดระยะ  มีค่าการกระจายของข้อมูลสูงสุดโดยพิจารณาจากค่า ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งเกิดจากการวัดระยะในแนวดิ่งท่ีมีความผิดพลาดสูง 

ตารางที ่3 ความสูงเสา 
ต าแหน่ง เลเซอร์วัดระยะ (ม.) 3D LaserScanner (ม.) 

A2 3.50 3.50 
A3 3.49 3.48 
A4 3.52 3.52 
B2 3.47 3.47 
B3 3.48 3.49 
C2 3.46 3.49 
C3 3.49 3.49 
D2 3.54 3.52 
D3 3.46 3.44 
E2 3.45 3.48 
E3 3.46 3.47 
E4 3.46 3.48 

ค่าเฉลี่ย 3.48 3.49 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.027 0.022 

3. จุดแข็งและจุดอ่อนในการสร้างแบบจ าลองสารสนเทศอาคารเก่า โดยใช้ข้อมูลเมฆจุด 3 มิติ จากการ
ทดลองพบว่า จุดแข็งของการส ารวจอาคารด้วยข้อมูล เมฆจุด 3 มิติ คือ สามารถส ารวจข้อมูลอาคารได้ในต าแหน่งที่
เข้าถึงยากเช่น โครงสร้างหลังคาโดยไม่ต้องท าการติดตั งนั่งร้านท าให้มีความรวดเร็วและปลอดภัย ส าหรับจุดอ่อน 
ในการส ารวจอาคารด้วยข้อมูล เมฆจุด 3 มิติ คือ  เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจมีราคาสูงทั งอุปกรณ์ส ารวจ 
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

โดยจุดเด่นของการใช้ตลับเมตร เทปวัดระยะ และเลเซอร์วัดระยะคือ มีราคาที่ถูก สามารถวัดได้
ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่พิเศษเพิ่มเติม แต่มีข้อจ ากัดในบริเวณที่เข้าถึงยากเช่นโครงสร้างหลังคาที่ไม่สามารถวัดได้ 
ในการใช้ข้อมูล 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลงานวิจับพบว่าการใช้ข้อมูลเมฆจุด 3 มิติ มาสร้างแบบจ าลองสารสนเทศอาคารนั นสามารถท าได้ 

โดยข้อมูลที่ได้มาจะมีค่าที่ใกล้เคียงกับการวัดในรูปแบบอื่นๆท าให้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กวีไกร(2562) 
ซึ่งได้บอกไว้ในงานวิจัยว่า ข้อมูลกลุ่มเมฆจุด 3 มิติสามารถน ามาใช้ในการสร้างแบบจ าลองสารสนเทศอาคารส าหรับ
สถาปัตยกรรมไทยได้ โดยที่จุดเด่นในการใช้ ข้อมูลกลุ่มจุด 3 มิติ นั นคือ มีความรวด เร็ว และปลอดภัย แต่เหมาะกับ
อาคารที่ไม่มีความซับซ้อนมาก เพราะถ้าอาคารมีความซับซ้อนจะต้องท าการตั งจุดของLaser scanner ให้ครอบคลุม
พื นที ่

ข้อเสนอแนะ 
จากงานวิจัยการสร้างแบบจ าลองสารสนเทศอาคารโดยใช้ข้อมูลกลุ่มเมฆจุด 3 มิติ นั นมีข้อเสนอแนะดังนี  

1. เพิ่มประสิทธิภาพของจ านวนจดุเมฆ 3 มิติหรือเพิ่มความละเอียดเพื่อให้ แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

2. ควรมีการเก็บข้อมูลวัสดุของอาคารร่วมด้วยเพื่อเพิ่มความละเอียด (LOD) ของแบบจ าลองสารสนเทศ
อาคาร 
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