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BIM กับการปฏิวัตทิ างวิศวกรรม
โดย...ดร.สรัสไชย องค์ประเสริ ฐ, รพี ปาริ ฉตั รกานนท์
หนึง่ ในความท้ าทายของนักออกแบบและวิศวกรที่เป็ นกระแสร้ อนแรงในขณะนี ้คงหนีไม่พ้นการทางานภายใต้ ระบบ
การทางาน BIM หรื อ Building Information Modeling ที่ดงึ ดูดให้ ทงภาคเอกชนและภาคราชการในยุ
ั้
ค Thailand 4.0 เริ่ มมี
การปรับตัวเพื่อรับเทคโนโลยี BIM เพื่อให้ ทนั ต่อความเปลีย่ นแปลงของงานวิศวกรรมสมัยใหม่ที่มคี วามซับซ้ อนมากขึ ้น และ
เพิ่มความได้ เปรี ยบในการแข่งขันในตลาด โดยมุง่ เน้ นไปที่ Life Cycle และ Work Flow ของตัวโครงการมากยิ่งขึ ้น ทาให้ ทกุ
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับโครงการสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการทางานด้ วย BIM ได้ มากกว่าการทางานด้ วยโมเดลสามมิติทวั่ ไป
หรื อการเขียนแบบด้ วย CAD (Computer Aided Design) ซึง่ ในอนาคตมีแนวโน้ มจะเริ่ มลดความนิยมลง
ในปั จจุบนั การทางานในรูปแบบ CAD นัน้ มักเกิดปั ญหาความขัดแย้ งของแบบบ่อยครัง้ เนื่องจากในช่วงการออกแบบ
นัน้ ผู้ออกแบบจากแต่ละฝ่ าย ได้ แก่ งานโครงสร้ าง งานสถาปั ตยกรรม งานระบบอาคาร ไม่สามารถเห็นภาพการรวมกันของ
แบบทุกระบบได้ อย่างชัดเจน เพราะแบบที่สร้ างขึ ้นมานันสามารถแสดงผลได้
้
ทีละ 2 มิติ (กว้ าง x ยาว) จึงตรวจสอบความ
ขัดแย้ งในมิติที่ 3 (สูง) ได้ ยาก ส่งผลให้ การก่อสร้ างมักล่าช้ าและงบประมาณบานปลาย เนื่องจากทีมงานก่อสร้ างมาตรวจพบ
ความความขัดแย้ งหลังจากทีเ่ ริ่ มก่อสร้ างไปแล้ ว บ่อยครัง้ ทีต่ ้ องแก้ ไขปั ญหาด้ วยการทุบบางส่วนทิ ้ง ซึง่ ปั ญหาจากการทางาน
รูปแบบเดิมจะหมดไป หากพัฒนาโครงการด้ วยการทางานแบบ BIM
ไม่เพียงแต่นกั ออกแบบ วิศวกร และเจ้ าของโครงการจะได้ ประโยชน์จากการทางานด้ วย BIM เมือ่ เข้ าสูก่ ระบวนการ
ก่อสร้ าง ผู้ผลิตชิ ้นส่วนวัสดุสามารถนาเอาข้ อมูลที่ถกู แก้ ไขจนถูกต้ องแล้ วมาสร้ างเป็ นชิ ้นส่วนสาเร็ จรูปจากโรงงานแล้ วนาไป
ประกอบที่หน้ างานได้ อย่างรวดเร็ว พอดีและสวยงาม ตลอดจนนามาใช้ วางแผนบริ หารการก่อสร้ างให้ มีประสิทธิภาพ ใช้
ทรัพยากรน้ อยลง หลังจากการก่อสร้ างโครงการแล้ วเสร็ จ BIM ยังสามารถนาเอามาต่อยอดทางการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ
ซ่อมบารุง หรื อแม้ แต่ใช้ ในการ Renovation หรื อรื อ้ ถอนโครงการเมื่อหมดอายุการใช้ งานแล้ ว
สิง่ ที่ทาให้ BIM เหนือกว่าโมเดลสามมิติทวั่ ไปหรื อ CAD คือข้ อมูลที่เป็ นแกนสาคัญของการออกแบบและบริ หาร
จัดการ ซึง่ จะถูกบรรจุอยูใ่ นวัตถุตา่ ง ๆ ที่อยูใ่ นโมเดลโครงการ ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลทางวัสดุศาสตร์ เพื่อใช้ ในการคานวนทาง
วิศวกรรม ข้ อมูลทางด้ านปริ มาณและราคาเพื่อใช้ ในการคิดราคาค่าก่อสร้ างโครงการ ข้ อมูลผู้ผลิตหรื อผู้ติดตังเพื
้ ่อใช้ ในการ
ติดตามซ่อมบารุง เป็ นต้ น
เนื่องจาก BIM ประกอบด้ วย M: Model และ I: Information BIM จึงมีความพิเศษกว่า โมเดลสามมิติทวั่ ไป เพราะ
BIM สามารถบรรจุข้อมูลคุณสมบัติตา่ งๆ ที่เสมือนจริงได้ จึงช่วยให้ วศิ วกรสามารถออกแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็กหรื อคอนกรี ต
อัดแรงได้ โดยการใส่เหล็กหรื อลวดอัดแรงลงในโมเดล ทาให้ โมเดลสามมิติของ BIM อย่างเช่น เสา-คานคอนกรี ต เป็ นเสา-คาน
เสมือนจริ งที่สามารถส่งต่อให้ โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้ างต่อได้ ทนั ที หากมีการออกแบบที่ผิดพลาด เช่นใส่เหล็กไม่เพียงพอ
โครงสร้ างไม่สามารถรับแรงได้ อย่างปลอดภัย โปรแกรมก็จะเตือนจึงสามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือเพื่อการตรวจสอบรายการคานวน
ซ ้าได้ ในอีกทางนึง และเมื่อการออกแบบแล้ วเสร็ จ สถาปนิกหรื อวิศวกรสามารถผลิตแบบ CAD ในรูปแบบเดิมที่ทกุ คนคุ้นเคย

ได้ โดยการตัด section จาก BIM ได้ ทนั ที ซึง่ องค์ประกอบของแบบต่างๆ จะแสดงออกมาครบถ้ วนตามทีใ่ ส่ลงไปในโมเดล ทา
ให้ ในโครงการสามารถลดจานวนพนักงานเขียนแบบลงได้ เนื่องจากสถาปนิกหรื อวิศวกรสามารถจบงานออกแบบได้ ด้วยตัวเอง
ในอดีตวิศวกรจาเป็ นต้ องสร้ างแบบจาลองย่อส่วนเพื่อหาผลกระทบจากการดาเนินโครงการในการพิสจู น์ผลการ
คานวนและการออกแบบ แต่ในปั จจุบนั ด้ วยเทคโนโลยี BIM ระหว่างที่สถาปนิกทาการออกแบบโครงการ วิศวกรก็สามารถ
นาเอาโมเดลที่อยูร่ ะหว่างการออกแบบมาวิเคราะห์ทางวิศวกรรมไปพร้ อมกันบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้
ไม่วา่ จะเป็ นการ
วิเคราะห์การไหลของอากาศทีต่ ้ องใช้ อโุ มงค์ลม การวิเคราะห์จาลองสถานการณ์ไฟใหม้ , ควันไฟ และการอพยพคนหนีไฟจาก
อาคารขนาดใหญ่ ศูนย์การค้ า และสถานีรถไฟฟ้าต่างๆ
สาหรับการออกแบบอาคารสูง การวิเคราะห์การไหลของน ้า การพัดพาและการกัดเซาะสาหรับการออกแบบเขื่อน
ฝาย คลองส่งน ้า โดยใช้ โปรแกรมประเภท CFD (Computational Fluid Dynamics) หรื อการวิเคราะห์ด้านการจราจร ทัง้
รถยนต์และคนเดินเท้ า สาหรับการออกแบบสาธารณูปโภคพื ้นฐาน เช่น ถนน สะพาน รถไฟฟ้า โดยใช้ โปรแกรมประเภท Traffic
Simulation ซึง่ ผลที่ได้ รับแทบจะไม่แตกต่างจากการทดสอบโดยใช้ แบบจาลองย่อส่วนในห้ องปฏิบตั ิการ นอกจากนี ้ยังสามารถ
นาไปใช้ กบั การทา Presentation ทังในรู
้ ปแบบของ ภาพนิ่ง ภาพเคลือ่ นไหว อนิเมชัน่ หรื อ Physical Model ที่ทาด้ วย 3D
Printer
นอกจากนี ้ หากนักออกแบบ สถาปนิกและวิศวกรสามารถนาเอาระบบ BIM ไปต่อยอดหรื อผนวกเข้ ากับเทคโนโลยีอื่น
ๆ ได้ ก็จะยิ่งเพิม่ ประสิทธิภาพเท่าทวีคณ
ู ยกตัวอย่างเช่นหากเราจะตัดถนนเส้ นหนึง่ ผ่านภูมิประเทศ วิศวกรบางท่านสามารถ
นาเอาระบบการสารวจด้ วยอากาศยานไร้ คนขับหรื อโดรน ทาการบินสารวจพื ้นที่โครงการเพื่อเก็บค่าความสูงตา่ ของภูมิประเทศ
ในรูปแบบ Point Cloud และเก็บรายละเอียดแล้ วใช้ วิธี Photogrammetry มาจัดทาเป็ นแผนที่ภมู ิประเทศ ซึง่ ใช้ เวลาในการ
สารวจน้ อยกว่าการส่องกล้ องเก็บค่าระดับแบบเดิม ๆ เพื่อนามาประกอบการออกแบบถนน ปรับเปลีย่ นหน้ าตัดให้ ทางโค้ งมี
ความลาดเอียงที่เหมาะสม ออกแบบสะพานข้ ามภูมิประเทศ ทางน ้า ให้ กลมกลืนกับธรรมชาติ คานวณหาปริ มาณดินขุดดินถม
สาหรับถนนตลอดเส้ นทาง และประเมินมูลค่าโครงการได้ อย่างรวดเร็ ว ช่วยร่นระยะเวลาการพัฒนาโครงการได้ เป็ นอย่างดี
เทคโนโลยีด้าน IT ทีพ่ ฒ
ั นาไปมากดังกล่าวนี ้สามารถนามาใช้ ในการสนับสนุนวิศวกรให้ ทางานได้ มีประสิทธิภาพมาก
ขึ ้น การทางานด้ วย BIM สอดคล้ องกับ นโยบาย Thailand 4.0 ในการนามาใช้ เป็ นมาตรฐานงานวิศวกรรมและถาปั ตยกรรม
ของประเทศไทย.

