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การศึกษาปัญหาเชิงเปรียบเทียบแนวทางการใช้แบบจำลองสารสนเทศ (BIM)
ในการการออกแบบและถอดปริมาณวัสดุสำหรับงานติดตั้งผนังประกอบอาคาร
A study of process to use 3D model (BIM)
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บทคัดย่อ

1. บทนำ

งานวิ จ ั ย นี ้ เ ป็ น การศึ ก ษาถึ ง แนวทางการใช้ แ บบจำลอง
สารสนเทศ(BIM) ในการออกแบบและถอดปริมาณวัสดุ ผนังกรอบอาคาร
สำหรับอาคารสูง 3 ประเภท ได้แก่ 1. ผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จ 2.ผนังม่าน
กระจก และ 3. อลูมิเนียมคอมโพสิท โดยมีขั้นตอนการศึกษาถึงระดับความ
ต้องการของฝ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับงานก่อสร้างผนังประกอบอาคาร ได้แก่
ฝ่ายผู้รับเหมา ฝ่ายเจ้าของผลิตภัณฑ์ผละผู้ติดตั้ง และจัดทำแบบจำลอง
สารสนเทศ ซึ่งการขึ้นแบบจำลองของผู้วิจัยนั้นจะใช้โปรแกรม Revit 2019
ซึ่งในแต่ละผนังประกอบอาคารแต่ละชนิด ที่ผู้วิจัยได้เขียนขึ้นจะมีด้วยกัน 2
ระดับที่ใช้ในการทำงานได้จริง แล้วทำการรายงานผล/ปัญหาที่พบในการ
สร้างแบบจำลองสารสนเทศสำหรับผนังกรอบอาคารแต่ละประเภท
คำสำคัญ : แบบจำลองสารสนเทศ , ผนังประกอบอาคาร
This research is a study of guidelines for using the
Information Model (BIM) in designing and removing material
quantities. Building frame walls for high-rise buildings in 3
categories which are 1. precast concrete wall 2. Glass curtain
wall and 3. Aluminum composite The process of studying the
level of needs of the relevant parties for the construction of the
wall consists of the contractor department. The product owner
department and the installer And make an information model
The model of the researcher will use the Revit 2019 program, in
which each wall consists of each type of building. The researcher
has written. There are 2 levels that can be used to actually work.
Then report the results / problems found in the construction of
the information model for each type of frame wall
Key words : complementary walls , modeling

การออกแบบอาคารสูงในปัจจุบันนิยมใช้คือการผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
ผนังม่ายกระจกหรือผนังผลิตสำเร็จจากโรงงานแบบอื่น แทนการก่ออิฐฉาบ
ปูนมากขึ้น โดยเฉพาะในการก่อสร้างอาคารสูง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ ผนังพรี
คาสคอนกรีต (Precast concrete) ผนังม่านกระจก (Curtain wall) เพื่อ
เป็นการลดระยะเวลาการก่อสร้างลงและสร้างความหลากหลายในการ
ออกแบบความสวยงามของผนัง กรอบอาคารอีกด้วย จำเป็นต้องใช้แบบ
ก่ อ สร้ า งที่ ม ีค วามละเอี ย ด มี ค วามชั ดเจนและถูก ต้ อ ง งานวิ จั ยนี้จ ึงมี
เป้าหมายเพื่อนำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ซึ่งเป็นแบบจำลอง
อาคาร 3 มิติที่ช่วยให้ผู้ออกแบบเห็นภาพเสมือนจริงของอาคารและชิ้นส่วน
ของอาคารแต่ละชิ้นและสามารถสื่อสารการก่อสร้า งได้อย่างชัดเจนมา
ประยุกต์ ใช้ในการออกแบบผนังกรอบอาคาร อันเป็นการลดข้อผิดพลาด
และความเสียหายในการทำงานติดตั้ง โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้การสื่อสาร
ก่อ การก่อ สร้างเป็นไปในทิศทางเดีย วเพื่อ ลดข้อผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้ BIM เพื่อออกแบบ
กรอบอาคารรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบรับความต้องการรายละเอียดของแบบใน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆโดยมีรูปแบบผนังกรอบอาคารที่อยู่ในขอบเขต
งานวิจัยนี้คือ
- ผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จ (Precast concrete)
- ผนังม่านกระจก (Curtain wall)
- ผนังตกแต่งอลูมิเนียมคอมโพสิท (Aluminium composite)

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและความหมายของ BIM (Building Information Modeling)
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ซอฟต์แ วร์ที่เป็นรากฐานของการพัฒนากระบวนการออกแบบบน
คอมพิวเตอร์ ในลักษณะของการบันทึกฐานข้อมูล (Information) ต่างๆที่
เกี่ย วข้อ งลงโดยจากมุม 2 มิติเข้า ไปในวัตถุ 3 มิติแ ทน และการสร้า ง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ถูกบันทึกลงไปนั้น เพื่อให้สามารถนำข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องนั้ นมาใช้สำหรับวิเคราะห์ผลงานออกแบบได้ BIM ยังสามารถ
แสดงผลมุมมองอาคาร ในลักษณะต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ เช่น
มุมมอง 2 มิติ เช่น พื้น ฝ้าเพดาน รูปด้าน รูปตัด หรือในมุมมอง 3 มิติ
ได้แก่ Isometric และ ทัศนียภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถนำเสนอ
ออกมาในรูปของตารางรายการข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อวัสดุ รายการ ปริมาณ
เป็นพื้นที่ และความยาว จากแบบจำลองได้ด้วย และเนื่องจาก BIM เป็น
การจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในส่วนกลาง ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
อาคารในแบบจำลอง ก็จ ะมีก ารส่งผลไปยัง ข้อ มูลกลางอีก ด้ว ย ทำให้
สามารถแสดงผลการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง Real Time นอกจากนี้ BIM ยัง
มีการสร้างความสัมพันธ์ด้านตัวแปร ระหว่างองค์ประกอบในแบบจำลอง
อาคาร ทำให้สามารถปรับ เปลี่ย นระยะขนาดต่า งๆ ของงานให้สะดวก
รวดเร็วขึ้น [5]
ระดับขั้นในการพัฒนาแบบ (Level of Development หรือ LOD)
Level of Development หรือ LOD คือการกำหนดรายละเอียดของ
องค์ประกอบอาคาร รวมทั้งข้อมูลประกอบให้สอดคล้องกับการทำงาน ใน
กระบวนขั้นตอนต่างๆ โดยมาตรฐานดังกล่าวจะกำหนดเป็นตัวเลข เช่น
LOD 100,LOD 200 เป็นต้น หรือ จะกำหนดขั้นตอนในการทำงาน เช่น
แนวความคิดในการออกแบบ (Conceptual design), ขั้นตอนพัฒนาแบบ
(Design development)[5] ขึ้นอยู่ก ับการนำ BIM ไปใช้ในงานลัก ษณะ
รูป แบบใด เพื่อ ให้เกิดความเข้าใจและสื่อสารตรงกันในทุกฝ่าย ในการ
ทำงานด้วย BIM โดยเฉพาะการสร้างแบบจำลอง และการบันทึกข้อมูล บน
แบบจำลองนั้น โดยอ้างอิงกระบวนการขั้นตอนของการทำงาน และกำหนด
LOD ออกมาเป็ น ระดั บ ขั ้ น ต่ า งๆ โดยการกำหนด LOD นั ้ น จะมี ท ั ้ ง ใน
ลั ก ษณะของ LOD ในแบบ Level of Detail ที ่ จ ะหมายถึ ง ระดั บ ความ
ละเอียดของสิ่งที่จะใส่เข้ากับแบบจำลอง และ LOD ในแบบ Level of Development คือระดับความละเอียดในการสร้างแบบจำลอง (Output) โดย
มีกระบวนการตั้งแต่แนวคิดการออกแบบและทำแบบร่าง (Conceptual &
Schematic Design) ไปจนถึงทำแบบก่อสร้าง (Construction Draw-ing)
เป็นต้น
ในการกำหนดระดั บ ขั ้ น ในการพั ฒ นา (Level of Development :
LOD) จึงสามารถสรุปแยกส่วนประกอบของรูปแบบที่นำไปใช้ในระบบ BIM
ออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ
1. ข้อมูลกราฟิก (Graphics) ซึ่งหมายถึงแบบจำลองที่เป็น 3 มิติ
และ 2 มิติ
2. ข้ อ มู ล ที ่ ไ ม่ ใ ช่ ก ราฟิ ก (Non-Graphics) ซึ ่ ง หมายถึ ง ข้ อ มู ล
รายละเอียดต่างๆที่ประกอบบนแบบจำลอง
ขั้นตอนการทำงานออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ทั่วไปจะมี
ขั้นตอนดังนี้
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1. ขั้นตอนแนวคิดในการออกแบบและทำแบบร่าง (Conceptual &
Schematic Design)
2. ขั้นตอนการพัฒนาแบบ (Design Development)
3. ขั้นตอนการจัดทำแบบก่อสร้าง (Constriction Documents)
- ขั้นตอนการจำทำแบบเพื่อทำงานจริงในสถานที่ก่อสร้าง (Shop
Drawing)
- ขั้นตอนการจัดทำแบบก่อสร้างจริง ตามที่ก่อสร้างไปแล้ว (Asbuilt Drawing)
ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้จะเป็นแนวทางในการออกแบบเพื่อให้เห้น
ลักษณะขั้นตอนในการพัฒนาแบบได้อย่างชัดเจน
ในปัจจุบันมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ BIM ในหลายๆด้านซึ่งยกตัวอย่าง
มาดังนี้ [5]
กนกวรรณ เรืองปิ่น [1] ศึกษาการนำสารสนเทศจากแบบจำลอง BIM
ไปใช้ในการดูแลบริหารจัดการสิ่งก่อสร้าง ซึ่งต่างประเทศได้มีการจัดทำ
แนวทางและคู่มือเพื่อช่วยในการนำ BIM มาใช้ในโครงการ สำหรับประเทศ
ไทย BIM ยังเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่ จึงมีแต่เพียงแนวทางที่จัดทำขึ้นโดย
สมาคมสถาปนิกสยามเท่านั้น ซึ่งเนื้อหาพัฒนาจากมุมมองของสถาปนิกที่
มุ่งเน้นการพัฒนาแบบจำลองเท่านั้น จึงไม่ครอบคลุมถึงการนำ BIM มาใช้
ในโครงการก่อสร้าง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการนำ
BIM มาใช้ในกระบวนการออกแบบอย่างเหมาะสม โดยนำเสนอผ่านกรอบ
ในการนำ BIM ไปใช้ (BIM implementation framework) โดยอาศัยองค์
ความรู้และข้อมูลที่ได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึกฝ่าย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างซึ่งมีการนำ BIM มาใช้ จำนวน 25
ท่าน ใน 13 องค์กร ผลลัพธ์เบื้องต้นได้ถูกตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการวางแผนการใช้ BIM ในโครงการ
ก่อสร้าง หลังจากปรับแก้ตามความเห็นผู้เชี่ยวชาญแล้วจึงนำไปประยุกต์ใช้
ในกรณี ศ ึ ก ษาโครงการก่ อ สร้ า งเพื ่อ ตรวจสอบว่ า แนวทางที ่พ ัฒนาขึ้ น
สามารถนำไปใช้ได้
คฑาวุฒิ ลิ้มพงษธร [2] ศึกษาและทดสอบความถึงพอใจแก่ลูกค้าโดย
การเขียนแบบจำลองสามมิติเพื่อลดระยะเวลาในการก่อสร้ างให้น้อยลง
เพื่อที่จะสามารถดำเนินธุรกิจได้ทันตามแผนและเป็นการลดต้นทุนในการ
ก่อสร้าง มีการนำระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคารมาใช้ในการเขียนแบบ
ก่อสร้างร้านค้าปลีกนี้โดยขึ้นเป็นโมเดล 3 มิติเพื่อจำลองอาคารที่เสมือนจริง
ขึ้นมา เพื่อให้เห็นกระบวนการทำงานได้อย่างชัดเจน
ณัฐรตี ล้านคำ [3] ศึกษาการทำงานของเทคโนโลยี BIM โดยการใช้
โปรแกรม Autodesk Revit ซึ่งหลัก การคือ การสร้า งแบบจำลอง โดย
สร้างในลักษณะรูปแปลนพื้นแต่รูปด้านและรูป 3 มิติ จะเป็นไปตามแปลน
พื้นโดยอัตโนมัติ พร้อมกับในแบบจำลองนั้น ซึ่งจะมีข้อมูลของวัสดุรวมอยู่
ด้วย ซึ่งการทำงานทั้งหมดนั้น มีส่วนช่วยการเขียนแบบมีความสะดวกมาก
ขึ้น และสามารถใช้ในการถอดปริมาณวัสดุให้ถูกต้องมากขึ้น
ธนิต อภิวรกุลพัฒน์ [4] ทำการศึกษาถึงสภาวะปัจจุบันกับการจำลอง
สารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling, BIM) เข้ า มามี
บทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมก่อ สร้า ง เนื่องจาก BIM เป็นเทคโนโลยีที่
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สามารถบริหารจัดการงานก่อสร้างโดยสร้างแบบจำลองอาคารก่อนการ
สร้างจริงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบ วิศวกรรม และการก่อสร้า ง
(Architecture Engineering and Construction, AEC) ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการใช้ BIM สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทได้แ ก่ ประโยชน์ที่
สามารถวั ด ค่ า ได้ และ ประโยชน์ ท ี ่ ไ ม่ ส ามารถวั ด ค่ า ได้ การประเมิ น
ประโยชน์ที่ได้รั บ จากการใช้ BIM ในองค์ก รมัก จะยุ่ งยากและซับ ซ้ อ น
นอกจากนั้นยังได้นำแนวคิดการประเมินองค์ก รแบบสมดุล (Balanced
Scorecard, BSC) มาเป็นพื้นฐานในการสร้างแบบจำลองการประเมินนี้ ใน
แบบจำลองที่เสนอ CPI ประกอบด้วย 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน
มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการ
เรียนรู้และการเติบโต ผลลัพธ์เบื้องต้นได้จากการตอบแบบสอบถามเชิงลึก
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ตัวชี้วัดในการดำเนินงาน (Key Performance
Indicator, KPI) ที่ใช้สำหรับในการประเมินสมรรถนะการใช้ BIM ในองค์กร
AEC จำนวน 30 ตัว ตัวชี้วัดเหล่านี้ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้จริงกับองค์กร
กรณีศึกษาเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบการประเมิน ผลลัพธ์ที่ได้
ในขั้นตอนนี้ คือ CPIs ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะการใช้ BIM สำหรับ
องค์กรจำนวน 25 CPIs เช่น การเปลี่ยนแปลงของแบบก่อสร้าง ความพึง
พอใจและการรักษาลูกค้า ความสามารถในการเตือ นและการเฝ้าระวัง
ปัญหาที่เกิดจากสิ่งก่อสร้าง และความสามารถต่อการใช้เครื่องมือ BIM ช่วย
ในการนำเสนอลูกค้า/ผู้ว่าจ้าง เป็นต้น
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รูปที่ 1 อาคารกรณีศกึ ษาผนังประกอบอาคารพรีคาสท์คอนกรีต

รูปที่ 2 อาคารกรณีศกึ ษาผนังประกอบอาคารผนังม่านกระจก

4. วิธีการดำเนินงานวิจัย
งานวิ จ ั ย นี ้ เ ป็ น การศึ ก ษาพหุ ก รณี โ ดยจั ด ทำกรณี ศ ึ ก ษาจำนวน 3
กรณีศึก ษาแยกตามประเภทกรอบอาคาร ในแต่ละกรณีศึกษาผู้วิจัยได้
ดำเนินการเก็บข้อมูลความต้องการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คื อฝ่ายผู้รับเหมา
หลักและฝ่ายผู้ผลิตของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรับผิดชอบติดตั้งด้วย จากนั้น
จึงดำเนินการวิเคราะห์ระดับรายละเอียดของแบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายและจัดทำแบบจำลองสารสนเทศอาคารพร้อม
กับบันทึกระยะเวลาเพิ่อประเมินระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานในแต่ละ
ระดับรายละเอียดของการพัฒนาแบบ
ผู้วิจัยได้เลือกอาคารจำนวน 3 อาคารมาเป็นกรณีศึกษาตัวซึ่งตัวแทน
อาคารที ่ ม ี ผ นั ง กรอบอาคาร 3 รู ป แบบ คื อ 1.ผนั ง พรี ค าสท์ ค อนกรีต
(Precast Wall) 2.ผนังม่านกระจก (Curtain Wall) 3.ผนังอลูมิเนีย มคอม
โพสิต (Aluminium Composite) ดังแสดงในรูปที่ 1,2 และ 3 ตามลำดับ
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รูปที่ 3 อาคารกรณีศกึ ษาผนังประกอบอาคารอลูมเิ นียมคอมโพสิท

แบบ 3 มิติ

เพื่อใช้ประกอบลักษณะ
อาคารและถอดปริมาณ
โดยขึน้ รูปแบบจาลอง
สามมิตใิ นลักษณะมีชอ่ ง
เปิ ดตามขนาดทีร่ ะบุไว้
ส่วนช่วยในการ นาเสนอ
แนวทางการถอดปริมาณ
ผนังประกอบอาคารต่อ
เจ้าของงานหรือคอนเซ้า
-ใช้ในการประกอบการ
ตรวจสอบลักษณะอาคาร
ความถูกต้องของ
องค์ประกอบอาคารตรงกับ
ในแบบ2มิตแิ ละรับรอง
แบบสามารถใช้อา้ งอิงใน
การทางานจริงได้

-ใช้ในการดู
องค์ประกอบภาพรวม
ของอาคารลักษณะ
อาคาร ว่าเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับ
แบบ 2 มิตหิ รือไม่

ตารางที่ 1 ความต้องการแบบก่อสร้างสาหรับการก่อสร้าง ผนังประกอบอาคารคอนกรีตสาเร็จรูป
บริษทั
บริษทั ผูร้ บั เหมาหลัก
ฝ่ ายก่อสร้าง(หน้า
หน่วยงาน
ฝ่ ายประมาณราคา
ฝ่ ายตรวจสอบรับรองแบบ
งาน)
ลักษณะการ
ถอดปริมาณ/สอบราคา
ตรวจสอบความถูก
รับรองแบบ
ทางาน
วัสดุ
ต้องในการทางาน
รูปด้าน แปลนพืน้ เพื่อใช้ - ตรวจสอบไฟล์ทไ่ี ด้รบั
-ใช้ในการตรวจสอบ
ในการระบุวสั ดุและถอด เพื่อส่งต่อไปยังฝ่ าย
รายละเอียด ตาแหน่ง
ปริมาณ
ก่อสร้างหน้างาน
จานวนแผ่นและ
ส่วนช่วยในการ - ตรวจสอบ รูปด้าน รูปตัด วางแผนแนวทางการ
นาเสนอแนวทางการ
แปลนพืน้ ทีใ่ ช้ในการคิด
ติดตัง้ ทางานต่อไป
แบบ 2 มิติ
ถอดปริมาณผนัง
ราคาตรงกับ แบบจากทาง
ประกอบอาคารต่อ
หน้างาน
เจ้าของงานหรือคอนเซ้า

เพื่อใช้ประกอบลักษณะ
อาคารและถอดปริมาณ
โดยขึน้ รูปแบบจาลองสาม
มิตใิ นลักษณะมีช่องเปิ ด
ตามขนาดทีร่ ะบุไว้
ใช้ในการ นาเสนอแนวทาง
การถอดปริมาณผนัง
ประกอบอาคารรวมถึงแนว
ทางการก่อสร้างต่อฝ่ ายที่
ทาการติดตัง้ และ
ผูร้ บั เหมาหลัก

รูปด้าน แปลนพืน้ เพือ่ ใช้
ในการระบุวสั ดุและถอด
ปริมาณ
- ใช้ในการกาหนดราคา
วัสดุ ค่าแรง ในการติดตัง้
ทางาน เพื่อเสนอราคา
ก่อสร้าง

ถอดปริมาณ/เสนอราคา

ฝ่ ายประมาณราคา
วางแผนการทางาน/เขียน Shop
drawing
ใช้ไฟล์แบบก่อสร้าง
ทีไ่ ด้รบั การ
รับรองมาใช้ในการวางแผนการ
ก่อสร้าง
ใช้ในการตรวจสอบรายละเอียด
ตาแหน่ง จานวนแผ่นและวางแผน
แนวทางการติดตัง้ ทางาน
- ใช้ในการประกอบและเขียน shop
drawing รายละเอียด ตาแหน่ง ระยะ
การติดตัง้ เป็ นต้น เพื่อใช้ในการการ
ทางานทีห่ น้างานและนาเสนอต่อ ฝ่ าย
หน้างานก่อสร้าง ผูร้ บั เหมาหลักต่อไป
เพื่อใช้ประกอบลักษณะอาคาร
ภาพรวม อาคารโดยขึน้ รูปแบบจาลอง
สามมิตใิ นลักษณะมีชอ่ งเปิ ดตาม
ขนาดทีร่ ะบุไว้ ซึง่ จะมีการมีการลง
รายละเอียด ถึงลักษณะในการติดตัง้
ตาแหน่ง วัสดุ ทีจ่ าเป็ นเพื่อใช้เป็ นแนว
ทางการนาเสนอ และการก่อสร้างจริง
ต่อไป

ฝ่ ายติดตัง้

บริษทั เจ้าของผลิตภัณท์ผนังหล่อสาเร็จรูป

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

ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลความต้องการรายละเอียดของแบบในแต่ละหน่วยงานไว้ โดยเป็นการแสดงความต้องการในการใช้งานแบบก่อสร้างใน
แต่ละฝ่าย ของผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป ผนังม่านกระจก และอลูมิเนียมคอมโพสท ดังแสดงในตาราง 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ตามลำดับ

แบบ 3 มิติ

แบบ 2 มิติ

หน่วยงาน
ลักษณะการ
ทางาน
- ตรวจสอบไฟล์ทไ่ี ด้รบั
เพื่อส่งต่อไปยังฝ่ าย
ก่อสร้างหน้างาน
- ตรวจสอบ รูปด้าน รูปตัด
แปลนพืน้ ทีใ่ ช้ในการคิด
ราคาตรงกับ แบบจากทาง
หน้างาน

รูปด้าน แปลนพืน้ เพื่อใช้ในการ
ระบุวสั ดุและถอดปริมาณ
- ส่วนใช้เพื่อประกอบการขอราคา
วัสดุโดยส่งไฟล์ แบบก่อสร้าง 2
มิติ ให้แก่รา้ นค้าเพื่อให้คดิ
ปริมาณและ เสนอราคาวัสดุแก่
ผูร้ บั เหมาหลัก

-ใช้ในการประกอบการ
ตรวจสอบลักษณะอาคาร
ความถูกต้องของ
องค์ประกอบอาคารตรงกับ
ในแบบ 2 มิติ และรับรอง
แบบสามารถใช้อา้ งอิงใน
การทางานจริงได้

รับรองแบบ

ถอดปริมาณ/สอบราคาวัสดุ

เพื่อใช้ประกอบลักษณะอาคาร
และถอดปริมาณโดยขึน้ รูป
แบบจาลองสามมิตใิ นลักษณะมี
ช่องเปิ ดตามขนาดทีร่ ะบุไว้
ส่วนช่วยในการ นาเสนอแนวทาง
การถอดปริมาณผนังประกอบ
อาคารต่อเจ้าของงานหรือคอน
เซ้า

ฝ่ ายตรวจสอบรับรองแบบ

ฝ่ ายประมาณราคา

ฝ่ ายก่อสร้าง(หน้างาน)
ตรวจสอบความถูกต้องใน
การทางาน

- ใช้ในการดูองค์ประกอบ
ภาพรวมของอาคาร
ลักษณะอาคาร ว่าเป็ นไป
ในทิศทางเดียวกันกับแบบ
2 มิตหิ รือไม่

-ใช้ในการตรวจสอบ
ตาแหน่ง
รายละเอียด
จานวนแผ่นและวางแผน
แนวทางการติดตัง้ ทางาน
ต่อไป

ตารางที่ 2 ความต้องการแบบก่อสร้างสาหรับการก่อสร้าง ผนังประกอบอาคารม่านกระจก
บริษทั
บริษทั ผูร้ บั เหมาหลัก

เพื่อใช้ประกอบลักษณะอาคาร
และถอดปริมาณโดยขึน้ รูป
แบบจาลองสามมิตใิ นลักษณะมี
ช่องเปิ ดตามขนาดทีร่ ะบุไว้
ใช้ในการ นาเสนอแนวทางการ
ถอดปริมาณผนังประกอบอาคาร
รวมถึงแนวทางการก่อสร้างต่อ
ฝ่ ายทีท่ าการติดตัง้ และ ผูร้ บั เหมา
หลัก

รูปด้าน แปลนพืน้ เพือ่ ใช้ในการ
ระบุวสั ดุและถอดปริมาณ
ใช้ในการกาหนดราคาวัสดุ
ค่าแรง ในการติดตัง้ ทางาน เพื่อ
เสนอราคาก่อสร้าง
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ใช้ในการประกอบและเขียน shop
draw-ing รายละเอียด ตาแหน่ง
ระยะการติดตัง้ เป็ นต้น เพือ่ ใช้ใน
และ
การการทางานทีห่ น้างาน
นาเสนอต่อ ฝ่ ายหน้างานก่อสร้าง
ผูร้ บั เหมาหลักต่อไป

ใช้ไฟล์แบบก่อสร้าง ทีไ่ ด้รบั การ
รับรองมาใช้ในการวางแผนการ
ก่อสร้าง
ใช้ในการตรวจสอบ รายละเอียด
ตาแหน่ง จานวนแผ่นและวางแผน
แนวทางการติดตัง้ ทางาน
- ใช้ในการประกอบและเขียน shop
drawing รายละเอียด ตาแหน่ง
ระยะการติดตัง้ เป็ นต้น เพือ่ ใช้ใน
การการทางานทีห่ น้างานและ
นาเสนอต่อ ฝ่ ายหน้างานก่อสร้าง
ผูร้ บั เหมาหลักต่อไป

บริษทั เจ้าของผลิตภัณท์ผนังประกอบอาคารม่านกระจก
ฝ่ ายประมาณราคา
ฝ่ ายติดตัง้
วางแผนการทางาน/เขียน Shop
ถอดปริมาณ/เสนอราคา
drawing
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แบบ 3 มิติ

แบบ 2 มิติ

หน่วยงาน
ลักษณะการ
ทางาน

เพื่อใช้ประกอบลักษณะอาคาร
และถอดปริมาณโดยขึน้ รูป
แบบจาลองสามมิตใิ นลักษณะมี
ช่องเปิ ดตามขนาดทีร่ ะบุไว้
นาเสนอ
ส่วนช่วยในการ
แนวทางการถอดปริมาณผนัง
ประกอบอาคารต่อเจ้าของงาน
หรือคอนเซ้า
-ใช้ในการประกอบการ
- ใช้ในการดูองค์ประกอบ
ตรวจสอบลักษณะอาคาร ความ ภาพรวมของอาคารลักษณะ
ถูกต้องขององค์ประกอบอาคาร อาคาร ว่าเป็ นไปในทิศทาง
ตรงกับในแบบ 2 มิติ และ เดียวกันกับแบบ 2 มิตหิ รือไม่
รับรองแบบสามารถใช้อา้ งอิงใน
การทางานจริงได้

ฝ่ ายตรวจสอบรับรองแบบ

ฝ่ ายก่อสร้าง(หน้างาน)
ตรวจสอบความถูกต้องใน
ถอดปริมาณ/สอบราคาวัสดุ
รับรองแบบ
การทางาน
รูปด้าน แปลนพืน้ เพื่อใช้ในการ - ตรวจสอบไฟล์ทไ่ี ด้รบั เพื่อส่ง -ใช้ในการตรวจสอบ
ระบุวสั ดุและถอดปริมาณ
ต่อไปยังฝ่ ายก่อสร้างหน้างาน รายละเอียด ตาแหน่ง จานวน
-ส่วนใช้เพื่อประกอบการขอ
- ตรวจสอบ รูปด้าน รูปตัด แผ่นและวางแผนแนว
ราคาวัสดุโดย ส่งไฟล์ แบบ แปลนพืน้ ทีใ่ ช้ในการคิดราคา ทางการติดตัง้ ทางานต่อไป
ก่อสร้าง 2 มิติ ให้แก่รา้ นค้า ตรงกับ แบบจากทางหน้างาน
เพื่อให้คดิ ปริมาณและ เสนอ
ราคาวัสดุแก่ผรู้ บั เหมาหลัก

ฝ่ ายประมาณราคา

ตารางที่ 3 ความต้องการแบบก่อสร้างสาหรับการก่อสร้าง ผนังประกอบอลูมเิ นียมคอมโพสิท
บริษทั
บริษทั ผูร้ บั เหมาหลัก

บริษทั เจ้าของผลิตภัณท์ผนังประกอบอลูมเิ นียมคอมโพสิท
ฝ่ ายประมาณราคา
ฝ่ ายติดตัง้
วางแผนการทางาน/เขียน Shop
ถอดปริมาณ/เสนอราคา
drawing
รูปด้าน แปลนพืน้ เพื่อใช้ใน ใช้ไฟล์แบบก่อสร้าง ทีไ่ ด้รบั การ
การระบุวสั ดุและถอดปริมาณ
รับรองมาใช้ในการวางแผนการ
- ใช้ในการกาหนดราคาวัสดุ ก่อสร้าง
ค่าแรง ในการติดตัง้ ทางาน ใช้ในการตรวจสอบ รายละเอียด
เพื่อเสนอราคาก่อสร้าง
ตาแหน่ง จานวนแผ่นและวางแผน
แนวทางการติดตัง้ ทางาน
- ใช้ในการประกอบและเขียน shop
drawing รายละเอียด ตาแหน่ง
ระยะการติดตัง้ เป็ นต้น เพือ่ ใช้ใน
การการทางานทีห่ น้างานและ
นาเสนอต่อ ฝ่ ายหน้างานก่อสร้าง
ผูร้ บั เหมาหลักต่อไป
เพื่อใช้ประกอบลักษณะอาคาร เพื่อใช้ประกอบลักษณะอาคาร
และถอดปริมาณโดยขึน้ รูป
ภาพรวม อาคารโดยขึน้ รูป
แบบจาลองสามมิติ ส่วนช่วยใน แบบจาลองสามมิตใิ นลักษณะมีช่อง
การ นาเสนอแนวทางการถอด เปิ ดตามขนาดทีร่ ะบุไว้ ซึง่ จะมีการ
ปริมาณผนังม่านกระจกต่อ
มีการลงรายละเอียด ถึงลักษณะใน
เจ้าของงานหรือคอนเซ้า
การติดตัง้ ตาแหน่ง วัสดุ ทีจ่ าเป็ น
- ใช้ในการ นาเสนอแนวทาง เพื่อใช้เป็ นแนวทางการนาเสนอ
การถอดปริมาณผนังประกอบ และการก่อสร้างจริงต่อไป
อาคารรวมถึงแนวทางการ
ก่อสร้างต่อ ฝ่ ายทีท่ าการติดตัง้
และ ผูร้ บั เหมาหลัก

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี
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• การพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศ
ผู้วิจัยได้จัดทำ ระดับของการพัฒนา(Level of development) ใน
ขั้นตอนของการเขียนรายละเอียดผนังประกอบไว้ 2 ส่วนได้กัน ซึ่งทำการ
เปรีย บเทียบความละเอียดของแบบจำลองสารสนเทศซึ่งสำหรับฝ่าย
ประมาณราคาการขึ้นแบจำลองอลูมิเนียมคอมโพสิท นั้นจะสร้างด้วย
Object โมเดล โดยคิดที่ผิววัสดุเท่านั้น และฝ่ายติดตั้งหน้างานที่ต้องการ
ความละเอียดในการทำงานสูงโดยมีการใส่รายละเอียดรูปร่างแผ่นตาม
ลักษณะจริงและตำแหน่งยึดสกรูแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทดังที่แสดงใน
รูปที่ 4 และ 5
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•

ระยะเวลาในการพัฒาแบบ
ผู้วิจัยได้ทำการวัดปริมาณงานเทียบกับระยะเวลาออกมาจากการขึ้น
รูปแบบจำลองสามมิติเพื่อใช้ในการศึกษาถึงการจัดการเวลาและการ
ทำงานจริงดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระยะเวลาการทำงานของ ผนังประกอบอาคาร ทั้ง
3 ชนิดโดยผู้วจิ ัย
ผนังคอนกรีต
หล่อสำเร็จ

ผนังม่าน
กระจก

อลูมิเนียม
คอมโพสิท

ปริมาณงานระดับฝ่ายประมาณ
ราคา (ตร.ม.)

5,584.00

469.27

1,390.27

ระยะเวลาการทำงาน (ชั่วโมง)

24.00

0.75

2.30

ปริมาณเพิมเติมเพื่อฝ่ายติดตั้งหน้า
งาน (ตร.ม. ต่อ ชั่วโมง)

232.67

1,042.83

604.47

ปริมาณงานรวม

5,934.00

1,058.00

1,586.96

ปริมาณงานที่ได้ (ตร.ม. ต่อ ชั่วโมง)

204.62

783.70

253.46

ชนิดผนังประกอบอาคาร

ผลในการวิ จ ั ย นี ้ จ ะชี ้ ไ ด้ เ ห็น ได้ ว ่า การทำงานที ่ ใ ช้ ก ารขึ้ น
แบบจำลอง ผนังประกอบอาคารทั้ง 3 ประเภทนั้น ผนังประกอบอาคารที่
ใช้เวลามากที่สุดจะเป็นผนังประกอบอาคารคอนกรีตหล่อสำเร็จเนื่องจาก
ต้องมีการใสรายละเอียดในตัวแบบจำลองที่มีรายะลเอียดมากกว่าผนัง
ประกอบอาคารชนิดอื่นจึงส่งผลให้ระยะเวลาในการทำงานจริงที่ใช้
แบบจำลองสารสนเทศนั้นนานกว่าผนังประกอบอาคารชนิดอื่น

รูปที่ 4 แบบจำลองสารสนเทศอลูมิเนียมคอมโพสิทสำหรับฝ่ายประมาณราคา

6. สรุปผลการศึกษา

รูปที่ 5 แบบจำลองสารสนเทศอลูมิเนียมคอมโพสิทสำหรับฝ่ายติดตั้งหน้างาน

จะเห็ น ได้ ว ่ า ระดั บ การพั ฒ นาแบบ ที ่ ผ ู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ท ำการเขี ย นรู ป
แบบจำลองสามมิติขึ้นมานั้นได้ทำการแบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ ใน
หมวดของ ฝ่ายประมาณราคา และ ฝ่ายติดตั้งหน้างาน โดยแบบแต่ละ
ระดับนั้นจะมีความสำคัญกับ ฝ่ายแต่ละฝ่ายต่า งกันดังนี้ ซึ่ง การถอด
ประมาณราคาและตรวจสอบแบบนั้นจะจัดทำขึ้นมาในลักษณะภาพรวม
ของวัสดุและทำการใส่ช่องเปิดโดยอ้างอิงจากแบบ 2 มิติในการทำงาน
เพื่อให้ทราบลักษณะผนังประกอบอาคารภาพรวมสำหรับการวางแผน
งานก่ อ สร้ า งและใช้ ในการถอดปริม าณวั สดุ โ ดยอาศั ย เพี ย งลัก ษณะ
ภาพรวมของแบบจำลองเพื่อดูองค์ประกอบและปริมาณ ซึ่งความละเอียด
ของการพัฒนาแบบจะต่างกับแบบเพื่อใช้ติดตั้งจริง สำหรับฝ่ายผู้ผลิตผู้
ติดตั้งที่ มีรายละเอีย ดในแบบจำลองที่ สู งเพื ่อ ใช้ใ นการควบคุ ม การ
ก่อสร้างหน้างาน และวางแผนในการก่อสร้างจริง

สำหรับการเขียนแบบด้วย BIM ในปัจจุบันถึงแม้จะเป็นที่นิยมมาก
สำหรับวงการก่อสร้างเนื่องจากระบบการทำงานที่เป็นสำหรับองค์กร
ขนาดใหญ่และมีแนวทางการทำงานที่ชัดเจนสะดวกแต่นัก เนื่องจาก
ขั้นตอนการทำงานที ่ต ้อ งใช้ ความชำนาญและเข้า ใจในตัว โปรแกรม
ยกตั ว อย่ า งกรณี ก าร เริ ่ ม การใส่ ร ายละเอี ย ดปลี ก ย่ อ ยลงไปในรู ป
แบบจำลองนั้นจำเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างลักษณะ family ใหม่ขึ้นมา
และวางตำแหน่งให้ได้ตามพื้นที่ของการทำงาน ซึ่งถึงแม้ว่าการสร้า ง
ลักษณะโมเดลขึ้นมานั้นจะใช้ระยะเวลาในการสร้างเริ่มต้นที่นาน เมื่อใช้
งานลักษณะในครั้งต่อไปสามารถก็จะสามารถวางลักษณะโมเดลเดิมได้
ในทันทีซึ่ง ปัจจัยนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของผนังประกอบอาคารที่ทำมี
ความสลับซ้อนมากแค่ไหน ลักษณะผนังมีความเหมือนหรือคล้ายแผ่น
ประกอบอาคารเดิมมากน้อยเพียงใด หากเป็นลักษณะแผ่นประกอบ
อาคารที่เหมือนเดิมก็จะสามารถใช้คำสั่งในการ copy และ paste ลงไป
ได้แต่หากลักษณะของผนัง หรือ ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนไปก็มีความจำเป็นที่
จะต้องเขียนและสร้างโมเดลขึ้นมาใหม่ซึ่งรวมถึง ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นที่
จะส่งผลต่อการประมวลผลข้อมูลมากตามขึ้นไปด้วยซึ่งยิ่งมีปริมาณข้อมูล
มากขึ้นเท่าไรระยะเวลาในการทำงานก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ยกตัวอย่าง
กรณีผนังประกอบอาคาร หล่อคอนกรีตสำเร็จที่มีลักษณะการติดตั้งแผ่น
เพรท ตำแหน่งเดิมช่องเปิดคล้ายคลึงเดิม พื้นที่ปริมาณงานที่ได้น้อยลง
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ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นก็จริงแต่ลดลงเพียง 30 ตารางเมตร แตกต่างกับ
อลูมิเนียมคอมโพสิท ที่การถอดปริมาณปริมาณแต่เดิมไม่มีการสร้างโครง
เหล็กหรือความซับซ้อนมาก แต่สำหรับฝ่ายติดตั้งที่ต้องการรายละเอียด
สูงและประกอบกับลักษณะแผ่นมีความซับซ้อนจึงส่งผลให้ปริมาณพื้นที่
ต่อชั่วโมงที่ได้แตกต่างกันถึง 351.01 ตารางเมตรต่อชั่วโมง เป็นต้น
ระดับรายละเอียดในการพัฒนาแบบ
ผู้วิจัยได้ทำการจัดทำ ระดับการพัฒนาแบบขึ้นมากับรูปแบบผนังทั้ง
3 ประเภท โดยศึกษาถึงการนำไปใช้งานจริงกับฝ่ายแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับงานก่อสร้าง ซึ่งได้ทำระดับการพัฒนาแบบ (Level of devlopment)
ในระดับ As-built Drawing สำหรับฝ่ายติดตั้งในแต่ละประเภท คือผนัง
คอนกรีตหล่อสำเร็จรูปดังที่แสดงiรูปที่ 6 ผนังม่านกระจกดังรูปที่ 7 และ
อลูมิเนียมคอมโพสิทดังแสดงในรูปที่ 8

รูปที่ 8 As-built Drawing สำหรับฝ่ายติดตั้งงานอลูมิเนียมคอมโพสิท

จากกรณีศึก ษาโดยผู้ว ิจ ัย ได้ทำการขึ้นรูป แบบจำลองสามมิติใน
ลักษณะของ shop drawing เพื่อการนำไปใช้งานจริงของฝ่ายผู้ติดตั้ง ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงข้อดีและข้อจำกัดในด้านการทำงานที่จะนำไปใช้กับหน้า
งานได้ชัดเจน ระยะเวลาในการทำขึ้นรูปแบบจำลองสามมิติที่ต้องใช้เวลา
มากกว่าการเขียนแบบด้วยระบบ 2 มิติ หลายเท่าแล้วยังรวมไปถึงการ
นำไปใช้ตรวจสอบระยะการติดตั้งจริงจึงไม่เป็นที่นิยมหรือไม่มีเทคโนโลยี
ที่รองรับมากพอสำหรับการทำงานจริง

รูปที่ 6 As-built Drawing สำหรับฝ่ายติดตั้งงานผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จ

สำหรับผู้วิจัยการทำงานด้วย BIM เหมาะนั้นเหมาะสมกับวงการ
ก่อสร้าง ซึ่งด้วยปัจจุบันตัวผู้วิจัยทำงานในส่วนของผู้รับเหมาหลักและใช้
แบบจำลองสารสนเทศ (BIM) ช่วยในการประมาณราคาเป็นหลักซึ่งเห็น
ว่าสามารถช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานทั้งในด้านการการใช้เพือ่
ช่วยในการถอดปริมาณหรือช่วยในการนำเสนอแบบจำลองแก่ผู้เจ้าของ
งานได้ดี อย่างไรก็ตามสำหรับทางด้านการเขียนรายละเอียด เพื่อการ
ผลิตและติดตั้งจริงนั้น ผู้วิจัยมองว่าในประเทศไทยมีฝ่ายและหน่วยงานที่
สามารถใช้ BIM ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้น้อยอันมีผลมาจากความ
พร้อมของบริษัทด้านบุคลากรที่จะสามารถใช้งานแบบจำลองสารสนเทศ
ได้จึงเห็นควรให้มีการพัฒนาและจัดการอมรมเพื่อเพิ่มศั กยภาพบุคลากร
ของบริษัทในการใช้ BIM ช่วยในการก่อสร้างต่อไป

เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 7 As-built Drawing สำหรับฝ่ายติดตั้งงานผนังม่านกระจก
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สารสนเทศอาคาร (BIM) กั บ กระบวนการออกแบบอาคาร.
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