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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐาน BIM ของต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ในการจัดทามาตรฐาน BIM ของประเทศไทย โดยขั้นตอนเริ่มต้นจากการรวมรวมข้อมูล มาตรฐาน BIM
ของประเทศต่างๆ และได้เลือกมาตรฐานของประเทศที่มีการปรับปรุงมาตรฐาน BIM อยู่เสมอมาศึกษา ซึ่ง
มีทั้งหมด 3 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรอังกฤษ และสิงคโปร์ และยังถือว่าทั้ง 3 ประเทศ
เป็นตัวแทนของทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย
จากการศึกษามาตรฐาน BIM ทั้ง สามประเทศพบว่ามาตรฐาน BIM ในประเทศต่างๆ มีความ
แตกต่างกันไป ทั้งในเรื่องของโครงสร้างการวางเนื้อหา และความลึกของเนื้อหา อย่างไรก็ตามมีประเด็น
สาคัญ 3 เรื่องที่มาตรฐาน BIM ของทั้งสามประเทศพูดถึง คื อ การการวางแผนการปฏิบัติง านด้วย BIM
(BIM Execution Plan) การท างานร่ ว มกั น ด้ ว ย BIM (Collaboration) และ ระเบี ย บวิ ธี ใ นการสร้ า ง
แบบจาลอง (Modelling Methodology) ซึ่งระเบียบวิธีในการสร้างแบบจาลอง จะแยกเป็นหัวข้อย่อยลง
ไป คือ ระดับขั้นในการพัฒนาแบบจาลอง (Level of Development) การจัดหมวดหมู่ขององค์ประกอบ
ของแบบจาลอง (BIM Elements) และการผลิตเอกสาร (Documentation) นอกจากนี้จะมีหัวข้ออื่นๆ
มากบ้าง น้อยบ้าง ตามโครงสร้างและรายละเอียดของมาตรฐานที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น
การให้คานิยามคาศัพท์ต่างๆ มาตรฐานการนาเสนอแบบ 2 มิติ และ การคิดค่าบริการวิชาชีพในการใช้
BIM เป็นต้น
โดยสรุปในการจัดทามาตรฐาน BIM ควรวางโครงสร้างของเนื้อหาในเข้าใจง่าย เรียบเรียงเป็น
ลาดับ ขั้ นตอน โดยเนื้ อหาหลั ก ที่จ ะต้ อ งค านึ ง ถึง คือ การการวางแผนการปฏิ บั ติง านด้ วย BIM (BIM
Execution Plan) การทางานร่วมกันด้วย BIM (Collaboration) และ ระเบียบวิธีในการสร้างแบบจาลอง
(Modelling Methodology)
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บทที่ 1
บทนำ
Building Information Modeling หรือ BIM นั้นเป็นทั้งแนวคิดและเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์
ที่เ ข้า มามี ส่ วนช่ วยในทุ ก ขั้น ตอนของกระบวนการออกแบบและการก่ อ สร้ า งอาคาร ตั้ ง แต่ การริเ ริ่ ม
โครงการไปจนถึงการบริหารอาคารหลังสร้างเสร็จ
ปัจจุบัน BIM เริ่มเข้ามามีบทบาทแทนที่ CAD มากขึ้นเรื่อย ทาให้ในหลายๆ ประเทศได้มีองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการออกแบบและก่อสร้างจัดทามาตรฐาน BIM ขึ้น เพื่อกาหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้วย BIM ให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานด้วย BIM โดยที่
ข้อมูลสามารถแลกเปลี่ยน และนามาใช้ซ้าได้ ตลอดช่วงอายุของโครงการโดยทีไ่ ม่มีการสูญเสียข้อมูลไป
มาตรฐาน BIM มีอยู่มากมายทั่วโลก โดยประเทศแรกที่จัดทาขึ้นคือ สหรัฐอเมริกา โดยหน่วยงาน
National Institute of Building Sciences จั ด ท า United States National Building Information
Modeling Standard Version 1 (NBIMS v.1) เมื่ อธั นวาคม ปี 2007 โดยกล่ า วในเชิง กว้ า ง เกี่ ยวกั บ
แนวความคิดของ BIM มากกว่าการปฏิบัติในเชิงวิชาชีพ
หลังจากนั้นในปี 2008 หน่วยงานสถาบันสถาปนิกอเมริกัน (American Institute of Architects,
AIA) ได้ จั ด ท าเอก สาร AIA Document E202 – 2008 Building Information Modeling Protocol
Exhibit ขึ้น โดยเป็นเอกสารที่กล่าวถึงแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย BIM
ในปี 2009 AEC (UK) จากสหราชอาณาจักรอังกฤษ ได้ออกเอกสาร AEC (UK) BIM Standard
Version 1 เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้วย BIM โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม สาหรับโปรแกรม
BIM แต่ ล ะโปรแกรม คื อ AEC (UK) BIM Standard for Revit v1.0 ในปี 2010 และ AEC (UK) BIM
Standard for Bentley Building Products v1.0 ในปี 2011
นอกจากนี้ ประเทศออสเตรเลี ย ก็ ไ ด้ มี ก ารออกเอกสาร National Guidelines for Digital
Modelling เพื่อเป็นมาตรฐานของ BIM ในปี 2009 เช่นเดียวกัน
ในปี 2010 กลุ่ ม วิ จั ย ของ Computer Integrated Construction (CIC) แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
Pennsylvania State ได้ อ อกเอกสาร BIM Project Execution Planning Guide Version 1 และ 2
(และ Version 2.1 ในปี 2011) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย BIM ภายในสหรัฐอเมริกา
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ในปี 2012 National Institute of Building Sciences จากสหรั ฐ อเมริ ก า ได้ อ อกเอกสาร
United States National Building Information Modeling Standard Version 2 (NBIMS v.2)
และ AEC (UK) จากสหราชอาณาจักรอังกฤษ ได้ออกเอกสาร AEC (UK) BIM Protocol Version 2 ซึ่งมี
การปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง ได้ อ อกเอกสารประกอบเพิ่ ม เติ ม คื อ AEC (UK) BIM Protocol – BIM
Execution Plan v2.0, AEC (UK) BIM Protocol – Model Matrix v2.0, AEC (UK) BIM Protocol For
Autodesk Revit v2.0, AEC (UK) BIM Protocol For Bentley ABD v2.0, แ ล ะ AEC (UK) BIM
Protocol For GRAPHISOFT ArchiCAD v1.0 (2013) และในปี เ ดี ย วกั น นั้ น ประเทศสิ ง คโปร์ โดย
Building and Construction Authority (BCA) และ BIM Steering Committee ไ ด้ อ อ ก เอ ก สาร
Singapore BIM Guide ขึ้น
ในปี 2013 สถาบั น สถาปนิ ก อเมริ กั น (AIA) ออกเอกสาร AIA Document E203 – 2013
Building Information Modeling and Digital Data Exhibit และ BIMForum ได้อ อกเอกสาร Level
of Development Specification Version 2013 โดยขยายรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง Level of
Development ของสถาบัน สถาปนิ กอเมริ กั น (AIA) นอกจากนี้ ป ระเทศสิง คโปร์ โดย Building and
Construction Authority (BCA) และ BIM Steering Committee ได้ อ อกเอกสาร Singapore BIM
Guide Version 2
นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานของประเทศอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ฮ่องกง ฟินแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน
เป็นต้น ซึ่งในการศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐาน BIM ของต่างประเทศในครั้ง นี้ ได้เลือกประเทศที่มีการ
ปรับปรุงมาตรฐาน BIM อยู่เสมอ ซึ่ง มีทั้งหมด 3 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรอัง กฤษ
และสิงคโปร์ และยังถือว่าทั้ง 3 ประเทศ เป็นตัวแทนของทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย อีกด้วย
โดยในการศึกษานี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 1 ส่วนสรุปมาตรฐานของแต่ละประเทศ และ 2
ส่วนเปรียบเทียบมาตรฐาน BIM ระหว่างประเทศ
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ตารางที่ 1.1 สรุปช่วงเวลาในการเกิดมาตรฐาน BIM ในแต่ละประเทศ
ปี
2007

2008
2009
2010
2011
2012

2013

USA
UK
United States National
Building Information
Modeling Standard
Version 1
AIA Document E202 –
2008 Building Information
Modeling Protocol Exhibit
AEC (UK) BIM Standard
Version 1
BIM Project Execution
Planning Guide Version 1
&2
BIM Project Execution
Planning Guide Version
2.1
United States National
Building Information
Modeling Standard
Version 2

AEC (UK) BIM Standard
for Revit v1.0

AEC (UK) BIM Standard
for Bentley Building
Products v1.0
AEC (UK) BIM Protocol
Version 2
AEC (UK) BIM Protocol –
BIM Execution Plan v2.0
AEC (UK) BIM Protocol –
Model Matrix v2.0
AEC (UK) BIM Protocol
For Autodesk Revit v2.0
AEC (UK) BIM Protocol
For Bentley ABD v2.0
AIA Document E203 –
AEC (UK) BIM Protocol
2013 Building Information For GRAPHISOFT
Modeling and Digital Data ArchiCAD v1.0
Exhibit
Level of Development
Specification Version
2013

Singapore
-

Australia
-

-

-

-

National
Guidelines for
Digital Modelling
-

-

-

Singapore
BIM Guide

-

Singapore
BIM Guide
Version 2

-
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บทที่ 2
นิยำมศัพท์เฉพำะ
2.1 Assembly
กลุ่มของ Component หรือ Modelled elements ที่มาจัดเรียงกันเพื่อกาหนดส่วนประกอบ
ของอาคาร เช่น Groups หรือ Sub-models โดยที่ Assembly สามารถบรรจุข้อมูลและตาแหน่งอ้างอิง
ได้ (AEC (UK) BIM Protocol Version 2)

2.2 Authorized Uses
การใช้ข้อมูลดิจิตอลที่ได้รับอนุญาต ในระเบียบการของข้อมูลดิจิตอล หรือ BIM (AIA Document
E203 – 2013 Building Information Modeling and Digital Data Exhibit)

2.3 Building Information Model
ตัวแทนทางดิจิตอลของลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางประโยชน์ใช้สอยของโครงการ คา
ว่า Model หรือ Model Element หมายถึง แบบจาลองเดี่ยวๆ หรือแบบจาลองหลายๆ ชิ้นที่ประกอบ
กั น (AIA Document E202 – 2008 Building Information Modeling Protocol Exhibit และ AIA
Document E203 – 2013 Building Information Modeling and Digital Data Exhibit)

2.4 Building Information Modeling (BIM)
การสร้า งและการใช้ ข้ อ มูล ที่ ประสานกั น (Coordinated) สอดคล้ อ งกัน (Consistent) และ
ค านวณได้ (Computable) ของโครงการออกแบบและการก่ อ สร้ า ง (AEC (UK) BIM Protocol
Version 2)
กระบวนการ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้าง Model (AIA Document E202 – 2008 Building
Information Modeling Protocol Exhibit และ AIA Document E203 – 2013 Building Information
Modeling and Digital Data Exhibit)

2.5 Component
องค์ประกอบเดี่ยวๆที่สามารถใช้ซ้าได้ เช่น ประตู บันได เฟอร์นิเจอร์ แผง façadeเสา กาแพง
Component สามารถวาง เคลื่ อ นย้ า ย และหมุ น ได้ ใ นต าแหน่ ง ต่ า งๆ (AEC (UK) BIM Protocol
Version 2)
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2.6 Confidential Digital Data
ข้อมูลดิจิตอลที่ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือทรัพย์สินทางธุรกิจ ซึ่งจะต้องส่งต่อไป
ยั ง ภาคส่ ว นอื่ น ๆ จะต้ อ งท าการระบุ ว่ า เป็ น ความลั บ (AIA Document E203 – 2013 Building
Information Modeling and Digital Data Exhibit)

2.7 Container Model
ที่เก็บซึ่งสามารถแปลง Assemblies และ Components เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่นการ
export และการ Publication (AEC (UK) BIM Protocol Version 2)

2.8 Digital Data
ข้อมู ลที่ป ระกอบไปด้วย การสื่ อสาร แบบ รายการประกอบแบบ ที่ส ร้างหรื อเก็ บในรูป ของ
ดิจิตอล นอกจากนี้ยังหมายถึงแบบจาลองด้วย (AIA Document E203 – 2013 Building Information
Modeling and Digital Data Exhibit)

2.9 Level of Development (LOD)
ระดับขั้นของความสมบูรณ์ ในการ พัฒนา Model Element (AIA Document E202 – 2008
Building Information Modeling Protocol Exhibit)
ขนาด ที่ว่าง ปริมาณ คุณภาพ และข้อมูลอื่นๆ ที่น้อยที่สุด ใน Model Element ที่เพียงพอต่อ
การสนั บ สนุ น การใช้ ง านในแต่ ล ะ LOD (AIA Document E203 – 2013 Building Information
Modeling and Digital Data Exhibit)

2.10 Model Element
Model Element เป็นส่วนของ Building Information Model ซึ่งเป็นตัวแทนของส่วนประกอบ
ระบบ หรือชุดชิ้นส่วนภายในอาคาร หรือที่ดิน (AIA Document E202 – 2008 Building Information
Modeling Protocol Exhibit และ AIA Document E203 – 2013 Building Information Modeling
and Digital Data Exhibit)

2.11 Model Element Author
กลุ่มของผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนา Model Element โดยเฉพาะตามแต่ละ LOD ที่ได้รับมาใน
แต่ ล ะระดั บ ขั้ น ของโครงการ (AIA Document E202 – 2008 Building Information Modeling
Protocol Exhibit)
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ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการและรวบรวม พัฒนา Model Element ไปตาม LOD
ที่ต้องการในแต่ละขั้นของโครงการ (AIA Document E203 – 2013 Building Information Modeling
and Digital Data Exhibit)

2.12 Model User
ผู้ที่ใช้งาน Model ในโครงการ เช่น เพื่อการวิเคราะห์ ประมาณราคา หรือทาแผนงาน เป็นต้น
(AIA Document E202 – 2008 Building Information Modeling Protocol Exhibit)

2.13 Published
เอกสาร และข้ อมู ลอื่ นๆ ที่ สร้ างขึ้ นมาจาก Shared Information เช่น ข้อ มูล ที่ Export, แบบ
Drawing, รายงาน, Specifications (AEC (UK) BIM Protocol Version 2)

2.14 Shared
ข้อมูลซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองแล้ว และถูกทาให้สามารถส่งต่อระหว่าง Project Team
ได้ เช่ น การแลกเปลี่ ย นระหว่ า ง BIM Software เช่ น ไฟล์ gbXML, CIS/2, และ IFC (AEC (UK) BIM
Protocol Version 2)

2.15 Views / Output files
การสร้างภาพกราฟิกและข้อมูลที่เป็น non-graphic เช่น ผัง พื้น รูปตัด รูปด้าน เป็นต้น (AEC
(UK) BIM Protocol Version 2)

2.16 Work In Progress (WIP)
งานของแต่ละบริษัทหรือแต่ละสาขาวิชาชีพ (Discipline) ซึ่งข้อมูลยังไม่ถูกรับรองหรือตรวจสอบ
เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนระหว่าง Project Team ได้ (AEC (UK) BIM Protocol Version 2)
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บทที่ 3
มำตรฐำน BIM ของสหรำชอำณำจักรอังกฤษ
มาตรฐาน BIM ของสหราชอาณาจั ก รอั ง กฤษ จั ด ท าโดย AEC (UK) ซึ่ ง AEC ย่ อ มาจาก
Architectural, Engineering and Construction industry เดิมที AEC (UK) เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อจัดทามาตรฐานสาหรับ CAD และต่อมาจึงได้จัดทามาตรฐานสาหรับ BIM โดยได้ออกเอกสาร AEC
(UK) BIM Standard Version 1 ในปี 2009 และเอกสารประกอบเพิ่มเติม คือ AEC (UK) BIM Standard
for Revit v1.0 ในปี 2010, AEC (UK) BIM Standard for Bentley Building Products v1.0 ในปี
2011
จากนั้ น ในปี 2012 AEC (UK) ได้ ออกเอกสาร AEC (UK) BIM Protocol Version 2 ซึ่ ง มี ก าร
ปรับปรุงเพิ่มเติ มจาก AEC (UK) BIM Standard Version 1 รวมถึ ง ออกเอกสารประกอบเพิ่ มเติ ม คื อ
AEC (UK) BIM Protocol – BIM Execution Plan v2.0 ในปี 2012, AEC (UK) BIM Protocol – Model
Matrix v2.0 ในปี 2012, AEC (UK) BIM Protocol For Autodesk Revit v2.0 ในปี 2012, AEC (UK)
BIM Protocol For Bentley ABD v2.0 ในปี 2012, และ AEC (UK) BIM Protocol For GRAPHISOFT
ArchiCAD v1.0 ในปี 2013
ในการศึ กษานี้จ ะจากั ดขอบเขตเฉพาะเอกสาร AEC (UK) BIM Protocol Version 2 ซึ่ง เป็ น
เอกสารหลักสาหรับมาตรฐาน BIM ของสหราชอาณาจักรอังกฤษ
3.1 AEC (UK) BIM Protocol Version 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แบ่งเนื้อหาออกเป็น 11 บท ได้แก่
Introduction (บทนา)
Best Practice (การปฏิบัติวิชาชีพที่ดี)
Project BIM Execution Plan (แผนการปฏิบัติงานด้วย BIM)
Collaborative BIM Working (การทางานร่วมกันด้วย BIM)
Interoperability (ความสามารถในการทางานร่วมกัน)
Data Segregation (การแบ่งแยกข้อมูล)
Modelling Methodology (ระเบียบวิธีในการสร้างแบบจาลอง)
Folder Structure and Naming Conventions (โครงสร้างแฟ้มเก็บข้อมูล และการตั้งชื่อ)
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9. Presentation Styles (รูปแบบการนาเสนอ)
10. Resources (ทรัพยากร)
11. Appendices (ภาคผนวก)
3.1.1 Introduction (บทนำ)
ในบทนี้กล่าวถึงประวัติความเป็นมา รายชื่อคณะกรรมการ ขอบเขตของมาตรฐาน แหล่งอ้างอิง
และนิยามศัพท์ภายในมาตรฐาน โดยที่ AEC (UK) เริ่มต้นก่อตั้งในปี 2000 เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
การจัดการ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลของเอกสารในการออกแบบ โดยเริ่มต้นที่การกาหนดมาตรฐานของ
CAD Layer หลังจากนั้นก็ขยายไปสู่การจัดการข้อมูลเรื่องอื่นๆ
ต่อมาคณะกรรมการได้รวมตัวกันอีกครั้งในปี 2009 ประกอบไปด้วยตัวแทนจากบริษัทต่างๆ ที่มี
ความเชี่ยวชาญในการใช้ BIM เพื่อร่วมกันกาหนดมาตรฐานและการเติบโตของ BIM ในอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างของสหราชอาณาจักรอังกฤษ
AEC (UK) BIM Protocol เผยแพร่ครั้ง แรกเมื่อ พฤศจิกายน ปี 2009 หลัง จากนั้นจึง ปรับปรุง
เป็นเวอร์ชั่น 2012 เป็นฉบับล่าสุด
ACE (UK) BIM Protocol V2.0 สร้ างมาจากแนวทางและกรอบความคิ ดของ UK Standards
Documents ประกอบไปด้ ว ย BS1192:2007, PAS1192-2, และ BS8541-1 มุ่ ง เน้ น ไปที่ ม าตรฐาน
สาหรับการปฏิบัติงานในระดับขั้นการออกแบบ โดยวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตจากการทางานด้วย BIM
2. เพื่อกาหนดมาตรฐานในการตั้ ง ค่าและการทางานเพื่อให้ไ ด้ ข้อมูลที่มีคุณภาพสูง และได้แบบ
drawing ที่มีมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ BIM ถูกสร้างมาอย่างถูกต้อง มีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการทางานร่วมกัน
ระหว่างหลายสาขาวิชาชีพ
3.1.2 Best Practice (กำรปฏิบัติวิชำชีพที่ดี)
ในบทนี้กล่าวถึงหลักการวางแผนในการทางานด้วย BIM ให้ประสบความสาเร็จ โดยจะแบ่งเป็น
ส่วนของ BIM และส่วนของผลผลิตแบบ Drawing
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ในส่วนของ BIM ได้มีการอธิบายหลักการทางานตั้งแต่การสร้า ง Project BIM Execution Plan
(BxP) หรือแผนการปฏิบัติงานด้วย BIM ว่าต้องมีการกาหนดบทบาท หน้าที่ ผลลัพธ์ ของแบบจาลอง และ
ต้องมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบจาลองอย่างสม่าเสมอ การพัฒนาแบบจาลองต้องมีแนวทางที่
ชัดเจน มีก ารระบุผู้ที่เ ป็นเจ้ าขององค์ป ระกอบต่า งๆ ในแบบจาลอง การจัดการแบบจาลองโดยแยก
แบบจาลองระหว่างงานในแต่ละสาขาอาชีพ และภายในสาขาอาชีพเดียวกันเพื่อลดขนาดไฟล์ การทา
ข้อตกลงในเรื่องของระดับขั้นความละเอียดของข้อมูล (Level of Detail หรือ Level of Development)
รวมถึงข้อตกลงในการแก้ไขแบบจาลองต่างๆ เช่น ต้องแก้ไขที่แ บบ 3 มิติ และต้องแก้ไข Warning ต่างๆ
เป็นต้น
ในส่วนของผลผลิตแบบ Drawing สามารถทามาตรฐานแบบ Drawing ดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้ได้
เช่น แบบ Drawing ควรประกอบไปด้วยข้อมูลในการออกแบบที่จาเป็นเฉพาะสาหรับแบบแต่ละแผ่น ควร
หลีกเลี่ยงแบบรายละเอียดที่ซ้าๆ กันหลายชุด หรือมุมมองที่ซ้ากัน เพื่อลดความขัดแย้งของแบบ และการ
เรียงเลขหน้าของแบบควรเป็นระเบียบและเข้าใจง่าย
3.1.3 Project BIM Execution Plan (แผนกำรปฏิบัติงำนด้วย BIM)
ในบทนี้เริ่มต้นด้วยการอธิบายบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของฝ่ายหลักๆ ในการทางาน
ด้วย BIM ซึ่งประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ
1. ฝ่ายกลยุทธ์ (Strategic)
ทาหน้าที่วางวัตถุประสงค์ กระบวนการ มาตรฐาน และข้อตกลงในการทางาน โดย
ตาแหน่งจะเรียกว่า BIM Manager โดยไม่ว่าโครงการจะเล็กหรือใหญ่ จาเป็นที่จะต้องมีผู้ที่
ทาหน้าที่นี้ในทุกโครงการ
2. ฝ่ายบริหารจัดการ (Management)
ทาหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการทางาน ตรวจสอบข้อมูลใน BIM ประสานงานระหว่างสาขา
อาชี พ รวมถึ ง สร้ า งงานบางอย่ า ง โดยต าแหน่ ง จะเรี ย กว่ า BIM Coordinator ซึ่ ง BIM
Coordinator หนึ่งคนสามารถดูแลโครงการได้หลายโครงการพร้อมกัน
3. ฝ่ายการผลิต (Production)
ทาหน้าที่ สร้างแบบจาลอง และสร้างแบบ Drawing
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ในส่วนถัดมา อธิบายถึง Project BIM Execution Plan หรือแผนการปฏิบัติงานด้วย BIM ซึ่งจะ
กาหนดลักษณะของแบบจาลอง ว่าต้องสร้างอย่างไร และมีรูปแบบข้อมูลอย่างไร เช่น
- Goals and Uses: กาหนดเป้าหมายของโครงการ BIM กาหนดวิธีการและขั้นตอนการทางาน
- Standards: กาหนดมาตรฐานของ BIM ในโครงการ และความคลาดเคลื่อนจากมาตรฐาน
- Software Platform: กาหนดโปรแกรม BIM ที่จะใช้ และกาหนดว่าจะทางานร่วมกันอย่างไร
- Stakeholders: กาหนดหั ว หน้ าโครงการ และผู้ มีส่ วนเกี่ย วข้ อ งต่ างๆ ตามหน้า ที่ และความ
รับผิดชอบ
- Meetings: กาหนดความถี่ในการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม
- Project Deliverable: กาหนดการส่งต่อโครงการ และรูปแบบที่จะส่งต่อหรือแลกเปลี่ยน
- Project Characteristics: กาหนดจานวนอาคาร ขนาด ตาแหน่ง ฯลฯ แบ่งงานและตารางงาน
- Shared Coordinates: กาหนดระบบพิกัดสาหรับข้อมูล BIM
- Data Segregation: กาหนดโครงสร้างการจัดการแบบจาลอง โดยที่ผู้เกี่ยวข้องในหลายสาขา
อาชีพ และผู้ใช้หลายคนสามารถเข้าถึง และทางานร่วมกันระหว่างเฟสต่างๆ ด้วยข้อมูล BIM
เดียวกัน
- Checking/Validation กาหนดวิธีการตรวจสอบกระบวนการสร้างแบบจาลอง
- Data Exchange: กาหนดวิธีการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
- Project Review Dates: ตั้งวันที่จะทาการตรวจสอบและทบทวนแบบจาลอง BIM โดยที่ทุกฝ่าย
ต้องเข้ามาประชุมร่วมกัน
โดยที่ ในช่วงเริ่มต้นของโครงการ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรเข้าร่วมการประชุม เพื่อที่จะ
กาหนดเป้าหมาย และกาหนด BIM Execution Plan ก่อนเริ่มการทางาน
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3.1.4 Collaborative BIM Working (กำรทำงำนร่วมกันด้วย BIM)
ในบทนี้อธิบายถึงการทางานร่วมกันด้วย BIM โดยอาศัยแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
ที่เรียกว่า Common Data Environment (CDE) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ
1. Work In Progress (WIP)
เป็นข้อมูล BIM หรือไฟล์ ที่ยังไม่มีการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลสาหรับ
การทาไปใช้ภายนอกทีมผู้ผลิต
2. Shared
เป็นข้อมูล BIM หรือไฟล์ ที่ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติในเรื่องความถูกต้องของข้อมูล
ให้เป็นไปตาม Project BIM Execution Plan แล้ว สามารถนาไปใช้งานระหว่างสาขาอาชีพ
ได้
3. Publication and Document Issue
เป็นแบบ 2 มิติ และข้อมูลอื่นๆ ที่นาออกมาจาก BIM หลัง จากที่ได้รับการตรวจสอบ
และอนุมัติแล้ว จะอยู่ในรูปที่ไม่สามารถแก้ไขได้ และจะต้องเก็บแยกตามฉบับที่ตีพิมพ์
4. Archiving
เป็นการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติแล้วไว้ เพื่อการอ้างอิงภายหลัง
โดยจะเก็บเมื่อเสร็จในแต่ละขั้นของโครงการ
นอกจากนี้ยังอธิบายถึงเรื่องอื่นๆ ในการทางาน เช่น
- การเตรียมการสาหรับการตีพิมพ์ เช่น แบบจาก BIM ควรทาการแปลงเป็น PDF, DWF
หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้
- โครงการที่ใหญ่มาก ควรแบ่งแบบจาลองออกเป็นโซน และควรทาตาราง Model Matrix
ไว้เป็นเอกสาร ซึ่งสามารถดูตัวอย่างใน AEC (UK) BIM Protocol – Model Matrix
- การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สามารถใช้ Check List จากเอกสาร AEC (UK)
BIM Protocol – Model Validation Checklist เพื่อเป็นแนวทาง
- ข้อ มู ล BIM ควรมี การส ารองข้ อมู ล อยู่เ สมอ และควรจ ากัด สิ ท ธิใ นการเข้ า ถึง ข้ อ มู ล
สาหรับพนักงานแต่ละคน
- ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต ควรดูไฟล์ผ่านโปรแกรม Viewer ที่จะแก้ไ ข
ไฟล์ไม่ได้
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ภาพที่ 3.1 แผนภาพอธิบายขั้นตอนการทางานร่วมกันด้วย BIM ตามแนวทาง Common Data
Environment (CDE)
ที่มา: เอกสาร AEC (UK) BIM Protocol Version 2
3.1.5 Interoperability (ควำมสำมำรถในกำรทำงำนร่วมกัน)
ในบทนี้กล่าวถึงความสามารถในการทางานร่วมกันระหว่างโปรแกรม ว่ามีความสาคั ญสูงสุดใน
การทางาน BIM ไม่ว่าจะเป็นการส่งออก CAD 2 มิติ หรือการส่งออกแบบ 3 มิติ เพื่อทาการวิเคราะห์ต่างๆ
โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อ คือ
1. Incoming CAD/BIM Data Management
อธิบายถึงบริหารจัดการข้อมูล CAD/BIM เช่น ข้อมูลที่เข้ามาต้องถูกบันทึกไว้ ควรมีการ
ทาสาเนาข้อมูลเก็บไว้ ควรมีการตรวจสอบข้อมูล เป็นต้น
2. Intended Use of Model
อธิบายถึงการสร้าง และใช้แบบจาลองเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ต้องทาตามระดับขั้นความ
ละเอียดของข้อมูล (Level of Detail) ที่วางไว้ และต้องจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้
ใน Project BIM Execution Plan เนื่องจาก BIM สามารถทาได้ทุกวัตถุประสงค์ Project
BIM Execution Plan จึงต้องระบุระดับขั้นของงาน (stage of work) และวัตถุประสงค์ของ
งาน เช่น ในการทาเสาเพื่อการคานวณ บางโปรแกรมต้องการให้เสาหยุดทุกชั้น เป็นต้น
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3. Data Transfer between Software Platforms
อธิบายถึง ข้อค านึง ในการแลกเปลี่ย นข้อ มูลระหว่า งโปรแกรม เช่น จะต้องเข้า ใจถึ ง
สิ่งจาเป็น และข้อจากัดของ โปรแกรม และฮาร์ดแวร์ เพื่อที่จะได้เตรียมข้อมูล BIM ได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงควรมีการทดสอบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรแกรม ที่แตกต่างกัน
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลจะไม่สูญหาย
3.1.6 Data Segregation (กำรแบ่งแยกข้อมูล)
ในบทนี้กล่าวถึงหลักการในการแบ่งแบบจาลอง เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ คือ เพื่อให้ผู้ใช้หลายคน
เข้าถึง ข้อมูลได้ เพื่อบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ และ เพื่อการทางานร่วมกัน
ระหว่างสาขาอาชีพต่างๆ โดยในการปฏิบัติงานควรคานึงถึงเกณฑ์หรือระเบียบวิธีในการแบ่งแบบจาลอง
ซึ่งควรทาข้อตกลงร่วมกัน เช่น ให้มีอาคารหนึ่งหลังต่อหนึ่งไฟล์ แต่ละไฟล์ให้แยกระบบงานในแต่ละสาขา
อาชีพ ให้ระบุผู้ที่สร้างแบบจาลองในแต่ละช่วงของโครงการไว้ในเอกสาร Project BIM Execution Plan
และเมื่อ รวมแบบจาลองหลายๆ ไฟล์ เข้ าด้ วยกัน จะต้ องมี Container Model ซึ่ง ทาหน้ าที่ เชื่ อมโยง
แบบจาลองต่างๆ เข้าด้วยกัน เป็นต้น
ในการแบ่งหมวดหมู่ของแบบจาลองนั้น ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนทางานได้พร้อมๆ กัน ในแบบจาลอง
เดี ยวกั น การแบ่ ง หมวดหมู่ อย่ างเหมาะสมจะช่ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพ และประสิท ธิ ผลในการท างาน
โดยเฉพาะโครงการที่ต้องทางานหลายคน
การแบ่งหมวดหมู่ของแบบจาลองที่เหมาะสม ควรแบ่งตามองค์ประกอบอาคาร เช่น แบ่ง ตาม
ประเภท ตาแหน่ง หรืองานของแต่ละฝ่าย ซึ่งการแบ่งควรกาหนดโดยหัวหน้าทีมออกแบบ ร่วมกับผู้ที่ทา
หน้าที่ BIM Coordinator และต้องกาหนดไว้ในเอกสาร Project BIM Execution Plan
การอ้างอิงแบบจาลอง เป็นการนาเอาส่วนของเรขาคณิต หรือข้อมูลเพิ่มเติมมาใช้ในโครงการ ซึ่ง
อาจจะเป็นส่วนของโครงการที่มีขนาดใหญ่เกินที่จะจัดการได้ในไฟล์เดียว หรือข้อมูลจากสาขาอาชีพอื่นๆ
หรือข้อมูลจากบริษัทอื่นๆ นอกจากนี้บางโครงการอาจแบ่งแบบจาลองออกเป็นหลายไฟล์ และทาการ
เชื่อมโยง (Link) กลับมารวมกันเพื่อลดขนาดไฟล์ ซึ่งแบบจาลองต่างๆ ควรมีตาแหน่ง พิกัดที่สัมพันธ์กับ
จุดอ้างอิงที่ตกลงไว้
การอ้างอิงแบบจาลองระหว่างสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นแบบจาลองภายในบริษัทเดียวกัน หรือ
จากต่างบริษัท จะทาการประสานงานกัน (Coordination) ผ่าน Shared Model โดยที่ จุดพิกัดอ้างอิง
ของโครงการ ทิ ศ เหนื อ และรายละเอี ย ดเฉพาะต่ า งๆ เช่ น ความแตกต่ า งระหว่ า งระดั บ พื้ น ส าเร็ จ
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(Finished Floor Level, FFL) และระดับพื้นโครงสร้าง (Structural Slab Level, SSL) จะต้องทาการตก
ลงกันในเอกสาร Project BIM Execution Plan ตั้งแต่ต้น
3.1.7 Modelling Methodology (ระเบียบวิธใี นกำรสร้ำงแบบจำลอง)
ในบทนี้ ก ล่า วถึง ระเบี ยบวิ ธีใ นการสร้า งแบบจาลองซึ่ ง ช่ ว ยท าให้ส ร้ างแบบจ าลองได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ใช้เวลาน้อยลง และสามารถทาแบบจาลองขนาดใหญ่ด้วยฮาร์ดแวร์ที่จากัด
การพัฒนาองค์ประกอบของแบบจาลองต่างๆ ควรมีการกาหนดระดับขั้นความละเอียด (Grade)
โดยที่การแบ่ง Grade หรือระดับขั้นความละเอียดของแบบจาลอง แบ่งเป็น 4 Grade ดังนี้
1. Component Grade 0 (G0) – Schematic
- แสดงเป็นเพียงสัญลักษณ์ หรือวัตถุที่ไม่มีมาตราส่วนหรือระยะใดๆ รวมถึงสัญลักษณ์ทาง
ไฟฟ้า ซึ่งไม่มีวัตถุ 3D
2. Component Grade 1 (G1) – Concept
- เป็นรูปทรงง่ายๆ ที่มีรายละเอียดน้อยที่สุดที่ยังสามารถระบุว่าเป็นวัตถุอะไรได้อยู่
- มีการแสดงระยะแบบคร่าวๆ
- สร้างจาก material ที่สอดคล้องกัน เช่น Concept-White, Concept-Glazing
3. Component Grade 2 (G2) – Define
- บรรจุข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลทางเทคนิค และตัวแบบจาลองมีการระบุชนิดและ
วัสดุ
- มีรายละเอียด 2 มิติ ที่เหมาะสมกับมาตราส่วนที่ต้องการ
- เพียงพอสาหรับโครงการส่วนใหญ่
4. Component Grade 3 (G3) – Rendered
- เหมือนกับ Grade 2 ในกรณีที่ทาแบบ 2 มิติ แตกต่างเพียงการแสดงแบบ 3 มิติ
- ใช้เมื่อเปิดมุมมอง 3 มิติที่มาตราส่วนที่จาเป็นที่จะต้องเห็นรายละเอียด เช่นวัตถุอยู่ใกล้
กับกล้อง
- Component อาจปรากฏมากกว่า 1 ใน library โดย Grade ต่างๆ กัน ซึ่งการตั้งชื่อ
ต้องตั้งให้สอดคล้องกับ Grade
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ภาพที่ 3.2 ตัวอย่าง Grade ของแบบจาลอง
ที่มา: เอกสาร AEC (UK) BIM Protocol Version 2
ในการเริ่มต้นการสร้างแบบจาลอง ควรมีการพิจาณาระดับขั้นความละเอียดของข้อมูล การมี
ข้อมูล น้อยเกิน ไปจะไม่ เพีย งพอต่อการใช้ ง าน การมีข้ อมูล มากเกินไปก็ จ ะทาให้จั ดการข้อ มูลล าบาก
Project BIM Execution Plan จึงควรกาหนดในประเด็นเกี่ยวกับแบบจาลอง 3 มิติ จะใช้ถึงระดับใด และ
จะใช้แบบรายละเอียด 2 มิติ เข้ามาแทนที่เมื่อใด โดยมีข้อแนะนาว่าแบบจาลอง 3 มิติ ควรมีความละเอียด
ประมาณมาตราส่วน 1:50 หากมาตราส่วนเล็กกว่านี้ให้ใช้แบบ 2 มิติช่วย
ในการรวบรวมแบบและเตรียมการพิมพ์สามารถทาได้ 2 วิธี คือ
1. สร้าง View และ Sheet จาก BIM เต็มรูปแบบ (แนะนา)
2. Export View ไปเป็ น CAD และท าการเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดในโปรแกรม CAD ซึ่ ง จะท าให้
ประโยชน์ จ ากข้ อ มู ล BIM หายไป จึ ง ควรหลี ก เลี่ ย งหากเป็ น ไปได้ และจะต้ อ งแน่ ใ จว่ า การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ใน BIM จะต้องทาการแก้ไขเพิ่มเติมใน CAD ด้วย
ในเรื่องของตาแหน่งและพิกัดของแบบจาลอง BIM ควรจะใช้ระบบพิกัดตามโลกจริง มีการให้
ระดับความสูงตามจริง และใช้ระบบพิกัดเดียวกันระหว่างไฟล์ BIM จะทาให้อ้างอิงถึงกันได้โดยที่ไม่ต้อง
แก้ไขตาแหน่ง
ในเรื่องของหน่วยในการวัด แบบจาลองทั้งหมวดควรใช้หน่วยที่สอดคล้องกัน โดยที่ค่าเริ่มต้นของ
หน่วยจะใช้มิลลิเมตร และทศนิยม 2 ตาแหน่ง หรืองานบางประเภทอาจใช้หน่วยอื่นๆ ตามความเหมาะสม
และควรหลีกเลี่ยงการสลับไปมาระหว่างหน่วย Imperial กับหน่วย Metric
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3.1.8 Folder Structure and Naming Conventions (โครงสร้ำงแฟ้มเก็บข้อมูล และกำรตั้งชื่อ)
ในบทนี้ ก ล่ า วถึ ง การจั ด เก็ บ และการตั้ ง ชื่ อ ไฟล์ ข้ อ มู ล BIM ในโครงการ โดยโครงสร้ า งของ
แฟ้ ม ข้ อ มู ล (Folder) จะอ้ า งอิ ง จากหลั ก การในเอกสาร BS1192:2007 โดยแบ่ ง เป็ น แฟ้ ม Work In
Progress (WIP), Shared, Published, และ Archived
เมื่อโครงการประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่น อาคารหลายหลัง หรือพื้นที่หลายส่วน ควร
ทาสร้างแฟ้มย่อยๆ แยกแต่ละองค์ประกอบ
Template มาตรฐาน, หัวกระดาษ, รายละเอียดแบบ, ข้อมูลอื่นๆ ทั่วไป ควรเก็บไว้ที่ Server
กลาง ในส่วนของ Resource Library โดยห้ามเขียนทับ
Central Resource Library ควรมีการแยกชื่อโปรแกรม และรุ่นของโปรแกรมนั้นๆ

ภาพที่ 3.3 ตัวอย่าง Central Resource Library
ที่มา: เอกสาร AEC (UK) BIM Protocol Version 2
การตั้งชื่อ มีคาแนะนาต่างๆ ดังนี้
1. การตั้งชื่อโดยทั่วไป (General Naming)
จะมีข้อตกลงต่างๆ เช่น กาหนดให้ใช้ตัวอักษร A-Z และตัวเลข 0-9 โดยการเว้นวรรค
ระหว่างฟิลด์ให้ใช้ – เป็นตัวแยก และใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ หรือ _ เพื่อแยกคา ใช้จุด . เพื่อแยก
ชื่อกับนามสกุลไฟล์ และมีการกาหนดรหัสต่างๆ สาหรับสาขาอาชีพ โซน และระดับชั้น เป็นต้น
2. การตั้งชื่อไฟล์แบบจาลอง (Model File Naming)
จะอ้างอิงจากเอกสาร BS1192:2007 โดยจะแยกข้อมูลออกเป็นฟิลด์ต่างๆ เช่น
Field 1: Project
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ชื่อย่อ รหัส หรือตัวเลข ที่ระบุถึงโครงการ
Field 2: Originator Code (Recommended 3 characters)
รหัสย่อของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดั้งเดิม
Field 3: Zone/System (Recommended 2 characters)
ระบุชื่อตึก พื้นที่ เฟส หรือโซน ของไฟล์แบบจาลอง
Field 4: Level (Recommended 2 characters)
ระบุชั้น หรือกลุ่มของชั้น กรณีที่มีการแบ่งชั้น
Field 5: Type (Recommended 2 characters)
ชนิดเอกสาร เช่น M3 สาหรับ 3D Model files
Field 6: Role (Recommended 2 characters)
ระบุ discipline (ดูภาคผนวก 11.1)
Filed 7: Description
คาอธิบายประกอบเพิ่มเติม
ตัวอย่างเช่น 37232-AAA-Z6-01-M3-S-Main_Model-LOCAL.rvt คื อ งานหมายเลข
37232 เป็นแบบจาลองโครงสร้าง โซน6 ชั้น 1 และเป็น Local file ของ Revit
3. การตั้งชื่อ Division
สาหรับโปรแกรมที่ไม่ต้องแยก division เป็นหลายไฟล์ เช่น Revit Worksets การตั้งชื่อ
divisions ควรตั้งให้เข้าใจง่ายหลีกเลียงการเข้าใจผิด
4. การตั้งชื่อ Library Object
การตั้งชื่อวัตถุ ควรแยกเป็นฟิลด์ต่างๆ เช่นเดียวกัน คือ
Field 1: Role (Optional)
ระบุผู้สร้างวัตถุ
Field 2: Classification
ใช้ Uniclass code เพื่อแยกประเภทของวัตถุ
Field 3: Description
คาอธิบายวัตถุ
Field 4: Originator/Manufacturer (Optional)
ระบุผู้ผลิต
Field 5: Size / Originator item code (Optional)
ระบุขนาดหรือรหัสสินค้าตามผู้ผลิต

18

Field 6: Type
ระบุ view ที่ตั้งใจจะแสดง เช่นใช้รหัสดังนี้
M3 = 3D model
E = 2D elevation
P = 2D plan
R = 2D reflected ceiling
S = 2D section
Field 7: Grade / Level of detail
ระบุระดับความละเอียดของข้อมูล G0-G3
ตัวอย่างเช่น G25-WallBrick-102.5-M3-G2 คือ กาแพงก่ออิฐขนาดหนา 102.5 มม.
แบบ 3 มิติ ระดับขั้นความละเอียด G2
5. การตั้งชื่อคุณสมบัติของวัตถุ (Object Property Naming)
ตัวแปร และคุณสมบัติต่างๆ ของวัตถุ ควรตั้งชื่อที่สอดคล้องกัน และเป็นเหตุเป็นผล
เข้าใจง่าย ชื่อเฉพาะควรหลีกเลี่ยง
6. การตั้งชื่อมุมมอง (View Naming)
การตั้งชื่อ View ควรตั้งให้สอดคล้องกันในแต่ละทีมที่ทางานร่วมกัน
Field 1: Level (Optional)
อธิบายระดับชั้นของ view นั้น
Field 2: Content
ระบุเนื้อหา
ตัวอย่างเช่น 01-Plan คือผนังพื้นชั้น 1
7. การตั้งชื่อ View List Scheduling
ขึ้นอยู่กับโปรแกรม
8. การตั้งชื่อ Sheet
ให้ตั้งตามมาตรฐานการเขียนแบบ
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3.1.9 Presentation Styles (รูปแบบกำรนำเสนอ)
ในบทนี้อธิบายถึงหลักการที่จะทาให้การพล็อตแบบจาก BIM มีคุณภาพ ซึ่งจะครอบคลุมในเรื่อง
ของการตั้ งค่ า จากโปรแกรมเป็ นหลั ก โดย Templates และไฟล์ ต่า งๆ สามารถ Download ได้ จ าก
www.aec-uk.org
การตั้งค่ารูปแบบการนาเสนอจากโปรแกรม ประกอบไปด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. Annotation
เช่ น แบบอั ก ษรควรเหมื อ นกั น ในแบบทุ ก แผ่ น ใช้ พื้ น หลั ง ทึ บ ไม่ ค วรทั บ เส้ น หรื อ
สัญลักษณ์ ใช้หัวลูกศรแบบ Dot แทนที่หัวแบบ Closed Filled ในกรณีที่อยู่บริเวณที่เป็น Hatch
หรือเงา เป็นต้น
2. ขนาดอักษร ควรใช้ความสูงของอักษรขนาดต่างๆ ตามการใช้งาน เช่น
ความสูงของอักษร (mm) เมื่อ Plot
1.8
2.5
3.5
3.5
5.0
7.0

การใช้งาน
ตัวอักษรทั่วไป Dimension ใช้บนกระดาษ A3 และ A4
ตัวอักษรทั่วไป Dimension
Sub-headings
ตัวอักษรทั่วไป Dimension บนกระดาษ A0
Normal titles, Drawing numbers
Major titles

3. น้าหนักเส้น
น้าหนักเส้นควรมีความสอดคล้องกันทั้งโครงการ และควรใช้น้าหนักเส้นเพื่อแสดงความ
ลึกของแบบ หรือแสดงความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
4. Dimension
มีข้อกาหนดต่างๆ เช่น ควรสร้างโดยใช้เครื่องมือในการสร้าง Dimension และไม่ควร
แก้ไขตัวหนังสือของ Dimension หลีกเลี่ยงการใส่ Dimension ซ้าซ้อน เส้นของ Dimension ไม่
ควรหัก และทับกับเส้นอื่น ตัวอักษรให้อยู่ด้านบนของเส้น ไม่ควรทับกับเส้นอื่น เป็นต้น
5. หัวกระดาษ (Titleblocks)
ควรสร้างและเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Project BIM Resources
6. สัญลักษณ์ (Symbols)
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สัญ ลั กษณ์ ม าตรฐาน เช่น ทิ ศ รู ป ตั ด ควรสร้ างและเก็ บ ไว้ ใ นโฟลเดอร์ Project BIM
Resources
7. Copyright
แบบต่างๆ ที่มีลิขสิทธิ์ควรแสดงข้อห้ามในการใช้งาน
8. Line Patterns, Line Styles, Hatch, View Templates ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตโปรแกรม
3.1.10 Resources (ทรัพยำกร)
ในบทนี้กล่าวถึงการแชร์โปรแกรม และเนื้อหา (Content) ระหว่างการทางาน BIM เพื่อให้ได้งาน
ที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการทางาน
โปรแกรมที่ใช้ ควรมีความสอดคล้องในการทางานร่วมกัน การส่งข้อมูลต่อไปยังโปรแกรมอื่น ควร
ทาการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ เมื่อมีการใช้โปรแกรมอื่นเสริม
ผู้สร้างแบบจาลองควรแน่ใจว่าข้อมูลและมาตรฐานต่างๆ ยัง คงอยู่ การอัพเกรดโปรแกรมระหว่างการ
ทางานควรพิจารณาถึงความเหมาะสม และควรอัพเกรดโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิตโปรแกรม
เนื้ อ หา (Content) ต่ า งๆ หรื อวั ต ถุ ที่ ใช้ ใ น BIM นั้ น ในการสร้ า ง หรื อ การพั ฒ นา ต้ องท าให้
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ วางไว้ และควรเก็บไว้ใน Server กลางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยเนื้อหา
(Content) นั้น แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ
1. Project BIM Resource Library
เป็นวัตถุที่ใช้สาหรับโครงการหนึ่งๆ โดยเฉพาะ เช่น Template, Titleblock, ซึ่งอาจจะมี
ความแตกต่างจากมาตรฐานทั่วไป โดยให้เก็บไว้ใน Project BIM Resource Library
2. Central BIM Resource Library
เป็นวัตถุที่ใช้โดยทั่วไป เช่น Template, Titleblock, และ Family ซึ่งควรถูกเก็บไว้ใน
Server Resource Library และควรมีการแยกโปรแกรม และแยกรุ่นไว้
3.1.11 Appendices (ภำคผนวก)
ในภาคผนวกนี้ เป็นการอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของรหัสต่างๆ ในการตั้งชื่อไฟล์ และตัวอย่าง
โครงสร้างของแฟ้มข้อมูลในการจัดเก็บไฟล์
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1. รหัสต่างๆ ในการตั้งชื่อไฟล์

ภาพที่ 3.4 รหัสต่างๆ ในการตั้งชื่อไฟล์
ที่มา: เอกสาร AEC (UK) BIM Protocol Version 2
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2. โครงสร้างของแฟ้มข้อมูลในการจัดเก็บไฟล์

ภาพที่ 3.5 โครงสร้างของแฟ้มข้อมูลในการจัดเก็บไฟล์
ที่มา: เอกสาร AEC (UK) BIM Protocol Version 2
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บทที่ 4
มำตรฐำน BIM ของสิงคโปร์
มาตรฐาน BIM ของสิงคโปร์ จัดทาโดย Building and Construction Authority (BCA) และ
BIM Steering Committee ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อร่างมาตรฐาน BIM ของสิงคโปร์ โดยได้
ออกเอกสาร Singapore BIM Guide Version 1 เมื่ อ ปี 2012 และได้ อ อกเอกสารปรั บ ปรุ ง เป็ น
Singapore BIM Guide Version 2 ในปี 2013
ในการศึ ก ษานี้ จ ะจ ากั ด ขอบเขตเฉพาะเอกสาร Singapore BIM Guide Version 2 ซึ่ ง เป็ น
มาตรฐาน BIM ฉบับล่าสุดของสิงคโปร์
4.1 Singapore BIM Guide Version 2
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บท ได้แก่
1.
2.
3.
4.

Introduction (บทนา)
BIM Execution Plan (แผนการปฏิบัติงานด้วย BIM)
BIM Deliverables (ผลผลิตของ BIM)
BIM Modelling and Collaboration Procedures (การสร้างแบบจาลอง BIM และ
กระบวนการทางานร่วมกัน)
5. BIM Professionals (วิชาชีพ BIM)
6. Appendix (ภาคผนวก)
4.1.1 Introduction (บทนำ)
ในบทนา กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของ Singapore BIM Guide V2 ถูกจัดทาขึ้นเพื่อร่างเค้าโครงความ
เป็นไปได้ในผลสาเร็จ กระบวนการ และการปฏิบัติวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ BIM ในโครงการก่อสร้าง
โดยผู้ใช้สามารใช้แนวทางดังกล่าวในการกาหนดบทบาท และความรับผิดชอบของสมาชิกในโครงการ
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4.1.2 BIM Execution Plan (แผนกำรปฏิบัติงำนด้วย BIM)
ในบทนี้กล่าวถึงแผนการปฏิบัติงานด้วย BIM เพื่อให้การใช้งาน BIM ในโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะทางานของโครงการจาเป็นที่จะต้องพัฒนาแผนการปฏิบัติงานด้วย BIM หรือ BIM
Execution Plan ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น โครงการ โดยร่ า งวิ สั ย ทั ศ น์ ไ ปพร้ อ มๆ กั บ รายละเอี ย ดในการปฏิ บั ติ
เพื่อที่จะให้คณะทางานปฏิบัติตามจนจบโครงการ
BIM Execution Plan ช่วยให้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างทาข้อตกลงกันได้ โดย BIM Execution Plan
จะระบุถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะทางานในการทา BIM โดยจะทาให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกล
ยุทธ์และเป้าหมายในการใช้ BIM ในโครงการอย่างชัดเจน รวมถึงเข้าใจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการ
สร้างแบบจาลอง การบารุงรักษา และการปฏิบัติงานร่วมกัน ในแต่ละชั้นของการออกแบบ
เนื้อหาภายใน BIM Execution Plan ประกอบไปด้วย
- ข้อมูลโครงการ
- เป้าหมายของโครงการและการใช้งาน
- บทบาทหน้าที่ของบุคลากร/ ทีมงานโครงการ
- กระบวนการ และกลยุทธ์
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการ และรูปแบบการส่งงาน
- ข้อมูลใน BIM
- กระบวนการการทางานร่วมกัน และระเบียบวิธีในการจัดการกับ shared models
- การควบคุมคุณภาพ
- เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์
โดยรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม สามารถอ่ า นได้ จ าก เอกสาร BIM Essential Guide For BIM
Execution Plan
4.1.3 BIM Deliverables (ผลผลิตของ BIM)
ในบทนี้กล่าวถึงผลผลิต ของ BIM ที่ควรเกิดขึ้นในแต่ละขั้น ของโครงการ เพื่อให้บรรลุถึง ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตกลงกันไว้
ในข้อตกลง นอกจากจะกาหนดเรื่องของวันส่งมอบแล้ว ยังต้องกาหนดสิ่งที่จะต้องส่ง เช่น
- แบบจาลองที่ดินโครงการ
- Massing Model
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- แบบจาลองงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานระบบ เพื่อการนาไปวิเคราะห์ในด้านต่างๆ
เช่น clash detection, visualization, cost estimation
- การทาแผนงานและการแบ่งเฟสในการก่อสร้าง
- แบบก่อสร้างอาคาร
- Shop drawings
- แบบอาคารสร้างแล้วเสร็จ (As-built)
- ข้อมูลการบริหารทรัพยากรกายภาพ
- บริการอื่นๆ เพิ่มเติม
4.1.3.1 BIM Elements (องค์ประกอบของแบบจำลอง)
แบบจาลอง BIM แต่ละส่วนจะประกอบไปด้วย กลุ่มของ BIM Model Element โดยที่ Element
คือตัวแทนทางดิจิตอลของลักษณะทางกายภาพ และการใช้งาน ขององค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร ซึ่ง
Element แต่ละชิ้นจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เรียกว่า Attributes of BIM Elements ซึ่งเป็นทั้งข้อมูลที่
เป็นเรขาคณิต และข้อมูลที่ไม่ใช่เรขาคณิต
ข้อมูลที่เป็นเรขาคณิต เช่น ขนาด ปริมาตร รูปร่าง ความสูง และทิศทาง เป็นต้น
ข้อมูลที่ไ ม่ใช่เรขาคณิต เช่น ข้อมูลด้านระบบ ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ รายการประกอบแบบ
และราคา เป็นต้น
โดยในเอกสาร Singapore BIM Guide Version 2 ได้อ้างอิงการจัดระเบียบ BIM Element คือ
VA Object/Element Matrix (www.cfm.va.gov/til/bim/BIMGuide/downloads/oemf.xls) และ
Level of Development (LOD) Specification (www.bimforum.org/lod/)
ข้อมูลต่างๆ ใน BIM Element นั้น สามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่มรายละเอียดได้ตามความก้าวหน้า
ของงาน เช่น ฐานรากและเสาเข็มของอาคาร ในช่วงต้นของการออกแบบยังไม่จาเป็นที่จะต้องใส่ ต่อมา
ในช่วงการพัฒนาแบบรายละเอียด จึงมีการสร้างฐานรากและเสาเข็มเป็นแบบจาลอง ส่วนเหล็กเสริมอาจ
ใช้แบบ 2 มิติ ประกอบ และเมื่อถึงช่วงของการก่อสร้าง รายละเอียดทั้งหมดรวมทั้ งเหล็กเสริมจะถูกสร้าง
เป็นแบบจาลอง
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ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างแบบแบบจาลองฐานรากและเสาเข็ม ในแต่ละช่วงของโครงการ
ที่มา: เอกสาร Singapore BIM Guide Version 2
ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบการการทางานด้วย BIM กับการเขียนแบบ 2 มิติดั้งเดิม ที่ระดับขั้นต่างๆ ของ
โครงการ
Project stages
Conceptual Design
 แผนผังขอบเขตอาคาร
 ความเป็นไปได้ของ
โครงการ

2D drawing
General level of detail of each BIM model
scales
element/assembly
1:200 – 1:1000

Mass model แสดงรูปทรงอาคาร ระยะ พื้นที่
ปริมาตร ที่ตั้ง และทิศทาง
Schematic/Preliminary 1:200
Design
 แผนผังอาคาร
 งานออกแบบ
รายละเอียดทั่วไปของอาคาร โดยมีระยะ รูปร่าง
ตาแหน่ง ทิศทาง และปริมาณ แบบประมาณ และ
อาจมีเรื่องข้อมูลที่ไม่ใช่เรขาคณิตประกอบ
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Project stages
Detailed Design
 อนุมัติแผนผังอาคาร
 แบบอาคาร
สถาปัตยกรรม
 แบบประมูล

2D drawing
scales
1:200

General level of detail of each BIM model
element/assembly

แบบจาลองมีรายละเอียดมากขึ้น มีระยะ รูปร่าง
ตาแหน่ง ทิศทาง และปริมาณที่แม่นยา และมีข้อมูลที่
ไม่ใช่เรขาคณิตประกอบ
Construction
 งานโครงสร้าง
 งานก่อสร้าง

1:5-1:100

แบบจาลองมีรายละเอียดของการก่อสร้าง การ
ประกอบครบถ้วน โดยอาจแสดงเป็นเพียง 2D
As-Built
 TOP/CSC
 แบบอาคารจริง

1:100

แบบมีความละเอียดเท่ากับขั้น Detailed Design แต่
มีการปรับปรุงแก้ไขระหว่างการก่อสร้าง
Facility management
 O&M

1:50

แบบจาลองมีการสร้างเหมือนจริงเป็นอาคารที่
สมบูรณ์
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4.1.3.2 BIM Objective & Responsibility Matrix (ตำรำงวัตถุประสงค์และควำม
รับผิดชอบของ BIM)
การทาข้อตกลงร่วมกันในการทางาน BIM นั้นจะใช้ตาราง BIM Objective & Responsibility
Matrix หรือ ตารางวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบของ BIM ช่วยอธิบาย ซึ่งในตารางจะประกอบไป
ด้วย (1) รายละเอียดหรือความต้องการในแต่ละช่วงของโครงการ (2) เป้าหมายหลักในแต่ละช่วงของ
โครงการ (3) ผู้รับผิดชอบหรือฝ่ายที่รับผิดชอบในแต่ละช่วงของโครงการ และ (4) กาหนดผู้สร้างแบบจะ
ลอง และผู้ใช้งานแบบจาลอง ในแต่ละช่วงของโครงการ

ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างตาราง Responsibility Matrix
ที่มา: เอกสาร Singapore BIM Guide Version 2
ผู้สร้างแบบจาลอง (Model Author) มีความรับผิดชอบในการสร้างและบารุงรักษาแบบจาลองที่
LOD ต่ า งๆ ดั ง ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น BIM Project Objectives & Responsibility Matrix ในการสร้ า งและการ
บารุงรักษาแบบจาลองสิทธิจะเป็นของ Model Author โดยผู้อื่นที่ใช้แบบจาลองจะมีสิทธิใช้ แก้ไข และ
ส่งต่อ แบบจาลองในขอบเขตที่จากัด

29

ผู้ใช้แ บบจาลอง (Model Users) คือผู้ ที่ใช้ แบบจ าลองในโครงการ โดยที่ผู้ใช้ แบบจาลองควร
ตรวจสอบข้อมูลในแบบจาลองอีกครั้ง หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งแก่ผู้สร้างแบบจาลอง
4.1.3.3 Compensation Expectations (ค่ำบริกำรที่คำดหวัง)
โดยทั่ ว ไปการใช้ BIM ในโครงการ จะมี ค่ า บริ ก ารเพิ่ ม เติม ที่ ส ามารถเรี ย กจากลู ก ค้า ได้ โดย
Singapore BIM Guide Version 2 ได้แนะนาการบวกค่าบริการเพิ่มเติม ดังนี้
ตารางที่ 4.2 ค่าบริการเพิ่มเติมที่ระดับขั้นต่างๆ ของโครงการ
ระดับขั้นของโครงกำร
Preliminary Design
Planning Approval
Design Development
Tender and Award
สรุปขั้น Design Stages
Construction Administration
Post Construction
สรุปขั้น Construction Stages
% กำรเปลี่ยงแปลงโดยรวม

% ค่ำบริกำรเพิ่มเติม
+2.5
0
+2.5
0
+5
-5
0
-5
0

นอกจากนี้ BIM ยังสามารถให้บริการเพิ่มเติมในด้านการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านต่างๆ ของ
อาคาร เช่น การจาลองสภาพแวดล้อม การคานวณพลัง งาน การออกแบบและจาลองแสงสว่าง การ
วางแผนงานก่อสร้าง การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ และการประมาณราคา เป็นต้น
4.1.4 BIM Modelling and Collaboration Procedures (กำรสร้ำงแบบจำลอง BIM และ
กระบวนกำรทำงำนร่วมกัน)
ในบทนี้ อ ธิ บ ายถึ ง กระบวนการท างาน BIM และการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งกั น โดย
กระบวนการทางาน BIM สามารถสรุปได้เป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ คือ
1. การสร้างแบบจาลองแยกในแต่ละสาขาอาชีพ (Discipline)
2. การรวมแบบจาลอง และแลกเปลี่ยนข้อมูล
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3. แบบจาลองที่รวมแล้วจะถูกบันทึกแยกเป็นรุ่นต่างๆ ตามระดับขั้นของโครงการ
โดยในบทนี้ได้แบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อย่อยๆ ดังนี้
4.1.4.1 Individual Discipline Modelling
เป็นขั้นตอนในการสร้างแบบจาลองแยกในแต่ละสาขาอาชีพ (Discipline) ตามที่ตกลงไว้ใน BIM
Execution Plan โดยแบบจ าลองจะถู ก เก็บ และน ามาใช้ ง านโดยที ม งานภายในเท่ า นั้ น ซึ่ ง ยั ง ไม่ ถู ก
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลอง ดังนั้นผู้สร้างแบบจาลองควรตั้งมาตรฐานของการสร้างแบบจาลอง
ภายในทีมของตัวเองด้วย
การสร้างแบบจาลองแต่ละสาขาอาชีพ ต้องกาหนดจุดพิกัดเริ่มต้นให้ตรงกัน การแบ่งแบบจาลอง
จะขึ้นอยู่กับขนาดของอาคาร หรือการแบ่งช่วงของโครงการ ทั้งนี้ ควรทาข้อตกลงเป็นเอกสารตั้งแต่ต้น
และเนื่องจากแบบจาลองจะมีการปรับ ปรุง เปลี่ยนแปลงโดยผู้ใ ช้หลายคนตลอดเวลา ผู้ส ร้างและผู้ใ ช้
แบบจาลองควรที่จะสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้โดยอาศัยความสามารถของโปรแกรมเป็น
ตัวช่วย
แนวทางในการสร้างแบบจาลอง BIM ที่แต่ละขั้นของโครงการ สามารถดูได้จากภาคผนวก C ซึ่ง
จะแยกตามงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานระบบ และ Templates สาหรับการส่งแบบขอ
อนุญาตสามารถหาได้จาก
http://www.corenet.gov.sg/integrated_submission/bim/bime_submission.htm
4.1.4.2 Cross-disciplinary Model Coordination
เป็นขั้นตอนในการทางานกับแบบจาลองระหว่างสาขาอาชีพต่างๆ โดยทาการรวมแบบจาลอง
BIM ในแต่ละสาขาอาชีพ ที่ระดับขั้นต่างๆ ของโครงการเข้าด้วยกัน ซึ่ง จะทาให้สามารถตรวจสอบข้อ
ขัดแย้งก่อนการสร้างจริงได้
ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการรวมแบบจาลองเข้าด้วยกัน ต้องทาการบันทึก และสื่อสารกับ
เจ้าของแบบจาลอง ผ่านการรายงาน ในเรื่องของตาแหน่ง และแนวทางในการแก้ไข
แบบจาลองหลังจากการรวมกัน จะต้องบันทึกแยกออกมาเป็นรุ่นต่างๆ เพื่อที่จะสามารถติดตาม
ปัญหาที่พบและปัญหาที่ถูกแก้ไขแล้วได้
ในการรวมแบบจาลอง BIM เข้าด้วยกันเพื่อทา Clash Detection จะต้องมีการวางวัตถุประสงค์
และขอบเขตที่ต้องการให้ชัดเจน เนื่องจากวัตถุบางอย่างที่เกิดข้อขัดแย้งอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริง แต่
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เกิดจากการลดทอนรายละเอียดของวัตถุในกระบวนการสร้างแบบจาลอง ทาให้เกิดการซ้อนทับกับวัตถุอื่น
ดังนั้นจึงควรซ่อนวัตถุที่ไม่จาเป็น เช่นวัตถุที่รู้ว่าจะต้องแก้ไขภายหลังอยู่แล้ว และรายงานการชนกันของ
วัตถุ จะต้องทาการประเมินและวิเคราะห์อีกรอบหนึ่ง
ในส่วนของการแก้ไขแบบจาลองที่ขัดแย้ง เป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นเจ้าของแบบจาลองในแต่ละสาขา
อาชีพ เป็นผู้แก้ไขเอง โดยสิทธิและความเป็นเจ้าของในแบบจาลองแต่ละสาขาอาชีพ จะยังคงอยู่ทั้งก่อน
และหลังการรวมแบบจาลองกัน
4.1.4.3 Model & Documentation Production (กำรผลิตแบบจำลองและเอกสำร)
ปัจจุบันสิงคโปร์อยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านจาก Drawing 2 มิติ ไปเป็นแบบจาลอง BIM ดังนั้น
ก่อนที่อุตสาหกรรมการก่อสร้างจะยอมรับ BIM เป็นส่วนหนึ่งในเอกสารการก่อสร้าง จาเป็นที่จะต้องใช้
มาตรฐานของแบบ 2 มิติ ในการทาเอกสาร เช่น ผังพื้น รูปตัด รูปด้าน แบบขยายรายละเอียด เป็นต้น
โดยมีข้อแนะนาให้สร้างแบบ 2 มิ ติ โดยตรงจากแบบจาลอง BIM เพื่อลดข้อขัดแย้ง ของแบบให้
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และแบบ 2 มิติ ที่ไม่ได้สร้างจาก แบบจาลอง BIM ต้องทาการระบุไว้ให้ชัดเจน
ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างแบบ 2 มิติ กับแบบจาลอง BIM ให้อ้างอิงจากแบบ 2 มิติเป็นหลัก
การท างานร่ว มกั น ระหว่ างหน่ ว ยงานหรื อ บริ ษัท ต้ องท าข้อ ตกลงเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บการการ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล BIM รวมถึ ง รู ป แบบ (format) ที่ จ ะท าการแลกเปลี่ ย น เช่ น มาตรฐานของ
International Foundation Class (IFC) โดยต้องกาหนดไว้ใน BIM Execution Plan
ข้อมูลทั้งหมดที่ออกจากแบบจาลอง BIM เช่น เอกสาร แบบ As-Built ต้องเก็บไว้ใน Project
Folder นอกจากนี้ที่ระดับขั้นต่างๆ ของโครงการ ควรทาบันทึกสาเนางานที่สมบูรณ์ในแต่ละขั้นเอาไว้โดย
เก็บไว้ใน Archive ซึ่งมีข้อแนะนาว่า BIM Archive ควรประกอบไปด้วยไฟล์ 2 ส่วน ส่วนแรกคือ BIM
models เดี่ยวๆ ที่ไ ด้รับจากผู้ส ร้า งแบบจาลองต่างๆ ส่วนที่สองคือผลรวมของ BIM models เดี่ยวๆ
เหล่านั้น ในรูปแบบที่สามารถดูได้
4.1.4.4 Data Security & Saving (กำรบันทึก และควำมปลอดภัยของข้อมูล)
ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ข้อมูล สามารถสูญหายได้จาก ไวรัส หรือการใช้
งานข้อมูลที่ผิด ซึ่งจะส่งผลเสียหายแก่คณะทางาน และผู้ว่าจ้าง การป้องกันทาได้โดยการกาหนดสิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูล การซ่อมบารุงระบบ และควรมีการสารองข้อมูล (Backup) ใน Server ไว้เสมอ
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4.1.4.5 Quality Assurance and Quality Control (กำรรับประกัน และกำรควบคุม
คุณภำพ)
BIM Manager จะเป็นผู้วางกฎเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพของแบบจาลอง โดยกาหนด
ความถูกต้องของข้อมูลที่เหมาะสม
BIM Coordinator ในแต่ละสาขาอาชีพ จะเป็นผู้ตรวจสอบแบบจาลองในสาขาอาชีพของตนว่ามี
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามแนวทางในการสร้างแบบจาลองหรือไม่
สมาชิ ก ในโครงการ มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ งในเรื่ อ งของ การออกแบบ ข้อ มู ล และ
คุณสมบัติต่างๆ ในแบบจาลอง ก่อนที่จะส่งมอบงาน
ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ควรจะพิจารณาจาก
-

แนวทางในการสร้างแบบจาลอง (Modelling Guidelines) ที่วางไว้
การตรวจสอบความถูกต้องของชุดข้อมูล (Dataset Validation)
การตรวจสอบข้อขัดแย้ง (Interference Check)
การตรวจสอบความถู กต้อ งของข้อมู ล BIM เพื่ อการรวมแบบจาลองระบบต่า งๆ เข้าด้ วยกั น
(Validation of BIM data to be used for Cross-Disciplinary Model Coordination)
4.1.4.6 Workflow of Design-Build Projects (ขั้นตอนกำรทำงำนในโครงกำรแบบ
Design-Build)

ขั้นตอนการทางานในโครงการแบบ Design-Build อนุญาตให้แบบจาลองเดี่ยวถูกพัฒนาขึ้น เพื่อ
สร้างเป็นแบบก่อสร้างได้
-

เริ่มต้นการใช้ BIM Execution Plan ในการสร้างแบบจาลอง
ในแบบ Schematic Design ผู้ออกแบบ ร่วมมือกับผู้รับเหมา ในการสร้างแบบจาลอง BIM
รวมแบบจาลอง BIM เข้าด้วยกันเพื่อทา Clash detection
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ โดยการประชุมร่วมกัน
เมื่อแก้ข้อขัดแย้งแล้ว จึงค่อยทาแบบก่อสร้าง
แบบจาลองที่รวมกันแล้วถูกตรวจสอบ และวางแผนการก่อสร้าง
ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ต้องสั่งผลิต จะใช้ข้อมูลจาก BIM เพื่อไปผลิต เช่น โครงสร้างเหล็ก Precast ต่างๆ
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4.1.4.7 Workflow of Design-Bid-Build Projects (ขั้นตอนกำรทำงำนในโครงกำรแบบ
Design-Bid-Build)
ขั้ น ตอนการท างานในโครงการแบบ Design-Bid-Build แบ่ ง กระบวนการ BIM ออกเป็ น
แบบจ าลอง 2 ชิ้ น คื อ Design model และ Construction model ที ม งานออกแบบสร้ า ง Design
model และเอกสารในการประมูลราคา ส่วนผู้รับเหมาสร้าง Construction Model สาหรับการก่อสร้าง
ช่วงก่อนประมูลราคา
-

กาหนด BIM Execution Plan ในการเริ่มต้นการสร้างแบบจาลอง
สร้างแบบจาลองงานสถาปัตยกรรม และงานระบบโดยฝ่ายออกแบบ
รวมแบบจาลองและทา Clash Detection
ข้อขัดแย้งจะถูกแก้ไขในการประชุมร่วมกัน
เมื่อข้อขัดแย้งถูกแก้ไข แบบและเอกสารประมูลราคาจะถูกเตรียม

ช่วงการก่อสร้าง
- แบบจาลอง และ/หรือ แบบ drawing จากแบบจาลอง จะถูกส่ง ให้ผู้รับเหมาสาหรับการ
อ้างอิงเท่านั้น
- ผู้รับเหมาหลักทาการพัฒนาแบบจาลองสาหรับการก่อสร้าง และการผลิตชิ้นส่วน
4.1.5 BIM Professionals (วิชำชีพ BIM)
ในบทนี้ก ล่า วถึง วิช าชีพ ที่เ กี่ยวข้อ งในกระบวนการท างาน BIM คือ BIM Manager และ BIM
Coordinators โดยแต่ละตาแหน่งมีหน้าที่ดังนี้
ตารางที่ 4.3 อธิบายบทบาท และหน้าที่ของวิชาชีพ BIM
บทบำท
Project BIM Manager

หน้ำที่
บริหารจัดการเกี่ยวกับ
- BIM Execution Plan
- กาหนดเป้าเหมายและผู้ใช้งาน BIM
- กาหนดความรับผิดชอบในการทางานของแต่ละฝ่าย
(Responsibility Matrix)
- ผลผลิตของ BIM (BIM Deliverables)
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บทบำท

BIM Coordinator for
Consultant

BIM Coordinator for
Contractor

หน้ำที่
- ตารางการส่งมอบงาน (Delivery Schedules)
- ควบคุมคุณภาพ BIM
- ดูแลการประสานงานของแต่ละฝ่าย (BIM Coordination)
มีบทบาทช่วงการออกแบบและงานก่อสร้าง
- จัดทาแบบจาลองและเอกสารแบบโครงการ
- กาหนดสาขาอาชีพในการทางาน BIM แต่ละฝ่าย
- ประสานงานระหว่างฝ่ายออกแบบ ฝ่ายที่ปรึกษาในการ
ออกแบบ และฝ่ายประมาณราคา
- ประสานงานระหว่างผู้รับเหมาหลักกับผู้รับเหมารายย่อย
- ควบคุมคุณภาพในการสร้างแบบจาลอง
มีบทบาทช่วงงานก่อสร้าง
- ประสานงานระหว่างฝ่ายออกแบบ และผู้รับเหมารายย่อย
- ศึกษาเอกสารในการประมูลราคา
- ตรวจทานแบบจาลอง และแบบ Drawing จากฝ่ายออกแบบ
- ใช้ BIM ในการประสานงานเพื่อวางแผนการก่อสร้าง และ
การประมาณราคา
- สร้างแบบจาลองสาหรับการก่อสร้างอาคาร และ As-built
- ควบคุมคุณภาพของแบบจาลอง

4.1.6 Appendix (ภำคผนวก)
4.1.6.1 Appendix A – Typical BIM Elements by Discipline
ภาคผนวก A เป็นตารางตัวอย่างของ องค์ประกอบอาคารในแต่ละสาขาอาชีพ โดยจะเป็นรายการ
องค์ประกอบอาคารชนิดต่างๆ และช่องสาหรับเติมว่าองค์ประกอบนั้นๆ ต้องการคุณสมบัติ และข้อมูล
อะไรบ้าง โดยตารางจะแยกกันตามองค์ประกอบอาคารทั้งหมด 8 สาขาอาชีพคือ
1.
2.
3.
4.
5.

องค์ประกอบอาคารในงานสถาปัตยกรรม
องค์ประกอบอาคารในงานโครงสร้าง
องค์ประกอบอาคารในงานโยธา
องค์ประกอบอาคารในงานระบบปรับอากาศ
องค์ประกอบอาคารในงานระบบประปา และสุขาภิบาล
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6. องค์ประกอบอาคารในงานระบบป้องกันอัคคีภัย
7. องค์ประกอบอาคารในงานระบบไฟฟ้า
8. องค์ประกอบอาคารในงานระบบแก๊ส

ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างตาราง BIM Elements ในหมวดงานสถาปัตยกรรม
ที่มา: เอกสาร Singapore BIM Guide Version 2
4.1.6.2 Appendix B - BIM Objective & Responsibility Matrix (Basic)
ภาคผนวก B แสดงตัวอย่างของ ตาราง BIM Objective & Responsibility Matrix หรือ ตาราง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบของ BIM ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของโครงการ ไปจนถึงการบริหารอาคาร
หลังสร้างเสร็จ ซึ่งในตารางจะแสดงรายละเอียดในแต่ละช่วงของโครงการ และผู้รับผิดชอบในการสร้าง
แบบจาลอง หรือใช้แบบจาลอง
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ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างตาราง BIM Objective & Responsibility Matrix
ที่มา: เอกสาร Singapore BIM Guide Version 2
4.1.6.3 Appendix C – BIM Modelling Guidelines
ภาคผนวก C เป็นแนวทางในการสร้างแบบจาลองขององค์ประกอบต่างๆ ในอาคาร ที่ระดับขั้น
ต่างๆ ของโครงการ ซึ่งในแนวทางนี้ไม่ได้กาหนดว่าใครที่จะต้องเป็นผู้สร้างแบบจาลอง และทีร่ ะดับขั้นการ
บริหารทรัพยากรกายภาพจะยังไม่มีการกาหนดแนวทาง ซึ่งมีในแนวทางรุน่ ถัดไป
ในภาคผนวกนี้ แบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยๆ คือ
1. Overview
เป็นตารางแสดงภาพรวมของ ความต้องการในการใช้งานแบบจาลองที่ระดับขั้นต่างๆ ของ
โครงการ ตั้งแต่ Conceptual, Preliminary Design, Detailed Design, Construction, และ
As-Built โดยแสดงความสัมพันธ์กับสาขาอาชีพต่างๆ คือ งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และ
งานระบบ ว่าต้องการแบบจาลองขององค์ประกอบใดบ้าง ที่ระดับขั้นของโครงการต่างๆ

37

ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างตาราง Overview
ที่มา: เอกสาร Singapore BIM Guide Version 2
2. Quality Assurance
เป็นตารางแสดงรายการของสิ่งที่ต้องรับประกันคุณภาพแบบจาลองในสาขาอาชีพต่างๆ ทั้ง
งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานระบบ รวมถึงเมื่อรวมแบบจาลองเข้าด้วยกัน
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ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างตาราง Quality Assurance
ที่มา: เอกสาร Singapore BIM Guide Version 2
3. Architectural BIM Modelling Guidelines
เป็นแนวทางในการสร้างแบบจาลองงานสถาปัตยกรรม โดยจะแบ่งตามระดับขั้นของ
โครงการ และองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม โดยจะมีแนวทางว่าองค์ประกอบแต่ละประเภท
ควรจะสร้างอย่างไร
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ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างตาราง Architectural BIM Modelling Guidelines
ที่มา: เอกสาร Singapore BIM Guide Version 2
4. Structural BIM Modelling Guidelines
เป็นแนวทางในการสร้างแบบจาลองงานโครงสร้าง โดยจะแบ่งตามระดับขั้นของโครงการ
และองค์ประกอบในงานโครงสร้าง โดยจะมีแนวทางว่าองค์ประกอบแต่ละประเภทควรจะสร้าง
อย่างไร

ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างตาราง Structural BIM Modelling Guidelines
ที่มา: เอกสาร Singapore BIM Guide Version 2
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5. MEP BIM Modelling Guidelines
เป็นแนวทางในการสร้างแบบจาลองงานระบบ โดยจะแบ่งตามระดับขั้นของโครงการ และ
องค์ประกอบในงานระบบ โดยจะมีแนวทางว่าองค์ประกอบแต่ละประเภทควรจะสร้างอย่างไร ซึ่ง
ในงานระบบนี้จะแบ่งเป็นตารางของงานระบบต่างๆ คือ
a.
b.
c.
d.

งานระบบปรับอากาศ (ACMV)
งานระบบประปา และสุขาภิบาล (Plumbing and Sanitary)
งานระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection)
งานระบบไฟฟ้า (Electrical)

ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างตาราง MEP BIM Modelling Guidelines
ที่มา: เอกสาร Singapore BIM Guide Version 2
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บทที่ 5
มำตรฐำน BIM ของสหรัฐอเมริกำ
มาตรฐาน BIM ของสหรัฐอเมริกา จัดทาโดยหน่วยงานหลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่ วยงานจะ
ออกมาตรฐานที่มีขอบเขตที่แตกต่างกัน หน่วยงานต่างๆ ที่ออกมาตรฐานสาหรับ BIM มีดังนี้
1. National Institute of Building Sciences
ออกเอกสาร United States National Building Information Modeling Standard
Version 1 (NBIMS v.1) ในปี 2007 และได้ อ อกเอกสาร United States National
Building Information Modeling Standard Version 2 (NBIMS v.2) ในปี 2012 โดย
เอกสารกล่าวในเชิงกว้าง เกี่ยวกับแนวความคิดของ BIM มากกว่าการปฏิบัติในเชิงวิชาชีพ
2. Computer Integrated Construction (CIC) แห่งมหาวิทยาลัย Pennsylvania State
ออกเอกสาร BIM Project Execution Planning Guide Version 1 และ 2 ในปี 2010
และ Version 2.1 ในปี 2011 เป็นเอกสารเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงานด้วย BIM ซึ่ง
เป็ นการขยายความเสริม จาก เอกสาร United States National Building Information
Modeling Standard (NBIMS) ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
3. สถาบันสถาปนิกอเมริกัน (American Institute of Architects, AIA)
อ อ ก เอ ก สาร AIA Document E2 0 2 – 2 0 0 8 Building Information Modeling
Protocol Exhibit ในปี 2008 โดยเป็นเอกสารที่กล่าวถึงแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย BIM
และในปี 2013 ได้ อ อกเอกสาร AIA Document E203 – 2013 Building Information
Modeling and Digital Data Exhibit เป็ น เอกสารที่ ป รั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม จากเอกสาร AIA
Document E202 แ ล ะ AIA Document G202 – 2013 Project Building Information
Modeling Protocol Form ซึ่งเป็นตัวอย่างในการทาสัญญาในการทาโครงการ BIM
4. BIMForum
ออกเอกสาร Level of Development Specification Version 2013 โดยขยาย
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง Level of Development ของสถาบันสถาปนิกอเมริกัน (AIA)
ในการศึ ก ษานี้ จ ะมุ่ ง เน้ น ไปที่ เ อกสารของสถาบั น สถาปนิ ก อเมริ กั น (AIA) คื อ เอกสาร AIA
Document E202 – 2008 Building Information Modeling Protocol Exhibit และ AIA Document
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E203 – 2013 Building Information Modeling and Digital Data Exhibit เป็นหลัก เนื่องจากมีเนื้อหา
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ และเอกสารของ BIMForum คื อ เอกสาร Level of Development
Specification Version 2013 ซึ่งขยายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง Level of Development ของสถาบัน
สถาปนิ ก อเมริ กั น (AIA) นอกจากนี้ จ ะมี ก ารศึ ก ษาบางส่ ว นของเอกสาร United States National
Building Information Modeling Standard (NBIMS) Version 1 และ 2 ในส่ วนที่เ กี่ย วข้ องกับ การ
ปฏิบัติวิชาชีพ
5.1 AIA Document E202 – 2008 Building Information Modeling Protocol

Exhibit
เนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 หมวดได้แก่
1.
2.
3.
4.

General Provisions (ข้อกาหนดทั่วไป)
Protocol (ระเบียบการ)
Level of Development (ระดับขั้นในการพัฒนา)
Model Elements (องค์ประกอบของแบบจาลอง)

5.1.1 General Provisions (ข้อกำหนดทั่วไป)
ในหมวดนี้ ก ล่ า วถึ ง ขอบเขตในเอกสาร ซึ่ ง จะกล่ า วถึ ง ระเบี ย บการเกี่ ย วกั บ Level of
Development หรื อ ระดั บ ขั้ น ในการพั ฒ นา และก าหนดความรั บ ผิ ด ชอบเฉพาะส าหรั บ การพั ฒ นา
แบบจ าลองที่ระดั บขั้ นในการพัฒนาในแต่ ละช่ว งของโครงการ นอกจากนี้ยั ง มีการนิยามศัพท์ ที่ใช้ใ น
เอกสาร ซึ่ งประกอบไปด้ ว ยคาว่ า Building Information Model, Level of Development, Model
Element, Model Element Author, และ Model User (รายละเอียดอยู่ในบทที่ 2)
5.1.2 Protocol (ระเบียบกำร)
ในหมวดนี้กล่าวถึงระเบียบการในการสร้างแบบจาลอง โดยจะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ ดังนี้
5.1.2.1 Coordination and Conflicts (กำรประสำนงำน และข้อขัดแย้ง)
ในกรณีที่พบข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในแบบจาลอง ผู้ที่พบข้อขัดแย้งต้องแจ้งแก่ผู้สร้างแบบจาลอง
เพื่อทาการแก้ไข
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5.1.2.2 Model Ownership (ควำมเป็นเจ้ำของในแบบจำลอง)
ผู้สร้างแบบจาลอง (Model Element Author) จะไม่ส่งต่อความเป็นเจ้าของในแบบจาลอง เว้น
แต่ว่ามีการยินยอมในลิขสิทธิ์ ผู้ใช้แบบจาลอง (Model User) จะถูกจากัดสิทธิในการใช้ แก้ไข หรือส่งต่อ
แบบจาลองในการออกแบบและก่อสร้างโครงการ
5.1.2.3 Model Requirements (ข้อกำหนดของแบบจำลอง)
แบบจาลองต้องถูกพัฒนาตามมาตรฐาน เช่น การตั้งชื่อ มาตรฐานกราฟิก สัญลักษณ์ทั่วไป หรือ
มาตรฐาน เช่น National Building Information Model Standards (NBIMS)
5.1.2.4 Model Management (กำรบริหำรจัดกำรแบบจำลอง)
สถาปนิกควรบริหารจัดการแบบจาลองตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ และหากความรับผิดชอบในการ
บริหารจัด การแบบจ าลองจะให้ กลุ่มบุค คลอื่นๆ ที่ รับผิดชอบในแต่ละช่ วงของโครงการเป็ นผู้จัดการ
จะต้องระบุให้ชัดเจนเป็นเอกสารว่า กลุ่มบุคคลไหนจะรับผิดชอบในช่วงใดของโครงการ
แผนกที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการแบบจาลอง ควรทาข้อตกลงในเรื่องต่างๆ เช่น ตาแหน่ง
พิกัดเริ่มต้นของโครงการ (Model Origin) ระบบพิกัด (Coordinate System) หน่วย ตาแหน่งที่เก็บไฟล์
สิทธิในการเข้าถึงไฟล์ วิธีในการส่งต่อไฟล์ เป็นต้น
นอกจากนี้ผู้ที่ รับ ผิดชอบในการบริหารจัด การแบบจาลอง ควรมี ภาระต่อ เนื่อ ง คือ การรวม
แบบจาลอง การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบจาลอง ให้สอดคล้องตามข้อตกลง การจัดทารายงาน
Clash Detection การเก็บรักษาสาเนาของไฟล์ที่ได้รับ และสารองข้อมูล
เมื่อสิ้น สุดโครงการในแต่ล ะช่วง ผู้ที่รับ ผิดชอบในการบริหารจัดการแบบจาลอง จะต้ องเก็ บ
แบบจาลองไว้ใน Model Archive โดย Model Archive ควรประกอบไปด้วยที่เก็บ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก
สาหรับเก็บแบบจาลองเดี่ยวที่ได้รับจากผู้สร้างแบบจาลอง และกลุ่มที่สาหรับเก็บแบบจาลองที่เกิดจาก
การรวมแบบจาลองเดี่ยวๆ เข้าด้วยกัน
5.1.3 Level of Development (ระดับขั้นในกำรพัฒนำ)
ในหมวดนี้ ก ล่ า วถึ ง Level of Development หรื อ LOD ซึ่ ง หมายถึ ง เนื้ อ หา หรื อ ข้ อ มู ล ที่
ต้องการในแบบจาลองขององค์ประกอบแต่ละชิ้นส่วน ตามความก้าวหน้าของงานในแต่ละระดับขั้น โดย
ข้อมูลจะมีการเพิ่มเติมมาจากระดับขั้นก่อนหน้า โดยในเอกสารนี้แบ่ง LOD ออกเป็น 5 ระดับขั้น คือ
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1. LOD 100
แบบจาลองเป็น Mass อาคารโดยรวม ซึ่งบอกพื้นที่ ความสูง ปริมาตร ตาแหน่ง และทิศทาง ซึ่ง
อาจจะสร้างเป็นแบบจาลองสามมิติ หรือแสดงด้วยข้อมูลอื่นๆ
การใช้งาน
- การวิเ คราะห์ : แบบจาลองใช้สาหรับการวิ เคราะห์ซึ่ ง ใช้ข้ อมูล พื้นฐาน เช่น ปริมาตร พื้ นที่
ทิศทาง โดยอาศัยเกณฑ์ทางประสิทธิภาพทั่วไปที่กาหนดในแบบจาลอง
- การประมาณราคา: แบบจาลองใช้ในการประมาณราคาโดยคิดจากปริมาณ พื้นที่ ปริมาตร หรือ
การประมาณราคาอย่างหยาบ เช่น จานวนห้องพัก จานวนเตียงในโรงพยาบาล
- การวางแผนงานก่อสร้าง: แบบจาลองใช้สาหรับเฟสต่างๆของโครงการ
2. LOD 200
องค์ประกอบของแบบจาลองต่างๆ ถูกสร้างเป็นแบบทั่วไป โดยมี ปริมาณ ขนาด รูปร่าง ตาแหน่ง
และทิศทางแบบประมาณ ข้อมูลที่ไม่ใช่รูปเรขาคณิตอาจใส่เข้าไปในแบบจาลองได้
การใช้งาน
- การวิเคราะห์: แบบจาลองใช้สาหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบบางอย่าง โดยอาศัย
เกณฑ์ทางประสิทธิภาพทั่วไปกาหนดในแบบจาลอง
- การประมาณราคา: แบบจาลองใช้ในการประมาณราคาโดนคิดจากข้อมูลโดยคร่าวๆ หรือการ
ประมาณราคาอย่างหยาบ เช่น ปริมาตร และจานวนขององค์ประกอบ
- การวางแผนงานก่อสร้าง: แบบจาลองใช้สาหรับการแสดงลาดับเวลาขององค์ประกอบหลักๆ
หรือระบบ
3. LOD 300
องค์ประกอบของแบบจาลองต่างๆ ถูกสร้างโดยเฉพาะเจาะจง มีความแม่นยาในด้าน ปริมาณ
ขนาด รูปร่าง ตาแหน่ง และทิศทาง ข้อมูลที่ไม่ใช่รูปเรขาคณิตอาจใส่เข้าไปในแบบจาลองได้
การใช้งาน
- การก่อสร้าง: เหมาะสาหรับการทาแบบก่อสร้าง และแบบ Shop Drawing
- การวิเคราะห์: แบบจาลองใช้สาหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบบางอย่าง โดยอาศัย
เกณฑ์ทางประสิทธิภาพที่เฉพาะเจาะจงที่กาหนดในแบบจาลอง
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- การประมาณราคา: แบบจาลองใช้สาหรับการประมาณราคาแบบละเอียด โดยอาศัยข้อมูลที่
เฉพาะเจาะจง
- การวางแผนงานก่อสร้าง: แบบจาลองใช้สาหรับการแสดงลาดับเวลาการติดตั้งขององค์ประกอบ
ที่มีรายละเอียด และระบบ
4. LOD 400
องค์ประกอบของแบบจาลองต่างๆ ถูกสร้างโดยเฉพาะเจาะจง มีความแม่นยาในด้าน ขนาด
รู ป ร่ า ง ต าแหน่ ง ปริ ม าณ และทิ ศ ทาง โดยแสดงกระบวนการผลิ ต การประกอบ และข้ อ มู ล
รายละเอียดอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลที่ไม่ใช่รูปเรขาคณิตอาจใส่เข้าไปในแบบจาลองได้
การใช้งาน
- การก่อสร้าง: แบบจาลองใช้สาหรับการแสดงผลเสมือนจริง ในส่วนขององค์ประกอบที่ต้องการ
- การวิเคราะห์: แบบจาลองใช้สาหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
- การประมาณราคา: ประมาณราคาจากพื้นฐานของราคาจริงขององค์ประกอบที่เฉพาะเจาะจง
- การวางแผนงานก่อสร้าง: แบบจาลองใช้สาหรับการแสดงลาดับเวลาการติดตั้ง รวมถึงขั้นตอน
การก่อสร้าง ขององค์ประกอบที่มีรายละเอียด และระบบ
5. LOD 500
องค์ประกอบของแบบจาลองต่างๆ ถูกสร้างเช่นเดียวกับการของสร้างจริง และมีความแม่นยาใน
ด้ า น ขนาด รู ป ร่ า ง ต าแหน่ ง ปริ ม าณ และทิ ศ ทาง ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ใ ช่ รู ป เรขาคณิ ต อาจใส่ เ ข้ า ไปใน
แบบจาลองได้
การใช้งานแบบจาลอง ใช้สาหรับการบารุงรักษาอาคาร และ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมภายหลัง
5.1.4 Model Elements (องค์ประกอบของแบบจำลอง)
ในหมวดนี้กล่าวถึงการจัดหมวดหมู่และการแบ่งความรับผิดชอบในองค์ประกอบของแบบจาลอง
หรือ Model Elements ต่างๆ โดยอาศัยตาราง Model Element Table ซึ่ง ตารางจะระบุถึง LOD ที่
ต้องการในองค์ประกอบของแบบจาลองแต่ละชิ้น ที่แต่ละช่วงของโครงการ และระบุผู้รับผิดชอบในการ
พัฒนาแบบจาลองนั้นๆ (Model Element Author, MEA) ในแต่ละ LOD
องค์ประกอบของแบบจาลอง หรือ Model Elements จะแบ่ง หมวดหมู่ตาม CSI UniFormat
โดยแบ่งเป็น 7 หมวด A – G คือ
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A. Substructure ฐานราก พื้นวางบนดิน เสาเข็ม ผนังกันดิน
B. Shell โครงสร้างพื้น โครงสร้างหลังคา ผนังภายนอก หน้าต่างภายนอก ประตูภายนอก วัสดุมุง
หลังคา ช่องเปิดหลังคา
C. Interior ผนังภายใน ประตูภายใน อุปกรณ์ประตู โครงสร้างบันได ผิวสาเร็จบันได ผิวสาเร็จผนัง
ผิวสาเร็จพื้น ฝ้าเพดาน
D. Services ลิฟต์ บันไดเลื่อน ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบไฟฟ้า
E. Equipment & Furnishings เฟอร์นิเจอร์
F. Special Construction & Demolition งานก่อสร้างพิเศษ และการรื้อถอน
G. Building Sitework การเตรียมที่ดิน ถนน ที่จอดรถ ทางเท้า Landscape ต่างๆ
ซึ่งองค์ประกอบของแบบจาลอง หรือ Model Elements แต่ละชิ้นจะแบ่งตามเฟสของโครงการ
4 ขั้ น คื อ Conceptualization, Criteria Design, Detailed Design, Implementation Documents,
Construction

ภาพที่ 5.1 ตัวอย่าง Model Element Table
ที่มา: เอกสาร AIA Document E202 – 2008 Building Information Modeling Protocol Exhibit
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5.2 AIA Document E203 – 2013 Building Information Modeling and Digital

Data Exhibit
เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่
1. General Provisions (ข้อกาหนดทั่วไป)
2. Transmission and Ownership of Digital Data (การส่ ง ต่ อ และความเป็ น เจ้ า ของข้ อ มู ล
ดิจิตอล)
3. Digital Data Protocol (ระเบียบการ ข้อมูลดิจิตอล)
4. Building Information Modeling Protocols (ระเบียบการ BIM)
5.2.1 General Provisions (ข้อกำหนดทั่วไป)
ในหมวดนี้ กล่า วถึ ง วัต ถุประสงค์ และขอบเขตของเอกสารนี้ โดยเอกสารนี้จั ดทาขึ้น เพื่ อตั้ ง
ระเบียบการในการพัฒนา ใช้งาน ส่งต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิตอล และข้อมูล BIM ในโครงการ รวมถึง
ระเบียบการเกี่ยวกับ LOD สาหรับองค์ประกอบของแบบจาลอง (Model Element) ที่แต่ละระดับขั้นของ
โครงการ
นอกจากนี้ยังมีการนิยามศัพท์ที่ใช้ในเอกสาร ซึ่ง ประกอบไปด้วยคาว่า Building Information
Model, Building Information Modeling, Model Element, Level of Development, Authorized
Uses, Model Element Author, Digital Data, และ Confidential Digital Data (รายละเอี ย ดอยู่ ใ น
บทที่ 2)
5.2.2 Transmission and Ownership of Digital Data (กำรส่งต่อและควำมเป็นเจ้ำของข้อมูล
ดิจิตอล)
ในหมวดนี้กล่าวถึงหลักการในการส่งต่อข้อมูลทางดิจิตอล โดยมีหลักคือ ผู้ที่ส่งข้อมูลดิจิตอลไปจะ
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลดิจิตอลนั้น โดยผู้ส่งจะไม่ถ่ายทอดสิทธิความเป็นเจ้าของในข้อมูลดิจิตอลนั้นๆ
หรือโปรแกรมที่ใช้สร้างข้อมูลดิจิตอลแก่ผู้รับ นอกจากจะมีการทาข้อตกลงเรื่องลิขสิทธิ์ไว้ ผู้ ที่รับข้อมูลมี
สิทธิที่จะใช้ แก้ไข หรือส่งต่อข้อมูลดิจิตอล ภายใต้ขอบเขตที่จากัดเฉพาะการออกแบบ ก่อสร้าง การใช้
งาน การบารุงรักษาอาคาร และการก่อสร้างเพิ่มเติม และหากข้อมูลนั้นเป็นความลับ ผู้ที่รับข้อมูลมา
จะต้องเก็บรักษาความลับอย่างเคร่งครัด ไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้ เช่น ลูกจ้าง
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ที่ปรึกษา หรือผู้รับเหมาในการทางาน เป็นต้น เว้นแต่ได้รับคาสั่งจากศาล หรือตามการบังคับใช้กฎหมายที่
กระทาโดยศาลหรือรัฐบาล
5.2.3 Digital Data Protocol (ระเบียบกำร ข้อมูลดิจิตอล)
ในหมวดนี้กล่าวถึงระเบียบการในการทาสัญ ญา และการบริหารจัดการข้อมูลดิจิตอล โดยข้อมูล
ดิจิตอลมีหลายประเภท ข้อมูลดิจิตอลที่จะมีใช้ในโครงการจะประกอบไปด้วย ข้อตกลงของโครงการ การ
สื่อสารภายในโครงการ เอกสารสัญญา การส่งแบบก่อนการก่อสร้างของสถาปนิก การส่งมอบงานของ
ผู้รับเหมา การส่งมอบงานของผู้รับเหมารายย่อย เอกสารการจ่ายเงิน เอกสารการแก้ไขงาน หนังสือบอก
กล่าวและการเรียกร้อง และ BIM
ในเรื่องของระเบียบการในการท าสัญ ญา กาหนดให้ภาคส่ วนต่างๆ ต้องอธิ บายการใช้ข้อมู ล
ดิจิตอล และสร้างระเบียบการที่จะควบคุมการส่งต่อ และการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลดิจิตอลกับผู้มีส่วนร่วมใน
โครงการคนอื่น โดยอาจใช้ตัวอย่างสัญญาจากเอกสาร AIA Document G201 – 2013
ในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลดิจิตอล จะต้องมีผู้ที่ทาหน้าที่รับผิดชอบในการจัดตั้งระเบียบ
การเกี่ยวกับการส่งต่อ การใช้ และการเก็บรักษา ข้อมูลดิจิตอลส่วนกลาง
5.2.4 Building Information Modeling Protocols (ระเบียบกำร BIM)
ในหมวดนี้ กล่า วถึง ระเบี ยบการในการทาสัญ ญา การสร้ างแบบจ าลอง BIM และการบริหาร
จัดการแบบจาลอง BIM โดยในการทาสัญญา จะต้องกาหนดผู้ที่มีส่วนร่วมในแบบจาลอง BIM โดยกาหนด
หน้าที่ ความรับผิดชอบต่างๆ รวมถึง การสร้าง การแลกเปลี่ยน และใช้งานในแบบจาลอง ที่ LOD ต่างๆ
ดังที่ระบุไว้ในเอกสาร AIA Document G202-2013
ระเบียบการในการสร้างแบบจาลอง BIM ควรประกอบไปด้วย
1. ระบุผู้สร้างแบบจาลอง (Model Element Authors)
2. นิยามของ LOD ต่างๆ สาหรับองค์ประกอบของแบบจาลอง (Model Element) แต่ละชนิด
และการใช้ข้อมูลที่อนุญาตในแต่ละ LOD
3. ระบุถึง LOD ที่ต้องการสาหรับองค์ประกอบของแบบจาลอง (Model Element) แต่ละชนิด
ที่ระดับขั้นต่างๆ ของโครงการ
4. ระบุถึงระบบวิธีการจาแนกประเภทของงานที่จะใช้ในโครงการ
5. กระบวนการที่ผู้มีส่วนร่วมในโครงการจะต้องแลกเปลี่ยนและแชร์แบบจาลองระหว่างกัน
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6. กระบวนการที่ผู้มีส่วนร่วมในโครงการจะระบุพิกัด (coordinate) และแก้ไขการเปลี่ยนแปลง
ในแบบจาลอง
7. ความคาดหวังเกี่ยวกับรายละเอียด ทั้งการออกแบบ และการก่อสร้าง
8. ความคาดหวังการใช้ข้อมูลสาหรับการบริหารทรัพยากรกายภาพ
9. หัวข้ออื่นๆ เพิ่มเติม
ระเบียบการในการบริหารจัดการแบบจาลอง BIM ควรประกอบไปด้วย
1. จุดเริ่มต้นของแบบจาลอง (Model Origin Point) ระบบพิกัด (Coordinate System) ความ
ถูกต้องของข้อมูล (Precision) รูปแบบไฟล์ (File Formats) และหน่วย (Unit)
2. ตาแหน่งที่ใช้เก็บไฟล์แบบจาลอง
3. กระบวนการส่งต่อและการเข้าถึงไฟล์แบบจาลอง
4. รูปแบบการตั้งชื่อ
5. กระบวนการรวมไฟล์แบบจาลองหลายๆ ไฟล์ จากหลายๆ โปรแกรมเข้าด้วยกัน
6. สิทธิในการเข้าถึงแบบจาลอง
7. ระบุถึงพิกัดร่วมในการออกแบบ และกระบวนการทา Clash Detection
8. ความปลอดภัยของแบบจาลอง
9. หัวข้ออื่นๆ เพิ่มเติม
นอกจากนี้ผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการแบบจาลอง จะต้องมีความรับผิดชอบต่อเนื่องดังนี้
1. เก็บรวบรวมแบบจาลองที่ได้รับมา
a. ระบบพิกัดที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแบบจาลอง
b. สร้างและรักษาบันทึกของแบบจาลองที่ได้รับ
c. ตรวจสอบไฟล์แบบจาลองให้มีความสอดคล้องของข้อมูล
d. รักษาสาเนาของไฟล์แบบจาลองทุกชุดที่ได้รับ
2. รวมไฟล์แบบจาลอง และทาให้พร้อมใช้งาน
3. เก็บรักษาแบบจาลอง และสารองข้อมูล (Backup) ในแต่ละขั้นของโครงการ เรียกว่า Model
Archives
4. บริหารจัดการสิทธิในการเข้าถึงแบบจาลอง
5. หัวข้ออื่นๆ เพิ่มเติม
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ในส่วนของการเตรียมแบบจาลองหลัง การก่อสร้างอาคาร มักใช้สาหรับการบริหารอาคาร เช่น
การทาแผนที่อาคาร การบริหารทรัพย์สิน การบริหารการใช้พลังงานในอาคาร การบริหารจัดการพื้นที่ใช้
สอย การซ่ อ มบ ารุ ง อาคาร ซึ่ ง จะต้ อ งก าหนดความต้ อ งการในการใช้ ง าน ต าแหน่ ง ของวั ต ถุ และ
ผู้รับผิดชอบในการสร้างแบบจาลอง
5.3 Level of Development Specification Version 2013
เนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 หมวด ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Overview (ภาพรวม)
Background (ประวัติความเป็นมา)
Level of Development (ระดับขั้นในการพัฒนา)
LOD Definitions (คานิยามของ LOD)
Updates of This Document (การปรับปรุงเอกสาร)
ตาราง Level of Development

5.3.1 Overview (ภำพรวม)
ในหมวดนี้กล่าวถึงภาพรวมของเอกสาร Level of Development (LOD) Specification ว่าใช้
สาหรับเป็นตัวอ้างอิงในการสื่อสาร และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบบจาลอง BIM ที่ระดับขั้นต่างๆ ของ
กระบวนการออกแบบและก่อสร้าง โดย LOD Specification ใช้พื้นฐานจาก LOD Definitions ซึ่งพัฒนา
โดย AIA ส าหรับ เอกสาร AIA G202 – 2013 Building Information Modeling Protocol Form และ
ถูกจัดระบบตาม CSI Uniformat 2010
ใน Specification นี้ได้ระบุรายละเอียด และภาพประกอบ ขององค์ประกอบของแบบจาลอง
(Model Elements) ในระบบอาคารต่างๆ ที่ระดับขั้นต่างๆ ในการพัฒนา การสื่อสารที่ชัดเจนนี้จะช่วยให้
ผู้สร้างแบบจาลอง (Model Authors) สามารระบุไ ด้อย่างชัดเจนว่าจะสร้างแบบจาลองละเอียดเท่าใด
และผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายถึงประโยชน์ และข้อจากัดของแบบจาลองที่พวกเขาได้รับ
ความตั้งใจของ Specification นี้ เพื่อที่จะช่วยอธิบายถึงกรอบความคิดเกี่ ยวกับ LOD และสร้าง
มาตรฐานในการใช้งาน เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เอกสารนี้ไม่ได้บังคับว่า LOD
ต่างๆ ควรจะทาเมื่อจุดไหน แต่อธิบายถึงรายละเอียดความก้าวหน้าของแบบจาลอง โดยวัตถุประสงค์หลัก
ของเอกสารนี้ เพื่อ
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- ช่วยคณะทางาน และเจ้าของ ในการกาหนดการทางานด้วย BIM และเห็นภาพที่ชัดเจนว่าอะไร
ควรจะอยู่ใน BIM
- ช่วยผู้จัดการฝ่ายออกแบบ (Design Manager) ในการอธิบายคณะทางาน เกี่ยวกับข้อมูล ละ
รายละเอียดที่ต้องการในกระบวนการออกแบบขั้นต่างๆ
- เตรียมมาตรฐานที่สามารถอ้างอิงในการทาสัญญา และแผนการปฏิบัติงานด้วย BIM
5.3.2 Background (ประวัติควำมเป็นมำ)
ในหมวดนี้กล่าวถึง ประวัติความเป็นมาของเอกสาร โดยในปี 2011 BIMForum เริ่มต้นจัดทา
LOD Specification และตั้งคณะทางานประกอบไปด้วยตัวแทนจากทั้งฝั่งออกแบบและฝั่งก่อสร้าง จาก
หลายๆ สาขาอาชีพ ในขั้นแรกคณะทางานได้ตีความเกี่ยวกับความหมายของ LOD จาก AIA สาหรับระบบ
ต่างๆ ของอาคาร จากนั้นจึงทาภาพประกอบเพื่อความเข้าใจ เนื่องจาก BIM มีผู้ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
มาก ทางคณะทางานจึงตกลงว่าจะขยายขอบเขตมากกว่าตอนแรก โดยแทนที่จะเป็นเรื่องของพัฒนาการ
ทางด้านเรขาคณิตของแบบจาลอง จะกลายเป็นเรื่องของ 3 สิ่ง คือ 1. การหาปริมาณวัสดุ 2. การหาพิกัด
ร่วม 3 มิติ และ 3. การควบคุมและวางผัง แบบ 3 มิติ ซึ่ง ทางคณะทางานเชื่อว่าเป็นขอบเขตที่มีความ
สมบูรณ์ที่จะช่วยสนับสนุนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบและก่อสร้างได้ครบถ้วน
5.3.3 Level of Development (ระดับขั้นในกำรพัฒนำ)
ในหมวดนี้กล่าวถึงกรอบความคิดของ Level of Development (LOD Framework) โดย LOD
จะเข้ามาจัดการปัญหาต่างๆ ของการสื่อสารข้อมูลในแบบจาลอง โดยจัดเตรียมมาตรฐานในการพัฒนา
เพื่อที่จะอธิบายถึงระดับขั้นของการพัฒนาในงานระบบต่างๆ ของ BIM ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวเปิดโอกาสให้
เกิดความสอดคล้องกันในการสื่อสารและการปฏิบัติงาน โดยการให้รายละเอียดที่ชัดเจนของ BIM ที่ระดับ
ขั้นในการพัฒนาต่างๆ
5.3.3.1 Level of Development vs. Level of Detail
LOD มักจะถูกแปลว่า Level of Detail มากกว่า Level of Development แต่ใน Specification
นี้ใช้แนวคิดของ Levels of Development เนื่องจากมีความแตกต่างที่สาคัญอยู่
Level of Detail เป็ น การบอกถึ ง ความละเอี ย ดขององค์ ป ระกอบของแบบจ าลอง (Model
Element) แต่ Level of Development เป็นระดับขั้นของลักษณะทางเรขาคณิตของแบบจาลอง และ
ข้อมู ลที่ ติดกั บแบบจ าลอง ซึ่ง เป็ นระดับ ที่สมาชิ กในคณะท างานสามารเชื่อ ถือข้ อมู ลได้ เมื่อมี การน า
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แบบจาลองไปใช้ โดยแก่นแท้แล้ว Level of Detail คือสิ่งที่ Input เข้าไปในแบบจาลอง ขณะที่ Level
of Development คือส่วน Output ที่มีความน่าเชื่อถือ
5.3.4 LOD Definitions (คำนิยำมของ LOD)
ในหมวดนี้กล่าวถึงประวัติความเป็นมา และคานิยามของ Level of Development (LOD) โดย
ในปี 2008 AIA ได้ให้ความหมายของ LOD ไว้ใน AIA Document E202 – 2008 Building Information
Modeling Protocol และเนื่องจากมีการใช้ง าน BIM เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ AIA ได้ออกเอกสาร
เ พิ่ ม เ ติ ม คื อ AIA E203 – 2013 Building Information Modeling and Digital Data Exhibit, AIA
G201 – 2013, Project Digital Data Protocol Form, แ ล ะ AIA G202 – 2013, Project Building
Information Modeling Protocol Form โดยมีเอกสารแนะนาการใช้งานคือ Guide and Instructions
to the AIA Digital Practice Documents
เพื่ อ ช่ ว ยในการสร้ า งมาตรฐานและความสอดคล้ อ งในเรื่ อ งแนวคิ ด ของ LOD และเพื่ อ เพิ่ ม
ประโยชน์ในการทางานร่วมกัน AIA ตกลงที่จะอนุญาตให้ BIMForum ทาหน้าที่ทา LOD Definitions ตัว
ล่าสุดใน Specification นี้ โดยที่ LOD Definition ที่ใช้ใน Specification นี้จะระบุไว้ในเอกสาร update
ของ AIA เช่นกัน ยกเว้น 2 ข้อ
ข้อแรก คณะทางานระบุ ความต้ องการเกี่ย วกับ LOD ที่พัฒนาอย่างเพียงพอเพื่ อการทางาน
ร่วมกันระหว่าง 2 สาขาอาชีพ เช่น การทา Clash Detection เป็นต้น ความต้องการที่ระดับนี้สูง กว่า
LOD 300 แต่ ไ ม่ สู ง ถึ ง LOD 400 ดัง นั้ น จึ ง มี ก ารสร้ า ง LOD 350 ขึ้ น มา โดยที่ AIA Documents ไม่ มี
LOD 350 แต่ Guide and Instructions to the AIA Digital Practice Documents มีการอ้างถึงไว้
ข้อสอง ขณะที่ LOD 500 ถูกรวมอยู่ใน LOD Definitions ของ AIA คณะทางานคิดว่าไม่มีความ
จาเป็นที่จะต้องให้คาจากัดความและแสดงภาพของ LOD 500 ใน Specification นี้ เนื่องจากมันสัมพันธ์
กับ การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของสาขาอาชี พ นั้ นๆ อยู่ แ ล้ ว ดั ง นั้ น ค าอธิ บ ายและภาพประกอบใน
Specification นี้จึงจากัดอยู่ที่ LOD 100 – 400
5.3.4.1 Fundamental LOD Definitions (คำนิยำมของ LOD พื้นฐำน)
1. LOD 100
องค์ ป ระกอบของแบบจ าลอง (Model Element) อาจถู ก แสดงอย่ า งเป็ น
กราฟิกในแบบจาลอง ด้วยสัญ ลักษณ์ หรือ Generic Representation แต่ไม่ถึง LOD

53

200 ข้อมูลที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบของแบบจาลอง (Model Element) (เช่น ราคาต่อ
ตารางฟุ ต ขนาดตั น ความเย็ น ของเครื่ อ งปรั บ อากาศ สามารถได้ ไ ด้ รั บ มาจาก
องค์ประกอบของแบบจาลอง (Model Element) อื่น
2. LOD 200
องค์ประกอบของแบบจาลอง (Model Element) ถูกแสดงอย่างเป็นกราฟิกใน
แบบจาลองโดยเป็น Generic System คือ วัตถุหรือการประกอบจะมีปริมาณ ขนาด
รูปร่าง ตาแหน่ง และทิศทางแบบประมาณ ส่วนข้อมูลที่ไม่ใช่กราฟิกอาจถูกผูกติดไว้กับ
องค์ประกอบของแบบจาลอง (Model Element)
3. LOD 300
องค์ประกอบของแบบจาลอง (Model Element) ถูกแสดงอย่างเป็นกราฟิกใน
แบบจาลองโดยเป็น Specific System คือ วัตถุหรือการประกอบจะมีปริมาณ ขนาด
รูปร่าง ตาแหน่ง และทิศทางที่แน่นอน ส่วนข้อมูลที่ไม่ใช่กราฟิกอาจถูกผูกติดไว้กับ
องค์ประกอบของแบบจาลอง (Model Element)
4. LOD 350
องค์ประกอบของแบบจาลอง (Model Element) ถูกแสดงอย่างเป็นกราฟิกใน
แบบจาลองโดยเป็น Specific System คือ วัตถุหรือการประกอบจะมีปริมาณ ขนาด
รูปร่าง ตาแหน่ง และทิศทางที่แน่นอน และมีส่วนต่อประสานกับระบบอาคารอื่นๆ
ส่วนข้อมูลที่ไม่ใช่กราฟิกอาจถูกผูกติดไว้กับองค์ประกอบของแบบจาลอง (Model
Element)
5. LOD 400
องค์ประกอบของแบบจาลอง (Model Element) ถูกแสดงอย่างเป็นกราฟิกใน
แบบจาลองโดยเป็น Specific System คือ วัตถุหรือการประกอบจะมีปริมาณ ขนาด
รูปร่าง ตาแหน่ง และทิศทางที่แน่นอน โดยมีรายละเอียดในการผลิต การประกอบ และ
ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง ส่วนข้อมูลที่ไม่ใช่กราฟิกอาจถูกผูกติดไว้กับองค์ประกอบของ
แบบจาลอง (Model Element)
6. LOD 500
องค์ประกอบของแบบจาลอง (Model Element) ถูกรับรองความถูกต้องจาก
สาขาอาชีพนั้นๆ ในเรื่องของ ขนาด รูปทรง ตาแหน่ง ปริมาณ และทิศทาง ส่วนข้อมูลที่
ไม่ใช่กราฟิกอาจถูกผูกติดไว้กับองค์ประกอบของแบบจาลอง (Model Element)
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น อก จา ก Fundamental LOD Definitions หรื อ ค านิ ย า มขอ ง LOD พื้ น ฐาน แล้ ว ใ น
Specification นี้ ยังมีการขยายความ LOD เพื่อการประยุกต์ใช้ในระบบอาคาร และระบบอาคารย่อยที่
เฉพาะเจาะจง เป็นตาราง Level of Development โดยส่วนขยายความที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าจะอยู่
เหนือส่วนขยายที่น้อยกว่า เช่น C1010 จะอยู่เหนือกว่า C10 และอยู่เหนือ Fundamental Definition
LOD จะประกอบไปด้วยระดับขั้นในการพัฒนา 5 ระดับ ตั้งแต่หยาบไปจนถึงละเอียด ในการ
ทางานจะต้องพิจารณาในเรื่องของความต้องการที่น้อยที่สุด ตามความก้าวหน้าตาม LOD ที่ระบุ ซึ่งและ
ความต้องการเหล่านี้เป็นแบบสะสม คือ LOD ที่มากขึ้นจะรวมความต้องการของ LOD ก่อนหน้า ดังนั้น
แบบจาลอง ที่ LOD 300 จะต้องมีความต้องการของ 200 และ 100 รวมถึง 300 เองด้วย
ในเอกสารนี้ไม่ได้ระบุถึงผู้สร้างแบบจาลอง (Model Element Author) ที่ LOD ต่างๆ โดยให้ใช้
แนวทางของ Model Element Author (MEA) ที่ระบุไว้ใน AIA E203 – 2013 และในเอกสารนี้จะไม่
กล่าวถึงข้อมูล 2 มิติ เช่นแบบขยายรายละเอียดที่เข้ามาประกอบ โดยจะกล่าวถึงสิ่งที่ต้องสร้างแบบจาลอง
3 มิติ และข้อมูลที่ไม่ใช่กราฟิกที่ควรประกอบในแบบจาลอง
5.3.4.2 Caveats (คำเตือน)
ไม่มีการเข้มงวดเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่าง LOD และ Design Phases เนื่องจากระบบ
อาคารมีการพัฒนาที่ความเร็ว ต่างกัน เช่น การออกแบบโครงสร้างจะมาก่อนการออกแบบตกแต่งภายใน
และตัวอย่างเช่นเมื่อแบบ Schematic เสร็จสมบูรณ์ แบบจาลองอาจมีองค์ประกอบ ที่ LOD 200 และ
บางส่ว น LOD 100 รวมถึ งอาจจะมี LOD 300 และ LOD 400 ร่ วมอยู่ ไ ด้ ดั ง นั้ นจึ ง ไม่มี สิ่ง ที่เ รีย กว่ า
แบบจาลองที่ LOD ___ เนื่องจาก แบบจาลองของโครงการที่ระดับขั้นต่างๆ จะมี LOD ต่างๆ รวมอยู่
5.3.5 Updates of This Document (กำรปรับปรุงเอกสำร)
เนื่องจาก BIM มีการพัฒนาอยู่เสมอ จึงต้องมีการปรับปรุงเอกสารให้มีความทันสมัย โดยที่ผ่านมา
มีการปรับปรุงดังนี้
- 4/24/13 Initial draft for public review
- 8/22/13 Level of Development Specification 2013
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5.3.6 ตำรำง Level of Development
ตาราง Level of Development ระบุถึง รายละเอียด ความต้องการ และภาพประกอบ ของ
องค์ประกอบของแบบจาลอง (Model Elements) ในระบบอาคารต่างๆ ที่ระดับขั้นต่างๆ ในการพั ฒนา
ต่างๆ ตั้งแต่ LOD 100 – LOD 400 ซึ่งแบ่งหมวดหมู่ ดังนี้
A: Substructure
A10 Foundations (ฐานราก)
A20 Subgrade Enclosures (สิ่งปกคลุมพื้นดิน)
A40 Slabs-on-Grade (พื้นวางบนดิน)
B: Shell
B10 Superstructure (โครงสร้างเหนือดิน)
B20 Exterior Vertical Enclosures (เปลือกอาคารแนวดิ่งภายนอก)
B30 Exterior Horizontal Enclosures (เปลือกอาคารแนวนอนภายนอก (หลังคา ช่อง
แสง))
C: Interiors
C10 Interior Construction (โครงสร้างงานตกแต่ง ภายใน เช่น ผนัง หน้าต่าง ประตู
ฝ้าเพดาน)
C20 Interior Finishes (ผิวสาเร็จงานตกแต่งภายใน)
D: Services
D10 Conveying (ระบบขนส่ง เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน ลิฟต์ส่งของ ท่อลม)
D20 Plumbing (ระบบสุขาภิบาล)
D30 HVAC (ระบบปรับอากาศ)
D40 Fire Protection (ระบบป้องกันอัคคีภัย)
D50 Electrical (ระบบไฟฟ้า)
D60 Communications (ระบบสื่อสาร)
D70 Electronic Safety and Security (ระบบรักษาความปลอดภัย)
D80 Integrated Automation (ระบบอัตโนมัติ)
E: Equipment & Furnishings
E10 Equipment (อุปกรณ์)
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E20 Furnishings (เฟอร์นิเจอร์)
F: Special Construction & Demolition
F10 Special Construction (งานก่อสร้างพิเศษ)
F20 Facility Remediation (การแก้ไขสิ่งอานวยความสะดวก)
F30 Demolition (งานรื้อถอน)
G: Building Sitework
G10 Site Preparation (การเตรียมที่ดิน)
G20 Site Improvements (การปรับปรุงที่ดิน)
G30 Liquid and Gas Site Utilities (สาธารณูปโภค น้า แก๊ส)
G40 Electrical Site Improvements (สาธารณูปโภค ไฟฟ้า)
G50 Site Communications (ระบบสื่อสารในที่ดิน)
G90 Miscellaneous Site Construction (อื่นๆ เช่น อุโมงค์)

ภาพที่ 5.2 ตัวอย่างตาราง Level of Development
ที่มา: เอกสาร Level of Development Specification Version 2013
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5.4 National Building Information Modeling Standard (NBIMS)
National Building Information Modeling Standard (NBIMS) ปั จ จุ บั น (2013) มี ทั้ ง สิ้ น 2
ฉบับ คือ NBIMS v.1 ออกในปี 2007 และ NBIMS v.2 ออกในปี 2012 โดยเนื้อหาภายในเอกสาร NBIMS
v.1 จะกล่าวในเรื่องแนวความคิดของ BIM และแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม BIM ส่วน NBIMS v.2 จะ
กล่าวในเรื่องแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม BIM และแนวคิดในการปฏิบัติงานด้วย BIM โดยแต่ละเล่มมี
เนื้อหาดังนี้
5.4.1 National Building Information Modeling Standard Version 1 (NBIMS v.1)
เนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 หมวด ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduction (บทนา)
Prologue to the National BIM Standard (อารัมภบทสู่มาตรฐาน BIM แห่งชาติ)
Information Exchange Concepts (แนวคิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล)
Information Exchange Content (เนื้อหาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล)
NBIM Standard Development Process (กระบวนการการพัฒนามาตรฐาน BIM แห่งชาติ)
Appendix (ภาคผนวก)

5.4.1.1 Introduction (บทนำ)
ในบทนี้กล่าวนาในเรื่องของ BIM ว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง
มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนาไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย ดังนั้น NBIMS จึงจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางที่
สามารถตอบสนองและสนับสนุนการใช้งานในเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอาคาร การใช้
ข้อมู ลที่ จาเป็น มาสนับ สนุ นการท าธุ รกิ จ และการใช้ กลไกทางด้า นซอฟต์ แวร์ใ นการแลกเปลี่ ยนและ
ตรวจสอบข้อมูลอาคาร
5.4.1.2 Prologue to the National BIM Standard (อำรัมภบทสู่มำตรฐำน BIM แห่งชำติ)
ในบทนี้กล่าวถึง ขอบเขตของ BIM ในเรื่องของบทบาทของ BIM ที่มีต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก BIM และกล่าวถึงคณะกรรมการผู้จัดทา NBIMS วิสัยทัศน์ และภารกิจ
ของ NBIMS โดยมีการวางเป้าหมายว่าจะมีการออก NBIMS ถึง 4 รุ่น (Version) ด้วยกัน
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5.4.1.3 Information Exchange Concepts (แนวคิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล)
ในบทนี้กล่าวถึงแนวคิดของการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยมีประเด็นดังนี้
1. Data Models and the Role of Interoperability (แบบจำลองข้อ มูล และบทบำทของ
กำรทำงำนร่วมกัน)
ในส่วนนี้กล่าวถึงแนวคิดของโครงสร้างข้อมูลเพื่อการทางาน และการประสานงานกัน โดย
NBIMS ได้เปิดอิสระในการกาหนดโครงสร้างของข้อมูล ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จะต้องรับผิดชอบใน
การสร้างโครงสร้างของการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้ อง อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ NBIMS ได้
กาหนดให้ IDM, MVD, IFDLibrary และ IFC ในการเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการใช้งาน ซึ่งยังต้อง
มีแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการบรรลุผลการใช้งานนี้
2. Storing and Sharing Information (กำรเก็บและกำรแบ่งปันข้อมูล)
ในส่วนนี้กล่าวถึงแนวคิดในการเก็บข้อมูลโดยมีประเด็นสาคัญ คือ การเก็บข้อมูลจะไม่ เก็บ
ข้อมูลรวมเพียงชุดเดียว แต่จะการกระจายออกเป็นข้อมูลย่อยและรวมข้อมูลย่อยเป็นข้อมูลรวม
ทั้งหมด
3. Information Assurance (IA) (กำรรับประกันข้อมูล)
ในส่วนนี้กล่าวถึงการควบคุมการเข้าถึงของข้อมูลของผู้ใช้งาน ในการจัดทา IA ต้องเริ่ม
ไปพร้อมกับการสร้างข้อมูลโดยมีแนวทางปฏิบัติ 4 ขั้นตอนคือ
- IA Process Improvement เป็นขั้นตอนของการปรับปรุงกระบวนการ
- IA Design and Development เป็นขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนาของสิทธิ์การ
เข้าถึงข้อมูล
- IA Test and Acceptance เป็นขั้นตอนของการทดสอบใช้งาน
- IA Operations and Maintenance เป็นขั้นตอนของการดาเนินงานและบารุงรักษา
5.4.1.4 Information Exchange Content (เนื้อหำในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล)
ในบทนี้กล่าวถึง การกาหนดความต้องการขั้นต่าของข้อมูล BIM (Minimum BIM) ซึ่งสามารถใช้
วิธีดาเนินการได้สองรูปแบบคือ
1. การใช้ CMM (Capability Maturity Model) ในการกาหนดความต้องการขั้นต่า
CMM คือวิธีที่ใช้ในการพัฒนาและปรับแต่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขององค์กร ซึ่ง มี
ขั้นตอน 5 ระดับ
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สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/Capability-Maturity-Model
2. การใช้ Data Quality ในการกาหนดความต้องการขั้นต่า
USACE BIM Roadmap จะถู กน ามาใช้ร ะบุข้ อ มูล ใน BIM ส าหรั บการออกแบบและการ
ก่อสร้าง
ข้อมูลรายละเอียดของ USACE BIM Roadmap สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://cadbim.usace.army.mil/default.aspx หรือ
http://www.facilityinformationcouncil.org/bim/pdfs/ERDC-TR-06-10.pdf
5.4.1.5 NBIM Standard Development Process (กระบวนกำรกำรพัฒนำมำตรฐำน BIM
แห่งชำติ)
ในบทนี้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนา NBIMS ว่ามีกระบวนการอย่างไร แนวคิดอย่างไร และพัฒนา
อย่างไร โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
1. ช่วงที่หนึ่ง สร้างกรอบ แนวคิด และจุดมุ่งหมายของ NBIMS โดยองค์กรที่เกี่ยวข้อง
2. ช่วงที่สอง ทาการออกแบบ NBIMS โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดระเบียบข้อมูล
3. ช่วงที่สาม นาแนวทางของ NBIMS ไปทดสอบใช้จริง โดยการสร้างแบบจาลองเพื่อทดสอบและ
แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
4. ช่วงที่สี่ การนาไปใช้จริง
5.4.1.6 Appendices (ภำคผนวก)
ในบทนี้ ก ล่ า วถึ ง รายละเอี ย ดมาตรฐานอ้ า งอิ ง ส าคั ญ ของ BIM สามชนิ ด คื อ IFC (Industry
Foundation Classes), CSI OmniClass™ แ ล ะ International Framework for Dictionaries
(IFDLibrary™)
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5.4.2 National Building Information Modeling Standard Version 2 (NBIMS v.2)
เนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 หมวด ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Scope (ขอบเขต)
Reference standards (มาตรฐานอ้างอิง)
Terms and Definitions (คาศัพท์และคาจากัดความ)
Information commercial exchange Standard (มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล)
Practice Documents (เอกสารประกอบแนวทางการปฏิบัติ)
Appendix (ภาคผนวก)

5.4.2.1 Scope (ขอบเขต)
ในบทนี้กล่าวถึงขอบเขตของ NBIM v.2 โดยจัดทาขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานสองอย่างคือ
1. สาหรับผู้พัฒนาและจัดจาหน่ายโปรแกรม เพื่อพัฒนาให้โปรแกรมใช้งานได้อ ย่างเหมาะสมต่อ
ผู้ใช้งาน NBIMS v.2 ได้กาหนดมาตรฐานที่เหมาะสมครอบคลุมต่อแนวทางการพัฒนาโปรแกรม
ซึ่งแบ่งเป็นสองหัวข้อหลักคือ มาตรฐานการอ้างอิง (Reference Standards) และ มาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchange Information Standards)
2. เป็ น เอกสารแนวทางการปฏิ บั ติ ส าหรั บ เจ้ า ของโครงการ และผู้ ใ ช้ ใ นการท างานออกแบบ
สถาปัตยกรรม วิศวกรรม การก่อสร้าง และการดาเนินการของโครงการ
5.4.2.2 Reference standards (มำตรฐำนอ้ำงอิง)
ในบทนี้ก ล่าวถึง มาตรฐานอ้างอิง สาหรั บนักพัฒ นาโปรแกรม ซึ่ง แบ่ง ออกเป็น 3 ประเภทคื อ
Model and Dictionary Standards, Exchange Standards, แ ล ะ Data Structure and Identifier
Standards
มาตรฐานทั้งสามประเภทจาเป็นสาหรับการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติวิชาชีพใน
อุตสาหกรรมการก่อสร้างมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นไปอย่างราบรื่น โดยมาตรฐานทั้งสามประเภทมีชื่อ
ดังต่อไปนี้
1. ISO 16739, Industry Foundation Classes (IFC) 2x3
2. World Wide Web Consortium (W3C) XML
3. OmniClass Tables
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4. International Framework Dictionary (IFD) Library Update-2012
5.4.2.3 Terms and Definitions (คำศัพท์และคำจำกัดควำม)
ในบทนี้กล่าวถึงคาศัพท์และคาจากัดความของคาศัพท์ที่ปรากฏในเอกสาร NBIMS v.2
5.4.2.4 Information commercial exchange Standard (มำตรฐำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล)
ในบทนี้ประกอบไปด้วยเอกสารที่เป็นมาตรฐานในกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. Construction Operations Building information exchange (COBie)
เป็นข้อกาหนดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสาหรับวัฏจักรการเก็บและส่งมอบข้อมูลที่ต้องการใน
การจัดการก่อสร้าง
2. Design to Spatial Program Validation
เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล BIM (BIM Exchange) เพื่อให้นักออกแบบและเจ้าของอาคารเข้า
ประเมินประสิทธิภาพของอาคารในการใช้งานของพื้นที่ตามความต้องการของเจ้าของอาคาร
3. IDM MVD Design to Building Energy Analysis
เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล BIM (BIM exchange) เพื่อให้นักออกแบบและเจ้าของโครงการ
นาไปใช้ในการวิเคราะห์พลังงานและประสิทธิภาพของอาคารที่ออกแบบไว้
4. IDM MVD Design to Quantity Takeoff for Cost Estimating
เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล BIM (BIM exchange) เพื่อให้นักออกแบบและเจ้าของโครงการ
นาไปใช้ประเมินปริมาณวัสดุและเครื่องจักรในอาคารที่ออกแบบเพื่อให้ทราบค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างของอาคาร
5.4.2.5 Practice Documents (เอกสำรประกอบแนวทำงกำรปฏิบัติ)
ในบทนี้เป็นบทที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถนาไปใช้เป็นคู่มือแนะนาแนว
ทางการดาเนินธุรกิจ และให้เจ้าของโครงการสามารถใช้อธิบายความต้องการใน BIM ได้ ซึ่งประกอบด้วย
หัวข้อต่างๆ ดังนี้
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1. Minimum BIM – December 07, Revised May 2012
ใน NBIMS v.2 ได้กาหนดคุณสมบัติขั้นต่าของระบบข้อมูล BIM (Minimum BIM) โดยต้องมี
ลักษณะด้านต่างๆ ดังนี้
- Spatial Capability: ประสิทธิภาพด้านพื้นที่
- Roles or Disciplines: บทบาทหรือกฎระเบียบ
- Data Richness: ข้อมูลต้องมีระดับของรายละเอียดเพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการใช้
BIM
- Delivery Method: แบบจาลองอาคารต้องดาเนินการภายใต้กฎระเบียบของข้อมูลที่ใช้
ร่วมกัน
- Change Management or ITIL Maturity Assessment: การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การ
บริหาร
- Business Process: กระบวนการทางธุรกิจ
- Information Accuracy: ความแม่นยาของข้อมูล
- Lifecycle Views: วงจรชีวิตของอาคารที่สมบูรณ์อาจไม่จาเป็นที่จะต้องดาเนินการใน
ส่วนของความต้องการขั้นต่านี้
- Graphical Information: ข้ อ มู ล ของการแสดงผล การเขี ย นแบบควรเป็ น ไปตาม
มาตรฐานของ National CAD Standard
- Timeliness and Response: ข้ อ มู ล BIM ยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ พอส าหรั บ การเป็ น
แหล่งข้อมูลในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
- Interoperability and Industry Foundation Class Support: ข้อมูลใน BIM ต้องมี
ความสามารถในการสร้าง และการส่งออก-นาเข้า ข้อมูล IFC และดาเนินงานข้อมูล IFC
ร่วมกันได้
2. BIM Project Execution Planning Guide – Version 2.1
ในหัวข้อนี้กล่าวถึงประวัติความเป็นมา และการวางแผนการปฏิบัติงานด้วย BIM โดยแบ่ง
โครงสร้างในการปฏิบัติงาน เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ระบุเป้าหมาย และมูลค่าในการใช้ BIM ในแต่ละขั้น (phase) ของโครงการ
2. ออกแบบ BIM ตามแผนการดาเนินการของโครงการ
3. ก าหนดการส่ ง มอบข้ อ มู ล BIM ในรู ป แบบการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สารสนเทศ
(Information exchange)
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4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานเช่น เอกสารสัญญา การสื่อสาร
ขั้นตอนดาเนินการ เทคโนโลยี และการควบคุมคุณภาพ
โดยภายในหัวข้อ BIM Project Execution Planning Guide ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 บท
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ภาพรวมของกระบวนการทาแผนการปฏิบัติงานด้วย BIM
ระเบียบวิธีในการระบุผู้ใช้ BIM
ขั้นตอนการสาหรับการออกแบบกระบวนการ BIM สาหรับโครงการ
ระเบียบวิธีในการระบุความต้องการในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระเบียบวิธีในการระบุโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นในการสนับสนุนกระบวนการ BIM
การวางโครงสร้างระเบียบวิธีสาหรับคณะทางานในการนากระบวนการไปปฏิบัติผ่านการ
ประชุมและวางแผน
7. การวางโครงสร้างระเบียบวิธีสาหรับการพัฒนาระบบโดยทั่วไปที่มีการนา BIM ไปปฏิบัติ
8. สรุปผล และข้อเสนอแนะ สาหรับโครงการ และระบบการนา BIM ไปปฏิบัติ โดยมี
พื้นฐานมาจากการเรียบรู้จากการสร้างแนวทาง

3. BIM Project Execution Plan Content – Version 2.1
ในหัวข้อนี้กล่าวถึงประวัติความเป็นมา กระบวนการวางแผนการปฏิบัติงานด้วย BIM และ
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวกับแนวทางการวางแผนการปฏิบัติงานด้วย BIM ของสหรัฐอเมริกา เช่น
AIA BIM Protocol (E202), Autodesk Communication Specification, Consensus Docs
BIM Addendum, US Army Corp of Engineers BIM Roadmap, และ Capital Facilities
Information Handover Guide, Part 1 by Fallon, K., and Palmer, M.
4. Mechanical, Electrical, Plumbing, and Fire Protection Systems Spatial
Coordination Requirements for Construction Installation Models and
Deliverables – November 2009, Revised May 2012
ในหัวข้อนี้กล่าวถึงการกาหนดแนวทางให้กับบริษัทก่อสร้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแบบ
สามมิติของงาน MEP ในการประสานงานเชิงพื้นที่ของระบบ และองค์ประกอบสาหรับการสร้าง
และติดตั้งซึ่งมีหัวข้อดังนี้
- องค์ประกอบหลัก (Major Components)
- HVAC Duct: ท่อลมของระบบปรับอากาศ ข้อมู ลการติดตั้ง การบารุง รักษา
การเข้าถึงอุปกรณ์ ฯลฯ

64

-

- HVAC Piping: ท่อน้าของระบบปรับอากาศ ข้อมูลการติดตั้ง การบารุง รักษา
การเข้าถึงอุปกรณ์ ฯลฯ
- Plumbing: ระบบสุขาภิบาล การเชื่อมต่อระหว่างชั้น การติดตั้ง ฯลฯ
- Fire Protection Piping: ระบบท่อน้าดับเพลิง การติดตั้ง การบารุงรักษา ฯลฯ
- Electrical: ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง การเข้าถึง ฯลฯ
- Framing: ระบบโครงสร้าง ข้อจากัดที่อาจส่งผลกระทบต่องานระบบต่างๆ
Minimum Software Requirements ความต้องการขั้นพื้นฐานของโปรแกรม
Logs: การบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่นข้อมูลของแบบสัญ ญา ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแบบ
ข้อมูล RFI เป็นต้น
Structural/Architectural Features Required for MEP Coordination: ข้อ ก าหนด
หรือลักษณะของงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมที่ต้องการสาหรับงานระบบ MEP
Fully Annotated Installation Drawings: แบบสาหรับการติดตั้งที่มีรายละเอียด
ครบถ้วน เช่น ระยะของการติดตั้งสายไฟ สัดส่วน ขนาด และตาแหน่ง เป็นต้น

5. Planning, Executing and Managing Information Handovers – 2011
ในหัวข้อนี้กล่าวถึงการวางแผน การดาเนินการ และการจัดการส่งมอบข้อมูล ซึ่งสามารถสรุป
ได้ 4 ขั้นตอนคือ
1. Information Strategy: ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ การจัดซื้อ การก่อสร้าง
หรือการจัดการทุนก่อสร้างควรร่วมกันพัฒนากลยุทธ์
2. Information Handover Requirements: องค์ก รต้ อ งก าหนดเนื้อ หารวมทั้ ง รู ปแบบ
ข้อมูลที่เหมาะสม และจาเป็น รวมถึงพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล
3. Project Information Handover Plan: แผนการส่งมอบข้อมูลโครงการต้องครอบคลุม
ถึงหน้าที่รับผิดชอบและวิธีการดาเนินการด้วย
4. Implementation: ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการดาเนินงานทางเทคนิคทั้งหมด
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5.4.2.6 Appendix (ภำคผนวก)
1. Annex A - National BIM Standard-United States™ Project Committee Rules
of Governance – January 2011
ในภาคผนวกนี้กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานย่อย
ความสัมพันธ์ระหว่าง The United States National CAD Standard (NCS) และ the
National BIM Standard (NBIMS) และการกากับดูแลคณะกรรมการในโครงการ NBIMS
2. Annex B - National BIM Standard-United States Version 1
ในภาคผนวกนี้เป็นการนาเอา NBIMS v.1 มาประกอบ
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บทที่ 6
เปรียบเทียบมำตรฐำน BIM ของสหรำชอำณำจักรอังกฤษ สิงคโปร์ และ
สหรัฐอเมริกำ
จากการศึกษามาตรฐาน BIM ของสหราชอาณาจักรอังกฤษ สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา สามารถ
เปรียบเทียบในประเด็นสาคัญต่างๆ ได้ดังนี้

6.1 ขอบเขต (Scope)
ขอบเขตของมาตรฐาน BIM ในแต่ ล ะประเทศมี ค วามแตกต่ า งกั น มาตรฐาน BIM ของ
สหรัฐอเมริกา มีหลายฉบับ โดยฉบับพื้ นฐานคือ NBIMS มีขอบเขตกว้างมากที่สุด กล่าวถึงทั้งการพัฒนา
โปรแกรม และการปฏิ บัติวิชาชีพ ส่วนฉบับอื่น ๆ จะมีขอบเขตเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องๆ ไป เช่น AIA
Document E202, 203, Level of Development Specification ในขณะที่ ม าตรฐาน BIM ของของ
สหราชอาณาจักรอังกฤษและสิงคโปร์ จะมีขอบเขตเฉพาะการปฏิบัติวิชาชีพ แต่จะมีเนื้อหาที่ครอบคลุม
แตกต่างกัน ดังนี้
6.1.1 มำตรฐำน BIM ของสหรำชอำณำจักรอังกฤษ
AEC (UK) BIM Protocol กล่าวถึงการวางมาตรฐานสาหรับการปฏิบัติวิชาชีพ ครอบคลุมตั้งแต่
1. การวางแผนการปฏิ บั ติง าน 2. การท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งฝ่า ยต่ างๆ 3. ระเบี ย บวิ ธีใ นการสร้ า ง
แบบจาลอง 4. วิธีการตั้งชื่อและโครงสร้างในการบันทึกข้อมูล 5. รูปแบบการนาเสนอแบบ Drawing
6.1.2 มำตรฐำน BIM ของสิงคโปร์
Singapore BIM Guide v.2 กล่าวถึงการวางมาตรฐานสาหรับการปฏิบัติวิชาชีพครอบคลุมตั้งแต่
1. วางแผนการปฏิบัติงาน 2. ผลผลิตในแต่ละขั้นของโครงการ และการคิดค่าบริการ 3. ระเบียบวิธีในการ
สร้างแบบจาลอง 5. การทางานร่วมกัน 6. วิชาชีพ BIM
6.1.3 มำตรฐำน BIM ของสหรัฐอเมริกำ
AIA Document E202, E203 กล่า วถึง 1. ระเบียบการในการสร้างแบบจาลอง 2. Level of
Development 3. การแบ่งความรับผิดชอบ ในการพัฒนา Model Element
LOD Specification กล่าวถึงรายละเอียดของ LOD ใน Model Element แต่ละชนิด
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NBIMS กล่าวถึงสองประเด็นหลัก คือ 1. มาตรฐานสาหรับการพัฒนาโปรแกรม 2. มาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน เช่น การวางแผนการปฏิบัติงาน

6.2 กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน BIM (BIM Execution Plan)
ในส่วนของการวางแผนการปฏิบัติงานด้วย BIM ของมาตรฐานในแต่ละประเทศมีความคล้ายกัน
แตกต่างกันในรายละเอียด โดยหลักๆ จะประกอบไปด้วย การกาหนดเป้าหมายของโครงการ การกาหนด
วิธีการทางาน และการกาหนดส่วนสนับสนุนอื่นๆ เช่น การประชุม โปรแกรมที่ ใช้ รูปแบบสัญญา เป็นต้น
โดยแต่ละประเทศมีรายละเอียดดังนี้
6.2.1 มำตรฐำน BIM ของสหรำชอำณำจักรอังกฤษ
เน้นไปที่การวางแผนกระบวนการทางาน อย่างละเอียด ซึ่งประกอบไปด้วย การกาหนดเป้าหมาย
ของโครงการ การกาหนดมาตรฐานของ BIM การกาหนดโปรแกรมที่จะใช้ การกาหนดหน้าที่ของบุคลากร
การกาหนดความถี่ในการประชุม การกาหนดรูปแบบการส่งต่อหรือแลกเปลี่ยนงาน การกาหนดการแบ่ง
งานและตารางงาน การกาหนดระบบพิกัดที่ใช้ การกาหนดโครงสร้างการจัดการแบบจาลอง การกาหนด
วิธีการตรวจสอบแบบจาลอง การกาหนดวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการกาหนดวันประชุมทุกฝ่าย
ร่วมกัน
6.2.2 มำตรฐำน BIM ของสิงคโปร์
เนื้อหาของการวางแผนการปฏิบัติงาน BIM จะคล้ายกับมาตรฐานของสหราขอาณาจักรอังกฤษ
แต่จะลงลึกน้อยกว่า โดยประกอบไปด้วย การกาหนดข้อมูล และเป้าหมายของโครงการ การกาหนด
หน้าที่ของบุคลากร การกาหนดกระบวนการและกลยุทธ์ การกาหนดรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล การ
กาหนดข้อมูลใน BIM การกาหนดวิธีการทางานร่วมกัน การกาหนดการควบคุมคุณภาพ และการกาหนด
เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่จะใช้
6.2.3 มำตรฐำน BIM ของสหรัฐอเมริกำ
เนื้อหาของการวางแผนการปฏิบัติงาน BIM จะคล้ายกับมาตรฐานของสหราขอาณาจักรอังกฤษ
และมาตรฐานของสิงคโปร์ โดยประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลักคือ การกาหนดเป้าหมายในแต่ละขั้นของ
โครงการ การออกแบบ BIM ตามแผน การก าหนดรู ปแบบการแลกเปลี่ย นข้อ มู ล และ การกาหนด
โครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนการดาเนินงาน เช่น เอกสารสัญ ญา เทคโนโลยี การควบคุมคุณภาพ
เป็นต้น
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6.3 กำรกำหนดบทบำทและหน้ำที่ของบุคลำกร
ในการกาหนดบทบาทและหน้าที่ ของบุคลากร มาตรฐานของแต่ ละประเทศมี วิธีก ารอธิบาย
แตกต่างกันไป โดยมาตรฐาน BIM ของสหราชอาณาจักรอังกฤษ บอกเพียงการแบ่ง หน้าที่เป็น 3 ฝ่าย
หลักๆ ในขณะที่ มาตรฐาน BIM ของสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกาจะใช้ตารางองค์ประกอบของแบบจาลอง
(Model Element) ในการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลต่างๆ ที่ต้องรับชอบในองค์ประกอบของ
แบบจาลอง (Model Element) แต่ละชนิด โดยแต่ละประเทศมีรายละเอียดดังนี้
6.3.1 มำตรฐำน BIM ของสหรำชอำณำจักรอังกฤษ
แบ่งหน้าที่การทางานออกเป็น 3 ฝ่ายหลักๆ คือ ฝ่ายกลยุ ทธ์ (Strategic) หรือ BIM Manager
ฝ่ายบริหารจัดการ (Management) หรือ BIM Coordinator และฝ่ายการผลิต (Production) โดยไม่มี
รายละเอียดของการแบ่งหน้าที่ของบุคลากรในองค์ประกอบของแบบจาลอง (Model Element) แต่ละ
ชนิด
6.3.2 มำตรฐำน BIM ของสิงคโปร์
ใช้ตารางวัตถุ ประสงค์และความรับผิดชอบของ BIM หรือ BIM Objective & Responsibility
Matrix ในการกาหนดหน้ า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของบุ คคลหรื อ ฝ่า ยที่ รั บผิ ด ชอบองค์ ป ระกอบของ
แบบจาลอง (Model Element) ในแต่ละช่วงของโครงการ
6.3.3 มำตรฐำน BIM ของสหรัฐอเมริกำ
ใช้ ต ารางองค์ ป ระกอบของแบบจ าลอง หรื อ Model Element Table ในการระบุ ผู้ ส ร้ า ง
แบบจาลอง (Model Element Author, MEA) ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ LOD ต่างๆ

6.4 ระดับขั้นในกำรพัฒนำ (Level of Development)
ในเรื่องของระดับขั้นในการพัฒนาแบบจาลองนั้น แต่ละประเทศมีวิธีการกาหนดที่แตกต่างกันไป
สิ่งที่เหมือนกันคือการแบ่งระดับขั้นในการพัฒนาแบบจาลองจะมีความสัมพันธ์กับระดับขั้นในการพัฒนา
โครงการ โดยแต่ละประเทศมีรายละเอียดดังนี้
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6.4.1 มำตรฐำน BIM ของสหรำชอำณำจักรอังกฤษ
ก าหนดการพั ฒ นาความละเอี ย ดของแบบจ าลอง โดยแบ่ ง เป็ น Grade ตั้ ง แต่ Grade 0 –
Schematic, Grade 1 – Concept, Grade 2 – Define, Grade 3 – Rendered แ ต่ ไ ม่ มี ก า ร ล ง
รายละเอียดในองค์ประกอบของแบบจาลองแต่ละชนิด
6.4.2 มำตรฐำน BIM ของสิงคโปร์
กาหนดการพัฒนาความละเอียดของแบบจาลอง ด้วย BIM Modelling Guidelines ซึ่งจะแยก
ตารางไปตามสาขาอาชีพ หรือประเภทงานของอาคาร คือ งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงาน
ระบบ โดยแต่ละตารางจะแบ่งระดับขั้นต่างๆ ของโครงการ ตั้งแต่ Conceptual, Preliminary Design,
Detailed Design, Construction, และ As-Built ซึ่ ง แต่ ล ะระดั บ ขั้ น ของโครงการจะมี ร ายการของ
องค์ประกอบต่างๆ และแนวทางในการสร้างแบบจาลองกากับไว้
6.4.3 มำตรฐำน BIM ของสหรัฐอเมริกำ
กาหนดการพัฒนาความละเอียดของแบบจาลอง ด้วย Level of Development (LOD) ซึ่งจะ
แบ่ง LOD ออกเป็น 6 ระดับขั้นคือ LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 350, LOD 400, และ LOD
500 จากนั้นจะใช้ตารางองค์ประกอบของแบบจาลอง หรือ Model Element Table ในการระบุ LOD
ต่างๆ ในแต่ละองค์ประกอบ ที่แต่ละระดับขั้นของโครงการ ซึ่งที่ระดับขั้นต่างๆ ของโครงการไม่จาเป็นที่
จะต้องใช้ LOD เดียวกันทั้งแบบจาลอง

6.5 กำรกำหนดพิกัดของแบบจำลอง
ในเรื่ องของการกาหนดพิ กัด ของแบบจาลอง ทุ กประเทศมี การก าหนดให้ ต้อ งระบุ พิกั ดของ
แบบจาลองต่างๆ ให้ตรงกัน เพื่อให้ง่ายต่อการรวมแบบจาลอง และให้การทางานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ
เป็นไปอย่างราบรื่น

6.6 กำรกำหนดหน่วยของแบบจำลอง
ในเรื่องของการกาหนดหน่วยของแบบจาลอง ทุกประเทศมีการกาหนดให้ต้องมีการตกลงเรื่อง
หน่วยในการทางานให้สอดคล้องกัน
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6.7 กำรแบ่งองค์ประกอบของแบบจำลอง (Model Element)
ในเรื่อ งของการแบ่ งองค์ ประกอบของแบบจาลอง (Model Element) เป็น หมวดต่ างๆ เพื่ อ
อธิบายระดับขั้นในการพัฒนา (LOD) ขององค์ประกอบของแบบจาลองแต่ละชนิดนั้น แต่ละประเทศมีการ
แบ่งที่แตกต่างกันไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.7.1 มำตรฐำน BIM ของสหรำชอำณำจักรอังกฤษ
ไม่ได้ระบุการแบ่งหมวดหมู่ขององค์ประกอบของแบบจาลอง (Model Element)
6.7.2 มำตรฐำน BIM ของสิงคโปร์
มีการกาหนดแนวทางการแบ่งหมวดหมู่ขององค์ประกอบของแบบจาลอง (Model Element)
โดยใช้ตารางแบ่งหมวดหมู่ซึ่งแยกตามสาขาอาชีพ หรือประเภทงานของอาคาร เช่น งานสถาปัตยกรรม
งานโครงสร้าง งานระบบปรับอากาศ งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า เป็นต้น
6.7.3 มำตรฐำน BIM ของสหรัฐอเมริกำ
ในส่ ว นของนั ก พั ฒนาโปรแกรมมี การก าหนดให้ แ บ่ ง องค์ ป ระกอบของแบบจ าลอง (Model
Element) โดยใช้มาตรฐานของ IFC, W3C, OmniClass Tables และ IFD Library
ในส่ ว นของการปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ มี ก ารก าหนดให้ แ บ่ ง องค์ ป ระกอบของแบบจ าลอง ( Model
Element) ตามมาตรฐาน CSI UniFormat โดยแบ่งเป็นหมวด A-G ซึ่ง ประกอบไปด้วย Substructure,
Shell, Interior, Services, Equipment & Furnishings, Special Construction & Demolition, แ ล ะ
Building Sitework

6.8 กำรทำงำนร่วมกัน (Collaboration)
ในเรื่องของการทางานร่วมกัน (Collaboration) มาตรฐาน BIM ของสหราชอาณาจักรอัง กฤษ
กล่าวไว้ในหัวข้อการทางานร่วมกันด้วย BIM (Collaborative BIM Working) และมาตรฐาน BIM ของ
สิงคโปร์ กล่าวไว้ในหัวข้อ การสร้ างแบบจาลอง BIM และกระบวนการทางานร่วมกัน (BIM Modelling
and Collaboration Procedure) ในขณะที่ มาตรฐาน BIM ของสหรัฐอเมริกา จะอธิบายอยู่ในหัวข้อ
ระเบี ยบการ BIM (Building Information Modeling Protocols) และการบริห ารจั ดการแบบจ าลอง
(Model Management) โดยแต่ละประเทศมีรายละเอียดดังนี้
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6.8.1 มำตรฐำน BIM ของสหรำชอำณำจักรอังกฤษ
มีการอธิบายแนวทางของการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการทางานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ โดยใช้
แนวทางที่ เ รี ย กว่ า Common Data Environment (CDE) ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น 4 ขั้ น ตอนคื อ 1. Work In
Progress (WIP) 2. Shared 3. Publication and Document Issue 4. Archiving
6.8.2 มำตรฐำน BIM ของสิงคโปร์
มีการอธิบายกระบวนการทางาน BIM และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฝ่ายต่างๆ โดยสรุปได้
เป็ น 3 ขั้ น ตอนหลั ก คื อ 1. การสร้ า งแบบจ าลองแยกในแต่ ล ะสาขาอาชี พ (Discipline) 2. การรวม
แบบจาลอง และแลกเปลี่ยนข้อมูล 3. บันทึกแบบจาลองที่รวมแล้วแยกเป็นรุ่นต่างๆ ตามระดับขั้นของ
โครงการ
6.8.3 มำตรฐำน BIM ของสหรัฐอเมริกำ
มีการอธิบายถึงมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมในเอกสาร NBIMS v.2
และในส่วนของการทางานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ มีการระบุในหัวข้ อการบริหารจัดการแบบจาลอง
(Model Management) ในเอกสาร AIA E202 โดยกล่าวถึงการบริหารจัดการแบบจาลอง ตั้งแต่การรวม
แบบจาลอง การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบจาลอง การจัดทารายงาน Clash Detection การรักษา
ไฟล์ที่ได้รับ และการสารองข้อมูล และในหัวข้อ ระเบียบการ BIM (Building Information Modeling
Protocols) ในเอกสาร AIA E203 ได้กล่าวถึง ระเบียบการในการสร้างแบบจาลองตั้งแต่การระบุผู้สร้าง
แบบจ าลอง การสร้ า งแบบจ าลอง การระบุ พิ กั ด ร่ ว ม การรวมแบบจ าลอง ไปจนถึ ง การเก็ บ รั ก ษา
แบบจาลอง

6.9 กำรผลิตเอกสำร
ในเรื่องของการผลิ ตเอกสาร มาตรฐาน BIM ของสหราชอาณาจัก รอั ง กฤษ และสิง คโปร์ ได้
แนะนาให้สร้างแบบ 2 มิติโดยตรงจาก BIM และหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ Export มุมมอง 2 มิติเป็น CAD
เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ โดยรูปแบบมาตรฐานต่างๆ ในแต่ละประเทศจะใช้มาตรฐานการเขียนแบบ
CAD ของประเทศตนเอง โดยแต่ละประเทศมีรายละเอียดดังนี้
6.9.1 มำตรฐำน BIM ของสหรำชอำณำจักรอังกฤษ
มีการอธิ บายถึงการผลิตเอกสาร ซึ่ง สามารถทาได้ 2 วิธี คื อ การสร้างมุมมองจาก BIM เต็ ม
รูปแบบ และการ Export มุมมอง ไปเป็น CAD และทาการเพิ่มเติมรายละเอียด และมีการระบุถึงรูปแบบ

72

การนาเสนอแบบ ซึ่งอ้างอิงมาจากมาตรฐานการเขียนแบบ CAD ของสหราชอาณาจักรอังกฤษ เช่น การ
ตั้งค่าขนาดอักษร น้าหนักเส้น สัญลักษณ์ Dimension และหัวกระดาษ เป็นต้น นอกจากนี้ยัง มีการให้
Templates สาหรับการทางาน โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.aec-uk.org
6.9.2 มำตรฐำน BIM ของสิงคโปร์
มีการอธิบายถึงการผลิตเอกสาร โดยแนะนาให้สร้างแบบ 2 มิติโดยตรงจากแบบจาลอง BIM เพื่อ
ลดข้อขัดแย้งของแบบ ส่วนแบบ 2 มิติที่ไม่ได้สร้างจากแบบจาลอง BIM ต้องทาการระบุไว้ให้ชัดเจน และ
ให้ยึดถือแบบ 2 มิติเป็นหลัก หากมีการขัดแย้งกับแบบจาลอง 3 มิติ นอกจากนี้ยังมีการให้ Templates
สาหรับการส่งแบบขออนุญาต ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์
http://www.corenet.gov.sg/integrated_submission/bim/bime_submission.htm
6.9.3 มำตรฐำน BIM ของสหรัฐอเมริกำ
ใน NBIMS v.2 มี การกาหนดให้รูป ของการแสดงผลเป็น ไปตามมาตรฐานการเขีย นแบบของ
Nation CAD Standard

6.10 กำรจัดเก็บไฟล์ และกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล
ในเรื่องของการจัด เก็บไฟล์ และการรั กษาความปลอดภัย ของข้อมูล มาตรฐาน BIM ของทุ ก
ประเทศแนะนาให้มีการสารองข้อมูล (Backup) อยู่เป็นประจา และควรมีการกาหนดสิทธิของบุคคลต่างๆ
ที่จะเข้าถึงไฟล์แต่ละชนิดด้วย นอกจากนี้มาตรฐาน BIM ของสหราชอาณาจักรอังกฤษ ยังมีการให้ตัวอย่าง
โครงสร้างของแฟ้มข้อมูลที่ใช้สาหรับจัดเก็บไฟล์อีกด้วย

6.11 มำตรฐำนกำรตั้งชื่อ
ในเรื่ องของมาตรฐานการตั้ ง ชื่อต่ างๆ ในการทางาน BIM มี เพียงมาตรฐาน BIM ของสหราช
อาณาจักรอังกฤษ เท่านั้นที่มีการระบุรูปแบบการตั้งชื่อไว้อย่างละเอียด เช่น การตั้งชื่อทั่วไป การตั้งชื่อ
วัตถุ การตั้งชื่อไฟล์โครงการ การตั้งชื่อมุมมอง การตั้งชื่อแบบ เป็นต้น
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6.12 กำรคิดค่ำบริกำร
ในเรื่องของการคิดค่าบริการการจัดทา BIM มีเพียงมาตรฐาน BIM ของสิงคโปร์ที่มีการแนะนา
การบวกค่าบริการเพิ่มเติมในระดับขั้นต่างๆ ของโครงการ
ตารางที่ 6.1 สรุปเปรียบเทียบมาตรฐาน BIM ของประเทศอังกฤษ สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา
ประเด็น
ขอบเขต
(Scope)

การวางแผน
การ
ปฎิบัติงาน
BIM (BIM
Execution
Plan)
การกาหนด
บทบาทและ
หน้าที่ของ
บุคลากร

สหรำชอำณำจักรอังกฤษ
มุ่งเน้นไปที่การวาง
มาตรฐานสาหรับการ
ปฏิบัติวิชาชีพ เช่น การ
วางแผนการปฏิบัติงาน
และระเบียบวิธีในการ
สร้างแบบจาลอง เป็นต้น

เน้นไปไปที่การวางแผน
กระบวนการทางานอย่าง
ละเอียด ตั้งแต่การ
กาหนดเป้าหมาย ไป
จนถึงการกาหนดวิธีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
แบ่งเป็น 3 ฝ่ายหลักๆ คือ
ฝ่ายกลยุทธ์ (Strategic)
ฝ่ายบริหารจัดการ
(Management) และ
ฝ่ายการผลิต
(Production)
ระดับขั้นใน แบ่งเป็น Grade 4 ระดับ
การพัฒนา คือ Grade 0, Grade 1,
(Level of Grade 2, และ Grade 3
Developm แต่ไม่มีการลงรายละเอียด
ent)
ในองค์ประกอบของ
แบบจาลองแต่ละชนิด

สิงคโปร์
มุ่งเน้นไปที่การวาง
มาตรฐานสาหรับการ
ปฏิบัติวิชาชีพ เช่น การ
วางแผนการปฏิบัติงาน
และระเบียบวิธีในการสร้าง
แบบจาลอง เป็นต้น
เนื้อหาคล้ายกับมาตรฐาน
ของสหราชอาณาจักร
อังกฤษ แต่จะลงลึกน้อย
กว่า
ใช้ตาราง BIM Objective
& Responsibility Matrix
ในการกาหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของบุคคล
ที่มีต่อองค์ประกอบต่างๆ
ในแบบจาลอง
ใช้ตาราง BIM Modelling
Guidelines โดยแยก
ตารางไปตามสาขาอาชีพ
และแบ่งเป็นระดับขั้น
ต่างๆ ของโครงการ ซึ่งแต่
ละระดับขั้นของโครงการ

สหรัฐอเมริกำ
พูดถึงสองประเด็นหลัก คือ
มาตรฐานสาหรับการพัฒนา
โปรแกรม และมาตรฐานใน
การปฏิบัติวิชาชีพ เช่น การ
วางแผนการปฏิบัติงาน และ
ระดับขั้นความละเอียดของ
ข้อมูล เป็นต้น
เนื้อหาคล้ายกับมาตรฐาน
ของสหราชอาณาจักรอังกฤษ
และ สิงคโปร์ แต่มีเนื้อหา
ละเอียดแยกออกไปอีกเล่ม
ใช้ตาราง Model Element
Table ในการระบุผู้สร้าง
แบบจาลองขององค์ประกอบ
ต่างๆ ที่ LOD ต่างๆ
แบ่งเป็น Level of
Development (LOD) 6
ระดับ คือ LOD 100, LOD
200, LOD 300, LOD 350,
LOD 400, และ LOD 500
จากนั้นจะใช้ตาราง Model
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ประเด็น

สหรำชอำณำจักรอังกฤษ

การกาหนด ควรกาหนดพิกัดของ
พิกัดของ
แบบจาลองต่างๆ ให้
แบบจาลอง ตรงกัน เพื่อให้ง่ายต่อการ
รวมแบบจาลอง
การกาหนด ต้องมีการตกลงเรื่อง
หน่วยของ หน่วยในการทางานให้
แบบจาลอง สอดคล้องกัน
การแบ่ง
ไม่มีการแบ่งหมวดหมู่ของ
องค์ประกอ องค์ประกอบของ
บของ
แบบจาลอง (Model
แบบจาลอง Element)
(Model
Element)
การทางาน ใช้แนวทางที่เรียกว่า
ร่วมกัน
Common Data
(Collabora Environment (CDE) ซึ่ง
tion)
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนคือ 1.
Work In Progress
(WIP) 2. Shared 3.
Publication and
Document Issue 4.
Archiving

สิงคโปร์
จะมีรายการของ
องค์ประกอบต่างๆ และ
แนวทางในการสร้าง
แบบจาลองกากับไว้
ควรกาหนดพิกัดของ
แบบจาลองต่างๆ ให้
ตรงกัน เพื่อให้ง่ายต่อการ
รวมแบบจาลอง
ต้องมีการตกลงเรื่องหน่วย
ในการทางานให้สอดคล้อง
กัน
ใช้ตารางแบ่งหมวดหมู่ซึ่ง
แยกตามสาขาอาชีพ หรือ
ประเภทงานของอาคาร
เช่น งานสถาปัตยกรรม
งานโครงสร้าง งานระบบ
ปรับอากาศ เป็นต้น
สรุปได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก
คือ 1. การสร้าง
แบบจาลองแยกในแต่ละ
สาขาอาชีพ (Discipline)
2. การรวมแบบจาลอง
และแลกเปลี่ยนข้อมูล 3.
บันทึกแบบจาลองที่รวม
แล้วแยกเป็นรุ่นต่างๆ ตาม
ระดับขั้นของโครงการ

สหรัฐอเมริกำ
Element Table ในการระบุ
LOD ต่างๆ ในแต่ละ
องค์ประกอบ ที่แต่ละระดับ
ขั้นของโครงการ
ควรกาหนดพิกัดของ
แบบจาลองต่างๆ ให้ตรงกัน
เพื่อให้ง่ายต่อการรวม
แบบจาลอง
ต้องมีการตกลงเรื่องหน่วยใน
การทางานให้สอดคล้องกัน
แบ่งองค์ประกอบของ
แบบจาลอง (Model
Element) ตามมาตรฐาน CSI
UniFormat โดยแบ่งเป็น
หมวด A-G
มีการระบุในหัวข้อการ
Model Management ใน
เอกสาร AIA E202 และใน
หัวข้อ Building
Information Modeling
Protocols ในเอกสาร AIA
E203
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ประเด็น
การผลิต
เอกสาร

การจัดเก็บ
ไฟล์ และ
การรักษา
ความ
ปลอดภัย
ของข้อมูล
มาตรฐาน
การตั้งชื่อ

การคิด
ค่าบริการ

สหรำชอำณำจักรอังกฤษ
ทาได้ 2 วิธี คือ สร้าง
มุมมองจาก BIM เต็ม
รูปแบบ และการ Export
มุมมองไปยัง CAD เพื่อ
เพิ่มเติมรายละเอียด
รูปแบบการแสดงผล
อ้างอิงจากมาตรฐานการ
เขียนแบบ CAD ของ
สหราชอาณาจักรอังกฤษ
และมีการให้ Templates
สาหรับการทางาน
ควรมีการสารองข้อมูล
(Backup) อยู่เป็นประจา
และกาหนดสิทธิของ
บุคคลต่างๆ ในการเข้าถึง
ไฟล์ รวมทั้งมีการให้
ตัวอย่างโครงสร้างของ
แฟ้มข้อมูลที่ใช้จัดเก็บ
ไฟล์
ระบุรูปแบบการตั้งชื่อไว้
อย่างละเอียด เช่น การตั้ง
ชื่อทั่วไป การตั้งชื่อวัตถุ
การตั้งชื่อไฟล์โครงการ
การตั้งชื่อมุมมอง การตั้ง
ชื่อแบบ เป็นต้น
ไม่ได้กล่าวถึง

สิงคโปร์
ทาได้ 2 วิธี คือ สร้าง
มุมมองจาก BIM เต็ม
รูปแบบ และการ Export
มุมมองไปยัง CAD เพื่อ
เพิ่มเติมรายละเอียด และมี
การให้ Templates
สาหรับการส่งแบบขอ
อนุญาต

สหรัฐอเมริกำ
กาหนดรูปแบบการแสดงผล
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
เขียนแบบของ National
CAD Standard

ควรมีการสารองข้อมูล
(Backup) อยู่เป็นประจา
และกาหนดสิทธิของบุคคล
ต่างๆ ในการเข้าถึงไฟล์

ควรมีการสารองข้อมูล
(Backup) อยู่เป็นประจา และ
กาหนดสิทธิของบุคคลต่างๆ
ในการเข้าถึงไฟล์

ไม่ได้กล่าวถึง

ไม่ได้กล่าวถึง

แนะนาการบวกค่าบริการ
เพิ่มเติมในระดับขั้นต่างๆ
ของโครงการ

ไม่ได้กล่าวถึง
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บทที่ 7
สรุปผลกำรศึกษำ และจุดเด่น – จุดด้อยของมำตรฐำน BIM แต่ละประเทศ
7.1 สรุปผลกำรศึกษำ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐาน BIM ของต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
ในการจัดทามาตรฐาน BIM ของประเทศไทย โดยขั้นตอนเริ่มต้นจากการรวมรวมข้อมูล มาตรฐาน BIM
ของประเทศต่างๆ และได้เลือกมาตรฐานของประเทศที่มีการปรับปรุงมาตรฐาน BIM อยู่เสมอมาศึกษา ซึ่ง
มีทั้งหมด 3 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรอังกฤษ และสิงคโปร์ และยังถือว่าทั้ง 3 ประเทศ
เป็นตัวแทนของทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย อีกด้วย
ในการศึกษาได้เลือกศึกษาจากเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. AEC (UK) BIM Protocol Version 2 (สหราชอาณาจักรอังกฤษ)
2. Singapore BIM Guide Version 2 (สิงคโปร์)
3. AIA Document E2 0 2 – 2 0 0 8 Building Information Modeling Protocol Exhibit
(สหรัฐอเมริกา)
4. AIA Document E203 – 2013 Building Information Modeling and Digital Data Exhibit
(สหรัฐอเมริกา)
5. Level of Development Specification Version 2013 (สหรัฐอเมริกา)
6. National Building Information Modeling Standard (NBIMS) (สหรัฐอเมริกา)
จากการศึกษาเอกสารดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐาน BIM ของสหราชอาณาจั ก รอั ง กฤษ (AEC (UK) BIM Protocol Version 2) มี
จุดมุ่งหมายเพื่อ กาหนดมาตรฐานในการทางาน เพื่อให้ไ ด้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และได้มาตรฐาน
เดียวกัน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตงานด้วย BIM โดยเนื้อหาภายในเอกสารประกอบไปด้วย
การวางแผนการปฏิบัติงานด้วย BIM (BIM Execution Plan) การทางานร่วมกันด้วย BIM (Collaborative
BIM Working) การท างานร่วมกันระหว่า งโปรแกรม การแบ่ ง แบบจาลองเพื่อให้ ผู้ใช้ หลายคนท างาน
ร่วมกันได้ ระเบียบวิธีในการสร้างแบบจาลอง การแบ่งระดับขั้นความละเอียด (Grade) ของแบบจาลอง
โครงสร้างแฟ้มเก็บข้อมูลและการตั้งชื่อ และรูปแบบการนาเสนอแบบ
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มาตรฐาน BIM ของสิ ง คโปร์ (Singapore BIM Guide Version 2) มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ก าหนด
มาตรฐานในกระบวนการการปฏิบัติวิชาชีพ ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ BIM ในโครงการก่อสร้าง โดยเนื้อหา
ภายในเอกสารประกอบไปด้วย การวางแผนการปฏิบัติงานด้วย BIM (BIM Execution Plan) ผลผลิตของ
BIM ที่ควรจะได้ (BIM Deliverables) องค์ประกอบของแบบจาลอง (BIM Elements) ตารางวัตถุประสงค์
และความรับผิดชอบของ BIM (BIM Objective & Responsibility Matrix) การคิดค่าบริการ การสร้าง
แบบจ าลอง (BIM Modelling) กระบวนการท างานร่ ว มกั น (Collaboration) การผลิ ต เอกสาร
(Documentation Production) การเก็บรักษาข้อมูล การควบคุมคุณภาพ และวิชาชีพ BIM
มาตรฐาน BIM ของสหรัฐอเมริกา จัดทาขึ้นโดยหน่วยงานหลายแห่งซึ่งจะแยกขอบเขตของเนื้อหา
กั น ไ ป เ อ ก ส า ร ที่ น า ม า ศึ ก ษ า ไ ด้ แ ก่ AIA Document E2 0 2 , AIA Document E203, Level of
Development Specification Version 2013, แ ล ะ National Building Information Modeling
Standard (NBIMS) โดยสรุปได้ดังนี้
AIA Document E2 0 2 – 2 0 0 8 Building Information Modeling Protocol Exhibit มี
จุดมุ่งหมายเพื่อกาหนดความรับผิดชอบสาหรับการพัฒนาแบบจาลองที่ระดับขั้นต่างๆ ของโครงการ โดย
จะกล่ าวถึง ระเบี ยบการในการสร้ างแบบจาลอง ความเป็นเจ้ าของในแบบจาลอง การบริ หารจั ดการ
แบบจาลอง ระดับขั้นในการพัฒนา (Level of Development) และการจัดหมวดหมู่แบ่งความรับผิดชอบ
องค์ประกอบของแบบจาลอง (Model Elements) ตามระดับขั้นต่างๆ ของโครงการ
AIA Document E203 – 2013 Building Information Modeling and Digital Data Exhibit
เป็นเอกสารที่ปรับปรุงต่อจาก E202 มีจุดมุ่งหมายเพื่อตั้งระเบียบการในการพัฒนา ใช้งาน ส่งต่อ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิตอล และข้อมูล BIM ในโครงการ โดยจะกล่าวถึง การส่งต่อข้อมูลดิจิตอล ความเป็น
เจ้าของข้อมูลดิจิตอล ระเบียบการของข้อมูลดิจิตอล และระเบียบการการสร้าง และการบริหารจัดการ
แบบจาลอง BIM
Level of Development Specification Version 2013 มี จุดมุ่ง หมายเพื่ออธิบายเพิ่ มเติ มใน
รายละเอีย ด และแสดงภาพประกอบเกี่ยวกับ องค์ประกอบของแบบจาลอง (Model Elements) ใน
ระบบอาคารต่ า งๆ ที่ ร ะดั บ ขั้ น ต่ า งๆ ในการพั ฒ นา โดยเนื้ อ หาจะอธิ บ ายนิ ย ามของ Level of
Development และตาราง Level of Development ซึ่ ง จะระบุถึ ง รายละเอีย ด ความต้ อ งการ และ
ภาพประกอบ ขององค์ประกอบของแบบจาลอง (Model Elements) ในระบบอาคารต่างๆ ที่ระดับขั้น
ต่างๆ ในการพัฒนา ต่างๆ ตั้งแต่ LOD 100 – LOD 400
National Building Information Modeling Standard (NBIMS) เป็ น เอกสารหลั ก ที่ ก ล่ า ว
ครอบคลุมทั้งเรื่องของมาตรฐานในการพัฒนาโปรแกรม BIM และมาตรฐานในการปฏิบัติวิชาชีพ แต่จะ
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เน้นหนักไปในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมมากกว่า โดยในเรื่องของการปฏิบัติวิชาชีพ จะกล่าวถึงเรื่อง
การวางแผนการปฏิบัติงานด้วย BIM (BIM Execution Plan) เป็นหลัก
จากการศึกษามาตรฐาน BIM ทัง้ สามประเทศพบว่ามีประเด็นสาคัญ 3 เรื่องหลักที่ต้องมี คือ การ
ก าร ว าง แ ผน ก าร ปฏิ บั ติ ง าน ด้ ว ย BIM (BIM Execution Plan) ก าร ท าง า น ร่ ว ม กั น ด้ ว ย BIM
(Collaboration) และ ระเบียบวิธีในการสร้างแบบจาลอง (Modelling Methodology) ซึ่งระเบียบวิธีใน
การสร้า งแบบจาลอง จะแยกเป็น หั วข้ อย่อ ยลงไป คือ ระดั บขั้น ในการพั ฒนาแบบจาลอง (Level of
Development) การจั ด หมวดหมู่ ข ององค์ ป ระกอบของแบบจ าลอง (BIM Elements) และการผลิ ต
เอกสาร (Documentation) นอกจากนี้จะมีหัวข้ออื่นๆ มากบ้าง น้อยบ้าง ตามโครงสร้างและรายละเอียด
ของมาตรฐานที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ซึ่งจากความแตกต่างนี้ทาให้มาตรฐานของแต่ละประเทศมี
จุดเด่นและจุดด้อยต่างๆ ดังต่อไปนี้

7.2 จุดเด่น – จุดด้อยของมำตรฐำน BIM แต่ละประเทศ
7.2.1 มำตรฐำน BIM ของสหรำชอำณำจักรอังกฤษ
จุดเด่น
1. การแบ่งหัวข้อภายในเอกสารมีความชัดเจน ง่ายแก่การทาความเข้าใจ
2. มีการอธิบายวิธีการดาเนินการค่อนข้างละเอียด เข้าใจได้ง่าย และสามารถนาไปปฏิบัติ
ตามได้
3. มีการกาหนดรูปแบบการนาเสนอแบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทาให้ง่า ยต่อการทา
เอกสาร
4. มีการทา Template แจกในเว็บไซต์ เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกัน
5. มีการแนะแนวทางการตั้งชื่อ และโครงสร้างของแฟ้มข้อ มูล ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานบริหาร
จัดการแบบจาลองและไฟล์ได้ดียิ่งขึ้น
จุดด้อย
1. ไม่ มี ก าร อธิ บายร ะดั บ ขั้ น ในก ารพั ฒ นาแบบจ าลอ ง (Grade หรื อ Level of
Development) แยกตามองค์ประกอบของแบบจาลอง (Model Elements) ทีล่ ะเอียด
เหมือนมาตรฐานประเทศอื่น
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7.2.2 มำตรฐำน BIM ของสิงคโปร์
จุดเด่น
1. เนื้อหาละเอียดครบถ้วน ตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการเก็บค่าบริการ
2. การแบ่งหัวข้อภายในเอกสารมีความชัดเจน ง่ายแก่การทาความเข้าใจ
3. มีการกาหนดมาตรฐานในการคิดค่าบริการวิชาชีพ ช่วยเป็นแนวทางในการทาสัญญาจ้าง
ต่างๆ
4. มีการระบุความต้องการขององค์ประกอบของแบบจาลอง (Model Elements) ที่ระดับ
ขั้นต่างๆ ของโครงการ อย่างละเอียด ทาให้ง่ายแก่การทาความเข้าใจทั้งผู้ว่าจ้าง และ
ผู้รับจ้าง
5. มีการทา Template สาหรับการส่งแบบขออนุญาตแจกในเว็บไซต์ สามารถส่งแบบขอ
อนุญาตก่อสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
จุดด้อย
1. เนื้อหาบางหัวข้อยังไม่ลงลึกเท่าที่ควร เช่น มาตรฐานการนาเสนอแบบ และการเก็บ
รักษาข้อมูล เป็นต้น

7.2.3 มำตรฐำน BIM ของสหรัฐอเมริกำ
จุดเด่น
1. มีการแบ่งมาตรฐาน BIM ออกเป็นหลายฉบับ ตามขอบเขตที่แยกกันไป ซึ่งจัดทาโดย
หลายหน่วยงาน ทาให้เนื้อหาในมาตรฐาน BIM เรื่องต่างๆ มีความละเอียดมาก
2. ระดับขั้นในการพัฒนา (Level of Development) ขององค์ประกอบของแบบจาลอง
(Model Elements) มีความละเอียดชัดเจนมากที่สุด
3. เอกสาร NBIMS มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งฝั่งนักพัฒนาโปรแกรม และฝั่งผู้ใช้งาน ทาให้
นักพัฒนาโปรแกรมสามารถเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานสามารถเข้าใจ
แนวความคิดเบื้องหลังของโปรแกรมได้
จุดด้อย
1. การที่หลายหน่วยงานจัดทามาตรฐาน BIM ในเรื่องต่างๆ ทาให้ยากต่อการรวบรวม
เนื้อหา และยากต่อการศึกษาทาความเข้าใจ
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2. เอกสาร NBIMS รวมเนื้อหามาตรฐานการพัฒนาโปรแกรม กับมาตรฐานในการปฏิบัติ
วิชาชีพในเอกสารเดียวกัน ทาให้อ่านยาก และเกิดความสับสนได้
3. เอกสาร NBIMS ยังอยู่ในช่วงพัฒนา ทาให้ยังขาดข้อมูลอีกหลายส่วน โดยเฉพาะเนื้อหา
ด้านการปฏิบัติวิชาชีพ
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บทที่ 8
ข้อเสนอแนะ
ในการจัดทามาตรฐาน BIM ควรวางโครงสร้างของเนื้อหาให้เข้าใจง่าย เป็นขั้นตอน เริ่มจากการ
อธิบายวัตถุประสงค์ และขอบเขตของเอกสาร ไปจนถึงการอธิบายในส่วนของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้อง
เรียบเรียงเป็นลาดับ ตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกันของฝ่ายต่างๆ ระเบียบวิธีในการ
สร้างแบบจาลอง การตั้งชื่อ การเก็บรักษาข้อมูล การนาเสนอแบบ รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ เช่น วิชาชีพ
BIM มาตรฐานการคิดค่าบริการเพิ่มเติม เป็นต้น
โดยเนื้อหาหลักๆ ที่จะต้องคานึงถึงมีดังต่อไปนี้
1. กำรกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนด้วย BIM (BIM Execution Plan)
เป็นการอธิบายถึงวัตถุประสงค์ และขั้นตอนในการวางแผนการปฏิบัติงานด้วย BIM โดย
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ว่างจ้าง และผู้ รับจ้างทาข้อตกลงในการทางานได้ และช่วยให้ผู้รับจ้าง
เข้าใจในขอบเขตการทางานของตน
ในแผนการปฏิบัติงานจะระบุเป้าหมายของโครงการ มาตรฐานของโครงการ โปรแกรมที่
จะใช้ ตาแหน่ง บทบาทและความรับผิดชอบของผู้บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางในการ
สร้างแบบจาลอง การตรวจสอบแบบจาลอง และการทางานร่วมกัน อย่างละเอียด
2. กำรทำงำนร่วมกันด้วย BIM (Collaboration)
เป็นการอธิบายถึงขั้นตอนในการทางานด้วย BIM ระหว่างฝ่ายต่างๆ หรือสาขาอาชีพ
ต่างๆ ซึ่งจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยการอธิบายจะอธิบายเป็นหลักการและ
แนวทางในการทางาน เช่น การแบ่งแบบจาลองในการทางาน การรวมแบบจาลองเข้าด้วยกัน
หน้าที่ในการแก้ไขข้อขัดแย้ง ของแบบจาลองเป็นของใคร หลักการในการทาแบบ 2 มิติ การ
บันทึกข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น
3. ระเบียบวิธีในกำรสร้ำงแบบจำลอง (Modelling Methodology)
เป็ น หั วข้ อ ใหญ่ ที่ อ ธิบ ายถึ ง ระเบีย บวิ ธีใ นการสร้ า งแบบจาลองให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ มี
ความถูก ต้อ งของข้ อมู ล โดยจะต้อ งอธิ บายถึ ง ระดับ ขั้น ในการพัฒ นาแบบจาลอง (Level of
Development) การจัดหมวดหมู่องค์ประกอบของแบบจาลอง (Model Elements) และการ
ผลิตเอกสาร (Documentation)
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นอกจากนี้อาจจัดทาเนื้อหาในเรื่องอื่นๆ เช่น
1.
2.
3.
4.

การให้นิยามของคาศัพท์เฉพาะต่างๆ
มาตรฐานรูปแบบการนาเสนอแบบ 2 มิติ ที่มาจาก BIM
Template ในการทางาน BIM
การคิดค่าบริการวิชาชีพในการใช้ BIM
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