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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษากระบวนการใช้แบบจ าลองสารสารเทศอาคาร
ในขัน้ตอนโครงการก่อสรา้ง ใชว้ิธกีารสมัภาษณ์จากผู้บรหิารโครงการ
หรือผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องในบริษัทชัน้น าในประเทศไทยที่มีการน า
ซอฟแวร์ BIM เข้าไปใช้ในกระบวนการของงานก่อสร้าง และท าการ
สรุปผล โดยการศึกษาพบว่า การใช้งาน BIM ในประเทศไทยนัน้ยงัอยู่
ในช่วงเริ่มต้น การน าซอฟแวร์ BIM เข้าไปใช้งานในกระบวนการ
ก่อสร้างยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนั ก ผลวิจ ัยในส่วนของการให้
สมัภาษณ์จากบรษิทัตวัอย่างพบว่า การน าซอฟแวร์ BIM ไปใช้งานใน
กระบวนการก่อสร้าง มกีารใช้งานสิ้นสุดที่ข ัน้ตอนการจดัท าแบบหลงั
การก่อสร้าง การก าหนดรายละเอียดในการเขยีนแบบในแต่ละขัน้ตอน
นั ้นไม่การระบุที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการท างานและความ
ต้องการในการน าไปใช้งานของแบบเป็นหลกั การระบุหน้าที่ความ
รบัผิดชอบแต่ละขัน้ตอนจะเน้นการประสานงานกนัระหว่างผู้ที่มสี่วน
ร่วมในการใชง้านแบบจากซอฟแวร์ BIM ในการเกบ็ขอ้มูลมจีดัท าระบบ
เกบ็ขอ้มลูกลางเพื่อการจดัเกบ็ขอ้มลู 

ค าส าคญั: BIM, แบบจ าลองสารสารเทศอาคาร, Singapore BIM Guide 
Version 2 

Abstract 

This research study about Building Information Modelling 
implementation process. In studying, researcher was interview 
about using BIM from project manager or stakeholder, who are 
working in leading construction companies in Thailand. Summary 
the result from interview. The study found that using of BIM in 
Thailand was still in an early stage. Implementing BIM software 
for use in the construction process was incomprehensive in 
Thailand. The research on the part of the interview found that the 
implementing BIM software in the construction process was used 
until stage of the As-Build drawing. Definition about level of detail 
in BIM drawing in each process was not clear, which based on 
working time and on-demand of the customer or owner's project. 

Defining of responsibilities for each step will focus on 
coordination between those involved in the use of software. 
Document of BIM, the companies was set center server for save 
BIM data. 

Keywords: BIM, Building Information Modelling, Singapore BIM 
Guide Version 2 (3-5 keywords must be given) abstract, format, 
methods 

1. ค าน า 

ปัจจุบนัเทคโนโลยไีดเ้ขา้มามบีทบาทกบัมนุษยเ์พิ่มขึ้นในหลายดา้น 
และไดม้กีารถูกพฒันามาอย่างต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กิดความสะดวกสบายใน
ชวีติประจ าวนัและการด าเนินกิจกรรมดา้นต่างๆของมนุษย ์เช่นเดยีวกบั
ในอุตสาหกรรมการก่อสรา้งที่ ในปัจจบุนัไดม้กีารน าเทคโนโลยเีขา้มาใช้
งานร่วมด้วยเช่นกัน ซึ่งเริ่มมีการน าเทคโนโลยีใหม่ที่มีชื่อว่า “BIM 
(Building Information Modeling)” ที่ เข้ า ม ามี บ ท บ าท ส า คั ญ ใ น
กระบวนการก่อสร้างอาคาร ซึ่งจะเขา้มาใช้ในกระบวนการจดัการและ
การปฏิบตัิงานต่างๆ เพื่อใหง้านก่อสรา้งมปีระสทิธภิาพมากขึ้น ลดการ
ท างานที่ซ ้ าซ้อน และลดข้อผิดพลาดในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดย
แนวคิดแบบจ าลองข้อมูลของอาคารน้ี ได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างในหลายประเทศ และได้ร ับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย แต่กย็งัคงไมเ่ป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย [1] 

โปรแกรมแบบจ าลองขอ้มลูสารสนเทศอาคาร (Building Information 
Modeling) หรอืที่เป็นที่รู ้จกัในกนัทัว่ไปในชื่อ “ BIM ” เป็นการน าระบบ
จ าลองข้อมูลหลายมิติที่มีความเกี่ยวโยงกันในโครงการก่อสร้างมา
รวมกนั ถูกพฒันาขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาด
หรือไม่เขา้ใจระหว่างผู้ออกแบบ และผู้ก่อสร้าง และเพิ่มประสทิธภิาพ
และประโยชน์ในการก่อสร้าง [2]  BIM เป็นซอฟแวร์ที่มีสามารถสร้าง
แบบจ าลองอาคารจากการขึ้นรูปด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก
องค์ประกอบต่างๆของอาคาร (Building Component) เช่น เสา ผนัง 
พื้น หลงัคา ประตู หน้าต่าง ซึ่งองคป์ระกอบต่างๆ จะประกอบดว้ยขอ้มูล
กราฟิก (Graphic) ทัง้ 2 มติ ิและ 3 มติิ เช่น ขนาด ส ีระยะ เป็นต้น และ
ขอ้มลูที่ไมใ่ช่กราฟิก (Non-Graphics) เช่น ราคา รุ่น เป็นตน้ ซึ่ง BIM จะ
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ท าการแบบจ าลองอาคารพร้อมข้อมูลสารสนเทศทัง้หมด รวมไว้ที่
ฐานข้อมูลกลางของระบบ ในปัจจุบันมีโปรแกรม BIM อยู่หลาย
ผลติภณัฑ์ จากหลายหลายบรษิทัที่ไดผ้ลติคดิคน้ซอร์ฟแวร์ออกสู่ตลาด 
อ า ทิ  Autodesk Revit, ArchiCAD, Vectorwork, AECOsim Building 
Designer, Tekla Structure, Solibri Model Checker เ ป็ น ต้ น  ซึ่ ง
ซอร์ฟแวร์แต่ละตัวจะมีลกัษณะที่แตกต่างกัน ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันได้อย่างสมบูรณ์  ทัง้น้ีการน าเอาเทคโนโลยี BIM เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างส่งผลท าใหเ้กิดประโยชน์ในหลายๆดา้น เช่น 
ด้ าน ก ารบ ริห า ร จัด ก ารท รัพ ย าก รก ายภ าพ อ าค าร (Facility. 
Management; FM) ที่สามารถแสดงขอ้มูลอาคารได้แทบครบถ้วนก่อน
อาคาร, ดา้นการประเมนิสมรรถนะอาคาร (Building Simulation), ดา้น
การผลติชิ้นสว่นองค์ประกอบของอาคาร (Fabrication) ดา้นการจดัการ
บรหิารงานก่อสรา้ง (Construction Management; CM) [3]    

ปัจจุบนั BIM เริม่เขา้มามบีทบาทในอุตสาหกรรมก่อสรา้งมากขึ้น มี
การน าเทคโนโลยี BIM เข้ามาใช้งานแทนที่ CAD มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง
ส่งผลท าใหใ้นหลายๆ ประเทศไดม้ีองค์กรที่เกี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรม
การออกแบบและก่อสรา้งจดัท ามาตรฐาน BIM ขึ้น เพื่อก าหนดแนวทาง
ในการ ปฏิบัติงานด้วย BIM ให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ และเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการท างานด้วย BIM เช่น United States National 
Building Information Modeling Standard Version 1 (NBIMS v.1) 
ของสหรัฐอ เมริก า โดยหน่ วยงาน  National Institute of Building 
Sciences , Singapore BIM Guide Version 2 ข อ งสิ ง ค โป ร์  โ ด ย 
Building and Construction Authority (BCA) แ ล ะ  BIM Steering 
Committee เป็นผูจ้ดัท า เป็นตน้ [3]    

เน่ืองจากในกระบวนการน า BIM เขา้มาใช้งานของแต่ละประเทศได้
มกีารออกแบบมาตรฐานออกมาในรูปแบบต่างๆเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการ
ใชง้านในประเทศนัน้ๆ และในประเทศไทยเองทางสมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระราชูปถัมภ์ก็ได้มีการออกคู่มือปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวนาง
ทางการใชง้านแบบจ าลองเทคโนโลยสีารสนเทศอาคาร ส าหรบัประเทศ
ไทยเช่นกนั 

ผูว้ิจยัเหน็ว่าในคู่มอืปฏบิตัิวิชาชีพ แนวทางการใช้งานแบบจ าลอง
เทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร ส าหรับประเทศไทย นัน้ยงัไม่ไดม้ีการ
กล่าวระบุที่ชดัเจนถึงกระบวนการที่เหมาะสมในการใช้ BIM ในแต่ละ
ขัน้ตอนการก่อสรา้ง ซึ่งผู้วจิยัไดเ้ลง็เหน็ว่ากระบวนการดงักลา่วนัน้เป็น
สิง่ที่เป็นประโยชน์ ดงันัน้การวิจยัครัง้น้ีจ ามุ่งประเด็นไปที่การศึกษา
กระบวนการที่เหมาะสมในการใชแ้บบจ าลองสารสนเทศอาคารในแต่ละ
ขัน้ตอนของการก่อสรา้ง 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 นิยามและทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งของBIM 

2.1.1 Building Information Modelling 
ระบบ CAD ไดถู้กน ามาใชก้นัอย่างแพร่หลายใน อุตสาหกรรมAEC

และมกีารพฒันาอยูต่ลอดเวลา อยา่งไรก็ตามเอกสาร CAD กราฟิกมกัจะ
ไม่รวมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการวางแผนโครงการที่ มีประสิทธิภาพ 
ขอ้มูลที่ เพียงพอส าหรบัการออกแบบโครงการมกัจะไม่เพียงพอที่จะ
ตอบสนองความตอ้งการส าหรบัการวางแผนของโครงการ นอกจากน้ีการ
กระจายตัวของขอ้มูลภายในเอกสารโครงการที่ได้รบัมกัเป็นอุปสรรค

เสมอต่อการใช้ข้อมูลร่วมกันและการแลกเปลี่ยนขอ้มูลทัง้ในผู้ท างาน
ร่วมกนั ซึ่งบ้างกม็หีน้าที่ต่างกนั และรวมไปถึงการใช้ขอ้มูลร่วมกนัและ
การแลกเปลีย่นในขัน้ตอนต่างๆของการก่อสรา้ง 

ใน ไม่กี่ ปี ที่ ผ่ านม า เทคโน โลยีใหม่และการปฏิบัติ  มีก าร
เปลี่ยนแปลงไปจากพื้นฐานเดมิ เทคโนโลยเีหลา่น้ีมตี ัง้แต่เครื่องมอืใหม่
ส าหรับการสร้างแบบจ าลองเพื่อการใช้งานของการสร้างภาพระบบ
เสมือน , การจ าลองและการวิเคราะห์เครื่องมือที่ดีในการท านาย
พฤตกิรรมของอาคาร,ประสทิธภิาพการท างานหรอืลกัษณะที่ปรากฏ[6] 

ปัจจบุนั BIM ไดร้บัการยอมรบัแลว้ว่ามคีวามส าคญัในอุตสาหกรรม 
AEC ส าหรบัความสามารถของในเรื่องของการจดัการ, การแบ่งปันและ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ร่วมโครงการตลอดวัฏจกัรชีวิตของ
โครงการ (project life-cycle.) เป็นขอ้มูลที่อุดมไปด้วยทรัพยากรที่ใช้
ร่วมกัน BIM สามารถลดภาระของการรวบรวมหรือจดัรูปข้อมูลใหม ่
นอกจากน้ียงัสามารถเชื่อมโยงการท างานร่วมกนัระหว่างประเทศไดด้ว้ย 
[4] 

บรบิทของ BIM จะครอบคลุมในหลายส่วน ซึ่งมคีวามแตกต่างกนั 
โดยรูปแบบการพัฒนา BIM สามารถแบ่ งออกเป็น  3 ด้านการ
ประสานกันคือ ด้านกระบวนการ , ด้านเทคโนโลยี ด้านนโยบาย ดงั
แสดงในรูป 2.7 [5] 

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี3 การประสานของกระบวนการทัง้ 3 กระบวนการ 
BIM จดัเป็นเทคโนโลยทีี่มพีื้นฐานจากกระบวนการส่งมอบซึ่งค่อยๆ

กลายเป็นที่รู้จกัมากขึ้นในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ประโยชน์ของ BIM 
ได้รบัการยกย่องจากผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ไดม้กีารน า
ซอฟแวร์ดงักลา่วไปใชง้าน 

ในมาตรฐาน NBIMS ปี 2007 ไดร้ะบุว่า BIM เป็นตวัแทนของขอ้มูล
สารสนเทศที่แสดงถึงลกัษณะทางกายภาพ และการท างานของสิง่ปลูก
สร้าง BIM เป็นทรพัยากรความรู้ส าหรบัข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของสิ่ง
ปลกูสรา้ง เพื่อส าหรบัการตดัสนิใจตลอดอายขุองโครงการก่อสรา้ง [6] 

BIM เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนา, การใช้งานและการถ่าย
โอนของแบบจ าลองสารสนเทศดจิติอล (Digital Information Modelling) 
เพื่อปรบัปรุงและด าเนินการของโครงการหรือผลงานของสิง่ปลูกสร้าง” 
และเป็นหน่ึงในแนวโน้มที่มพีัฒนาการมากที่สุดในงานสถาปัตยกรรม 
วศิวกรรมและงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง (AEC)  ดว้ยเทคโนโลย ีBIM 
คอืแบบจ าลองเสมอืนที่แม่นย าของอาคารที่ถูกสร้างขึ้นแบบดิจติอลเมื่อ
เสร็จแลว้ คอมพิวเตอร์จะสร้างแบจ าลองที่มรีูปร่างเรขาคณิตที่มคีวาม
แม่นย าและข้อมูลที่ เกี่ยวข้องที่จ าเป็นในการสนับสนุนงานก่อสร้าง
(construction), การก่อสร้างระบบส า เร็จรูป  ( fabrication)  และ
กิจกรรมการจดัซื้อจดัจา้ง (procurement) ที่จ าเป็นต้องตะหนักถึงการ
ก่อสร้าง นอกจากน้ี BIM ยงัรองรับหลายฟังก์ชัน่ที่จ าเป็นในการสร้าง
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แบบจ าลองตลอดวงจรอายุขององค์อาคาร ให้พื้ นฐานเกี่ ยวกับ
สมรรถภาพ ใหม่ ในการก่อสร้างและเปลี่ยนแปลงบทบาทและ
ความสมัพนัธ์ระหว่างทีมงานในโครงการ เมื่อมกีารน า BIM มาใช้อย่าง
เหมาะสม BIM จะสนับสนุนกระบวนการท างานร่วมกนัของงานออกแบบ
และก่อสร้าง ซึ่งส่งผลให้อาคารมีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วยต้นทุนที่ต ่าและ
ระยะเวลาโครงการลดลง [7] 

นอกจากน้ี BIM ยงัถูกก าหนดให้เป็นการสร้างแบบจ าลอง n มิต ิ
(nD) ที่ให้ในการเพิ่มจ านวนมิติกับรูปแบบตัวอาคาร มนัไม่เพียงแต่
รวมถึงการสร้างแบบจ าลอง 3 มติิ BIM ยงัเป็นกระบวนการของการ
สรา้งขอ้มูล3D อจัฉรยิะที่ต ัง้คา่และใชข้อ้มูลร่วมกนัไดอ้ย่างรวดเรว็และ
มคีวามน่าเชื่อถอืในหมูผู่ม้สีว่นไดเ้สยีโครงการ  เพื่อปรบัปรุงการท างาน
ร่วมกนัระหว่างทีมงานโครงการ เพราะBIM จะท าหน้าที่ราวกบัเป็นการ
สือ่สารและเป็นทรพัยากรข้อมูลตลอดวงจรอายุของอาคาร ซึ่งจะแสดง
ดงัรูป 2.8  โดยแบบจ าลอง BIM 3 มิติจะเป็นฟังก์ชัน่การออกแบบ
,แบบจ าลอง BIM 4D เป็นการเขยีนโปรแกรมและก าหนดการท างาน , 
แบบจ าลอง BIM 5D เป็นฟังก์ชัน่ประมาณราคา และแบบจ าลอง BIM 
6D เป็นฟังก์ชนัที่สามารถจดัการสิง่อ านวยความสะดวก [8] 

การวิจยัของ Hannes Lindblad กล่าวว่า เมื่อเทียบกบัระบบ CAD 
2D แบบดัง้เดิม BIM เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการ
ขอ้มูลที่เชื่อมต่อกบัโครงการหรืออาคาร การน ามาใช้ของ BIM ช่วยให้
การเปลีย่นแปลงในกระบวนการท างานสามารถปรบัปรุงประสทิธภิาพ
การท างานในโครงการก่อสร้าง ซึ่งไม่ไดเ้ป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงใน
เทคโนโลย ี แต่ยงัมคีวามจ าเป็นส าหรบัการเปลี่ยนแปลงอย่างมากใน
กระบวนการท างาน เพื่อที่จะท าใหก้ารปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติ  
BIM เป็นเครื่องมอืในการปรบัปรุงกระบวนการในการสัง่ซื้อเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายที่แน่นอ[9] 

เน่ืองจาก BIM เป็นแบบจ าลองเสมอืนจรงิที่ถูกตอ้งของอาคารที่ถูก
สรา้งขึน้แบบดจิติอล เมือ่เสรจ็แลว้ รูปแบบที่คอมพวิเตอร์สรา้งขึน้จะมี
รูปทรงเรขาคณิตที่มคีวามแมน่ย า และมขีอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งที่จ าเป็นเพื่อ
สนับสนุนการก่อสรา้ง, กระบวนการผลติชิน้สว่น และกจิกรรมการจดัซื้อ
สิง่จ าเป็น ซึ่งตระหนักถงึตวัอาคาร [10]  จงึมคีวามสอดคลอ้งว่า 
อนาคตของอุตสาหกรรมการก่อสรา้งมแีนวโน้มที่มากขึน้ในการปรบัตวั
เขา้ระบบ BIM เน่ืองจากการแข่งขนัสดุโต่งในโลกและการพฒันาอยา่ง
รวดเรว็ของเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั [11] 

ในงานวจิยัของ Cheng& Lu  ที่ไดพ้ยายามศกึษาความแตกต่าง
ของความพยายามของภาครฐัทัว่โลกที่วางไวส้ าหรบัการน า BIM ไปใช้
งาน  ซึ่งมกีารพูดถงึเรื่องของการด าเนินการและการวางมาตรฐานของ
แต่ละประเทศไวซ้ึ่งมกีารกลา่วถงึด าเนินการและการวางมาตรฐาน BIM 
ในเอเชยีไวด้งัน้ี 

2.2 การด าเนินการและมาตรฐาน BIM ในเอเชยี 

2.3.1 การด าเนินการและมาตรฐาน BIM ประเทศสงิคโปร์ 
ช่วงต้นปี 1995 สงิคโปร์เริ่มต้นที่จะด าเนินการโครงการเครือข่าย

ก่ อ ส ร้ า งอ สั งห าริม ท รัพ ย์  (Construction Real Estate NETwork   
หรอื CoreNet) เพื่อประชาสมัพนัธ ์และเรยีกร้องการใชง้าน IT และ BIM 
ส าหรบัระดบัความเหน็ชอบในการอุตสาหกรรม AEC ต่อมาหน่วยงาน
ของรัฐหลายแห่ งในสิงค โปร์ รวมทั ้ง  Building and Construction 

Authority (BCA)  ได้ เข้าร่วม ในระบบ  e-submission ซึ่ งเป็นข้อ
เรียกร้อง BIM และ IFC [12] ส่งผลให้ BIM e-submission guidelines 
ได้มีการเตรียมการและปล่อยออกมา เพื่อเน้นจุดที่ส าคญัของความ
ตอ้งการสง่มอบ  

ในปี2010   BCA ได้ด าเนินการจัดท า BIM Roadmap โดยมี
เป้าหมายว่า  80% อุตสาหกรรมก่อสร้างสงิคโปร์ น่าจะใช ้BIM และ e-
submission ส าหรับทุกโครงการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่กว่า 5,000 
ตารางเมตร ในปี 2015 และยังมีเป้ามายที่จะปรบัปรุงประสิทธิภาพ
ก่อสรา้งในอุตสาหกรรมก่อสรา้งในสงิคโปร์เพิ่มขึ้นถงึ  25 % โดยการใช้
เทคโนโลย ีBIM  

หลงัจากนัน้มีการจดัตัง้ Center for Construction IT (CCIT) ในปี 
2011 [13] ต่อมาหน่วยงานและบริษัทก่อสร้างในการBIM   ซึ่งเป็น
สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาแนวทางความต้องการ BIM และมกีาร
จดัตัง้กองทุน BIM เพื่อส่งเสรมิบริษทั ที่จะน าเทคโนโลย ีBIM ไปสู่การ
ปฏิบตัใินโครงการที่เกิดขึ้นจริงและจดัการแข่งขนั BIM ระหว่างประเทศ
และทัว่ประเทศจ านวนมากเพื่อกระตุน้ใหเ้กดินวตักรรม BIM [14] 

สิงคโปร์เป็นประเทศชัน้น าส าหรับการน า BIM มาใช้งานและ
มาตรฐานการพฒันาในเอเชยีหรอืแมก้ระทัง่ทัว่โลก ม ี12 มาตรฐาน BIM 
จากภาครฐัของสงิคโปร์ ซึ่งครอบคลุมถึง วิธีการสร้างแบบจ าลองและ
ตวัแทนรูปแบบการน าเสนอและขอ้มลูขององคก์ร   

BCA ได้ตีพิมพ์  BIM Guide Version1.0  และ 2 .0  และปล่อย
ออกมาในปี 2012 และ2013ตามล าดบัเพื่อร่างบทบาทและหน้าที่ของ
สมาชิกโครงการในการใช้ BIM ในแต่ละขัน้ตอนของโครงการ โดย
Version2.0 มีทัง้หมด 4 องค์ประกอบคอื ถึง วิธกีารสร้างแบบจ าลอง , 
ตวัแทนรูปแบบการน าเสนอและขอ้มูลขององค์กร , LOD และแผนการ
ด าเนินโครงการ [15, 16] 

2.3.2การด าเนินการและมาตรฐาน BIM ประเทศเกาหล ี
การใช้ BIM ในการออกแบบและการก่อสร้างโครงการที่ด าเนินการ

โดยภาครัฐและองค์กรสาธารณะได้ร ับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน
ประเทศเกาหลใีนไม่กี่ปีที่ผ่านมา  ในเดอืนมกราคม ปี 2012 การขนส่ง
และกิจการทางทะเล (MLTM) ของกระทรวงที่ดนิประเทศเกาหล ีไดอ้อก
แผนงานการด าเนินงาน BIM ซึ่งระบุว่าจะใช้ BIM ใน 3-4 โครงการ
ก่อสร้างที่ส าคญัในปี 2011 และใช้ 4D BIM ในทุกโครงการก่อสร้างที่
ส าคญัในช่วงปี 2012 ถึงปี 2015 และตัง้เป้าหมายว่าปี 2013 ถงึปี 2015 
BIM จะถูกน ามาใช้ในโครงการแบบครบวงจรที่มมีูลค่าทัง้หมดกว่า  50 
ลา้น$ และ BIM จะเป็นภาคบงัคบัส าหรบัทุกโครงการภาครฐัในปี 2016  
[17] 

เกาหลีได้เปิดตัวมาตรฐาน BIM ทัง้หมด 6 ตัว หน่วยงานของ
รฐับาลในเกาหลี อาทิ  MLTM, PPS และสถาบันก่อสร้างเกาหลีและ
เทคโนโลยกีารประเมนิผลการขนส่งและการวางแผน (KICTEP) รวมถึง
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยกีารก่อสรา้ง เกาหล ี(KICT) ไดม้กีารตื่นตวักบั
การร่างและออก BIM guidelines [18] 

2.3.3 การด าเนินการและมาตรฐาน BIM ประเทศญี่ปุ่ น 
ในปี 2010 กระทรวงที่ดนิ, โครงสรา้งพื้นฐานและการขนสง่ (MLIT) 

ในประเทศญี่ปุ่ นประกาศการเริม่ต้นของโครงการน าร่อง BIM ในอาคาร
ภาครฐัและการซ่อมแซม ซึ่งเป็นความมุง่ม ัน่แรกของรฐับาลญี่ปุ่ นเพื่อน า 
BIM ไปใชใ้นประเทศญี่ปุ่ น [19] 
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 ในปี 2010 สภาผูร้บัเหมางานก่อสร้างของญี่ปุ่ น(JFCC) จดัตัง้ BIM 
Special Section  ภายใต้คณะกรรมการการก่อสร้างอาคาร ซึ่งจะ
มุง่เน้นในการน า BIM ไปใช ้BIM Special Section มุง่เป้าไปที่มาตรฐาน
ข้อก าหนดและการใช้งานของ BIM เพื่อเพิ่มประโยชน์ของ BIM ใน
ขัน้ตอนการก่อสรา้ง ในปี 2011 

ในปี 2012 สถาบันสถาปนิกญี่ปุ่ น (JIA) ออกหลกัเกณฑ์ BIM ซึ่ง
เป็นคู่มือ BIM ส าหรับสถาปนิกที่มีกระบวนการ และความต้องการส่ง
มอบ BIM ต่อมาในปี 2013 JFCC มีการพัฒนาแนวทางส าหรับ BIM 
เกี่ยวกบัความร่วมมอืในการขัน้ตอนการก่อสรา้ง [20] 

อยา่งไรกต็ามการพฒันาแนวทาง BIM ค่อนขา้งช้าในญี่ปุ่ น ยงัไม่มี
การมาตรฐาน BIM แหง่ชาต ิที่ออกโดยหน่วยงานของรฐับาลในประเทศ
ญี่ปุ่ นในปี 2013 [21]  

2.3.4การด าเนินการและมาตรฐาน BIM ประเทศจนี 
นับเป็นการเริ่มต้นใหม่ของจีนที่มีเผยแพร่อย่างรวดเร็วในด้าน

เทคโนโลย ีBIM ในปี 2012 ซึ่งรฐับาลจนีไดม้กีารปล่อย 12th National 
Five Year Plan ซึ่งเป็นแผนปฏบิตังิานระดบัชาต ิโดยไดร้วมหวัขอ้ BIM 
และกรอบการท างาน BIM โดยรฐับาลจนีไดม้กีารก าหนดเป้าหมายของ
การเผยแพร่ BIM ภายใน 5 ปีถดัไป (นับจากปี2012) [22] 

ในช่วงตน้ปี 2012 กระทรวงการเคหะและการพฒันาเมอืงชนบทได้
เปิดตัวโปรแกรมที่จะเริ่มต้นการพัฒนา BIM ซึ่งได้แก่ส่วนที่ เป็น
เกี่ ยวข้องกับมาตรฐานแห่งชาติ  ที่ เรียกว่ า Deliver Standard of 
Building Design Information Modeling [23] และมาตรฐานการจ าแนก
ประเภทและรหสัของการจ าลองขอมูลสารสนเทศการก่อสร้างอาคาร  
(Building Constructions Design Information Model) [24] กบัสถาบนั
การวิจยัอื่น ๆ , บริษัทออกแบบ , ผู้ร ับเหมา, ผู้ผลิตซอฟต์แวร์และ
มหาวทิยาลยั ต่อมาในปลายปี 2014 กไ็ดม้กีารร่างเวอร์ชัน่ของทัง้สอง
มาตรฐานถูกปลอ่ยออกมาก่อนหน้า เพื่อใหป้ระชาชนพิจารณา และในปี 
2015 รฐับาลปักกิง่และรฐับาลเซี่ยงไฮไ้ดป้ล่อย เอกสารการประยุกต์ใช้
มาตรฐานในเดอืนเมษายน (BIM Application Standard) [25] 

2.3.5 การด าเนินการและมาตรฐาน BIM ประเทศไตห้วนั 
ในปี 2015 รฐับาลไตห้วนัไมม่ขีอ้ตกลงส าหรบัการน า BIM ไปใช ้แต่

ตามรฐับาลได้แสดงใหเ้หน็ความกระตือรือร้นที่ BIM โดยการระดมทุน
โครงการวิจยั BIM จ านวนมากและโครงการอุตสาหกรรมเช่นโครงการ
รถไฟฟ้าใต้ดินเมืองไทเปและนิวไทเปซิตี้ศูนย์กีฬาบางมหาวิทยาลยั
แห่งชาติ เช่น มหาวิทยาลยัแห่งชาติไต้หวนั (NTU) และมหาวิทยาลยั
แหง่ชาตเิกาสง กม็คีวามสนใจในการน า BIM มาใชง้าน  

NTU ได้ร ับการตีพิมพ์หนังสือ 3 เล่มคือ Revit in MEP, Revit in 
Structure และ Revit in Architecture ช่วงต้นในปี 1998 NTU ยงัแปล 
AEC (UK) BIM Standards ส าห รับ  Autodesk Revit แล ะส าห รับ 
Bentley Building เป็นภาษาจีนในปี 2010 และ2011 [26, 27] ต่อมา 
NTU พฒันาและเปิดสเปค LOD ของตวัเองในปี 2014 [28] 

2.3.6 การด าเนินการและมาตรฐาน BIM ประเทศฮอ่งกง 
ฮอ่งกงไดเ้ริ่มต้นที่จะใช้เทคโนโลย ีBIM มาเป็นเวลาเกือบทศวรรษ 

แต่การด าเนินงาน BIM ในฮ่องกงยงัคงไม่เป็นที่แพร่หลาย  HA BIM 
standards เป็นมาตรฐาน BIM ชุดแรกที่ ได้ร ับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางในอุตสาหกรรม AEC ฮ่องกง  ในช่วงต้นปี 2013 รัฐบาล 
และ Architectural Services Department (ArchSD) ได้จ ัดตัง้หน่วย

พฒันา BIM และใหก้ารฝึกอบรมหลกัสตูร BIM ที่เกี่ยวขอ้งกบัพนักงาน
ของตัวเอง  ArchSD ได้ใช้ BIM ใน2โครงการน าร่องซึ่งเป็นสตูดิโอ 
RTHK และศูนย์โรงละคร Yau Ma Tei [29] และในปีเดียวกันนัน้สภา
อุตสาหกรรมก่อสร้าง (Construction Industry Council หรือCIC) ใน
ฮ่องกงได้จดัตัง้คณะท างาน BIM เพื่อพัฒนาแผนงานส าหรับการ
ด าเนินงาน BIM และเป็นผูร้บัผดิชอบในการพฒันามาตรฐาน CIC BIM 
ซึ่งคณะท างานก็ได้เปิดตัวแผนงานการน า BIM มาใช้งานส าหรับ
อุตสาหกรรมการก่อสร้างฮ่องกงในปีเดียวกัน [30] ต่อมาในปี 2014 
CIC ได้เปิดตัว BIM Excellence Awards และในช่วงต้นปี 2015 รุ่น
ของแบบร่างที่สมบูรณ์ของ  CIC BIM Standardsก็ไดถู้กปล่อยออกมา
เพื่อใหป้ระชาชนพจิารณา [31] 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รปูที ่2.11 เสน้เวลาแสดงมาตรฐาน/แนวทาง BIM ของแต่ละประเทศใน
เอเชยี (“*” หมายความว่ามาตรฐานทีอ่ยู่ภายใตก้ารเตรยีมการ [21] 

2.3 การท างาน BIM ในแต่ละขัน้ตอนก่อสรา้ง 

ตามมาตรฐาน Singapore BIM Guide v.2 ไดม้กีารกล่าวถงึการวาง
มาตรฐานส าหรับการปฏิบัติวิชาชีพครอบคลุมในส่วนของการวาง
แผนการปฏิบัติงานและผลผลิตในแต่ละขัน้ของโครงการ [3] โดยมี
รายละเอยีดดงัน้ีตวัอกัษรในตาราง 

ตารางท่ี 1 แสดงตวัอย่างผลผลิต BIM ของงานแต่ละขัน้ตอน [32]  

Project stages 
2D drawing 
scales 

General level of detail of 
each BIM model 
element/assembly 

Conceptual Design  
•แผนผงัขอบเขตอาคาร  
•ความเป็นไปไดข้อง 
โครงการ 

1:200 – 
1:1000 

ศกึษา Mass model หรอืรปูแบบ
ขอ้มลูอื่นๆทีแ่สดง รปูทรงอาคาร 
ระยะ พืน้ที ่ปรมิาตร ทีต่ัง้ และ
ทศิทาง 

Schematic/Preliminar
y Design  
•การวางแผนการอนุมตั ิ
•การออกแบบและสรา้ง
เอกสารซื้อ 

1:200 

รายละเอยีดทัว่ไปของอาคาร โดย
มรีะยะ รปูร่าง ต าแหน่ง ทศิทาง 
และปรมิาณ แบบประมาณ และ 
อาจมเีรือ่งขอ้มลูทีไ่ม่ใช่เรขาคณิต
ประกอบ 

Detailed Design 
•อนุมตัแิผนก่อสรา้ง 
•แบบอาคาร

1:200 
แบบจ าลองมรีายละเอยีดมากขึน้ 
มรีะยะ รปูร่าง 
ต าแหน่ง ทศิทาง และปรมิาณทีม่ ี
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Project stages 
2D drawing 
scales 

General level of detail of 
each BIM model 
element/assembly 

สถาปัตยกรรม 
•เอกสารแบบประมลู 

ความแม่นย า และควรจะมขีอ้มลูที่
ไม่ใช่เรขาคณิตประกอบ 

Construction 
•งานโครงสรา้ง 
•งานก่อสรา้ง 

1:5-1:100 

แบบจ าลองมรีายละเอยีดของการ
ก่อสรา้ง การประกอบครบถว้น มี
ประโยชน์ต่อการก่อสรา้ง โดยอาจ
แสดงเป็นเพยีง CAD 2D เพือ่
เป็นรายละเอยีดเสรมิขอ้มลูใน
ขัน้ตอนการออกแบบ 

As-Built 
•TOP/CSC 
•แบบอาคารจรงิ 

1:100 
แบบมคีวามละเอยีดเท่ากบัขัน้ 
Detailed Design แต่มกีาร
ปรบัปรุงแกไ้ขระหว่างการก่อสรา้ง 

Facility management 
•O & M 

1:50 
แบบจ าลองมกีารสรา้งเหมอืนจรงิ
เป็นอาคารทีส่มบูรณ์ 

3. การด าเนินงานวิจยั 

3.1 การศกึษาทฤษฏเีกี่ยวขอ้ง 
ในการท าวิจยัครัง้น้ี  ไดท้ าการศึกษาและคน้คว้าขอ้มูลต่างๆเกี่ยว

งานวิจยัที่ เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการค้นคว้าข้อมูลจากต ารา เอกสาร และ
ผลงานวิจยัทีเกี่ยวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใหท้ราบถึง
ทฤษฎีและหวัขอ้ต่างๆ 
3.2 การสมัภาษณ์ 

3.2.1 การก าหนดค าถามที่ใชใ้นการสมัภาษณ์ 
ในการการสมัภาษณ์ผู้สมัภาษณ์ไดม้กีารก าหนดค าถามเกี่ยวกบัการ

ท างานโดยซอฟแวร์ BIM ในงานก่อสรา้ง ซึ่งมทีัง้หมด 10 ขอ้ ดงัน้ี 
1.) เหตุใดจึงเลอืกใช้ซอฟแวร์ BIM ในการด าเนินงาน เป็นความ

ตอ้งการจากฝ่ายใดที่มกีารเรยีกรอ้งใหใ้ชซ้อฟแวร์ BIM 
2.) ท่านคดิว่าจะไดป้ระโยชนอยา่งไรจากการใชง้านซอฟแวร์ BIM 
3.) ซอฟแวร์ BIM ที่เลอืกใช้ในโครงการคือซอฟแวร์ใด มีเหตุผล

อยา่งไรในการเลอืกใชซ้อฟแวร์นัน้ 
4.) ในกระบวนการก่อสร้างของโครงการมีการแบ่งขัน้ตอนการ

ด าเนินงานเป็นกี่ข ัน้ตอน มีการน าซอฟแวร์ BIM เข้าไปใช้งานตัง้แต่
ขัน้ตอนใด และมรีะดบัความละเอียดของแบบ (LOD) รวมถงึรายละเอยีด
ในการด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอนอยา่งไร  

5.) ในขณะด าเนินงานมีปัญหาและอุปสรรคใดบ้างที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงาน สง่ผลกระทบอย่างไร และมแีนวทางในการด าเนินการแก้ไข
และวางแผนเพื่อป้องกนัปัญหาและอุปสรรคดงักลา่วอยา่งไร 

6.) ในการด าเนินงานมกีารแบ่งหน้าที่และความรบัผิดชอบในงานแต่
ละส่วนอย่างไร ผู้ใดบ้างที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการรบัผิดชอบและการใช้
งานซอฟแวร์ BIM 

7.) ความแตกต่างของขอ้มลู BIM ที่ใช้ในแต่ละขัน้ตอนมผีลต่อการ
ท างานอยา่งไรบา้ง มอีะไรเป็นเกณฑ์ในการประเมนิผลหรอืชี้วดัว่าระดบั
ความละเอียดของแบบและการด าเนินงานมีความเหมาะสมกับแต่ละ
ขัน้ตอนการท างาน  

8.) ในการจดัเกบ็ขอ้มลูและการแบ่งปันขอ้มลูของเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง
กบั BIM มกีารเกบ็ขอ้มลูในรูปแบบใดบา้ง 

9.) ในการใชง้าน BIM ระยะเวลาของการด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน
การท างานเป็นอยา่งไร 

10.) ท่านคดิว่าแนวโน้มของการน าซอฟแวร์ BIM เขา้มาใช้งานใน
อุตสาหกรรมก่อสรา้งในประเทศไทยเป็นอยา่งไร 

3.2.2 การสมัภาษณ์กลุม่บรษิทัตวัอยา่ง 
การสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างบริษัทที่การใช้ซอฟแวร์ BIM ในงาน

ก่อสร้างในประเทศไทย ผู้วิจยัไดเ้ริ่มสมัภาษณ์จากกลุ่มบริษทัที่มสี่วน
ร่วมในการก่อสร้างโครงการในประเทศไทยที่น า Autodesk Revit ใน
งานก่อสร้าง (เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง) จากนั ้นกลุ่ม
ตัวอย่างแรกจะน ากลุ่มตัวอย่างอื่นให้กับผู้วิจยัไปสัมภาษณ์หรือที่
เรยีกว่าวิธกีารสุ่มแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) ซึ่งไดก้ลุม่ตวัอย่าง
ที่สมัภาษณ์มาทัง้สิน้ 5 บรษิทั  

4. ผลการวิจยั 

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลการวจิยัเรื่องกระบวนการใช้แบบจ าลองสาร
สารเทศอาคารในขัน้ตอนโครงการก่อสรา้ง โดยการศกึษาวิจยัครัง้น้ีเป็น
การวิจยัเชิงคุณภาพ ใช้วิธกีารวิจยัโดยการสมัภาษณ์แบบเจาะจงและ
แบบสุม่ตวัอยา่งแบบลูกโซ่ จากบรษิทัออกแบบและบรษิทัก่อสรา้ง ที่มี
เริม่มกีารน าซอฟแวร์ BIM เขา้มาใชใ้นงานจริง จ านวนทัง้สิน้  5 บรษิทั 
ผู้วิจยัยงัไดป้ระกอบกับไดท้ าการศึกษาคน้คว้าจากเอกสารงานวิจยัที่
เกี่ยวขอ้ง หนังสอืและบทความเกี่ยวกบักระบวนการใช้แบบจ าลองสาร
สารเทศอาคาร โดยทบทวนเอกสารที่เกี่ยวขอ้งและศึกษาคน้คว้าจาก
ขอ้มูลหนังสอื บทความ วารสาร และไดจ้ดัท าเป็นตวัอยา่งแสดงการท า
แบบจ าลองสารสนเทศในแต่ละขัน้ตอน เพื่อน าข้อมูลมาประกอบการ
ศกึษาวจิยัใหส้มบูรณ์ โดยน าเสนอผลการวเิคราะห ์ไดด้งัน้ี 

ในค าถามที่  1 จากการสอบถามบริษัทตัวอย่างข้างต้นพบว่า 
เหตุผลที่บริษัททัง้ 5 บริษัทเลือกใช้ซอฟแวร์ BIM ในการด าเนินงาน 
เริ่มต้นมาจากความต้องการของผู้บริหารระดบัสูง ซึ่งเป็นผู้ก าหนดให้
เริ่มหนัมาใช้ซอฟแวร์ BIM ในองค์กรของตนเอง โดยบริษทั C ระบุว่า 
โดยปกติแลว้ ทางบริษทัเองจะชอบที่จะศกึษาและมคีวามสนใจที่จะหา
โปรแกรมใหม่ๆอยูเ่สมอ จงึเริม่มกีารศกึษาโปรแกรม BIM ซึ่งตวัที่ใชอ้ยู่
ปัจจบุนัคอืซอฟแวร์ BIM ตวัหน่ึงที่สามารถเขา้กบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ที่มอียู่ในบริษทั โดยในบรษิทัจะใชก้บังานเฉพาะสว่นที่มขีอ้ก าหนดจาก
ทางเจา้ของงานหรืองานที่ต้องการโชว์ศักยภาพ รวมถึงโครงการที่มี
ความซบัซอ้น จ าเป็นตอ้งใชเ้ครื่องมอืในซอฟแวร์ BIM  เพื่อการแกไ้ข
ปัญหา ซึ่ งทุกโครงการจะใช้ BIM ทัง้หมดไม่ได้เพราะมีเรื่องของ
คา่ใชจ้า่ยเขา้มาเกี่ยวขอ้ง 

ค าตอบที่ได้จากการสมัภาษณ์ค าถามที่ 2พบว่าทัง้  5 บริษัทมี
ความเหน็ที่ตรงกนัว่าประโยชน์ที่ไดร้บัจากจากการใชง้านซอฟแวร์ BIM 
คือการที่สามารถลดปัญหาในเรื่องของการเคลียร์แบบ ท าให้แบบมี
ความแม่นย าและน่าเชื่อถือ ผู้ให้ส ัมภาษณ์จากบริษัท A บอกถึง
ประโยชน์ที่ได้จาก BIM คือความมัน่ใจของข้อมูลที่ได้ร ับ เห็นภาพ
ก่อนที่จะจา้งงาน ซึ่งผูใ้หส้มัภาษณ์จากบรษิทั B ไดพู้ดถงึประโยชน์ของ 
BIM จากประสบการณ์การใช้กับองค์กรเพิ่มอีกว่านอกจากจะช่วย
ปัญหาในเรื่องของการเคลยีร์แบบ ที่กลา่วมาขา้งตน้แลว้ BIM ยงัลดการ
เกิดข้อผิดพลาดในหน้างาน ( Deflect) ท าให้งานมีคุณภาพมากขึ้น 
สามารถเช็คหรือตรวจสอบการชนกนัของงาน (Clash) ประหยดัเวลา
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และค่าใชจ้่ายในการท างาน ซึ่งสอดคลอ้งและคลา้ยคลงึกบัความคดิเหน็
ในสว่นของผูใ้หส้มัภาษณ์จากบรษิทั  C D และ E ตามล าดบั 

ในค าตอบค าถามข้อที่  3 จากค าให้ส ัมภาษณ์จากบริษัทที่ ให้
ส ัมภาษณ์บริษัท  A B และ E ใช้ซอฟแวร์BIM ตัวหน่ึงที่ สามารถ
ท างานวมกนัซอฟแวร์อื่นๆได ้ซึ่งผู้ใหส้มัภาษณ์ที่มาจากบริษทั A ไดใ้ห้
ขอ้มูลเพิ่มเติมอีกว่า เดมิเริ่มแรกนัน้ใช้ซอฟแวร์อื่นมาก่อน จากนัน้น้ีมี
การเปลี่ยนซอฟแวร์และปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้ซอฟแวร์ที่กล่าวมา
ขา้งต้น และบริษทั E ไดใ้หเ้หตุผลที่ใช้ซอฟแวร์ตวัเดยีวกนักบับรษิทั A 
และ B เน่ืองจากเหตุผลว่าซอฟแวร์ใช้การแบบก่อนหน้าน้ีที่เป็นซอฟแวร์
จากคา่ยเดยีวกนั 

นอกจากค าตอบจากการสมัภาษณ์ที่กลา่วมาขา้งต้นแลว้ บริษทั C
และ D เป็นบรษิทัที่เลอืกใช้ซอฟแวร์หน่ึงที่สามารถเขา้กบัคอมพวิเตอร์
หลกัของบริษทัได ้เน่ืองมาจากคอมพิวเตอร์ในบริษทัเป็นคอมพิวเตอร์
แมคอินทอชหรือที่รู ้จกัในชื่อย่อว่า แมค Mac จะใช้ไดเ้ฉพาะซอฟแวร์ 
ดังกล่าวเท่านั ้น โดยบริษัท C จะเลือกงานที่ลูกค้าไม่ได้ระบุให้ใช้
ซอฟแวร์ตวัอื่น และปฏเิสธ หรอืไมร่บังานที่เป็นการระบุใหใ้ชซ้อฟแวร์ที่
ไม่ใช่ซอฟแวร์ตวัเดยีวกันกบัที่บริษทัเลอืกใช้ แต่บริษทั D จะมกีารใช้
ซอฟแวร์ตวัอื่นร่วมดว้ยบา้ง เฉพาะในกรณีที่ลกูคา้ระบุมาตัง้แต่ตน้ 

จากค าถามที่  4 พบว่า บรษิทั B C D และ E มกีารแบ่งช่วงของการ
ท างานที่คลา้ยกนั บริษัท B จะเริ่มขัน้ตอนแรกคือขัน้ Primary Design 
ซึ่งขัน้ตอนน้ีจะแล้วแต่ Designer ว่าถนัดโปรแกรมอะไร หลงัจากได้
โจทย์จากลูกคา้ก็จะน ามาขึ้น Model เป็นกล่องและมีการก าหนดพื้นที่ 
จากนัน้ขัน้ตอนถดัมาคอื  Design Development แบบจะเริ่มมหีอ้งเพิ่ม
เขา้มา มกีารใสช่ื่อหอ้งให ้พื้นที่ของแต่ละหอ้ง ตามดว้ยขัน้ตอน Working 
Drawing เป็นการเริ่มท าแบบก่อสร้างเป็น For Construction ลูกคา้จะมี
การเปลี่ยนแปลงแบบไปเรื่อยๆซึ่งจะมีการสร้าง Model มากกว่า 1 
Model  

บริษทั C จะเริ่มที่การน าเสนอในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมทัว่ไป 
ท าโมเดล ท าภาพ แสงและเงาต่างๆมโีมเดลม ีElevation Section  ใน
ส่วนที่ต้องคุยกบัเจ้าของงาน จะเป็นแบบคร่าวๆที่เป็นรูปทรงมีการใส่
รายละเอียดที่เป็นรูปร่าง มกีารใสว่สัดุ  และ Element ต่างๆ จากนัน้ใน
ขัน้ตอนของการ Develop จะแก้แบบต่างๆมกีารระบุ Hat ของผิวต่างๆ 
ต่อมาในขัน้ตอน Construction จะเอาแบบมาเพื่อขออนุญาต เอาแบบที่
ท าจัดในรูปของ 2D เอามาพัฒนา ส่วนในงานระบบจะส่งต่อให้ทาง
วศิวกร  ซึ่งจะสง่เป็น 2D และตวั Model  

ผูใ้หส้มัภาษณ์ไดร้ะบุว่าในขัน้ตอนของการท างานจรงิไมส่ามารถระบุ
ได้ตายตัวว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่ งโดยหลักแล้ว ใน  Step 1 ซึ่ งผู้ ให้
สมัภาษณ์เรียกว่า Plane Elevation Section Model จะ มขี้อมูลให้ดูว่า
พื้นที่เท่าไหร่สงูเท่าไหร่ ถดัมาใน Step2 จะเริม่มกีารใสว่สัดทุี่ถูกตอ้งเริ่ม
ตกแต่ง มกีารใส่ Element ต่างๆใสล่กูเล่นรายละเอยีดที่ชดัเจนขึ้น ถา้จบ 
Design Development สามารถส่งต่อให้วิศวกรได้เลย ในการส่งขอ
อนุญาตไม่ต้องมีความชดัเจนมาก ซึ่งจะแบบตามมาตรฐานการเขียน
แบบอนุญาตตามปกต ิมกีารตัง้ขนาดเสน้ต่างๆตามที่ก าหนด  

หลงัจากนัน้ก็พัฒนาตอนช่วง Construction อีกทีหน่ึง ซึ่งAS-Build 
กจ็ะแกต้ามก่อสรา้ง  การท างานบางโครงการมกีาร Export เป็น BIM X 
ใหส้ามารถดูในแทบ็เลต็ได ้รายละเอยีดขึน้อยูก่ารสื่อสาร การท าแบบถ้า

เขา้ใจกนักท็ าไดเ้ลย ซึ่งอาจจะตอ้งมกีารลงรายละเอยีดตัง้แต่แรกส าหรบั
บางงาน 

บริษัท  D ระบุขัน้ตอนท างานหลักๆออกเป็น 3 ขัน้ตอน คือ 
Schematic Development, Develop Development แ ล ะ  Estimate 
Development 

บรษิทั E ผู้ใหส้มัภาษณ์ใหข้อ้มลูว่า ปัจจบุนับรษิทัยงัไมม่โีครงการที่
ใช้ BIM ตัง้แต่ต้น เริ่มต้นที่ข ัน้ตอน Concept จะมีการท าให้เห็นเป็น
เพียงรูปร่าง ทางเข้าออกโครงการ และพื้นที่วนรถ  รายละเอียดพื้นที่
ประมาณซึ่งคดิเป็นเปอร์เซ็นต์ ต่อมาขัน้ตอน Schematic เริ่มแบบจะมี
เป็นแผ่นออกมา แต่ยงัไม่มรีายละเอยีดของวสัดุ หรอืรายละเอยีดต่างๆ
ออกมา มใีหรู้ว่าคอือะไรแต่ยงัไม่มกีารลงรายละเอียดเกี่ยวกบัจะท าใหรู้้
ว่าแต่ละอยา่งเป็นอย่างไร  ถดัมาเป็นขัน้ตอน Design Develop จะบอก
รายละเอียดทุกอย่าง จะลงละเอียดแบบว่าติดตัง้อย่างไรมีอะไรชนกัน
อย่างไรบ้าง และต่อมาในแบบของ Construction จะท าแบบเพื่อให้
ก่อสร้างได ้มรีายละเอียดทุกอย่าง งานระบบจะขึ้นอยู่กบัว่าอะไรส าคญั
ถา้งานที่มรีะบบเยอะก็จะเขา้มาในช่วงแรก แลว้แต่ความส าคญัของงาน  
งานไม่สามารถระบุได้ว่าขัน้ตอนไหนแค่ไหน จะขึ้นอยู่กบัความส าคญั
ของงาน 

แต่ขัน้ตอนของบรษิทั A นัน้จะแตกต่างต่างจาก 4 บริษทัที่กล่าวมา
ขา้งต้น บรษิทัA จะมกีารแบ่งขัน้ตอนตามรูปแบบที่บริษทัก าหนดไว้ ซึ่ง
แบ่งออกเป็น P0-P16 งานคอนโดจะเริม่น า BIM มาใชง้านตัง้แต่ขัน้ตอน
Tender ซึ่งเป็นช่วงที่แบบเริ่มน่ิง ท าเพื่อรู้งบประมาณในการจดัซื้อจดั
จา้งและการเคลยีร์วสัด ุในขัน้ตอนการท าแบบส าหรบังานก่อสรา้ง (For 
Construction) จะท าเพื่อการเคลยีร์การชน (Clash) ของงาน  ส าหรบัใน
หน้างานจะในแอพพลเิคชัน่ A360 ในการดโูมเดล 

งานบ้านเดี่ยวและงานทาวน์ เฮ้าส์ จะใช้  BIM ในช่วง Design 
development แล ะ ช่ ว งก า รท าแ บ บ ส าห รับ งาน ก่ อ ส ร้ า ง  ( For 
Construction) โดยจะใช้ Alto CAD ก่อน เมื่อจะสร้างจริงจงึจะท าแบบ 
BIM ทีหลงั หน้างานจะไดไ้ฟล์ที่เป็น A360 ที่สามารถดูรายละเอียดได ้
แบบที่ใช้ในหน้างานบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ จะเป็นเหมือนแบบ As-
Build   

ในเรื่องของระดบั LOD บริษัท A การระบุ LOD ช่วงTender หาก
เทยีบในขัน้ตอนทัว่ๆไปแลว้จะใช ้LOD300 ช่วง Conceptual Design ใช้ 
LOD350 ง า น  Shop Drawing (Detailing Design)ใ ช้  LOD400 ซึ่ ง
ใน ช่ ว งTender, Conceptual Design และ  Shop Drawing (Detailing 
Design ) การระบุ LOD ขา้งตน้จะใชเ้ฉพาะ Element 

ทางบริษัท  B จะ เริ่มที่  LOD 200หลังจากจบ  Drawing จะใช ้
LOD350 ซึ่ งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า LOD350 จะได้ทั ง่ 
Clash Analysis, Combine, Cost แต่ราคาต้องมกีารตรวจสอบอีกครัง้ 
เพราะในโปรแกรมไม่สามารถคิด Benefit ได้ โปรแกรมจะนับแค ่
Element ที่ถูกสรา้งขึ้นเท่านัน้ แต่ผู้รบัเหมา จะสามารดงึขอ้มูลปรมิาณ
จากทางโปรแกรมไปใช้ได ้สว่นบรษิทั D ผูใ้หส้มัภาษณ์ใหข้อ้มลูว่า การ
ก าหนด LOD มีการระบุตามแบบมาตรฐานทางมาตรฐานของ
ต่างประเทศ ซึ่งทางลูกค้ามแีบบฟอร์มมาให ้ในส่วนของรายละเอียด
เลก็ๆจะใช้ CAD ระดบัLOD หรือระดบัการท างานในขัน้ตอนต่างๆไม่
สามารถก าหนดได ้ขึ้นอยู่กบัว่าแบบสื่อสารได้ครบถ้วนตามแต่ละขึ้น
ตอนหรือยัง ขึ้นอยู่กับ  Timeline ของงาน ระดับLOD ขึ้นกับความ
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จ าเป็นของลูกค้าและระยะเวลาที่มีในการเขียนแบบ LOD400 จะ
ละเอียดมากถึงขัน้ การเขียน Hanger ที่ แขวนท่อซึ่ งบางครัง้ไม่
จ าเป็นต้องเขยีนทัง้น้ีต้องพิจารณาไปตามความจ าเป็นของการใช้งาน
ของลกูคา้ แต่ละบรษิทัมคีวามเขา้ใจในระดบั LOD ที่ต่างกนั 

จากค าตอบจากค าถามขอ้ที่ 5  พบว่าปัญหาหลกัๆที่พบสว่นมากคอื
ทศันคติซึ่งเป็นปัญหาแรกของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานโดย
ใช้BIMเข้ามาช่วยในการด าเนินงาน ซึ่ งบริษัท B ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า 
ทศันคตขิองแต่ละคนสง่ผลใหค้นไม่อยากเรยีนรูเ้พิม่ยดึตดิกบัการท างาน
แบบเดมิๆ เช่นเดยีวกบับริษทั A และ E โดยบรษิทั E พูดถึงเรื่องน้ีว่าคอื
ทัศนคติต่อในเรื่องของเวลา ซึ่งการใช้งาน BIM จะมีความยุ่งยาก
มากกว่า 

ล าดบัถดัมาเป็นเรื่องของคา่ใช้จา่ยที่เพิ่มขึ้น โดยบรษิทั A, B และ E 
มกีารใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัเรื่องน้ีโดยสรุปใจความไดว้่า บรษิทัต้องมทีัง้
ค่าใช้จ่ายในส่วนของการฝึกอบรมพนักงานในการใช้ซอฟแวร์ และค่า
อ านวยการในส่วนของซอฟแวร์ BIM รวมทัง้ค่าใช้เน่ืองจากการเปลี่ยน
คณุสมบตัขิองคอมพิวเตอร์ภายในองคก์รเพื่อรองรบัฟังก์ชัน่การใชง้าน
ของซอฟแวร์ เพื่อใหม้กีารใชง้านอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เรื่องความช านาญในการใชง้านของบุคลากรก็เป็นอกีประเดน็หน่ึงที่
บริษทั A  B และ C เหน็ตรงกนัว่าเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานโดย
การใช้งานซอฟแวร์ BIM บริษทั C ไดก้ลา่วว่า “ช่วงแรกจะช้าเพราะไม่ม ี
libraries ท าใหก้ารเขยีนในตอนแรกช้า  แต่ในขัน้ตอนหลงัๆจะเร็วกว่า 
ในเรื่องของการตวัภาพตดัหรอืเช่นการท า 2D 3D จะเรว็กว่า” 

แต่บรษิทัD และ E ไดใ้หค้วามเหน็ที่แตกต่างกบับรษิทัขา้งต้น โดย
ผูใ้หส้มัภาษณ์จากบรษิทั D เหน็ว่าระยะเวลาการท างานโดยใชซ้อฟแวร์ 
BIM มคีวามใกลเ้คียงกบัการใช้งาน CAD ทัว่ไป ซึ่งสอดคลอ้งกบัค าให้
สมัภาษณ์ของผู้ใหส้มัภาษณ์จากบริษทั E ที่ไดก้ล่าวว่า “ความช านาญ
ไม่ส่งผลในเวลาการท างาน แต่ กระบวนการในการอนุมตัิแบบ BIM จะ
ใชเ้วลาเยอะขึน้ เพราะบางครัง้กม็เีรื่องที่ตอ้งเคลยีร์มากขึน้” 

อีกสิ่งห น่ึ งที่ เป็น ปัญ หาที่ พ บกันส่วน ใหญ่ คือ เรื่ อ งขอ งการ
ประสานงานกนัระหว่างผู้ใชซ้อฟแวร์ BIM (Corroborations) ทัง้ในส่วน
ของผูอ้อกแบบและผูร้บัเหมาเอง  

ค าถามที่6 ซึ่งเป็นค าถามในเรื่องของการแก้ปัญหาในเบื้องตน้ หาก
เป็นปัญหาเรื่องคา่ใช้จา่ย โดยมากบรษิทัที่ใชซ้อฟแวร์ BIM จะไดร้บัการ
สนับสนุนจากทางผูบ้รหิารระดบัสงูอยูแ่ลว้  

การแกปั้ญหาที่เกดิขึน้ของบรษิทั A  ผู้ใหส้มัภาษณ์ไดใ้หข้อ้มูลว่า
จะมกีารรบัฟังใหม้ากขึน้ โดยใหเ้หตุผลว่าคนในแต่ละกลุ่มจะมคีวามคดิที่
ไม่เหมอืนกนัดูการวางแผนการเลี่ยนแปลงใหม้คีวามรดักุม ค่อยๆเป็น
ค่อยๆไป มกีารการส่งพนักงานไปอบรมการใช้ซอฟแวร์เรื่อยๆ และมี
การจ่ายค่าจ้างในอัตราที่พนักงานสามารถอยู่ได้เรียนรู้จากความ
ผดิพลาดหรอืขอ้ตดิขดัในแต่ละกรณีที่เกดิขึน้ในการท างาน 

การแก้ปัญหาของบริษัท B คือมีการอบรมการใช้ซอฟแวร์ให้กับ
พนักงานเช่นเดียวกับบริษัท A นอกจากน้ียงัทีการจ้าง Specialist ที่
เกี่ยวกบั BIM และจา้ง BIM Manager ในบรษิทัเพื่อคอยแก้ไขปัญหาการ
ใช้ซอฟแวร์ในขณ ะท างาน ในส่วนของปัญหาการประสานงาน 
(Corroborations) ทางบรษิทัจะมกีารท าความเขา้ใจกบับุคลากรที่ท างาน
ในส่วนของ BIM เพื่อใหทุ้กคนเขา้ใจถึงความรบัผิดชอบของงาน มกีาร
แชร์ขอ้มลูระหว่างกนัและกนัตลอด เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายเดยีวกนั ท าให้

คนที่ใช้ BIM มคีวามเขา้ใจที่เป็นหน่ึงเดยีวกนัว่า Model ไม่ใช่ของเราคน
เดยีว แต่เป็นของทุกคนที่ท างานร่วมกันความโปร่งใสของโปรแกรม คอื
ตอ้งมกีารท างานที่ละเอยีดขึน้ ไมท่ าการเขยีนแบบมัว่แอบเอาการเขยีน
แบบ 2D ไปแปะไว้ในแบบ เพราะทุกคนสามารถเข้าไปดู Model ได้
ทัง้หมด 

บริษัท C จะท าแค่แบบส าหรบัก่อสร้าง ซึ่งมีปัญหาในช่วงแรกใน
เรื่องของการส่งแบบใหก้บัผูร้บัเหมา ซึ่งแกปั้ญหาโดยการเป็น DWG ที่ 
Auto CAD สามารถเปิดได้ และระยะหลงัก็ทีการค้นหาผู้ร ับเหมาที่
สามารถเปิดไฟลห์รอืปรบัใชง้านจากทางบรษิทัดว้ยผู้รบัเหมาบางบรษิทั 
ดา้นปัญหาในการใช้ค าส ัง่ของโปรแกรม หรอืค าส ัง่ที่ซบัซอ้นที่ซ่อนอยูใ่น
โปรแกรม ทางทีมผู้ใช้งานซอฟแวร์จะมีการร่วมกนัหาค าตอบ และใช้
ค าส ัง่ที่จ าเป็นไม่ไดใ้ช้อะไรที่ยุ่งยากใหเ้กินความจ าเป็นที่ต้องใช ้บริษทั
ใชว้ิธกีารศกึษาดว้ยตวัเอง ไมไ่ดม้กีารเทรน ส่วนในการประสานงานกบั
ผู้รบัเหมา แรกๆอาจจะแปลกไปบ้าง ในงานที่เร่งก็จะมกีาร Draft เป็น 
AutoCAD อกีท ีซึ่งแกไ้ขโดยการใชท้มีงานที่ใชโ้ปรแกรมเดยีวกนั 

บริษทั D ใหค้วามเหน็จากประสบการณ์โดยตรงของผูใ้หส้มัภาษณ์
เองว่า ไม่มกีารท าแบบในสว่นของ ผู้รบัเหมาที่ใช ้BIM เลย ในประเทศ
ไทย ปัญหาที่พบคอืเรื่องของการ Export File และใหค้ าแนะน าว่าควรจะ
เป็นการแบ่งข้อมูลผ่าน Cloud  และแนะน าใหผู้้ที่เริ่มมาใช้ซอฟแวร์ 
BIM มีการ Export Fileเป็น ไฟล์ IFC ปัญหาหลกัๆคือในประเทศไทย
เองยงัไมม่กีารใช ้BIM เท่าที่ควร ในประเทศไทยยงัอยูใ่นช่วงต้นของการ
เริม่ใชง้าน 

และสุดท้ายคือผู้ให้ส ัมภาษณ์จากบริษัท E ได้กล่าวว่า “เรื่อง 
Budgedก็เป็นเรื่องส าคญัในการท างานปัญหาในเรื่องเงนิก็แก้ด้วยการ
ใชเ้งนิซื้อซอฟแวร์ สว่นเรื่องทศันคตกิ็ใชเ้วลาในการคอ่ยๆเปลีย่นจากที่
ต่อตา้นเป็นยอมรบัใชง้าน คอ่ยๆศกึษาเรยีนรูไ้ปเรื่อยๆ”       

ในการสมัภาษณ์เกี่ยวกบัการด าเนินงานถงึการแบ่งหน้าที่และความ
รับผิดชอบในงานแต่ละส่วน บริษัท  Bและ E จะมีการแบ่งความ
รบัผดิชอบเป็นสว่นๆ และจะน างานของแต่ละสว่นมารวมกนัในตอนทา้ย 
โดยบริษทั B มกีารแบ่งหน้าที่ต้องมกีารแบ่งงานและใหค้วามส าคญัใน
ทีมที่ เท่าๆกัน มีการ ฝึกอบรมให้กับพนักงาน การใช้ BIM เป็นการ
ผลกัดนัใหพ้นักงานมวีามกดดนัที่จะกระตุน้ตวัเองใหม้กีารพฒันาตวัเอง 

บริษัท Cและ D จะแบ่งหน้าที่ ไปตามแต่ละโครงการ โดยผู้ให้
สมัภาษณ์จากบรษิทั D ไดใ้หข้อ้มูลถึงการแบ่งหน้าที่ว่า การแบ่งหน้าที่
แบ่งหน้าที่การท างานของบริษทันัน้จะเป็นไปตามโครงการ จะมหีวัหน้า
โครงการและมทีมีในการท าแต่ละโครงการ 

ส่วน ในบริษัท  A จะมีการจ้าง Outsource จากภายนอกมา
ด าเนินงานซึ่งจาเดินจะแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ งานสถาปัตยกรรม 
งานโครงสร้าง และงานระบบ ซึ่งหากโครงการใดมีการใช้งานของ
ซอฟแวร์ BIM ร่วมดว้ย จะมกีารจา้ง Outsource ในสว่นของ BIM เขา้
มาดูแลทัง้ 3 ส่วนขา้งต้นโดยจะอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของ ผู้จดัการ
โครงการ ในบรษิทั 

จากข้อมูลการสมัภาษณ์จากการถามค าถามในข้อที่ 7 ถึงเรื่อง
ความแตกต่างของขอ้มูล BIM ที่ใช้ในแต่ละขัน้ตอนมผีลต่อการท างาน
และเกณฑ์ในการประเมนิผลหรือชี้วดัว่าระดบัความละเอียดของแบบ
และการด าเนินงานมีความเหมาะสมกับแต่ละขัน้ตอนการท างาน ทุก
บรษิัทให้ความเหน็ที่ตรงกนัว่าในเกณฑ์ในการประเมนิผลหรือชี้วดัว่า
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ระดบัความละเอยีดของแบบและการด าเนินงานมคีวามเหมาะสมกบัแต่
ละขัน้ตอนการท างานนัน้ ไม่มีเกณฑ์การวัดที่ตายตัว ตัวชี้ว ัดความ
เหมาะสมของแต่ละขัน้ตอนจะขึ้นอยู่กบัว่า ในขัน้ตอนนัน้ลกูคา้ต้องการ
ขอ้มูลอะไร ขอ้มูลที่ไดม้า สามรถใช้งานหรือด าเนินงานต่อในขัน้ตอน
ถดัไปได้หรือไม่ รวมไปถึงว่าก าหนดเวลาของขัน้ตอนนัน้เท่าใด และ
สดุท้ายต้องดูว่างานนัน้กระทบต่องานใดบ้าง มคีวามจ าเป็นหรือไม่ที่จะ
เขยีนแบบโดยละเอยีด 

ค าถามที่ 8 จากการสมัภาษณ์พบว่า ทุกบรษิทัมกีารจดัเกบ็และตัง้
ชื่อไฟลต์ามมาตรฐานของบริษทั ในส่วนของการจดัเก็บไฟล์งาน BIM มี
การจดัท า BIM Server เพื่องา่ยต่อการจดัเกบ็และแบ่งปันขอ้มลู 

บรษิทั B ไดใ้หข้อ้มูลในการจดัเก็บไฟลว์่า ในขอ้มลูที่เป็น Revit นัน้ 
ทางบริษทัมกีารเกบ็เป็นไฟลแ์ยกตัง้แต่แรก แลว้จงึน าไฟล์ต่างๆมาลงิค์
เขา้หากัน ซึ่งการลงิค์เข้ารวมกันจะท าให้เปิดง่ายและท างานง่าย ทุก
อยา่งจะม ีCenter File หมด เช่นเดยีวกบับรษิทั D ที่การจดัเกบ็ขอ้มลูจะ
แยกเป็นไฟล์แต่ละขัน้แลว้ค่อยดงึขอ้มูลเขา้ไปแต่การอพัเดทขอ้มูลผนัง
จะยากแต่การเป็นไฟลเ์ดยีวเลยจะยากในการเปิดใชง้าน 

บริษัท  E ตั ้งชื่ อ ไฟ ล์ต ามระบบของบริษัท  ซึ่ งอ้างอิงขอ ง 
international ใช ้โดยมกีารศึกษา UK US Singapore และ NIBS แต่ใน
การท างานจรงิบางครัง้กร็ะบุไมไ่ดต้ามนัน้ 

ค าถามที่9 เกี่ยวกบัสว่นของระยะเวลาในการท างาน บรษิทั B ไดใ้ห้
ความเหน็ว่า  ในการท า BIM เพิม่เวลาในการเคลยีร์แบบในช่วงแรก ท า
ให้ผู้รบัเหมาเสยีเวลาในการเคลยีร์แบบหน้างานน้อยลง โดยเวลาการ
ท างานสามารถแปรผนัไดต้ามประสบการณ์ของแต่ละคน สอดคลอ้งกบั
ค าใหส้มัภาษณ์ของผูใ้หส้มัภาษณ์จากบรษิทั D 

ผู้ให้สมัภาษณ์จากบริษัท B กล่าวว่า”ระยะเวลาในการท างานเมื่อ
เทยีบกบั CAD ไม่มผีล ไมว่่าจะ BIM หรือ CAD ตอ้งเสรจ็ใหท้นัเวลาแต่
ในช่วงแรก ช่วง Prelim CAD อาจจะใช้เวลาน้อยกว่า แต่ BIM ใสม่าครบ
กว่า ซึ่งในระยะหลงั BIM จะเรว็กว่า ถ้าหากมคีวามช านาญมากขึ้นเวลา
มีการแก้ไขแบบCAD จะช้ากว่า BIM เพราะเวลาท้ายๆที่แบบเยอะๆ 
CAD ตอ้งมาปรบัรายละเอยีดทลีะแผ่น ” 

ซึ่งคลา้ยกบัผูใ้หส้มัภาษณ์จากบรษิทั E ที่พูดถงึระยะการท างานไม่
ต่างกนัเมื่อเทียบกบัการเขยีนแบบด้วย CAD ในขอ้แมท้ี่ว่าม ีlibraries 
ที่เหมอืนกนัและความช านาญเท่ากนั 

และในค าถามข้อสุดท้ายคือค าถามข้อที่  10 ผู้ให้ส ัมภาษณ์จาก
บริษัท A ได้กล่าวให้ความคิดเห็นกับค าถามน้ีว่า”เจา้ของโครงการจะ
ชอบ แต่ในด้าน Design อาจจะช้า ถ้าไม่ถูกบังคับให้ท าและต้องม ี
Intensive ที่เพียงพอ ความคาดหวงัจากการฟังขอ้มูลจากทางเซลล์ของ 
Owner อาจท าให้มีความที่เยอะขึ้นกับDesigner ท าให้ Designer เอง
รูส้กึไมอ่ยากท า” 

ในค าถามเดยีวกนั ผูใ้หส้มัภาษณ์จากบริษทั Bไดใ้หค้วามคดิเหน็กบั
เรื่องน้ีว่า แนวโน้มBIM จะถูกนิยมมากขึ้น บรษิทัต่างๆจะหนัมาใช้ BIM 
มากขึน้เพราะมคีวามสะดวกในการปรบัเปลีย่นแบบ  ในแต่ละองคก์รตอ้ง
มกีารพัฒนา เพื่อพัฒนาเครื่องมอื เพื่อให้มคีวามสะดวกสบายในการ
ท างานที่มากขึ้น ซึ่งนิยาม BIM ในความคิดเห็นของผู้ให้ส ัมภาษณ์: 
Building Information Modeling  เป็นการจดัการทุกอยา่ง ที่ครอบคลมุ
ทัง้วงจร เป็นการท างานที่เหมอืนสงัคม มกีารรบัผิดชอบร่วมกนัในการ
ท างานในแบบ 

ผูใ้หส้มัภาษณ์จากบรษิทั C ไดใ้หค้วามคดิเหน็กบัเรื่องน้ีว่า “BIM ใน
ไทยเริ่มมีการใช้งานมากขึ้น ตามสถาบนัการศึกษาเริ่มมีการสอน BIM 
มากขึ้นแนวโน้มที่จะมาแทน CAD อาจจะเป็นไปได้ แต่ CAD จะไม่
หายไปเลยซึ่งเทียบกับแบบเขียนมือซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีอยู่ ในการ
เปลี่ยนแปลง เราไม่สามารถโละคนเก่าออกไปได ้แต่คนยุคใหม่จะเริ่มมี
การพฒันาและใชง้านมากขึน้ กลุม่คนกลุม่ใหม่ๆ จะมกีารสนใจที่จะเรยีนรู้
อะไรใหม่เพื่อนความสะดวกสบายของการใชง้าน เมือ่มกีารเปลี่ยนแปลง
กลุ่มคนใหม่ๆมมีากคน วนัหน่ึงคนเก่ากจ็ะมคีวามคดิที่จะเปลีย่นตามไป
เอง” โดยไดร้ะบุความคดิเหน็เกี่ยวกบั BIM ในตอนทา้ยการสมัภาษณ์ว่า  
BIM เป็นขอ้มูลที่ขอ้มูลที่ครบ มีเงื่อนไขในการเขยีนแบบ มรีะบบในตัว 
Mat.ที่เราจะใช้งาน ซึ่งจะมี –ข้อมูลที่ก าหนดในตวัโปรแกรมอยู่แล้ว มี
รายละเอยีดที่ครอบถว้น 

ผู้ให้สมัภาษณ์จากบริษัท D กล่าวว่า “ตอนน้ีคนยงัไม่ค่อยกล้าใช้
งานเน่ืองจากทางวศิวกรก็ยงัไมม่ใีช ้แต่หากมกีารพฒันาและเริ่มใช้ หรือ
มกีารบงัคบัใช ้กจ็ะมกีารใช้งานที่มากขึน้ และไดร้บัความนิยม คนอาจจะ
หนัมาใชง้านมากขึน้” 

และสดุท้ายผูใ้หส้มัภาษณ์จากบริษทั E ไดใ้หค้วามคดิเหน็ในเรื่องน้ี
ว่า ในสายงานก่อสรา้งจะช่วยประหยดัรายจ่ายคา่รื้อถอน คุม้ค่าที่จะใช้
และลงทุน แต่ในสถาปนิก จะมีความยุ่งยากซบัซ้อนมากขัน้ อาจจะมี
หน้าที่ที่ต้องตดัสนิใจมากขึ้นในบางขัน้ตอน แบบจะมคีวามชัดเจนมาก
ขึน้ ไมส่ามารถละบางสว่นไปได ้ ท าใหส้ถาปนิกรูส้กึว่าภาวะทัง้หมดตก
อยูท่ี่ตวัสถาปนิกเอง ในประเทศไทยใชป้ระโยชน์ในดา้นน าเสนอมากท า
ใหต้้องใส่รายละเอียดที่มากขึ้นตัง้แต่แรก ท าใหส้ถาปนิกรู้สกึไม่อยาก
ท ากระบวนการ ในการท างานที่ไม่ชดัเจนเหมอืนในต่างประเทศ มกีาร
แบ่งหน้าที่ที่ชดัเจน ท าใหใ้นประเทศเราภาระจะตกมาที่ผูอ้อกแบบ โดย
ได้กล่าวใหค้วามแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบั นิยามของ BIM ว่า “BIM 
คอือาคารเสมือนในคอมพิวเตอร์ ที่ถูกสร้างขึ้นมา เป็นการท าอาคาร
จรงิๆขึ้นในคอมพิวเตอร์โดยตัง้บนพื้นฐานของความเป็นจริง ซึ่งอาจจะ
เป็นตามความเป็นจรงิทุกอยา่งได ้ในการท า BIM เคยท างานอยา่งไรท า
อยา่งนัน้ ไมต่อ้งท าอะไรเพิม่เตมิ งานตอ้งการอะไรกท็ าตามนัน้” 

5. สรปุและวิเคราะห์ผล 

จากการสมัภาษณ์จากทัง้หมด 10 ค าถามขา้งต้น สามารถสรุปได้
ดงัน้ี 
5.1 การด าเนินงานBIM ในประทศไทยในปัจจบุนั 

ในประเทศไทยนัน้ยงัไม่มีการน า BIM เขา้ไปใช้จนถึงในขัน้ตอน 
Facilities Management (Maintenance) สว่นใหญ่จะใชถ้งึเพยีงขัน้ตอน 
As-Build ซึ่งในขัน้ตอนน้ีแบบที่ไดจ้ะมาจากแบบในขัน้ตอนการก่อสรา้ง 
บริษทัที่มกีารใช ้BIM จะมกีารตัง้ชื่อไฟลต์ามมาตรฐานของบรษิทั และ
ในส่วนของการจดัเก็บไฟล์งาน BIM แต่ละบริษัทที่ใหส้มัภาษณ์มกีาร
จดัท า BIM Server เพื่อง่ายต่อการจดัเก็บและแบ่งปันขอ้มูล ปัจจยัที่มี
ผลต่อการเลอืกใช้ซอฟแวร์คือความสามารถและสะดวกในการใช้งาน
ร่วมกบัซอฟแวร์อื่นๆ รวมไปถึงความเหมาะสมกบคอมพวิเตอร์ที่ใชอ้ยู่
ในบรษิทั 
5.2 ขอ้ดขีองการใชง้าน BIM  
-  การใช ้BIM เป็นประโยชน์มากสดุในสว่นการท างานหน้าไซต์งาน  
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-  มคีวามสะดวกเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงแบบในช่วงหลงั ท าใหก้ารแกไ้ข
แบบด าเนินการไปไดง้า่ยและเรว็ขึน้  
-  ช่วยลดขอ้ผดิพลาดในหน้าไซต์งาน  
5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการใชง้าน BIM 
-  ในส่วนอื่นๆเช่นการดไีซน์หรือการเขยีนแบบนัน้ หลายๆคนยงัคง
มองว่าเป็นการเพิ่มงานให้กบัผู้ออกแบบหรือคนเขยีนแบบซึ่งเป็นเหตุ
ใหค้นไมอ่ยากเรยีนรูใ้นเรื่องของการใชง้านซอฟแวร์ในกลุม่ BIM  
-  การใช้ เลือกใช้งาน BIM มีค่าจ่ายที่ ค่อนข้างสูงในเรื่องของค่า 
ซอฟแวร์ ซึ่งจ าเป็นต้องไดร้บัการสนับสนุนจากทางผู้บริหารระดบัสูง 
การใชง้านซอฟแวร์ BIM ภายในองคก์รจงึจะเกดิขึน้ได ้
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