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บทคัดย่อ
การพัฒนาเทคโนโลยีส ารสนเทศในปั จจุบัน เป็ น ไปอย่ างรวดเร็ว และมีแนวโน้ มที่จะพัฒนาไปอย่ างต่อ เนื่อ งโดยหนึ่งในนัน้ คือ
แบบจาลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling : BIM) ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึน้ มาเพื่อ ลดความซ้าซ้อนและลดความ
ผิดพลาดตัง้ แต่กระบวนการออกแบบจนถึงกระบวนการก่อสร้าง ด้วยการสร้างแบบจาลองพร้อมกับใส่ข้อมูลสารสนเทศเข้าไปในคราว
เดียวกัน ดังนัน้ งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้แบบจาลอง BIM มิตทิ เ่ี จ็ด ทีเ่ กีย่ วกับเรื่องของการบริหารทรัพยากรอาคาร
ในการจัดการอาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมุ่งเน้นไปที่ด้านการจัดการบารุงรักษาอาคาร คือ ระบบไฟฟ้ า
กาลัง ระบบไฟฟ้ าส่องสว่าง ระบบปรับอากาศ และการจัดการทรัพยากรภายในอาคารทีเ่ กีย่ วกับการบริหารทรัพยากรหมวดหมู่หนังสือ โดย
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ธิ กี ารวิจยั โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ 3 ระบบ 1)ระบบไฟฟ้ ากาลัง 2)ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง 3)ระบบปรับอากาศ ลงใน
แบบจาลองสารสนเทศอาคารที่จดั ทาด้วยโปรแกรม Autodesk Revit และศึกษาเปรียบเทียบจากการใช้งานแบบเก่าและแบบใหม่ รวมทัง้
ทดลองใช้งานจากผูท้ ่มี สี ่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบตั กิ ารจริง พบว่าการประยุกต์ใช้แบบจาลองสารสนเทศอาคารมิตทิ ่เี จ็ดสาหรับอาคารศูนย์
บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ในครัง้ นี้สะดวก รวดเร็ว ต่อการบริหารและการซ่อมบารุงรักษาอาคาร รวมถึงในด้านการนา
ข้อมูลหนังสือใส่ในข้อมูลสารสนเทศ เพื่อระบุตาแหน่งของแหล่งทีเ่ ก็บหนังสือ พบว่าสามารถทาให้ผทู้ ่ใี ช้งานค้นหาตาแหน่งหนังสือได้อย่าง
รวดเร็วมากยิง่ ขึน้
คำสำคัญ: แบบจำลองสำรสนเทศอำคำรมิตทิ เี ่ จ็ด, กำรบริหำรทรัพยำกรอำคำร, ระบบไฟฟ้ ำและปรับอำกำศ, หมวดหมู่หนังสือ, อำคำรศูนย์
บรรณสำรและกำรเรียนรู้ มหำวิทยำลัยพะเยำ
Abstract
The development of information technology today is fast and is likely to continue to evolve, one of which is building
information modeling: BIM), a concept that was developed to reduce redundancy and errors from the design process to the
construction process. By creating a model with information entered at the same time therefore, this research aimed to study the
application of the seventh dimension of BIM model in building resource management. In managing the building of the library and
learning center Phayao University with a focus on building maintenance management, namely power systems lighting system Air
conditioning system And internal resource management related to resource management, book category In this research, there
are research methods by collecting data on all 3 systems. 1) Power system. 2) Lighting system 3) Air conditioning system Into
the building information model produced by the autodesk revit program and compare it from old and new applications. Including
trial work from those who are involved in the actual operation. It was found that the application of the seventh dimension building
information model for the library and learning center building. Phayao University this time it is convenient and fast for the
management and maintenance of the building. Including in the field of bringing the book data into information information To
specify the location of the source to store the book. Find the position of the book. More quickly.
Keywords: Building information modeling 7D, Facility management, Electrical system and air conditioning system, Book
category, Library and learning center University of Phayao
1. บทนา
ปั จ จุ บั น การพัฒ นาทางเทคโนโลยี มี อ ยู่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง การพัฒ นากระบวนการก่ อ สร้า ง ตัง้ แต่
ขัน้ ตอนการออกแบบ การก่อสร้างอาคาร ตลอดจนการบริหาร

ทรัพยากรอาคาร การประยุกต์ใช้ BIM ก็เป็ นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาระบบการก่อสร้าง ที่สามารถควบคุมระบบการทางานใน
กระบวนการต่างๆ ให้มคี วามสอดคล้องกันมากขึ้น เช่น ทาให้
ผู้ร่วมงานในส่วนต่างๆ สามารถสื่อสารเข้าใจกันง่ายยิง่ ขึน้ ลด
ข้อ ผิด พลาดที่เ กิดจากความเข้า ใจไม่ ต รงกัน การแก้ไ ขแบบ
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ข้อ ผิดพลาดในการถอดปริมาณ ลดค่ าใช้จ่าย และทางานได้
ประสิทธิภาพรวดเร็วยิง่ ขึ้น เนื่องจากกระบวนการการใช้ BIM
อาศัยการทางานบนชุดข้อมูลเดียวกันกับผูร้ ่วมงานหลายๆ ฝ่ าย
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามการท าแบบในปั จ จุ บัน ยัง ท าขึ้ น ด้ ว ย
โปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ กระบวนการปรับแก้แบบก่อสร้างต้อง
มีการปรับแก้จากแบบ ก่อสร้าง ก่อนที่จะมาเป็ นแบบก่อ สร้า ง
จริงซึ่งในปั จจุบนั ยังคงส่งปั ญหาให้กบั ผูบ้ ริหารอาคาร ในการใช้
แบบเพื่ อ บ ารุ ง รั ก ษาอาคารและปั จจุ บั น ประเทศไทยได้
ประยุ ก ต์ ใ ช้ BIM เข้า มาใช้ใ นการดู แ ลรัก ษาแต่ ใ นส่ ว นระบบ
ประกอบอาคารซึง่ พบปัญหาการนา BIM เข้ามาในกระบวนการ
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าการบริห าร
ทรัพยากรอาคารหลังการก่อสร้างนัน้ มีความจาเป็ นอย่างยิง่ จึง
ต้องใช้ความรอบคอบในการวางแผน กลันกรองถึ
่
งข้อดีขอ้ เสีย
และต้ อ งปรับ ตัว โดยพัฒ นารู ป แบบ และวิธีก ารใหม่ ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการออกแบบ
สามารถรองรับ การเปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยี และเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน
ในงานวิจยั นี้จึงได้มีการสร้างแบบจาลอง โดยนา BIM มา
พัฒนาการประสานงานระหว่างแบบจาลองสารสนเทศอาคารกับ
การบริหารทรัพยากรอาคารสาหรับอาคารของราชการ โดยการ
เขี ย นแบบขึ้ น แบบจ าลองศู น ย์ บ รรณสารและการเรี ย นรู้
มหาวิท ยาลัย พะเยาด้ ว ยซอฟต์ แ วร์ Autodesk Revit และใส่
ข้อมูลทรัพยากรเพื่อประสิทธิภาพในด้านการบริหารทรัพยากร
อาคาร พร้อมทัง้ นาเสนอข้อจากัดในการใช้งาน เพื่อสร้างความ
เหมาะสมในการใช้งานอนาคต และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้ มค่ า
เกิดประโยชน์สงู สุด
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อ น าเทคโนโลยี BIM มาใช้ในการบริห ารทรัพ ยากร
อาคารสาหรับอาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย
พะเยา
2. เพื่อทดลองนาเทคโนโลยี BIM มาใช้ในการสืบค้นหนังสือ
สาหรับอาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
2. ทบทวนวรรณกรรม
2.1 การบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility
Management)
กัมปนาท และคณะ (2562) ได้กล่าวว่า การบริหารจัดการ
ทรัพยากรอาคาร (Facility Management) หรือ FM การเปลี่ยน
ปั ญหาให้เป็ นความพอใจใช้การบริหารจัดการอาคารแบบครบ
วงจร มีความสาคัญอย่างยิง่ ภายหลังจากขัน้ ตอนของการสร้าง
แล้วเสร็จ โดยการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารในอดีต มักจะ
ทาการเก็บและบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมพืน้ ฐานทัวไป
่ ซึ่งสิง่ ที่
เกิดขึน้ ก็คอื ข้อมูลไม่อพั เดต ไม่ถูกต้องตามความจริงยากต่อการ
วางแผนและจัดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ หากมองข้าม

ความส าคัญ ของการจัด การทรัพ ยากรอาคาร อาจท าให้เ กิด
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่สูงขึน้ เสียโอกาสในการใช้พ้นื ที่และ
ไม่ทาให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการใช้งาน [1]
จากรายงานสมาคมการจัด การอาคารระหว่ า งประเทศ
( International Facility Management Association) ไ ด้ ใ ห้
ความหมายของการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารว่าเป็ นอาชีพ
ที่ครอบคลุมหลายสาขาวิชาเพื่อทาให้แน่ใจว่าการทางานของสิง่
เหล่านัน้ เกิดประสิทธิภาพ ปลอดภัยและพึงพอใจต่อผูใ้ ช้อาคาร
ทุก ๆ มิตสิ ูงสุดโดยบูรณาการคนสถานที่ และเทคโนโลยีผสาน
เข้าด้วยกัน
Facility Management หรืองานบริหารทรัพยากรอาคาร คือ
การบริห ารจัดการทรัพ ยากรที่เกี่ย วข้อ งกับผู้ใช้ส ิ่งแวดล้อมที่
มนุ ษย์สร้างขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งได้แบ่ง
งานของการบริหารทรัพยากรอาคาร ออกเป็ น 7 ด้าน
2.1.1 บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property
Management)
เป็ น การด าเนิ น นโยบายเพื่อ น าไปสู่ ก ารตัด สิน ใจในการ
จัดหาอาคารหรือสถานที่เพื่อการใช้ดาเนินธุรกิจ เช่น การเช่า
การซื้อ หรือ การสร้า งเพื่อ ให้ส ามารถใช้ห อสมุ ด นัน้ ๆ อย่ า ง
คุ้มค่าและสนองประโยชน์สูงสุดกับองค์กร(ไม่เกี่ยวกับการเก็ง
กาไรทีด่ นิ หรืออาคาร)
2.1.2 บริหารการจัดการพืน้ ทีใ่ ช้สอย (Facilities
Planning)
เป็ นการกาหนดนโยบาย และแผนงานในการใช้พน้ื ทีอ่ าคาร
สถานทีใ่ ห้ได้ตรงตามเป้ าหมายขององค์กรซึ่งการอยู่สูงสุดในที่น่ี
หมายความว่าใช้ตอบสนองรูปลักษณ์และดาเนินงานขององค์กร
เช่น ขนาดห้องที่เช่า,ระยะเวลาสัญญาเช่า พื้นที่ไหนปราศจาก
ผูใ้ ช้ซ่งึ เหมาะสาหรับผู้ท่จี ดั การทรัพย์สนิ และพื้นที่ของตัวเองให้
เกิดประโยชน์สงู สุด
2.1.3 บริหารจัดการบารุงรักษาอาคาร (Facilities
Operations And Maintenance)
เป็ น การก าหนดนโยบายและแผนงานในงานด้ า นการ
บารุงรักษาโดยมีเ ป้ าหมายคือ ประหยัด ค่ าใช้จ่ ายสามารถลด
ระยะเวลาในการแก้ปัญหาลงได้มากที่สุดและเพิม่ ประสบการณ์
ในการแก้ไขปั ญหา แจ้งปั ญหาได้อย่างทันท่วงทีเช็คประวัตกิ าร
ซ่อมในการบารุงรักษาและยึดอายุการใช้งานของอุปกรณ์อาคาร
และนาไปสู่การบารุงรักษาเชิงป้ อ งกันหรือการบารุงรักษาเชิง
คาดการณ์ ซ่ึงการตัดสินใจด้านนี้ต้อ งอาศัยความรู้ในด้านงาน
ระบบประกอบกับการบันทึกข้อมูลและการวิเคราะห์สถิตติ ่าง ๆ
ประกอบกัน
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2.1.4 บริหารจัดการบริหารทีเ่ กีย่ วข้อง (Facilities
Support Service)
เป็ นการกาหนดนโยบายและแผนงานต่อบริการต่างๆที่มี
ส่วนสนับสนุนกับการดาเนินงานหลักขององค์กร เช่น ระบบงาน
รักษาความปลอดภัยงานทาความสะอาด เป็ นต้น

จนครบวงจรชีวติ ของอาคารโดยในการทา BIM นัน้ จะมีการสร้าง
แบบจาลองหรือโมเดล 3 มิติ (Building Model) ที่ประกอบด้วย
ข้อ มูล สารสนเทศขึ้น มาเพื่อใช้สาหรับบูร ณาการกระบวนการ
ทางานทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดเข้าด้วยกัน[4] ดังแสดงในรูปที่ 1

2.1.5 บริหารพลังงาน (Energy Management)
เป็ นการบริ ห ารระบบให้ มี ก ารใช้ พ ลั ง งานอย่ างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ จะต้องมีการออกแบบและวางแผนการใน
การควบคุมการผลิต การส่ง และการใช้พลังงานที่เหมาะสมโดย
จะต้องมีการศึกษาการใช้พลังงานอย่างถูกวิธีทงั ้ นี้ระบบบริห าร
จัดการพลังงานจะประกอบด้วย อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีร่ ่วมกันทางาน
ได้ แ ก่ อุ ป กรณ์ ต รวจวัด (Sensor) สมาร์ ท มอเตอร์ (Smart
meter) และระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าอัตโนมัติ (Actuator หรือ
Controller)
2.1.6 บริหารความปลอดภัย (Safety and Security
Management)
เป็ นการบริหารเพื่อให้เกิดสวัสดิภ าพ ความมันคง
่ ความ
ไว้ว างใจ ความไร้กังวล และการบรรลุ เป้ าหมาย รวมถึงการ
ประกันภัย กล่าวคือระบบที่มนคงปลอดภั
ั่
ยจะต้องมีการบริห าร
จัดการและมีเทคโนโลยีท่ดี รี ะบบจะต้องสามารถใช้ดแี ละต่อเนื่อง
สามารถจัดการความเสีย่ ง จานวนมากที่อาจเกิดขึน้ ในแต่ละวัน
โดยมีขอบเขต และวิธกี ารจัดการที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละปั ญหา
จะต้อ งเรีย นรู้และเฝ้ าระวังอยู่ตลอดเวลา เพื่อ ลดความรุนแรง
หรือลดผลกระทบทีจ่ ะตามมา
2.1.7 บริหารสุขอนามัย (Hygiene Management)
เป็ นการบริหารเพื่อให้เกิดสุขอนามัยที่ดแี ละสภาพแวดล้อม
ที่ดีภ ายในอาคารซึ่ง จะมีก ารเลือ กใช้อุป กรณ์ การตรวจสอบ
อุปกรณ์ กาจัดมลพิษกลุ่มควัน กลิ่นไม่พงึ ประสงค์และโรคภัย
ต่าง ๆจะต้องมีขอ้ บังคับกฎเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
2.2 แบบจาลองสารสนเทศอาคาร หรือ BIM
แ บ บ จ า ล อ ง ส า ร ส น เ ท ศ อ า ค า ร ห รื อ BIM เ ป็ น
กระบวนการไม่ใช่ซอฟต์แวร์ซ่งึ มีเป้ าหมายเพื่อที่จะบูรณาการ
การทางานในขัน้ ตอนต่าง ๆของการออกแบบและการก่อสร้าง
อาคารสถาปั ตยกรรมโดยมีเป้ าหมายเพื่อลดขัน้ ตอน ลดความ
ซ้าซ้อน ลดความขัดแย้ง และลดปั ญหาอันเกิดมาจากข้อ มูล ที่
ผิด พลาด อัน เกิด ขึ้น จากกระบวนการท างานในลัก ษณะเดิม
ดังนัน้ แบบจาลองสารสนเทศอาคารจึงถูกวางกระบวนการเริม่
ตัง้ แต่ ก ารวางโจทย์ ข องโครงการ การออกแบบแนวคิด ของ
โครงการ ไปจนถึงขัน้ ตอนการพัฒนาเพื่อนาไปสู่แบบส าหรับ
ก่อสร้าง งานก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง ไปจนถึงการดูแล
และบารุงรักษาอาคารภายหลังจากที่อาคารนัน้ สร้างเสร็จแล้ว
เรียกว่า BIM นัน้ มองกระบวนการตัง้ แต่การเริม่ ต้นของอาคารไป

รูปที่ 1 การจัดการสารสนเทศตลอดวงจรชีวติ อาคารโดย
แนวคิด BIM
2.2.1 หลักการและกระบวนการทางานภายใต้ระบบ
BIM
จะเป็ นการทางานผ่านซอฟต์แวร์ท่ถี ูกออกแบบขึน้ มาเพื่อ
รองรับ กระบวนการดัง กล่ า วโดยลัก ษณะของซอฟต์แ วร์จะมี
ลักษณะเน้นไปที่การทางานในการสร้างแบบจาลอง 3 มิตขิ น้ึ มา
เป็ นหลัก และก็จะมีกลไกในการควบคุมขนาดและสัดส่วนต่าง ๆ
ของวัตถุด้วยระบบพารามิเตอร์ ซึ่งการควบคุมการทางานนัน้ จะ
เป็ นการทางานผ่านมุมมองต่าง ๆ ทัง้ มุมมองทีเ่ ป็ น 2 มิติ และ 3
มิติ และเมื่อ มีการเปลี่ย นแปลงรายละเอีย ดของวัต ถุใด ๆ ใน
มุมมองก็จะส่งผลไปถึงมุมมองอื่นทัง้ หมดทาให้การสร้างสรรค์
งานสามารถทาได้อย่างราบรื่นไปพร้อม ๆ กันโดยทีไ่ ม่ตอ้ งกังวล
ความสัมพันธ์ของแบบในมุมมองต่าง ๆ อีกต่อไป เช่น เมื่อมีการ
ขยับหรือลบผนังในมุมมองผนังพื้นก็จะส่งผลต่อการแสดงผลกับ
มุ ม มองอื่น ๆ ทุ ก มุ ม มองโดยอัต โนมัติ เป็ น ต้น ซอฟต์ แวร์ท่ี
พัฒนาขึน้ บนระบบ BIM นัน้ จึงมีลกั ษณะของการแสดงผลของ
แบบจาลองในหลากหลายมุมมอง ทัง้ 2 มิตแิ ละ 3 มิติ อันได้แก่
ผนังพื้น รูปด้าน รูปตัด ทัศ นีย ภาพ และ ภาพ 3 มิติ ที่มีด้าน
เท่ า กัน ทุ ก ด้ า น เป็ นต้ น หรือ ยัง สามารถแสดงข้ อ มู ล ของ
แบบจาลองออกมาในรูปแบบของตารางรายการ เช่น ตาราง
แสดงปริมาณวัสดุผนัง ปริมาณของเหล็กเสริม หรือตารางแสดง
พืน้ ทีใ่ ช้สอยในแต่ละห้อง เป็ นต้น
ดังนัน้ เมื่อเกิดการเปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขในส่วนใดของ
แบบจาลองที่ส ร้างขึ้น การแก้ไ ขนัน้ ก็ จะส่งผลออกไปยังทุก ๆ
มุมมองเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนตามกันทัง้ หมด และรวมถึง
ความสัมพัน ธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้อ ง ทัง้ ในส่ ว นของกราฟิ ก และ
ข้อมูลทีไ่ ม่ใช่กราฟิ ก ดังแสดงรูปที่ 2
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2.3 การประยุกต์ใช้แบบจาลองสารสนเทศอาคารใน
การบริ หารทรัพยากรอาคาร
ภณศาจัน ทร์ อุ ด ม (2560) ได้ ก ล่ า วว่ า เหตุ ผ ลในการ
ประยุกต์ใช้ BIM มาบูรณาการกับการบริหารทรัพยากรอาคาร
ได้แก่ เพื่อให้การจัดการพื้นที่ท่ถี ูกต้อง การสร้างฐานข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการบริหารทรัพยากรให้มปี ระสิทธิภาพ และการใช้ข้อมูล
จากแบบจาลองเพื่อ น ามาบารุงรักษาทรัพ ยากรอาคารในเชิง
ป้ องกัน ซึ่งผูบ้ ริหารอาคารควรสร้างมาตรฐานของข้อมูลที่จะใส่
ลงไปในแบบจาลองเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการสร้างแนวทางการ
บริหารทรัพยากรอาคารโดยใช้แบบจาลองสารสนเทศอาคาร
รูปที่ 2 หลักการและกระบวนการการทางานภายใต้ระบบ BIM
2.2.2 ระดับความละเอียดทีเ่ กิดจากการสร้าง
แบบจาลอง (Level of Development : LOD)
LOD จะเป็ นตัว ก าหนดข้ อ ในการสร้ า งแบบจ าลองว่ า
จาเป็ นต้องสร้างแบบจาลองที่มคี วามละเอียดในระดับใดโดยจะ
อ้างอิงกับกระบวนการหรือขัน้ ตอนของการทางานของวิชาชีพ
และกาหนด LOD ออกมาเป็ นระดับขัน้ ต่าง ๆการกาหนดจะมี
การก าหนดในลัก ษณะของ LOD ในแบบ Level of Detail ที่
หมายถึงระดับความละเอียดของสิง่ ที่จะใส่เข้าไปบนแบบจาลอง
และ LOD คือ ระดับ ความละเอีย ดที่ส ิ่ง ที่ เ กิด จากการสร้ า ง
แบบจาลอง เป็ นข้อมูลที่สอดคล้องกับขัน้ ตอนและกระบวนการ
ทางานภายในวิชาชีพของการออกแบบในระดับต่าง ๆ ตัง้ แต่มี
กระบวนการแนวความคิดการออกแบบไปจนถึงการทาแบบร่าง
(Conceptual & Schematic Design)ไปจนถึงขัน้ ตอนจัดทาแบบ
ก่ อ สร้า ง LOD100 , LOD200 , LOD300 , LOD350 เป็ น ต้น
และมีการกาหนดนิยามของลักษณะตัวแบบจาลองและข้อมูลที่
ประกอบแบบจาลอง ดังนัน้ ในการกาหนดระดับขัน้ ในการพัฒนา
จึ ง สามารถสรุ ป และแยกส่ ว นประกอบของรู ป แบบข้อ มู ล ที่
นามาใช้บนระบบ BIM ออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1.ข้อมูลกราฟฟิ ก 2.
ข้อมูลทีไ่ ม่ใช่กราฟฟิ ก ดังแสดงรูปที่ 3

2.3.1 การบริหารจัดการพืน้ ที่ (Space Management)
เป็ น กระบวนการที่มีการประยุ กต์ใช้ BIM เข้ามาใช้ในการ
บริหารจัดการพื้นที่ เพราะหลังจากที่โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
พื้น ที่ใ ห้เ ช่า ทัง้ หมดจะถือ ว่า เป็ น ทรัพ ย์ส ิน ที่ส ามารถประเมิน
ออกมาเป็ นมูลค่าได้ในรูปของค่าเช่าพืน้ ที่ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่าง
ๆ ของผู้ เ ช่ า ซึ่ ง ข้ อ มู ล ในส่ ว น พื้ น ที่ แ ละข้ อ มู ล อุ ป กรณ์ มี
ค่อนข้างมาก ผูบ้ ริหารอาคารสามารถบันทึกข้อมูลเหล่านี้ให้อยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือ ไฟล์ตาราง เพื่อ บัน ทึกการใช้งานของ
พืน้ ทีห่ รืออุปกรณ์ชน้ิ นัน้
2.3.2 การเพิม่ ฐานข้อมูลทรัพย์สนิ อาคารด้วยการ
ประยุกต์ใช้ BIM
รู ป แบบข้อ มู ล อาคารสามารถใช้ ส าหรับ ฐานข้อ มู ล การ
บริ ก ารทรัพ ยากรอาคารและ การจั ด การสิ น ทรัพ ย์ ผ่ า น
แบบจาลองสามมิตทิ ผ่ี ่านการประมวลผลแล้ว ทีส่ ามารถให้ขอ้ มูล
เชิงพื้น ที่ อุปกรณ์ ท่ีมีรายละเอียด สามารถบันทึกในรูปแบบส
เปรดชีตหรือเชื่อมโยงกับแบบจาลองสามมิตทิ ่ภี ายในระบบการ
บริการทรัพยากรอาคาร โดยข้อ มูล แต่ละชิ้น ส่วนของอุปกรณ์
สามารถค้ น หาและปรั บ เปลี่ ย นได้ ใ นระบบ CMMS (การ
บารุงรักษาด้วยการใช้ระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์)
2.3.3 การประยุกต์ใช้ BIM สาหรับการบารุงรักษาและ
การบารุงรักษา
เชิงป้ องกันการซ่อมบารุงและการบารุ งรักษาเชิงป้ อ งกัน
ต้องใช้ฐานข้อมูลของสิง่ ที่มอี ยู่และ เมื่ออุปกรณ์ได้รบั การแก้ไข
หรือ แทนที่ ซึ่ง น ามาเป็ น ฐานข้อ มูล ในการบริห ารทรัพ ยากร
อาคารที่ถูกต้อง ตัว อย่างเช่น การใช้พ ลังงานในอาคารที่มาก
กว่าเดิมนัน้ อาจส่งผลต่อการเปลีย่ นหลอดไฟทีม่ ปี ระสิทธิภาพต่า
ด้ว ยด้ว ยหลอด LED แทนโดยที่ต าแหน่ ง ของหลอดไฟ และ
ลักษณะของโคม ได้มกี ารเชื่อมโยงไปยังข้อมูลของผูผ้ ลิตที่อยู่ใน
BIM กล่ าวว่าการรักษาการ ประยุ กต์ใช้ BIM เพื่อ การจัดการ
สถานที่มคี วามคล้ายคลึงกับรักษาสถานที่จริง เนื่องจากจะเป็ น
ประโยชน์ ส าหรับ การปรับ ปรุง เพิ่ม เติม และการเปลี่ย นแปลง

รูปที่ 3 Level of Development : LOD
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อาคารทีถ่ ูกต้อง ซึง่ เป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับ FM ในอนาคต
2.3.4 บันทึกแบบจาลองสารสนเทศอาคาร
เมื่อ โครงการแล้ ว เสร็ จ เจ้ า ของโครงการควรจะได้ ร ับ
แบบจาลองสารสนเทศอาคาร แนวทางการบันทึกแบบจาลอง
สารสนเทศอาคาร และแนวทางในการบริหารทรัพยากรอาคาร
ซึ่งเป็ น ประโยชน์ ต่อ การบารุงรักษาและการดูแลอาคารอย่ าง
ต่อเนื่อง โดยจะมีขอ้ มูลอาคารและข้อมูลอุปกรณ์ท่เี กี่ยวข้องต่าง
ๆ ประกอบไปด้วยแบบจาลองสามมิติ แบบสองมิติ ซึ่งเนื้อหา
ของแบบจาลองนัน้ จะมีข้อ มูล ในการดูแลรักษา ใบรับประกัน
และสามารถรวม ข้อมูล เช่น วิดโี อการฝึกอบรมหรือแบบจาลอง
สามมิตทิ ่ผี ่านการประมวลผลแล้ว เป็ นต้น แนวการประยุกต์ใช้
BIM ช่ ว ยก าหนดรายละเอี ย ดของสิ่ ง ที่ ค วรมี ใ ห้ อ ยู่ ใ นรู ป
แบบจาลองอาคาร โดยข้อมูลสามารถใช้สาหรับการจัดการพืน้ ที่
การจัด การฐานข้อ มูล เพื่อ การบริห ารทรัพ ยากรอาคาร การ
คาดการณ์ การบารุ งรักษาและฐานข้อมูลส าหรับการเพิม่ เติม
หรือแก้ไขแบบจาลองได้ในอนาคต
2.3.5 มาตรฐาน BIM
การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ เป็ นหัวใจ
สาคัญของการทางานร่วมกันตลอดชีวติ ตัง้ แต่การวางแผน
เริม่ ต้นไปจนถึงขัน้ ตอน
1) Industry Foundation Classes (IFC)
สร้างขึน้ IFC ทาหน้าทีเ่ ป็ นแบบจาลองข้อมูลทีเ่ ป็ นกลางของ
ผูข้ ายสาหรับการแลกเปลีย่ นข้อมูลอาคารระหว่างซอฟต์แวร์และ
บริษทั ต่างๆ ตอนนี้ได้มกี ารนาไปใช้อย่างกว้างขวางในฐานะที่
เป็ นองค์ประกอบสาคัญของการสร้างข้อมูลจาเพาะ
2) Information Delivery Manual (IDM)
คู่มอื การจัดส่งข้อมูล (IDM) ทีก่ าหนดวิธกี ารสาหรับกระบวนการ
ทาเอกสารสาหรับการแลกเปลีย่ นสิง่ อานวยความสะดวกและ
ข้อมูล การก่อสร้าง ต้องได้รบั การพัฒนาพร้อมกับข้อกาหนดที่
จาเป็ นสาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์และมีความสาคัญต่อการ
ทางานร่วมกัน
3) Model View Definition (MVD)
ข้อกาหนดมุมมองแบบจาลอง (MVD) ข้อกาหนด MVD กาหนด
ชุดย่อยเฉพาะแอปพลิเคชัน
4) Building SMART Data Dictionary (BSDD)
(Building SMART Data Dictionary ; BSDD) เดิมทีเรียกว่า
International Framework for Dictionaries (IFD)
5) BIM Collaboration Format (BCF)
BIM รูปแบบการทางานร่วมกัน (BCF) โดย BCF เป็ นรูปแบบ
การถ่ายโอนข้อมูลทางเลือกสาหรับการทาธุรกรรม รูปแบบไฟล์
BCF อานวยความสะดวกในการติดตามปัญหา และเปลีย่ นคาขอ
ผ่านแบบจาลองการสร้างเชิงวัตถุระหว่างขัน้ ตอนการออกแบบ
และกระบวนการตรวจสอบและตรวจสอบความถูกต้อง ฟั งก์ชนั
การนาเข้าและส่งออก BCF ได้รวมอยูใ่ นแอพพลิเคชันซอฟต์
่
แวร์

BIM ทัวไป
่
6 ) Construction Operation Building information
Exchange
COBie จะถู ก รวบรวมในขัน้ ตอนสรุป สุ ด ท้า ย ผ่ า นการรวม
ข้ อ มู ล ที่ ม าจากโครงการ ข้ อ ก าหนดเชิ ง พื้น ที่ แ ละเอกสาร
ข้อกาหนดอื่น ๆ ในระหว่างขัน้ ตอนการออกแบบสถาปั ตยกรรม
ข้อมูลแบบตารางเกีย่ วกับห้องพัก , ประตู ,หน้าต่าง, โคมไฟและ
อุปกรณ์ HVAC จะถูกเพิม่ ไปยังเอกสารของ COBie
7 ) Uniformat, MasterFormat, OmniClass and
Uniclass
Uniformat, MasterFormat, OmniClass แ ล ะ Uniclass ไ ม่ มี
ระบบการจาแนกประเภทที่เป็ น ที่ย อมรับในระดับโลกส าหรับ
องค์ประกอบอาคาร
8) CoClass
CoClass13 เป็ นระบบการจาแนกการก่อสร้างล่าสุดของสวีเดน
ซึ่งพัฒนาโดย มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดแทนระบบก่อนหน้า โดย
ระบบ CoClass มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารสื่อ สารข้ อ มู ล แบบดิ จิ ต อล
ครอบคลุมการใช้งาน [7]
3. ระเบียบวิ ธีวิจยั
เพื่อ เป็ น การบรรลุเป้ าหมายของงานวิจัยสามารถแบ่ง
ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจยั เป็ น 8 ขัน้ ตอน ดังแสดงในรูปที่ 10
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ศึก ษาข้อ มูล เกี่ย วกับ ทฤษฎีแ ละวรรณกรรม เพื่อ ดู แ นว
ทางการน าทฤษฎีการบริห ารทรัพ ยากรอาคาร และการสร้าง
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร มาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการบริห าร
ทรัพยากร ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 หัวข้อได้แก่
1 ) ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บ า รุ ง รั ก ษ า อ า ค า ร ( Building
Maintenance Management)
2) การบริห ารจัด การทรัพ ยากรภายในอาคาร (Facility
Management)
3.2 คัดเลือกโครงการทีจ่ ะนามาศึกษา
การคัดเลือกโครงการที่นามาศึกษาจะใช้หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินคัดเลือกดังนี้ (1) เป็ นอาคารราชการ (2) เป็ นอาคารที่
ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีข่ องมหาวิทยาลัย (3) เป็ นอาคารขนาดใหญ่
3.3 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรอาคาร
เป็ นการรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร
จะแบ่งการทางานออกเป็ น 2 ด้าน
3.3.1 ด้านการจัดการบารุงรักษาอาคาร (Facilities
Operations and Maintenance) โดยทีมวิจัย ได้ส ารวจอุ ป กรณ์
จานวน 3 ระบบประกอบด้วย ระบบไฟฟ้ ากาลัง ได้เก็บข้อมูล
ระบบไฟฟ้ ากาลังภายในห้องควบคุมชัน้ 1 ดังแสดงรูปที่ 4 ซึ่งมี
การแยกวงจรควบคุมภายในตู้สวิทซ์ไฟฟ้ าอัตโนมัติ จานวน 11
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ตู้ มีขนาด 3 ขนาด คือ 1.ขนาดเล็ก 800x1200x250 mm. 2.
ข น าดกล าง 80 0x21 0 0 x6 0 0 mm. แล ะ 3.ข น า ด ใ ห ญ่
1000x2100x1000 mm.

(Facility Management)
การบริหารทรัพยากรหมวดหมู่หนังสือโดยมุ่งเน้นทีก่ ารเก็บ
ข้อมูลหนังสือทีอ่ ยู่ในศูนย์บรรณสารตามบริเวณชัน้ ต่างๆ แบ่ง
ออกเป็ น 2 หมวด หมวดหมู่แรกเป็ นประเภทหนังสือทัวไป
่ 21
หมวด (Library of Congress Classification ; LC ) และหมวดหมู่
สองเป็ นประเภทหนังสือทางการแพทย์ 2 หมวด (National
Library of Medicine ; NLM) ซึง่ แสดงรายละเอียดดังแสดงรูปที่
8 และ 9

รูปที่ 4 ห้องจ่ายไฟ
ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง
ได้สารวจข้อมูลหลอดไฟ ชัน้ 1 จานวน 67 หลอด ได้แบ่ง
ออกเป็ นโคมไฟ 4x36 W. บริเวณห้อง A1,A2 และห้องจ่ายไฟ
ชนิดโคมไฟ 1x36 W. มีความยาว 1198 mm ยีห่ อ้ PHILIPS ดัง
แสดงรูปที่ 5 และ 6

รูปที่ 5 โคมไฟ 4x36W.

รูปที่ 6 โคมไฟ 1x36 W.

รูปที่ 8 หมวดหมู่ประเภทหนังสือทัวไป
่ 21 หมวด

ระบบปรับอากาศ
เก็บข้อมูลเครื่องปรับอากาศ จานวน 73 เครื่อง บริเวณชัน้
2 และชัน้ ดาดฟ้ า โดยได้เก็บรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เช่น ขนาด
มีทงั ้ หมด 2 ขนาด ขนาดเล็ก 25900 BTU และ ขนาดใหญ่
40000 BTU โดยเครื่องปรับอากาศยีห่ อ้ YORK ดังแสดงรูปที่ 7

รูปที่ 7 Condensing Unit
3.3.2) ด้านการจัดการทรัพยากรภายในอาคาร

รูปที่ 9 หมวดหมู่ประเภทหนังสือตารางที่ 1
3.4 การสร้างและพัฒนาแบบจาลองสารสนเทศอาคาร
ทีมวิจัย เลือ กใช้โ ปรแกรม Microsoft Excel ในการบัน ทึก
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ข้อ มูล ต่างๆ เนื่อ งจากเป็ น โปรแกรม ที่ส ามารถเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล ได้ ม ากซึ่ง สะดวกต่ อ การค้น หาข้อ มู ล และทีม วิจัย ได้
เลือกใช้ซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ในการสร้างแบบจาลอง และ
BOQ การคานวณค่าไฟฟ้ า เนื่องจากเป็ นซอฟต์แวร์ท่สี ามารถ
สร้า งแบบจ าลองได้ ทัง้ ในส่ ว นของงานสถาปั ต ยกรรม งาน
โ ค ร งส ร้ า ง แล ะ งานร ะบบ ใน ที่ น้ี ที ม วิ จั ย จะใช้ ใ นส่ ว น
สถาปั ตยกรรมเป็ นส่วนใหญ่ โดยใช้พฒ
ั นาการสร้างแบบจาลอง
สารสนเทศภายในอาคาร

สร้างความสะดวก และเหมาะสมในการใช้งานในอนาคต

3.5 บูรณาการแบบจาลองสารสนเทศอาคารจากข้อมูล
การบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร
จากข้อ มูล การบริห ารจัดการทรัพ ยากรอาคาร เชื่อ มโยง
ระหว่ า งกระบวนการท างานของข้ อ มู ล การบริห ารจัด การ
ทรัพ ยากรอาคาร กับ แบบจ าลองสารสนเทศอาคารเพื่อ ให้
สามารถท าการค้น หา วิเ คราะห์ปั ญ หา และรายงานได้ต าม
รูปแบบทีต่ อ้ งการ
3.6 สัมภาษณ์ผใู้ ช้งาน หรือบุคลากรภายในศูนย์บรรณ
สาร เปรียบเทียบ
ระหว่ า งแบบจ าลองที่พ ัฒ นากับ แบบเดิม ที่ใ ช้ ท างานใน
ปั จจุบนั นาผลที่ได้จากการพัฒนาแบบจาลองสารสนเทศอาคาร
ที่เก็บรวบรวมข้อมูลของการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร ทีม
วิจยั ได้สมั ภาษณ์บุคลากรภายในห้องสมุดและผูใ้ ช้งานทัวไปโดย
่
สอบถามเกี่ ย วกับ แบบจ าลองที่ พ ัฒ นาขึ้น เปรีย บเที ย บกับ
แบบเดิมที่ใช้ทางานในปั จจุบนั มีผลใกล้เคียงหรือแตกต่างกัน
อย่างไร และมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

รูปที่ 10 แผนผังระเบียบวิธวี จิ ยั ในการดาเนินงาน

3.7 ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดของแบบจาลองสารสนเทศอาคาร

4. ผลการวิ จยั

ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED , แอร์
YORK , ตู้จ่ายไฟ และตู้หนังสือในแบบจาลองว่ามีการใส่ข้อ มูล
ครบถ้ว นหรือ ไม่ แต่อ าจจะมีการปรับปรุงในส่ ว นของข้อ มูลที่
ได้ ม าจากเจ้ า หน้ า ที่ เพราะข้ อ มู ล บางส่ ว นขาดหายไปซึ่ ง
แบบจาลองสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั ซอฟต์แวร์ชนิดอื่นได้
เช่น Autodesk A360 เป็ นต้น
3.8 วิเคราะห์และสรุปผล
จากการทาการสัมภาษณ์ บุค ลากรภายในศู น ย์บรรณสาร
และนิสติ ที่มาใช้งานแล้ว ทีมวิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ รวบรวม
และสรุปผลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและความเป็ น ไปได้
ในการใช้งานจริง ซึ่งจะรวมถึงข้อจากัดในการนาไปใช้งาน เพื่อ

งานวิจยั นี้ ได้แบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 5 ส่วน คือ
(1) โครงการที่ศึก ษา (2) ข้อ มูล การบริห ารจัด การทรัพ ยากร
อาคารศู น ย์ บ รรณสารมหาวิท ยาลัย พะเยา (3) แบบจ าลอง
สารสนเทศอาคารทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ (4) ผลการประยุกต์ใช้แบบจาลอง
สารสนเทศอาคารเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร และ (5)
ผลการสัมภาษณ์ ผู้ใช้งาน เปรีย บเทีย บระหว่างแบบจาลองที่
พัฒนากับการใช้งานในปัจจุบนั
ผลจากการสัมภาษณ์ ผู้ใช้งาน เกี่ย วกับความคิดเห็น และ
ความเป็ นไปได้ในการประยุกต์ใช้สาหรับการทางานในปั จจุบนั
นอกจากนี้ จ ะมีก ารวิเ คราะห์ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการน า
แบบจ าลองสารสนเทศอาคารมาใช้ ใ นการบริห ารจั ด การ
ทรัพยากรอาคาร และการใช้งานได้จริง
4.1 รายละเอียดโครงการทีค่ ดั เลือก
อาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรูม้ หาวิทยาลัยพะเยา
(จังหวัดพะเยา) ตัง้ อยู่ทต่ี าบล แม่กา อาเภอ เมือง ซึง่ เป็ นอาคาร
ราชการขนาดใหญ่ ทีต่ งั ้ อยู่ในพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัยพะเยา เป็ น
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ศูนย์กลางการให้บริการค้นคว้าหาความรูส้ นับสนุนการวิจยั โดย
ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการเรียนรูโ้ ดยจะมีพน้ื ทีส่ าหรับให้บริการแก่นักศึกษาได้อย่าง
ครบวงจรทัง้ ในส่วนของการให้บริการห้องการเรียนรูแ้ ละ
เครื่องมือสาหรับการค้นคว้าหาข้อมูลและการวิจยั รวมถึงการ
สนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตของทุกภาควิชา และมีบุคลากร
ประจาทีท่ างานในส่วนของการบริหารทรัพยากรอาคาร มีมลู ค่า
งานก่อสร้างประมาณ 11,266,181.68 บาท พืน้ ทีโ่ ดยประมาณ
11,213 ตารางเมตรปี การศึกษา 2554 เปิ ดบริการเฉพาะ ชัน้ ที่ 1
มีพน้ื ทีบ่ ริการ 3,346 ตารางเมตร พืน้ ทีส่ าหรับการทางานของ
บุคลากร 640 ตารางเมตรได้เปิ ดบริการเต็มพืน้ ทีท่ งั ้ อาคาร มีท่ี
นังอ่
่ านทัง้ หมด 600 ทีน่ งั ่ [2] ดังแสดงในรูปที1่ 1

รูปที่ 11 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรูม้ หาวิทยาลัยพะเยา
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชัน้ ประกอบไปด้วย
ห้องเรียนรวมขนาดต่าง ๆ พืน้ ทีใ่ ช้สอยทัง้ หมด 31,000 ตาราง
เมตร ตัง้ อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นธรรมชาติและขุนเขา
บรรยากาศสงบเหมาะสาหรับการเรียนรู้ ภายในอาคารเรียน
นอกจากจะเป็ นอาคารเรียนแล้วยังเป็ นทีต่ งั ้ ของศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา ซึง่ มีหอ้ งสมุด, ห้องประชุม, ศูนย์บริการและ
สนับสนุนนิสติ พิการ, ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา และ
โรงอาหาร เป็ นต้น

และข้อจากัด เป็ นต้น ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลรายละเอียดระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้ า
กาลัง ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง
ระบบ

ชนิด

ระบบปรับอากาศ
ระบบไฟฟ้ากำลัง

YORK

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

LED T8

ตู้1

ข้อมูล
วัสดุหลัก,แรงดันไฟฟ้า,วัตต์,รหัสรุ่น
ข้อจำกัดของโมเดล,ลิขสิทธิ์,ผู้ผลิต,รหัส
ประกอบการ
วัสดุหลอดไฟ,แรงดันไฟฟ้า,จำนวน
ขั้วไฟฟ้า,ประสิทธิภาพ

4.2.2 ด้านการบริการทรัพยากรอาคาร
ทีมวิจยั ได้ลงพืน้ ทีส่ ารวจหน้างานจริงและสอบถามข้อมูลเชิง
ลึกกับบรรณารักษ์ในส่วนนี้ได้เก็บข้อมูลหนังสือในศูนย์บรรณ
สาร ได้แก่ ชื่อหนังสือ ประเภทหนังสือ เลขหมวดหมู่ ผูแ้ ต่ง และ
ตาแหน่งทีต่ งั ้ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 รายชื่อหนังสือ และรายละเอียดข้อมูล
ชื่อ
เลข
ผู้แต่ง
ประเภท ตำแหน่ง
หนังสือ หมวดหมู่
หนังสือ
ที่ตั้ง
มอญสยาม/
บุญยงค์เกศ
เทศ
ไทยยวน-คน
เมือง/สงวน
โชติสุขรัตน์
กินเป็นหยุด
โรค/สุทธิวัสส์
คำภา

DS570.M6บ
532ม 2557

บุญยงค์ เกศเทศ

หนังสือ
ภาษาไทย

หนังสือทั่วไป
(ชั้น1)

DS570.Y6ส
138ท 2561

สงวน โชติสุข
รัตน์

หนังสือ
ภาษาไทย

หนังสือทั่วไป
(ชั้น1)

QU145ส776
ก 2555

สุทธิวัสส์ คำภา

หนังสือ
ภาษาไทย

หนังสือ
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ(ชั้น3)

4.3 แบบจาลองสารสนเทศอาคาร
นาแบบก่อสร้างของศูนย์บรรณสารทีค่ ดั เลือกมาทา
แบบจาลองสารสนเทศอาคาร โดยใช้ซอฟต์แวร์ Autodesk
Revit ดังแสดงในรูปที่ 12 -16

4.2 การรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร
และการ
บารุงรักษาอาคารทีมวิจยั ได้ทาการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการบริการทรัพยากรอาคาร โดยเก็บ
ข้อมูล รายละเอียดหนังสือ และข้อมูลด้านการบารุงรักษาอาคาร
ในส่วนนี้ทมี วิจยั จะเก็บข้อมูล ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้ า
กาลัง และระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง

รูปที่ 12 แบบจาลองสารสนเทศอาคาร

4.2.1 ด้านการบารุงรักษาอาคาร
ในส่วนนี้ทมี วิจยั ได้เก็บข้อมูลระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้ า
กาลัง และระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง ทัง้ หมด 3 ระบบนี้ ทีมวิจยั ได้
เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ เช่น วิธกี ารติดตัง้ การบารุงรักษา
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รูปที่ 13 ภาพตัด 3D อาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยพะเยา (ชัน้ ที1่ )

4.4.1 ด้านการบริห ารการบารุงรักษาอาคารน า
ข้อมูลที่รวบรวมใส่ใน Family เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศทัง้ หมด
รวมในระบบเดียวกัน โดยสามารถอัพเดต และแก้ไขข้อมูลได้ ซึง่
ช่วยในด้านบริหารพลังงาน เพื่อทราบถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้ าใน
แต่ละช่วงเวลา ใช้ในการวางแผนการทางานเพื่อหาวิธใี นการลด
การใช้ พ ลัง งาน ยกตัว อย่ า งเช่ น การค านวณเปรีย บเที ย บ
ระหว่างคานวณมือระยะเวลาประมาณ 15 นาที กับคานวณใน
ซอฟต์แวร์ Autodesk Revit ซึ่งใช้เวลาการคานวณ 5 นาที ได้
ประสิทธิภาพมากกว่าคานวณมือ โดยอ้างอิงจากมาตรฐานอัตรา
ค่าไฟฟ้ ามหาวิทยาลัยพะเยาจากกาหนดอัตราค่า สาธารณูปโภค
และบริษัท นิ ว กี่ เอ็น จิเ นี ย ริ่ง จ ากัด เป็ น ต้ น และด้ า นความ
ปลอดภัย ได้ ใ ส่ ข้ อ มู ล ข้ อ แนะน า ข้ อ ควรระวัง ในการใส่
ผลิตภัณฑ์ เพื่อลดความเสีย่ ง ผลกระทบที่จะตามมาดังแสดงดัง
รูปที่ 17 – 19

รูปที่ 14 ภาพตัด 3D อาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยพะเยา (ชัน้ ที2่ )

รูปที่ 15 ภาพตัด 3D อาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยพะเยา (ชัน้ ที3่ )

รูปที่ 17 ข้อมูลหลอดไฟ

รูปที่ 16 ภาพตัดตามยาว3D อาคารศูนย์บรรณสารและการ
เรียนรูม้ หาวิทยาลัยพะเยา
4.4 บูรณาการแบบจาลองสารสนเทศอาคารจาก
ข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร
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รูปที่ 18 การคานวณมือค่าไฟฟ้ าเครื่องปรับอากาศ
รูปที่ 20 ข้อมูลขัน้ ตอนการหาข้อมูลหนังสือแบบพัฒนาแล้ว

รูปที่ 21 ตาแหน่งและบริเวณตูห้ นังสือ

รูปที่ 19 การคานวณในซอฟต์แวร์ Autodesk Revit
ค่าไฟฟ้ าเครื่องปรับอากาศ
4.4.2 ด้านบริหารทรัพยากรอาคาร
เมื่อได้ขอ้ มูลรายละเอียดหนังสือแล้ว ทีมวิจยั ได้นาข้อมูล
รายละเอียดหนังสือใส่ในโปรแกรม Microsoft Excel และ
ซอฟต์แวร์ Autodesk Revit เพื่อหาตาแหน่งหนังสือ ซึง่ ช่วยใน
ด้านบริหารจัดการพืน้ ทีใ่ ช้สอย ให้ตรงตามเป้ าหมายขององค์กร
และเกิดประโยชน์สงู สุด ดังแสดงรูปที่ 20 – 21

ทัง้ นี้แบบจาลองสารสนเทศอาคารทีไ่ ด้จดั ทาขึน้ ทีมวิจยั ได้
น าเทคโนโลยีโ ลกเสมือ นจริง มาช่ ว ยในการตรวจเช็ค ความ
ถูกต้องของแบบจาลองสารสนเทศอาคาร ผ่านปลักอิ
๊ นเสริมของ
ซอฟท์แวร์ Autodesk Revit Version 2020 ที่มีช่ือ ว่า IRIS VR
โดยกระบวนการทางานเปรียบเสมือนนาตัวเราไปเดินตรวจสอบ
แบบจาลองและดูขอ้ มูลในโมเดลที่จะนาไปบริหารจัดการอาคาร
เมื่อพบจุดที่มปี ั ญหา สามารถบันทึกมุมมองที่เกิดปั ญหาได้แล้ว
ส่ ง ออกมาเป็ นรู ป ภาพเพื่อ ที่ จ ะน าไปแก้ ไ ขในแบบจ าลอง
สารสนเทศอาคารและน าใส่ ร ายงานได้อ ย่ า งถู กต้อ ง เพื่อ ให้
สามารถติดตามค้นหาหนังสือ ทาให้เห็น ข้อมูล ในมุมมองเป็ น
ภาพมากยิง่ ขึน้ ภายในอาคารสามารถทราบข้อมูลเฉพาะ เช่น ชื่อ
แถว ตาแหน่ง และช่วยค้นหาหนังสือให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของการใช้งาน ดังแสดงรูปที่ 22
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รูปที่ 22 ตรวจสอบภาพจาแบบโดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน
(VR)
4.5 ผลการสัมภาษณ์ผใู้ ช้งาน เปรียบเทียบระหว่าง
แบบจาลองทีพ่ ฒ
ั นากับการทางานปัจจุบนั
ทาการสัมภาษณ์ ผูใ้ ช้งาน จานวน 4 ท่านที่มปี ระสบการณ์
ในการค้นหาหนังสือและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์จานวน 2 ท่าน
สามารถสรุปออกเป็ น 2 เรื่อง ดังนี้
1) เรื่องการบริหารทรัพยากรอาคาร แบบจาลองสามารถทา
ให้เห็นข้อมูลแบบ 3D ผูใ้ ช้งานเห็นภาพที่ชดั เจนยิง่ ขึน้ ลดเวลา
ของการค้นหาหนังสือได้ดี
2) เรื่อ งการบริห ารบ ารุ ง รัก ษาอาคาร ตัว แบบจ าลอง
สามารถทาให้ทราบถึงข้อ มูล รายละเอีย ดผลิตภัณฑ์ โดยเก็บ
รักษา แก้ไขข้อมูล ซึ่งไม่เสีย่ งต่อการสูญหาย ช่วยลดระยะเวลา
ในการสืบค้น ข้อ มูล และสามารถวางแผน อีกทัง้ ยังแจ้งเตือ น
สาหรับการบารุงรักษาได้ ดังแสดงรูปที่ 23

พบว่าสามารถทาให้ผู้ท่ีใช้งานค้น หาตาแหน่ งหนังสือ ได้อย่าง
แม่นยา สะดวก และชัดเจนมากยิง่ ขึน้
5.1 ข้อเสนอแนะ
1) งานวิจัย นี้ ส ามารถน าไปต่ อ ยอดในแบบจ าลอง
สารสนเทศ ผ่ านปลัก๊ อินเสริมของซอฟท์แวร์ Autodesk Revit
Version 2020 ที่มีช่ือ ว่ า Dynamo โดยใส่ ข้อ มู ล รายละเอีย ด
พร้อมทัง้ แจ้งเตือนในด้านบารุงรักษาอาคาร
2) งานวิจัย นี้สามารถต่อยอดโดยการใส่ ข้อมูลอยู่ใน
ระบบเดียว คือซอฟต์แวร์ Autodesk Revit เป็ นการใส่ขอ้ มูลชื่อ
ติดกับ family หนังสือโดยตรง
3) งานวิจัย สามารถต่ อ ยอดโดยการใช้ Internet of
Things (IoT) เช่นการใส่แบบจาลองลงใน Smart Phone และฝั ง่
Chip ระบุตาแหน่งไว้ในหนังสือ ซึ่งสามารถระบุได้อย่างแม่นยา
ใช้ได้ตลอดเวลา และส่งข้อมูลแบบ Real-Time
4) งานวิจัย นี้ไ ด้ใช้แบบจาลองสารสนเทศอาคารกับ
การบริหารทรัพยากรอาคารสาหรับอาคารของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ต้องใช้คนที่มปี ระสบการณ์ และทักษะในการใช้ซอฟต์แวร์ระดับ
หนึ่ง [1]
6. กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา
และขอขอบคุ ณนิส ิต ระดับปริญญาตรี คณะวิศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ทีช่ ่วยสนับสนุนดาเนินงานวิจยั ธัญชนก นิธิ
กุลตานนท์, ฐิตพิ ร ขาวแก้ว, พนาสิทธิ ์ กุสาวะดี, สุรวุธ อยู่แย้ม
7. การอ้างอิ ง

รูปที่ 23 ภาพรวมจากการสัมภาษณ์ผใู้ ช้งานและเจ้าหน้าที่
บรรณารักษ์
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ในการวิจัย นี้ พ บว่าการประยุ กต์ใช้แบบจาลองสารสนเทศ
อาคารเพื่อใช้ในด้านการบริหารและบารุงรักษาอาคาร โดยทา
การเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ 3 ระบบ 1)ระบบไฟฟ้ ากาลัง 2)ระบบ
ไฟฟ้ าแสงสว่าง 3)ระบบปรับอากาศ ลงในแบบจาลองสารสนเทศ
อาคาร นัน้ สะดวกต่อการบริหารและการซ่อมบารุงรักษา รวมถึง
การนาข้อมูลหนังสือ ใส่ในส่วนข้อมูลโปรแกรม Autodesk Revit
เพื่อระบุตาแหน่งหนังสือและทดลองให้ผเู้ ชีย่ วชาญใช้งานแล้วนัน้
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