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บทคดัยอ่ 

งานวิจยันี้ เป็นการศึกษากระบวนการใช้แบบจ าลองสารสนเทศ
อาคารในขัน้ตอนโครงการก่อสร้าง ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้บริหารโครงการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 5 ท่านในบริษัทชัน้น าใน
ประเทศไทยทีม่กีารน าซอฟต์แวร ์BIM เขา้ไปใชใ้นกระบวนการของงาน
ก่อสรา้ง และท าการสรุปผล โดยการศกึษาพบว่า การใช้งาน BIM ใน
ประเทศไทยนัน้ยงัอยู่ในช่วงเริม่ต้น การน าซอฟต์แวร์ BIM เขา้ไปใช้
งานในกระบวนการก่อสรา้งยงัไมเ่ป็นทีแ่พร่หลายมากนกั แต่องคก์รบาง
แห่งน าซอฟต์แวร์ BIM ไปใชง้านในกระบวนการก่อสรา้งจนถงึข ัน้ตอน
การจดัท าแบบก่อสรา้งจรงิ อย่างไรกต็ามการก าหนดรายละเอยีดในการ
เขยีนแบบในแต่ละขัน้ตอนนัน้ไมม่กีารระบุทีช่ดัเจน ขึน้อยู่กบัระยะเวลา
การท างานและความต้องการในการน าไปใช้งานของแบบเป็นหลัก 
ประเด็นส าคญัอกีประการหนึ่งคอืการระบุหน้าทีค่วามรบัผดิชอบแต่ละ
ขัน้ตอนโดยเน้นการประสานงานกนัระหว่างผูท้ีม่สี่วนร่วมในการใชง้าน
แบบจากซอฟต์แวร์ BIM ในการเกบ็ขอ้มลูพบว่าส่วนใหญ่มจีดัท าระบบ
เกบ็ขอ้มลูกลาง 

ค าส าคญั :แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร, ระดบัการพฒันา, การเขยีน
แบบสามมติ ิ 

Abstract 

This research studied Building Information Modelling 
implementation process in construction. The researcher used in-
depth interview for five project managers and stakeholders who 
work for leading construction companies in Thailand. The study 
found that BIM use in Thailand was still in an early stage. 
Implementing BIM software for use in the construction process 
was incomprehensive. Some companies implemented BIM in the 
construction process was until stage of the as-build drawing. 
However, definition about level of detail in BIM drawing in each 
process was still not clear, it was based on working time and on-
demand of the customer or owner's project. One important aspect 
was defining of responsibilities for each step and focusing on 

coordination between involved persons in the use of the software. 
The most companies set center servers for collect BIM data and. 
BIM documents. 

Keywords: Building Information Modeling, Level of Development, 
Three dimension Modeling 

1. ค าน า 

ปัจจุบนัเทคโนโลยไีดเ้ขา้มามบีทบาทกบัมนุษย์เพิม่ขึน้ในหลายดา้น 
และไดม้กีารถูกพฒันามาอย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้กดิความสะดวกสบายใน
ชวีติประจ าวนัและการด าเนินกจิกรรมดา้นต่างๆของมนุษย ์เช่นเดยีวกบั
ในอุตสาหกรรมการก่อสรา้งที ่ในปัจจุบนัไดม้กีารน าเทคโนโลยเีขา้มาใช้
งานร่วมด้วยเช่นกัน ซึ่งเริ่มมีการน าเทคโนโลยีใหม่ที่มีชื่อว่า “BIM 
(Building Information Modeling)” ที่ เข้ า ม า มี บ ท บ าท ส า คั ญ ใน
กระบวนการก่อสร้างอาคาร ซึ่งจะเขา้มาใช้ในกระบวนการจดัการและ
การปฏบิตัิงานต่างๆ เพื่อใหง้านก่อสรา้งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ลดการ
ท างานที่ซ ้าซ้อน และลดข้อผิดพลาดในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดย
แนวคิดแบบจ าลองข้อมูลของอาคารนี้ ได้ถูกน าไปประยุกต์ ใช้ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างในหลายประเทศ และได้ร ับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย แต่กย็งัคงไมเ่ป็นทีแ่พร่หลายในประเทศไทย [1] 

โปรแกรมแบบจ าลองขอ้มลูสารสนเทศอาคาร (Building Information 
Modeling) หรอืที่เป็นที่รูจ้กัในกนัทัว่ไปในชื่อ “ BIM ” เป็นการน าระบบ
จ าลองข้อมูลหลายมิติที่มีความเกี่ยวโยงกันในโครงการก่อสร้างมา
รวมกนั ถูกพฒันาขึ้น เพื่อแกไ้ขปัญหาที่เกดิจากการสื่อสารที่ผดิพลาด
หรอืไม่เขา้ใจระหว่างผู้ออกแบบ และผู้ก่อสร้าง และเพิ่มประสทิธภิาพ
และประโยชน์ในการก่อสรา้ง [2]  BIM เป็นซอฟต์แวร์ที่มสีามารถสรา้ง
แบบจ าลองอาคารจากการขึ้นรูปด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก
องค์ประกอบต่างๆของอาคาร (Building Component) เช่น เสา ผนัง 
พืน้ หลงัคา ประตู หน้าต่าง ซึ่งองคป์ระกอบต่างๆ จะประกอบดว้ยขอ้มลู
กราฟิก (Graphic) ทัง้ 2 มติ ิและ 3 มติ ิเช่น ขนาด ส ีระยะ เป็นต้น และ
ขอ้มลูทีไ่มใ่ช่กราฟิก (Non-Graphics) เช่น ราคา รุ่น เป็นตน้ ซึง่ BIM จะ
ท าการแบบจ าลองอาคารพร้อมข้อมูลสารสนเทศทัง้หมด รวมไว้ที่
ฐานข้อมูลกลางของระบบ ในปัจจุบันมีโปรแกรม BIM อยู่หลาย
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ผลติภณัฑ์ จากหลายหลายบรษิทัที่ไดผ้ลติคดิคน้ซอร์ฟแวรอ์อกสู่ตลาด 
อ า ทิ  Autodesk Revit, ArchiCAD, Vectorwork, AECOsim Building 
Designer, Tekla Structure, Solibri Model Checker เ ป็ น ต้ น  ซึ่ ง
ซอร์ฟแวร์แต่ละตัวจะมลีกัษณะที่แตกต่างกนั ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันได้อย่างสมบูรณ์  ทัง้นี้ การน าเอาเทคโนโลยี BIM เข้ามา
ประยุกต์ใชใ้นงานก่อสรา้งส่งผลท าใหเ้กดิประโยชน์ในหลายๆดา้น เช่น 
ด้ าน ก ารบ ริห าร จัด ก ารท รัพ ย าก รก าย ภ าพ อ าค าร (Facility. 
Management; FM) ที่สามารถแสดงขอ้มูลอาคารได้แทบครบถ้วนก่อน
อาคาร, ด้านการประเมนิสมรรถนะอาคาร (Building Simulation), ด้าน
การผลติชิ้นส่วนองค์ประกอบของอาคาร (Fabrication) ด้านการจดัการ
บรหิารงานก่อสรา้ง (Construction Management; CM) [3]    

ปัจจุบนั BIM เริม่เขา้มามบีทบาทในอุตสาหกรรมก่อสรา้งมากขึน้ มี
การน าเทคโนโลยี BIM เข้ามาใช้งานแทนที่ CAD มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง
ส่งผลท าให้ในหลายๆ ประเทศได้มอีงค์กรที่เกี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรม
การออกแบบและก่อสรา้งจดัท ามาตรฐาน BIM ขึน้ 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 โดยห น่ วยงาน  National Institute of Building 
Sciences , Singapore BIM Guide Version 2 ข อ ง สิ ง ค โป ร์  โ ด ย 
Building and Construction Authority (BCA) แ ล ะ  BIM Steering 
Committee เป็นผูจ้ดัท า เป็นตน้ [3]    

ทัง้นี้ในกระบวนการน า BIM เขา้มาใชง้านของแต่ละประเทศไดม้กีาร
ออกแบบมาตรฐานออกมาในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกบัการใช้
งานในประเทศนัน้ๆ และในประเทศไทยเอง ทางสมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระราชูปถมัภ์ก็ได้มกีารออกคู่มอืปฏิบตัิวิชาชพี เพื่อเป็นแนวนาง
ทางการใชง้านแบบจ าลองเทคโนโลยสีารสนเทศอาคาร ส าหรบัประเทศ
ไทยเช่นกนั 

ผูว้จิยัเห็นว่าในต่างประเทศได้มกีารน าในคู่มอืปฏบิตัิวชิาชพีแนว
ทางการใชง้านแบบจ าลองเทคโนโลยสีารสนเทศอาคาร ส าหรบัประเทศ
ไทยนัน้ยงัไม่ไดม้กีารกล่าวระบุที่ชดัเจนถงึกระบวนการใช้ BIM ในแต่
ละขัน้ตอนการก่อสรา้ง ซึ่งผูว้จิยัไดเ้ลง็เห็นว่ากระบวนการดังกล่าวนัน้
เป็นสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ ดงันัน้การวจิยัครัง้นี้จ ามุง่ประเดน็ไปทีก่ารศกึษา
การในการใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคารในแต่ละขัน้ตอนของการ
ก่อสรา้งในปัจจุบนั 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 นิยามและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งของBIM 

2.2.1 Building Information Modelling  
ระบบ CAD ไดถู้กน ามาใชก้นัอย่างแพร่หลายใน อุตสาหกรรมAEC

และมกีารพฒันาอยู่ตลอดเวลา อย่างไรกต็ามเอกสาร CAD กราฟิกมกัจะ
ไม่รวมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรบัการวางแผนโครงการที่มีประสิทธิภาพ 
ข้อมูลที่เพียงพอส าหรบัการออกแบบโครงการมกัจะไม่เพียงพอที่จะ
ตอบสนองความตอ้งการส าหรบัการวางแผนของโครงการ นอกจากนี้การ
กระจายตวัของข้อมูลภายในเอกสารโครงการที่ได้รบัมกัเป็นอุปสรรค
เสมอต่อการใช้ขอ้มูลร่วมกนัและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทัง้ในผู้ท างาน

ร่วมกนั ซึ่งบา้งกม็หีน้าที่ต่างกนั และรวมไปถึงการใชข้อ้มลูร่วมกนัและ
การแลกเปลีย่นในขัน้ตอนต่างๆของการก่อสรา้ง 

ใน ไม่กี่ ปี ที่ ผ่ านมา เทคโน โลยีใหม่ แล ะการปฏิบัติ  มีก าร
เปลีย่นแปลงไปจากพื้นฐานเดมิ เทคโนโลยเีหล่านี้มตีัง้แต่เครื่องมอืใหม่
ส าหรบัการสร้างแบบจ าลองเพื่อการใช้งานของการสร้างภาพระบบ
เสมือน , การจ าลองและการวิเคราะห์เครื่องมือที่ดีในการท านาย
พฤตกิรรมของอาคาร,ประสทิธภิาพการท างานหรอืลกัษณะทีป่รากฏ[6] 

ปัจจุบนั BIM ไดร้บัการยอมรบัแลว้ว่ามคีวามส าคญัในอุตสาหกรรม 
AEC ส าหรบัความสามารถของในเรื่องของการจดัการ, การแบ่งปันและ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ร่วมโครงการตลอดวัฏจักรชีวิตของ
โครงการ (project life-cycle.) เป็นข้อมูลที่อุดมไปด้วยทรพัยากรที่ใช้
ร่วมกนั BIM สามารถลดภาระของการรวบรวมหรือจัดรูปข้อมูลใหม ่
นอกจากนี้ยงัสามารถเชือ่มโยงการท างานร่วมกนัระหว่างประเทศไดด้ว้ย 
[4] 

บรบิทของ BIM จะครอบคลุมในหลายส่วน ซึ่งมคีวามแตกต่างกนั 
โดยรูปแบบการพัฒนา BIM สามารถแบ่ งออกเป็น  3 ด้านการ
ประสานกนัคือ ด้านกระบวนการ, ด้านเทคโนโลยี ด้านนโยบาย ดัง
แสดงในรปู 2.7 [5] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 1 การประสานของกระบวนการทัง้ 3 กระบวนการ 
 
BIM จดัเป็นเทคโนโลยทีีม่พี ื้นฐานจากกระบวนการส่งมอบซึ่งค่อยๆ

กลายเป็นที่รู้จกัมากขึ้นในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ประโยชน์ของ BIM 
ได้รบัการยกย่องจากผู้เกี่ยวขอ้งในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง ที่ได้มกีารน า
ซอฟต์แวรด์งักล่าวไปใชง้าน 

ในมาตรฐาน NBIMS ปี 2007 ไดร้ะบุว่า BIM เป็นตวัแทนของขอ้มลู
สารสนเทศทีแ่สดงถงึลกัษณะทางกายภาพ และการท างานของสิง่ปลูก
สร้าง BIM เป็นทรพัยากรความรู้ส าหรบัขอ้มูลเกี่ยวกบัรูปแบบของสิ่ง
ปลกูสรา้ง เพือ่ส าหรบัการตดัสนิใจตลอดอายุของโครงการก่อสรา้ง [6] 

BIM เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการพฒันา, การใช้งานและการถ่าย
โอนของแบบจ าลองสารสนเทศดจิติอล (Digital Information Modelling) 
เพื่อปรบัปรุงและด าเนินการของโครงการหรอืผลงานของสิง่ปลูกสรา้ง” 
และเป็นหนึ่งในแนวโน้มที่มพีฒันาการมากที่สุดในงานสถาปัตยกรรม 
วศิวกรรมและงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง (AEC)  ด้วยเทคโนโลย ีBIM 
คอืแบบจ าลองเสมอืนทีแ่ม่นย าของอาคารที่ถูกสรา้งขึน้แบบดจิติอลเมื่อ
เสรจ็แล้ว คอมพวิเตอร์จะสร้างแบจ าลองที่มรีูปร่างเรขาคณิตที่มคีวาม
แม่นย าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จ าเป็นในการสนับสนุนงานก่อสร้าง
(construction), การก่อสรา้งระบบส าเรจ็รูป (fabrication)  และกจิกรรม
การจดัซื้อจดัจ้าง (procurement) ที่จ าเป็นต้องตะหนักถึงการก่อสร้าง 
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นอกจากนี้ BIM ยงัรองรบัหลายฟังก์ชัน่ทีจ่ าเป็นในการสรา้งแบบจ าลอง
ตลอดวงจรอายุขององค์อาคาร ให้พื้นฐานเกี่ยวกบัสมรรถภาพใหม่ใน
การก่อสรา้งและเปลี่ยนแปลงบทบาทและความสมัพนัธ์ระหว่างทมีงาน
ในโครงการ เมื่อมกีารน า BIM มาใช้อย่างเหมาะสม BIM จะสนับสนุน
กระบวนการท างานร่วมกนัของงานออกแบบและก่อสรา้ง ซึ่งส่งผลให้
อาคารมคีุณภาพทีด่ขี ึน้ดว้ยตน้ทุนทีต่ ่าและระยะเวลาโครงการลดลง [7] 

นอกจากนี้ BIM ยงัถูกก าหนดให้เป็นการสร้างแบบจ าลอง n มติ ิ
(nD) ที่ให้ในการเพิ่มจ านวนมติิกับรูปแบบตัวอาคาร มนัไม่เพียงแต่
รวมถึงการสร้างแบบจ าลอง 3 มติิ BIM ยงัเป็นกระบวนการของการ
สรา้งขอ้มลู3D อจัฉรยิะทีต่ ัง้ค่าและใชข้อ้มลูร่วมกนัไดอ้ย่างรวดเรว็และ
มคีวามน่าเชือ่ถอืในหมูผู่ม้สี่วนไดเ้สยีโครงการ  เพือ่ปรบัปรุงการท างาน
ร่วมกนัระหว่างทมีงานโครงการ เพราะBIM จะท าหน้าทีร่าวกบัเป็นการ
สื่อสารและเป็นทรพัยากรขอ้มูลตลอดวงจรอายุของอาคาร 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 เป็นฟังกช์นัทีส่ามารถจดัการสิง่อ านวยความสะดวก [8] 

การวจิยัของ Hannes Lindblad กล่าวว่า เมื่อเทยีบกบัระบบ CAD 
2D แบบดัง้เดิม BIM เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการ
ขอ้มลูที่เชื่อมต่อกบัโครงการหรอือาคาร การน ามาใชข้อง BIM ช่วยให้
การเปลีย่นแปลงในกระบวนการท างานสามารถปรบัปรุงประสทิธภิาพ
การท างานในโครงการก่อสรา้ง ซึ่งไม่ได้เป็นเพยีงการเปลี่ยนแปลงใน
เทคโนโลย ี แต่ยงัมคีวามจ าเป็นส าหรบัการเปลี่ยนแปลงอย่างมากใน
กระบวนการท างาน เพื่อที่จะท าให้การปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติ  
BIM เป็นเครือ่งมอืในการปรบัปรุงกระบวนการในการสัง่ซื้อเพือ่ใหบ้รรลุ
เป้าหมายทีแ่น่นอน [9] 

เนื่องจาก BIM เป็นแบบจ าลองเสมือนจริงที่ถูกต้องของ
อาคารที่ถูกสรา้งขึ้นแบบดจิติอล เมือ่เสรจ็แลว้ รูปแบบที่คอมพวิเตอร์
สรา้งขึน้จะมรีปูทรงเรขาคณิตทีม่คีวามแมน่ย า และมขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งที่
จ าเป็นเพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง , กระบวนการผลิตชิ้นส่วน และ
กจิกรรมการจดัซื้อสิง่จ าเป็น ซึง่ตระหนกัถงึตวัอาคาร [10]  จงึมคีวาม
สอดคลอ้งว่า อนาคตของอุตสาหกรรมการก่อสรา้งมแีนวโน้มทีม่ากขึน้
ในการปรบัตวัเขา้ระบบ BIM เนื่องจากการแขง่ขนัสุดโต่งในโลกและการ
พฒันาอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยทีีท่นัสมยั [11] 

ในงานวจิยัของ Cheng& Lu [12] ทีไ่ดพ้ยายามศกึษาความ
แตกต่างของความพยายามของภาครฐัทัว่โลกทีว่างไวส้ าหรบัการน า 
BIM ไปใชง้าน  ซึง่มกีารพดูถงึเรือ่งของการด าเนินการและการวาง
มาตรฐานของแต่ละประเทศไวซ้ึง่มกีารกล่าวถงึด าเนินการและการวาง
มาตรฐาน BIM ในเอเชยีไวด้งันี้ 

2.2 การด าเนินการและมาตรฐาน BIM ในเอเชยี 

2.2.1 การด าเนินการและมาตรฐาน BIM ประเทศสงิคโปร ์
ช่วงต้นปี 1995 สงิคโปร์เริม่ต้นที่จะด าเนินการโครงการเครือข่าย

ก่ อ ส ร้ า งอ สั งห าริม ท รัพ ย์  (Construction Real Estate NETwork   
CoreNet) เพื่อประชาสัมพันธ์ และเรียกร้องการใช้งาน IT และ BIM 
ส าหรับในอุตสาหกรรม AEC ต่อมาหน่วยงานของรัฐหลายแห่งใน
สงิคโปร์รวมทัง้ Building and Construction Authority (BCA)  ได้เขา้

ร่วมในระบบ e-submission ซึ่งเป็นขอ้เรยีกรอ้ง BIM และ IFC ส่งผลให ้
BIM e-submission guidelines ได้มีการเตรียมการและปล่อยออกมา 
เพือ่เน้นจุดทีส่ าคญัของความตอ้งการส่งมอบ  

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

หลังจากนัน้มีการจัดตัง้ Center for Construction IT (CCIT) ในปี 
2011 ต่อมาหน่วยงานและบรษิทัก่อสรา้งในการBIM   ซึง่เป็นสมาคม
อุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาแนวทางความต้องการ BIM และมกีารจดัตัง้
กองทุน BIM เพื่อส่งเสรมิบรษิทั ทีจ่ะน าเทคโนโลย ีBIM ไปสู่การปฏบิตัิ
ในโครงการทีเ่กดิขึน้จรงิและจดัการแขง่ขนั BIM ระหว่างประเทศและทัว่
ประเทศจ านวนมากเพือ่กระตุน้ใหเ้กดินวตักรรม BIM 

สิงคโปร์เป็นประเทศชัน้น าส าหรับการน า BIM มาใช้งานและ
มาตรฐานการพฒันาในเอเชยีหรอืแมก้ระทัง่ทัว่โลก ม ี12 มาตรฐาน BIM 
จากภาครฐัของสงิคโปร์ ซึ่งครอบคลุมถึง วธิกีารสร้างแบบจ าลองและ
ตวัแทนรปูแบบการน าเสนอและขอ้มลูขององคก์ร 

BCA ได้ตีพิมพ์  BIM Guide Version1.0 และ 2 .0 และปล่อย
ออกมาในปี 2012 และ2013ตามล าดบัเพื่อร่างบทบาทและหน้าที่ของ
สมาชิกโครงการในการใช้ BIM ในแต่ละขัน้ตอนของโครงการ โดย
Version2.0 มทีัง้หมด 4 องค์ประกอบคอื ถึง วธิกีารสรา้งแบบจ าลอง , 
ตวัแทนรูปแบบการน าเสนอและขอ้มลูขององค์กร, LOD และแผนการ
ด าเนินโครงการ  

2.2.2 การด าเนินการและมาตรฐาน BIM ประเทศเกาหล ี
การใช้ BIM ในการออกแบบและการก่อสรา้งโครงการที่ด าเนินการ

โดยภาครัฐและองค์กรสาธารณะได้ร ับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วใน
ประเทศเกาหลใีนไม่กีปี่ที่ผ่านมา  ในเดอืนมกราคม ปี 2012 การขนส่ง
และกจิการทางทะเล (MLTM) ของกระทรวงทีด่นิประเทศเกาหล ีไดอ้อก
แผนงานการด าเนินงาน BIM ซึ่งระบุว่าจะใช้ BIM ใน 3-4 โครงการ
ก่อสร้างที่ส าคญัในปี 2011 และใช้ 4D BIM ในทุกโครงการก่อสร้างที่
ส าคญัในช่วงปี 2012 ถงึปี 2015 และตัง้เป้าหมายว่าปี 2013 ถงึปี 2015 
BIM จะถูกน ามาใชใ้นโครงการแบบครบวงจรที่มมีูลค่าทัง้หมดกว่า  50 
ลา้น$ และ BIM จะเป็นภาคบงัคบัส าหรบัทุกโครงการภาครฐัในปี 2016   

เกาหลีได้เปิดตัวมาตรฐาน BIM ทัง้หมด 6 ตัว หน่วยงานของ
รฐับาลในเกาหลี อาทิ  MLTM, PPS และสถาบนัก่อสร้างเกาหลีและ
เทคโนโลยกีารประเมนิผลการขนส่งและการวางแผน (KICTEP) รวมถงึ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยกีารก่อสรา้ง เกาหล ี(KICT) ไดม้กีารตื่นตวักบั
การร่างและออก BIM guidelines 

2.2.3 การด าเนินการและมาตรฐาน BIM ประเทศญีปุ่่ น 
ในปี 2010 กระทรวงทีด่นิ, โครงสรา้งพื้นฐานและการขนส่ง (MLIT) 

ในประเทศญี่ปุ่ นประกาศการเริม่ต้นของโครงการน าร่อง BIM ในอาคาร
ภาครฐัและการซ่อมแซม ซึ่งเป็นความมุ่งมัน่แรกของรฐับาลญี่ปุ่ นเพื่อน า 
BIM ไปใชใ้นประเทศญีปุ่่ น 
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 ในปี 2010 สภาผูร้บัเหมางานก่อสรา้งของญี่ปุ่ น(JFCC) จดัตัง้ BIM 
Special Section  ภายใต้คณะกรรมการการก่อสร้างอาคาร ซึ่งจะ
มุง่เน้นในการน า BIM ไปใช ้BIM Special Section มุง่เป้าไปทีม่าตรฐาน
ข้อก าหนดและการใช้งานของ BIM เพื่อเพิ่มประโยชน์ของ BIM ใน
ขัน้ตอนการก่อสรา้ง ในปี 2011 

ในปี 2012 สถาบนัสถาปนิกญี่ปุ่ น (JIA) ออกหลกัเกณฑ์ BIM ซึ่ง
เป็นคู่มอื BIM ส าหรบัสถาปนิกที่มกีระบวนการ และความต้องการส่ง
มอบ BIM ต่อมาในปี 2013 JFCC มีการพัฒนาแนวทางส าหรบั BIM 
เกีย่วกบัความร่วมมอืในการขัน้ตอนการก่อสรา้ง 

อย่างไรกต็ามการพฒันาแนวทาง BIM ค่อนขา้งชา้ในญี่ปุ่ น ยงัไม่มี
การมาตรฐาน BIM แห่งชาต ิทีอ่อกโดยหน่วยงานของรฐับาลในประเทศ
ญีปุ่่ นในปี 2013 

2.2.4 การด าเนินการและมาตรฐาน BIM ประเทศจนี 
นับเป็นการเริ่มต้นใหม่ของจีนที่มีเผยแพร่อย่างรวดเร็วในด้าน

เทคโนโลยี BIM ในปี 2012 ซึ่งรฐับาลจนีได้มกีารปล่อย 12th National 
Five Year Plan ซึง่เป็นแผนปฏบิตังิานระดบัชาต ิโดยไดร้วมหวัขอ้ BIM 
และกรอบการท างาน BIM โดยรฐับาลจนีไดม้กีารก าหนดเป้าหมายของ
การเผยแพร่ BIM ภายใน 5 ปีถดัไป (นบัจากปี2012) 

ในช่วงตน้ปี 2012 กระทรวงการเคหะและการพฒันาเมอืงชนบทได้
เปิดตัวโปรแกรมที่จะเริ่มต้นการพัฒนา BIM ซึ่งได้แก่ส่วนที่ เป็น
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานแห่ งชาติ ที่ เรียกว่า Deliver Standard of 
Building Design Information Modeling และมาตรฐานการจ าแนก
ประเภทและรหสัของการจ าลองขอมูลสารสนเทศการก่อสร้างอาคาร  
(Building Constructions Design Information Model) กับสถาบันการ
วิจัยอื่น  ๆ , บริษัทออกแบบ , ผู้ร ับ เหมา , ผู้ผลิตซอฟต์แวร์และ
มหาวทิยาลยั ต่อมาในปลายปี 2014 กไ็ดม้กีารร่างเวอร์ช ัน่ของทัง้สอง
มาตรฐานถูกปล่อยออกมาก่อนหน้า เพือ่ใหป้ระชาชนพจิารณา และในปี 
2015 รฐับาลปักกิง่และรฐับาลเซี่ยงไฮไ้ดป้ล่อย เอกสารการประยุกต์ใช้
มาตรฐานในเดอืนเมษายน (BIM Application Standard)  

2.2.5 การด าเนินการและมาตรฐาน BIM ประเทศไตห้วนั 
ในปี 2015 รฐับาลไต้หวนัยงัไม่มขีอ้ตกลงส าหรบัการน า BIM ไปใช ้

แต่ตามรฐับาลไดแ้สดงใหเ้หน็ความกระตอืรอืรน้ที ่BIM โดยการระดมทุน
โครงการวจิยั BIM จ านวนมากและโครงการอุตสาหกรรมเช่นโครงการ
รถไฟฟ้าใต้ดินเมอืงไทเปและนิวไทเปซิตี้ศูนย์กีฬาบางมหาวิทยาลัย
แห่งชาติ เช่น มหาวทิยาลยัแห่งชาติไต้หวนั (NTU) และมหาวทิยาลยั
แห่งชาตเิกาสง กม็คีวามสนใจในการน า BIM มาใชง้าน  

NTU ได้รบัการตีพิมพ์หนังสือ 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 เป็นภาษาจีน ใน ปี  2010 และ2011 ต่ อมา NTU 
พฒันาและเปิดสเปค LOD ของตวัเองในปี 2014  

2.2.6 การด าเนินการและมาตรฐาน BIM ประเทศฮ่องกง 
ฮ่องกงไดเ้ริม่ต้นทีจ่ะใชเ้ทคโนโลย ีBIM มาเป็นเวลาเกอืบทศวรรษ 

แต่การด าเนินงาน BIM ในฮ่องกงยงัคงไม่เป็นที่แพร่หลาย  HA BIM 
standards เป็นมาตรฐาน  BIM ชุดแรกที่ ได้ร ับการยอมรับอย่ าง
กวา้งขวางในอุตสาหกรรม AEC ฮ่องกง ในช่วงต้นปี 2013 รฐับาล และ 

Architectural Services Department (ArchSD) ได้จดัตัง้หน่วยพฒันา 
BIM และให้การฝึกอบรมหลกัสูตร BIM ที่เกี่ยวข้องกบัพนักงานของ
ตวัเอง ArchSD ได้ใช้ BIM ใน2โครงการน าร่องซึ่งเป็นสตูดโิอ RTHK 
และศูนย์โรงละคร Yau Ma Tei และในปีเดยีวกนันัน้สภาอุตสาหกรรม
ก่อสรา้ง (Construction Industry Council หรอืCIC) ในฮ่องกงไดจ้ดัตัง้
คณะท างาน BIM เพื่อพฒันาแผนงานส าหรบัการด าเนินงาน BIM และ
เป็นผู้รบัผดิชอบในการพฒันามาตรฐาน CIC BIM ซึ่งคณะท างานกไ็ด้
เปิดตวัแผนงานการน า BIM มาใชง้านส าหรบัอุตสาหกรรมการก่อสรา้ง
ฮ่องกงในปีเดยีวกนั ต่อมาในปี 2014 CIC ไดเ้ปิดตวั BIM Excellence 
Awards และในช่วงตน้ปี 2015 รุ่นของแบบร่างทีส่มบรูณ์ของ CIC BIM 
Standardsกไ็ดถู้กปล่อยออกมาเพือ่ใหป้ระชาชนพจิารณา  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รปูท่ี 2 เสน้เวลาแสดงมาตรฐาน/แนวทาง BIM ของแต่ละประเทศใน
เอเชยี (“*” หมายความวา่มาตรฐานทีอ่ยูภ่ายใตก้ารเตรยีมการ) [12] 

 

2.3 การท างาน BIM ในแต่ละขัน้ตอนกอ่สรา้ง 

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

ตารางท่ี 1 ตวัอยา่งผลผลติ BIM ของงานแต่ละขัน้ตอน [13]  

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 ทีต่ ัง้ และ
ทศิทาง 

Schematic/Preliminary 
Design  
•การวางแผนการอนุมตั ิ
•การออกแบบและสรา้ง
เอกสารซือ้ 

1:200 

รายละเอยีดทัว่ไปของอาคาร โดย
มรีะยะ รปูรา่ง ต าแหน่ง ทศิทาง 
และปรมิาณ แบบประมาณ และ 
อาจมเีรื่องขอ้มลูทีไ่มใ่ชเ่รขาคณิต
ประกอบ 

Detailed Design 
•อนุมตัแิผนก่อสรา้ง 

1:200 
แบบจ าลองมรีายละเอยีดมากขึน้ 
มรีะยะ รปูรา่ง 
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Project stages 
2D 

drawing 
scales 

General level of detail of 
each BIM model 

element/assembly 
•แบบอาคารสถาปัตยกรรม 
•เอกสารแบบประมลู 

ต าแหน่ง ทศิทาง และปรมิาณทีม่ ี
ความแมน่ย า และควรจะมขีอ้มลูที่
ไมใ่ชเ่รขาคณิตประกอบ 

Construction 
•งานโครงสรา้ง 
•งานก่อสรา้ง 

1:5-1:100 

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

As-Built 
•TOP/CSC 
•แบบอาคารจรงิ 

1:100 
แบบมคีวามละเอยีดเทา่กบัขัน้ 
Detailed Design แต่มกีาร
ปรบัปรงุแกไ้ขระหว่างการก่อสรา้ง 

Facility management 
•O & M 

1:50 
แบบจ าลองมกีารสรา้งเหมอืนจรงิ
เป็นอาคารทีส่มบูรณ์ 

 
3. การด าเนินงานวิจยั 

3.1 การศกึษาทฤษฏเีกีย่วขอ้ง 

ในการท าวจิยัครัง้นี้  ได้ท าการศกึษาและค้นควา้ขอ้มูลต่างๆเกี่ยว
งานวิจยัที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการค้นคว้าข้อมูลจากต ารา เอกสาร และ
ผลงานวจิยัทเีกี่ยวขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึง
ทฤษฎแีละหวัขอ้ต่างๆ 
3.2 การสมัภาษณ์ 

3.2.1 การก าหนดค าถามทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์ 
ในการการสมัภาษณ์ผูส้มัภาษณ์ไดม้กีารก าหนดค าถามเกีย่วกบัการ

ท างานโดยซอฟต์แวร ์BIM ในงานก่อสรา้ง ซึง่มทีัง้หมด 10 ขอ้ ดงันี้ 
1.) เหตุใดจงึเลอืกใช้ซอฟต์แวร์ BIM ในการด าเนินงาน เป็นความ

ตอ้งการจากฝ่ายใดทีม่กีารเรยีกรอ้งใหใ้ชซ้อฟต์แวร ์BIM 
2.) ท่านคดิว่าจะไดป้ระโยชนอย่างไรจากการใชง้านซอฟต์แวร ์BIM 
3.) ซอฟต์แวร ์BIM ทีเ่ลอืกใชใ้นโครงการคอืซอฟต์แวร์ใด มเีหตุผล

อย่างไรในการเลอืกใชซ้อฟต์แวรน์ัน้ 
4.) ในกระบวนการก่อสร้างของโครงการมีการแบ่งข ัน้ตอนการ

ด าเนินงานเป็นกี่ข ัน้ตอน มกีารน าซอฟต์แวร์ BIM เข้าไปใช้งานตัง้แต่
ข ัน้ตอนใด และมรีะดบัความละเอยีดของแบบ (LOD) รวมถงึรายละเอยีด
ในการด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอนอย่างไร  

5.) ในขณะด าเนินงานมปัีญหาและอุปสรรคใดบ้างที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงาน ส่งผลกระทบอย่างไร และมแีนวทางในการด าเนินการแกไ้ข
และวางแผนเพือ่ป้องกนัปัญหาและอุปสรรคดงักล่าวอย่างไร 

6.) ในการด าเนินงานมกีารแบ่งหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในงานแต่
ละส่วนอย่างไร ผูใ้ดบ้างที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการรบัผดิชอบและการใช้
งานซอฟต์แวร ์BIM 

7.) ความแตกต่างของขอ้มูล BIM ที่ใชใ้นแต่ละขัน้ตอนมผีลต่อการ
ท างานอย่างไรบา้ง มอีะไรเป็นเกณฑ์ในการประเมนิผลหรอืชีว้ดัว่าระดบั

ความละเอียดของแบบและการด าเนินงานมคีวามเหมาะสมกบัแต่ละ
ขัน้ตอนการท างาน  

8.) ในการจดัเกบ็ขอ้มลูและการแบ่งปันขอ้มลูของเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง
กบั BIM มกีารเกบ็ขอ้มลูในรปูแบบใดบา้ง 

9.) ในการใชง้าน BIM ระยะเวลาของการด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน
การท างานเป็นอย่างไร 

10.) ท่านคดิว่าแนวโน้มของการน าซอฟต์แวร ์BIM เขา้มาใชง้านใน
อุตสาหกรรมก่อสรา้งในประเทศไทยเป็นอย่างไร 

3.2 การสมัภาษณ์กลุ่มบรษิทัตวัอย่าง 

การสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างบรษิัทที่การใช้ซอฟต์แวร์ BIM ในงาน
ก่อสรา้งในประเทศไทย ผู้วจิยัไดเ้ริม่สมัภาษณ์จากกลุ่มบรษิัททีม่สี่วน
ร่วมในการก่อสร้างโครงการในประเทศไทยที่น า Autodesk Revit ใน
งานก่อสร้าง (เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง) จากนัน้กลุ่ม
ตัวอย่างแรกจะน ากลุ่มตัวอย่างอื่นให้กับผู้วิจ ัยไปสัมภาษณ์หรือที่
เรยีกว่าวธิกีารสุ่มแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) ซึ่งไดก้ลุ่มตวัอย่าง
ทีส่มัภาษณ์มาทัง้สิน้ 5 บรษิทั  

4. ผลการวิจยั 

ในการวเิคราะห์ขอ้มลูการวจิยัเรื่องกระบวนการใชแ้บบจ าลองสาร
สารเทศอาคารในขัน้ตอนโครงการก่อสรา้ง โดยการศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็น
การวจิยัเชงิคุณภาพ ใชว้ธิกีารวจิยัโดยการสมัภาษณ์แบบเจาะจงและ
แบบสุ่มตวัอย่างแบบลูกโซ่ จากบรษิทัออกแบบและบรษิัทก่อสรา้ง ที่มี
เริม่มกีารน าซอฟต์แวร์ BIM เขา้มาใชใ้นงานจรงิ จ านวนทัง้สิน้ 5 บรษิทั 
ผู้วจิยัยงัได้ประกอบกบัได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง หนังสอืและบทความเกีย่วกบักระบวนการใชแ้บบจ าลองสาร
สารเทศอาคาร โดยทบทวนเอกสารที่เกี่ยวขอ้งและศกึษาค้นควา้จาก
ขอ้มลูหนังสอื บทความ วารสาร และไดจ้ดัท าเป็นตวัอย่างแสดงการท า
แบบจ าลองสารสนเทศในแต่ละขัน้ตอน เพื่อน าขอ้มูลมาประกอบการ
ศกึษาวจิยัใหส้มบรูณ์ โดยน าเสนอผลการวเิคราะห ์ไดด้งันี้ 

ในค าถามที่ 1 จากการสอบถามบริษัทตัวอย่างข้างต้นพบว่า 
เหตุผลที่บรษิัททัง้ 5 บรษิทัเลอืกใช้ซอฟต์แวร์ BIM ในการด าเนินงาน 
เริม่ต้นมาจากความต้องการของผู้บรหิารระดบัสูง ซึ่งเป็นผู้ก าหนดให้
เริม่หนัมาใชซ้อฟต์แวร์ BIM ในองค์กรของตนเอง โดยบรษิทั C ระบุว่า 
โดยปกตแิลว้ ทางบรษิทัเองจะชอบทีจ่ะศกึษาและมคีวามสนใจทีจ่ะหา
โปรแกรมใหม่ๆ อยู่เสมอ จงึเริม่มกีารศกึษาโปรแกรม BIM ซึ่งตวัทีใ่ชอ้ยู่
ปั จจุบัน คือซอฟต์ แวร์  BIM ตัวหนึ่ งที่ ส ามารถ เข้ากับ อุปกรณ์
คอมพวิเตอร์ที่มอียู่ในบรษิัท โดยในบรษิัทจะใช้กบังานเฉพาะส่วนที่มี
ขอ้ก าหนดจากทางเจา้ของงานหรอืงานทีต่้องการโชว์ศกัยภาพ รวมถงึ
โครงการที่มคีวามซบัซ้อน จ าเป็นต้องใช้เครื่องมอืในซอฟต์แวร์ BIM  
เพื่อการแก้ไขปัญหา ซึ่งทุกโครงการจะใช้ BIM ทัง้หมดไม่ได้เพราะมี
เรือ่งของค่าใชจ้่ายเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

ค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ค าถามที่2พบว่าทัง้  5 บริษัทมี
ความเห็นที่ตรงกนัว่าประโยชน์ที่ได้รบัจากจากการใช้งานซอฟต์แวร ์
BIM คอืการทีส่ามารถลดปัญหาในเรือ่งของการเคลยีร์แบบ ท าใหแ้บบมี
ความแม่นย าและน่าเชื่อถือ ผู้ให้ส ัมภาษณ์จากบริษัท A บอกถึง
ประโยชน์ที่ได้จาก BIM คือความมัน่ใจของข้อมูลที่ได้รบั เห็นภาพ
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ก่อนทีจ่ะจา้งงาน ซึง่ผูใ้หส้มัภาษณ์จากบรษิทั B ไดพ้ดูถงึประโยชน์ของ 
BIM จากประสบการณ์การใช้กับองค์กรเพิ่มอีกว่านอกจากจะช่วย
ปัญหาในเรือ่งของการเคลยีร์แบบ ทีก่ล่าวมาขา้งตน้แลว้ BIM ยงัลดการ
เกิดข้อผิดพลาดในหน้างาน ( Deflect) ท าให้งานมีคุณภาพมากขึ้น 
สามารถเช็คหรอืตรวจสอบการชนกนัของงาน (Clash) ประหยดัเวลา
และค่าใชจ้่ายในการท างาน ซึง่สอดคลอ้งและคลา้ยคลงึกบัความคดิเหน็
ในส่วนของผูใ้หส้มัภาษณ์จากบรษิทั  C D และ E ตามล าดบั 

ในค าตอบค าถามข้อที่  3 จากค าให้สัมภาษณ์จากบริษัทที่ให้
ส ัมภาษณ์บริษัท A B และ E ใช้ซอฟต์แวร์ BIM ตัวหนึ่ งที่สามารถ
ท างานร่วมกบัซอฟต์แวรอ์ื่นๆได ้ซึง่ผูใ้หส้มัภาษณ์ทีม่าจากบรษิทั A ได้
ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิอกีว่า เดมิเริม่แรกนัน้ใชซ้อฟต์แวรอ์ื่นมาก่อน จากนัน้นี้
มกีารเปลีย่นซอฟต์แวร์และปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นมาใช้ซอฟต์แวร์ทีก่ล่าวมา
ขา้งตน้ และบรษิทั E ไดใ้หเ้หตุผลทีใ่ชซ้อฟต์แวรต์วัเดยีวกนักบับรษิทั A 
และ B เนื่ องจากเหตุผลว่าซอฟต์แวร์ใช้การแบบก่อนหน้านี้ที่เป็น
ซอฟต์แวรจ์ากค่ายเดยีวกนั 

นอกจากค าตอบจากการสมัภาษณ์ทีก่ล่าวมาขา้งต้นแลว้ บรษิทั C
และ D เป็นบริษัทที่ เลือกใช้ซอฟต์แวร์หนึ่ งที่ ส ามารถ เข้ากับ
คอมพวิเตอรห์ลกัของบรษิทัได ้เนื่องมาจากคอมพวิเตอร์ในบรษิัทเป็น
คอมพิวเตอร์แมคอินทอชหรือที่รู้จกัในชื่อย่อว่า แมค (Mac) จะใช้ได้
เฉพาะซอฟต์แวร์ ดงักล่าวเท่านัน้ โดยบรษิัท C จะเลือกงานที่ลูกค้า
ไม่ได้ระบุให้ใช้ซอฟต์แวร์ตัวอื่น และปฏเิสธ หรือไม่รบังานที่เป็นการ
ระบุใหใ้ชซ้อฟต์แวรท์ีไ่มใ่ช่ซอฟต์แวรต์วัเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัเลอืกใช ้แต่
บริษัท D จะมีการใช้ซอฟต์แวร์ตัวอื่นร่วมด้วยบ้าง เฉพาะในกรณีที่
ลกูคา้ระบุมาตัง้แต่ตน้ 

จากค าถามที ่ 4 พบว่า บรษิทั B C D และ E มกีารแบ่งช่วงของการ
ท างานที่คล้ายกนั บรษิัท B จะเริม่ข ัน้ตอนแรกคอืขัน้ Primary Design 
ซึ่งข ัน้ตอนนี้จะแล้วแต่ Designer ว่าถนัดโปรแกรมอะไร หลังจากได้
โจทย์จากลูกค้าก็จะน ามาขึ้น Model เป็นกล่องและมกีารก าหนดพื้นที ่
จากนัน้ข ัน้ตอนถดัมาคอื  Design Development แบบจะเริม่มหี้องเพิ่ม
เขา้มา มกีารใส่ชือ่หอ้งให ้พืน้ทีข่องแต่ละหอ้ง ตามดว้ยขัน้ตอน Working 
Drawing เป็นการเริม่ท าแบบก่อสรา้งเป็น For Construction ลูกค้าจะมี
การเปลี่ยนแปลงแบบไปเรื่อยๆซึ่งจะมีการสร้าง Model มากกว่า 1 
Model  

บรษิัท C จะเริม่ทีก่ารน าเสนอในเรื่องของงานสถาปัตยกรรมทัว่ไป 
ท าโมเดล ท าภาพ แสงและเงาต่างๆมโีมเดลม ีElevation Section  ใน
ส่วนที่ต้องคุยกบัเจ้าของงาน จะเป็นแบบคร่าวๆที่เป็นรูปทรงมกีารใส่
รายละเอยีดที่เป็นรูปร่าง มกีารใส่วสัดุ  และ Element ต่างๆ จากนัน้ใน
ขัน้ตอนของการ Develop จะแกแ้บบต่างๆมกีารระบุ Hat ของผวิต่างๆ 
ต่อมาในขัน้ตอน Construction จะเอาแบบมาเพื่อขออนุญาต เอาแบบที่
ท าจดัในรูปของ 2D เอามาพัฒนา ส่วนในงานระบบจะส่งต่อให้ทาง
วศิวกร  ซึง่จะส่งเป็น 2D และตวั Model  

ผูใ้หส้มัภาษณ์ไดร้ะบุว่าในขัน้ตอนของการท างานจรงิไมส่ามารถระบุ
ได้ตายตัวว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งโดยหลักแล้ว ในขัน้ตอนที่  ซึ่งผู้ให้
สมัภาษณ์เรยีกว่า Plan Elevation และ Section Model จะมขีอ้มูลให้ดู
เพียงว่าพื้นที่เท่าไหร่สูงเท่าไหร่ ถัดมาใน ขัน้ตอนที่ 2 จะเริม่มกีารใส่
วสัดุทีถู่กตอ้ง เริม่ตกแต่ง มกีารใส่ Element ต่างๆ ใส่ลกูเล่นรายละเอยีด
ที่ชดัเจนขึ้น ถ้าจบ Design Development สามารถส่งต่อให้วิศวกรได้

เลย ในการส่งขออนุญาตไม่ต้องมีความชัดเจนมาก ซึ่งจะแบบตาม
มาตรฐานการเขยีนแบบอนุญาตตามปกต ิมกีารตัง้ขนาดเสน้ต่างๆตามที่
ก าหนด  

หลงัจากนัน้ก็พฒันาตอนช่วง Construction อกีทหีนึ่ง ซึ่งAS-Build 
กจ็ะแกต้ามก่อสรา้ง  การท างานบางโครงการมกีาร Export เป็น BIM X 
ใหส้ามารถดูในแทบ็เลต็ได ้รายละเอยีดขึน้อยู่การสื่อสาร การท าแบบถ้า
เขา้ใจกนักท็ าไดเ้ลย ซึ่งอาจจะตอ้งมกีารลงรายละเอยีดตัง้แต่แรกส าหรบั
บางงาน 

บริษัท D ระบุข ัน้ตอนท างานหลักๆออกเป็น 3 ข ัน้ตอน คือ 
Schematic Development, Design Development แ ล ะ  Estimate 
Development 

บรษิทั E ผูใ้หส้มัภาษณ์ใหข้อ้มลูว่า ปัจจุบนับรษิทัยงัไมม่โีครงการที่
ใช้ BIM ตัง้แต่ต้น เริ่มต้นที่ข ัน้ตอน Concept จะมีการท าให้เห็นเป็น
เพียงรูปร่าง ทางเขา้ออกโครงการ และพื้นที่วนรถ  รายละเอียดพื้นที่
ประมาณซึ่งคดิเป็นเปอร์เซ็นต์ ต่อมาขัน้ตอน Schematic เริม่แบบจะมี
เป็นแผ่นออกมา แต่ยงัไม่มรีายละเอยีดของวสัดุ หรอืรายละเอยีดต่างๆ
ออกมา มใีหรู้ว่าคอือะไรแต่ยงัไม่มกีารลงรายละเอยีดเกีย่วกบัจะท าให้รู้
ว่าแต่ละอย่างเป็นอย่างไร  ถดัมาเป็นขัน้ตอน Design Development จะ
บอกรายละเอยีดทุกอย่าง จะลงละเอยีดแบบว่าตดิตัง้อย่างไร มอีะไรชน
กนัอย่างไรบ้าง และต่อมาในแบบของ Construction จะท าแบบเพื่อให้
ก่อสรา้งได้ มรีายละเอยีดทุกอย่าง งานระบบจะขึน้อยู่กบัว่าอะไรส าคญั
ถ้างานทีม่รีะบบเยอะกจ็ะเขา้มาในช่วงแรก แลว้แต่ความส าคญัของงาน  
งานไม่สามารถระบุได้ว่าข ัน้ตอนไหนแค่ไหน จะขึ้นอยู่กบัความส าคญั
ของงาน 

แต่ขัน้ตอนของบรษิทั A นัน้จะแตกต่างต่างจาก 4 บรษิทัทีก่ล่าวมา
ขา้งตน้ บรษิทัA จะมกีารแบ่งขัน้ตอนตามรูปแบบทีบ่รษิทัก าหนดไว ้ซึ่ง
แบ่งออกเป็น P0-P16 งานคอนโดจะเริม่น า BIM มาใชง้านตัง้แต่ข ัน้ตอน
Tender ซึ่งเป็นช่วงที่แบบเริม่นิ่ง ท าเพื่อรู้งบประมาณในการจดัซื้อจดั
จา้งและการเคลยีร์วสัดุ ในขัน้ตอนการท าแบบส าหรบังานก่อสรา้ง (For 
Construction) จะท าเพื่อการเคลยีร์การชน (Clash) ของงาน  ส าหรบัใน
หน้างานจะในแอพพลเิคชัน่ A360 ในการดโูมเดล 

งานบ้านเดี่ยวและงานทาวน์เฮ้าส์  จะใช้ BIM ในช่วง Design 
development แ ล ะช่ ว งก า รท าแ บ บ ส าห รับ งาน ก่ อ ส ร้ า ง  ( For 
Construction) โดยจะใช้ Alto CAD ก่อน เมื่อจะสร้างจรงิจึงจะท าแบบ 
BIM ทหีลงั หน้างานจะได้ไฟล์ที่เป็น A360 ที่สามารถดูรายละเอียดได ้
แบบที่ใช้ในหน้างานบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ จะเป็นเหมอืนแบบ As-
Build   

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

ทางบริษัท  B จะเริ่มที่  LOD 200หลังจากจบ Drawing จะใช ้
LOD350 ซึ่งขึ้นอยู่ก ับความต้องการของลูกค้า LOD350 จะได้ทัง่ 
Clash Analysis, Combine, Cost แต่ราคาต้องมกีารตรวจสอบอีกครัง้ 
เพราะในโปรแกรมไม่สามารถคิด Benefit ได้ โปรแกรมจะนับแค่ 
Element ทีถู่กสรา้งขึน้เท่านัน้ แต่ผูร้บัเหมา จะสามารดึงขอ้มลูปรมิาณ
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จากทางโปรแกรมไปใชไ้ด ้ส่วนบรษิทั D ผูใ้หส้มัภาษณ์ใหข้อ้มลูว่า การ
ก าหนด LOD มีการระบุตามแบบมาตรฐานทางมาตรฐานของ
ต่างประเทศ ซึ่งทางลูกค้ามแีบบฟอร์มมาให้ ในส่วนของรายละเอียด
เลก็ๆจะใช้ CAD ระดบัLOD หรอืระดบัการท างานในขัน้ตอนต่างๆไม่
สามารถก าหนดได้ ขึ้นอยู่กบัว่าแบบสื่อสารได้ครบถ้วนตามแต่ละขึ้น
ตอนหรือยงั ขึ้นอยู่กบัก าหนดเวลาของงาน ระดับLOD ขึ้นกบัความ
จ าเป็นของลูกค้าและระยะเวลาที่มีในการเขียนแบบ LOD400 จะ
ละเอียดมากถึงข ัน้ การเขียน Hanger ที่แขวนท่อซึ่ งบางครัง้ไม่
จ าเป็นต้องเขยีนทัง้นี้ต้องพจิารณาไปตามความจ าเป็นของการใช้งาน
ของลกูคา้ แต่ละบรษิทัมคีวามเขา้ใจในระดบั LOD ทีต่่างกนั 

จากค าตอบจากค าถามขอ้ที ่5  พบว่าปัญหาหลกัๆทีพ่บส่วนมากคอื
ทศันคตซิึง่เป็นปัญหาแรกของการเปลีย่นแปลงรปูแบบการท างานโดยใช้
BIMเขา้มาช่วยในการด าเนินงาน ซึง่บรษิทั B ไดใ้หข้อ้มลูไวว้่า ทศันคติ
ของแต่ละคนส่งผลให้คนไม่อยากเรียนรู้เพิ่มยึดติดกับการท างาน
แบบเดมิๆ เช่นเดยีวกบับรษิทั A และ E โดยบรษิทั E พดูถงึเรือ่งนี้ว่าคอื
ทัศนคติต่อในเรื่องของเวลา ซึ่งการใช้งาน BIM จะมีความยุ่งยาก
มากกว่า 

ล าดบัถดัมาเป็นเรือ่งของค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้ โดยบรษิทั A, B และ E 
มกีารใหค้วามเหน็เกีย่วกบัเรื่องนี้โดยสรุปใจความไดว้่า บรษิทัต้องมทีัง้
ค่าใชจ้่ายในส่วนของการฝึกอบรมพนักงานในการใช้ซอฟต์แวร์ และค่า
อ านวยการในส่วนของซอฟต์แวร ์BIM รวมทัง้ค่าใชเ้นื่องจากการเปลีย่น
คุณสมบตัิของคอมพวิเตอร์ภายในองค์กรเพื่อรองรบัฟังก์ชัน่การใช้งาน
ของซอฟต์แวร ์เพือ่ใหม้กีารใชง้านอย่างมปีระสทิธภิาพ  

เรือ่งความช านาญในการใชง้านของบุคลากรกเ็ป็นอกีประเดน็หนึ่งที่
บรษิทั A  B และ C เหน็ตรงกนัว่าเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานโดย
การใชง้านซอฟต์แวร ์BIM บรษิทั C ไดก้ล่าวว่า “ช่วงแรกจะชา้เพราะไม่
ม ีlibraries ท าใหก้ารเขยีนในตอนแรกชา้  แต่ในขัน้ตอนหลงัๆจะเรว็กว่า 
ในเรือ่งของการตวัภาพตดัหรอืเช่นการท า 2D 3D จะเรว็กว่า” 

แต่บรษิทัD และ E ไดใ้ห้ความเห็นทีแ่ตกต่างกบับรษิัทขา้งต้น โดย
ผู้ให้ส ัมภาษณ์จากบริษัท D เห็นว่าระยะเวลาการท างานโดยใช้
ซอฟต์แวร์ BIM มีความใกล้เคียงกับการใช้งาน  CAD ทัว่ไป ซึ่ ง
สอดคลอ้งกบัค าใหส้มัภาษณ์ของผูใ้หส้มัภาษณ์จากบรษิทั E ทีไ่ดก้ล่าว
ว่า “ความช านาญไม่ส่งผลในเวลาการท างาน แต่ กระบวนการในการ
อนุมตัิแบบ BIM จะใช้เวลาเยอะขึน้ เพราะบางครัง้กม็เีรื่องที่ต้องเคลยีร์
มากขึน้” 

อีกสิ่งหนึ่ งที่ เป็ น ปัญหาที่พ บกันส่ วน ให ญ่ คือ เรื่อ งของการ
ประสานงานกนัระหว่างผูใ้ช้ซอฟต์แวร์ BIM (Collaboration) ทัง้ในส่วน
ของผูอ้อกแบบและผูร้บัเหมาเอง  

ค าถามที6่ ซึ่งเป็นค าถามในเรื่องของการแกปั้ญหาในเบื้องต้น หาก
เป็นปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย โดยมากบรษิัทที่ใช้ซอฟต์แวร์ BIM จะได้รบั
การสนบัสนุนจากทางผูบ้รหิารระดบัสงูอยู่แลว้  

การแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ของบรษิทั A ผูใ้หส้มัภาษณ์ไดใ้หข้อ้มลูว่าจะ
มกีารรบัฟังใหม้ากขึน้ โดยใหเ้หตุผลว่าคนในแต่ละกลุ่มจะมคีวามคดิทีไ่ม่
เหมอืนกันดูการวางแผนการเลี่ยนแปลงให้มีความรดักุม ค่อยๆเป็น
ค่อยๆไป มกีารการส่งพนักงานไปอบรมการใช้ซอฟต์แวร์เรื่อยๆ และมี
การจ่ายค่าจ้างในอัตราที่พนักงานสามารถอยู่ได้เรียนรู้จากความ
ผดิพลาดหรอืขอ้ตดิขดัในแต่ละกรณทีีเ่กดิขึน้ในการท างาน 

การแก้ปัญหาของบรษิัท B คือมกีารอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ให้กบั
พนักงานเช่นเดียวกับบริษัท A นอกจากนี้ย ังทีการจ้าง Specialist ที่
เกีย่วกบั BIM และจา้ง BIM Manager ในบรษิทัเพือ่คอยแกไ้ขปัญหาการ
ใช้ซอฟต์แวร์ในขณะท างาน ในส่วนของปัญหาการประสานงาน 
(Collaboration) ทางบรษิัทจะมกีารท าความเขา้ใจกบับุคลากรที่ท างาน
ในส่วนของ BIM เพื่อให้ทุกคนเขา้ใจถงึความรบัผดิชอบของงาน มกีาร
แชรข์อ้มลูระหว่างกนัและกนัตลอด เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายเดยีวกนั ท าให้
คนที่ใช ้BIM มคีวามเขา้ใจทีเ่ป็นหนึ่งเดยีวกนัว่า แบบจ าลอง ไม่ใช่ของ
เราคนเดียว แต่เป็นของทุกคนที่ท างานร่วมกันความโปร่งใสของ
โปรแกรม คอืตอ้งมกีารท างานทีล่ะเอยีดขึน้ ไม่ท าการเขยีนแบบมัว่แอบ
เอาการเขยีนแบบ 2D ไปแปะไว้ในแบบ เพราะทุกคนสามารถเขา้ไปด ู
แบบจ าลอง ไดท้ัง้หมด 

บรษิัท C จะท าแค่แบบส าหรบัก่อสร้าง ซึ่งมปัีญหาในช่วงแรกใน
เรื่องของการส่งแบบใหก้บัผูร้บัเหมา ซึ่งแก้ปัญหาโดยการเป็น DWG ที ่
Auto CAD สามารถเปิดได้ และระยะหลังก็ทีการค้นหาผู้ร ับเหมาที่
สามารถเปิดไฟลห์รอืปรบัใชง้านจากทางบรษิทัดว้ยผูร้บัเหมาบางบรษิทั 
ดา้นปัญหาในการใชค้ าสัง่ของโปรแกรม หรอืค าสัง่ทีซ่บัซอ้นทีซ่่อนอยู่ใน
โปรแกรม ทางทมีผูใ้ช้งานซอฟต์แวร์จะมกีารร่วมกนัหาค าตอบ และใช้
ค าสัง่ที่จ าเป็นไม่ไดใ้ชอ้ะไรทียุ่่งยากใหเ้กนิความจ าเป็นที่ต้องใช้ บรษิัท
ใชว้ธิกีารศกึษาดว้ยตวัเอง ไม่ไดม้กีารเทรน ส่วนในการประสานงานกบั
ผู้รบัเหมา แรกๆอาจจะแปลกไปบ้าง ในงานที่เร่งก็จะมกีาร Draft เป็น 
AutoCAD อกีท ีซึง่แกไ้ขโดยการใชท้มีงานทีใ่ชโ้ปรแกรมเดยีวกนั 

บรษิทั D ให้ความเหน็จากประสบการณ์โดยตรงของผูใ้หส้มัภาษณ์
เองว่า ไม่มกีารท าแบบในส่วนของ ผูร้บัเหมาที่ใช้ BIM เลย ในประเทศ
ไทย ปัญหาทีพ่บคอืเรือ่งของการ Export File และใหค้ าแนะน าว่าควรจะ
เป็นการแบ่งขอ้มลูผ่าน Cloud  และแนะน าให้ผูท้ ี่เริม่มาใช้ซอฟต์แวร ์
BIM มกีาร Export Fileเป็น ไฟล์ IFC ปัญหาหลกัๆคือในประเทศไทย
เองยงัไมม่กีารใช ้BIM เท่าทีค่วร ในประเทศไทยยงัอยู่ในช่วงต้นของการ
เริม่ใชง้าน 

และสุดท้ายคือผู้ให้ส ัมภาษณ์จากบริษัท E ได้กล่าวว่า “เรื่อง 
Budged กเ็ป็นเรื่องส าคญัในการท างานปัญหาในเรื่องเงนิกแ็กด้ว้ยการ
ใชเ้งนิซื้อซอฟต์แวร ์ส่วนเรือ่งทศันคตกิใ็ชเ้วลาในการค่อยๆเปลีย่นจาก
ทีต่่อตา้นเป็นยอมรบัใชง้าน ค่อยๆศกึษาเรยีนรูไ้ปเรือ่ยๆ” 

ในการสมัภาษณ์เกีย่วกบัการด าเนินงานถงึการแบ่งหน้าทีแ่ละความ
รับผิดชอบในงานแต่ละส่วน บริษัท  Bและ E จะมีการแบ่งความ
รบัผดิชอบเป็นส่วนๆ และจะน างานของแต่ละส่วนมารวมกนัในตอนทา้ย 
โดยบรษิัท B มกีารแบ่งหน้าที่ต้องมกีารแบ่งงานและให้ความส าคญัใน
ทีมที่เท่าๆกัน มีการ ฝึกอบรมให้กับพนักงาน การใช้ BIM เป็นการ
ผลกัดนัใหพ้นกังานมวีามกดดนัทีจ่ะกระตุน้ตวัเองใหม้กีารพฒันาตวัเอง 

บริษัท Cและ D จะแบ่งหน้าที่ไปตามแต่ละโครงการ โดยผู้ให้
สมัภาษณ์จากบรษิทั D ไดใ้หข้อ้มลูถงึการแบ่งหน้าที่ว่า การแบ่งหน้าที่
แบ่งหน้าทีก่ารท างานของบรษิทันัน้จะเป็นไปตามโครงการ จะมหีวัหน้า
โครงการและมทีมีในการท าแต่ละโครงการ 

ส่วน ในบริษัท  A จะมีการจ้าง Outsource จากภายนอกมา
ด าเนินงานซึ่งจาเดินจะแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ งานสถาปัตยกรรม 
งานโครงสร้าง และงานระบบ ซึ่งหากโครงการใดมีการใช้งานของ
ซอฟต์แวร ์BIM ร่วมดว้ย จะมกีารจา้ง Outsource ในส่วนของ BIM เขา้
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มาดูแลทัง้ 3 ส่วนขา้งต้นโดยจะอยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของ ผูจ้ดัการ
โครงการ ในบรษิทั 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์จากการถามค าถามในข้อที่ 7 ถึงเรื่อง
ความแตกต่างของขอ้มลู BIM ทีใ่ช้ในแต่ละขัน้ตอนมผีลต่อการท างาน
และเกณฑ์ในการประเมนิผลหรอืชี้วดัว่าระดบัความละเอียดของแบบ
และการด าเนินงานมคีวามเหมาะสมกบัแต่ละขัน้ตอนการท างาน ทุก
บรษิัทใหค้วามเหน็ที่ตรงกนัว่าในเกณฑ์ในการประเมนิผลหรอืชี้วดัว่า
ระดบัความละเอยีดของแบบและการด าเนินงานมคีวามเหมาะสมกบัแต่
ละขัน้ตอนการท างานนัน้ ไม่มีเกณฑ์การวดัที่ตายตัว ตัวชี้วดัความ
เหมาะสมของแต่ละขัน้ตอนจะขึน้อยู่กบัว่า ในขัน้ตอนนัน้ลกูคา้ตอ้งการ
ขอ้มูลอะไร ขอ้มูลที่ได้มา สามรถใช้งานหรอืด าเนินงานต่อในขัน้ตอน
ถดัไปได้หรอืไม่ รวมไปถึงว่าก าหนดเวลาของขัน้ตอนนัน้เท่าใด และ
สุดทา้ยตอ้งดูว่างานนัน้กระทบต่องานใดบา้ง มคีวามจ าเป็นหรอืไมท่ีจ่ะ
เขยีนแบบโดยละเอยีด 

ค าถามที่ 8 จากการสมัภาษณ์พบว่า ทุกบรษิัทมกีารจดัเก็บและตัง้
ชือ่ไฟลต์ามมาตรฐานของบรษิทั ในส่วนของการจดัเกบ็ไฟล์งาน BIM มี
การจดัท า BIM Server เพือ่งา่ยต่อการจดัเกบ็และแบ่งปันขอ้มลู 

บรษิทั B ไดใ้หข้อ้มลูในการจดัเกบ็ไฟล์ว่า ในขอ้มลูทีเ่ป็น Revit นัน้ 
ทางบรษิทัมกีารเกบ็เป็นไฟล์แยกตัง้แต่แรก แลว้จงึน าไฟล์ต่างๆมาลงิค์
เข้าหากนั ซึ่งการลิงค์เข้ารวมกนัจะท าให้เปิดง่ายและท างานง่าย ทุก
อย่างจะม ีCenter File หมด เช่นเดยีวกบับรษิทั D ทีก่ารจดัเกบ็ขอ้มลูจะ
แยกเป็นไฟล์แต่ละขัน้แลว้ค่อยดงึขอ้มลูเขา้ไปแต่การอพัเดทขอ้มลูผนัง
จะยากแต่การเป็นไฟลเ์ดยีวเลยจะยากในการเปิดใชง้าน 

บรษิทั E ตัง้ชือ่ไฟลต์ามระบบของบรษิทั ซึง่อา้งองิของต่างประเทศ 
โดยมกีารศึกษา UK US Singapore และ NIBS แต่ในการท างานจริง
บางครัง้กร็ะบุไมไ่ดต้ามนัน้ 

ค าถามที9่ เกีย่วกบัส่วนของระยะเวลาในการท างาน บรษิทั B ไดใ้ห้
ความเหน็ว่า  ในการท า BIM เพิม่เวลาในการเคลยีร์แบบในช่วงแรก ท า
ให้ผู้รบัเหมาเสยีเวลาในการเคลยีร์แบบหน้างานน้อยลง โดยเวลาการ
ท างานสามารถแปรผนัไดต้ามประสบการณ์ของแต่ละคน สอดคลอ้งกบั
ค าใหส้มัภาษณ์ของผูใ้หส้มัภาษณ์จากบรษิทั D 

ผูใ้ห้สมัภาษณ์จากบรษิัท B กล่าวว่า “ระยะเวลาในการท างานเมื่อ
เทยีบกบั CAD ไม่มผีล ไม่ว่าจะ BIM หรอื CAD ต้องเสรจ็ใหท้นัเวลาแต่
ในช่วงแรก ช่วง Prelim CAD อาจจะใชเ้วลาน้อยกว่า แต่ BIM ใส่มาครบ
กว่า ซึง่ในระยะหลงั BIM จะเรว็กว่า ถา้หากมคีวามช านาญมากขึ้นเวลา
มกีารแก้ไขแบบCAD จะช้ากว่า BIM เพราะเวลาท้ายๆที่แบบเยอะๆ 
CAD ตอ้งมาปรบัรายละเอยีดทลีะแผ่น ” 

ซึง่คลา้ยกบัผูใ้หส้มัภาษณ์จากบรษิทั E ทีพ่ดูถงึระยะการท างานไม่
ต่างกนัเมื่อเทยีบกบัการเขยีนแบบด้วย CAD ในขอ้แมท้ี่ว่าม ีlibraries 
ทีเ่หมอืนกนัและความช านาญเท่ากนั 

และในค าถามข้อสุดท้ายคือค าถามข้อที่ 10 ผู้ให้ส ัมภาษณ์จาก
บรษิัท A ได้กล่าวให้ความคิดเห็นกบัค าถามนี้ว่า”เจ้าของโครงการจะ
ชอบ แต่ในด้าน Design อาจจะช้า ถ้าไม่ถูกบังคับให้ท าและต้องม ี
Intensive ทีเ่พยีงพอ ความคาดหวงัจากการฟังขอ้มลูจากทางเซลล์ของ 
Owner อาจท าให้มีความที่เยอะขึ้นกับDesigner ท าให้ Designer เอง
รูส้กึไมอ่ยากท า” 

ในค าถามเดยีวกนั ผูใ้หส้มัภาษณ์จากบรษิทั Bไดใ้หค้วามคดิเหน็กบั
เรื่องนี้ว่า แนวโน้มBIM จะถูกนิยมมากขึน้ บรษิทัต่างๆจะหนัมาใช ้BIM 
มากขึน้เพราะมคีวามสะดวกในการปรบัเปลีย่นแบบ  ในแต่ละองคก์รตอ้ง
มกีารพฒันา เพื่อพฒันาเครื่องมอื เพื่อให้มคีวามสะดวกสบายในการ
ท างานที่มากขึ้น ซึ่งนิยาม BIM ในความคิดเห็นของผู้ให้ส ัมภาษณ์: 
Building Information Modeling  เป็นการจดัการทุกอย่าง ทีค่รอบคลุม
ทัง้วงจร เป็นการท างานที่เหมอืนสงัคม มกีารรบัผดิชอบร่วมกนัในการ
ท างานในแบบ 

ผูใ้หส้มัภาษณ์จากบรษิทั C ไดใ้หค้วามคดิเหน็กบัเรือ่งนี้ว่า “BIM ใน
ไทยเริม่มกีารใชง้านมากขึ้น ตามสถาบนัการศกึษาเริม่มกีารสอน BIM 
มากขึ้นแนวโน้มที่จะมาแทน CAD อาจจะเป็นไปได้ แต่ CAD จะไม่
หายไปเลยซึ่งเทียบกับแบบเขียนมือซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีอยู่ ในการ
เปลีย่นแปลง เราไม่สามารถโละคนเก่าออกไปได ้แต่คนยุคใหม่จะเริม่มี
การพฒันาและใชง้านมากขึน้ กลุ่มคนกลุ่มใหม่ๆ จะมกีารสนใจทีจ่ะเรยีนรู้
อะไรใหมเ่พือ่นความสะดวกสบายของการใชง้าน เมือ่มกีารเปลีย่นแปลง
กลุ่มคนใหม่ๆ มมีากคน วนัหนึ่งคนเก่ากจ็ะมคีวามคดิทีจ่ะเปลีย่นตามไป
เอง” โดยไดร้ะบุความคดิเหน็เกีย่วกบั BIM ในตอนทา้ยการสมัภาษณ์ว่า  
BIM เป็นขอ้มูลที่ขอ้มลูที่ครบ มเีงือ่นไขในการเขยีนแบบ มรีะบบในตวั 
Mat.ที่เราจะใช้งาน ซึ่งจะม ี–ขอ้มูลที่ก าหนดในตัวโปรแกรมอยู่แล้ว มี
รายละเอยีดทีค่รอบถว้น 

ผู้ให้สมัภาษณ์จากบริษัท D กล่าวว่า “ตอนนี้คนยงัไม่ค่อยกล้าใช้
งานเนื่องจากทางวศิวกรกย็งัไม่มใีช ้แต่หากมกีารพฒันาและเริม่ใช ้หรอื
มกีารบงัคบัใช ้กจ็ะมกีารใชง้านทีม่ากขึน้ และไดร้บัความนิยม คนอาจจะ
หนัมาใชง้านมากขึน้” 

และสุดทา้ยผูใ้หส้มัภาษณ์จากบรษิทั E ไดใ้หค้วามคดิเหน็ในเรือ่งนี้
ว่า ในสายงานก่อสรา้งจะช่วยประหยดัรายจ่ายค่ารื้อถอน คุม้ค่าทีจ่ะใช้
และลงทุน แต่ในสถาปนิก จะมคีวามยุ่งยากซบัซ้อนมากขัน้ อาจจะมี
หน้าทีท่ีต่้องตดัสนิใจมากขึน้ในบางขัน้ตอน แบบจะมคีวามชดัเจนมาก
ขึน้ ไมส่ามารถละบางส่วนไปได ้ ท าใหส้ถาปนิกรูส้กึว่าภาวะทัง้หมดตก
อยู่ทีต่วัสถาปนิกเอง ในประเทศไทยใชป้ระโยชน์ในดา้นน าเสนอมากท า
ใหต้้องใส่รายละเอียดที่มากขึน้ตัง้แต่แรก ท าให้สถาปนิกรู้สกึไม่อยาก
ท ากระบวนการ ในการท างานทีไ่ม่ชดัเจนเหมอืนในต่างประเทศ มกีาร
แบ่งหน้าทีท่ีช่ดัเจน ท าใหใ้นประเทศเราภาระจะตกมาทีผู่อ้อกแบบ โดย
ไดก้ล่าวใหค้วามแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบั นิยามของ BIM ว่า “BIM 
คอือาคารเสมอืนในคอมพิวเตอร์ ที่ถูกสร้างขึ้นมา เป็นการท าอาคาร
จรงิๆขึน้ในคอมพวิเตอรโ์ดยตัง้บนพื้นฐานของความเป็นจรงิ ซึ่งอาจจะ
เป็นตามความเป็นจรงิทุกอย่างได ้ในการท า BIM เคยท างานอย่างไรท า
อย่างนัน้ ไมต่อ้งท าอะไรเพิม่เตมิ งานตอ้งการอะไรกท็ าตามนัน้” 

5. สรปุและวิเคราะหผ์ล 

จากการสมัภาษณ์จากทัง้หมด 10 ค าถามขา้งต้น สามารถสรุปได้
ดงันี้ 

5.1 การด าเนินงานBIM ในประทศไทยในปัจจุบนั  

ในประเทศไทยนัน้ยงัไม่มกีารน า BIM เข้าไปใช้จนถึงในขัน้ตอน 
Facilities Management (Maintenance) ส่วนใหญ่จะใชถ้งึเพยีงขัน้ตอน 
As-Build ซึง่ในขัน้ตอนนี้แบบทีไ่ดจ้ะมาจากแบบในขัน้ตอนการก่อสรา้ง 
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บรษิทัทีม่กีารใช ้BIM จะมกีารตัง้ชื่อไฟล์ตามมาตรฐานของบรษิทั และ
ในส่วนของการจดัเก็บไฟล์งาน BIM แต่ละบรษิัทที่ให้สมัภาษณ์มกีาร
จดัท า BIM Server เพื่อง่ายต่อการจดัเกบ็และแบ่งปันขอ้มูล ปัจจยัที่มี
ผลต่อการเลอืกใชซ้อฟต์แวรค์อืความสามารถและสะดวกในการใชง้าน
ร่วมกบัซอฟต์แวร์อื่นๆ รวมไปถงึความเหมาะสมกบคอมพวิเตอร์ที่ใช้
อยู่ในบรษิทั 

5.2 ขอ้ดขีองการใชง้าน BIM  

- การใช ้BIM เป็นประโยชน์มากสุดในส่วนการท างานหน้างานจรงิ 
- มคีวามสะดวกเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงแบบในช่วงหลงั ท าให้การ

แกไ้ขแบบด าเนินการไปไดง้า่ยและเรว็ขึน้  
- ช่วยลดขอ้ผดิพลาดในหน้างานจรงิ  

5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการใชง้าน BIM  

- ในส่วนอื่นๆเช่นการดไีซน์หรอืการเขยีนแบบนัน้ หลายๆคนยงัคง
มองว่าเป็นการเพิม่งานให้กบัผู้ออกแบบหรอืคนเขยีนแบบซึ่งเป็นเหตุ
ใหค้นไมอ่ยากเรยีนรูใ้นเรือ่งของการใชง้านซอฟต์แวรใ์นกลุ่ม BIM  

- การใช้เลือกใช้งาน BIM มีค่าจ่ายที่ค่อนข้างสูงในเรื่องของค่า 
ซอฟต์แวร์ ซึ่งจ าเป็นต้องไดร้บัการสนับสนุนจากทางผูบ้รหิารระดบัสูง 
การใชง้านซอฟต์แวร ์BIM ภายในองคก์รจงึจะเกดิขึน้ได ้
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