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บทคดัย่อ 

บทความน้ีเสนอผลการศกึษาเปรยีบเทยีบการประมาณวสัดุต่อหน่วยของอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็

ทีก่่อสรา้งในระบบเสา คาน พืน้ ใชส้าํหรบัพกัอาศยั 5-8 ชัน้และ 3-5 ชัน้ ทีม่คีวามคลา้ยกนัมพีืน้ที่

อาคารตัง้แต่ 1136-7510 ตารางเมตร และ 690-2775 ตารางเมตร อย่างละ 6 โครงการ เพื่อหา

ปรมิาณวสัดุเป็นรอ้ยละเทยีบกบัปรมิาณวสัดุทัง้หมดในหมวดคอนกรตี เหลก็เสรมิ และไมแ้บบ ใน

องคอ์าคารหลกั 5 หมวด คอื ฐานรากรวมตอมอ่ คาน เสา พืน้ และงานเบด็เตลด็ รวมทัง้หาปรมิาณ

วสัดุต่อหน่วยของพื้นที่อาคาร และต่อหน่วยปรมิาตรของคอนกรตี และยงัได้แยกวเิคราะห์ราคา

เฉลีย่เป็นรอ้ยละตามหมวดงาน ไดแ้ก่ งานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า และงาน

ระบบสุขาภบิาล ต่อราคาวสัดุรวมคา่แรงของงานทัง้หมด ผลการศกึษาจากงานวจิยัน้ีพบวา่ค่าเฉลีย่

ของปรมิาณคอนกรตี เหลก็เสรมิ และไมแ้บบต่อหน่วยของพืน้ทีอ่าคาร (ตารางเมตร) ของอาคาร
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คอนกรตีเสรมิเหลก็ทีก่่อสรา้งในระบบเสา คาน พื้น ใชส้ําหรบัพกัอาศยั 5-8 ชัน้และ 3-5 ชัน้มคี่า

ใกลเ้คยีงกนัและไดค้่าเฉลีย่ประมาณ 0.215 ลูกบาศก์เมตร 27.30 กโิลกรมั และ 2.53 ตารางเมตร 

ตามลาํดบั สว่นราคาเฉลีย่เป็นรอ้ยละตามหมวดงาน ไดแ้ก่ งานโครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม งาน

ระบบไฟฟ้าและงานระบบสุขาภิบาลมคี่าประมาณ 39.50, 44.36, 9.67 และ 6.47 ตามลําดบั ค่า

ดงักลา่วสามารถนําไปใชใ้นการประเมนิราคาคา่ก่อสรา้งอยา่งหยาบหรอืโดยสงัเขปในเบือ้งตน้ได ้

คาํสาํคญั: การประมาณราคาต่อหน่วย, การประมาณราคาอาคารพกัอาศยั 

 

ABSTRACT 

This paper deals with a study and compare Unit Quantities Estimation for 5-8 and 3-5 storeys 

similar reinforce concrete residential building 6 projects of each in column-beam-slab 

construction system has round of 1,136-7,510 sq.m and 690-2775 sq.m aimed to find 

quantities of concrete, reinforcement and formwork of 5 items of building are footing & post, 

beam, column, slab and others item to compare in percentage and per unit of building’s area 

(m2) and per unit of concrete’s volume. And then the analysis to classify the cost percentage 

of the structural work, architectural work, electrical work and sanitary work respectively to 

compared with the total cost of building. The results of this research find the average quantity 

of concrete, reinforcement and formwork per unit of building’s area nearly are 0.215 m3, 

27.30 kg and 2.53 m2 respective. And find the percentage of the structural work, architectural 

work, electrical work and sanitary work are 39.50, 44.36, 9.67 and 6.47 respective. These 

results can be used to estimate the primary cost of the residential building project. 

KEYWORDS: Unit Quantities Estimation, Residential Building Estimation 

 

1.  บทนํา 

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นงานที่มีความสําคัญ ทัง้น้ีเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะใช้

ประกอบการตดัสนิใจดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปเพื่อใหโ้ครงการบรรลุเป้าหมายที่วางไว ้

การประมาณราคาค่าก่อสรา้งอาคารพกัอาศยัโดยทัว่ไปทีนิ่ยมใช ้ไดแ้ก่ การประมาณอย่างหยาบ

หรือโดยสงัเขปและการประมาณโดยละเอียด [1] การประมาณอย่างหยาบที่นิยมใช้คือวิธีการ

ประมาณราคาต่อหน่วยพื้นที่ของอาคาร มกัถูกนํามาใช้คํานวณราคางานออกแบบเบื้องต้นใน

ระหว่างการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อให้ผูอ้อกแบบและเจ้าของโครงการได้ทราบ

งบประมาณทีใ่กลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ดเพือ่ใชต้ดัสนิใจในโครงการทีจ่ะลงทุนและออกแบบ

ก่อสรา้งอาคารต่อไป  
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ดว้ยเลง็เหน็ว่างานก่อสรา้งอาคารพกัอาศยั 3-8 ชัน้ในประเทศไทยซึ่งสูงไม่เกนิ 23 เมตร มี

เป็นจํานวนมากเพราะไม่เขา้ข่ายอาคารสูง จงึได้เลอืกอาคารกลุ่มน้ีมาเพื่อทําการศกึษาเพื่อหา

ผลลพัธใ์หม่ๆ  และเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูทีม่ผีูศ้กึษาเป็นแนวทางไวบ้า้งแลว้ [2-4] 

 

2.  การศึกษาท่ีผา่นมา 

พภิพ สุนทรสมยั [2] ได้นําเสนอผลการประมาณจํานวนวสัดุก่อสร้างอาคาร (วธิีลดั) ของ

อาคารสูง 3-8 ชัน้ ในรูปแบบของปริมาณวสัดุต่อหน่วย ได้ค่าคอนกรีตและเหล็กเสริม 0.2896 

ลูกบาศก์เมตร และ 63.40 กโิลกรมัต่อพืน้ทีข่องอาคาร 1 ตารางเมตร และไดค้่าไมแ้บบและเหลก็

เสรมิ 17.08 ลกูบาศกฟุ์ต และ 206-221 กโิลกรมัต่อคอนกรตี 1 ลกูบาศกเ์มตร 

ขวญัชยั บํารุงชาต ิและคณะ [3] ได้ทําการศกึษาการประมาณวสัดุต่อหน่วยของอาคารพกั

อาศยั 3-5 ชัน้ ไดค้่าคอนกรตีและเหลก็เสรมิ 0.21 ลกูบาศกเ์มตร และ 21.39 กโิลกรมัต่อพืน้ทีข่อง

อาคาร 1 ตารางเมตร และไดค้่าไมแ้บบและเหลก็เสรมิ 11.50 ตารางเมตร และ 106.06 กโิลกรมัต่อ

คอนกรตี 1 ลกูบาศกเ์มตร 

สนธยา แดงประเสรฐิ และคณะ [4] ไดท้ําการศกึษาการประมาณวสัดุต่อหน่วยของอาคารพกั

อาศยั 5-8 ชัน้ ไดค้่าคอนกรตีและเหลก็เสรมิ 0.22 ลกูบาศกเ์มตร และ 33.20 กโิลกรมัต่อพืน้ทีข่อง

อาคาร 1 ตารางเมตร และไดค้่าไมแ้บบและเหลก็เสรมิ 12.17 ตารางเมตร และ 147.76 กโิลกรมัต่อ

คอนกรตี 1 ลกูบาศกเ์มตร 

 

3.  วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตของการศึกษา 

ในการศกึษาน้ีมุง่เน้นศกึษาเปรยีบเทยีบเฉพาะการประมาณวสัดุต่อหน่วยของอาคารคอนกรตี

เสรมิเหลก็ทีก่่อสรา้งในระบบเสา คาน พืน้ ใชส้าํหรบัพกัอาศยั 3-5 และ 5-8 ชัน้ ทีม่น้ํีาหนักบรรทุก

จรกระทาํ 200 กโิลกรมั/ตารางเมตร ทีอ่า้งองิ [3, 4] ไดท้าํการศกึษาไวแ้ลว้ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

3.1 เพื่อเปรยีบเทยีบค่ารอ้ยละของปรมิาณวสัดุในแต่ละองคอ์าคาร ไดแ้ก่ งานฐานราก 

รวมตอมอ่ คาน เสา พืน้ และงานเบด็เตลด็เทยีบกบัปรมิาณวสัดุทัง้หมดในหมวดเดยีวกนั  

3.2 เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของปรมิาณวสัดุ ไดแ้ก่ คอนกรตี เหลก็เสรมิ และไมแ้บบ 

ต่อหน่วยของพืน้ทีอ่าคาร  

3.3 เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของปรมิาณวสัดุ ไดแ้ก่ เหลก็เสรมิ และไมแ้บบต่อหน่วย

ของปรมิาตรคอนกรตี  

3.4 เพื่อเปรยีบเทยีบค่าร้อยละของราคาค่าวสัดุรวมค่าแรงในแต่ละหมวดได้แก่ งาน

โครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า และงานระบบสุขาภบิาลเทยีบกบัราคารวมของงาน

ทีก่ลา่วมาทัง้หมด  
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โดยในการศกึษาน้ีไดก้าํหนดนิยามและขอบเขตต่างๆ ไวด้งัน้ี 

1) พื้นที่อาคาร หมายถงึ พื้นที่ที่คํานวณจากแบบก่อสรา้งในส่วนที่เป็นพื้นที่ใชส้อยใน

ห้องพกั โดยคดิรวมพื้นที่ของเฉลยีงหรอืระเบยีงที่อยู่นอกห้องรวมกบัพื้นที่ใช้สอยในอาคารเป็น

พืน้ทีแ่ต่ละชัน้ เน่ืองจากเฉลยีงหรอืระเบยีงของอาคารประเภทน้ีจะอยู่ในตวัอาคารทีม่หีลงัคาคลุม 

โดยพืน้ทีร่ะเบยีงจะมปีระมาณรอ้ยละ 8-10 ของพืน้ทีท่ ัง้หมดของอาคาร [2-4] พืน้ทีอ่าคารในทีน้ี่มี

หน่วยเป็นตารางเมตร 

2) ไมแ้บบ หมายถงึ ปรมิาณเฉลีย่ของไมจ้ากการนําไมค้ร่าวขนาด 1 ½ ×3 น้ิว และนํา

ไม้แบบขนาด 1×6 น้ิว และ 1×8 น้ิว มาทําไม้แบบ โดยคิดเฉลี่ยจํานวนไม้ดงักล่าวออกมาเป็น

ตารางเมตร 

3) เหลก็เสรมิ หมายถงึ ปรมิาณเหลก็เสรมิในโครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็  

4) งานคอนกรตี หมายถึง คอนกรตีทัง้หมดที่เป็นส่วนของโครงสร้างรวมทัง้คอนกรตี

หยาบกน้หลุมดว้ย  

5) งานเบด็เตลด็ หมายถงึ งานส่วนโครงสรา้งบนัได ถงัเกบ็น้ํา บ่อเกรอะ ผนังหอ้งลฟิต์ 

เสาเอน็ และงานอื่น ๆ ทีน่อกเหนือจากงานฐานรากรวมตอมอ่ คาน เสาและพืน้  

6) ราคากลางและค่าแรง จากการศกึษาไดอ้า้งองิราคากลางวสัดุก่อสรา้ง และค่าแรงงาน

จากสาํนกังานปลดักระทรวงพาณชิย ์เมือ่ปี พ.ศ. 2550 และ 2553 [5] 

 

4. วิธีการศึกษา 

ในการศกึษาน้ีไดเ้ลอืกตวัอย่างอาคารประเภทคอนกรตีเสรมิเหลก็ทีก่่อสรา้งในระบบเสา คาน 

พื้นเพื่อพกัอาศยั 5–8 ชัน้และ 3-5 ชัน้ มพีื้นที่อาคาร 1,136-7,510 ตารางเมตร และ 690-2775 

ตารางเมตร อยา่งละ 6 โครงการ ทีก่่อสรา้งในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีม่รีปูแบบอาคาร

คลา้ยกนัมาทําการศกึษาและวเิคราะห ์เน่ืองจากน้ําหนักบรรทุกจรทีก่ฎหมายกําหนดใหใ้ชส้ําหรบั

การออกแบบอาคารประเภทพกัอาศยัมคี่า 200 กโิลกรมั/ตารางเมตร ซึ่งมคีวามแตกต่างไปจาก

อาคารประเภทอื่น จงึไม่ควรนําอาคารต่างประเภทมาเปรยีบเทยีบกนัเพราะย่อมส่งผลต่อปรมิาณ

ของวสัดุและราคาค่าก่อสร้างที่แตกต่างกนัออกไปด้วย การศึกษาเปรียบเทียบอาคารประเภท

เดยีวกนัน่าจะเหน็ผลลพัธท์ีช่ดัเจนกวา่  และในการศกึษาไดใ้ชว้ธิปีระมาณการอยา่งละเอยีดโดยวธิี

ประมาณราคาจากปรมิาณวสัดุก่อสรา้งและแรงงานต่อหน่วยโดยมขีัน้ตอนของการศกึษาดงัน้ี 

4.1 ศกึษาขอ้มลูและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ราคาค่าอา้งองิในการประมาณการ และ

คดัเลอืกแบบก่อสรา้งของอาคารตวัอย่างประเภทคอนกรตีเสรมิเหลก็ที่ก่อสรา้งในระบบเสา คาน 

พืน้เพือ่พกัอาศยั 5–8 ชัน้ทีเ่ป็นอพารต์เมนตแ์ละคอนโดมเินียม มพีืน้ทีอ่าคาร 1,136-7,510 ตาราง

เมตร และอาคาร 3-5 ชัน้ ทีเ่ป็นทาวน์โฮมและ อพารต์เมนต์ มพีืน้ทีอ่าคาร 690-2775 ตารางเมตร 

อยา่งละ 6 โครงการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลเพือ่ใหไ้ดฐ้านขอ้มลูราคาเดยีวกนั  
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4.2 จดัเตรยีมแบบฟอรม์ทีใ่ชใ้นการประมาณราคาและทาํการประมาณราคาอาคารทีพ่กั

อาศยั 5–8 ชัน้ และ 3-5 ชัน้ อย่างละ 6 โครงการ ตามแบบฟอร์มมาตรฐานเดยีวกนั โดยการวดั

ปรมิาณงานจะคาํนวณปรมิาณสุทธติามแบบและยดึถอืวธิคีดิตามหลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลาง

งานก่อสร้างอาคารของกรมบญัชกีลาง [1] และแนวทางการวดัปรมิาณงานก่อสร้างอาคาร ของ 

วสท. [6] จากนัน้ทําการคํานวณหาราคาค่าวสัดุรวมทัง้ค่าแรงในแต่ละหมวดงานและตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง ก่อนกรอกรายละเอยีดลงในบญัชปีรมิาณงาน (Bill of Quantities, BOQ)  

4.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล หลงัจากทําการวดัปรมิาณงานโดยคํานวณปรมิาณสุทธิตาม

แบบและยดึถอืวธิคีดิตามหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้งอาคารของกรมบญัชกีลาง 

[1] จากนัน้ทําการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณของวสัดุหลกัในงานโครงสรา้ง ไดแ้ก่ คอนกรตี เหลก็เสรมิ 

และไม้แบบ โดยแยกวเิคราะห์เป็น 5 หมวด คอื งานฐานรากรวมตอม่อ คาน เสา พื้น และงาน

เบด็เตลด็ของแต่ละโครงการแลว้มาคาํนวณเพือ่เปรยีบเทยีบเชงิปรมิาณเป็นรอ้ยละ โดยอาคาร 3-5 

ชัน้ และ 5-8 ชัน้ จะใชร้าคากลางวสัดุก่อสรา้ง และค่าแรงงานจากสาํนักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์

เมือ่ปี พ.ศ. 2550 และ 2553 ตามลาํดบั จากนัน้นําคา่ดงักลา่วมาหาคา่เฉลีย่เป็นรอ้ยละ หลงัจากนัน้

ทําการรวมปรมิาณวสัดุในแต่ละองคอ์าคารเขา้ดว้ยกนั เพื่อวเิคราะหห์าจํานวนวสัดุเฉลีย่ต่อหน่วย

พืน้ทีข่องอาคารในแต่ละโครงการแลว้นําค่าทีไ่ดม้าหาเป็นค่าเฉลีย่ จากนัน้วเิคราะหห์าปรมิาณของ

เหลก็เสรมิและไมแ้บบทัง้หมดเทยีบต่อหน่วยปรมิาตรคอนกรตีของแต่ละโครงการ แลว้นํามาหาเป็น

ค่าเฉลี่ย และลําดบัสุดทา้ยทําการวเิคราะห์หาราคาในแต่ละหมวดงานย่อย ไดแ้ก่ งานโครงสรา้ง 

งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าและงานระบบสขุาภบิาลเทยีบกบัราคารวมทัง้หมดของอาคารใน

แต่ละโครงการ โดยแยกวเิคราะหร์าคางานใหอ้ยูใ่นรปูรอ้ยละ แลว้คาํนวณหาออกมาเป็นคา่เฉลีย่ 

4.4 หลงัจากทีไ่ดผ้ลศกึษาในขอ้ 4.3 จะนํามาเปรยีบเทยีบ เพือ่วเิคราะหห์าผลลพ้ธต์าม

วตัถุประสงคโ์ดยใชห้ลกัการทางคณติศาสตรเ์ป็นคา่เฉลีย่รอ้ยละ 

 

5. ผลการศึกษา 

จากผลการศึกษา [3] และ [4] การประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่

ก่อสรา้งในระบบเสา คาน พืน้เพือ่พกัอาศยั 5–8 ชัน้และ 3-5 ชัน้ มพีืน้ทีอ่าคาร 1,136-7,510 ตาราง

เมตร และ 690-2775 ตารางเมตร อยา่งละ 6 โครงการ นํามาเปรยีบเทยีบกนัสรุปไดด้งัน้ี 

5.1 สดัสว่นของปรมิาณวสัดุแยกเป็นงานคอนกรตี งานเหลก็เสรมิ และงานไมแ้บบในแต่

ละองคอ์าคารของงานโครงสรา้งไดแ้ก่ งานฐานรากรวมตอมอ่ คาน เสา พืน้ และเบด็เตลด็ เทยีบกบั

ปริมาณวสัดุทัง้หมดในหมวดเดียวกัน แสดงไว้ในตารางที่ 1-3 โดยปริมาณงานคอนกรีตมีค่า

ค่อนขา้งแตกต่างกนั ไดค้่าเฉลี่ยรวมรอ้ยละ 13.50, 35.45, 12.28, 31.06 และ 7.71 ตามลําดบัดงั

ตารางที่ 1 ปรมิาณงานเหลก็เสรมิมคี่าใกล้เคยีงกนั ได้ค่าเฉลี่ยรวมรอ้ยละ 10.18, 42.65, 19.37, 

21.18 และ 6.62 ตามลําดบัดงัตารางที ่2 และปรมิาณงานไมแ้บบ มคี่าใกลเ้คยีงกนัไดค้่าเฉลีย่รอ้ย
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ละ 3.17, 38.50, 11.76, 13.96, 28.06 และ 4.55 ตามลําดบัดงัตารางที่ 3 โดยเฉพาะงานไมแ้บบ

พื้นเมื่อรวมแบบพื้นหล่อในที่และพื้นสําเร็จรูปเข้าด้วยกนั (กรณีคิดว่าเป็นพื้นหล่อในที่ทัง้หมด 

100%) จะได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 13.96 + 28.06 หรือร้อยละ 42.02 ของไม้แบบทัง้หมด ค่า

เหล่าน้ีสามารถนําไปประมาณหาวสัดุอยา่งหยาบในตารางแสดงปรมิาณวสัดุในแต่ละองคอ์าคารใน

ขัน้ตอนการศกึษาโครงการได ้

 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียร้อยละของปริมาณงานคอนกรีตในแต่ละองคอ์าคาร 

ชนิด / ประเภท อาคาร 5-8 ชัน้  อาคาร 3-5 ชัน้ ค่าเฉล่ีย 

ฐานราก+ตอมอ่ 9.88 17.12 13.50 

คาน 38.53 32.37 35.45 

เสา 13.30 11.26 12.28 

พืน้ 26.92 35.20 31.06 

เบด็เตลด็ 11.37 4.04 7.71 

รวม 100.00 100.00 100.00 

 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียร้อยละของปริมาณงานเหลก็เสริมในแต่ละองคอ์าคาร 

ชนิด / ประเภท อาคาร 5-8 ชัน้ อาคาร 3-5 ชัน้ ค่าเฉล่ีย 

ฐานราก+ตอมอ่ 10.28 10.07 10.18 

คาน 45.84 39.46 42.65 

เสา 18.85 19.90 19.37 

พืน้ 19.57 22.79 21.18 

เบด็เตลด็ 5.46 7.79 6.62 

รวม 100.00 100.00 100.00 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ียร้อยละของปริมาณงานไม้แบบในแต่ละองคอ์าคาร 

ชนิด / ประเภท อาคาร 5-8 ชัน้ อาคาร 3-5 ชัน้ ค่าเฉล่ีย 

ฐานราก+ตอมอ่ 2.67 3.68 3.17 

คาน 37.87 39.13 38.50 

เสา 12.12 11.40 11.76 

พืน้หลอ่ในที*่ 12.13 15.61 13.96* 

พืน้สาํเรจ็รปู* 27.90 28.22 28.06* 

เบด็เตลด็ 7.14 1.95 4.55 

รวม 100.00 100.00 100.00 

 

5.2 สรุปคา่เฉลีย่ของวสัดุทีใ่ชต่้อตารางเมตรจากผลการศกึษา [3] และ [4] ไดผ้ลลพัธ ์ดงัน้ี 

- ปรมิาณคอนกรตีที่ใชต่้อตารางเมตรแสดงดงัตารางที ่4 ในแต่ละองค์อาคารมคี่า

ใกลเ้คยีงกนัและมคีา่เฉลีย่รวมคอื 0.22 และ 0.21 ลกูบาศกเ์มตร/ตารางเมตร สาํหรบัองคอ์าคาร 5-

8 ชัน้ และ อาคาร 3-5 ชัน้ ตามลาํดบั คดิเป็นคา่เฉลีย่รวมเทา่กบั 0.215 ลกูบาศกเ์มตร/ตารางเมตร   

- ปรมิาณเหลก็เสรมิทีใ่ชต่้อตารางเมตรแสดงดงัตารางที ่5 ในแต่ละองคอ์าคารมคี่า

ใกล้เคียงกันยกเว้นในคานที่แตกต่างกันค่อนข้างมากโดยมีค่าเฉลี่ยรวมคือ 33.20 และ 21.39 

กโิลกรมั/ตารางเมตร คดิเป็นคา่เฉลีย่รวมกนัเทา่กบั 27.30 กโิลกรมั/ตารางเมตร  

- ปรมิาณไมแ้บบทีใ่ชต่้อตารางเมตรดงัตารางที ่6 ในแต่ละองคอ์าคารมคี่าใกลเ้คยีง

กนัคดิเป็นคา่เฉลีย่รวมกนัเท่ากบั 2.53 ตารางเมตร/ตารางเมตร เมือ่พจิารณาเฉพาะงานไมแ้บบพืน้ 

ถ้าคดิเป็นพื้นหล่อในที่ทัง้หมด ก็รวมแบบพื้นหล่อในที่และพื้นสําเร็จรูปเขา้ด้วยกนั ได้ค่าเฉลี่ย

ประมาณ 1.13 ตารางเมตร/ตารางเมตร 

 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ียของงานคอนกรีต (ลกูบาศกเ์มตร/ตารางเมตร) 

ชนิด / ประเภท อาคาร 5-8 ชัน้ อาคาร 3-5 ชัน้ ค่าเฉล่ีย 

ฐานราก+ตอมอ่ 0.02 0.04 0.030 

คาน 0.08 0.07 0.075 

เสา 0.03 0.02 0.025 

พืน้ 0.06 0.07 0.075 

เบด็เตลด็ 0.03 0.01 0.020 

รวม 0.22 0.21 0.215 
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ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ียของงานเหลก็เสริม (กิโลกรมั/ตารางเมตร)  

ชนิด / ประเภท อาคาร 5-8 ชัน้ อาคาร 3-5 ชัน้ ค่าเฉล่ีย 

ฐานราก+ตอมอ่ 3.36 2.16 2.76 

คาน 15.27* 8.80* 12.04 

เสา 6.29 4.22 5.26 

พืน้ 6.28 4.71 5.50 

เบด็เตลด็ 2.00 1.50 1.75 

รวม 33.20 21.39 27.30 

 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ียของงานไม้แบบ (ตารางเมตร/ตารางเมตร) 

ชนิด / ประเภท อาคาร 5-8 ชัน้ อาคาร 3-5 ชัน้ ค่าเฉล่ีย 

ฐานราก+ตอมอ่ 0.07 0.09 0.08 

คาน 1.21 0.92 0.97 

เสา 0.33 0.26 0.30 

พืน้หลอ่ในที ่ 0.33 0.50 0.42 

พืน้สาํเรจ็รปู 0.74 0.67 0.71 

เบด็เตลด็ 0.19 0.05 0.13 

รวม 2.67 2.38 2.53 

 

เน่ืองจากงานไมแ้บบพืน้ในแต่ละโครงการจะมทีัง้พืน้หล่อในทีแ่ละพืน้สําเรจ็ ซึ่งปรมิาณ

ไมแ้บบทีใ่ชจ้รงิระหวา่งพืน้หล่อในทีก่บัพืน้สาํเรจ็มคีวามแตกต่างกนั ดงันัน้ การศกึษาน้ีจงึนําเสนอ

การคดิพืน้ทีข่องพืน้สําเรจ็รูปเป็นพืน้ทีไ่มแ้บบรวมกนักบัพืน้หล่อในทีไ่ว ้เพื่อใหแ้ต่ละโครงการอยู่

บนสมมุตฐิานเดยีวกนัคอืคดิไมแ้บบทัง้หมดเป็น 100 % ซึ่งจะทําใหไ้ดส้ดัส่วนของงานไมแ้บบใน

องคอ์าคารส่วนอื่นถูกตอ้งยิง่ขึน้ และสามารถนําค่าน้ีไปใชก้บัโครงการอื่นๆ ไดใ้นกรณีทีต่อ้งคดิไม้

แบบ 100 % เหมอืนกนั ส่วนวธิกีารคดิปรมิาณไมแ้บบพืน้ทีใ่ชจ้รงิสามารถคํานวณไดจ้ากการนํา

พืน้ทีไ่มแ้บบพืน้สาํเรจ็รปูไปหกัจากพืน้ทีไ่มแ้บบทัง้หมด  

จากผลรวมคา่เฉลีย่ไมแ้บบต่อพืน้ทีอ่าคาร โดยคดิไมแ้บบ 100 % จะไดป้รมิาณไมแ้บบที่

ใชใ้นทุกองคอ์าคารรวมกนัประมาณ 2.53 ตารางเมตร/ตารางเมตร 
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ดงันัน้หากตอ้งการรูป้รมิาณไมแ้บบทีใ่ชจ้รงิต่อตารางเมตร ตอ้งนําคา่ปรมิาณไมแ้บบของ

พืน้สาํเรจ็รปูต่อตารางเมตร มาหกัออก จะไดเ้ทา่กบั 2.53 – 0.71 = 1.82 ตารางเมตร / ตารางเมตร 

ตวัอย่างการคํานวณหาปรมิาณไมแ้บบทีใ่ชจ้รงิของอาคารหลงัหน่ึงซึ่งมพีืน้ทีอ่าคารรวม 

3000 ตารางเมตรหาไดด้งัน้ี 

ไมแ้บบใชจ้รงิทัง้หมด = (พืน้ทีไ่มแ้บบทัง้หมด–พืน้ทีไ่มแ้บบพืน้สาํเรจ็รปู) x พืน้ทีท่ ัง้หมด 

 = (2.53 – 0.71) x (3000) 

 = 5460 ตารางเมตร 

5.3 สรุปค่าเฉลี่ยของวสัดุต่อหน่วยปรมิาตรคอนกรตี 1 ลูกบาศก์เมตร ไดผ้ลลพัธ์ดงัที่

แสดงในตารางที่ 7 คือ งานเหล็กเสริมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 126.91 กิโลกรมั ส่วนงานไม้แบบต่อ

คอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร การศึกษาน้ีนําเสนอการคิดพื้นที่ของพื้นสําเร็จรูปเป็นพื้นที่ไม้แบบ

รวมกนักบัพืน้หล่อในทีไ่ว ้จะแสดงในรูปการคดิไมแ้บบ 100 % (คดิพืน้ทีไ่มแ้บบพืน้สาํเรจ็รูปดว้ย) 

และจาํนวนไมแ้บบหล่อในทีแ่บบไมร่วมพืน้สาํเรจ็รปูมคี่าเฉลีย่เทา่กบั 11.84 และ 8.75 ตารางเมตร 

ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 7 ค่าเฉล่ียของงานเหลก็เสริมและไม้แบบท่ีใช้ต่อคอนกรีต 1 ลกูบาศกเ์มตร 

อาคารพกั 

อาศยั 

เหลก็เสริม 

(กิโลกรมั/

ลกูบาศกเ์มตร) 

จาํนวนไม้แบบ 

(คิดไม้แบบหล่อในท่ี 100 % 

รวมพืน้สาํเรจ็รปู) 

(ตารางเมตร/ลกูบาศกเ์มตร) 

จาํนวนไม้แบบหล่อในท่ี 

(ไม่รวมพืน้สาํเรจ็รปู) 

(ตารางเมตร/ลกูบาศกเ์มตร) 

5-8 ชัน้ 147.76 12.17 8.75 

3-5 ชัน้ 106.06 11.50 8.76 

เฉลีย่ 126.91 11.84 8.75 

 

5.4 ผลการศกึษาการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารประเภทคอนกรตีเสรมิเหลก็ที่

ก่อสร้างในระบบเสา คาน พื้นเพื่อพักอาศัย 5-8 ชัน้และ 3-5 ชัน้ ในแต่ละหมวด ได้แก่ งาน

โครงสรา้ง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า และงานระบบสุขาภบิาลเทยีบกบัราคารวมของงาน

ทีก่ลา่วมาทัง้หมด ทัง้น้ีการคดิราคาคา่วสัดุรวมคา่แรงของหมวดงานโครงสรา้งรวมงานเสาเขม็จะไม่

คดิลดปรมิาณไมแ้บบแต่คดิราคาไมแ้บบ 40% ตามหลกัเกณฑก์ารคํานวณราคากลางงานก่อสรา้ง

อาคารของกรมบญัชกีลาง [1] ไดจ้ํานวนรอ้ยละของราคาค่าวสัดุรวมค่าแรงเป็นค่าเฉลีย่แสดงไวใ้น

ตารางที่ 8 รูปที่ 1 และรูปที่ 2 ซึ่งพบว่ามคี่าใกลเ้คยีงกนั คดิเป็นค่าเฉลี่ยประมาณรอ้ยละ 39.50, 

44.36, 9.67 และ 6.47 ตามลาํดบั  
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ตารางท่ี 8 ค่าเฉล่ียของราคางานแยกตามหมวดเทียบกบัราคารวมเป็นร้อยละ 

อาคาร 

พกัอาศยั 

งาน 

โครงสร้าง 

งาน 

สถาปัตยกรรม 

งาน 

ระบบไฟฟ้า 

งาน 

ระบบสขุาภิบาล 

5-8 ชัน้ 40.01 42.72 9.34 7.93 

3-5 ชัน้ 39.00 46.00 10.00 5.00 

เฉลีย่ 39.50 44.36 9.67 6.47 

 

 
รปูท่ี 1 ร้อยละของราคารวมค่าแรงแยกตามหมวดของงานอาคาร 5-8 ชัน้ 

 

 
รปูท่ี 2 ร้อยละของราคารวมค่าแรงแยกตามหมวดของงานอาคาร 3-5 ชัน้ 

 

งานโครงสรา้ง

40.01%

งานสถาปัตย์

42.72%

งานสขุาภบิาล

7.93%

งานไฟฟ้า

9.34%

งานโครงสรา้ง

39.00%

งานสถาปัตย์

46.00%

งานสขุาภบิาล

10.00%

งานไฟฟ้า

5.00%
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จากผลการศกึษาเปรยีบเทยีบการประมาณวสัดุและราคาคา่ก่อสรา้งอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็

ที่ก่อสร้างในระบบเสา คาน พื้นเพื่อพักอาศัย 5-8 ชัน้และ 3-5 ชัน้ที่ได้มีผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ

พอสมควร เพราะค่าเฉลีย่ทีไ่ดม้าทัง้ 2 แหล่งมคี่าต่างกนัไมม่ากนัก จงึคาดว่าสามารถนําผลลพัธท์ี่

ไดน้ี้ไปใชป้ระมาณหาจาํนวนวสัดุก่อสรา้งอยา่งหยาบของอาคารพกัอาศยัในลกัษณะเดยีวกนัได ้

 

6. สรปุผลการศึกษา 

ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบปรมิาณวสัดุต่อหน่วยและราคาคา่ก่อสรา้งอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็

ทีก่่อสรา้งในระบบเสา คาน พืน้เพื่อพกัอาศยั 5-8 ชัน้และ 3-5 ชัน้ทีไ่ดจ้ากการประมาณการอย่าง

ละเอียดตามหลกัเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารของกรมบญัชีกลาง [1] ของ

อาคารประเภทคอนกรตีเสรมิเหลก็เพื่อพกัอาศยั 5–8 ชัน้และ 3-5 ชัน้ ที่มคีวามคล้ายกนัมพีื้นที่

อาคารตัง้แต่ 1136-7510 ตารางเมตร และ 690-2775 ตารางเมตร อย่างละ 6 โครงการ ในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล สามารถนําผลลพัธ์ที่ไดไ้ปใชป้ระมาณหาจํานวนวสัดุก่อสรา้งต่อ

หน่วยอย่างหยาบของอาคารพักอาศัยในลักษณะเดียวกันได้ และสามารถนําไปเป็นข้อมูล

เปรยีบเทยีบกบัอาคารพกัอาศยัลกัษณะอื่นหรอือาคารประเภทอื่นในการศกึษาต่อไปได ้นอกจากน้ี

ยงันําไปประมาณหาหรอืตรวจสอบราคาค่าก่อสรา้งเบื้องต้นไดค้ร่าวๆ แต่ควรใชอ้ย่างระมดัระวงั

โดยเฉพาะสดัส่วนราคางานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กบัชนิดและราคาของวสัดุที่เลอืกใช้โดย

เฉพาะงานสถาปัตยกรรมทีอ่าจเปลีย่นแปลงไดค้่อนขา้งมากตามความตอ้งการของผูอ้อกแบบหรอื

เจา้ของงาน 

ผลการวเิคราะหเ์พื่อหารอ้ยละของวสัดุ คอื คอนกรตี  เหลก็เสรมิ ไมแ้บบในแต่ละองคอ์าคาร

ไดแ้ก่ งานฐานรากรวมตอม่อ คาน เสา พืน้ และเบด็เตลด็ เทยีบกบัปรมิาณวสัดุทัง้หมดในหมวด

เดยีวกนั และค่าเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่ของปรมิาณวสัดุได้แก่ คอนกรตี ไมแ้บบ และเหลก็เสรมิได้

ผลลพัธด์งัทีแ่สดงในตารางที ่9 
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ตารางท่ี 9 สรปุปริมาณวสัดขุองแต่ละองคอ์าคารของอาคาร 3-8 ชัน้ 

องค์

อาคาร 

ปริมาณเฉล่ีย 

คิดเป็นร้อยละ 

ปริมาณเฉล่ียต่อพืน้ท่ี 

 1 ตารางเมตร 

ของงาน 

คอนกรีต 

ทัง้หมด 

ของงาน 

เหลก็เสริม 

ทัง้หมด 

ของงาน 

ไม้แบบ

ทัง้หมด 

คอนกรีต 

(ลกูบาศก์

เมตร) 

เหลก็เสริม 

(กิโลกรมั) 

ไม้แบบ 

(ตาราง

เมตร) 

ฐานราก 

+ ตอมอ่ 

13.50 10.18 3.17 0.030 2.76 0.08 

คาน 35.45 42.65 38.50 0.075 12.04 0.97 

เสา 12.28 19.37 11.76 0.025 5.26 0.30 

พืน้ 31.06 21.18 42.02 0.065 5.50 1.13 

เบด็เตลด็ 7.71 6.62 4.55 0.020 1.75 0.13 

รวม 100 100 100 0.215 27.30 2.53 

 

ส่วนค่าเฉลีย่ของปรมิาณคอนกรตี เหลก็เสรมิ และไมแ้บบต่อหน่วยของพืน้ทีอ่าคาร (ตาราง

เมตร) ไดค้่าเฉลีย่ประมาณ 0.215 ลกูบาศกเ์มตร 27.30 กโิลกรมั และ 2.53 ตารางเมตร ตามลาํดบั

คา่เฉลีย่ของวสัดุต่อหน่วยปรมิาตรของคอนกรตี 1 ลกูบาศกเ์มตร ไดค้า่เหลก็เสรมิ 126.91 กโิลกรมั 

สว่นงานไมแ้บบต่อคอนกรตี 1 ลกูบาศกเ์มตร การศกึษาน้ีนําเสนอการคดิพืน้ทีข่องพืน้สาํเรจ็รปูเป็น

พื้นทีไ่มแ้บบรวมกนักบัพื้นหล่อในที่ไวเ้พื่อใหเ้กดิความสะดวกในการนําผลไปใชง้าน จะแสดงใน

รูปการคดิไมแ้บบ 100 % (คดิพืน้ทีไ่มแ้บบพืน้สําเรจ็รูปดว้ย) และจํานวนไมแ้บบหล่อในทีแ่บบไม่

รวมพืน้สาํเรจ็รปูมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 11.84 และ 8.75 ตารางเมตร ตามลาํดบั 
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