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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาช่ วงความกว้ างของเสาที่ประหยัดค่ าก่อสร้ างที่สดุ สาหรับโครงสร้ างคอนกรีตเสริมเหล็กของที่พัก
อาศัยทั่วไป เพื่อให้ การออกแบบสามารถเลือกใช้ ช่วงความกว้ างเสาได้ อย่างประหยัดและปลอดภัย นอกจากนั้นยังใช้ เป็ นแนวทางในการ
ออกแบบสาหรับโครงสร้ า งคอนกรีตเสริม เหล็กประเภทอื่นๆ เพื่ อ กาหนดช่ วงความกว้ างเสาที่เหมาะสมและประหยัดที่สุดได้ อีกด้ ว ย
การศึกษาจะใช้ วิธกี ารเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้ างของแต่ละช่ วงความกว้ างเสาเพื่อหาช่ วงเสาที่ประหยัดที่สดุ โดยการหาจากค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน กรณีศกึ ษาเป็ นแบบโครงการแบบบ้ านเพื่อประชาชน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็ นแบบ
ที่อยู่อาศัยทั้งหมด 30 แบบ เนื่องจากพบว่าเป็ นโครงการที่มีผ้ นู ิยมนาแบบไปใช้ ก่อสร้ างจริงเป็ นจานวนมาก ต่อมาจะทาการออกแบบที่อยู่
อาศัยต้ นแบบ โดยให้ ช่วงเสาตรงกับเงื่อนไขที่ทาให้ โครงสร้ างประหยัดค่ าก่อสร้ างที่สดุ ผลจากกรณีศึกษาที่ทาการวิเคราะห์โครงสร้ างที่มี
ช่วงเสาอยู่ระหว่าง 3.00 – 5.00 เมตร พบว่าค่าก่อสร้ างรวมโดยเฉลี่ยคือ 7,245 บาท/ตร.ม. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 953 ค่าก่อสร้ าง
เฉพาะงานโครงสร้ างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้ แบบมีเสาเข็มโดยเฉลี่ยคือ 2,864 บาท/ตร.ม. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 393 โดยงาน
โครงสร้ างคิดเป็ น 39.5% ของราคาก่ อสร้ างทั้งหมด สาหรับค่ าก่อสร้ างที่ประหยัดที่สดุ อยู่ท่ชี ่ วงเสา 3.50 เมตร โดยมีค่าก่อสร้ างงาน
โครงสร้ างอยู่ท่ี 2,683 บาท/ตร.ม.
คาสาคัญ: ราคาก่อสร้ าง ประหยัดค่าก่อสร้ าง ระยะช่วงเสา โครงสร้ างคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารพักอาศัยแบบบบ้ านเดี่ยว
Abstract
The study is aimed to analyze the column spans of single houses with reinforced concrete structure that have the lowest
construction cost. The result of this study can be used as a guideline to design the most suitable and economic house. The study
compared the construction cost of different column spaces obtained from 30 houses designed by the Department of Public Works
and Town & Country Planning, Interior Ministry to determind the average construction cost. For the case studies of column space
3.00 – 5.00 m., it was found that the average of total construction cost was 7,245 bath/m2 with standard deviation 953. The
mean of structural construction cost included the piles installation work was 2,864 bath/m2 with standard deviation 393. This is
approximately 39.5% of total construction cost. The study also found that a house with the column span of 3.50 m had the
lowest construction cost of 2,683 bath/m2.
Keywords: Construction cost, minimum cost, column span, reinforce concrete, single-family resident

จาเป็ นอย่ างมาก เพราะนอกจากจะช่ วยลดต้ นทุ นในการ
ก่ อสร้ างให้ ถู กลงแล้ ว ยั งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้
การออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อให้ ค่าก่อสร้ างประหยัดที่สดุ ผู้ประกอบการหน้ าใหม่ ท่มี ีงบประมาณจากัด สามารถที่จะ
โดยยังคานึงถึงเกณฑ์ทางวิศวกรรมและความต้ องการทาง ก่อสร้ างที่อยู่อาศัยที่มรี าคาไม่แพงจนเกินไป เพื่อให้ คนที่ยัง
สถาปั ตยกรรมพื้ นฐานที่ปลอดภั ยและครบถ้ วน จึ งนั บว่ า
บทนา
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ขาดแคลนที่พักอาศัยได้ มีท่พี ักอาศัยต้ นทุนไม่สูง ซึ่งจะทา
ให้ ค่าเช่าต่อหน่วยไม่สงู จนเกินไป
การจัดระยะห่ างเสาในอาคารที่พักอาศัยทั่วไปนับว่ ามี
ความสาคัญมาก เพราะจะเกี่ยวข้ องกับงานออกแบบส่วนอื่น
ที่ตามมา เช่น ปริมาณเหล็กเสริม ขนาดของเสา คานและพื้น
เป็ นต้ น ในงานวิศวกรรมโครงสร้ าง การออกแบบระยะห่ าง
เสาที่ปลอดภั ยและเหมาะสม จะทาให้ โครงสร้ างขององค์
อาคารประหยัดตามไปด้ วย บทความนี้จะศึกษาเกี่ยวกับการ
ออกแบบช่ วงความกว้ างที่เหมาะสมของเสาส าหรั บที่อยู่
อาศัย โดยจะเน้ นการออกแบบด้ านวิศวกรรมโครงสร้ างเป็ น
หลั ก การศึ กษาจะศึ กษาถึ งการหาระยะที่ประหยั ดที่สุด
เพื่ อให้ โครงสร้ างมีปริ มาณคอนกรี ตและเหล็กเสริ มน้ อย
ที่สุด ซึ่ งจะท าให้ ค่ าแรง ค่ าวั สดุ และค่ าก่ อสร้ างโดยรวม
ประหยัดที่สดุ ตามมาด้ วย
วั ตถุ ประสงค์ของบทความชิ้ นนี้ มีด้ วยกันหลายอย่ าง
ด้ วยกัน ดังนี้
1. เพื่ อศึ กษาช่ วงความกว้ างเสาที่ นิ ย มใช้ ก่ อสร้ าง
สาหรับที่พักอาศัยทั่วไป
2. เพื่ อเปรี ยบเทียบราคาค่ าก่อสร้ างของแต่ และช่ วง
ความกว้ างเสา สาหรับที่พักอาศัยทั่วไป
3. เพื่อเลือกใช้ ช่วงความกว้ างเสาสาหรับที่พักอาศัย ได้
อย่างประหยัดและปลอดภัย
4. เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบช่วงความกว้ างเสา
สาหรับที่พักอาศัยให้ เหมาะสมและประหยัดที่สดุ
ในบทความนี้จะศึกษากรณีศึกษาของงานออกแบบที่อยู่
อาศัยตามแบบมาตรฐาน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย (Department of Public Works and
Town & Country Planning, Ministry of Interior,
2005) ที่มีผ้ ูก่ อสร้ างนิยมนาแบบไปก่อสร้ างเป็ นจานวน
มาก เพื่อเปรียบเทียบค่าก่อสร้ างของที่อยู่อาศัยทั่วไป โดย
จะทาการศึกษาและประเมินราคาค่าก่อสร้ างเปรียบเทียบกับ
ระยะห่างของช่วงเสาแต่ละช่วง การประเมินราคาค่าก่อสร้ าง
จะใช้ วิธีการประเมินราคาจากการถอดแบบเพื่อหาปริมาณ
วัสดุของโครงสร้ างอาคาร และประเมินราคาโดยประมาณ
จากราคากลางสาหรับงานก่อสร้ างในส่วนภูมิภาค จากนั้นจะ
น าเสนอแนวทางการออกแบบและท าการออกแบบที่อยู่
อาศัยที่มีความกว้ างช่ วงเสาที่ประหยัดและปลอดภัยที่สุด
เพื่ อให้ ผู้ ท่ีสนใจสามารถน าแบบไปก่ อสร้ างหรื อพั ฒนา
ปรับปรุงแบบให้ เหมาะสมกับการใช้ งานอื่นๆ ได้
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หลักการออกแบบที่พกั อาศัยเพือ่ ความประหยัด
ต้ นทุนในการก่อสร้ างที่พักอาศัยทั่วไป ประกอบไปด้ วย
ต้ นทุ น ทางด้ านงานวิ ศ วกรรมโครงสร้ าง งานด้ าน
สถาปั ตยกรรม และงานระบบต่ างๆ ต้ นทุ นทางด้ านงาน
วิศวกรรมโครงสร้ างขึ้นอยู่กับปริมาณวัสดุ ได้ แก่ คอนกรีต
เหล็กเสริม เหล็กรูปพรรณ เป็ นต้ น ซึ่งการออกแบบที่ใช้
วัสดุน้อยที่สุด จะทาให้ ได้ ค่าก่อสร้ างถูกที่สุดตามมา ส่วน
งานด้ านสถาปั ตยกรรมที่ มี ผลเกี่ ยวข้ องกั บค่ าก่ อสร้ าง
ตัวอย่ างเช่ น วัสดุปูพ้ ืน ฝ้ า ผนัง ประตู หน้ าต่าง การเลือก
วั สดุ ท่ีมี ราคาไม่ แพงแต่ สวยงาม และการจั ดขนาดพื้ นที่
ประโยชน์ ใ ช้ สอยที่ เ หมาะสม จะช่ ว ยให้ ต้ นทุ น ด้ าน
สถาปัตยกรรมลดลงได้ อย่างมาก งานวิจัยนี้จะเน้ นการศึกษา
เกี่ยวกับการออกแบบช่ วงความกว้ างที่เหมาะสมของเสา
ส าหรั บ ที่ พั ก อาศั ย ทั่ ว ไป เพื่ อให้ โครงสร้ างมี ป ริ มาณ
คอนกรีตและเหล็กเสริมน้ อยที่สุด ซึ่งจะทาให้ ค่ าแรง ค่ า
วัสดุและค่าก่อสร้ างโดยรวมลดลงตาม ซึ่งจะต้ องอาศัยการ
วิเคราะห์ ทางด้ านวิศวกรรมโครงสร้ าง หลักการออกแบบ
ทางด้ านสถาปั ตยกรรมและการศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้ อง
ต่างๆ ประกอบกัน เพื่อให้ เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนขึ้น
1. หลักการพิจารณาทางวิศวกรรมโครงสร้าง
การออกแบบโครงสร้ างของที่อยู่ อาศัย มีวิธีการที่
ช่วยให้ ประหยัดงบประมาณการก่อสร้ างได้ ดงั นี้
1.1 เลื อกวิ ธี ออกแบบโมเดลทางโครงสร้างให้
เหมาะสม
การออกแบบโครงสร้ างโดยการใช้ โมเดลทาง
โครงสร้ างเป็ นคานช่วงเดียว เป็ นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจาก
ง่ ายต่ อการออกแบบและค านวณ แต่ มี ข้ อเสียคื อกรณี ท่ี
โครงสร้ างจริงเป็ นคานต่อเนื่องกันหลายช่วง ค่าแรงดัดและ
แรงเฉื อนที่ได้ จากคานช่ วงเดียวจะมีค่าสูงเกินจริง ท าให้
ปริ มาณเหล็ กเสริ มและปริ มาณคอนกรี ต ที่ อ อกแบบมี
ปริมาณที่สงู เกินไป ไม่ประหยัด โดยหลักการแล้ วเมื่อมีแรง
กระจายสม่าเสมอที่กระทากับคานช่ วงเดียว พบว่ าแรงดัด
และแรงเฉือนมีค่าสูงที่บริเวณกลางคานและบริเวณเสาหรือ
จุดรองรับตามลาดับ โดยจะที่แรงดัดของคานช่วงเดียวมีค่า
สูงกว่ าคานต่อเนื่อง นั่นแสดงว่ าการออกแบบโครงสร้ างให้
เป็ นคานต่อเนื่อง จะทาให้ ค่าแรงดัดที่เกิดขึ้นลดลงได้ ซึ่งจะ
ทาให้ เหล็กเสริมลดลงตามมา
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นอกจากนั้นค่าแรงดัดและแรงเฉือนขึ้นอยู่กบั ความ
ยาวของคานโดยตรง กล่ าวคือยิ่ งคานมีความยาวมากขึ้ น
ค่าแรงดัดและแรงเฉือนก็จะยิ่งมีค่ามากขึ้นไปด้ วย การลด
ความยาวของคานลงสามารถทาได้ โดยการออกแบบให้ มี
ส่วนยื่น เมื่อมีแรงกระจายสม่าเสมอที่กระทากับคานปลาย
ยื่น พบว่าเมื่อคานยื่นปลายออกไปด้ านใดด้ านหนึ่ง แรงดัด
ที่เกิดขึ้นตรงกลางคานจะลดลง แต่จะมีแรงดัดที่จุดรองรับ
เกิดขึ้นแทน ดังนั้นเพื่ อให้ ปริมาณเหล็กเสริมประหยั ดขึ้น
จึงควรออกแบบคานให้ มีปลายยื่นด้ านใดด้ านหนึ่งหรือทั้ง
สองด้ าน
AS1 = M1/(fs*j*d) = (WL2/8)/(fs*j*d)
AS2 = M2/(fs*j*d) = (WL2/14)/(fs*j*d)
AS1 : AS2 = (1/8) : (1/14)
= 0.125 : 0.071
= 1.75 : 1.00
โดยที่
AS1
=
AS2
=
W
=
L
=
fs
=
j
=
d
=

1.2 ออกแบบเป็ นคานต่ อเนื่อง เพื่อลดปริมาณ
เหล็กเสริม
เมื่อพิจารณาปริมาณเหล็กเสริมที่ก่งึ กลางคาน
ด้ วยวิธหี น่วยแรงใช้ งาน (working stress design) สาหรับ
คานช่ ว งเดี ย ว (simple
beam) และคานต่ อ เนื่ อง
(continuous beam) พบว่ าปริ มาณเหล็กเสริ มของคาน
ต่ อเนื่ องจะน้ อยกว่ าคานช่ วงเดียวเกือบ 2 เท่า ดังนั้ นจึ ง
กล่ าวได้ ว่ าการออกแบบคานเป็ นคานต่ อเนื่ อง จะช่ วยให้
ประหยัดค่ าก่อสร้ างได้ มากกว่ าการออกแบบเป็ นคานช่ วง
เดียว ดังแสดงในสมการข้ างล่าง

(simple beam)
(continuous beam)

ปริมาณเหล็กเสริมของคานช่วงเดียว
ปริมาณเหล็กเสริมที่ก่งึ กลางคาน ของคานต่อเนื่อง 2 และ 3 ช่ วง
นา้ หนักกระจายสม่าเสมอ (ขึ้นกับประเภทอาคารและความหนาของพื้น)
ความกว้ างของเสา
หน่วยแรงที่ยอมให้ ของเหล็กเสริม
ค่าคงที่
ความลึกของคาน

1.3 ออกแบบเป็ นคานยื่น เพื่อลดปริมาณเหล็ก ยื่นปลายออกไปด้ านใดด้ านหนึ่ง แรงดัดที่เกิดขึ้นตรงกลาง
คานจะลดลง แต่จะมีแรงดัดที่จุดรองรับเกิดขึ้นแทน ดังนั้น
เสริม
การออกแบบเป็ นคานยื่ น สามารถช่ ว ยลด เพื่อให้ ปริมาณเหล็กเสริมประหยัดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ ประหยัด
ปริมาณเหล็กลงได้ จริง จากรูปที่ 1 แสดงแผนภาพของแรง ค่าก่อสร้ าง จึงควรออกแบบคานให้ มีปลายยื่นด้ านใดด้ าน
กระจายสม่าเสมอที่กระทากับคานปลายยื่น พบว่ าเมื่อคาน หนึ่งหรือทั้งสองด้ าน

รูปที่ 1 แสดงแรงที่กระทากับคานยื่นปลายข้ างเดียว (A) แผนภาพแรงกระจายสม่าเสมอตลอดคาน
และแรงที่เสารองรับ (B) แผนภาพแรงเฉือน (C) แผนภาพแรงดัด

Naresuan University Journal: Science and Technology 2017; 25(1)

จากรูปที่ 1 จะเห็นว่าถ้ าต้ องการออกแบบโครงสร้ าง
ให้ ประหยัดสาหรับคานปลายยื่น จะต้ องออกแบบช่วงยื่น
ให้ มแี รงดัด เท่ากับช่วงกลางคาน ดังสมการ;
W(L2+N2) (L-N)2 /(8L2) = WN2/2
(1)
จากสมการที่ 1 ให้ ระยะ N = aL
(2)
แทนค่าสมการที่ 2 ลงในสมการที่ 1 จะได้
W(L2+a2L2) (L-aL)2 / (8L2) = W a2L2/2
(L2+a2L2) (L-aL)2 / (4L2) =
a2 L2
(1+a2) (L-aL)2 / (4)
=
a2L2
(1+a2) (L-aL)2 / (4 a2L2) = 1
(3)
จากสมการที่ 3 โดยวิธีการลองผิดลองถูก (trial and
error) จะได้
a = 0.346
(4)
แทนค่าสมการที่ 4 ลงในสมการที่ 2 จะได้
N = 0.346L
หรือ
N ≈ L/3
(5)
ในกรณีท่วั ไปจะพบว่ าที่ปลายคานยื่นจะมีนา้ หนักกระทา
เป็ นจุ ด เนื่ อ งจากคานยื่ น จะรั บ คานที่ข อบระเบีย งด้ ว ย
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงควรใช้
N ≈ L/4
(6)
2. หลักการออกแบบทางด้านสถาปั ตยกรรม
ห้อ งรับ แขก ส าหรั บ บ้ า นขนาดกลางและเล็ก
ทั่ว ไป จะใช้ พื้ นที่ร่ ว มกัน ส าหรั บ การรั บ แขกและการ
ดาเนินกิจกรรมภายในครอบครัว โดยทั่วไปพื้ นที่ขนาด
3.7X5.5 เมตร เป็ นพื้นที่ท่เี หมาะสมสาหรับห้ องรับแขก
ขนาดเล็ก (Hepler, 1982; Hepler & Wallach, 1987)

ห้องอาหาร ขนาดพื้นที่รวมของห้ องรับประทาน
อาหาร ส าหรั บ ห้ องรั บ ประทานอาหารขนาด 4 ที่น่ั ง
ต้ องการพื้ นที่ประมาณ 3.0 x 3.7 เมตร ส่วนห้ อง
รับประทานอาหารขนาดใหญ่ต้องการพื้นที่ประมาณ 4.3
x 5.5 เมตร (Hepler, 1982; Hepler & Wallach,
1987)
ห้องครัว สาหรับการออกแบบห้ องครัวสมัยใหม่
นิยมให้ มีขนาดกะทัดรั ด มีการจัด วางผังการใช้ งานที่ดี
ความกว้ างที่ น้ อยที่ สุ ด ประมาณ 1.87 เมตร (Herz,
1970)
ห้องนอน ตามกฎหมายอาคารระบุให้ มีพ้ ื นที่ไม่
น้ อยกว่า 8 ตารางเมตรและมีด้านแคบไม่น้อยกว่า 2.50
เมตร ห้ องนอนขนาดเล็กต้ องการพื้นที่ต้งั แต่ 8-10 ตร.
ม.ห้ องนอนขนาดกลางโดยทั่วไปต้ องการ 10-15 ตร.ม.
และห้ องนอนขนาดใหญ่ต้องการอย่างน้ อย 20 ตร.ม. ขึ้น
ไป (Hepler, 1982; Hepler & Wallach, 1987)
ห้อ งน้ า โดยทั่วไปในปั จ จุ บัน ห้ องน้าในบ้ า นจะ
รวมประโยชน์ใช้ สอยที่ประกอบด้ วย ส่วนอาบนา้ อ่างล้ าง
หน้ า และส้ วม ซึ่งแต่จะมีสขุ ภัณฑ์ประกอบ ดังนั้นขนาด
ของห้ องนา้ จึงขึ้นอยู่กบั พื้นที่ในการใช้ งาน และทางสัญจร
ภายในห้ องนา้
การกาหนดขนาดห้ องต่ า งๆ ในบ้ า น ส่ ว นหนึ่ ง
ขึ้นอยู่กบั ความต้ องการของแต่ละห้ อง และการวางผังการ
ใช้ งาน จากตารางที่ 1 แสดงขนาดของห้ องต่างๆ สาหรับ
บ้ านขนาดต่างๆ และตามที่กฎหมายกาหนด (Ministry
of Interior, 2000) และตารางที่ 2 แสดงราคาก่อสร้ างที่
พักอาศัยโดยเฉลี่ยในปี 2557-59 ในเขตภูมภิ าค

ตารางที่ 1 ขนาดของห้ องสาหรับบ้ านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และตามที่กฎหมายกาหนด
ห้ องรับแขก
ห้ องอาหาร
ห้ องครัว
ขนาด
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
(ตร.ม.)
บ้ านขนาดเล็ก
18.5
14.4
10.2
บ้ านขนาดกลาง
24.2
16.2
12.5
บ้ านขนาดใหญ่
27.8
18.1
15.3
จากกฎกระทรวง ฉบับที่ 55
พ.ศ.2543

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ
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กว้ างน้ อยสุด
1.87 ม.

ห้ องนอน
(ตร.ม.)
13.0
15.7
17.6

ห้ องนา้
(ตร.ม.)
3.7
6.5
9.3

แคบสุดไม่น้อยกว่า 2.5 ม.
และพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 ตร.ม.

ไม่น้อยกว่า 2
ตร.ม.
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ตารางที่ 2 ราคาประเมิลค่าก่อสร้ างที่พักอาศัย พ.ศ.2557-59 (Thai Appraisal Foundation, 2015)
ราคาก่อสร้ าง ปี 2557-59 (บาท/ตร.ม.)
ที่
ประเภทอาคาร
ต่า
ปานกลาง
สูง
1
บ้ านเดี่ยว ชั้นเดียว
11,500
13,100
15,000
่
บ้
า
นเดี
ย
ว
2-3
ชั
้
น
2
10,600
12,300
15,000
บ้ านแฝดชั้นเดียว
3
9,700
11,500
13,100
บ้ านแฝด 2-3 ชั้น
4
8,800
10,300
11,500
ตึกแถว ชั้นเดียว
5
7,900
9,400
10,400
ตึกแถว 2-3 ชั้น กว้ าง 4 ม.
6
7,800
9,200
11,000
เฉลี่ย
9,383
10,967
12,667

วิธีการศึกษาและกรณีศึกษา
วิ ธี ก ารศึ ก ษาจะใช้ วิ ธี ก ารถอดปริ ม าณวั ส ดุ ข อง
โครงการที่ต้องการศึกษาออกมา การประมาณราคาจะใช้
ราคากลางของส านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พื้ นฐาน กรทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (สพฐ.,
2558)
เปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้ างของแต่ละช่วงความกว้ างเสา
เพื่ อหาช่ ว งเสาที่ ป ระหยั ด ที่ สุ ด และจากการศึ ก ษา
กรณีศึกษาจากหลายโครงการ พบว่ าโครงการแบบบ้ าน
เพื่ อประชาชน ของกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
กระทรวงมหาดไทย (Department of Public Works and
Town & Country Planning, Ministry of Interior,
2005) เป็ นโครงการที่มีผ้ ูนาแบบไปใช้ ก่อสร้ างจริงเป็ น
จานวนมาก โครงการนี้เป็ นการออกแบบและจัดทาแบบ
เพื่ อ ก่ อ สร้ า งที่อ ยู่ อ าศั ย กว่ า 30 แบบ โดยอนุ ญ าติ ใ ห้
ประชาชนสามารถนาแบบไปใช้ ก่อสร้ างจริงได้ เป็ นการ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการปลูกสร้ างอาคาร
หรือที่อยู่อาศัยของตัวเอง ทาให้ บ้านเมืองมีความสวยงาม
เป็ นระเบี ย บ โดยโครงการดั ง กล่ า วจะตอบสนอง
ประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่แบบบ้ านสาหรับผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ แบบบ้ านราคาประหยัด สาหรับผู้มีรายได้ น้อย
แบบบ้ านสาหรับผู้อยู่อาศัยในเมือง แบบบ้ านและอาคาร
ตึกแถวอนุ รักษ์สถาปั ตยกรรมท้ องถิ่น โดยดาเนินการใน
ระยะที่ 1 รวมทั้งหมด 30 แบบ
รายชื่อโครงการแบบบ้ านเพื่อประชาชน ของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (Department of
Public Works and Town & Country Planning,
Ministry of Interior, 2005)

1. บ้ านผู้ประสบภัย 1
2. บ้ านผู้ประสบภัย 2
3. บ้ านผู้ประสบภัย 3
4. บ้ านแบบประหยัด 1
5. บ้ านแบบประหยัด 2
6. บ้ านแบบประหยัด 3
7. บ้ านครอบครัวไทยเป็ นสุข 1
8. บ้ านครอบครัวไทยเป็ นสุข 2
9. บ้ านครอบครัวไทยเป็ นสุข 3
10. บ้ านครอบครัวไทยเป็ นสุข 4
11. บ้ านครอบครัวไทยเป็ นสุข 5
12. บ้ านครอบครัวไทยเป็ นสุข 6
13. บ้ านครอบครัวไทยเป็ นสุข 7
14. บ้ านครอบครัวไทยเป็ นสุข 8
15. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 1
16. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 2
17. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 3
18. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 1
19. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 2
20. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 3
21. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอีสาน 1
22. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอีสาน 2
23. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอีสาน 3
24. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 1
25. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 2
26. ตึกแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 3
27. บ้ านไทยอนุรักษ์ภาคกลาง
28. บ้ านไทยอนุรักษ์ภาคเหนือ
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29. บ้ านไทยอนุรักษ์ภาคอีสาน
30. บ้ านไทยอนุรักษ์ภาคใต้
ขั้นตอนและรายละเอียดการศึกษา
1. เริ่มจากหาแบบที่อยู่อาศัยที่จะใช้ เป็ นกรณีศึกษา
โดยเน้ น แบบที่มีผ้ ูนาไปใช้ ก่อสร้ างจริงเป็ นจานวนมาก
เป็ น ซึ่งพบว่ าโครงการแบบบ้ านเพื่อประชาชน ของกรม
โยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (Department
of Public Works and Town & Country Planning,
Ministry of Interior, 2005) ทั้งหมด 30 แบบ เป็ น
โครงการที่มีผ้ ูนาแบบไปใช้ ก่อสร้ างจริงเป็ นจานวนมาก
เพราะมีราคาค่าก่อสร้ างที่ประหยัดและใช้ พ้ ืนที่ก่อสร้ าง
ไม่มาก ซึ่งเหมาะกับผู้มรี ายได้ น้อยหรือปานกลาง
2. จากนั้นทาการจัดกลุ่มแบบ โดยจัดกลุ่มแบบที่พัก
อาศัยที่มีลักษณะใกล้ เคียงกันให้ อยู่ด้วยกัน ซึ่งสามารถ
แบ่ ง ได้ 5 ประเภทตามการใช้ ง าน คื อ แบบบ้ า น
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 3 แบบ แบบบ้ านพักอาศัยราคา
ประหยัด 3 แบบ แบบบ้ านครอบครัวไทยเป็ นสุข 8 แบบ
แบบบ้ า นและตึกอนุ รั กษ์ 4 ภาค 4 แบบ และตึกแถว
ความสูง 2 - 4 ชั้น 12 แบบ รวมทั้งหมด 30 แบบ
3. ต่ อ มาท าการประมาณราคา โดยการท าบั ญ ชี
ปริมาณงาน (Bill of quantities) งานสถาปัตยกรรม งาน
โครงสร้ าง และงานระบบ เพื่อหาราคาก่อสร้ างรวมและ
ค่าก่อสร้ างเฉพาะงานโครงสร้ าง ซึ่งค่าวัสดุและค่าแรงจะ
ใช้ ราคากลางของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็ นราคาอ้ างอิง (Office
of the Basic Education Commission, Ministry of
Education, 2015) เนื่องจากเป็ นราคากลางที่นิยมใช้ เป็ น
ตัวเปรียบเทียบสาหรับการก่อสร้ างในส่วนภูมิภาคทั่วไป
เพราะแบบที่ศึกษามักจะนาไปก่อสร้ างในเขตภูมิภาคเป็ น
ส่วนใหญ่
4. จากนั้นทาการจัดกลุ่มแบบบ้ านตามระยะช่ วงเสา
และหาค่าเฉลี่ยของแต่ละแบบที่มชี ่วงเสาเดียวกัน
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ผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์ราคาค่าก่อสร้ างที่พักอาศัยโดย
เฉลี่ยจากมูลนิธปิ ระเมินค่าทรัพย์สนิ แห่ งประเทศไทย ใน
ปั จจุ บัน พบว่ าค่ าก่อสร้ างที่พักอาศัยแบบประหยัดอยู่ ท่ี
9,383 บาท/ตร.ม. ซึ่งสูงกว่าราคาค่าก่อสร้ างที่พักอาศัย
แบบ ป ระ ห ยั ด ของ กรม โ ย ธา ธิ ก า ร แล ะ ผั ง เ มื อ ง
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งอยู่ท่ี 7,245 บาท/ตร.ม. ทาให้
สามารถกล่ า วได้ ว่ า แบบบ้ า นเพื่ อ ประชาชนของกรม
โยธาธิการและผังเมืองเป็ นแบบที่มีความประหยัดจริ ง
เหมาะสาหรับผู้ท่มี รี ายได้ ไม่มากหรือรายได้ ปานกลาง
ผลการวิเคราะห์ ราคาค่อก่อสร้ างของโครงการแบบ
บ้ า นเพื่ อ ประชาชน ของกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
กระทรวงมหาดไทย จานวน 30 แบบ ได้ ทาการวิเคราะห์
โครงสร้ างที่มีช่วงเสาอยู่ระหว่ าง 3.00 – 5.00 เมตร
แสดงในตารางที่ 3-4 และรู ป ที่ 2 พบว่ า ค่ า ก่ อ สร้ า ง
ทั้งหมดโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 7,245 บาท/ตร.ม. ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 953 คิด เป็ นงานโครงสร้ างคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กเฉลี่ย 2,864 บาท/ตร.ม. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
393 โดยงานโครงสร้ างคิ ด เป็ น 39.5% ของราคา
ก่อสร้ างทั้งหมด สาหรับค่าก่อสร้ างที่ประหยัดที่สุดอยู่ท่ี
ช่วงเสา 3.50 เมตร โดยมีค่าก่อสร้ างงานโครงสร้ างอยู่ท่ ี
2,683 บาท/ตร.ม.
จากผลการวิ เ คราะห์ ใ นตารางที่ 2 พบว่ า มี แ บบ
ก่ อ สร้ างบางแบบที่ ถึ ง แม้ จะมี ช่ ว งเสาน้ อยกว่ า หรื อ
มากกว่า 3.50 ม. แต่ราคาค่าก่อสร้ างโครงสร้ างยังต่ากว่า
2,683 บาท/ตร.ม. และเมื่ อ พิ จ ารณาจากแบบโดย
ละเอี ย ดพบว่ า ลั ก ษณะของโครงสร้ างคานของแบบ
เหล่ านั้น มักจะเป็ นคานต่อเนื่องหรือคานยื่น หรือทั้ง 2
อย่ างผสมกั น ซึ่ งจากการวิ เ คราะห์ ใ น เบื้ องต้ นที่
ทาการศึกษามาแล้ ว พบว่ าคานช่ วงเดียวจะมีเหล็กเสริม
มากกว่ าคานต่อเนื่องเกือบ 2 เท่า และคานยื่นก็จะช่ วย
กระจายแรงทาให้ เหล็กเสริมน้ อยกว่าคานช่วงเดียวซึ่งได้
แสดงการวิเคราะห์มาแล้ ว ทาให้ กล่าวได้ ว่าการออกแบบ
เป็ นคานต่ อเนื่องและคานยื่น ทาให้ ปริมาณเหล็กเสริ ม
น้ อยลง ซึ่งทาให้ ค่าก่อสร้ างโครงสร้ างมีค่าลดลงด้ วย
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ตารางที่ 3

แบบที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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แสดงค่ า ก่ อ สร้ า งฐานรากแบบแผ่ แ ละราคาต่ อ พื้ นที่ โครงการแบบบ้ า นเพื่ อ ประชาชน กรมโยธาธิ ก ารและผัง เมื อ ง
กระทรวงมหาดไทย
งบประมาณก่อสร้ าง ค่าก่อสร้ างโครงสร้ าง ค่าก่อสร้ างโดย ค่าก่อสร้ างโครงสร้ าง ช่วงเสา
พท.ใช้ สอย
ทั้งหมด
แบบตอกเข็ม
เฉลี่ย
โดยเฉลี่ย
(ม.)
(ตร.ม.)
(บาท)
(บาท)
(บาท/ตร.ม.)
(บาท/ตร.ม.)
36.00
276,000
128,729
7,667
3,576
3.25
43.50
294,000
122,303
6,759
2,812
3.25
322.00
1,784,000
722,596
5,540
2,244
3.25
30.00
265,000
99,550
8,833
3,318
3.00
56.00
487,000
138,210
8,696
2,468
4.00
82.00
557,000
204,750
6,793
2,497
4.00
77.00
579,000
202,901
7,519
2,635
4.00
113.36
985,000
332,081
8,689
2,929
3.75
125.90
1,083,000
326,793
8,602
2,596
3.50
179.35
1,578,000
547,525
8,798
3,053
3.00
169.09
1,422,000
464,290
8,410
2,746
3.50
230.75
1,718,000
655,342
7,445
2,840
3.75
240.44
2,080,000
728,169
8,651
3,028
4.00
382.95
2,795,000
1,024,673
7,299
2,676
4.00
605.60
4,423,000
2,105,186
7,304
3,476
4.00
810.40
5,362,000
2,253,168
6,616
2,780
4.00
1,015.20
5,942,000
2,431,256
5,853
2,395
4.00
605.60
4,433,000
2,141,698
7,320
3,536
4.00
810.40
5,491,000
2,377,392
6,776
2,934
4.00
1,015.20
6,130,000
2,614,480
6,038
2,575
4.00
605.60
4,485,000
2,195,874
7,406
3,626
4.00
810.40
5,544,000
2,353,053
6,841
2,904
4.00
1,015.20
6,183,000
2,615,141
6,090
2,576
4.00
605.60
4,444,000
2,194,954
7,338
3,624
4.00
780.40
5,466,000
2,352,852
7,004
3,015
4.00
1,015.20
6,125,000
2,600,940
6,033
2,562
4.00
338.37
2,257,000
908,754
6,670
2,686
4.25
243.30
1,633,000
671,277
6,712
2,759
4.25
242.00
1,746,000
655,555
7,215
2,709
3.50
332.88
2,138,000
778,487
6,423
2,339
4.00
เฉลี่ย
7,245
2,864
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
953
393
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ตารางที่ 4 แสดงค่าก่อสร้ างโครงสร้ างและระยะเสา โครงการแบบบ้ านเพื่อประชาชน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
โครงสร้ าง
เฉลี่ยโครงสร้ าง
ช่วงเสา
แบบที่
ลักษณะพิเศษของคานโครงสร้ าง
(บาท/ตร.ม.)
(บาท/ตร.ม.)
(ม.)
4
3,318
3,186
3.00
10
3,053
1
3,576
2,877
3.25
2
2,812
3
มีคานต่อเนื่อง, มีคานยื่น
2,244
9
มีคานต่อเนื่อง
2,596
2,683
3.50
11
2,746
29
2,709
8
2,929
2,885
3.75
12
2,840
5
มีคานยื่น
2,468
2,869
4.00
6
มีคานยื่น
2,497
7
มีคานต่อเนื่อง
2,635
13
3,028
14
มีคานต่อเนื่อง
2,676
15
3,476
16
2,780
17
มีคานต่อเนื่องหลายแนว
2,395
18
3,536
19
2,934
20
มีคานต่อเนื่องหลายแนว
2,575
21
3,626
22
2,904
23
มีคานต่อเนื่องหลายแนว
2,576
24
3,624
25
3,015
26
มีคานต่อเนื่องหลายแนว
2,562
30
มีคานต่อเนื่อง, มีคานยื่น
2,339
27
2,686
2,722
4.25
28
2,759
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(บาท / ตร.ม.)

ช่วงเสา (ม.)

รูปที่ 2 แสดงค่าก่อสร้ างงานโครงสร้ างต่อพื้นที่

การออกแบบบ้านต้นแบบ เพือ่ ประหยัดค่าก่อสร้าง
ในบทนี้ จึ ง ได้ น าเสนอการออกแบบที่อ ยู่ อ าศั ย โดย
อาศัยเงื่อนไขดังที่กล่าวมา ทาให้ ได้ รูปแบบที่พักอาศัยดัง
แสดงข้ า งล่ า ง หลั กการออกแบบจะเน้ น การใช้ ง านใน
ปัจจุบนั และความประหยัดเป็ นหลัก ทาให้ ได้ แบบที่พักที่
ทัน สมั ย มี ส่ ว นต่ า งๆ ครบถ้ ว น เหมาะกับ ยุ ค สมั ย ใน
ปั จ จุ บัน และยั ง มี ร าคาที่ถื อ ว่ า ถู ก กว่ า รู ป แบบอื่น ๆ ที่
สามารถทาได้ อีกด้ วย จากตัวอย่ างที่พักอาศัยที่นาเสนอ

เป็ นแนวทางในการออกแบบเป็ นที่พักอาศัย 2 ชั้น ขนาด
3 ห้ องนอน 3 ห้ องน้า โดยชั้นล่ าง ประกอบไปด้ วย ที่
จอดรถ ห้ องรับแขก ห้ องอาหารและห้ องนา้ ส่วนชั้นบน
ประกอบด้ วย ห้ องนอนใหญ่ พร้ อมห้ องนา้ 1 ห้ อง และ
ห้ องนอนเล็กอีก 2 ห้ อง รวมพื้นที่ใช้ งานประมาณ 180
ตารางเมตร เพื่อให้ การออกแบบโครงสร้ างประหยัดที่สดุ
ตามวัตถุประสงค์ ได้ ผลตามรูปที่ 3-6

รูปที่ 3 รูปด้ านหน้ า
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รูปที่ 4 รูปด้ านข้ าง

รูปที่ 5 แสดงแปลนชั้นล่าง

รูปที่ 6 แสดงแปลนชั้นบน
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สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง

จากผลการวิ เ คราะห์ กรณีศึกษาโครงการแบบบ้ า น
เพื่ อประชาชน ของกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
กระทรวงมหาดไทย จ านวน 30 แบบ ทาให้ ส ามารถ
สรุปผลได้ ดงั นี้
1. ช่วงความยาวเสาที่ใช้ ในการออกแบบและก่อสร้ าง
อยู่ระหว่าง 3.00 – 4.25 ม. โดยที่พักอาศัยขนาดเล็ก
นิ ย มที่ 3.00-3.50 ม. ที่พั ก อาศั ย ขนาดกลาง 3.504.00 ม. และที่พักอาศัยขนาดใหญ่ 4.00- 4.25 ม.
2. ระยะเสาสาหรับที่พักอาศัยทั่วไปที่เหมาะสมจะอยู่
ระหว่ าง 3.50-4.00 ม. ซึ่งพบว่ านิยมก่อสร้ าง และค่ า
ก่อสร้ างอยู่ในเกณฑ์ท่ปี ระหยัดอีกด้ วย
3. พบว่ า ค่ า ก่ อ สร้ า งที่พั ก อาศั ย ที่มี ร ะยะห่ า งเสา
3.50 ม. จะมี ค่ า ก่ อ สร้ า งต่ อ พื้ นที่น้ อยที่ สุ ด สามารถ
นาไปใช้ ออกแบบเพื่อให้ ประหยัดงบประมาณได้ ดี
4. ข้ อแนะนาสาหรับการออกแบบที่พักให้ ประหยัดก็
คือ ควรออกแบบโครงสร้ า งให้ ต่ อ เนื่ อ งกัน มี ช่ ว งยื่ น
ออกไปบางช่วง และเลือกใช้ ช่วงเสาที่เหมาะสม จะนามา
ซึ่งราคาก่อสร้ างที่ประหยัดงบประมาณที่สดุ
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