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บทคัดยอ 

การประยุกตใชแบบจําลองสารสนเทศอาคารหรือ BIM ชวยใหเกิดความรวดเร็วและความนาเชื่อถือในการถอดปริมาณ

งาน อยางไรก็ตามผลลัพธดังกลาวไมไดเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ ปริมาณงานบางสวนอาจขาดหายเพราะการทําแบบจําลองไม

ครบถวน และปริมาณงานบางสวนอาจมากเกินเพราะการทับซอน งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางในการทํา

แบบจําลองสนเทศอาคารเพื่อเพิ่มความแมนยําในการถอดปริมาณงานผนังอาคาร ในกรณีของบานพักอาศัยชั้นเดียว โดยทํา

แบบจําลองสารสนเทศอาคารดวยโปรแกรม Revit2019 แลวพิจารณาผลการถอดปริมาณงานของโปรแกรมจากการจําลอง

องคประกอบในลักษณะตางๆ เปรียบเทียบกับการผลการคํานวณมือ ผลการศึกษาพบวาแนวทางการจําลององคประกอบ

อาคารสงผลตอความแมนยําในการถอดปริมาณงาน แนวทางการจําลองที่ไมเหมาะสม เชน มีการทับซอน การไมศึกษา

ความสัมพันธของคําสั่งในโปรแกรมกับปริมาณงานที่ถอดได การอานปริมาณงานที่ถอดไดขาดหายไปหรือนับซ้ํา ทําใหเกิด

ความคลาดเคลื่อนในการถอดปริมาณงานผนังและผิวผนัง รอยละ -23.46 ถึง 30.65 คิดเปนความคลาดเคลื่อนของการ

กําหนดราคากลางรอยละ -5.08 ถึง 24.01 หรือ -4,188 ถึง 19,787 บาท การเลือกใชแนวทางการจําลององคประกอบที่

เหมาะสม เชน สรางขอบเขตของผนังในแนวดิ่งตามจริง การปรับขอบเขตของผิวผนังภายนอก การใชคําสั่ง join geometry 

กับเสาโครงสราง การเลือกอานคาปริมาณงานที่ถูกตอง จะไดปริมาณงานที่ถอดดวยโปรแกรมใกลเคียงกับการถอดปริมาณ

ดวยมือ มีความแตกตางในการถอดปริมาณงานผนังแตละสวนรอยละ -2.12 ถึง 4.70 หรือคิดเปนความแตกตางในการคิด

ราคากลางรอยละ 0.76 หรือ 966 บาท เทียบกับการถอดปริมาณดวยมือคร้ังที่ 2 ที่มีราคากลาง 126,898 บาท โดยพบวาการ

ถอดปริมาณงานดวยมือในคร้ังแรกมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการอานแบบ 2 มิติคลาดเคลื่อน  

คําสําคัญ: แบบจําลองสารสนเทศอาคาร  การถอดปริมาณงาน   ความแมนยํา   ผนัง   แนวทางการจําลอง  

Abstract 

The quantity takeoff method using the BIM tool is proven to be faster and reliable than the 

traditional 2D-based method. However, this is not an automatic process. Some data can be 

underestimated due to incomplete modeling, while some data can be overestimated due to overlap 

modeling. The research objective is to propose BIM modeling guideline for enhancing the accuracy of 

architectural walls quantity Takeoff with the case study of one story residence. REVIT 2019 was used in 

this study. BIM based quantity takeoff results with difference modeling method were compared with 
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manual quantity takeoff. The results showed that the ways to model the components (walls, structural 

columns, structural beams and floors) affected the accuracy of BIM-based quantity takeoff. Inappropriate 

component modeling, such as no considering of object overlapping, and double count in a material 

takeoff report can make the error about -23.46 to 30.65% in quantity takeoff, or -5.08 to 24.01%, or -

4,188 to 19,787 Baht in cost estimation, comparing with actual construction. While, the accuracy of BIM-

based quantity takeoff came with appropriate component modeling, such as consistence wall height 

modeling with real construction, using the join geometry command, and careful considering in a material 

takeoff report. Finally, the results showed that BIM-based quantity takeoff with this BIM modeling 

guideline give the accuracy architectural wall quantity takeoff with only -2.12 to 4.70% error in quantity 

and 0.76% or 966 Baht errors in cost estimation, comparing with 126,898 Baht of second manual quantity 

takeoff. While, first manual quantity takeoff had a mistake from incomplete count. 

Keywords: BIM, Quantity Takeoff, Accuracy, Walls, Modeling Guildeline 

1. ที่มาและความสําคัญ 

 BIM (Building Information Modeling) หรือ แบบจําลองสารสนเทศอาคาร เปนแนวคิดที่ถูกพัฒนาข้ึน เพื่อใชใน

กระบวนการออกแบบและกอสรางอาคาร โดยการสรางแบบจําลองอาคาร (Building Model) พรอมขอมูลหรือสารสนเทศ 

(Information) ในองคประกอบของแบบจําลองนั้นๆ จําลองการกอสรางของอาคารจริง แนวคิดของ BIM ไดถูกนําเสนอคร้ัง

แรกโดย Charles M. Eastman ตีพิมพในวารสารเอไอเอ (AIA Journal) เมื่อป ค.ศ. 1975 ในคร้ังนั้นใชชื่อวา “Building 

Description System” จน ค.ศ. 1986 จึงเปลี่ยนมาใชคําวา “Building Information Modeling” ที่นําเสนอโดย Robert 

Aish ในปจจุบัน BIM ถูกนํามาใชกับงานออกแบบสถาปตยกรรมมากข้ึน เนื่องจากความสามารถในการผนวกการทํางาน

ออกแบบสถาปตยกรรม ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เขาดวยกันไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถนําแบบจําลองและขอมูล

ตางๆ ในแบบจําลองอาคาร ไปใชในข้ันตอๆไป รวมถึงงานในสาขาวิชาชีพดานอ่ืนที่เก่ียวของ เชน งานดานวิศวกรรม งาน

กอสรางและบริหารโครงการกอสราง งานบํารุงรักษาและบริหารจัดการอาคาร และงานวิเคราะหการใชพลังงานในอาคาร เปน

ตน (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2558) ผลการสํารวจรอยละความคิดเห็นของผูที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรม

กอสราง จํานวน 200 ตัวอยางในประเทศไทย แสดงใหเห็นประโยชนในการทํางานของ BIM 5 ลําดับแรก คือ 1.ลดปญหา

ความขัดแยงจากแบบกอสราง รอยละ 88 2.การกอสรางมปีระสิทธิภาพและรวดเร็วข้ึน รอยละ 85 3.แบบกอสรางมีคุณภาพดี

ข้ึน รอยละ 80 4.ควบคุมมูลคาโครงการไดงาย รอยละ 72 และ 5.ประมาณราคาไดถูกตองแมนยํา รอยละ 70 (สุพฤทธิ์ ตั้ง

พฤทธิ์กุล และณัฐวฒุิ สวัสดิ์สุข, 2558) 

แมวาการประยุกตใชแบบจําลองสารสนเทศอาคารหรือ BIM พิสูจนใหเห็นวาชวยใหเกิดความรวดเร็วและความ

นาเชื่อถือในการถอดปริมาณงาน อยางไรก็ตามผลลัพธดังกลาวนั้นไมไดเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ เพราะปริมาณงานบางสวนอาจลด

ต่ําลงหรือขาดหายไปเพราะการทําแบบจําลอง (BIM Modeling) ไมครบถวน และปริมาณงานบางสวนอาจมากเกินเพราะการ

ทับซอนขององคประกอบในแบบจําลอง (Khosakitchalert, et al., 2018) 



 

 

2. วัตถุประสงค 

 งานวิจยัฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพือ่ศึกษาแนวทางในการทําแบบจาํลองสนเทศอาคารเพื่อเพิ่มความแมนยําในการถอด

ปริมาณงานผนังอาคาร ในกรณีของบานพักอาศัยชัน้เดียว 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การทํางานของ BIM เปนการสรางแบบจําลองอาคารข้ึนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยแบบจําลองอาคารนี้

ประกอบข้ึนจากองคประกอบตางๆของอาคาร เชน เสา ผนัง พื้น หลังคา ประตู หนาตาง ซึ่งองคประกอบตางๆ จะประกอบ

ไปดวยขอมูลกราฟก (Graphics) ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ  เชน ขนาด ระยะ สี วัสดุ เปนตน และขอมูลที่ ไมใชกราฟก          

(Non-Graphics) เชน ขอมูลผูผลิต รุน ราคา เปนตน ซึ่ง BIM จะทําการเก็บแบบจําลองอาคารพรอมขอมูลสารสนเทศทั้งหมด

รวมไวที่ฐานขอมูลกลางของระบบ (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2558) 

ในการทํางานดวย BIM โดยเฉพาะการสรางแบบจําลอง และการบันทึกขอมูลลงบนแบบจําลองนั้น ในมาตรฐานของ

ตางประเทศ มักจะมีการกําหนดสิ่งที่เรียกวา ระดับข้ันในการพัฒนา หรือ LOD (Level of Development) ไว โดย LOD 

เปนตัวกําหนดขอมูลในการสรางแบบจําลองวาจําเปนจะตองสรางแบบจําลองที่มีความละเอียดในระดับใด โดยจะอิงกับ

กระบวนการหรือข้ันตอนของการทํางานของวิชาชีพ และกําหนด LOD ออกมาเปนระดับข้ันตางๆ ในข้ันตอนการทําราคา

กลาง จะทําการถอดปริมาณงานจากแบบกอสราง ซึ่งจะใช LOD ในระดับ Construction Documents ที่กําหนดโดยสมาคม

สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ (2558) 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 4.1 กําหนดวิธีการสรางแบบจําลองอาคารที่แตกตางกัน ดังตารางที่ 1 และนําไปใชสรางแบบจําลองอาคารหองพัก

อาศัยชั้นเดียวอยางงาย ดวยโปรแกรม Autodesk REVIT 2019 (Student license) โดยประยุกตใชแนวทางของวันพิชิต 

แกวทอง (2558) และสุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล และณัฐวุฒิ สวัสดิ์สุข (2558) ประกอบดวยเสาโครงสราง คานรับพื้นชั้นลาง 

คานอะเส พื้น และผนัง ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2 โดยเลือกใช FAMILY ตอไปนี้ คือ Family: Structure column สําหรับ 

เสาโครงสราง Family: Structure beam สําหรับคาน และอะเส Family: Architecture floor สําหรับพื้น และ Family: 

BASIC WALL สําหรับผนัง  

 4.2 ศึกษาและวิเคราะหผลของวิธีการสรางแบบจําลองอาคารตางๆ ที่มีตอการถอดปริมาณงานผนังและผิวผนัง

ภายนอกและภายในดวย BIM และเปรียบเทียบกับปริมาณงานผนังที่คํานวณดวยมือตามแนวทางการวัดปริมาณงานกอสราง

อาคารในสวนงานของโครงสรางและงานสถาปตยกรรม (วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, 2550) 

 4.3 เลือกวิธีการสรางแบบจําลองที่ใหความแมนยําในการถอดปริมาณงานผนังและผิวผนังมากที่สุดจากขอ 4.2 รวมถึง

การประยุกตใช BIM อ่ืนๆ ในการสรางแบบจําลองอาคารบานพักอาศัยชั้นเดียว ใช  LOD ในระดับ Construction 

Documents โดยเลือกใชแบบบานแกวกลา จากโครงการแบบบานยิ้มเพื่ อประชาชนระยะที่  3 สํานักการโยธา 

กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเปนบานชั้นเดียว เนื้อที่ 75 ตารางเมตร ดังแสดงในรูปที่ 3 และทําการถอดปริมาณงานผนังและ

ผิวผนังภายนอกและภายในดวยโปรแกรม Autodesk REVIT2019 เปรียบเทียบกับการถอดปริมาณงานดวยมือตามแนว



 

 

ทางการวัดปริมาณงานกอสรางอาคารในสวนงานของโครงสรางและงานสถาปตยกรรมของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศ

ไทย (2550) 

  4.4 สรุปผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 วิธีการสรางแบบจําลองอาคารในงานวิจัยและสัญลักษณที่ใช 

วิธีการจําลอง สัญลักษณ 

เมื่อโมเดลความสูงผนังจากทองคานลางถึงหลังคานอะเส เพ่ือใหครอบคลุมงานฉาบโครงสรางคาน พ้ืน  

 1.ไมใชคําสั่ง Join Geometry ระหวางโครงสรางคาน พ้ืน และผนัง A 

 2.แนวผิวผนังเสมอกับเสาโครงสราง และใชคําสั่ง Join Geometry ระหวางโครงสรางคาน พ้ืน และผนัง B 

 3.แนวผิวผนังเกินเสาโครงสราง และใชคําสั่ง Join Geometry ระหวางโครงสรางคาน พ้ืน และผนัง C 

เมื่อโมเดลความสูงผนังจากระดับพ้ืนถึงหลังอะเส แลวยืดผิวผนังไปคลุมโครงสรางคานรับพ้ืน และคานอะเส  

 4.ไมใชคําสั่ง Join Geometry ระหวางโครงสรางคาน พ้ืน และผนัง D 

 5.แนวผิวผนังเสมอกับเสาโครงสราง และใชคําสั่ง Join Geometry ระหวางโครงสรางคาน พ้ืน และผนัง E 

 6.แนวผิวผนังเกินเสาโครงสราง และใชคําสั่ง Join Geometry ระหวางโครงสรางคาน พ้ืน และผนัง F 

เมื่อโมเดลความสูงผนังจากระดับพ้ืนถึงใตอะเส แลวยดืผิวผนังไปคลุมโครงสรางคานรับพ้ืน และคานอะเส  

 7.ไมใชคําสั่ง Join Geometry ระหวางโครงสรางคาน พ้ืน และผนัง G 

 8.แนวผิวผนังเสมอกับเสาโครงสราง และใชคําสั่ง Join Geometry ระหวางโครงสรางคาน พ้ืน และผนัง H 

 9.แนวผิวผนังเกินเสาโครงสราง และใชคําสั่ง Join Geometry ระหวางโครงสรางคาน พ้ืน และผนัง I 

เมื่อโมเดลความสูงผนังจากระดับพ้ืนถึงใตอะเส และโมเดลความกวางผนังจากริมนอกเสาถึงริมนอกเสา แนวกออิฐ

เสมอแนวเสาโครงสราง แนวผิวผนังเกินแนวเสาโครงสราง 
 

 10. ไมใชคําสั่ง Join Geometry ระหวางเสาโครงสราง และผนัง J 

 11.ใชคําสั่ง Join Geometry ระหวางเสาโครงสราง และผนัง K 

 

 
รูปที่ 1 ตัวอยางแบบจาํลองหองพักอาศัยชั้นเดียวอยางงายที่สรางดวยวิธีการสรางแบบจําลองอาคารที่แตกตางกัน 

แบบ A, B, E, H, I และ K 

 

 

 



 

 

5. ผลและวิจารณ 

ผลการศึกษาวิธีการสรางแบบจําลองอาคารตางๆ ที่มีตอการถอดปริมาณงานผนังและผิวผนังภายนอกและภายใน

ดวย BIM โดยเปรียบเทียบกับการถอดปริมาณงานผนังคํานวณดวยมือ ตามแนวทางการวัดปริมาณงานกอสรางอาคารในสวน

งานของโครงสรางและงานสถาปตยกรรม (วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, 2550) ดังรูปที่ 4 พบวา

แนวทางการจําลององคประกอบอาคารสงผลตอความแมนยําในการถอดปริมาณงาน แนวทางการจําลองที่ไมเหมาะสม ทําให

เกิดความคลาดเคลื่อนในการถอดปริมาณงานผนังและผิวผนัง รอยละ -23.46 ถึง 30.65 คิดเปนความคลาดเคลื่อนของการ

กําหนดราคากลางรอยละ -5.08 ถึง 24.01 หรือ -4,188 ถึง 19,787 บาท เชน ความไมสมจริงในการจําลองผนัง มีการทับ

ซอนของผนังกับคานหรืออะเสหรือเสา ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการถอดปริมาณงานผนังกอ รอยละ 30.65, 12.90 และ 

13.00 ในกรณีของการจําลองผนังซอนทับกับคานและอะเส (A) กรณีของการจําลองผนังซอนทับกับอะเส (D) และกรณีของ

การจําลองผนังซอนทับกับเสา (J) ตามลําดับ การไมศึกษาความสัมพันธของคําสั่ง Join geometry ในโปรแกรมกับปริมาณ

งานที่ถอดได ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการถอดปริมาณงานผนังกอ รอยละ 27.61 และ 11.57 ในกรณีของการจําลอง

ผนังซอนทับกับคาน และอะเส (C) และกรณีของการจําลองผนังซอนทับกับอะเส (F) ตามลําดับ และเกิดความคลาดเคลื่อนใน

ปริมาณผิวผนังภายนอก รอยละ -23.46 ในกรณี B, E และ H นอกจากนี้ยังพบวาการอานปริมาณงานที่ถอดจากโปรแกรม

ขาดหายไปหรือนับซ้ําก็เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อน สวนแนวทางการจําลององคประกอบที่เหมาะสมที่ทําใหเกิด

ความแมนยําในการถอดปริมาณงานผนัง ไดแก สรางขอบเขตของผนังในแนวดิ่งตามจริง การปรับขอบเขตของผิวผนังภายนอก 

การใชคําสั่ง join geometry เสาโครงสรางกับผนัง การเลือกอานคาปริมาณงานที่ถูกตอง ไมนับซ้ํา ดังวิธี G, I และ K ไมมี

ความคลาดเคลื่อนในการถอดปริมาณงานผนังและผวิผนังภายนอกและภายใน 

 
 

รูปที่ 2 การพิจารณาการทบัซอนระหวางคานอะเสคอนกรีตเสริมเหล็กรับโครงหลังคาและผนัง (ซาย) กอนการ joint คานอะ

เสกับผนัง (ขวา) หลังการ join คานอะเสกับผนัง 

 

  
 

รูปที่ 3 ตัวอยางรูปดาน 1 และแบบจําลอง 3 มิติ บานแกวกลา 



 

 

ผลการวิจัยพบวาในการสรางแบบจําลองอาคารบานพักอาศัยชั้นเดียว (แบบบานแกวกลา) โดยเลือกใชแนวทางการ

จําลององคประกอบที่เหมาะสม วิธี G และ K จากผลการวิเคราะหในข้ันแรก ไดแก การสรางขอบเขตของผนังในแนวดิ่งตาม

จริง การปรับขอบเขตของผิวผนังภายนอกใหครอบคลุมงานฉาบคานและอะเสโครงสราง การใชคําสั่ง join geometry เสา

โครงสรางกับผนัง การเลือกอานคาปริมาณงานที่ถูกตอง จะไดปริมาณงานที่ถอดดวย BIM ใกลเคียงกับการถอดปริมาณดวย

มือ มีความแตกตางในการถอดปริมาณงานผนังแตละสวนเพียงรอยละ -2.12 ถึง 4.70 ดังแสดงในรูปที่ 5 หรือคิดเปนความ

แตกตางในการคิดราคากลางรอยละ 0.76 หรือ 966 บาท (ราคากลาง 127,864 บาท) เทียบกับการถอดปริมาณดวยมือคร้ังที่ 

2 ที่มีราคากลาง 126,898 บาท ดังแสดงในรูปที่  6 นอกจากยังพบวาการถอดปริมาณงานดวยมือในคร้ังแรกมีความ

คลาดเคลื่อนเนื่องจากการอานแบบ 2 มิติคลาดเคลื่อน แสดงใหเห็นวาการถอดปริมาณงานดวย BIM โดยใชวิธีการจําลอง

อาคารที่เหมาะสมและเลือกอานคาอยางระมัดระวัง ชวยใหเกิดความแมนยําในการถอดปริมาณงานผนังและผิวผนัง สอดคลอง

กับงานวิจัยของสุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล และณัฐวุฒิ สวัสดิ์สุข (2558) และ Khosakitchalert และคณะ (2018) 

 

รูปที่ 4 ผลของวิธีการจําลองอาคารแบบตางๆ ที่มีตอความคลาดเคลื่อนของปริมาณงานผนังที่ถอดดวย BIM 

เปรียบเทียบกับปริมาณงานผนังที่สอดคลองกับงานกอสรางจริงที่คํานวณดวยมือ 

 

6.สรุปผล  

ความแมนยําของการถอดปริมาณงานโดยการประยุกตใชแบบจําลองสารสนเทศอาคารหรือ BIM ไมไดเกิดข้ึนโดย

อัตโนมัติ การถอดปริมาณงานโดยประยุกตใช BIM ตองทําความเขาใจและเลือกใชวิธีการจําลองอาคารที่เหมาะสมพรอมกับ

เลือกอานคาอยางระมัดระวัง ซึ่งจะชวยใหเกิดความแมนยําในการถอดปริมาณงานผนังและผิวผนัง แนวทางการจําลองอาคาร

ที่ไมเหมาะสม เชน มีการทับซอน การไมศึกษาความสัมพันธของคําสั่งในโปรแกรม (เชน Join Geometry) กับปริมาณงานที่

ถอดได การอานปริมาณงานที่ถอดไดขาดหายไปหรือนับซ้ํา ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการถอดปริมาณงานผนังและผิว
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ความคลาดเคลื่อนจากการคํานวณดวย BIM เทียบกับคํานวณมือ (รอยละ): ผนังกอ

ความคลาดเคลื่อนจากการคํานวณดวย BIM เทียบกับคํานวณมือ (รอยละ): ผิวผนังภายนอก

ความคลาดเคลื่อนจากการคํานวณดวย BIM เทียบกับคํานวณมือ (รอยละ): ผิวผนังภายใน

ความคลาดเคลื่อนจากการคํานวณดวย BIM เทียบกับคํานวณมือ (รอยละ): ราคากลาง

ความคลาดเคลื่อนของการคํานวณราคากลางดวย BIM เทียบกับการคํานวณมือ (บาท)
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ผนังไดสูงถึง รอยละ -23.46 ถึง 30.65 ในระหวางที่การเลือกใชแนวทางการจําลององคประกอบที่เหมาะสม เชน สราง

ขอบเขตของผนังในแนวดิ่งตามจริง การปรับขอบเขตของผิวผนังภายนอก การใชคําสั่ง join geometry กับเสาโครงสราง การ

เลือกอานคาปริมาณงานที่ถูกตอง จะไดปริมาณงานที่ถอดดวยโปรแกรมใกลเคียงกับการถอดปริมาณดวยมือ มีความแตกตาง

ในการถอดปริมาณงานผนังแตละสวนเพยีงรอยละ -2.12 ถึง 4.70 หรือคิดเปนความแตกตางในการคิดราคากลางรอยละ 0.76 

หรือ 966 บาท เทียบกับการถอดปริมาณดวยมือคร้ังที่ 2 ที่มีราคากลาง 126,898 บาท 

 
รูปที่ 5 ผลของการเลือกใชแนวทางจําลองอาคารดวยวิธีที่เหมาะสมที่มีตอปริมาณงานผนังที่ถอดไดเปรียบเทียบกับการถอดปริมาณดวยมือ 

 
รูปที่ 6 ผลของการเลือกใชแนวทางจาํลองอาคารดวยวิธีที่เหมาะสมที่มีตอการคํานวณราคากลางเปรียบเทียบกับการคํานวณ

ราคากลางจากการถอดปริมาณดวยมือ 
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