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บทคัดยอ

ในชวงเวลากวา 20 ป ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดพัฒนาการจัดเก็บขอมูลดานกายภาพเขาสูระบบคอมพิวเตอร อัน
ประกอบดวย ผงับรเิวณมหาวทิยาลยั ทัง้ในรปูแบบกราฟก 2 มติ ิและ 3 มติ ิและขอมลูสวนของอาคารในรูปแบบ แผนผงั
อาคาร 2 มิติ ผนวกกับขอมูลดานพื้นที่ใชสอยภายในอาคาร ซึ่งไดนําไปใชประโยชนดานการบริหารและจัดการอาคาร
สถานที่ของมหาวิทยาลยัในหลายโครงการ อยางไรก็ตาม จากการเปลี่ยนแปลงดานกายภาพที่รวดเร็วของ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กอใหเกิดการกอสรางและปรับปรุงอาคารจํานวนมาก สงผลใหขอมูลในสวนของอาคารตาง ๆ มีการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  รูปแบบการจัดเก็บขอมูลอาคารแบบเดิม ไมเพียงพอ และมีขอจํากัดตอการนําไปใชงานเพ่ือ
การบริหารจัดการ รวมถึงการวิเคราะหในดานอื่นที่จําเปนตอการบริหารงานดานกายภาพของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
ยกตวัอยางเชน การวเิคราะหประสทิธภิาพดานการใชพลงังานของอาคาร เปนตน การศึกษาการเปล่ียนวิธจีดัเกบ็ขอมลู
ดานกายภาพโดยเฉพาะสวนของอาคารในรูปแบบเชิงกราฟกแบบเดิม อันไดแก แผนผังอาคาร  รูปดานอาคารในแบบ
กราฟก และขอมูลพื้นที่ใชสอย ในรูปแบบตัวเลขและตัวอักษร มาเปน ระบบสารสนเทศโมเดลอาคาร (Building 
Information Modeling: BIM) ในรูปแบบขอมูล 3 มิติ มีลักษณะใกลเคียงกับอาคารจริง จะชวยยกมาตรฐานการจัดเก็บ
ขอมลู ใหมคีวามละเอียดและถูกตองตามความเปนจริงมากย่ิงขึน้  อกีทัง้ยงัสามารถผนวกขอมลูดานอ่ืนทีเ่กีย่วของใหอยู
ภายใตฐานขอมูลอาคารเดียวกัน เพื่อใชในการวิเคราะหเพิ่มเติม  อันจะเปนประโยชนในระยะยาวและเกิดประสิทธิภาพ
สําหรับใชงานดานการบริหารและจัดการขอมูลดานกายภาพในสวนอาคารของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 

คําสําคัญ:  สารสนเทศโมเดลอาคาร คอมพิวเตอรชวยออกแบบ อาคารเสมือนจริง ขอมูลอาคาร
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Abstract

For more than 20 years, Chulalongkorn University has developed building data collecting method using computer 
system.  Data of university layout (in 2 and 3 dimensional graphics) and building data (in 2 dimensional 
graphics with accompanying building utilization data), have been accumulated and used for the administration 
and management of many university facilities.  However, rapid changes in Chulalongkorn University’s physical 
development have resulted in many new building construction and renovation work, which lead to the inadequacy 
of the existing building data, constricting application of the data for future building administrative management, 
i.e. building energy analysis.  The study examines the change in building data collection, from the old system 
(with graphics like plans and elevations, and with numerical and textual format for building utilization data), to 
the 3-dimensional Building Information Modeling (BIM) system, which will not only increase detail and accuracy 
in data standard, but can also be combined with other related data into one building database for further 
analysis.  This will be benecial in the long run, improving efciency for the University’s administration and 
management of data pertaining to their buildings and facilities. 

Keywords:  Building Information Modeling, Computer Aided Design, virtual building, building information

บทนํา

พฒันาการทีร่วดเรว็ดานกายภาพ โดยเฉพาะการกอสราง
อาคารท่ีเพิ่มขึ้นเพ่ือตอบสนองการใชสอยของหนวยงาน
และองคกรตางๆ สงผลตอการวางแผนบริหารจัดการ
อาคารท่ีตองมปีระสิทธภิาพมากย่ิงขึน้ ขอมลูอาคารนับเปน 
สวนหนึ่งท่ีจะเปนตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพในการนําไป    

ใชงาน การจดัระบบขอมลูอาคารทีด่จีาํเปนตองอาศยัการ
วางแผนท้ังในดานวธิกีารจดัเกบ็ รปูแบบ รวมถงึการเช่ือม
โยงขอมูลดานตางๆ ที่สัมพันธกันใหครบถวนเปน ระบบ 
ตลอดจนการเลือกใชเทคโนโลยี จะชวยตอบสนองตอ
การนาํไปใชรองรบัการวางแผน บรหิารจดัการดานอาคาร
และกายภาพได
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การจดัเกบ็ขอมลูอาคารของจฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัยในชวงเวลาท่ีผานมา

1. ยุคการจัดเก็บขอมูลอาคารดวยกระดาษ

การจัด เก็บข อมูลด  านกายภาพของจุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัยในยุคแรก เริ่มตนจากนอกจากการจัดเก็บ
ข อมูลกายภาพสวนแผนผังบริเวณมหาวิทยาลัยใน
มาตราสวน 1: 1000 เพื่อใชประกอบในการจัดทําผัง
แมบทของมหาวิทยาลัย การดําเนินการดังกลาวสงผลให
เกิดความตองการขอมูลกายภาพท่ีมีความละเอียดมาก   
ยิ่งขึ้น ไดแกขอมูลกายภาพในระดับภายในอาคารตางๆ 
จึงนําไปสูการสํารวจขอมูลของอาคารท้ังจากอาคารจริง
และแบบกอสรางที่เก็บอยูในแผนกระดาษไข พิมพเขียว 
นํามาเขียนใหมในรูปแบบที่ลดรายละเอียดของแบบ
กอสรางลงเพ่ือนําไปใชสําหรับการสนับสนุนงานในดาน
การวางแผนเปนหลัก การนําเสนอขอมูลในยุคนั้น จึงอยู
ในรูปของภาพกราฟกที่เปน แบบแปลน (plan) ใน
มาตราสวนเพยีง 1: 500 ทีแ่สดงในรปูแบบ ผนงัทบึ ชอง
เปด และชองวาง (solid and void) ประกอบดวยกราฟก
ที่เปน เสนเดี่ยวสําหรับแสดงสวนตางๆ ของแบบ เชน
บนัได เสนคูสาํหรบัแสดงสวนชองเปด เชน หนาตาง  ผนงั
เตีย้ เสนหนักหรือเสนทบึ สาํหรับแสดงสวนท่ีเปนผนังทบึ 
และแสดงเสนบอกระยะ (dimension) เฉพาะในสวนหลกั 
ไดแก ชวงเสา และผนังหองเพื่อแสดงขนาดของหองและ
พืน้ที ่ สาํหรับในสวนขอมลูทีใ่ชอางอิงหองและพ้ืนทีใ่ชสอย 
ใชการกาํหนดหมายเลขพืน้ทีห่อง ประกอบดวยหมายเลข
หอง หรอืพืน้ที ่แยกตามช้ัน เชน หมายเลข 201 หมายถงึ 
หองบนช้ันที ่2 เลขที ่01 ตามดวยลกัษณะของการใชสอย 
และขนาดพืน้ทีเ่ปนหนวยตารางเมตร (ภาพที ่1) ทีไ่ดจาก
การคํานวณพ้ืนที่ในแบบแปลนอาคาร จากน้ันบันทึกลง
เปนเอกสารแยกจากกัน   ขอจํากดัในการจัดเก็บขอมูลใน
ลกัษณะน้ีคอื เมือ่มกีารปรับปรุงขอมูล ตองถูกทําแยกจาก
กันดวยการแกไขเอกสารท้ังแบบแปลนและขอมูลหอง  
รวมท้ังพื้นที่ใชสอยในอาคาร

2. ยุคการจัดเก็บขอมูลอาคารดวยคอมพิวเตอร

ในยุคตอมา เมือ่เร่ิมมกีารนําเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรมา
ใชในการจดัเกบ็และรวบรวมขอมลู ขอมลูสวนแรกทีถ่กูนํา
มาจัดเก็บดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรไดแกขอมูลพื้นที่หอง

ตางๆ ในอาคาร เน่ืองจากการโปรแกรมที่ทํางานบน
เครื่องไมโครคอมพิวเตอรในขณะน้ัน สวนใหญจะทํางาน
ในลักษณะของการประมวลผลขอมูลท่ีเปนตัวเลขและ   
ตัวหนังสือ โปรแกรมท่ีถูกนํามาใชงานไดแกโปรแกรม 
DBASE ซึ่งเปนโปรแกรมท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือใชในการ
สรางฐานขอมูลท่ีมีความเก่ียวเน่ืองสัมพันธกัน สามารถ
ใชวิเคราะห คนหา จัดเรียง และแยกประเภทขอมูลตาม
หมวดของขอมลูไดอยางรวดเรว็ ทาํใหขอมลูดานกายภาพ 
ถกูนาํไปใชสนบัสนนุ การวางแผน วเิคราะห ในดานตางๆ 
ที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงการใชเปน
ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดทําผังแมบทในยุคตอมา 
อยางไรก็ดี ขอมูลพื้นที่หองตางๆ ยังขาดความเชื่อมโยง
กบัขอมูลในสวนท่ีเปนกราฟก อนัไดแก แบบแปลนอาคาร
ตางทีเ่กบ็อยูในรปูของกระดาษ กองแผนงาน โดยงานวาง
ผังแมบทมหาวิทยาลัย ในขณะนั้น จึงไดจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรที่มีความสามารถในการเขียนภาพกราฟก 
โดยเลือกใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยออกแบบ (CAD : 
Computer Aided Design) ไดแกโปรแกรม AutoCAD มา
ใชในการเขียนแบบแปลนดังกลาว สงผลใหแบบแปลน
อาคาร ถกูเปลีย่นมาจดัเกบ็ อยูในรปูของขอมลูคอมพวิเตอร 
(Drawing File หรือ DWG) ซึ่งเปนรูปแบบเฉพาะของ

ภาพที่ 1: แสดงตัวอยางลักษณะขอมูลหองในอาคารท่ีจัด
เก็บดวยกระดาษ
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โปรแกรม แตลกัษณะของแบบแปลนอาคารท่ีถกูเขยีนดวย
โปรแกรม AutoCAD  ยังเปนลักษณะของกราฟกที่อางอิง
จากแบบแปลนท่ีเขียนบนกระดาษเดิม ประกอบดวย เสน 
(line) เสนคู (line with Offset : หรือเสนที่ถูกสําเนาไป
คูขนานกนั) เสนหนกั (polyline : เสนตอเนือ่งทีส่ามารถ
กําหนดความหนาได) และเสนบอกระยะ (ภาพที่ 2) 
นอกจากน้ี ไดใชโปรแกรมเขียนสวนท่ีเปนตัวอักษรและ
ตวัเลข (text and number) เพือ่แสดงหมายหองหรือพ้ืนที่
รวมไปดวย การปรับเปลีย่นวธิกีารเกบ็ขอมูลนี ้ทาํใหการ
ปรับปรุงและแกไขขอมูลเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทําได
สะดวกมากย่ิงข้ึน โดยสามารถพิมพแบบแปลนอาคารท่ี
แกไขแลวออกมาบนกระดาษไดเมื่อตองการนําไปใชงาน  
อยางไรก็ตาม ขอมูลแบบแปลนอาคาร และขอมูลพื้นท่ี
หองในอาคาร ยังถูกจัดเก็บแยกจากกันเปนไฟลขอมูล 
โดยโปรแกรม AutoCAD จะเก็บแบบแปลนอาคารในรูป
ไฟลสกุล DWG สวนโปรแกรม DBASE จะเก็บขอมูลหอง
ในรูปไฟลสกุล DBF (Database File) โดยที่ไฟลทั้งสอง
สวนยังไมมีการเช่ือมโยงโดยตรง ทําใหการปรับปรุงและ
แกไขขอมูล ตองทําแยกจากกัน สงผลใหเกิดความไม
สอดคลองของขอมูลขึ้น ในชวงเวลานี้เอง ที่เริ่มมีการจัด
เก็บขอมูลดานกายภาพในมุมมองสวนอ่ืนดวยโปรแกรม 
AutoCAD เพิ่มเติม ไดแก ขอมูลผังบริเวณมหาวิทยาลัย 
เพ่ือแสดงตาํแหนงและขอบเขต อาคาร ถนน แนวทางเทา 
ทั้งในรูปขอมูลที่เปน 2 มิติ และ 3 มิติ (ภาพที่ 3) 

จากปญหาการเชือ่มโยงและปรับปรุงขอมลูท้ังสองสวนดัง
กลาว ไดมพีฒันาการ การจดัเกบ็ขอมลูดานกายภาพดวย

คอมพิวเตอรในระยะตอมา ดวยการนําเสนอการจัดเก็บ
ข อมูลกายภาพโดยใช  เทคโนโลยีด านสารสนเทศ
ภูมิศาสตรหรือ GIS (Geographic Information System) 
ในระดับท่ีเล็กลงมา โดยใชโปรแกรม AutoCAD  Map ที่
มคีวามสามารถในการผนวกรวมขอมลูกราฟก ไดแก แบบ
แปลนอาคาร และขอมูลตัวเลข ตัวอักษร เขาอยูในระบบ
เดยีวกัน โดยนําเสนอการใชงานของผูใช ผานระบบเครือ
ขายภายใน (intranet) โดยแสดงผลในรูปแบบเวบ็ (web) 
(ภาพที่  4) 

นอกจากนี้ ในระบบยังไดนําเสนอแนวทางการเก็บขอมูล
ในสวนงานระบบประกอบอาคาร เชน ระบบไฟฟา ระบบ
ระบายนํ้า ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบประปา 
ระบบโทรศัพท และอ่ืน ๆ  ทั้งในระดับผัง รวมไปถึงขอมูล
ระบบและครุภัณฑในระดับหอง เพื่อเตรียมเช่ือมโยงกับ
ขอมูลในสวนงานพัสดุ และการใชสอยพ้ืนท่ี แตเนื่องจาก
ความซับซอนของขอมูลที่มีความเกี่ยวพันในลักษณะของ
การรวมศนูย อกีทัง้การจดัเกบ็อยูบนระบบเดยีวกัน ทาํให
การปรับปรุงขอมลูทําไดลาํบาก เนือ่งจากตองอาศัยขอมลู
หลายสวน จากหลายหนวยงาน นอกจากน้ี การคนหาขอมลู 
โดยใชเงื่อนไขความสัมพันธเชิงฐานขอมูล (Relational 
Database) คอนขางซับซอนสําหรับผูใชงานทั่วไป ระบบ
ดังกลาวจึงมีการใชงานนอย และลดความสําคัญลง 
อยางไรก็ตาม แนวคิดดังกลาว ยังเปนแนวทางเปาหมาย
ที่สําคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสูระบบการจัดเก็บ
ขอมูลดานกายภาพในปจจุบัน

ภาพที่ 2: แบบแปลนอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตรถูกเขียนและเก็บดวยคอมพิวเตอร
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ภาพที่ 3: แสดงแผนผังบริเวณจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่ถูกเขียนและเก็บดวยคอมพิวเตอร

ภาพที่ 4: ตัวอยางหนาเว็บ แสดงขอมูลอาคารและที่ตั้ง

หลักการการจัดเก็บขอมูลดวยระบบ
คอมพิวเตอรชวยออกแบบ (CAD)

แนวความคิดของการระบบคอมพิวเตอรชวยออกแบบ 
(CAD)  ดั้งเดิม เชน โปรแกรม AutoCAD เปนระบบท่ีถูก
พัฒนาขึ้นมาภายใตการเปนเครื่องมือเพ่ือชวยเขียนภาพ 
ในเชิงเรขาคณิต (Geometry) ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ โดย
ใชการเก็บขอมูลภาพในแบบ เว็กเตอร (vector) ที่อางอิง
ดวยสมการทางคณิตศาสตร ภาพที่ถูกเขียนโดยวิธีการน้ี  

จึงเปนภาพกราฟกท่ีอิงตามลักษณะเดียวกับการเขียน
ภาพดวยเคร่ืองมือเขียนแบบเดิมเชน ปากกา ไมที 
(T-Square) ไมเซ็ท (Set-Square) คือการใช เสนชนิด
ตางๆ เพ่ือแสดงเปน รูปแบบแปลน รูปตั้ง และรูปตัด
อาคาร รวมถึงรปู 3 มติ ิโดยโปรแกรมยังไดเพิม่เตมิความ
สามารถอ่ืนๆ ในการเขียนรูป เพื่อใหสามารถเขียนได
รวดเร็วและสะดวกมากย่ิงขึ้น เชน การใชขอมูลรวมกัน 
การสําเนาภาพ การสรางกราฟกแผนแบบ  (template) 
เพือ่กลบันาํมาใชใหม เปนตน อยางไรกต็าม ขอจาํกดัของ
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ระบบนี้คือการขาดความสัมพันธของรูปที่ถูกเขียนขึ้นใน   
มุมมอง (view) ตางๆ ไดแก มุมมอง แปลน (plan view) 
รูปตั้ง หรือ รูปดาน (elevation view) รูปตัด (section 
view) นัน่หมายถึงเม่ือมกีารเปล่ียนแปลงขอมูลในมุมมอง
ใด จําเปนตองแกไขมุมมองอื่นที่เกี่ยวของดวยเชนกัน 
(ภาพที่ 5)

ระบบสารสนเทศโมเดลอาคาร 
(Building Information Modeling)

จากปญหาและขอจํากัดของระบบคอมพิวเตอรชวย
ออกแบบ แบบเดิม สงผลใหเกิดแนวคิดการพัฒนาระบบ
สารสนเทศโมเดลอาคารขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีการขึ้น
รูป 3 มิติแบบทึบตัน (solid modeling) ซึ่งเริ่มพัฒนาขึ้น
ในชวงป 1960 ประกอบเขากับ สมการอิงตัวแปรเสริม 
(parametric) และความสัมพันธ (relation) ความเชื่อม
โยง (link) ภายใตกฏ (rules) ระหวางรูปทรง 3 มิติ 
ทําใหการนําเสนอองคประกอบอาคารอยูในลักษณะของ 
วัตถุ (object-based) ไมใชในลักษณะของ กราฟก 
(graphic-based) แบบเดิม (ดูภาพที่ 6 ) ลักษณะเชน
นี้สงผลใหองคประกอบอาคารท่ีถูกสรางข้ึนภายใตระบบ
นี้ สามารถมีสารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวของ เชน 
ขนาด คุณลักษณะ วัสดุ สี และอ่ืนๆ (attribute) ผนวก
เขาไปได เสมือนหน่ึงการสรางเปนอาคารเสมือนจริง 
(virtual building) 

สําหรับในสวนการนําเสนอมุมมองในรูปแบบเดิมไดแก 
แปลน รูปตั้ง รูปตัด รวมถึงมุมมองดานอื่น เชน รายการ
วัสดุ พื้นที่ใชสอย ระบบจะนําเสนอเปนเพียงมุมมอง
เอกสารท่ีถกูเลอืกประมวลผลจากโมเดลอาคารหลัก โดย
อาศยัการกรอง (lter) ตามความจําเปนเทานัน้ เชน การ
แสดงรูปกราฟกสี่เหลี่ยมผืนผาแทนสัญญลักษณของ    
เสาในรูปแปลน และรูปส่ีเหล่ียมผืนผาตามยาวแทน  
สญัญลกัษณของเสาในรูปตัง้และรปูตดั เปนตน การปรับ
เปลี่ยนแกไขส่ิงใดในองคประกอบของอาคาร หรือโมเดล
อาคาร จะสงผลถงึการเปลีย่นแปลงไปยงัขอมลูท่ีเกีย่วของ
สัมพันธกันทั้งหมด (ภาพท่ี 7) เชน เมื่อมีการยาย
ตําแหนงแนวเสา (grid line) จะสงผลถึง ตําแหนงของ 
เสา พื้น ผนัง คานในเวลาเดียวกัน รวมถึงรายการพื้นท่ี 
วัสดุ (scheduling) การทํางานในลักษณะน้ี สามารถ
ทําใหการบริหารและจัดการอาคารทําไดจากโมเดลของ
อาคารเสมือนที่จัดเก็บอยู ตั้งแตการบริหารขอมูลในเชิง
ปริมาณ เชน พื้นที่ จํานวน ขนาด จนถึงขอมูลในเชิง
ประสิทธิภาพ (building performance) เชน การจําลอง 
(simulation) โดยไมตองทํากับอาคารจริง เชน การปรับ
เปล่ียนวัสดุผิวอาคารเพ่ือลดการใชพลังงานในอาคาร
เปนตน 

ภาพที่ 5: แสดงขอมูลมุมองแบบแปลน (ภาพบน) ที่และ 
มุมมองในรูปดาน (ภาพลาง) ในระบบคอมพิวเตอรชวยออกแบบ 
ทั่วไป
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แนวความคิดในการนําระบบสารสนเทศโมเดลอาคาร   
ดงักลาว มาเปนศนูยกลางในการจดัเกบ็ขอมลูอาคาร เพือ่
นําไปใชในการบริหารจัดการดานกายภาพ จึงเปน
แนวทางห น่ึ ง ท่ี จะช  วยยกระ ดับการใช  ง านให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอาคารที่มีความซับ
ซอนของพ้ืนท่ี และงานระบบ อยางไรก็ตามการใชงาน
ระบบสารสนเทศอาคารก็ยงัมขีอจาํกดับางประการท่ีควร
คํานึงถึงกอนนํามาใชงาน ไดแก

1. การนําข อมูลอาคารเข าสู ระบบหรือโปรแกรม 
เนื่องจากขอมูลที่เกี่ยวของกับอาคาร และองค
ประกอบอาคารมีจํานวนมาก และมีความสัมพันธที่
ซับซอน ผูที่สรางระบบสารสนเทศโมเดลอาคาร 
จาํเปนตองทาํความเขาใจถงึองคประกอบของอาคาร
อยางชัดเจน โดยเฉพาะการออกแบบและกอสราง 
นอกจากนี้ ผูใชงานจําเปนตองมีขอมูลที่คอนขาง 
ครบถวน เพื่อนําไปสูการใชงานระบบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. เนื่องจากระบบสารสนเทศโมเดลอาคารท่ีสรางข้ึน  
มีความสัมพันธของขอมูลตามที่กลาวแลว ทําให
ลักษณะของขอมูลที่สรางขึ้นดวยโปรแกรมแตละ
โปรแกรม มีลักษณะเฉพาะตัว อันเปนขอจํากัดใน
การแลกเปล่ียนระหวางโปรแกรม หรือ มีการ
ปรับปรุงเวอรชั่นของโปรแกรม ตางจากระบบขอมูล
แบบกราฟกเดมิซึง่มคีวามซบัซอนและความสมัพนัธ
ของขอมูลนอยกวา และคอนขางเปนมาตรฐาน เชน 
ไฟลสกุล DWG ของโปรแกรม AutoCAD 

3. ระบบสารสนเทศโมเดลอาคารเปนการเก็บอาคาร
แตละหลังแบบรวมศูนย เพื่อสามารถสรางความ
สมัพนัธและองคประกอบไดอยางมปีระสิทธภิาพ แต
หากมีการนําไปใชจัดเก็บขอมูลในลักษณะของกลุม
อาคารหลายหลงั จะมีขอมลูขนาดใหญมาก และเพิม่
ความซบัซอนขึน้ไปอกี ระบบขอมลูตางๆ จาํเปนตอง
ไดรบัการออกแบบเปนอยางดี มฉิะน้ัน จะเกิดปญหา
ในการปรับปรุงขอมูลในภายหลัง 

4. เน่ืองจากขอมลูท่ีจดัเก็บมคีวามซับซอน และมีขนาด
ใหญ โดยเฉพาะองคประกอบอาคารแบบ 3 มิติ 
เคร่ืองคอมพิวเตอรที่นํามาใชรองรับการทํางาน
จําเปนตองมีประสิทธิภาพสูงตามขนาดของขอมูล
อาคาร อันอาจจะกลายเปนขอจํากัดในดานการ
ลงทุนได ทั้งนี้ ยังไมรวมถึงวิธีการบริหารจัดการ
ระบบ และบุคลากรผูใชงาน แมระบบสารสนเทศ
โมเดลอาคาร จะยังมีขอจํากัด และอยูในชวงการ 
ปรับตัว เทคโนโลยีนี้ จัดเปนแนวทางในอนาคต    
อันใกล ของวงการออกแบบ กอสราง และบริหาร
จดัการอาคาร เห็นไดจากการกําหนดมาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศโมเดลอาคาร (IFC : 
Industry Foundation Class) ระหวางโปรแกรมขึ้น
เพื่อใหการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางโปรแกรม
สารสนเทศโมเดลอาคารมคีวามถกูตองสมบรูณ  ซึง่
จะชวยในลดขอจํากัดในการเลือกใชงานเทคโนโลยี 
จากบริษัทผูผลิตตางๆ ไดหลากหลายยิ่งขึ้น

ภาพที่ 6: ตัวอยางอาคารที่สรางดวยโปรแกรม AutoDesk Revit



32  

การศึกษาวิธีจัดเก็บขอมูลอาคารดวยระบบสารสนเทศโมเดลอาคาร: 
กรณีศึกษาขอมูลอาคารในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 7: แสดงความสัมพันธของขอมูลในโมเดลอาคาร
(ที่มาภาพ :  http://caad.asro.kuleuven.be/Modules/ArchComp1/BIM/bim-concept.png)

บทสรุป
  
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ไดผานประสบการณการบริหาร
และจดัเกบ็ขอมลูดานกายภาพมาเปนเวลานาน การเตรยีม 
องคกรไปสูการบรหิารจดัการทรพัยากรกายภาพทีน่บัวนั
จะมีความซับซอนและมีขนาดใหญมากยิ่งขึ้น จึงมีความ
จําเปนตองมีเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพกวาการใชระบบ
เก็บขอมูลแบบเดิม  ระบบสารสนเทศโมเดลอาคาร เปน
แนวทางหนึง่ทีค่วรศกึษาและพจิารณานาํมาใชงานตอไป
ในอนาคต อยางไรก็ตาม การวางแผนการเปล่ียนไปใช
ระบบสารสนเทศโมเดลอาคาร มหาวิทยาลัยจําเปนตอง 
เตรียมการในดานตางๆ หลายดาน เพื่อนําไปสูความ
สําเร็จ ประกอบไปดวย

- การเปล่ียนขอมูลอาคารเดิมจากในฐาน กราฟก มา
เปน วตัถใุนโมเดลอาคาร ยอมหมายถึงการจัดเขียน

 ขอมูลอาคารท้ังหมดใหมภายใตมาตรฐานระบบ
สารสนเทศโมเดลอาคาร

- การเพิม่เตมิขอมลูทีเ่ก่ียวของไดแก ความสงูหอง วสัดุ
อาคาร งานระบบ ครุภัณฑ การใชสอย เพื่อนําไปใช

 วิเคราะหและบริหารจัดการอาคารที่มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน เชน การบริหารจัดการดานพลังงานใน
อาคาร การบริหารจัดการดานพ้ืนที่และการบํารุง
รักษา

- การกําหนดแนวทางการปรับปรุงขอมลูในระบบใหมี
ความทันสมัย โดยผนวกอยูภายใตงานประจําการ 
กระจายระบบไปสู ผู ใชงานท่ีรับผิดชอบงานดาน
กายภาพในหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

- การกําหนดหนวยงานและบุคลากร เพื่อดูแลและ
บรหิารจดัการขอมลูสารสนเทศโมเดลอาคารโดยตรง 
ซึ่งตองใชผูที่มีความรูทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับงาน
ดานอาคารและระบบเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร 

- การทําใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานท่ี
เกีย่วของ เพือ่ใหเกดิความเช่ือมโยงกับระบบงานอ่ืน 
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