บทที่ 2
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึ กษาเกี่ ยวกับการนาระบบแบบจาลองสารสนเทศอาคารมาใช้ใ นการเขีย นแบบการ
ก่อสร้างร้านค้าปลีกในประเทศไทยเพื่อนามาใช้จาลองโครงสร้ างของร้านค้าปลีกในลักษณะ 3 มิติ
ก่อนทาการก่อสร้างจริ งซึ่ งจะช่วยทาให้สามารถเห็นถึงปั ญหาความขัดแย้งกันของแบบก่อสร้าง เช่น
แบบสถาปั ตยกรรม แบบโครงสร้าง และแบบสุ ขาภิบาล โดยสามารถทาการแก้ไขแบบได้ก่อนการ
ก่อสร้างจริ ง ทาให้ทุกหน่วยงานมีมาตรฐานเป็ นแบบเดียวกันทั้งหมด สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
ได้อย่างสมบูรณ์ สะดวก รวดเร็ วมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่ วยในการบริ หารจัดการข้อมูลของร้ านค้าปลี ก
อุปกรณ์ ต่าง ๆ ภายในร้ าน รวมถึงสามารถช่ วยลดภาระงาน ลดระยะเวลาหรื อช่ วยลดกาลังคนของ
หน่วยงานประมาณราคาในการคานวณปริ มาณงานก่อสร้างได้อีกด้วย การศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
1. วิวฒั นาการของการทาแบบก่อสร้าง
2. แนวคิดและทฤษฎีของแบบจาลองสารสนเทศอาคาร
3. แบบจาลองสารสนเทศอาคาร
4. หลักการและกระบวนการของแบบจาลองสารสนเทศอาคาร
5. ตัวอย่างซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแบบจาลองสารสนเทศอาคาร
6. การปฎิรูปกระบวนการทางธุ รกิจ
7. ปั จจัยที่ช่วยผลักดันให้เกิดการใช้แบบจาลองสารสนเทศอาคาร
8. เหตุผลที่ตอ้ งใช้แบบจาลองสารสนเทศอาคาร
9. ประโยชน์ที่ได้รับจากแบบจาลองสารสนเทศอาคาร
10. การศึกษาที่เกี่ยวข้อง

2.1 วิวฒ
ั นาการของการทาแบบก่อสร้ าง
จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามนุษย์มีการเขียนแบบตั้งแต่มีการสารวจดินแดนอียิปต์
โบราณโดยได้มีการค้นพบบันทึกรู ปภาพ อายุประมาณ 4,500 ปี ก่อนคริ สต์กาล โดยใช้วิธีการขี ด
เขียนรู ปภาพบนฝาผนังถ้ าเพื่อใช้ในการบันทึกความจา บอกเล่าเรื่ องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ งต่อมาได้
มีการพบหลักฐานแผ่นหิ นเขียนเป็ นภาพแปลนของป้ อมปราการ ซึ่ งได้แสดงให้เห็ นถึ งจินตนาการ

6

และความคิดสร้างสรรค์ทางด้านงานสถาปั ตยกรรม เมื่อประมาณ 4,000 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช ใน
ศตวรรษที่ 15 ลิโอนาโด ดาวินซี ชาวอิตาลี ได้รับการยกย่องให้เป็ นบิดาของการเขียนแบบโดยเขาได้
ถ่ายทอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยการเขียนภาพ 3 มิติ
การเขียนแบบได้มี วิวฒั นาการขึ้นมาเรื่ อย ๆ ทั้งวิธีการเขียนเพื่อสื่ อความหมายให้เข้าใจ
ตรงกันระหว่างผูอ้ อกแบบกับผูป้ ฏิบตั ิงานรวมถึงการใช้สัญลักษณ์ เครื่ องมือต่าง ๆ ในการเขียนแบบ
ซึ่ ง ต้องอาศัย ทัก ษะและประสบการณ์ ข องผูเ้ ขี ย นเป็ นอย่า งยิ่ง แต่ เนื่ องจากการเขี ย นที่ ต้องใช้
ระยะเวลาค่อนข้างนาน ทาให้อาจเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง การแก้ไขปรับปรุ งแบบก็ทาได้
ไม่สะดวก จากปั ญหาดังกล่ าวจึ งได้มี นาแนวคิ ดการใช้ค อมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุ นการออกแบบ
Computer Aid Design (CAD) เข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเขียนแบบ (ธณัชชา สุ ขขี, 2554)
ช่วง ค.ศ. 1960 - 1970 เป็ นยุคเริ่ มแรกของคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก ซึ่ งนามาใช้ในการคานวณ
ข้อมูลและแสดงผล สาหรับระบบป้ องกันภัยทางอากาศ ซึ่ งต่อมาคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนามากขึ้น
ระบบกราฟิ กจะเป็ นแบบที่ผใู ้ ช้สามารถโต้ตอบได้ แต่สาหรับงานเขียนแบบ ส่ วนใหญ่ยงั คงเขียน
แบบด้วยมืออยู่ จนกระทัง่ มีการพัฒนาโปรแกรมเขียนแบบ2มิติตวั แรกขึ้นในปี ค.ศ. 1960
ช่วง ค.ศ.1970 - 1980 มีการพัฒนาระบบ CAD เพื่อการพาณิ ชย์มีมากขึ้น โดยเฉพาะด้าน
อุตสาหกรรมการบิ นและยานยนต์ โดยโปรแกรม CAD นี้ ส ามารถเขี ย นแบบ 2 มิ ติ ทางด้าน
วิศวกรรมได้
ช่วง ค.ศ. 1972 มีการพัฒนาความสามารถของโปรแกรมทางด้าน CAD มากขึ้นโดยรวม
การออกแบบ 3 มิติ กับการทางานด้านการผลิ ตไว้ในโปรแกรมเดี ยวกันเพื่อช่ วยลดข้อผิดพลาดใน
การส่ งข้อมูลจาก CAD ไปยัง CAM (Computer Aided Manufacturing) จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 1976
ระบบการช่วยคานวณทางด้าน วิศวกรรมได้รับการเสริ มเข้ากับการพัฒนา เรี ยกว่า CAD/CAM/CAE
(Computer Aided Engineering) แต่ดว้ ยข้อจากัดทางด้านประสิ ทธิ ภาพในการประมวลผลรวมถึ ง
ราคาที่ค่อนข้างสู งของคอมพิวเตอร์ ทาให้โปรแกรมด้าน CAD/CAM ไม่ได้พฒั นาไปเท่าที่ควร
ช่วงค.ศ. 1980 - 1989 เป็ นช่ วงที่มี มีการพัฒนาโปรแกรมทางด้าน CAD/CAE ออกมา
มากมายซึ่ งมีลกั ษณะการเก็บข้อมูลที่มีลกั ษณะที่ไม่เหมือนกันทาให้ส่งผ่านข้อมูลระหว่างโปรแกรม
มีปัญหา จนกระทัง่ ได้มีการกาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรแกรม และ
การผลิตทางด้าน CAD/CAM ที่สนับสนุ นมาตรฐานดังกล่าว โดยในปี ค.ศ. 1979 บริ ษทั Boeing
General Electric และ NIST ได้มีการกาหนดมาตรฐานสาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
พื้นผิว และใช้เป็ นมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันมาถึงปั จจุบนั
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ช่วงปี ค.ศ. 1990 จนถึงปัจจุบนั อุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์ ได้มีการเติบโตและพัฒนา
ไปอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งส่ งผลให้โปรแกรมด้าน CAD/CAE/CAM ก็เติบโตไปปอย่างรวดเร็ วด้วยเช่นกัน
ทั้งด้านความถูกต้องแม่นยา และระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผล ความสะดวกในการปรับเปลี่ยน
ข้อ มู ล รู ป ร่ า งต่ า ง ๆ รวมถึ ง การช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานที่ ม ากขึ้ น จึ ง ท าให้ผู้ใ ช้
ซอฟต์แวร์ CAD ในปั จจุบนั สามารถทาการเขียนแบบและออกแบบได้ง่ายและรวดเร็ วยิ่งขึ้น จาก
ความสามารถของค าสั่ ง ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ท าให้ผูใ้ ช้ง านเกิ ด ความสะดวกสบาย อี ก ทั้ง ยัง เป็ นการ
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเขียนแบบด้วยมือ แต่ดว้ ยการใช้ซอฟต์แวร์ CAD ที่
เป็ น 2 มิติน้ ี ผูใ้ ช้ยงั คงต้องใช้จินตนาการและประสบการณ์ ต่าง ๆ เพื่อให้แบบที่ถูกเขียนออกมามี
ความถูกต้องและแม่นยา (ธณัชชา สุ ขขี, 2554)

2.2 แนวคิดและทฤษฎีของแบบจาลองสารสนเทศอาคาร
แนวคิดแบบจาลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling ได้เริ่ มต้นในปี
ค.ศ. 1970 ซึ่ งมีลกั ษณะการเขียนแบบเป็ นรู ปทรงสามมิติ มีความสัมพันธ์สร้ างแบบจาลองกับ
ขั้นตอนการวิเคราะห์รูปทรง โดยแนวคิดดังกล่าวช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการวิเคราะห์ ลดความ
ผิดพลาดและช่วยสนับสนุ นการทางานแบบอัตโนมัติในโรงงาน แต่มีขอ้ เสี ยคือมีค่าใช้จ่ายในการ
เปลี่ ยนแปลงจากแบบเดิ มที่ค่อนข้างสู งมาก จึงทาให้ไม่ได้รับความนิ ยมในอุตสาหกรรมก่อสร้ าง
เท่าที่ควร (Eastman, 2008)
ช่วงปี ค.ศ. 1980 ระบบการทางานแบบ Object-Based Parametric Modeling ได้ถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุ นการออกแบบโดยมีแนวทางการทางานที่ใช้ขอ้ มูลพารามิเตอร์ ของรู ปทรง
สามมิติในการออกแบบโดยพารามิเตอร์ ดงั กล่าวมีส่วนที่ผอู ้ อกแบบต้องกาหนดขึ้นเองและส่ วนที่
กาหนดเป็ นค่าคงที่ ทาให้มีแนวทางการออกแบบอยู่ 2 แนวทาง โดยระบบจะมีการตรวจสอบความ
ถู ก ต้อ งจะแจ้ง เตื อ นเมื่ อ ข้อ มู ล ไม่ ถู ก ต้องตามหลัก การและข้อก าหนดซึ่ ง การออกแบบดัง กล่ า ว
แตกต่างจากการออกแบบด้วยระบบ 3D ของCAD เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพารามิเตอร์
สาหรับการทางานแบบ Object-Based Parametric Modeling ของข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องของทุก ๆ
องค์ป ระกอบจะสามารถปรั บ เปลี่ ย นได้เ องโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงข้อ มู ล
พารามิเตอร์สาหรับการออกแบบ CAD ต้องทาการเปลี่ยนแปลงข้อมูลพารามิเตอร์ ของชิ้นส่ วนเองใน
ทุกมุมมองที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กนั (Eastman, 2008)
ปี ค.ศ. 1987 แนวทางการทางานแบบ Building Product Model และ Object-Based
Parametric Modeling ได้ถูกนามาใช้ร่วมกัน ซึ่ งเรี ยกรู ปแบบนี้ วา่ Building Information Modeling
(BIM) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อบริ หารจัดการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
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ระหว่า งซอฟต์แวร์ ก ันได้ง่ า ยและสะดวกมากขึ้ นทั้ง ยัง เป็ นการสนับ สนุ นการท างานร่ วมกันใน
รู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ อีกด้วย โดยมีการประยุกต์ใช้แบบจาลองข้อมู ลอาคารครั้งแรกเพื่อนาเสนอ
แบบจาลองอาคารเสมือนจริ งของซอฟต์แวร์ ArchiCAD นอกจากนี้ เมื่อปี ค.ศ. 1990 การใช้ระบบ
อิ นเทอร์ เน็ ตเพื่อแบ่ง ปั นข้อมูลอิ เล็กทรอนิ กส์ มีมากขึ้ น ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการออกแบบ CAD จากการใช้แผ่นดิสก์ เป็ นการใช้อินเทอร์ เน็ตด้วย FTP เว็บเพ็จ
และอีเมล์มากขึ้น จึงเป็ นที่มาและจุดเริ่ มต้นของแนวคิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผูอ้ อกแบบและ
ผูว้ า่ จ้างด้วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มาก (ธณัชชา สุ ขขี, 2554)

2.3 แบบจาลองสารสนเทศอาคาร
แบบจาลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling ( BIM) มีชื่อต้นแบบคือ
Building Description System ซึ่ งถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสารเอไอเอ (AIA Journal) ปี ค.ศ. 1975
โดย Charles M. “Chuck” Eastman ที่ได้เสนอแนวคิดไว้วา่ “องค์ประกอบต่าง ๆ ในงานก่อสร้างที่มา
จากแบบแปลน รู ปตัด รู ปด้าน รวมไปถึงภาพไอโซเมทตริ ก จะต้องมีความเชื่ อมโยงกันซึ่ งหมายถึ ง
หากมีการเปลี่ ยนแปลงเกิ ดขึ้นในแบบใดแบบหนึ่ งซึ่ งทาเพียงครั้งเดี ยวจะแสดงออกไปยังแบบทุ ก
ชนิ ดทันที นอกจากนั้นยังสามารถช่ วยในการประมาณราคารวมถึ งสามารถถอดปริ มาณวัสดุ ได้อีก
ด้วย” โดยมีการให้ความหมายของคาว่าแบบจาลองสารสนเทศอาคารดังตัวอย่างต่อไปนี้
แบบจาลองข้อมูลอาคาร หมายถึง การแสดงถึงลักษณะทางกายภาพ และการทางานของ
สิ่ งอานวยความสะดวก และสามารถเชื่ อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็ นฐานข้อมูลที่เชื่ อถือได้สาหรับ
ประกอบการตัดสิ นใจในช่วงวงจรของโครงการ (National Institute of Building Sciences (NIBS),
2007)
“BIM คื อการจาลองโครงการที่ ประกอบไปด้วยโมเดล 3 มิ ติ ที่ ถู กสร้ างขึ้ นมาจาก
ชิ้นส่ วนต่าง ๆ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดไว้ดว้ ยกัน ตั้งแต่
การวางแผน การดาเนินการก่อสร้าง จนกระทัง่ โครงการเสร็ จสิ้ น” (Kymmell, 2008)
กระบวนการสร้างและใช้ประโยชน์จากแบบจาลองข้อมูลอาคารสาหรับการออกแบบ
ก่อสร้างและการดาเนินงานของโครงการ (McGraw-Hill Construction , 2008)
Building Information Modeling ครอบคลุมการใช้สาหรับสร้างแบบจาลอง 3 มิติ ได้แก่
เวลา ณ ขณะนั้น ความฉลาด และความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานของ
เครื่ องมือเพิ่มความสะดวกในการประสานงานและความร่ วมมือให้ประสบความสาเร็ จ (Holness,
2008)
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แบบจาลองสารสนเทศอาคารช่ วยให้สามารถมองเห็ นแบบจาลองอาคารก่ อนทาการ
ก่อสร้างจริ ง และช่วยส่ งเสริ มให้คนในองค์กรจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการทางานร่ วมกัน ทั้งยังช่วย
ลดปั ญหาต้นทุนการก่อสร้ างภายในองค์กรได้ ตัวอย่างเช่ น การขัดแย้งในการทางาน ความเสี่ ยง
ต่าง ๆ ภายในองค์กร และการสู ญเสี ยเวลาโดยเปล่าประโยชน์ (Kymmell, 2008)
ขั้นตอนการเตรี ยมแบบจาลองที่ประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ ของอาคารเช่น กาแพง เสา คาน
ที่สามารถแสดงผลออกมาเป็ นชิ้นส่ วนในลักษณะ 3 มิติที่เสมือนจริ งและสามารถนาไปใช้ได้ในทุก
ๆ ขั้นตอน โดยแบบจาลองนี้สามารถ ปรับปรุ งและแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
คน นอกจากนี้ยงั สามารถนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ตอ้ งสร้างซ้ าให้เกิดการทางานที่
ซ้ าซ้อนกัน (Mendati, 2008)
รู ปแบบของข้อมูลอาคารที่ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เพียงพอครบถ้วนซึ่ งพร้อมที่จะช่วย
สนับสนุนกระบวนการทางานทั้งหมดของโครงการ ซึ่ งตีความได้จากการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ที่
ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาคาร เช่ น รู ปร่ าง , ส่ วนประกอบของอาคาร ,คุณสมบัติของ
การใช้งาน , วัสดุและกระบวนการของวงจรชีวติ ของอาคาร(Van Nederveen et al., 2009)
“BIM คือเทคโนโลยีที่สามารถจาลองอาคารให้อยูใ่ นรู ปแบบของสามมิติ โดฐานข้อมูล
จะมีขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกันในรู ปแบบต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกันและกัน ทั้งยังสามารถแบ่งปั นข้อมูล
ร่ วมกันได้อีกด้วย” (ธณัชชา สุ ขขี, 2554)
“BIM คื อ ระบบดิ จิ ท ัล ที่ แ สดงข้อ มู ล ทางกายภาพและข้อ มู ล ลัก ษณะเฉพาะของ
สิ่ งก่ อสร้ าง โดยมี การแลกเปลี่ ยนข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกันเพื่อช่ วยในการตัดสิ นใจตั้งแต่
เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดงานก่อสร้าง” (Baldwin and Bordoli, 2014)

2.4 หลักการและกระบวนการของแบบจาลองสารสนเทศอาคาร
สารสนเทศเป็ นทรั พยากรที่มีความสาคัญเที ยบเท่าแรงงาน วัสดุ เครื่ องมื อ และต้นทุ น
ส่ วนระบบสารสนเทศเป็ นการจัดการบุคคลากร ข้อมูล กระบวนการ ระบบเครื อข่าย และเทคโนโลยี
ที่เชื่ อมโยงกันเพื่อส่ งเสริ มเพิ่มพูนการดาเนิ นงานในแต่ละวันรวมถึงการแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
ในโครงการ (Hiremath and Skibniewski,2003)
สารสนเทศเป็ นการสร้างแบบจาลองอาคารขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ประกอบขึ้น
จากองค์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร ซึ่ งองค์ประกอบของอาคารจะประกอบด้วยข้อมูลกราฟิ ก ทั้ง 2
และ 3 มิติ เช่น ขนาด ระยะ เป็ นต้น ส่ วนข้อมูลที่ไม่ใช่กราฟิ ก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะทาการเก็บ
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แบบจาลองอาคารและข้อมูลสารสนเทศทั้งหมด รวมไว้ที่ฐานข้อมูลกลาง เช่น ข้อมูลผูผ้ ลิต รุ่ น ราคา
เป็ นต้น (สมาคมสถาปนิ กสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558) ซึ่ งผูใ้ ช้งานสามารถทาการบริ หาร
จัดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งข้อมูลเหล่านี้ ได้ตลอดเวลาโดยข้อมูลที่ถูกเปลี่ ยนแปลงไปจะแสดงผล
ไปยังมุมมองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ธณัชชา สุ ขขี, 2554)
ในปั จจุบนั มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งมีแนวคิดมาจากแบบจาลองสารสนเทศอาคารเพื่อ
นามาใช้ในงานก่อสร้าง ตัวอย่างเช่น Autodesk Revit, ArchiCAD, Tekla Structures (เสกสรรค์ เถื่อน
ทองดี, 2557) โดยที่ซอฟต์แวร์ แต่ละแบบจะมีการเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ไม่เหมือนกัน จึงทาให้ไม่
สามารถแลกเปลี่ ย นข้อมู ล สารสนเทศเหล่ า นั้นได้อย่า งสมบู รณ์ ซึ่ ง เป็ นที่ ม าของแนวคิ ดในการ
กาหนดมาตรฐานข้อมูลกลางที่จะใช้ในการแลกเปลี่ ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างซอฟต์แวร์ โดยมี
หน่วยงานชื่ อ Building SMART ได้ทาการพัฒนาฐานข้อมูลกลางที่ชื่อ Industry Foundation Class
(IFC) ขึ้น ซึ่ งปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างการพัฒนา (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558)

2.5 ตัวอย่ างซอฟต์ แวร์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับเทคโนโลยีแบบจาลองสารสนเทศอาคาร
ตัวอย่า งซอฟต์แวร์ ที่ เกี่ ย วข้องกับ เทคโนโลยีแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร ส าหรั บ
Autodesk Revit ได้แก่
Revit Architecture เป็ นซอฟท์แวร์ ที่ช่วยให้สถาปนิ กและนักออกแบบ ทางานได้
เหมือนกันกับที่คิด ทาให้สามารถพัฒนาแบบสถาปั ตยกรรมให้ถูกต้องมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี
ค าสั่ ง พิ เศษที่ ออกแบบให้ รองรั บ การท างานการโมเดลรายละเอี ย ดอาคารตามล าดับ การท างาน
(Workflow) การสร้างโมเดลอาคารตามแนวความคิด วิเคราะห์ และ ปรับแก้ ตั้งแต่ออกแบบ แบบ
ก่อสร้าง และ การก่อสร้าง ได้แม่นยา
Revit Structure เป็ นซอฟท์แวร์ สาหรับการออกแบบ เขียนแบบโครงสร้างทั้ง 2 และ 3
มิติ และ สามารถวิเคราะห์โครงสร้างได้ ขณะที่กาลังโมเดลอาคารเพื่อให้กาหนดหน้าตัดโครงสร้าง
ได้ใกล้เคียงมากที่สุด นอกจากนี้ ยงั เปรี ยบเสมือนกับ Gateway ให้กบั โปรแกรมออกแบบโครงสร้าง
อื่น ๆ ที่ตอ้ งการเชื่ อมโยงข้อมูลกับโปรแกรม Revit ซึ่ งเป็ นโปรแกรมคู่ใจของวิศวกรโครงสร้างที่
ขาดไม่ได้
Tekla Structure เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ช่วยในการออกแบบการทางานในระบบ 3มิติ ช่วย
ให้มองเห็ นงานทุกส่ วนจาก Model จาลองเสมือนจริ ง โดยวัสดุและเครื่ องมือที่ใช้ทางานจะมี
คุณสมบัติเสมือนของจริ ง โปรแกรมสามารถสร้าง Drawing เหมือน Auto CAD ให้อตั โนมัติ ซึ่ งถือ
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ว่ามีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดเพื่อส่ งมอบองค์ประกอบคอนกรี ตสาเร็ จรู ปในช่วงเวลาที่เหมาะสมไปยัง
สถานที่ที่เหมาะสมโดยการบูรณการตั้งแต่ข้ นั ตอนการออกแบบและรายละเอียดเกี่ ยวกับการผลิ ต
และจัดการโครงการ (ปวริ ศร์ ศิริพิพฒั กุล และ พฤฒิธรรม แก้ววิชิต, 2555)
ArchiCAD เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ช่วยในออกแบบทาแบบอาคารโดยเป็ นเทคโนโลยี BIM
ต่างจากการเขียนแบบ CAD ทัว่ ๆ ไป สามารถถอดปริ มาณ BOQ ได้ซ่ ึ งรับความนิยมจากสถาปนิก
ทัว่ โลก ทั้งในยุโรป อเมริ กา และออสเตรเลี ย รวมถึ งประเทศไทย ทั้งบริ ษทั ออกแบบ, รับเหมา
ก่อสร้ าง, ตกแต่งภายใน, บริ ษทั รั บสร้ างบ้าน นอกจากนี้ ยงั ช่ วยสถาปนิ กให้สามารถถ่ ายทอด
จินตนาการออกมาเป็ นแบบจาลอง BIM 3 มิ ติ ที่ ส ามารถเห็ นได้ทุก มุ ม มองทั้งภายนอก
ภายใน ตลอดจนช่ วยให้การทาแบบ หรื อ การเขียนแบบ CAD ทาได้ง่ายกว่าเดิ ม เพราะสามารถ
เขียนแบบแปลน รู ปด้าน รู ปตัด ให้โดยอัตโนมัติตามที่ตอ้ งการ อีกทั้งยังช่วยถอดปริ มาณ BOQ ของ
วัสดุ ที่ใช้อาคารในอาคาร อย่างเช่ น พื้นที่ใช้สอย พื้นที่ ผนังด้านนอก ด้านในได้อย่างแม่นยา และ
รวดเร็ วกว่าการทางานแบบเดิม และเป็ นเครื่ องมือสาหรับผูร้ ับ เหมาเพื่อการเคลียร์ แบบในลักษณะ 3
มิติ เพื่อให้ได้ความชัดเจนในการทางานของผูร้ ่ วมงานต่าง ๆ ฝ่ าย หรื อต่างบริ ษทั ที่ตอ้ งมาทางานใน
โครงการเดียวกัน ซึ่ งสามารถลดการเข้าใจงานที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน และเมื่อสามารถ combine
แบบได้แล้วจะท าให้ก ารเขี ย นAsbuilt Drawing เป็ นไปได้อ ย่า งรวดเร็ ว กว่า วิ ธี ก ารเดิ ม มาก
(http://www.applicadthai.com/archicad/)
Allplan Precast (ปั ญญาพล,2556) เป็ นซอฟท์แวร์ ที่ใช้ในการออกแบบงานระบบ
Precast ทั้งระบบ ตั้งแต่การเขียนแบบ และส่ งข้อมูลเพื่อผลิตชิ้นงานแผ่น Precast โดยทางานใน
รู ปแบบ 3มิติ มีเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันโดยอัตโนมัติสามารถหาปริ มาณวัสดุต่าง ๆ ได้ทนั ที ช่วย
ให้การทางานมีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ ว มากยิง่ ขึ้น

2.6 การปฎิรูปกระบวนการทางธุรกิจ
โดยพิจารณาจากแนวคิด BIM (Smith and Tardif, 2009) ซึ่งประกอบด้วย
1. ต้องมีการแลกเปลี่ ยนสารสนเทศในรู ปแบบอิเล็คทรอนิ กส์ มากขึ้นเพื่อลดหรื อกาจัด
การเข้าถึงข้อมูลแบบเก่า
2. ลดรอบเวลาของกิจกรรมในงานก่อสร้างที่เป็ นไปได้เพื่อลดหรื อกาจัดกิจกรรมที่ไม่มี
ความสาคัญ/สิ้ นเปลืองเวลาออกไป
3. ลดระยะเวลาที่ใช้ในการป้ องกันข้อมูล
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4. ควรใช้ BIMในการประมาณการก่อสร้างเพื่อเพิ่มความถูกต้อง ความแม่นยา ก่อนส่ ง
มอบโครงการ
5. ประยุก ต์ใ ช้ BIM เพื่ อวิ เ คราะห์ ค วามสามารถทางการก่ อ สร้ า ง (Constructability)
รวมถึงการวางแผนการก่อสร้าง
6. การปรับปรุ งกระบวนการทางธุ รกิจขององค์กรเพื่อสามารถรับจานวนงานได้เพิม่ ขึ้น
7. เพิ่มการเตรี ยมการล่วงหน้า(Prefabrication) ในงานก่อสร้าง
8. ตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบปฎิบตั ิการรวมถึงอุปกรณ์ให้มีประสิ ทธิภาพ
9. เพิ่มการวิเคราะห์ เชิ งเปรี ยบเที ยบ (Comparative Analysis)ระบบปฎิบตั ิการรวมถึ ง
อุปกรณ์เพื่อดูประสิ ทธิภาพที่แท้จริ ง
ในปัจจุบนั มีการประยุกต์ใช้ แบบจาลองข้อมูลอาคาร ในหลายประเทศและในอนาคตยัง
มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วโดย ข้อมูลจากปี 2007 พบว่ามีการใช้งาน BIM. ในสหรัฐอเมริ กา
เฉลี่ย 28 เปอรเซ็ นต์ ต่อมาได้มีการสารวจองค์กรด้านการก่อสร้าง 2,228 แห่ งในปี 2009 ซึ่ งพบว่ามี
การใช้งานเพิม่ ขึ้น เฉลี่ยถึง 48 เปอร์ เซ็นต์ (McGraw-Hill Construction , 2009)

BIM.

48%
28%

รู ปที่ 2.1 แนวโน้มการเติบโตในการประยุกต์ใช้ BIM. ในช่วงปี 2007 และ 2009
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2.7 ปัจจัยทีช่ ่ วยผลักดันให้ เกิดการใช้ แบบจาลองสารสนเทศอาคาร
ปั จจัยหลักที่จะช่ วยผลักดันให้เกิ ดการใช้แบบจาลองข้อมูลอาคารนั้นเกิ ดขึ้นจากความ
ต้องการที่จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของแบบก่อสร้างให้มีความถูกต้องมากขึ้น มีความผิดพลาดลดลง ลด
งานที่ซ้ าซ้อนกัน โดยส่ งผลให้ค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้างลดลงด้วย ซึ่ งจะช่วยทาให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
กับแบบก่อสร้างได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
นอกจากนี้ ปัจจัยด้านการผลิ ตเองก็มีส่วนสาคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิ ดการใช้แบบจาลอง
สารสนเทศอาคาร เช่ น การสื่ อสารระหว่า งผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อ งที่ อยู่ใ นขั้น ตอนการออกแบบและการ
ก่อสร้าง เนื่องจากใช้เวลาในการเขียนแบบก่อสร้างลดลงทาให้มีเวลาในการออกแบบก่อสร้างได้เพิ่ม
มากขึ้น เป็ นต้น
การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในงานก่อสร้ างถื อเป็ นเป้ าหมายหลักของผูจ้ ดั การ
โครงการ นอกจากนี้ ยงั มีปัจจัยอื่น ๆ ที่ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจให้เกิดการ
ใช้ เช่ น ตารางเวลาการก่ อ สร้ า งที่ ล ดลง/การปรั บ ปรุ ง การออกแบบก่ อ สร้ า งที่ ย งั่ ยื น /การปรั บ
เปลี่ ยนตัวแปรในการออกแบบเพิ่มเติ ม/การปรั บปรุ งด้านการดาเนิ นงาน การบารุ งรั กษา และการ
จัดการสิ่ งอานวยความสะดวก เป็ นต้น (MCRA, 2009)

รู ปที่ 2.2 สิ่ งที่สนับสนุนให้เกิดขบวนการทางาน BIM
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ปั จจัยสาคัญที่ทาให้มีการใช้แบบจาลองข้อมูลอาคาร( MCRA,2009 ) ส่ วนใหญ่เนื่ องจาก
ช่วยลดระยะเวลาในการออกแบบ 68% , เป็ นการทาตามความต้องการของเจ้าของงาน 49% และ
เป็ นการพัฒนาการสื่ อสารในการออกแบบและก่อสร้าง 47%

รู ปที่ 2.3 ปั จจัยสาคัญที่ทาให้มีการใช้แบบจาลองข้อมูลอาคาร ( MCRA,2009 )
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รู ปที่ 2.4

ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจประยุกต์ใช้ BIM. ในอนาคต
(McGraw-Hill Construction , 2009)

รู ปที่ 2.5

การดาเนินงานที่มีการประยุกต์ใช้แบบจาลองข้อมูลอาคาร
(Becerikgerber ans Rice,2010)
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กลยุทธ์ในการปรับปรุ งกระบวนการทางธุ รกิจเป็ นหนึ่ งในวิธีการปรับตัวทางธุ รกิจของ
องค์กรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปั จจุบนั ที่มีอตั ราการแข่งขันที่สูงขึ้นมาก ซึ่ งการ
ปรับปรุ งกระบวนการทางธุ รกิจเสมือนเป็ นการคิดใหม่ ออกแบบใหม่ เพื่อปรับปรุ งด้านเวลา ต้นทุน
คุณภาพและประสิ ทธิภาพ(Chandna and Ansari , 2012)

2.8 เหตุผลทีต่ ้ องใช้ แบบจาลองสารสนเทศอาคาร
ปัจจุบนั ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการทางานด้านสถาปั ตยกรรมมักเกิดขึ้นด้วยกันหลายปั ญหา
เนื่ องด้วยงานด้านสถาปั ตยกรรมเป็ นงานที่ตอ้ งมองภาพรวม ต้องเข้าใจองค์ประกอบสาคัญและ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น ต้องเน้นจุดสาคัญที่จะส่ งผลต่อภาพรวมของทั้งระบบ
ทั้งในเชิงฟั งก์ชนั่ และคุณภาพ โดยต้องสอดคล้องกับความต้องการ และความเกี่ยวพันธ์ของผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องกันทั้งหมด แต่ปัญหาหลัก ๆที่มกั เกิดขึ้นบ่อย ๆไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของการออกแบบและ
การปรับแก้ไขแบบ การทาแบบก่อสร้าง การประสานงานและการทางานร่ วมกันของทีมงานหลาย ๆ
ฝ่ ายไม่ว่าจะเป็ น สถาปนิ ก วิศวกร หรื อผูร้ ับเหมา โดยในทีมงานแต่ละฝ่ ายจาเป็ นต้องมีขอ้ มูลที่
สอดคล้อง และถูกต้องในการสร้างชิ้นงานเดียวกัน เพื่อลดการขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนิ นงาน
ปั ญหาแบบก่อสร้ างไม่เป็ นปั จจุบนั ทาให้เกิ ดความผิดพลาดในงานก่อสร้ างได้ และเพื่อตรวจสอบ
ความไม่ถูกต้องของแบบและขั้นตอนการก่อสร้ าง จึงมีเจ้าหน้าที่ไว้สาหรับเคลียร์ แบบ เขียนแบบ
ประจาหน่วยงานก่อสร้างเพื่อลดและแก้ไขปั ญหาข้อมูลไม่เป็ นปั จจุบนั แต่ดว้ ยวิธีการเหล่านี้ มกั เป็ น
สาเหตุของการใช้ทรัพยากรบุคคลเป็ นจานวนมากเกินความจาเป็ น

รู ปที่ 2.6 การประสานงานและการทางานร่ วมกันของทีมงาน
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อย่างไรก็ดีในการทางานก่อสร้างก็มกั จะมีการปรับเปลี่ยนตามสภาวะของเนื้ องานนั้น ๆ
และหากทีมงานแต่ละทีมไม่สามารถนาข้อมูลที่ตรงกันไปทางานแล้ว ข้อผิดพลาดในการดาเนินงาน
ดังกล่าวย่อมเกิดขึ้น และถึงแม้วา่ เมื่อเริ่ มงานก่อสร้างผูร้ ับเหมาต้องมีแบบก่อสร้าง (Shop Drawing)
เป็ นแนวทางเพื่องานก่อสร้างนั้น ๆ แต่คาถามมักเกิดขึ้นเสมอว่าแบบยังไม่ชดั เจน แบบขัดแย้ง หรื อ
การตีความหมายของแบบผิดเพี้ยน ทาให้เกิ ดการตีความหมายไปคนละทาง และอาจรวมถึ งการ
ลาเลียง หรื อส่ งถ่ายข้อมูลที่ผิดพลาดและไม่ทวั่ ถึง, การนาแบบหลาย ๆ ชุดมาทางาน เนื่องจากขณะ
ทาการก่อสร้างตามแบบแล้วประสบกับปั ญหา ความไม่ถูกต้อง ระยะผิดพลาดไป ทาตามแบบแล้วมี
ปั ญหากับงานระบบ หรื อโครงสร้างอื่น ๆ จึงต้องมีการแก้ไขที่หน้างานเลย โดยไม่ได้มีการปรับแก้
แบบตามข้อมูลล่าสุ ด ซึ่ งอาจก่อให้เกิ ดการผิดพลาด และเสี ยหายกับชิ้ นงาน ปั ญหาเหล่านี้ ยอ่ มจะ
เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการทางานก่อสร้างหากยังไม่มีเทคโนโลยี หรื อเครื่ องมือใดที่จะเข้ามาช่วยแก้ไข
ปัญหาเพื่อลดข้อผิดพลาดของแบบก่อสร้าง

รู ปที่ 2.7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์
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สาหรับแนวทางที่ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างได้นามาช่วยแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นข้างต้นนัน่
ก็คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพของการทางาน และความ
รวดร็ วของการทาแบบก่อสร้างที่เรี ยกว่า “BIM” (Building Information Modeling) หรื อแบบจาลอง
สารสนเทศอาคาร โดย BIM เป็ นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาสาหรับการออกแบบอาคารด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ให้สอดคล้องและถูกต้องมากยิง่ ขึ้น ในลักษณะของการ
บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องลงไปในวัตถุสามมิติ และสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ถูกบันทึก
ลงไป เพื่อให้สามารถนาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นมาใช้สาหรับการวิเคราะห์ผลงานออกแบบ และ
สร้างแบบจาลองอาคารได้ ในรู ปแบบของการกระจายและเชื่อมโยงข้อมูล ทั้งในเรื่ องของแนวคิด
ของการออกแบบ, ข้อมูลด้านพฤติกรรม, เวลาในการทางาน, การควบคุมคุณภาพของงาน รวมถึง
การประสานงานกับส่ วนต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อช่ วยในการลดข้อผิดพลาดของการทาแบบก่อสร้ างและเพื่อนาไปใช้ประกอบการ
บริ หารโครงการให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ผูใ้ ช้สามารถกาหนดและใส่ ขอ้ มูลต่าง ๆ ตลอดจน
รายละเอียดลงไปในทุก ๆ ส่ วนขององค์ประกอบอาคาร เช่ น ขนาดความกว้างยาว, วัสดุ ต่าง ๆ ,
รู ปแบบในการเขียนแบบ, การประมาณราคา และอื่ น ๆ ทาให้ทุกส่ วนของการออกแบบมีความ
ครบถ้วนทั้งในรู ปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ปั จจัยที่จะส่ งผลต่อการประยุกต์ใช้ BIM ล้วนเกิดขึ้นจาก
ความต้องการที่จะปรับปรุ งประสิ ทธิภาพด้านการทางาน ต้องการความถูกต้อง ขจัดข้อผิดพลาด และ
ลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปรับปรุ งเอกสารงานก่อสร้างให้มีความถูกต้องมากขึ้น และทาให้
ทุก ๆ ฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนั้นยังส่ งผลให้ปัญหาซึ่ งเกิ ดจากการ
ประสานงานภาคสนามมีจานวนลดลง (http://www.applicadthai.com/)
กระบวนการทางานของแบบจาลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling
ถือเป็ นแนวทางหนึ่งในการทางานที่มาพร้อมกับการเติบโตของระบบ Digital ที่ผา่ นการกระมวลผล
บนคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลเพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านธุ รกิ จซึ่ งมี
ความต้องการในข้อมูลที่มีความถูกต้องผ่านระบบการบริ หารจัดการมาเป็ นอย่างดีและมีการนาเสนอ
ผลงานในลักษณะเสมือนจริ งทาให้สามารถรับรู ้มิติต่าง ๆ ผ่านการเชื่ อมต่อทางอิเล็คทรอนิ กส์ (ทรง
พล ยมนาค , 2553)
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ตัวอย่างการประยุกต์ใช้แบบจาลองสารสนเทศอาคารในระดับโครงการแสดงตามรู ปที่
2.8 ลักษณะโครงการที่มีการประยุกต์ใช้แบบจาลองสารสนเทศอาคาร (ซึ่ งพบว่ายังไม่มีการศึกษาใน
ธุ รกิ จค้าปลี กจึงทาการศึ กษาในด้านดังกล่ าว) ถึง รู ปที่ 2.9 ผลสารวจการใช้BIMในอุตสาหกรรม
ก่อสร้างของสหราชอาณาจักร และรู ปที่ 2.10 ผลสารวจการใช้ BIM ในด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง

รู ปที่ 2.8 ลักษณะโครงการที่มีการประยุกต์ใช้แบบจาลองสารสนเทศอาคาร
(Becerikgerber and Rice,2010)
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รู ปที่ 2.9 ผลสารวจการใช้BIMในอุตสาหกรรมก่อสร้างของสหราชอาณาจักร
(Burcin and Samara ,2010)

รู ปที่ 2.10

ผลสารวจการใช้ BIM ในด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในสหราชอาณาจักร (Burcin and Samara,2010)
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จากการทบทวนการศึกษาต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น พบว่ายังไม่เคยมีการสารวจการใช้
BIM ในธุ รกิจค้าปลีก จึงได้ทาการศึกษาในธุ รกิจค้าปลีกโดยยกกรณี ศึกษาผูป้ ระกอบการราย
หนึ่งในประเทศไทย

2.9 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากแบบจาลองสารสนเทศอาคาร (BIM)
ประโยชน์ที่ได้รับจากแบบจาลองสารสนเทศอาคาร (BIM)ไปใช้ในองค์กร มีดงั ต่อไปนี้

รู ปที่ 2.11 ข้อได้เปรี ยบของการนาBIM ไปใช้ในองค์กร (Yan and Damian,2008)
Yan and Damian , (2008) ได้ทาวิจยั เรื่ องข้อได้เปรี ยบของการนาแบบจาลองสารสนเทศ
อาคาร Building Information Modeling (BIM)ไปใช้ใ นองค์ก ร โดยท าการเก็ บ ข้อมู ล จาก
แบบสอบถามของบริ ษทั กลุ่มหนึ่ งที่เกี่ ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้ างทั้งในประเทศสหราชอาณาจักร
ประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศอื่น ๆ จานวน 100 ตัวอย่างโดยได้รับผลตอบกลับมา 67 ตัวอย่าง
จากประเทศ สหราชอาณาจักร 21 ตัวอย่าง ประเทศสหรัฐอเมริ กา 23 ตัวอย่าง และจากประเทศอื่น ๆ
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อีก 21 ตัวอย่าง ทั้งนี้ ได้ผลว่าข้อได้เปรี ยบจากการนาBIMไปใช้ในองค์กร3 ลาดับแรกคือคือการลด
ระยะเวลาในการทางานและการลดทรัพยากรมนุษย์และการลดต้นทุน(ตามลาดับ)

v
รู ปที่ 2.12 ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้แบบจาลองสารสนเทศอาคาร
(Yan and Damain, 2008)
แบบจาลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling (BIM) คือ เทคโนโลยี
ใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในวงการก่อสร้างตั้งแต่ข้ นั ตอนการออกแบบ ไปจนถึงการก่อสร้างอาคาร ซึ่ ง
ปั จจุ บนั นี้ การออกแบบ การเขี ยนแบบ การคานวณโครงสร้ าง การประมาณราคา รวมไปถึ งการ
วางแผนงานต่าง ๆ ของอาคาร เป็ นการทางานแบบแบ่งกันคิดแบ่งกันทา ปั ญหาคือ ข้อมูลต่าง ๆ จะ
กระจัดกระจาย และควบคุมได้ค่อนข้างลาบาก เนื่ องจากการออกแบบก่อสร้างอาคาร เป็ นขบวนการ
ท างานที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน หลายอาชี พ และหลายขั้น ตอนการท างานก่ อ สร้ า ง ตั้ง แต่ การออกแบบ
สถาปั ตยกรรม ออกแบบวิศ วกรรมโครงสร้ าง วิศ วกรรมงานระบบอาคาร การเขี ย นแบบ การ
ประมาณราคา การวางแผนงานก่ อสร้ า ง การบริ หารงานก่ อสร้ า ง การควบคุ มงาน ตลอดจนการ
บริ หารอาคาร ทาให้มีตอ้ งมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ท้ งั ระบบในทุกหน้าที่ เพื่อให้ทางานได้สะดวก
รวดเร็ ว มี ประสิ ทธิ ภาพ ลดการท างานที่ ซ้ า ซ้อน ซึ่ งแต่ เดิ ม การใช้ข ้อมู ล ร่ วมกับ ระบบอื่ นมัก จะ
ส่ ง ออกเป็ นนามสกุ ล DXF ซึ่ งจะสามารถแลกเปลี่ ย นกับ โปรแกรมอื่ น แค่ พิ ก ัดเท่ า นั้น แต่ ก าร
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เชื่ อ มโยงผ่ า นระบบ BIM นั้ น จะมี ก ารเชื่ อ มโยงได้ ท้ ัง พิ ก ั ด (Drawing) และ ข้อ มู ล
(Database/attribute) เช่น ประตู ก็จะทราบถึงขนาดระยะของประตู รวมถึงทราบถึงประเภทวัสดุที่ใช้
สี ราคา ชื่อผูผ้ ลิต เป็ นต้น

รู ปที่ 2.13 3D BIM

แบบจาลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling (BIM) เป็ นหลักการ
เชื่ อมโยงข้อมูลระหว่างโปรแกรมต่าง ๆ ในหน้าที่ต่าง ๆ ให้ทางานได้อย่างราบรื่ น โดย BIM มี 3
ประเภทคือ Architectural BIM ,Structural BIM, MEP BIM ซึ่งเป็ น BIM พื้นฐาน สาหรับผูอ้ อกแบบ
สาหรับผูร้ ับเหมาก่อสร้าง เป็ น Construction BIM และเจ้าของอาคารเป็ น FM BIM หรื อ EIM โดย
โปรแกรมบริ หารอาคารเชื่ อมโยงกับ 3D BIM ทาให้ได้ขอ้ มูลไปใช้บริ หารอาคารได้ดีข้ ึน
แบบจาลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling ( BIM ) ยังสามารช่วย
ในการจัดทาเอกสารรายงาน และข้อมูลต่าง ๆ ของอาคารได้อีกด้วยด้วยช่วยลดความผิดพลาดที่เกิด
จากมนุ ษย์เอง ซึ่ งปั จจุบนั การเขียนแบบแบบสองมิติ บน AutoCad ก็คือการเขียนแบบเหมือนกับ
ตอนที่ เรานั่งเขี ยนแบบบนโต๊ะเขี ย นแบบปกติ เพีย งแต่เป็ นการเขี ยนในคอมพิวเตอร์ เท่ านั้นด้วย
พื้นฐานทฤษฏีแบบเดิม ๆ คือ การโปรเจกเส้น เช่น ถ้าต้องการเขียนรู ปด้านใน AutoCAD เราต้องนา
แปลนมาทาบเพื่อลากเส้นจากแปลนไปเขียนรู ปด้าน หรื อรู ปตัด ซึ่ งขั้นตอนนี้ ก่อให้เกิดปั ญหาความ
ผิดพลาดของข้อมูลได้ง่ายดายมาก โดยเฉพาะงานอาคารที่มีการแก้ไขข้อมูลบ่อย ๆ หรื ออีกตัวอย่าง
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หนึ่ งคือ หากต้องการแก้ไขส่ วนหนึ่ งส่ วนใดของอาคาร เราอาจจะลื มหรื อไม่สามารถตามไปแก้ใน
ส่ วนที่เกี่ยวข้องกันได้ท้ งั หมด ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่เกิดจากผูใ้ ช้งานนัน่ เอง การนา BIM มาใช้ก็เปรี ยบได้
กับการที่เราตัดโมเดล ในคอมพิวเตอร์ เพียงแต่เราจะได้ขอ้ มูลที่สมจริ งขึ้ น สามารถควบคุ ม และ
เข้าถึ งข้อมูลในเชิ งลึ กสาหรั บงานก่ อสร้ างได้ง่ายกว่าการเขี ยนแบบ แบบเดิ ม ๆ อี กทั้งยังช่ วยลด
ข้อผิดพลาดที่เกิดจากผูใ้ ช้งานเองอีกด้วย
สิ่ งที่ควรระวังของการใช้แบบจาลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling
(BIM) ก็อยู่ที่องค์ความรู ้ของผูใ้ ช้งานนัน่ เอง เพราะผูใ้ ช้งานจะไม่สามารถทาในสิ่ งที่ธรรมชาติของ
รู ปทรงเลขาคณิ ตทาไม่ได้ เช่น ถ้าจะออกแบบอาคารรู ปทรงแปลก ๆ ผูใ้ ช้งานก็ตอ้ งมีความรู ้ ความ
เข้าใจเรื่ องของรู ปทรงมากพอ พูดง่าย ๆ ก็คือ เราจะไม่สามารถออกแบบอาคารจากความมัว่ เพียงใน
จินตนาการเราเองได้อีก เพราะทุกครั้งที่เราจะเขียนอะไรลงไปใน BIM มันจะต้องเป็ นวัตถุที่สามารถ
จะทาได้จริ ง ๆ ตามกฎของรู ปทรงเลขาคณิ ต เพราะหลักการของ BIM คือการขึ้น Model นัน่ เอง

รู ปที่ 2.14 ประโยชน์จากการใช้ BIM
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จากรู ปที่ 2.14 แสดงประโยชน์จากการใช้ BIM โดยสามารถอธิ บายความหมายได้ดงั นี้
1. ทาให้เกิดความสะดวกรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานมากขึ้น ซึ่ งหมายถึง
การที่ ข ้อมู ล ต่ าง ๆ มี ส ามารถแลกเปลี่ ย นกันได้ง่ า ยขึ้ น ทาให้เกิ ดการเพิ่ ม มู ล ค่ า และ
สามารถนามาปรับแก้ได้ง่าย
2.ท าให้ เ กิ ด การออกแบบที่ ดี ข้ ึ น กว่า เดิ ม คื อ มี ก ารวิ เ คราะห์ ต ัว อาคาร ท าให้ก ารสร้ า ง
แบบจาลองมีความสะดวกรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น ซึ่ งช่ วยให้เกิ ดการ
พัฒนาและมีนวัตกรรมที่ดีกว่าเดิม
3.สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการและควบคุมข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมได้ คือมีการนา
ข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อมมาใช้มากขึ้น มีการคาดการณ์ทางด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมดของอาคาร
รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านการดาเนินงาน
4.ทาให้มีคุณภาพของผลผลิตที่ดีกว่าเดิม คือข้อมูลที่ส่งออกมีความยืดหยุน่
5.มีการประกอบกันแบบอัตโนมัติ คือแบบจาลองสามารถใช้ประโยชน์ในกระบวนการ
ต่อเนื่องและนามาใช้สาหรับการผลิต /การประกอบของระบบโครงสร้าง
6.การบริ การลูกค้าที่ดีกว่า คือ แผนงานที่เสนอต่อลูกค้าเข้าใจได้ง่ายและมีความถูกต้อง
7.ข้อมูลการดาเนินงาน ความต้องการ การออกแบบ โครงสร้าง และข้อมูลการดาเนินงานที่
สามารถนามาบริ หารจัดการสถานที่ได้
(https://www.academia.edu/4951815/BIM_Building_Information_Modeling_BIM_Bu
ilding_Information_Modeling)
นอกจากนี้ เทคโนโลยีแบบจาลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling
(BIM) ยังมีมีบทบาทสาคัญในกระบวนการออกแบบก่อสร้างมากกว่า 60 ประเทศทัว่ โลก แทนที่การ
ทางานแบบเดิมที่เป็ น 2 มิติ เข้าสู่ การทางานที่มากกว่า 3 มิติ ซึ่ งมีจุดเด่น และข้อดีที่เป็ นประโยชน์ต่อ
สถาปนิก, บริ ษทั ออกแบบ, เจ้าของโครงการ, วิศวกร หรื อผูร้ ับเหมา มากมาย ได้แก่
1. เป็ นเทคโนโลยีเพื่อใช้สาหรับการออกแบบสถาปั ตยกรรมที่พฒั นาขึ้นสาหรับสถาปนิก
และนักออกแบบ เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือสาหรับสร้ างสรรค์งานสถาปั ตยกรรมมากกว่า
การใช้ซอฟต์แวร์ ในลักษณะเดิมที่เน้นการเขียนแบบ และนาเสนอเพียงอย่างเดี ยว ทา
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ให้ท้ งั ผูอ้ อกแบบ ผูร้ ่ วมงาน ตลอดจนลูกค้า สามารถสื่ อสารได้เข้าใจกันง่ายขึ้น เพราะ
เห็นเป็ น 3 มิติ แบบชัดเจน
2. เน้นลักษณะการสร้างชิ้นงานในแบบ 3มิติ เป็ นหลัก และมีกลไกลในการควบคุมขนาด
และสัดส่ วนต่าง ๆ ของวัตถุดว้ ยระบบพารามิเตอร์ โดยควบคุมการทางานผ่านมุมมอง
ต่าง ๆ ทั้งมุมมองที่เป็ น 2มิติ และ 3มิติ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของวัตถุ
ใด ๆ ในมุมมอง ก็จะส่ งผลถึงมุมมองอื่น ๆ ทั้งหมด
3. สามารถนาส่ งข้อมูลที่ตรงกัน เพื่อลดการขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนิ นงาน ลดข้อ
ขัดแย้งของปั ญหาแบบก่อสร้างไม่เป็ นปั จจุบนั ซึ่ งจะทาให้เกิ ดความผิดพลาดในงาน
ก่อสร้างได้ จึงช่ วยให้สามารถลดระยะเวลาในการทางาน และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การก่อสร้างผิดแบบได้
4. สามารถใช้เทคโนโลยีแบบจาลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling
(BIM) เข้าร่ วมกับกระบวนการสร้ างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบ โดยจะเห็นได้
ชัดเจนจากการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่ น การถอดแบบวัตถุ 3มิติ ที่
สร้างขึ้นเพื่อการประมาณราคา (Cost Estimate) ลาดับขั้นตอนต่าง ๆ ในงานก่อสร้าง
(Phasing) เพื่อช่วยลดขั้นตอน และระยะเวลาในการทางานให้ส้ นั ลง
5. การลดการใช้ทรั พยากรบุ คคล และค่ าใช้จ่ายในการท างานให้น้อยลง โดยนา
ความสามารถของคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการประมวลผลข้อมูล และวิเคราห์ขอ้ มูล
เบื้องต้นให้มากยิง่ ขึ้น ซึ่ งส่ งผลให้ภาพรวมของการทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

รู ปที่ 2.15 ตัวอย่างโปรแกรมที่ทางานร่ วมกับ BIM

27

6. แบบจาลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling (BIM) ใช้งานง่ายไม่
สลับซับซ้อน สามารถแก้ไขชิ้นงานได้ และสามารถ Export ไปยังโปรแกรมอื่นได้ ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถ Export ชิ้นงานย้อนกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้านี้ ได้ ซึ่ งทาให้
การนาไปใช้งานเกิดความหลากหลายและมีทางเลือกมากขึ้น
7. แบบจาลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling (BIM) มีความสามารถใน
การวิเคราะห์งานออกแบบในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการวิเคราะห์งานระบบประกอบ
อาคารต่าง ๆ ทาให้ลดความผิดพลาดที่เกิดจากคน ในงานแก้แบบ
8. ความสามารถในด้านการทาแบบก่อสร้าง รวมถึงแบบขยายและรายละเอียดของส่ วน
ต่างๆของอาคาร ความสามารถในการทาแบบก่อสร้างตามขั้นตอนของงานก่อสร้าง และ
ความสามารถในการทาแบบก่อสร้างในรู ปแบบของงานปรับปรุ งอาคาร ลดเวลาในส่ วน
ของการเขียนแบบไปได้อย่างน้อย 30% ทาให้โครงการก่อสร้างเสร็ จเร็ วกว่าเดิม
9. ส่ งเสริ มการทางานในรู ปแบบของทีมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็ นไปในลักษณะการทางานในแบบ
ร่ วมมือกัน และประสานความร่ วมมือกันในการควบคุ มงานสถาปั ตยกรรมที่สร้ างขึ้น
ร่ วมกันผ่า นระบบเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ ผูบ้ ริ หารโครงการสามารถทาการก าหนด
สมาชิ กในทีม เพื่อเลื อกกาหนดสิ ทธิ และสัดส่ วนความรับผิดชอบในส่ วนต่าง ๆ ของ
อาคาร และชิ้นงานให้แก่ลูกทีมแต่ละคนได้ รวมถึงความสามารถในการรองรับโครงการ
ออกแบบที่มีขนาดใหญ่ ที่มกั มีหลาย ๆ อาคารก็สามารถทาการเชื่ อมโยงไฟล์งานของ
ชิ้นงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้
10. การนาระบบแบบจาลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling (BIM) มา
ใช้ในการจัดทาแบบรู ปการก่อสร้ าง (As-built Drawing) เป็ นแบบที่แสดงรายละเอียด
ของงานที่ได้ทาการก่อสร้างจริ ง ภายหลังการส่ งมอบงานให้กบั เจ้าของโครงการจะได้รับ
โมเดล 3มิติที่เต็มไปด้วยข้อมูลและการจัดการ ข้อมูลเหล่านี้ จะถูกส่ งต่อไปยังผูจ้ ดั การ
ผูด้ ูแลสิ่ งก่อสร้างนั้นเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในรู ปแบบ Facility Management (FM) ซึ่ ง
สามารถน าไปใช้เ ป็ นคู่ มื อ ในการบ ารุ ง รั ก ษาอาคาร หรื อ ต่ อ เติ ม อาคารในอนาคต
ตลอดจนใช้ในการบริ หารจัดการสิ่ งก่อสร้างตลอดชัว่ อายุขยั ของสิ่ งก่อสร้างนั้น ๆ
ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้แ บบจ าลองสารสนเทศอาคาร Building Information
Modeling (BIM) มากที่สุดคือ การตรวจสอบข้อขัดแย้งของแบบก่อสร้าง, การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การออกแบบ เช่น ประมาณราคา วิเคราะห์อาคาร และลดการสู ญเสี ยทรัพยากร และปั จจัยที่มีผลต่อ
การเลือกใช้ในลาดับต่อ ๆ มาก็คือ As-Built Drawing มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และลดปั ญหาจาก
การเริ่ มต้นทางานใหม่เมื่อเกิดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ตอบสนองความต้องการของลูกค้า พัฒนาการ
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ทางานให้เป็ นระบบสากล ใช้บุคลากรน้อยกว่าแต่ทางานได้มากขึ้น เร็ วขึ้นด้วย สามารถนาข้อมูลมา
บริ หารจัดการอาคาร ความสามารถในการนาเสนอผลงานในรู ปแบบ 3 มิติ ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าว
มาแล้วข้างต้นจะนามาซึ่ งการเพิ่มผลประกอบการให้กบั องค์กร (http://www.applicadthai.com/)

2.10 การศึกษาทีเ่ กีย่ วข้ อง
พี ร พัฒ น์ วิ ณิ ช ลัก ษมี (2553) ได้ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สถานะและการประยุ ก ต์ใ ช้
แบบจ าลองสารสนเทศอาคารในองค์ก รงานก่ อสร้ า งในประเทศไทย โดยพบว่า สถานะการใช้
แบบจ าลองสารสนเทศอาคารในปั จ จุ บ ัน ยัง อยู่ใ นระดับ ขั้น ต้น (Minimum) และขั้น รั บ รอง
(Certified) แล้วนามาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการก่อสร้ าง และขั้นตอนการ
ประมาณราคาเป็ นหลัก โดยประโยชน์ที่เห็ นได้อย่างเด่นชัดคือ การช่ วยลดปั ญหาข้อขัดแย้งต่างๆ
รวมถึ ง ช่ ว ยค านวณปริ ม าณงานให้ มี ค วามละเอี ย ดและถู ก ต้อ งมากขึ้ น แล้ว การน าแบบจ าลอง
สารสนเทศไปใช้ในขั้นตอนอื่นได้
ธณัชชา สุ ขขี (2554)ได้ศึกษาเกี่ ยวกับการใช้งานและปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกใช้งาน
แบบจาลองข้อมู ลอาคารขององค์กรออกแบบและรั บเหมาก่ อสร้ างในประเทศไทย เพื่อศึ กษาถึ ง
ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการเลื อกใช้แนวคิ ดดังกล่ าว โดยใช้วิธีก ารเก็บ ข้อมู ลการใช้ง านจากกลุ่ มองค์ก ร
ตัวอย่า งเพื่ อวิเคราะห์ เชิ ง สถิ ติเกี่ ย วกับ สถานะการประยุก ต์ใ ช้ง านแบบจาลองข้อมู ล อาคารและ
วิเคราะห์ เชิ ง บรรยายเกี่ ย วกับ ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการเลื อกใช้ ประโยชน์ ที่ ไ ด้รับ รวมถึ ง ปั ญหาและ
อุปสรรค โดยจากการศึ กษาพบว่าการใช้งานBIMในประเทศไทยยังมี ไม่มาก ประมาณ 22%ของ
ประชากรที่ทาการสารวจ โดยปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้มากที่สุดก็คือ การตรวจสอบข้อขัดแย้งกัน
ของแบบก่อสร้าง รองลงมาคือ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการออกแบบก่อสร้าง
ปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิ ทธิ์ (2556) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับเปรี ยบเทียบศักยภาพในการจัดทา
แบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากเทคโนโลยี CAD และ BIM ซึ่ งมีเปรี ยบเทียบกันใน
ประเด็ น การแก้ ไ ขแบบร่ างขั้น สุ ดท้ า ยเพื่ อ จัด ท าแบบก่ อ สร้ า ง โดยได้ ข ้ อ มู ล จากการเก็ บ
แบบสอบถามแล้วนามาศึ กษาถึ งปั ญหาที่ พบในระหว่างการจัดทาแบบก่ อสร้ างจากสถาปนิ กที่ มี
ประสบการณ์ในการจัดทาแบบก่อสร้างโครงการอาคารสาธารณะสุ ขขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดย
มีปัยจัยด้านระยะเวลา คุ ณภาพ ความถู กต้องแม่นยา และงบประมาณมาใช้ศึกษาเปรี ยบเที ยบกับ
เกณฑ์วดั ผลที่ผเู ้ ชี่ ยวชาญได้กาหนดไว้ โดยผลที่ได้คือโปรแกรม ArchiCAD จากเทคโนโลยีBIM

29

สามารถบรรลุเกณฑ์วดั ผลการศึกษาทั้งหมด ในขณะที่โปรแกรม AutoCADผ่านเกณฑ์วดั ผลเพียง2
ปั จจัยคือด้านเวลาและงบประมาณในการจัดทาแบบก่อสร้าง
เสกสรรค์ เถื่อนทองดี (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้แบบจาลองข้อมูล
อาคารในการประมาณต้นทุนงานอาคาร โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ส่ วนหลัก คือ ส่ วนที่ 1 การ
วิเคราะห์ปัญหา การประยุกต์ใช้แบบจาลองข้อมูลอาคารเพื่อคานวณปริ มาณงาน โดยศึกษาอาคาร
มาตรฐานภาครั ฐจานวน3กรณี ศึกษา ส่ วนที่ 2 เป็ นการกาหนดรายละเอี ยดของแบบจาลองข้อมูล
อาคารที่เหมาะสมต่อการประมาณต้นทุนเพื่อใช้ในขั้นตอนการประมูลงานและจัดซื้ อวัสดุ ส่ วนที่ 3
เป็ นการเปรี ยบเทียบการคานวณปริ มาณงานระหว่างเกณฑ์การวัดประมาณงานของแบบจาลองข้อมูล
อาคารกับเกณฑ์ของวสท. โดยผลศึกษาพบว่าการประยุกต์ใช้แบบจาลองข้อมูลอาคารมีปัญหา4ข้อ
ได้แก่ การขาดแนวทางการก าหนดรายละเอี ยดแบบจาลองข้อมูล อาคาร ความไม่ชัดเจนในการ
กาหนดขอบเขตการสร้ า งแบบจาลอง การขาดแบบจาลองชิ้ นส่ วนงานในฐานข้อมู ล ของระบบ
ซอฟต์แวร์ และข้อจากัดด้านเทคนิคในการสร้างแบบจาลองข้อมูลอาคารเพื่อคานวณปริ มาณงานของ
ซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ยงั นาเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาในแต่ละประเด็นโดยผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่าแบบจาลองข้อมูลอาคารสามารถนามาใช้ในการประมาณต้นทุนงานอาคารได้
Zhang, et al. (2013) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการนาแบบจาลองสารสนเทศอาคารมาใช้
งานร่ วมกับระบบความปลอดภัยในงานก่อสร้าง โดยได้จดั ทากาหนดการก่อสร้างแบบ 4 มิติพร้อม
กับ การแสดงผลของระบบความปลอดภัย ที่ จ ะต้องจัดเตรี ย มในแต่ ล ะช่ วง ซึ่ ง พบว่า การใช้ง าน
รู ป แบบดัง กล่ า วนั้น ส่ ง ผลดี ต่ อ ในการท างานร่ ว มกัน ของเจ้า ของโครงการ สถาปนิ ก วิ ศ วกร
ผูร้ ับเหมาหลักและผูร้ ับเหมาช่วง ตลอดจนสามารถวางแผนล่วงหน้าสาหรับการจัดเตรี ยมทรัพยากร
ต่างๆ เนื่องจากสามารถมองเห็นแบบจาลองเสมือนจริ งก่อนทาการก่อสร้างได้

