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บทคัดย่อ
ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาการจำลองสารสนเทศอาคาร (Building
Information Modeling, BIM) ได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ
ส่งมอบโครงการก่อสร้างสมัยใหม่ งานวิจัยจำนวนมากได้ศึกษาการนำ BIM
ไปใช้ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น กระบวนการทำงาน, แบบจำลอง BIM, และ BIM
Uses แต่งานวิจัยที่เกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างในโครงการก่อสร้างซึ่งใช้
BIM (โครงการ BIM) นั ้ น ยั ง มี อ ยู ่ อ ย่ า งจำกั ด เนื ่ อ งจากโครงการ BIM
แตกต่างจากโครงการก่อสร้างทั่วไปในหลาย ๆ ด้าน องค์ประกอบและการ
จัดการสัญญาจ้างในโครงการ BIM (สัญญา BIM) จึงมีลักษณะเฉพาะตัว ใน
บทความนี้เราจะศึกษาโครงสร้างของสัญญาซึ่งเหมาะสมกับโครงการ BIM
ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาเอกสารและเนื้อหาสำคัญของสัญญาBIM
การวิจัยเริ่มจากการรวบรวมและวิเคราะห์มาตรฐาน แนวทาง คู่มือ และ
เอกสารเกี่ยวกับ BIM ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่ว
โลก จากนั้นจึงสำรวจปัญหาซึ่งประสบขณะบริหารจัดการสัญญา BIM ผล
การศึกษาจะสามารถใช้ในการพัฒนาโครงสร้างสัญญาBIM และใช้สำหรับ
ร่ า งเนื ้ อ หาของเอกสารสัญ ญา BIM ซึ ่ ง เหมาะสมกั บ ระบบนิ เ วศน์ข อง
โครงการ BIM (BIM project ecosystem) ในประเทศไทย
คำสำคัญ: การจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) , การจัดการสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง, มาตรฐานการจำลองสารสนเทศอาคาร

Abstract
In recent years, Building Information Modeling (BIM) has
become a vital part of the delivery process of modern
construction projects. Various aspects concerning BIM
implementation (e.g., work processes, BIM models, and BIM
Uses) have been widely investigated in numerous research
works. Yet, the limited number of research has focused on the
construction contracts for BIM projects. Since BIM projects are
different from conventional construction projects in many

aspects, the components and management of BIM contracts are
also unique. In this paper, we investigate the structure of BIM
contracts that is appropriate for the BIM projects in Thailand by
focusing on the documents and contents of the BIM contracts.
We first compile and analyze the BIM standards, guides,
manuals, and documents that are widely used in the
construction industry worldwide. The problems encountered
while managing the current BIM contracts are identified. These
findings can then be used to develop the structure of BIM
contracts and outline the contents of the documents, which are
appropriate for the BIM project ecosystem in Thailand.
Keywords: Building Information Modeling (BIM), construction
contract management, BIM standards

1. บทนำ
ในปัจจุบันโครงการก่อสร้างในประเทศไทยได้นำการจำลองสารสนเทศ
อาคาร (Building Information Modeling , BIM) มาใช้ อ ย่า งแพร่หลาย
เนื่องจากประโยชน์อันหลากหลายที่ได้รับจาก BIM อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพ
งานก่อ สร้า ง ช่ว ยในการสื่อ สารแบบก่อ สร้า งรวมถึง ลดระยะเวลาและ
งบประมาณในการก่อ สร้า ง [1] ภายใต้รูป แบบการทำงานของ BIM ซึ่ง
มุ่งเน้นการทำงานร่วมกัน ของฝ่ายต่าง ๆ (collaboration) ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
ดังนั้นสัญญาสำหรับโครงการก่อสร้างซึ่งใช้ BIM (สัญญา BIM) จะต้องถูก
ปรับ เปลี่ยนเพื่อครอบคลุมการคุ้มครองทางกฎหมายแก่ทุกฝ่ายในด้าน
ลิขสิทธิ์ กรณีพิพาทภายในโครงการ การสื่อสารระหว่างบุคคล โปรโตคอล
(protocol) และผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงจะเกิดขึ้น เนื่องจาก
การใช้ BIM ในโครงการอาจทำให้ เ กิ ด ปั ญ หาสำคั ญ ด้ า นสั ญ ญาจ้ า งที่
เกี่ยวข้องกับความรับผิดและความเสี่ยงของโครงการและการใช้เอกสารที่ ไม่
มีในสัญญาจ้างก่อสร้างทั่วไป [2] ดังนัน้ การร่างสัญญา BIM จึงจำเป็นต้องมี
ข้อกำหนดรวมถึงเอกสารเพิ่มเติมซึ่งแตกต่างจากสัญญาจ้างก่อสร้างทั่วไป
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ในโครงการ BIM เอกสารสัญญาจะถูกปรับเปลี่ยนตามลักษณะของโครงการ
ดังนั้นการระบุรายการเอกสารที่จ ำเป็นในสัญ ญาโครงการ BIM จึงเป็ น
สิ่งจำเป็นซึ่งต้องพัฒนาขึ้นสำหรับโครงการ BIM ในประเทศไทย ผลวิจัยนี้
จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์หรือความไม่เหมาะสมของ
สัญญา BIM และช่วยให้การบริหารจัดการสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการ BIM
มีประสิทธิภาพสูงสุด

2. วัตถุประสงค์
บทความนี้วัตถุประสงค์เพื่อ ระบุเอกสารที่จำเป็นในสัญญาโครงการ
BIM (BIM contract documents) และรายละเอี ย ดของเอกสารสัญ ญา
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับระบบนิเวศของโครงการ (project ecosystem)
เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถนำเอกสารที่พัฒนาขึ้น นี้ไปใช้วางแผนและบริหาร
โครงการ BIM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัย เชิงคุณภาพ (qualitative research) ซึ่งเป็น
การรวบรวมข้ อ มู ล และค้ น หาความจริ ง (fact findings) ประกอบด้ ว ย
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1) ศึกษาเอกสารสัญญาและรายละเอียดของเอกสารสัญญาซึ่งใช้
ตลอดวัฏจักรชีวิตของโครงการ BIM ของประเทศไทยและต่างประเทศ
2) วิเคราะห์ขั้นตอนและแผนปฎิบัติการดำเนินงานโดย BIM
3) ระบุองค์ประกอบของโครงการ BIM ซึ่งมีผลต่อรายการเอกสาร
สัญญาของโครงการ
4) จำแนกองค์ประกอบที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการ BIM และมาตรฐาน
สำหรับการใช้งาน BIM จำแนกรายการเอกสารสัญญาเฉพาะโครงการ BIM
5) ระบุรายการเอกสารสัญญาเฉพาะโครงการ BIM
6) สรุปผลการวิจยั

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้ วิ จัย ได้ ทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัย ที่เ กี่ย วข้อ ง
โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
4.1 การจำแนกช่วงเวลาก่อสร้างโครงการ BIM
OmniClass เป็นมาตรฐานซึ่งใช้จำแนกข้อมูลที่ใช้ อย่างแพร่หลายใน
อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า ง ระบบการจั ด เก็ บ และจำแนกข้ อ มู ล เป็ น แบบ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้นำไปใช้งาน OmniClass ได้
จัดทำตารางที่มีเนื้อหาออกมาหลายประเภทเรียกว่า OmniClass™ table
สำหรับงานวิจัยนี้ได้นำเอกสาร OmniClass: A Strategy for Classifying
the Built Environment Table 31 – Phases มาใช้ ป ระกอบการวิ จั ย
เอกสารดังกล่าวได้จำแนกช่ว งเวลาในโครงการก่อสร้า งออกเป็น 9 ช่วง
เนื่องจากงานวิจัยนี้จะศึกษารายการเอกสารที่เกิดขึ้นในโครงการตั้ งแต่
เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการและส่งมอบโครงการให้เจ้าของอาคาร เราจึง
มุ่งเน้นศึกษาช่วงเวลาที่ 1 ช่วงเริ่มต้นโครงการ (Inception Phase) จนถึง
ช่วงเวลาที่ 7 ช่วงปิดโครงการ (Handover Phase) [3] วัฏจักรของโครงการ
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ช่วยให้ผู้จัดการโครงการทราบถึงกระบวนการในการบริหารจัดการโครงการ
ตามแต่ละช่วงเวลาของโครงการ โดยในแต่ละช่วงเวลาของโครงการจะต้อง
มีการกำหนดเป้าหมาย กลยุท ธ์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลและ
เทคโนโลยีที่ใช้ [4]
4.2 การวางแผนโครงการ (Project planning)
ขั้ นตอนการวางแผนมีความสํา คัญ อย่างยิ่งต่อ การนํา BIM มาใช้ใน
โครงการให้ ป ระสบความสําเร็จ ทั้ ง นี้ จ ะต้อ งมีแ ผนดํา เนินการที่ชัดเจน
โดยเน้ น การสื ่ อ สาร (communication) ให้ ผ ู ้ ร ่ ว มงานมี เ ป้ า หมาย
เดี ย วกั น กํ า หนดสิ ่ ง คาดหวั ง (expectation) จากการใช้ BIM ให้
สมาชิ ก ทุ ก คนได้ รั บ ทราบ และการจั ด ระเบี ย บ (organization) ของ
ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ก ารสื บ ค้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ [5] Computer Integrated
Construction Research Program (CIC) ได้ เ สนอองค์ ป ระกอบการ
วางแผน BIM ในองค์ก รทั้งสิ้น 6 องค์ป ระกอบ คือ กลยุทธ์ (strategy),
การใช้ (use), กระบวนการ (process), สารสนเทศ (information),
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน (infrastructure), และบุ ค ลากร (personnel) [6]
การวางแผนประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น คื อ แผนกลยุ ท ธ์ (strategic
planning) แ ผ น ก า ร ท ำ ง า น ( implementation planning) แ ละ
แผนการจั ด หา (procurement planning) [7]
4.2.1 การวางแผนกลยุทธ์
การวางแผนกลยุทธ์ เป็นขั้นตอนแรกในการวางแผน BIM ในระดับ
องค์กร วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้เพื่อให้เจ้าของโครงการกำหนดเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ BIM ของตัวเอง และสร้างแผนการทำงานในการจัดทำ
เอกสารว่าจะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้อย่างไร การวางแผนกล
ยุทธ์ประกอบด้วย
1) ประเมิน (assess) ระดับ BIM ทั้งภายในและภายนอกองค์ก รใน
ปัจจุบัน
2) จัดวางเป้าหมาย BIM (align) ขององค์กรโดยระบุระดับวุฒิภาวะ
(maturity level) ที่ต้องการสำหรับการใช้ BIM
3) ก้าวไปสู่ (advance) ระดับวุฒิภาวะของ BIM ที่กำหนดไว้
4.2.2 แผนการทำงาน (Implementation Planning)
หลังจากวางแผนกลยุทธ์แล้ว การวางแผนดำเนินการสามารถเริ่มต้นได้
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้คือการพิจารณาและจัดทำเอกสารรายละเอียด
แนวทางและมาตรการสำหรับการนำไปใช้ แผนการดำเนินงานจะรวมถึง
1) กระบวนการที่กำหนดอย่างชัดเจนว่า BIM จะถูกรวมเข้ากับแนวทาง
ปฏิบัติขององค์กรได้อย่างไร
2) ข้อมูลของโครงการเพื่อสนับสนุนการใช้งาน BIM
3) โครงสร้ า งพื ้ น ฐานทางเทคโนโลยี ท ี ่ จ ำเป็ น ในการสนั บ สนุ น
กระบวนการ
4) การศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง BIM
4.2.3 แผนการจัดหา
ก่อ นที่จ ะเริ่มโครงการ ไม่ว ่า จะเป็น การก่อสร้า งใหม่ห รือ ปรับปรุง
เจ้าของโครงการจะต้องพัฒนาข้อกำหนดของสัญญา BIM ข้อกำหนดของ
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สัญญาเหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามความต้องการด้าน
BIM ของทีมงานโครงการทั้งหมดและความเข้า ใจร่ว มกัน ในข้อกำหนด
นอกจากนี้ยังช่วยในการส่งเสริมการใช้ BIM ให้มีประสิทธิภาพตลอดวัฏจักร
ชีวิต ส่วนประกอบการจัดหา ได้แก่
1) เกณฑ์การคัดเลือกทีมเพื่อทำงานซึ่งมีคุณสมบัติที่ผ่านการรับรอง
2) ข้อกำหนดในการทำสัญญาเพื่อกำหนดข้อมูล BIM ที่ต้องส่งมอบได้
อย่างชัดเจน
3) แผนปฏิบ ัติก าร BIM โครงการเพื่อ กำหนดกระบวนการวางแผน
สำหรับโครงการ
4.3 กระบวนการทำงาน BIM (BIM Process)
แบบจำลอง BIM ระหว่างการวางแผน การออกแบบ การก่อสร้างและ
การดำเนินงานเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการอาคารให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีการวางแผนและการดำเนินการที่ดีในการใช้ BIM
จะสามารถลดต้นทุนตลอดช่วงเวลาในการก่อสร้าง การสร้างทีมบุคลากรที่
มีความพร้อ มในการทำงานร่ว มกันช่วยลดความขัดแย้ง ลดการทำงาน
ซ้ำซ้อน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน การออกแบบ การก่อสร้าง
และการดำเนินงาน กระบวนการที่ทำให้ BIM สามารถใช้งานได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพในโครงการมีขั้นตอนดังนี้ [8]
1) ระบุข้อกำหนดพื้นฐานของ BIM ในสัญญาของเจ้าของโครงการกับผู้
รับจ้าง เช่น การวางแผน, การออกแบบ, การก่อสร้าง, การดำเนินงาน
และสัญญากับ ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย อื่น ๆ ตามวิธี ก ารส่งมอบโครงการ
(Project Delivery Method) เช่ น Design-Bid-Build (DBB), DesignBuild (DB), Integrated project delivery (IPD).
2) ระบุบทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
โดยพิจารณาจากข้อมูลการสร้างแบบจำลอง
3) สร้ า งแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารโครงการ BIM (project execution plan,
PxP) ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของโครงการ
4) บริหารจัดการโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับ PxP และข้อกำหนด
ของสัญญารวมถึงแบบจำลองและการส่งมอบข้อมูลโดยผ่านการตรวจสอบ
เป็นระยะ
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การระบุข้อกำหนดพื้นฐานของการนำ BIM ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรนั้น
เป็นขั้นตอนแรกที่จะนำไปสู่ กระบวนการดำเนินงานอื่น ๆ ต่อไป เจ้าของ
โครงการจะต้องให้ความสำคัญกับขั้นตอนนี้โดยกำหนดกระบวนการเลือกใช้
ระบบการส่งมอบโครงการที่เหมาะสม ซึ่งแต่ละระบบมีข้อดีและข้อ เสีย
แตกต่างกันในการประยุกต์ใช้ BIM ในบทความนี้เราจะพิจารณา 2 ระบบ
การส่งมอบ คือ Design-Bid-Build และ Design-Build
การส่ ง มอบโครงการประเภทออกแบบ ประกวดราคา ก่ อ สร้ า ง
(Design-Bid-Build) หมายถึง วิธีการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลักในสัญญา 3 ฝ่าย
คื อ เจ้ า ของโครงการ (Owner), สถาปนิ ก (Architect), และผู ้ ร ั บ จ้ า ง
ก่อสร้าง (Contractor) วิธีการนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นวิธีการแบบดั้งเดิม
(conventional method) [9] วิธีนี้อาจจะใช้การเสนอราคาในการประกวด
ราคาสั ญ ญาจ้ า งเหมา เอกสารสั ญ ญาจะถู ก เตรี ย มโดยสถาปนิ ก
ลัก ษณะเฉพาะของวิธ ีจ ัด จ้า งนี้ คือ เจ้า ของโครงการจะใช้เอกสารที ่ ถู ก
ออกแบบโดยสถาปนิกเพื่อให้ผู้รับจ้างก่อสร้างเตรียมข้อเสนอ หลังจากชนะ
การประกวดราคา เจ้าของโครงการจึงทำสัญญากับผู้รับจ้างก่อสร้าง ระบบ
การส่งมอบนี้เป็นการร่วมมือของหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็น เจ้าของโครงการ
ผู้ออกแบบ และผู้รับจ้างก่อ สร้า งซึ่งจะทำให้ขั้นตอนดำเนินงานมีความ
ซับซ้อนยิ่งขึ้น เนื่องจากอาจจะมีการขัดแย้งของข้อมูลสารสนเทศเกิดขึ้นได้
วิธีจัดจ้างนี้จะมีช่วงกระบวนการแบ่งออกเป็น 2 ช่วงได้แก่ ช่วงก่อนการ
ประกวดราคาและช่วงก่อสร้าง ดังแสดงในรูปที่ 1
การส่งมอบโครงการประเภทออกแบบและก่อสร้างภายในองค์กรเดียว
(Design-Build) มีโครงสร้างการบริหารงานที่ ฝ่ายต่า ง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่
ซับ ซ้อ น เจ้า ของโครงการทำสัญ ญาแค่ผู้รับ จ้า งก่อ สร้างเพีย งรายเดียว
เนื่องจากผู้ออกแบบและผู้รับจ้างก่อสร้างอยู่ในองค์กรเดียวกันทำให้การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและการทำงานร่วมกันเป็นไปได้อย่า งมีป ระสิทธิภ าพ
ความเสียหายจากความบกพร่องและการสูญหายของข้อมูลมีโอกาสต่ำ ดัง
แสดงในรูปที่ 2 รูปแบบการจัดจ้างนี้สามารถสร้างแผนการดำเนินการ BIM
ก่อนการสร้างแบบจำลองในการออกแบบช่วงต้นผู้ออกแบบสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้รับจ้างก่อสร้างในการสร้างแบบจำลอง BIM สำหรับการประชุม
เพื่อหารายละเอียดที่ต้องการของโครงการได้ล่วงหน้า [10]

รูปที่ 1 วิธกี ารจัดจ้างแบบ DBB สำหรับโครงการ BIM [10]
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รูปที่ 2 วิธกี ารจัดจ้างแบบ DB สำหรับโครงการ BIM [10]

4.4 แผนปฏิบัติการ BIM (BIM Project Execution Plan)
แนวทางในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ BIM ถูกพัฒนาเพื่อให้ เจ้าของ
โครงการ ผู้จัดการโครงการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ร่วมกันพัฒนา
แผนงานให้สอดคล้องกับโครงการ โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ [11]
1) ระบุ BIM Goals และ BIM Uses ทำให้ทีมงานเข้าใจเป้าหมายและ
การใช้ BIM สำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการและนำประโยชน์มาใช้
งาน
2) ออกแบบกระบวนการทำงานของแผนปฏิบัติการ BIM โดยแสดง
ภาพรวมของแผนการทำงานทั้งหมดและแผนการทำงานของ BIM Uses ที่
ได้กำหนดไว้ข้างต้น
3) ระบุข้อกำหนดสำหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (information
exchange) โดยจำแนกการใช้ข ้อมูล วิธ ีก ารแลกเปลี่ยนข้อมูล กำหนด
ผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูล จำแนกกลุ่มของข้อมูลสำหรับการใช้งาน รวมถึง
กำหนดกรอบเวลาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
4) พัฒนากระบวนการทำงานตามเอกสารที่ได้วางไว้เป็นขั้นตอน

ตารางที่1 มาตรฐานและคู่มือ BIM ในต่างประเทศ

4.5 มาตรฐานและเอกสารสัญญา BIM
ในปัจจุบันมาตรฐานและแนวทางเกี่ยวกับการนำ BIM มาใช้นั้นได้ถูก
พัฒนาขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา และ
เอเชีย จากการศึกษามาตรฐาน BIM ต่าง ๆ เราพบว่ามาตรฐาน BIM ใน
ประเทศต่ า ง ๆ มี ค วามแตกต่ า งกั น ไป ทั ้ ง ในเรื ่ อ งของโครงสร้ า งและ
รายละเอีย ดของเนื้ อ หา โดยรายละเอีย ดที่ แ ตกต่ า งกัน นี ้จ ะขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้ อ มและวั ฒ นธรรมในการทำงานของแต่ ล ะประเทศ [12]
มาตรฐานและคู่มือต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ มาตรฐานในระดับ
อุตสาหกรรม เช่น มาตรฐาน ISO และ มาตรฐานในระดับองค์กร [13]
ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและคู่มือในประเทศต่า ง ๆ อัน
ประกอบด้ว ย ประเทศ ชื่อ คู่มือ และเนื้อ หาสำคัญ ของมาตรฐานนั้น ๆ
สำหรับงานวิจัยนี้จะอ้างอิงมาตรฐาน NBIMS แนวทางของประเทศสิงคโปร์
มาตรฐานประเทศนิวซีแลนด์ แนวทางของประเทศฮ่องกง และมาตรฐาน
ของประเทศอังกฤษ
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ประเทศ
อังกฤษ

มาตรฐานหรือคู่มือ BIM
AEC (UK) BIM
Protocol Version 2

PAS1192-2:2013:

PAS1192-3:2014:

BS 1192-4:2014:

BS 8536-2:2016

เนื้อหาหลัก
มาตรฐานที่ใช้สำหรับงาน
สถาปัตยกรรมและงาน
โครงสร้างรวมถึงการ
ดำเนินงานก่อสร้าง
การส่งมอบโครงการโดยเฉพาะ
ซึ่งเป็นข้อมูลกราฟิกส่วนใหญ่
และข้อมูลที่ไม่ใช่กราฟิก???
การใช้งานและการบำรุงรักษา
ของแบบจำลองสารสนเทศของ
สินทรัพย์ (Asset
Information Model) และ
เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ความต้องการของผู้ว่าจ้าง
รวมถึงผู้จัดการสินทรัพย์และ
ผู้จัดการโครงการ
การออกแบบและการก่อสร้าง
ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานอื่น ๆ
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เอกสารเหล่านี้เป็นตัวกำหนดทิศทางและข้อกำหนดของโครงการก่อนการ
ออกแบบหรือการก่อสร้าง เมื่อมีการอนุมัติการดำเนินงานจะต้องปฏิบัติตาม
แผนงานให้สำเร็จลุล่วงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนล่วงหน้าและกำหนด
ความต้อ งการในการใช้ BIM ส่ว นของคำแนะนำแก้ ไขปัญ หาต่า ง ๆ ที่
เจ้ า ของอาจต้ อ งการพิ จ ารณาเมื ่ อ วางแผนสำหรั บ การบริ ห ารจั ดการ
โครงการโดย BIM [13] ดังแสดงในรูปที่ 3

ตารางที่1 มาตรฐานและคู่มือ BIM ในต่างประเทศ (ต่อ)
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

มาตรฐานหรือคู่มือ BIM
NBIMS

A201-2017
General Conditions of
the Contract for
Construction
ข้อตกลง (Agreement
Form)
เช่น A101, Owner/Contr
actor Agreement—
Stipulated Sum

สิงคโปร์

นิวซีแลนด์

ฮ่องกง

Singapore BIM Guide
Version 2 (2013)

New Zealand BIM
Handbook (2014)

CIC BIM Standards –
General (2019)
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เนื้อหาหลัก
การแลกเปลี่ยนของ
ข้อมูลสารสนเทศ /การ
สร้างแบบจำลอง
ส่วนเงื่อนไขทั่วไปและ
ข้อกำหนดงานก่อสร้าง
มาตรฐานสำหรับ
สัญญาจ้าง DesignBid -Build
ข้อตกลงระหว่างคู่
พันธะสัญญา ได้แก่
เจ้าของโครงการ–ผู้รับ
จ้าง, เจ้าของโครงการ
– สถาปนิก, สถาปนิก
–ที่ปรึกษา, ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมาช่วง ซึ่ง
เอกสารแบ่งออกตาม
รูปแบบกระบวนการ
จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการ BIM
องค์ประกอบของ
โครงการที่นำ BIM มา
ปฏิบัติ
รายละเอียดแนวทางใน
การใช้ BIM ในการ
โครงการสำหรับผู้ที่มี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
BIM จำกด โดยอธิบาย
ภาพรวมของการ
ปฏิบัติงานด้วย BIM
การวางแผนโครงการ
สำหรับการนำ BIM มา
ปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความ
ต้องการของเจ้าของ
โครงการและรายละเอียด
แบบจำลอง

รูปที่ 3 ภาพรวมของเอกสารสัญญาและข้อกำหนดเฉพาะของโครงการ BIM [14]

4.5.1 เอกสารสัญญาเฉพาะของโครงการ BIM
เอกสารเฉพาะของโครงการ BIM เป็ น เอกสารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ
รายละเอียดของแบบจำลอง แผนปฏิบัติงาน การพัฒนาแผนของโครงการ
และสิ่งที่ต้องส่งมอบหลังโครงการสิ้นสุด ซึ่งสามารถจำแนกตามลักษณะการ
ใช้งานได้ 2 กลุ่ม คือ เอกสารมาตรฐานและแผนการทำงาน และ เอกสาร
ข้ อ มู ล จำเพาะของ โครงการ ซึ ่ ง เป็ น เอกสารที่ ระบุ ส ่ง ที ่ต ้ อ งส่งมอบที่
เกี่ยวข้องกับ BIM (BIM deliverables) ในแต่ละขั้นตอน จุดประสงค์ของ
การใช้ BIM รวมถึงความรับผิดชอบของฝ่ายในแต่ละช่วงของโครงการ [14]

4.5.2 เอกสารสัญญาจ้างก่อสร้าง
สัญญาจ้างก่อสร้าง คือ สัญญาซึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างตกลงทำงานก่อสร้าง
ให้ผู้ว่าจ้าง (เจ้าของงาน) จนเสร็จสิ้น และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้ สินจ้างเมื่อ
งานก่อสร้างสำเร็จตามที่ตกลงกันไว้ [16] สัญญาจ้างก่อสร้างโดยทั่วไปจะ
ประกอบด้วยเอกสาร (contract documents) ดังนี้
• แบบเสนอราคา (Bid Forms or Proposal Forms) หมายถึง
เอกสารซึ่งแสดงรายละเอียดของมูลค่างานซึ่งอยู่ในรูปของบัญชี
แสดงปริมาณงาน (Bill of Quantity, BOQ)
• ข้ อ ตกลง (Agreement Form) หมายถึ ง เอกสารซึ ่งกำหนด
ประเด็นต่าง ๆ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงกัน
• เงื่อนไขทั่วไป (General Conditions) หมายถึง ข้อกำหนดใน
การทำงานจะกล่า วถึงรายละเอีย ดด้า นเทคนิคการก่อ สร้าง
ทั ้ ง หมดตั ้ ง แต่ ขอบเขตงาน ประเภทวั ส ดุ และอุ ป กรณ์
ตลอดจนวิธีการก่อสร้าง
• เงื่อนไขพิเศษ (Special Conditions) หมายถึง เงื่อนไขเพิ่มเติม
เพื่อใช้เฉพาะกับงานใดงานหนึ่งเป็นการเฉพาะ
• แบบก่อสร้าง (Drawing) หมายถึง แบบที่ใช้ในงานก่อสร้างซึ่งมี
รายละเอียดเพียงพอที่จะทำงาน และผู้ว่าจ้างก่อสร้างจะยึดถือ
แบบก่อสร้างนี้เป็นหลักในการก่อสร้าง
• ข้อ กำหนดงาน (Specifications) หมายถึง ข้อ กำหนดในการ
ทำงานจะกล่าวถึงรายละเอียดด้าน เทคนิคการก่อสร้างทั้ งหมด
ตั้งแต่ ขอบเขตงาน ประเภทวัสดุ และอุปกรณ์ตลอดจนวิธีการ
ก่อสร้าง
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•

เอกสารเพิ่มเติม (Addenda) หมายถึง เอกสารที่ผู้ว่าจ้างหรือ
ตัวแทนของผู้ว่าจ้างออกให้กับผู้เข้าร่วมการประมูลเพิ่มเติม ซึ่ง
จะถือว่าเอกสารที่ออกเพิ่มเติมนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

5. ผลการวิจัย
5.1 องค์ประกอบที่มีผลต่อสัญญา BIM
จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบที่มีผลต่อเอกสารและเงื่อนไขต่าง ๆ
ของสัญญาจะถูกปรับเปลี่ยนตามระบบนิเวศน์ของโครงการ ได้แก่ วิธีการส่ง
มอบมอบโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ และเอกสารจำเพาะโครงการ
5.1.1 วิธีการส่งมอบมอบโครงการ
เอกสารสัญญาก่อสร้างในโครงการ BIM จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการ
ส่งมอบโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เอกสารสำหรับรูปแบบการจัดจ้างประเภทออกแบบ ประกวดราคา
ก่อสร้าง (Design-Bid-Build, DBB)
รู ป แบบการส่ ง มอบนี ้ จ ะมี ผ ลต่ อ 4 เอกสารหลั ก คื อ ข้ อ ตกลง
(Agreement Form) , เงื่อนไขทั่วไป (General Conditions), หลักประกัน
ซ อ ง (Bid Bond) , แ ล ะ ห ล ั ก ป ร ะ ก ั น ส ั ญ ญ า แ ล ะ ก า ร จ ่ า ย เ งิ น
(Performance/Payment Bond) [17]
ข้อตกลง (Agreement Form) เป็นข้อตกลงระหว่า งคู่พันธะสัญ ญา
สำหรับการจัดจ้างแบบ DBB มีคู่สัญญาตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าของโครงการผู้รับเหมาก่อสร้าง (Owner- Contractor), เจ้าของโครงการ – สถาปนิก
(Owner-Architect) และ ผู้รับ เหมาก่อ สร้า ง – ผู้รับ เหมาก่อ สร้า งช่ ว ง
(Contractor-Subcontractor)
เงื ่ อ นไขทั ่ ว ไป (General Conditions) เช่ น เอกสาร AIA A201®–
2017, General Conditions of the Contract for Construction
หลักประกันซอง (Bid Bond) เป็นหลักประกันในการเสนอราคา ซึ่ง
เจ้าของโครงการจะกำหนดมูลค่าหลักประกันซองเป็นร้อยละของมูล ค่า
โครงการ ตัวอย่างเอกสาร เช่น AIA A310™–2010, Bid Bond
หลัก ประกันสัญญา/การจ่ า ยเงิน (Performance Bond/Payment
Bond) ตั ว อย่ า งเช่ น เอกสารAIA A312™-2010, Performance Bond
and Payment Bond
2) เอกสารสำหรับรูปแบบการจัดจ้างประเภทออกแบบและก่อสร้าง
(Design-Build)
สำหรับการจัดจ้างแบบ DB มีเอกสารข้อตกลง (Agreement Form)
เป็นข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา 4 คู่ ได้แก่ เจ้าของโครงการ – ผู้ออกแบบและ
ก ่ อ สร ้ า ง (Owner–Design-Builder) , ผ ู ้ อ อ ก แ บ บ แ ละ ก ่ อ สร ้ าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง (Design-Builder–Contractor), ผู้ออกแบบและก่อสร้าง
- สถาปนิ ก (Design-Builder–Architect) และผู ้ ร ั บ เหมาก่ อ สร้ า ง ผู้รับเหมาก่อสร้างช่วง (Contractor–Subcontractor)
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•

เจ้าของโครงการ (Project Owner) จะต้องระบุความต้องการที่
มีต่อโครงการ ทั้งรายละเอียดและผลลัพธ์หลังสิ้นสุดโครงการซึ่ง
จะส่งผลต่อการเลือกบุคลากรที่เหมาะสมสำหรับโครงการ
• ผู ้ อ อกแบบ ได้ แ ก่ สถาปนิ ก และวิ ศ วกร (A/E) ทำหน้ า ที่
ออกแบบงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้า ง และงานระบบ
สำหรับการก่อสร้างให้เป็นไปตามความต้อ งการของเจ้าของ
โครงการ
• ผู้รับจ้างก่อสร้าง (Contractor) จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ
BIM (BIM Execution Plan) สำหรับการประกวดราคาและหลัง
ชนะการประกวดราคา นอกจากนั้นจะต้องพัฒนาแผนปฏิบัติ
การ BIM สำหรับใช้ก่อสร้าง แบบจำลองสำหรับการก่อสร้าง
(Construction model) และแบบจำลอง BIM ก่ อ สร้ า งจริ ง
(As-built BIM model)
สำหรับ โครงการ BIM ที่ใช้ ก ารจัดจ้า งแบบออกแบบ ประกวดราคา
ก่อสร้าง (Design-Bid-Build) ซึ่งมีความซับซ้อนในการทำงานและอาจเกิด
ปัญหาในการทำงานร่วมกัน จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ BIM
มาช่วยประสานงานฝ่ายต่าง ๆ ทั้งผู้ออกแบบและผู้รับจ้างก่อสร้าง เพื่อให้
การทำงานมีประสิทธิภาพ บุคลากรดังกล่าวอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท
• ผู้จัดการโครงการ BIM (BIM Manager) ทำหน้าที่บริหารจัดการ
ภาพรวมของโครงการให้ปฏิบัติไปตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ให้
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ตั้งแต่การออกแบบตลอดจน
สิ้นสุดโครงการ
• ผู ้ ป ระสานงาน BIM สำหรั บ ผู ้ จ ั ด การงานก่ อ สร้ า ง (BIM
coordinator for CM) ทำหน้าที่รวบรวมแบบจำลองสารสนเทศ
เข้าด้วยกันและประสานงานทุกฝ่ายทั้งฝ่ายออกแบบและฝ่าย
ก่อสร้าง และตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองสารสนเทศ
• ผู้ประสานงาน BIM สำหรับผู้รับจ้างก่อสร้าง (BIM coordinator
for Contractor) ทำหน้ า ที ่ ร วมรวบแบบจำลองสารสนเทศ
ประสานงานระหว่ า งผู้ อ อกแบบ และ ผู ้ ร ั บ จ้ า งก่ อ สร้ า ง
ตรวจสอบความถูกต้องแบบจำลองและการส่งผ่านข้อมูล
5.1.3 เอกสารจำเพาะโครงการ
เอกสารจำเพาะในสัญญาโครงการ BIM ที่ต้องระบุอยู่ในสัญญา แสดง
ในตางรางที่ 2
ตารางที่ 2 เอกสารจำเพาะโครงการ BIM
เอกสาร
Employer's
Information
Requirements (EIRs)

5.1.2 ผูม้ ีส่วนได้เสียในโครงการ (Project Stakeholders)
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ความรับผิดชอบ
เจ้าของโครงการ (Owner)

ช่วงเวลาของ
โครงการ
เริ่มต้นโครงการ/
ประกวดราคา

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

ตารางที่ 2 เอกสารจำเพาะโครงการ BIM (ต่อ)
เจ้าของโครงการ (Owner),
ผู้ออกแบบ (Designer), ผู้รับ
จ้างก่อสร้าง(Contractor)
ผู้รับจ้างก่อสร้าง(Contractor)

ช่วงเวลาของ
โครงการ
ก่อนการประกวด
ราคา/หลังการ
ประกวดราคา
สิ้นสุดโครงการ

Organizational
Information
Requirements (OIRs)
Project information
model (PIM)
Definition of Terms

ผู้รับจ้างก่อสร้าง(Contractor)

สิ้นสุดโครงการ

ผู้ออกแบบ (Designer), ผู้รับ
จ้างก่อสร้าง(Contractor)
ผู้จัดการโครงการ (BIM
Manager)

การออกแบบ/การ
ก่อสร้าง
เริ่มโครงการ/การ
ออกแบบ

Master
information
delivery plan
(MIDP)
Deliverables

เจ้าของโครงการ
(Owner), ผู้ออกแบบ
(Designer)

ก่อนการประกวด
ราคา/หลังการ
ประกวดราคา

ผู้ออกแบบ (Designer)

การออกแบบ

Task information
delivery plan
(TIDP)
Construction
Operations
Building
Information
Exchange (COBie)

เจ้าของโครงการ
(Owner), ผู้ออกแบบ
(Designer)
ผู้รับจ้างก่อสร้าง
(Contractor)

ก่อนประกวด
ราคา/หลังการ
ประกวดราคา
การก่อสร้าง/
สิ้นสุดโครงการ

เอกสาร
BIM Execution Plan
(BEP)
Asset Information
Requirements (AIRs)

ความรับผิดชอบ

5.2 องค์ประกอบทีส่ นับสนุนแผนปฏิบตั กิ าร BIM
การจัดทาแผนปฎิบตั ิการ BIM สาหรับโครงการนัน้ นอกจากมีการ
วางแผนกลยุทธิที์ ่เหมาะสมกับโครงการแล้วแผนปฏิบตั จิ าเป็ นที่จะต้อง
มีข้อมูลของโครงการที่นามาใช้ในการพัฒนาแผนปฎิบตั ิการ BIM ใน
งานวิจัย นี้เราพยายามระบุอ งค์ประกอบด้านสัญญาที่ส นั บสนุ น การ
ปฏิ บัติ ก าร BIM จากการวิเ คราะห์ เ อกสาร, ตรวจสอบแผนการ
ดาเนินการที่ใช้จริงในโครงการ และสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญ BIM ในไทย
[18] เราได้องค์ประกอบเอกสารดังกล่าวจานวน 14 รายการดังนี้
1) ภาพรวมของแผนปฎิ บั ติ ก าร (BIM Project Execution Plan
Overview) การจัดทาเอกสารที่เป็ นเหตุผลในการสร้างแผนดาเนินการ
โครงการ
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2) ข้อมูลโครงการ (Project Information) ประกอบด้วยข้อมูลทีส่ าคัญ
ของโครงการ เช่น ที่ตงั ้ โครงการ คาธิบายโครงการ รวมถึงกาหนดการ
ทีส่ าคัญทีใ่ ช้อา้ งอิงในอนาคต
3) การระบุ ต ั ว แทนของฝ่ าย (Key Project Contacts) แผนการ
ดาเนินงานBIM ควรมีขอ้ มูลติดต่อของบุคลากรทีส่ าคัญสาหรับโครงการ
4) เป้ า หมายโครงการหรือ การก าหนดการใช้ ง าน BIM (Project
Goals/BIM Uses) เอกสารเชิงกลยุทธ์และการใช้งานเฉพาะสาหรับแต่
ละโครงการเป็ น ก าหนดโดยทีมงานโครงการในขัน้ ตอนเริ่มต้น ของ
ขัน้ ตอนการวางแผน
5) บทบาทในองค์กรและบุค ลากร (Organizational Roles/Staffing)
กาหนดผูป้ ระสานงานของการวางแผนและการดาเนินการ BIM สาหรับ
ดาเนินการขัน้ ตอนต่างๆตลอดโครงการ
6) กระบวนการออกแบบ BIM (BIM Process Design) ควรอธิบาย
กระบวนการให้ชดั เจนซึง่ เป็ นขัน้ ตอนในการพัฒนาแผนการดาเนินงาน
7) ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ มู ล BIM ( BIM Information Exchanges)
องค์ประกอบของแบบจาลองและระดับของรายละเอียดที่จาเป็ นสาหรับ
การใช้ ง าน BIM แต่ ล ะครัง้ ควรมี ก ารก าหนดไว้ อ ย่ า งชั ด เจนใน
ข้อกาหนดการแลกเปลีย่ นข้อมูล
8) ข้อ ก าหนด BIM และข้อ มู ล สิ่ง อ านวยความสะดวก (BIM and
Facility Data Requirements) คือ ความต้องการของเจ้าของโครงการ
โดยจาเป็ นต้องจัดทาเอกสาร
9) ขัน้ ตอนการประสานงาน (Collaboration Procedures) ทีม งาน
ควรพัฒ นาขัน้ ตอนหรือ กิจ กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ท่ีมีก ารท างาน
ร่วมกัน ซึ่งรวมถึง คาจากัดความของขัน้ ตอน การจัดการแบบจาลอง
เช่นเดียวกับ การประชุมทัวไป
่ กาหนดการและวาระการประชุม
10) การควบคุ ม คุ ณ ภาพ (Quality Control) คือ ขัน้ ตอนการสร้า ง
ความมันใจว่
่ าผูเ้ ข้าร่วมโครงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดที่กาหนดไว้และ
ควรมีการพัฒนาและตรวจสอบตลอดโครงการ
11) ค ว า ม จ า เ ป็ น ข อ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
(Technological Infrastructure Needs) อุ ป กรณ์ ฮ าร์ด แวร์ ซอฟแวร์
และโครงสร้างพืน้ ฐานเครือข่ายทีจ่ าเป็ นในการดาเนินการตามแผนควร
เป็ นทีก่ าหนดไว้
12) โครงสร้างแบบจาลอง (Model Structure) ทีมของโครงการควร
ประชุมและจัดทารายการเอกสารเช่นการตัง้ ชื่อไฟล์ ระบบพิกดั และ
มาตรฐานการสร้างแบบจาลอง
13) สิง่ ที่ต้องส่งมอบในโครงการ (Project Deliverables) ทีมงานควร
จัดทาเอกสารทีต่ อ้ งส่งมอบตามข้อกาหนดของเจ้าของ
14) กลยุทธ์หรือสัญญาโครงการ (Strategy / Contract) การกาหนด
กลยุทธ์การส่งมอบโครงการ เช่น การส่งมอบแบบ Design Bid Build
หรือ Design Build โดยศึก ษาต่ อ การส่ ง ผลกระทบต่ อ ขัน้ ตอนการ
ทางานของโครงการ
5.3 การกาหนดมาตรฐาน BIM
มาตรฐาน BIM ถูกจัดทาขึ้น เพื่อระบุข้อกาหนดและรายละเอียด
ส าหรับการน า BIM มาใช้ในโครงการ มาตรฐานหรือ แนวทางนี้เป็ น
เครื่องมือที่ช่วยให้เจ้าของโครงการไม่ต้องสร้างข้อกาหนดด้วยต้นเอง
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ตัง้ แต่ ต้ น แต่ ใ นขณะเดีย วกัน เจ้ า ของโครงการจ าเป็ น ต้อ งเลือ กใช้
มาตรฐานหรือแนวทางให้เหมาะสมกับงานนัน้ ๆ มาตรฐานBIM อาจ
จาแนกได้ดงั นี้
นโยบาย BIM (BIM policy) ขององค์กรกาหนดสาหรับสิง่ ที่ตอ้ งส่ง
มอบ BIM สาหรับทุกโครงการ โดยนโยบายขององค์กรจะไม่กาหนด
เนื้อหาของรูปแบบแบบจาลองหรือวิธกี ารส่งมอบโครงการ
มาตราฐาน BIM (BIM standard) ก าหนดข้อ มูล ที่ต้อ งการเท่าที่
จาเป็ นที่ต้องมีโครงสร้างและวิธีการอย่างไรที่จะส่งมอบเหนือสิง่ อื่นใด
(เช่น PAS 1192-2, PAS 1192-3) จุดประสงค์หลักของมาตรฐาน BIM
คือเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันสาหรับการใช้งาน BIM และการ
ส่งมอบโครงการทีใ่ ช้งาน BIM
โปรโตคอล BIM (BIM protocol) จะสร้ า งกฎเกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการสร้างแบบจาลองและการแลกเปลี่ยนข้อมูลสาหรับการใช้
งาน ที่หลากหลายนิยมใช้ในประเทศอังกฤษ โดยองค์กร Construction
Industry Council ทีไ่ ด้พฒ
ั นาโปรโตคอล BIM โดยระบุว่า BIM protocol
เป็ น กฎเกณฑ์เพิ่มเติม คือ ข้อ ตกลงที่รวมอยู่ในการบริการระดับมือ
อาชีพและสัญญาก่อสร้างโดยใช้วธิ กี ารแก้ไขอย่างง่าย โปรโตคอลสร้าง
ภาระผูกพันและสิทธิเพิม่ เติมสาหรับนายจ้างและคู่สญ
ั ญา ในทานอง
เดียวกันสาหรับมาตรฐาน BIM
แนวทาง BIM (BIM Guideline) เป็ นเอกสารที่เป็ นบรรทัดฐานมาก
ขึ้นแต่ไม่จาเป็ น ต้องบังคับใช้ แนวทาง BIM จะแสดงเนื้อหาเกี่ย วกับ
ขัน้ ตอนทัวไป
่ บทบาทความรับผิดชอบ โครงสร้างพื้นฐานและอื่น ๆ ที่
มีอาจส่งผลต่อการทางานล่วงเวลาภายในทีมงาน แนวทางของการใช้
BIM ควรมีความยืดหยุ่นและมีววิ ฒ
ั นาการเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจาก
องค์กรมีวุฒคิ วามรูม้ ากขึน้
แผนปฎิ บั ติ ก าร BIM (BIM Execution Plan) ถู ก น ามาใช้ ใ นระดั บ
โครงการแผนปฏิบตั กิ าร BIM กาหนดข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เดียวให้เป็ นไปตามทีค่ ู่มอื BIM Project Execution Planning Guide [18] ได้
ก าหนดไว้ แผนปฏิบัติการ BIM อ้างอิงถึงมาตรฐาน BIM ขององค์ กร
โปรโตคอล และแนวทางปฏิบตั ิภายใต้บริบทภายในโครงการของเจ้าของ
โครงการ ซึ่งถูกใช้เพื่อให้ได้ให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องสามารถทางานร่วมกัน
และส่งมอบโครงการได้ตรงตามวัตถุประสงค์

•
•
•
•

การแบ่งปันข้อมูลและการทางานร่วมกัน
องค์ประกอบแบบจาลองอาคาร
กราฟิ กในการนาเสนอรูปแบบจาลอง
ส่วนและการแสดงผลรายละเอียด

5.4.2 เอกสารเฉพาะโครงการ
เอกสารเหล่านี้จะเป็ นตัวกาหนดเนื้อหาความรับผิดชอบของ
บุคลากรและส่งผลต่อขัน้ ตอนการดาเนินงานโครงการโดยใช้
แบบจาลอง BIM ดังนี้

5.4 รายการเอกสารทีจ่ าเป็นต่อโครงการ BIM
รายการเอกสารที่ จ าเป็ น ส าหรับ โครงการ BIM เป็ น เอกสารที่
เพิม่ เติมจากเอกสารสัญญาโครงการปกติ รายการเอกสารเหล่านี้เกิด
จากกระบวนการที่นา BIM มาใช้ในโครงการ ซึ่งแยกออกเป็ นสองส่วน
สาคัญ คือ มาตรฐาน BIM และ เอกสารเฉพาะสาหรับโครงการ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
5.4.1 มาตรฐาน BIM
มาตรฐานจะเป็ น ตัว ก าหนดหมวดหมู่ แ ละประเภทของข้อ มู ล
องค์ประกอบเพื่อเสริมใช้แบบจาลอง BIM ดังนี้ [18]
•
•
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หน่วยทีใ่ ช้สาหรับแบบจาลอง
ความละเอียดของแบบจาลอง LOD
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•

•

•

•

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร BIM (BIM execution plan) เ ป็ น
กระบวนการดาเนิน งานให้โ ครงการประสบผลส าเร็จ
ตามเป้ าหมายโดยดาเนินงานตามกลยุทธ์ท่ไี ด้กาหนด
ไว้
การจัด การข้อ มู ล และแบบจ าลอง (data and model
management) ประกอบด้วย
1) การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สารสนเทศ BIM (BIM
information exchange) ซึ่ ง จ ะ ท า ใ ห้ ผู้ ท่ี มี ส่ ว น
เกีย่ วข้องสามารถติดตามความคืบหน้าได้
2) การสร้าง folder สาหรับแบบจาลอง
3) แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ก า ร แ บ บ จ า ล อ ง ( Model
management)
4) แนวทางการจัดการโมเดลส าหรับผู้รบั จ้างในช่วง
การก่อ สร้างให้ทางผู้รบั จ้างใช้รูปแบบการจัดการ
แบบจาลองแบบเดิมจากผู้ออกแบบตามแผนงาน
ของช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre-Construction)
5) การตัง้ ชื่อไฟล์
การควบคุ ม คุ ณ ภาพแบบจ าลอง ( Model Quality
Control) ซึง่ มีการควบคุมและตรวจสอบดังนี้
1) การตรวจสอบคุ ณ ภาพโมเดล (Model Quality
Review)
2) การตรวจสอบข้อ ขัด แย้ง (Clash Detection) เพื่อ
ลดความเสีย่ งในการแก้ไขงานระหว่างการก่อสร้าง
3) การตรวจสอบข้อมูล ในแบบจาลองเพื่อใช้สาหรับ
งานบริหารจัดการอาคาร (FM)
กระบวนการจัดการ As-Built Model กระบวนการจัดทา
As-Built ด้วยระบบ BIM มีหลักการทางาน ดังนี้
1) การใส่ขอ้ มูลลงในแบบจาลอง
2) การตรวจสอบแบบจาลองให้ตรงตามงานจริง
3) การส่งมอบแบบจาลองและเอกสารตามสัญญา โดย
วัตถุประสงค์ของแบบจาลองนี้ คือ การช่วยเหลือ
และสนับสนุนการบริหารจัดการอาคารเมื่อโครงการ
เสร็จสมบูรณ์
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6. สรุป
โครงการก่อสร้างที่นา BIM มาใช้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบ
การทางานของโครงการผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องในโครงการตัง้ แต่เจ้าของ
โครงการ ผูอ้ อกแบบ ผูร้ บั จ้างก่อสร้าง จะต้องมีความรูแ้ ละความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ ระบบนิ เ วศของโครงการ (project ecosystem) เจ้ า ของ
โครงการต้องทาความเข้าใจถึงกระบวนการและความสามารถในการ
ทางานของ BIM นอกจากนัน้ ยังต้องศึกษาองค์ประกอบของ BIM ที่ถูก
ก าหนดขึ้น ตามมาตรฐานสากล ทัง้ มาตรฐานการสร้า งแบบจาลอง
มาตรฐานกระบวนการทางาน มาตรฐานการปฎิบตั งิ าน การเพิม่ ขึน้ ของ
บุคลากร ฝ่ ายทางานต่างๆ ที่ถูกเพิม่ ขึ้นมาเฉพาะสาหรับการทางาน
และการบริหารจัดการโครงการ องค์ประกอบพืน้ ฐานเหล่านี้ อันดับแรก
การออกแบบสัญญาและมีผลต่อการระบุเอกสารที่จาเป็ นต้องมีเพิม่ เติม
ในโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องเลือกรูปแบบวิธกี ารจัดจ้างสาหรับ
โครงการ การจัดจ้างที่นิยมใช้ในประเทศไทยได้แก่ การจัดจ้างประเภท
การออกแบบ-ประกวดราคา-ก่อสร้าง (Design-Bid-Build) และการจัด
จ้างประเภทการออกแบบ-ก่อสร้าง (Design-Build) ซึ่งวิธกี ารจัดจ้างนี้
จะมีผ ลต่ อ ล าดับ การท างานและสิท ธิค วามรับ ผิด ชอบของคู่ส ัญ ญา
ส าหรับ โครงการ BIM การจัด จ้ า งประเภท Design Build มีค วาม
เหมาะสมในการน ามาใช้ ม ากกว่ า Design Bid Build เนื่ อ งจาก
ผูอ้ อกแบบและผูร้ บั จ้างก่อสร้างเป็ นองค์กรเดียวกันง่ายต่อการแบ่งปัน
ข้อมูลและลดความเสีย่ งที่ขอ้ มูลจะสูญหายและง่ายต่อการประสานงาน
ขัน้ ตอนทางานไม่ซบั ซ้อนและรวดเร็วกว่า แบบ Design Bid Build โดย
ผู้อ อกแบบ ผู้ร บั จ้างก่อ สร้างหรือ ที่ปรึกษาที่เกี่ย วข้อ งในโครงการที่
กาหนด จะต้อ งบริห ารโครงการ BIM ให้ต รงตามความต้อ งการของ
เจ้าของโครงการ เมื่อ มีการอนุ มตั ิการดาเนิน งานจะต้อ งปฏิบัติต าม
แผนงานให้สาเร็จ ลุ ล่วงซึ่งเป็ น สิง่ สาคัญในการวางแผนล่วงหน้าและ
กาหนดความต้องการในการใช้ BIM ส่วนของคาแนะนาแก้ไขปั ญหา
ต่าง ๆ ที่เจ้าของอาจต้องการจะถูกพิจารณาเมื่อวางแผนสาหรับการ
บริหารจัดการโครงการโดย BIM เมื่อเจ้าของโครงการทราบถึงระบบ
นิ เ วศของโครงการจะส่ ง ผลให้ร ายละเอีย ดของสัญ ญาจ้า งมีเ นื้ อ หา
ครอบคลุ ม และลดความเสี่ ย งการบริห ารจั ด การสัญ ญา ซึ่ ง การ
เตรียมการทางสัญญาจะต้อ งพิจารณาตามโครงการต่อโครงการและ
สะท้อ นขอบเขตที่จะใช้ BIM เพื่อ ประสิทธิภ าพสูง สุ ดในการบริห าร
จัดการโครงการ
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