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20106-2004 ประมาณราคางานโครงสราง  1 - 2 - 2 

 (Structure Cost Estimate) 

 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการคํานวณหาพ้ืนที่ ปริมาตร การสํารวจหา
ปริมาณ การแยกรายการวัสดุงานกอสราง 

2. สามารถคํานวณหาพื้นที่ ปริมาตร สํารวจหาปริมาณ แยกรายการวัสดุงานกอสราง 
ประมาณราคาจากขอมูล สถิติ งานฐานราก เสา คาน พ้ืน บันได หลังคา 

3. สามารถสรุปรายการประมาณราคาโครงสรางอาคารพักอาศัย 
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ ตรงตอเวลา และมีความ

รับผิดชอบตอหนาที่ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับทําการประมาณราคา การหาปริมาณวัสดุอุปกรณ จากงานดิน  
แบบหลอคอนกรีต เหล็กเสริมคอนกรีต การทําบัญชีรายการวัสดุของอาคารพักอาศัย 

2. คํานวณหาปริมาณวัสดุอุปกรณจากงานดิน แบบหลอ คอนกรีต เหล็กเสริมคอนกรีต 
อาคารพักอาศัย 

3. ทําบัญชีรายการวัสดุกอสราง คาแรง คาดําเนินการ กําไร ภาษีและสถิติตางๆ 
เอกสารเสนอราคางานกอสรางอาคารพักอาศัย 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการ วิธีการ การคํานวณหาพื้นที่ ปริมาตร การสํารวจหา
ปริมาณ แยกรายการวัสดุงานกอสราง ประมาณราคาจากขอมูลสถิติ ราคาวัสดุ คาแรงของงาน
ฐานราก เสา คาน พื้นบันได หลังคา  บันทึกสรุปรายการประมาณราคาโครงสรางอาคาร
พักอาศัย 
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แผนการจัดการเรียนรู 
วิชา ประมาณราคางานโครงสราง รหัสวิชา 20106-2004 จํานวน 2 หนวยกิต 3 ชั่วโมง/สัปดาห 

 

บทที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู จํานวนคาบ (ชม.) 
1 หลักการและสถิติเก่ียวกบัการประมาณราคา 3 
2 การคํานวณหาพื้นที่และปรมิาตร  3 
3 การประมาณราคางานดิน 3 
4 การประมาณราคางานฐานราก 3 
5 การประมาณราคางานเสา 3 
6 การประมาณราคางานคาน 9 
7 การประมาณราคางานพื้น 9 
8 การประมาณราคางานบันได 3 
9 การหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตตามหลักเกณฑของ

กรมบัญชีกลาง 
6 

10 การประมาณราคางานหลังคา 6 
11 การสรุปรายการประมาณราคางานโครงสรางอาคาร 

พักอาศัย 
3 

   
   
   
   
   
 รวมเวลาเรียน 51 
 สอบปลายภาค 3 

รวม 54 
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ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา 

วิชา ประมาณราคางานโครงสราง รหัสวิชา 20106-2004 จํานวน 2 หนวยกิต 3 ชั่วโมง/สัปดาห 
 

บทที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู เวลาเรียน จํานวน
คาบ (ชม.) ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1 หลักการและสถิติเก่ียวกับการประมาณราคา 3 - 3 
 1.1 ความหมายของการประมาณราคา 

1.2 คุณสมบัติของผูประมาณราคากอสราง 
1.3 ความสําคัญของการประมาณราคา 
1.4 ลักษณะของการประมาณราคา 
1.5 วิธีการประมาณราคา 
1.6 ประเภทของงานกอสราง 
1.7 ขอมูลสถิตทิี่ใชในการประมาณราคางาน

โครงสราง 

   

2 การคํานวณหาพื้นที่และปริมาตร  1 2 3 
 2.1 การแปลงหนวย 

2.2 การหาพ้ืนที่รูปทรงเรขาคณิต 
2.3 การหาปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต 
2.4 หลักการของทฤษฎีพีทาโกรัส 

   

3 การประมาณราคางานดิน 1 2 3 
 3.1 เกณฑการเผ่ืองานดินตามหลักเกณฑของ

กรมบัญชีกลาง 
3.2 ความหมายของดินขุด 
3.3 ขั้นตอนการหาปริมาณงานดินขุด 
3.4 การคํานวณหาปริมาณงานดินขุด  
3.5 ความหมายของดินถม 
3.6 การคํานวณหาปริมาณงานดินถม 
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บทที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู เวลาเรียน จํานวน
คาบ (ชม.) ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

4 การประมาณราคางานฐานราก 1 2 3 
 4.1 ชนิดของฐานราก 

4.2 การอานสัญลักษณงานฐานราก 
4.3 การหาจํานวนฐานรากจากแบบกอสราง 
4.4 การจําแนกขนาดของเหล็กเสริมคอนกรีต

ฐานราก 
4.5 ขั้นตอนการประมาณราคางานฐานราก 
4.6 การหาปริมาณวัสดุงานฐานราก 

   

5 การประมาณราคางานเสา 1 2 3 
 5.1 การจําแนกประเภทวัสดุที่ใชในงานเสา 

5.2 การอานสัญลักษณงานเสา 
5.3 การหาจํานวนเสาจากแบบกอสราง 
5.4 การจําแนกขนาดของเหล็กเสริม 

คอนกรีตเสา 
5.5 ขั้นตอนการประมาณราคางานเสา 
5.6 การหาปริมาณวัสดุงานเสา 

   

6 การประมาณราคางานคาน 3 6 9 
 6.1 การอานสัญลักษณงานคาน 

6.2 การหาความยาวคานจากแบบกอสราง 
6.3 การจําแนกขนาดของเหล็กเสริม 

คอนกรีตคาน 
6.4 ขั้นตอนการประมาณราคางานคาน 
6.5 การหาปริมาณวัสดุงานคาน 
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บทที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู เวลาเรียน จํานวน
คาบ (ชม.) ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

7 การประมาณราคางานพื้น 3 6 9 
 7.1 ชนิดของพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

7.2 ขั้นตอนการหาปริมาณวัสดุงานพื้น 
7.3 การหาปริมาณวัสดุงานพ้ืนวางบนดิน 
7.4 การหาปริมาณวัสดุงานพ้ืนคอนกรีต 

เสริมเหล็กทางเดียว 
7.5 การหาปริมาณวัสดุงานพ้ืนคอนกรีต 

เสริมเหล็กสองทาง 
7.6 การหาปริมาณวัสดุงานพ้ืนยื่น 
7.7 การหาปริมาณวัสดุงานพ้ืนคอนกรีต

สําเร็จรูป 

   

8 การประมาณราคางานบันได 1 2 3 
 8.1 ประเภทของโครงสรางบันได 

8.2 องคประกอบของบันได 
8.3 การเสริมเหลก็บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
8.4 ขั้นตอนการหาปริมาณวัสดุงานบันได 
8.5 การหาปริมาณคอนกรีตงานบันได 
8.6 การหาปริมาณไมแบบงานบันได 
8.7 การหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตบันได 

   

9 การหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตตาม
หลักเกณฑของกรมบัญชกีลาง 

2 4 6 

 9.1 หลักเกณฑการคํานวณปริมาณงานเหล็ก
เสริมคอนกรีตของกรมบัญชกีลาง 

9.2 ปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตฐานราก 
9.3 ปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตเสา 
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บทที ่ ชื่อหนวยการเรียนรู เวลาเรียน จํานวน
คาบ (ชม.) ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

9.4 ปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตคาน 
9.5 ปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตพื้น 
9.6 ปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตบันได 

10 การประมาณราคางานหลังคา 2 4 6 
 10.1 รูปแบบของหลังคา 

10.2 สวนประกอบของโครงสรางหลังคา 
10.3 หลักเกณฑในการประมาณราคางานหลังคา
10.4 ขั้นตอนการหาปริมาณวัสดุงานหลังคา 
10.5 การหาปริมาณวัสดุงานโครงหลังคา 
10.6 การหาปริมาณวัสดุมุงหลังคา 

   

11 การสรุปรายการประมาณราคางานโครงสราง
อาคารพักอาศัย 

1 2 3 

 11.1 สวนประกอบของบัญชีแสดงรายการ
ประมาณราคากอสราง 

11.2 ขั้นตอนการจัดทําบัญชีแสดงรายการ
ประมาณราคากอสราง 

11.3 รูปแบบของบญัชีรายการประมาณราคา
กอสราง  

11.4 วิธีการลงบัญชีรายการประมาณราคา
กอสราง  

11.5 การลงบัญชีรายการประมาณราคากอสราง
สําหรับงานกอสรางของสวนราชการ 

11.6 การคํานวณหาคา Factor F  

   

สอบปลายภาค 3 - 3 
รวม 20 34 54 
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หนังสือเรียนวิชา ประมาณราคางานโครงสราง รหัสวิชา 20106-2004 เลมนี้ เรียบเรียง
ขึ้นตรงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชาง
กอสรางของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เหมาะสําหรับ
นักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจทั่วไป เน่ืองจากผูเขียนไดรวบรวมวิธีการประมาณราคางาน
โครงสรางโดยละเอียด เพ่ือใหผูอานไดเขาใจถึงหลักวิธีการหาปริมาณวัสดุกอสราง และหลัก
เทคนิคทางชางกอสรางควบคูกับการประมาณราคาโดยอาศัยหลักเกณฑการคํานวณราคากลาง
งานกอสรางอาคารของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประกอบดวยเนื้อหา 11 บทเรียน 
ไดแก  1  หลักการและสถิติเกี่ยวกับการประมาณราคา  2  การคํานวณหาพื้นที่และปริมาตร    
3  การประมาณราคางานดิน  4  การประมาณราคางานฐานราก  5  การประมาณราคางานเสา  
6  การประมาณราคางานคาน  7  การประมาณราคางานพื้น  8  การประมาณราคางานบันได  
9  การหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง  10  การประมาณ
ราคางานหลังคา  และ  11  การสรุปรายการประมาณราคาโครงสรางอาคารพักอาศัย 

การเรียบเรียงหนังสือเลมน้ี มีแรงบันดาลใจจากประสบการณในการเปนครูผูสอน
รายวิชาน้ี และประสบปญหาไมมีหนังสือหรือเอกสารที่ใชประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
นี้โดยตรง อีกทั้งเอกสาร ตําราท่ีเก่ียวของกับการประมาณราคางานโครงสรางโดยตรงนั้น
คอนขางหายาก ผูเขียนจึงไดเรียบเรียงเนื้อหารายวิชาน้ีจากความรูและประสบการณการสอน 
และขอรับคําปรึกษาจากเพ่ือนครูที่มีประสบการณดานการสอนในรายวิชาน้ี ตลอดจนการ
คนควาหาขอมูลสถิติตางๆ มารวบรวมไว เพ่ือความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน  
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ขอขอบคุณ  นายวิรัตน เศรษฐสถาพร  นายธเนศ รัตนภูผา  นายบัณฑิต จิตตรีงาม 
และนางสาวปนิดา  มาตนอก  ที่ไดชวยเหลือใหคําแนะนํา  ใหความอนุเคราะหชวยเขียนแบบ
ประกอบ จนทําใหหนังสือเลมน้ีมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น ตลอดจนคณะครูแผนกวิชาชาง
กอสราง วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีทุกทานที่มีสวนชวยใหการจัดทําหนังสือเลมน้ีสําเร็จไดดวยดี 

ผูเขียนหวังวาหนังสือเลมนี้จะสามารถใชเปนหนังสือประกอบการจัดการเรียนการสอน
ไดเปนอยางดี หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอนอมรับคําแนะนําและขอเสนอแนะที่เปน
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สาระการเรียนรู 
1.1 ความหมายของการประมาณราคา 
1.2 คุณสมบัติของผูประมาณราคากอสราง 
1.3 ความสําคัญของการประมาณราคา 
1.4 ลักษณะของการประมาณราคา 
1.5 วิธีการประมาณราคา 
1.6 ประเภทของงานกอสราง 
1.7 ขอมูลสถิติที่ใชในการประมาณราคางานโครงสราง 

จุดประสงคการสอน 
จุดประสงคทั่วไป 

เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความรูและสถิติที่เก่ียวกับการประมาณ
ราคางานโครงสราง 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกความหมายของการประมาณราคาได 
2. อธิบายคุณสมบัติของผูประมาณราคากอสรางได 
3. บอกความสําคัญของการประมาณราคาได 
4. อธิบายลักษณะของการประมาณราคาได 
5. อธิบายวิธีการประมาณราคาได 
6. จําแนกประเภทของงานกอสรางได 
7. บอกขอมูลสถิติที่ใชในการประมาณราคางานโครงสรางได 
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บทนํา 

การประมาณราคา มีความสําคัญอยางยิ่งกับงานกอสรางทุกประเภท ทุกโครงการ    
เปนเรื่องที่ตองนํามาพิจารณาในแตละระดับ นับตั้งแตเจาของโครงการ ผูออกแบบ และ
ผูรับเหมา เพราะสามารถชวยใหแตละฝายที่เก่ียวของไดทราบราคาตนทุนของงานกอสราง   
แตละโครงการ เพ่ือนําไปพิจารณาตนทุนงานกอสรางที่แตกตางกัน อีกทั้งยังใชในการเสนอ
ราคาหรือประกวดราคา ผูประมาณราคาที่ดีตองพยายามประมาณราคาคากอสรางใหถูกตอง 
แมนยําหรือใกลเคียงกับราคากอสรางจริงใหมากที่สุด  

1.1 ความหมายของการประมาณราคา 
การประมาณราคา หมายความวา การคาดคะเน  หรือคาดเดาโดยอาศัยหลักวิชาการ 

ขอมูลสถิติตางๆ ที่เก่ียวของ ใหใกลเคียงกับคาใชจายหรือราคาสําหรับงานจริงใหมากที่สุด ซึ่งผู
ประมาณราคาตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมของแตละโครงการ ปริมาณวัสดุ ราคาวัสดุ 
คาแรงงาน และคาใชจายอ่ืนๆ ดังน้ันการประมาณราคากอสราง หรือในวงการกอสรางเรียกอีก
ชื่อวา “การถอดแบบ” จึงหมายความถึง การคํานวณหาปริมาณวัสดุ ราคาวัสดุ คาแรงงาน       
คาดําเนินการ กําไร ภาษี ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ ที่ควรจะเปนสําหรับงานกอสรางโดยอาศัย
หลักวิชาการและขอเท็จจริงตามทองตลาดรวมกับสถิติตางๆ ดานงานกอสราง 

1.2 คุณสมบัตขิองผูประมาณราคากอสราง 
การประมาณราคากอสรางเปนงานที่เก่ียวของกับปจจัยหลายอยาง ซึ่งสงผลใหการ

ประมาณราคานั้นมีความถูกตองแมนยํา ดังน้ันผูประมาณราคากอสรางจึงควรมีคุณสมบัติ
ดังตอไปน้ี 

1. มีความรูพ้ืนฐานทางดานคณิตศาสตร 
2. มีความรูเก่ียวกับงานกอสรางแตละประเภท 
3. มีความรูทางดานวัสดุกอสราง และเทคนิคกอสราง  
4. มีความรู ความเขาใจในการอานแบบกอสรางไดเปนอยางดี  
5. มีปฏิภาณไหวพริบที่รวดเร็วและถูกตอง 
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6. มีความละเอียดรอบคอบ หม่ันศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลสถิติที่เก่ียวของกับงาน
กอสรางอยางสมํ่าเสมอ  

7. มีหลักการและวิธีการประมาณราคาที่ถูกตอง  เหมาะสม   
8. มีหลักการในการเลือกวิธีประมาณราคากอสรางตามสถานการณที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
9. มีความชางสังเกตและติดตาม ตลอดจนการวิเคราะห ประเมินผลการประมาณราคา

กอสราง เพ่ือหาขอผิดพลาดในการปรับปรุงการประมาณราคาใหมีความผิดพลาด
นอยที่สุด 

1.3 ความสําคญัของการประมาณราคา 
การประมาณราคากอสรางมีความสําคัญตอทุกฝายที่เก่ียวของกับโครงการ หรือธุรกิจ

ดานการกอสรางนับตั้งแตเจาของโครงการ สถาปนิก วิศวกร ตลอดจนผูรับเหมากอสราง      
ในดานตางๆ  ดังตอไปน้ี 

1. ดานการกําหนดงบประมาณในการกอสราง เพ่ือใชเปนบรรทัดฐานในการประเมิน
ราคาของผูรวมเสนอราคาในการประมูลงานตอไป 

2. ดานการกําหนดเงินงวดคากอสราง เพ่ือความสะดวกในการเบิกจายคางานในแตละ
งวดงานที่ตองดําเนินการกอสราง   

3. ดานการเปลี่ยนแปลงแกไขรูปแบบรายการกอสราง หรือการเพ่ิม-ลดงานในขณะ
กอสราง  

4. ดานการลดความผิดพลาดในโครงการกอสราง เพราะการประมาณการที่ไดกระทํา
ดวยความเอียดและรอบคอบ สามารถทําใหลดความผิดพลาด และลดปญหาการ
ขาดทุนได 

1.4 ลักษณะของการประมาณราคากอสราง 
การประมาณราคากอสราง จําแนกไดหลายลักษณะตามขั้นตอนตางๆ  ของการ

วางแผนการกอสรางตั้งแตเริ่มโครงการจนถึงการกอสรางแลวเสร็จ ซึ่งจําแนกตามขั้นตอนตางๆ 
ของการกอสรางดังน้ี  
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1. การประมาณราคาเบื้องตน  เปนการประมาณราคาอยางหยาบเพื่อตองการทราบ
ราคาของสิ่งกอสรางอยางคราวๆ  เพื่อกําหนดเงินหรืองบประมาณในการกอสราง
จนกระทั่งการกอสรางแลวเสร็จ ผูออกแบบจะใชในการกําหนดรูปแบบและขนาด
ของโครงการใหเพียงพอกับงบประมาณที่มีอยู 

2. การประมาณราคาโดยผูรับเหมากอสราง ใชในกรณีที่ผูรับเหมากอสรางตองการ
คํานวณตนทุนของการกอสรางจากแบบกอสรางและรายละเอียดประกอบแบบ
กอสรางของงานที่ตนเองมีความประสงคจะรวมประมูลงานหรือเสนอราคา 

 3. การประมาณราคากอสรางโดยจํานวนของงาน เปนการประมาณราคาของโครงการ
กอสรางทั้งหมดทุกรายการตั้งแตคาที่ ดิน คากอสราง คาบริการวิชาชีพของ
ผูออกแบบ คาดอกเบ้ียเงินกู ภาษีคาประกันภัย ฯลฯ 

4. การประมาณราคาโดยผูประมาณราคา เปนการคาดคะเนราคาคากอสรางที่ควร
จะเปนของโครงการ ผูประมาณราคาอาจทํางานใหกับผูรับเหมาหรือทํางานใหกับ
เจาของโครงการ ราคาที่ประมาณการไดถือเปนราคาในขณะเปดซองประกวดราคา 

5. การประมาณราคาความกาวหนา เปนการประมาณราคาขณะที่กําลังดําเนินการ
กอสราง อาจกระทําโดยผูรับเหมาหรือเจาของโครงการ การประมาณราคาเบื้องตน
อาจตองเผ่ือไว 20-30% สวนการประมาณราคาอยางละเอียดน้ันใหเผื่อไว 5-10%  

1.5 วิธีการประมาณราคากอสราง 
วิธีการประมาณราคากอสรางแบงออกเปน 2 วิธีคือ  

1.5.1 การประมาณราคาเบ้ืองตน 

การประมาณราคาเบื้องตน เปนการประมาณราคาแบบหยาบ โดยอาศัยขอมูลเดิมของ
โครงการกอสรางที่มีลักษณะใกลเคียงกับอาคารที่กําลังจะดําเนินการกอสราง การประมาณ
ราคาดวยวิธีการนี้อาจมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 20 - 30% เชน อาคารสูงไมเกิน 10 ชั้น 
มีตนทุนกอสรางเฉลี่ย 10,000 บาท/ตารางเมตร ถาอาคารสูง 5 ชั้น มีพื้นที่รวม 3,000 ตาราง
เมตร ตองใชเงินในการกอสรางประมาณ 30 ลานบาท หลักการประมาณราคาเบื้องตนสามารถ
ทําไดหลายรูปแบบ แตละรูปแบบจะมีตัวแปรหลักเปนสัดสวนโดยตรงกับราคาคากอสราง เชน  
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1. การประมาณราคาโดยใชพื้นที่ใชสอย เปนการประมาณราคา โดยการหาพื้นที่ 
ใชสอยรวมของอาคารท้ังหมด ซึ่งคํานวณจากเสนรอบรูปภายนอกของอาคารโดยไมหักสวนใด
สวนหนึ่งออก แลวคูณดวยตนทุนตอหนวยพื้นที่ใชสอยของอาคารหรือส่ิงปลูกสรางน้ันๆ 

 

ตัวอยางท่ี 1.1 อาคารพาณิชย 3 ชั้น 4 คูหา มีความกวางรวม 30.00 เมตร ความยาวรวม 15.00 
เมตร ตนทุนการกอสรางตารางเมตรละ 12,000 บาท จงคํานวณหาราคาโดยพื้นที่ใชสอย 
วิธีทํา พ้ืนที่ใชสอยรวมทั้งหมด  = ความกวาง × ความยาว × จํานวนชั้น 
  =  30 × 15 × 3 
  =  1,350   ตารางเมตร 
 ตนทุนตอหนวย =  12,000 บาท/ตารางเมตร 
 ราคาตนทุนในการกอสรางทั้งหมด =  พ้ืนที่ใชสอยรวมทั้งหมด × ตนทุนตอหนวย 
  =  1,350 × 12,000 
  =  16,200,000   บาท ตอบ 

2. การประมาณราคากอสรางโดยใชปริมาตร เปนการประมาณราคาที่ใชปริมาตร
ของงานเปนตัวแปรหลัก โดยคํานวณจากการครอบคลุมพ้ืนที่ของอาคารทั้งหมดตั้งแต
พ้ืนชั้นลางไปจนถึงหลังคา แลวคูณดวยตนทุนราคาตอหนวยปริมาตร  

 

ตัวอยางท่ี 1.2 ตึกแถว 3 ชั้น 4 คูหา กวาง 20.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ความสูงของอาคาร 
7.50 เมตร ตนทุนการกอสรางลูกบาศกเมตรละ 5,000 บาท จงคํานวณหาราคาตนทุนคากอสราง
โดยปริมาตร 
วิธีทํา ปริมาตรของอาคารทั้งหมด = ความกวาง × ความยาว × ความสูง 
  =  20 × 12.00 × 7.50 

ราคาตนทุนในการกอสรางทั้งหมด  =  พ้ืนที่ใชสอยรวมทั้งหมด × ตนทุนตอหนวย 

ราคาตนทุนในการกอสรางทั้งหมด  =  ปริมาตรของอาคาร × ตนทุนตอปริมาตร 
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  =  1,800   ลูกบาศกเมตร 
 ราคาตนทุน =  5,000   บาท/ลูกบาศกเมตร 
 ราคาตนทุนในการกอสรางทั้งหมด =  ปริมาตรของอาคาร × ตนทุนตอปริมาตร 
  = 1,800 × 5,000   บาท 
  =  9,000,000   บาท ตอบ 

3. การประมาณราคากอสรางโดยใชหนวยการใชงานของอาคาร เปนการ
ประมาณราคากอสราง โดยอาศัยหลักการที่วา “ตนทุนของสิ่งกอสรางจะเปลี่ยนแปลงตาม
จํานวนหนวยการใชงานของอาคาร” ซึ่งการประมาณราคากอสรางวิธีนี้สามารถทําไดโดย ใช
จํานวนหนวยการใชงานคูณดวยราคาตนทุนตอหนวย 

 

ตัวอยางท่ี 1.3 อาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น จํานวนชั้นละ 10 หอง ราคาคากอสราง
ตอหอง หองละ 80,000 บาท จงคํานวณหาราคาราคาตนทุนในการกอสรางทั้งหมดโดยวิธีหนวย
การใชงาน 
วิธีทํา หนวยการใชงานของอาคารทั้งหมด  =  จํานวนหอง × จํานวนชั้น 
  = 10 × 2 
  = 20   หอง 
 ราคาตนทุน = 80,000   บาท/หอง 
 จะไดตนทุนกอสรางตึกแถว = 20 × 80,000 
  =  1,600,000   บาท ตอบ 

1.5.2 การประมาณราคากอสรางอยางละเอียด  

เปนการประมาณราคา เพ่ือใหทราบราคาคากอสรางโดยละเอียด เพ่ือนําไปใชในการ
ประกวดราคา การประมาณราคาอยางละเอียดประกอบดวย การประมาณราคาเพ่ือหาราคา
ของงานประเภทตางๆ เชน งานโครงสราง งานสถาปตยกรรม เปนตน วิธีการประมาณราคา
อยางละเอียด สามารถทําไดเม่ือรูปแบบของโครงการครบถวนสมบูรณ กําหนดระยะเวลา

ราคาตนทุนในการกอสรางทั้งหมด  =  หนวยการใชงาน × ตนทุนตอหนวย 



บทที่ 1 หลักการและสถิติที่เก่ียวกับการประมาณราคางานโครงสราง     7 
 

กอสรางที่แนนอนแลว ผูประมาณราคาตองศึกษารูปแบบรายละเอียด รวมทั้งเอกสารรายการ
ประกอบแบบและเง่ือนไขเพิ่มเติมตางๆ ใหชัดเจน จากน้ันจึงเริ่มถอดแบบหาปริมาณของวัสดุ
ตางๆ สํารวจแหลงราคาวัสดุ และแหลงแรงงานที่มีอยู เพ่ือจะไดปริมาณและราคาวัสดุที่
ใกลเคียงความจริง การประมาณราคาวิธีนี้เปนที่นิยมใช เพราะความละเอียดของขอมูลทําให
โอกาสผิดพลาดนอย และยังคอยควบคุมปริมาณวัสดุกอสรางไมใหเกินกําหนดไดเปนอยางดี  

1.6 ประเภทของงานกอสราง 
ในงานกอสรางมีการแบงประเภทตามลักษณะการใชงานของอาคารไดดังนี้ 

1.6.1 อาคารพักอาศัย (Residential Construction)  

เปนการกอสรางอาคารเพ่ือใชประโยชนในการเปนที่พักอาศัย เชน บานเด่ียว บานแฝด 
หองแถว และคอนโดมิเนียม 

1.6.2 อาคารสาธารณะ (Building Construction)  

เปนการกอสรางอาคารเพื่อใชประโยชนในชุมชนหรือสวนรวม เชน โรงเรียน โรงพยาบาล 
วัด โบสถ หอประชุม โรงภาพยนตร โรงมหรสพ และคลังสินคา  

1.6.3 งานโยธา (Heavy Engineering Construction)  

เปนงานกอสรางที่สวนใหญหนวยราชการหรือองคกรของรัฐบาลเปนเจาของโครงการ 
ตองอาศัยวิศวกรที่มีความชํานาญงานในการออกแบบ  เชน สะพาน ถนน สนามบิน เขื่อน 
อุโมงค งานระบบชลประทาน และทาเรือ   

1.6.4 งานกอสรางเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial Construction)  

เปนการกอสรางที่มีจุดมุงหมายเพื่อใชในระบบโรงงานอุตสาหกรรม ขั้นตอนในการ
ออกแบบและกอสรางตองอาศัยวิศวกรผูเชี่ยวชาญเฉพาะตามสาขาที่เก่ียวของเปนผูออกแบบ 
เชน โรงกลั่นนํ้ามัน โรงถลุงแรและเหล็ก โรงงานผลิตภัณฑเคมี โรงไฟฟาพลังปรมาณู  และ
โรงงานอุตสาหกรรม  
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1.7 ขอมลูสถติิที่ใช ในการประมาณราคางานโครงสราง 

การประมาณราคางานโครงสราง ผูประมาณราคาตองศึกษาขอมูลเก่ียวกับวัสดุที่ใชใน
งานโครงสราง ดังนี้ 

1.7.1 ขอมูลเกี่ยวกับเหล็กเสรมิคอนกรีต 

เหล็กเสริมคอนกรีตมีหนาที่ในการรับกําลังของแรงดึงแทนคอนกรีต เน่ืองจากคอนกรีต
ทําหนาที่ในการรับกําลังอัดเปนหลัก จึงตองมีการเสริมเหล็กเพ่ือชวยใหโครงสรางรับกําลังได
ทั้งแรงดึงและแรงอัดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เหล็กเสริมคอนกรีตที่ใชในประเทศไทย
เปนเหล็กกลาละมุน (Mild Steel) ซึ่งสามารถรับแรงดึงไดระหวาง 4,400 ถึง 5,000 กิโลกรัมตอ
ตารางเซนติเมตร กอนที่จะขาดและใหคาความเคนดึงในการคํานวณที่ยอมให 1,200 ถึง 1,500 
กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 

1.7.1.1 ชนิดของเหลก็เสริมคอนกรีต  

1. เหล็กเสนกลมผิวเรียบ (Round Bar) เปนเหล็กเสนเหนียวรูปวงกลมมีผิวเรียบ
เกลี้ยง ยกเวนบริเวณที่ทําเครื่องหมาย ตามมาตรฐาน มอก.20-2543 มีชั้นคุณภาพเดียวคือ   
SR 24 ใชสัญลักษณ RB แทนชื่อแลวตามดวยขนาดเสนผานศูนยกลางของเหล็กนั้น มีขนาด
เสนผานศูนยกลางตั้งแต 6 ถึง 32 มิลลิเมตร ความยาวตามทองตลาด 10 เมตร เน่ืองจากผิวของ
เหล็กที่มีลักษณะกลมเรียบ ทําใหแรงยึดเหน่ียวระหวางผิวเหล็กกับคอนกรีตไมดี จึงตองมีการ
งอปลายเหล็กเพ่ือใหรับแรงไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสําหรับงานกอสรางขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง เชน บานพักอาศัย ทาวนเฮาส และโรงเรียน เปนตน 

2. เหล็กขอออย (Deformed Bar) เปนเหล็กเสนที่มีพ้ืนที่ภาคตัดขวางเปนรูป
วงกลมมีลักษณะเปนปุมสันที่ผิวเหล็กตลอดเสน เพ่ือเสริมกําลังยึดเหนี่ยวระหวางเหล็กเสริมกับ
เนื้อคอนกรีต ดังน้ันจึงไมจําเปนตองงอปลายเปนรูปของอเหมือนเหล็กเสนกลมผิวเรียบ หรือ
หากมีการงอ จะมีลักษณะการงอแบบ 90 องศา เหล็กขอออยตามมาตรฐาน มอก.24-2536   
ผลิตจากเหล็กชนิดเดียวกับเหล็กเสนกลมผิวเรียบ มีขนาดเสนผานศูนยกลางตั้งแต 10 ถึง 40 
มิลลิเมตร ความยาวตามทองตลาด 10 เมตร มี 3 ชั้นคุณภาพคือ SD 30 SD 40 และ SD 50 
เหล็กชนิดน้ีเหมาะสําหรับใชในงานกอสรางที่ตองการความแข็งแรงเปนพิเศษ 
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     รูปที่ 1.1  เหล็กเสนกลมผิวเรียบ (Round Bar)                      รูปที่ 1.2  เหล็กขอออย (Deformed Bar) 

3. เหล็กตะแกรงสําเร็จรูป (Wire Mesh) คือตะแกรงเหล็กที่นําลวดเหล็กกลา
มาเช่ือมติดกันเปนผืนดวยเครื่องเชื่อมไฟฟาแบบอัตโนมัติและกดดวยระบบไฮโดรลิก เพ่ือให
จุดตัดทุกจุดสนิทเปนเนื้อเดียวกัน ทําใหสามารถรับแรงไดดีกวาและสมํ่าเสมอกวาการผูกเหล็ก
โดยแรงคน มีขนาดตั้งแต 2 ถึง 8 มิลลิเมตร ตามมาตรฐาน มอก.737 และมีขนาดตั้งแต 3 ถึง 9 
มิลลิเมตร ตามมาตรฐาน มอก.926 สามารถนํามาใชงานไดโดยการนํามาปูติดตอกันโดยไมตอง
ใชลวดผูกเหล็ก เหมาะสําหรับงานเสริมคอนกรีตผิวพ้ืน และงานถนน ปจจุบันนิยมใชกันอยาง
แพรหลายเน่ืองจากมีความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ทั้งยังชวยประหยัดคาแรงงาน    
ในการผูกเหล็ก การหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดน้ีจะคิดตามพ้ืนที่เปนตารางเมตร 

 
รูปที่ 1.3  เหล็กลวดตะแกรง (Wire Mesh) 

1.7.1.2 นํ้าหนกัของเหล็กเสริมคอนกรีต  

การประมาณราคากอสราง มีความจําเปนที่ผูประมาณราคาตองทราบขอมูลของ   
เหล็กเสริมคอนกรีตแตละชนิด เพ่ือประโยชนในการหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีต น้ําหนักของ
เหล็กเสริมคอนกรีตจะแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดและขนาดของเสนผานศูนยกลางเหล็ก 
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ตารางที่ 1.1  น้ําหนักเหล็กเสนกลมผิวเรียบตามมาตรฐาน มอก. 20-2543 

ตารางที่ 1.2  น้ําหนักเหล็กขอออยตามมาตรฐาน มอก. 24-2536 

 

หมายเลข 
ขนาด 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
(มม.) 

น้ําหนักตอเมตร 
(กก./ม.)

พ้ืนที่หนาตัด 
(ตร.ซม.) 

RB 6 6 0.222 0.283 
RB 9 9 0.499 0.636 
RB 12 12 0.888 1.131 
RB 15 15 1.387 1.767 
RB 19 19 2.226 2.835 
RB 22 22 2.984 3.801 
RB 25 25 3.853 4.909 
RB 28 28 4.834 6.154 
RB 32 32 7.127 8.038 

หมายเลข 
ขนาด 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
(มม.) 

น้ําหนักตอเมตร 
(กก./ม.)

พ้ืนที่หนาตัด 
(ตร.ซม.) 

DB 10 10 0.617 0.785 
DB 12 12 0.888 1.131 
DB 16 16 1.578 2.011 
DB 20 20 2.466 3.142 
DB 22 22 2.984 3.801 
DB 25 25 3.853 4.909 
DB 28 28 4.384 6.158 
DB 32 32 6.313 8.043 
DB 36 36 7.990 10.179 
DB 40 40 9.865 12.566 
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1.7.1.3 ระยะความหนาของคอนกรีตหุมเหล็กเสริม 

ระยะหุมเหล็กเสริม หมายถึงระยะที่วัดจากผิวคอนกรีตถึงผิวนอกสุดของเหล็กเสริมที่
อยูนอกสุด ระยะความหนาของคอนกรีตหุมเหล็กเปนองคประกอบที่สําคัญดานความปลอดภัย
และความแข็งแรงของโครงสราง เพราะระยะความหนาของคอนกรีตหุมเหล็กที่เหมาะสมจะชวย
ปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกเหล็กเสริมคอนกรีต เชน การเกิดสนิม เปนตน มาตรฐาน
ความหนาของคอนกรีตหุมเหล็กกําหนดใหใชไมนอยกวาตามมาตรฐาน วสท. 1007-34        
ดังแสดงในตารางที่ 1.3 

ตารางที่ 1.3  ระยะความหนาของคอนกรีตหุมเหล็กเสริมของคอนกรีตชนิดหลอในท่ี 

ลักษณะการใชงานของคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะหุมตํ่าสุด (ซม.) 
1. คอนกรีตที่หลอติดกับดิน และผิวคอนกรีตสัมผัสกับดินตลอดเวลา 7.5 
2. คอนกรีตที่สัมผัสกับดินหรือถูกแดดฝน 

- เหล็กเสริมเสนผานศูนยกลางใหญกวา 16 มม.  
- เหล็กเสริมเสนผานศูนยกลาง 16 มม. หรือเล็กกวา

 
5.0 
4.0 

3. คอนกรีตที่ไมสัมผัสกับดินหรือไมถูกแดดฝน 
แผนพ้ืน ผนัง และตง 
- เหล็กเสริมเสนผานศูนยกลางต้ังแต 44 มม. ขึ้นไป 
- เหล็กเสริมเสนผานศูนยกลาง 36 มม. และเล็กกวา 
คาน 
- เหล็กเสริมหลัก เหล็กลูกต้ัง 
เสา 
- เสาที่มีปลอกเกลียวหรือปลอกเด่ียว 
คอนกรีตที่เปนเปลือกบางและองคอาคารแผนพับ 
- เหล็กเสริมเสนผานศูนยกลางใหญกวา 16 มม.  
- เหล็กเสริมเสนผานศูนยกลาง 16 มม. หรือเล็กกวา

 
 

4.0 
2.0 

 
3.0 

 
3.5 

 
2.0 
1.5 

ท่ีมา : มาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงาน 2557 : 21 
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1.7.1.4 ระยะการงอเหล็กเสริมคอนกรีต  

การงอปลายเหล็กเสริมคอนกรีต เปนองคประกอบที่สําคัญในการชวยเพิ่มการยึดเหนี่ยว
ระหวางเนื้อคอนกรีตกับเหล็กเสริมคอนกรีตไดเปนอยางดี ตามมาตรฐาน วสท. 1007-34 
ไดกําหนดรายละเอียดการงอเหล็กเสริมคอนกรีตไววา ระยะการงอหรือของอมาตรฐาน 
หมายถึงสวนปลายของเหล็กเสริมที่มีลักษณะตรงกับขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี 

1. สวนที่ดัดเปนครึ่งวงกลม และมีสวนปลายยื่นตอออกไปอีกอยางนอย 4 เทาของ
ขนาดเสนผานศูนยกลางของเหล็กน้ัน แตระยะยื่นตองไมนอยกวา 6 เซนติเมตร 

2. สวนที่ดัดเปนมุมฉาก และมีสวนปลายยื่นตอออกไปอีกอยางนอย 12 เทาของขนาด
เสนผานศูนยกลางของเหล็กน้ัน 

3. เฉพาะเหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอกใหดัดงอ 90 องศา หรือ 135 องศา โดยมี
สวนปลายยื่นตอออกไปอยางนอย 6 เทาของขนาดเสนผานศูนยกลาง  แตตองไมนอยกวา 
6 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
               (ก) ระยะการงอสวนท่ีดัดเปนครึ่งวงกลม                      (ข) ระยะการงอสวนที่ดัดเปนมุมฉาก 

 
 
 
 

(ค) ระยะการงอเหล็กลูกต้ังและเหล็กปลอก 

รูปที่ 1.5  การงอเหล็กเสริมคอนกรีต แตละรูปแบบ 
ท่ีมา : ดัดแปลงจาก รศ.กวี หวังนิเวศนกุล 2552 : 85 

หมายเหตุ : การงอปลายเหล็กขอออยจะงอลักษณะ 90 องศา สวนการงอปลายของเหล็กเสนกลมผิวเรียบ
จะงอในลักษณะ 180 องศา 

12d

สวนงอ = πD/4 

D d 
งอ 90

สวนงอ = πD/2

4d และ > 6 ซม. 

งอ 180 dD

d

สวนงอ = πD/3

งอ 135

6d และ > 6 ซม. 

D
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นอกเหนือจากของอมาตรฐาน ตามที่ไดกลาวมาแลวน้ัน เหล็กเสริมคอนกรีตที่ใชในงาน
กอสราง มีการใชเหล็กปลอกและเหล็กคอมา ซึ่งมีการเผื่อระยะการงอของเหล็กเสริมทั้งสอง
กรณีดังนี้ 
 
 
 
 

 
           (ก) ระยะการงอเหล็กปลอก                                         (ข) ระยะการงอเหล็กคอมา 

รูปที่ 1.6  การงอเหล็กเสริมคอนกรีต สําหรับเหล็กปลอกและเหล็กคอมา 
ท่ีมา : ดัดแปลงจาก รศ.กวี หวังนิเวศนกุล 2552 : 85 

จากมาตรฐานการงอเหล็กดังกลาว เพ่ือความสะดวกในการประมาณราคางาน
โครงสราง ทั้งน้ีเพ่ือไมใหเกิดความยุงยากซับซอนจึงกําหนดใหเหล็ก D และ d เปนเหล็กขนาด
เดียวกัน สามารถสรุปเปนตารางการเผื่องอปลายเหล็กเสริมคอนกรีต ดังตารางตอไปน้ี  

ตารางที่ 1.4  ระยะเผื่องอปลายเหล็กเสริมคอนกรีต สําหรับเหล็กเสนกลมผวิเรียบ (งอ 180 องศา) 

เสนผานศูนยกลาง
 (d) 

สวนงอ
¶D/2

ระยะ 4d
(ไมนอยกวา 60 มม.)

รวมระยะงอ 
(มม.) 

รวมระยะงอ 
(ซม.) 

RB 6 47.10 60 107.10 11 
RB 9 70.65 60 130.65 13 
RB 12 94.20 60 154.20 15 
RB 15 117.75 60 177.75 18 
RB 19 149.15 76 225.15 23 
RB 22 172.70 88 260.70 26 
RB 25 196.25 100 296.25 30 
RB 28 219.80 112 331.8 33 
RB 32 251.20 128 379.2 38 

B

A 6d และ > 6 ซม. A 
L

45 องศา
B
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ตารางที่ 1.5  ระยะเผื่องอปลายเหล็กเสริมคอนกรีต สําหรับเหล็กขอออย (งอ 90 องศา) 

เสนผานศูนยกลาง 
 (d) 

สวนงอ 
¶D/4 

ระยะ 
12d

รวมระยะงอ 
(มม.)

รวมระยะงอ 
(ซม.) 

DB 10 39.25 120.00 159.25 16 
DB 12 47.10 144.00 191.10 19 
DB 16 62.80 192.00 254.80 25 
DB 20 94.20 240.00 334.20 33 
DB 25 117.75 300.00 417.75 42 
DB 28 131.88 336.00 467.88 47 
DB 32 150.72 384.00 534.72 53 
DB 36 169.56 432.00 601.56 60 
DB 40 188.40 480.00 668.40 67 

ตารางที่ 1.6  ระยะเผื่องอปลายเหล็กปลอก (งอ 135 องศา) 

เสนผานศูนยกลาง  
(d) 

สวนงอ
2¶D/3 

ระยะ 6d 
(ไมนอยกวา 60 มม.)

รวมระยะงอ 
(มม.)

รวมระยะงอ 
(ซม.) 

RB 6 12.56 60 72.56 7 
RB 9 18.84 60 78.84 8 
RB 12 25.12 72 97.12 10 

1.7.2 ขอมูลเกี่ยวกับงานคอนกรีต 

คอนกรีตเปรียบเสมือนหินเทียมที่มนุษยไดคิดคนขึ้นมาเพ่ือใชแทนหินธรรมชาติ
สวนประกอบของคอนกรีตไดแก ปูนซีเมนต ทราย หิน และนํ้า นํามาผสมกันตามอัตราสวนที่
เหมาะสมตามประเภทของงานกอสราง คอนกรีตเปนวัสดุกอสรางที่นิยมใชกันมากในปจจุบัน  
เน่ืองจากมีความแข็งแรงทนทาน สามารถหลอไดตามรูปรางที่ตองการ  

1.7.2.1 ประเภทของคอนกรีต 

คอนกรีตที่ใชในงานกอสรางโดยทั่วไปสามารถแบงออกได 2 ประเภทคือ 
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1. คอนกรีตหยาบ (Lean Concrete) เปนคอนกรีตที่ใชอัตราสวน 1:3:5 สวนใหญใช
ในงานรองพื้นงานกอนการเทคอนกรีตที่ตองใชรับน้ําหนักหรืองานเทคอนกรีตชั่วคราว 

2. คอนกรีตโครงสราง (Structure Concrete) เปนคอนกรีตที่ ใช อัตราสวน 1:2:4 
เหมาะสําหรับใชในงานกอสรางประเภทโครงสรางที่ตองทําหนาที่รับนํ้าหนัก เชนคาน เสา พ้ืน 
งานถนน และงานสะพาน เปนตน 

1.7.2.2 วัสดุท่ีใช ในการทําคอนกรีต 

คอนกรีตโดยทั่วไปประกอบดวยสวนผสมของวัสดุ 4 ชนิดดังน้ี 

1. ปูนซีเมนต เปนสวนประกอบที่สําคัญที่สุดของคอนกรีต ปกติในเนื้อคอนกรีตจะมี
สวนผสมของปูนซีเมนตประมาณ 10 - 15% และเปนวัสดุราคาแพงที่สุดในบรรดาวัสดุที่นํามาใช
ผสมทําคอนกรีต เม่ือปูนซีเมนตผสมกับน้ําจะกลายเปนซีเมนตขน (Paste) ทําหนาที่ประสาน
มวลรวมหยาบคือหินและมวลรวมละเอียดหรือทรายเขาดวยกัน จนเม่ือแข็งตัวและเนื้อแนนแลว
จึงเรียกวา “คอนกรีต” ปูนซีเมนตมีอยูหลายประเภท แตในงานคอนกรีตโครงสรางตองใช
ปูนซีเมนตปอรตแลนดในการผสมคอนกรีตเทาน้ัน 

2. มวลรวมละเอียดหรือทราย ไดแก ทรายธรรมชาติ เชน ทรายแมน้ําหรือทรายบก 
มีขนาดของเม็ดตั้งแต 6.4 มิลลิเมตร ลงไปจนถึงฝุน 

3.  มวลรวมหยาบหรือหิน ไดแก หินยอยหรือกรวด มีขนาดลดหลั่นกันหลายขนาด 
โดยทั่วไปขนาดของหินที่ใชกันคือหินเบอรหน่ึง ใชสําหรับงานโครงสรางที่มีสวนแคบๆ และหิน
เบอรสอง ใชสําหรับงานโครงสรางทั่วไป 

4. นํ้า เปนวัสดุสําคัญที่ชวยใหปูนซีเมนตเกิดปฏิกิริยาแข็งตัว ปริมาณนํ้าที่ใชผสม
คอนกรีตมีความสัมพันธกับกําลังของคอนกรีต หากเติมนํ้ามากเกินกวาที่กําหนด น้ําที่เพ่ิมขึ้น
ทําใหปูนซีเมนตเจือจางทําใหการยึดเหนี่ยวลดลงคอนกรีตเกิดการแตกราวไดงาย เกิดรูโพรงใน
คอนกรีต เน้ือคอนกรีตไมแนน  

1.7.2.3 ปริมาณของวัสดุที่ใชในการทําคอนกรีต 
การผสมคอนกรีตเพ่ือใชงานแตละประเภท จะตองมีการกําหนดปริมาณวัสดุแตละชนิด 

ซึ่งผสมรวมกันเปนคอนกรีต โดยปริมาณของวัสดุจะแตกตางกันตามอัตราสวนของคอนกรีต 
แตละประเภท อัตราสวนผสมที่นิยมใชงานโดยทั่วไปดังตารางที่ 1.7 
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ตารางที่ 1.7  อัตราสวนผสมของคอนกรีตใน 1 ลูกบาศกเมตร 

อัตราสวนผสมโดยปริมาตร ซีเมนต (กก.) ทราย (ลบ.ม) หิน (ลบ.ม) น้ํา (ลิตร) 
1:3:5 (คอนกรีตหยาบ) 
1:2:4 (คอนกรีตโครงสราง) 
กําลังอัดประลัย 180 กก./ตร.ซม. 
กําลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. 
กําลังอัดประลัย 300 กก./ตร.ซม. 
กําลังอัดประลัย 350 กก/ตร.ซม.

260 
342 
304 
336 
367 
419 

0.62 
0.57 
0.43 
0.60 
0.66 
0.50

1.03 
1.09 
0.99 
1.09 
0.92 
0.97

180 
180 
180 
180 
180 
180 

ท่ีมา : ดัดแปลงจากกรมบัญชีกลาง 2555 : 143 

1.7.3 ขอมูลเกี่ยวกับงานแบบหลอคอนกรีต 

แบบหลอคอนกรีต หรือที่นิยมเรียกทั่วไปวา “ไมแบบ” หมายถึงวัสดุที่นํามาประกอบ
กันเปนรูปแบบตางๆ ตามตองการเพ่ือเทคอนกรีต ไมที่นํามาใชในงานกอสรางสวนใหญเปน      
ไมแปรรูป มีขนาดความกวางยาวที่แตกตางกันออกไปตามความเหมาะสมและเปนตัวเลือก
ใหกับผูใชงานเลือกใชงานไดหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

 
รูปที่ 1.7  แบบหลอคอนกรีต  

1.7.3.1 ประเภทของแบบหลอคอนกรีต 

แบบหลอคอนกรีตสามารถแบงตามวัสดุที่นํามาใชงานได 3 ประเภท ไดแก 
1. แบบหลอไม ถือวาเปนแบบหลอคอนกรีตที่นิยมมากตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน นิยม

นํามาใชอยางแพรหลาย โดยทั่วไปนิยมใชไมเนื้อออน เพราะมีคุณสมบัติเหมาะกับการ
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ปฏิบัติงานคือ สามารถเลื่อย ตัด ตอกตะปู หรือรื้อถอนไดงายไมแตกราว ไมที่นิยมนํามาทําไม
แบบ เชน ไมยาง ไมกระทอน และไมกระบาก เปนตน การเลือกใชแบบหลอไมตองคํานึงถึง
ความเหมาะสม ความสามารถในการใชงาน หรืออายุการใชงาน ไมแบบควรใชในการหลอแบบ
ไมเกิน 3 คร้ัง เพราะหากใชมากกวาน้ีจะทําใหเม่ือถอดแบบแลวคอนกรีตอาจบิดเบี้ยวได 

2. แบบหลอเหล็ก สวนใหญใชกับงานหลอคอนกรีตที่มีรูปแบบซํ้าๆ กัน เชน เสา
ทางดวน เสารถไฟฟา แบบคาน หรือเสา แบบหลอที่เปนเหล็กมีขอเสียคือ มีน้ําหนักมาก 
ตองใชแรงงานจํานวนมากในการประกอบติดตั้ง 

3. แบบหลอไฟเบอร แบบหลอประเภทนี้นิยมใชเปนแบบหลอในงานที่ตองหลอ
คอนกรีตซ้ํากันหลายครั้ง 

1.7.3.2 การหาปริมาณแบบหลอคอนกรีต 

กรมบัญชีกลางไดกําหนดหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางอาคารเกี่ยวกับ
การประมาณราคางานแบบหลอคอนกรีตไวดังนี้ 

1. การคํานวณหาปริมาณเน้ือที่ไมแบบ หมายถึงการคํานวณหาเนื้อที่ไมแบบท่ีรองรับ
หรือหอหุมคอนกรีตที่จะหลอเปนงานโครงสราง คสล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ทั้งหมด  ตั้งแต
ฐานราก ตอมอ เสา คาน พ้ืน เปนตน ซึ่งเม่ือรวมปริมาณเน้ือที่ไมแบบทั้งหมดแลว จะได
ปริมาณงานไมแบบเปนจํานวน............ตารางเมตร (ม.2) 

2. การคํานวณหาปริมาณไมคราวสําหรับยึดไมแบบ ใหคํานวณโดยเฉลี่ยประมาณ 
30% ของพ้ืนที่ไมแบบซึ่งปรับลดปริมาณแลว จะไดผลลัพธปริมาณไมคราวสําหรับยึดไมแบบ
เปน.............ลูกบาศกฟุต (ฟ.3) 

3. การคํานวณหาปริมาณไมค้ํายันไมแบบ ใหคํานวณโดยใชอัตรา ไมค้ํายันทองคาน 1 
ตน ตอความยาวของทองคาน 1 เมตร และไมค้ํายันทองพ้ืน 1 ตน ตอเนื้อที่พ้ืน 1 ตารางเมตร  
เม่ือรวมปริมาณงานไมค้ํายันทั้งหมดแลว จะไดเปนจํานวน...........ตน 

4. กรณีของแบบหลอคอนกรีตแบบเหล็กหรือโลหะอ่ืนๆ ใหคํานวณปริมาณโดยใช
หลักเกณฑการคํานวณปริมาณไมแบบหลอคอนกรีต มีหนวยเปนตารางเมตร โดยไมคิดเผ่ือ
ปริมาณ (สําหรับการคํานวณราคาในขั้นตอนการคํานวณราคากลางงานกอสราง ผูมีหนาที่
คํานวณราคากลางสามารถสืบราคาคาเชาตอตารางเมตรมาคํานวณ) 
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1.7.3.3 การลดปริมาณแบบหลอคอนกรีต 

ในงานกอสราง สามารถนําไมแบบมาใชงานไดหลายครั้ง เพ่ือเปนการลดงบประมาณคา
กอสราง การลดปริมาณแบบหลอคอนกรีต จะคิดลดลงเฉพาะปริมาณวัสดุเทาน้ัน สวน
คาแรงงานใหคิดเต็มปริมาณแบบหลอทั้งหมด กรมบัญชีกลางไดกําหนดหลักเกณฑการคํานวณ
ราคากลางงานกอสรางอาคารเก่ียวกับการลดประมาณราคางานไมแบบไวดังนี้ 

- อาคารชั้นเดียว  ลด 20% ใช 80% 
- อาคาร 2 ชั้น ลด 30% ใช 70% 
- อาคาร 3 ชั้น ลด 40% ใช 60% 
- อาคาร 4 ชั้น ลด 50% ใช 50% 

1.7.4 ขอมูลเกี่ยวกับลวดผูกเหล็ก 

ลวดผูกเหล็กเปนเหล็กที่ใชสําหรับผูกเหล็กเสริมคอนกรีตใหยึดติดเขาดวยกัน เชน 
เหล็กปลอกคานหรือเหล็กปลอกเสา เหล็กตะแกรงฐานราก เหล็กเสริมพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดที่เรียกกันในสมัยกอนเรียกวา เหล็กเบอร 18 ปจจุบันเรียกตามขนาดวา ลวดเหล็กขนาด
เสนผานศูนยกลาง 1.24 มิลลิเมตร ในกระบวนการผลิตลวดผูกเหล็กโรงงานผูผลิตจะใชวิธีการ
ดึงลวดเหล็กใหเล็กลงจนถึงขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.24 มิลลิเมตร แลวทําเปนขดๆ จําหนาย
เปนราคาตอนํ้าหนักของลวด ในการประมาณราคางานกอสรางตามหลักเกณฑการคํานวณ
ราคากลางงานกอสรางอาคารของกรมบัญชีกลางใหคํานวณลวดผูกเหล็กโดยใชคาเฉลี่ย
ประมาณ 30 กิโลกรัมตอนําหนักเหล็กเสริม 1 เมตริกตัน 

 
รูปที่ 1.8  ลวดผูกเหล็ก  
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1.7.5 ขอมูลเกี่ยวกับตะป ู

ตะปูเปนอุปกรณที่ทํามาจากโลหะ มีลักษณะแข็ง ปลายแหลม รูปรางคลายเข็ม 
สวนมากทํามาจากเหล็ก ใชในการตอกเพื่อยึดวัสดุกอสรางชนิดตางๆ เขาดวยกัน การเรียก
ขนาดของตะปู จะเรียกตามความยาวของสวนลําตัวตะปูเปนนิ้ว เชน ตะปู 1 นิ้ว และตะปู 
2 นิ้ว เปนตน 

1.7.5.1 ประเภทของตะปู แบงตามลักษณะการใชงานดังนี้ 
1. ตะปูตอกคอนกรีต ตะปูประเภทนี้มีความแข็งแรงเปนพิเศษ เพราะทํามาจาก

เหล็กพิเศษ ชวงลําตัวของตะปูจะเปนรองเล็กๆ สวนปลายออกแบบในลักษณะที่แตกตางกัน
ออกไป มีขนาดความยาวตั้งแต 1 ถึง 4 นิ้ว  

2. ตะปูตอกไม ตะปูประเภทนี้ทํามาจากลวดเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม ขนาดที่ผลิต
จําหนายตามทองตลาดมีขนาดความยาวตั้งแต 2

1
 ถึง 4 นิ้ว โดยตะปูขนาด 3 นิ้วเปนขนาดที่ใช

มากในงานกอสราง 
3. ตะปูตอกสังกะสี ตะปูประเภทน้ีทํามาจากเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม สวนหัวตะปูจะ

ใหญมีลักษณะกลม มีความโคงเล็กนอยเพ่ือชวยในการยึดสังกะสี 

 
                   (ก) ตะปูตอกไม                              (ข) ตะปูตอกคอนกรีต                    (ค) ตะปูตอกสังกะสี 

รูปที่ 1.9  ประเภทของตะปู 

1.7.5.2 ปริมาณตะปูของงานประเภทตางๆ 

ในงานกอสราง จะใชตะปูในการประกอบไมแบบใหเปนรูปรางตางๆ ตามตองการ หรือ
ใชตะปูในการประกอบโครงสรางสวนที่เปนไมใหมีความม่ันคงแข็งแรง ตามหลักเกณฑการ
คํานวณปริมาณงานกอสรางอาคารของกรมบัญชีกลางกําหนดใหใชปริมาณตะปูตามลักษณะ
การปฏิบัติงานดังนี้ 
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1. งานวางคาน ตง และปูพ้ืนไม  = 0.20 กิโลกรัม/ตารางเมตร 
2. งานประกอบไมแบบ = 0.25 กิโลกรัม/ตารางเมตร 

3. งานติดตั้งโครงหลังไม 
- ทรงเพิงแหงน และทรงจ่ัว = 0.20 กิโลกรัม/ตารางเมตร 
- ทรงปนหยา       = 0.25 กิโลกรัม/ตารางเมตร 
- ทรงไทย          = 0.30 กิโลกรัม/ตารางเมตร 
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คําชี้แจง  จงแสดงวิธีทํา 
จากแบบบานพักอาศัยที่กําหนดใหตอไปน้ี จงแสดงวิธีทําขอ 1 - 2 

 
แผนผังพ้ืน  
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1. จงหาพ้ืนที่ใชสอยและหาราคาตนทุนในการกอสรางทั้งหมดโดยวิธีพ้ืนที่ใชสอย (กําหนดให
ตนทุนในการกอสรางเฉลี่ย 12,000 บาท/ตารางเมตร) 

2. จงหาปริมาตรและราคาตนทุนในการกอสรางของอาคารทั้งหมดโดยวิธีปริมาตร (กําหนดให
ตนทุนในการกอสรางเฉลี่ย 8,000 บาท/ลูกบาศกเมตร) 

รูปตัด 
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แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 1 

คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว  

1. ความหมายของการประมาณราคากอสรางขอใดถูกตองที่สุด 
ก. การคาดคะเนปริมาณวัสดุ และคาใชจายตางๆ สําหรับงานกอสราง 
ข. การคํานวณหาปริมาณวัสดุ คาแรงงาน สําหรับงานกอสรางโดยอาศัยหลักวิชาการ 
ค. การคํานวณหาปริมาณวัสดุ และคาใชจายตางๆ สําหรับงานกอสรางโดยอาศัยหลัก

วิชาการ 
ง. การคํานวณหาปริมาณวัสดุ ราคาวัสดุ คาแรงงาน และคาใชจายตางๆ โดยอาศัยหลัก

วิชาการ 

2. การประมาณราคากอสราง มีชื่อเรียกในวงการกอสรางตามขอใด 
ก. การถอดแบบ ข. การเสนอราคา 
ค. การดราฟแบบ ง. การประเมินราคา 

3. ขอใด ไมใช คุณสมบัติของผูประมาณราคากอสราง 
ก. มีความละเอียดรอบคอบ ข. มีความรูดานวัสดุกอสราง 
ค. มีความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร ง. มีความสามารถในการเขียนแบบกอสราง 

4. การประมาณราคากอสรางมีความสําคัญดานใดมากที่สุด 
ก. กําหนดรูปแบบในการกอสราง ข. ลดความผิดพลาดในการกอสราง 
ค. กําหนดงบประมาณในการกอสราง ง. กําหนดราคาวัสดุที่ใชในการกอสราง 

5. ลักษณะของการประมาณราคาขณะที่กําลังดําเนินการกอสราง ซึ่งอาจจะกระทําโดย
ผูรับเหมาหรือเจาของโครงการเรียกวา 
ก. ประมาณราคาเบื้องตน ข. ประมาณราคาความกาวหนา 
ค. ประมาณราคาโดยผูประมาณราคา ง. ประมาณราคาโดยจํานวนของงาน 
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 จากตัวเลือกตอไปน้ีจงตอบคําถามขอ 6 -7 

ก. ปริมาตร ข. พ้ืนที่ใชสอย 
ค. หนวยของพื้นที่ ง. หนวยการใชงาน 

6. วิธีการประมาณราคา เพ่ือหาตนทุนในการกอสรางทั้งหมดโดยการใชพ้ืนที่รวมของอาคาร
ทั้งหมดคูณดวยตนทุนหนวยเรียกวาการประมาณราคาโดยขอใด 

7. วิธีการประมาณราคาโดยการคํานวณจากการครอบคลุมพ้ืนที่ของอาคารทั้งหมดตั้งแตพ้ืน
ชั้นลางไปจนถึงหลังคาคูณดวยตนทุนตอหนวยเรียกวาการประมาณราคาโดยขอใด 

8.  ตองการกอสรางอาคารหอพัก สูง 5 ชั้นจํานวนชั้นละ 10 หอง ราคาคากอสรางตอหอง  
หองละ 200,000 บาท จะตองใชราคาตนทนุในการกอสรางทั้งหมดกี่บาท 
ก. 5,000,000 ข. 10, 000,000 
ค. 15,000,000 ง. 20, 000,000 

9. ขอใดจัดเปนอาคารพักอาศัยทั้งหมด 
ก. หองแถว หอประชุม ข. หองแถว โรงพยาบาล 
ค. บานแฝด คอนโดมิเนียม ง. คอนโดมิเนียม โรงเรียน 

10. งานกอสรางประเภทใด เปนงานที่ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญเฉพาะตามสาขาที่เก่ียวของเปน
ผูออกแบบและกอสราง 
ก. สนามบิน ข. คลังสินคา 
ค. โรงมหรสพ ง. โรงกลั่นนํ้ามัน 

11. เหล็กเสริมคอนกรีตชนิดที่เปนเหล็กเหนียวรูปแบบวงกลมผิวเกลี้ยง จะใชสัญลักษณตาม
ขอใด 
ก. RB ข. DB 
ค. SD ง. RD 
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12. หากตองมีการงอเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กขอออยควรงอเหล็กก่ีองศา 
ก. 45 ข. 90 
ค. 135 ง. 180 

13. ระยะคอนกรีตหุมเหล็กหมายถึง 
ก. ระยะทีว่ัดจากผิวคอนกรีตถงึผิวในสุดของเหล็กเสริมท่ีอยูในสุด 
ข. ระยะทีว่ัดจากผิวคอนกรีตถงึผิวนอกสุดของเหล็กเสริมท่ีอยูในสุด 
ค. ระยะทีว่ัดจากผิวคอนกรีตถงึผิวในสุดของเหล็กเสริมท่ีอยูนอกสุด 
ง. ระยะทีว่ัดจากผิวคอนกรตีถงึผิวนอกสุดของเหล็กเสริมท่ีอยูนอกสุด 

14. งานคอนกรีตที่ตองสัมผัสกับดินตลอดเวลาจะตองมีระยะคอนกรีตหุมเหล็กไมนอยกวาก่ี
เซนติเมตร 
ก. 5 ข. 5.5 
ค. 7 ง. 7.5 

15. ขอใดคืออัตราสวนผสมของคอนกรีตโครงสราง 
ก. 1:1:2 ข. 1:2:3 
ค. 1:2:4 ง. 1:3:5 

16. การคิดปริมาณไมแบบของอาคารชั้นเดียวตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลางใหใชไมแบบ
ก่ีเปอรเซ็นตของปริมาณไมแบบทั้งหมด 
ก. 50 ข. 60 
ค. 70 ง. 80 

17. งานประมาณราคาอาคารพักอาศัย 2 ชั้น คํานวณหาปริมาณไมแบบของอาคารท้ังหมด
จํานวน 150 ตารางเมตร จะตองใชไมแบบตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลางก่ีตารางเมตร 
ก. 105 ข. 125 
ค. 130 ง. 150 
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18. การหาปริมาณตะปูสําหรับงานประกอบไมแบบตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง ใหคิด

ปริมาณตะปูก่ีกิโลกรัมตอไมแบบ 1 ตารางเมตร 
ก. 0.20 ข. 0.25 
ค. 0.30 ง. 0.35 

19. งานประมาณราคาอาคารพักอาศัยชั้นเดียว คํานวณหาปริมาณไมแบบของอาคารทั้งหมด
จํานวน 100 ตารางเมตร จะตองใชตะปูตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลางก่ีกิโลกรัม 
ก. 20 ข. 25 
ค. 30 ง. 35 

20. ตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลางใหคํานวณหาคาลวดผูกเหล็กโดยใชคาเฉลี่ยของ    
ลวดผูกเหล็กประมาณกี่กิโลกรัมตอเหล็กเสริมคอนกรีต 1 เมตริกตัน 
ก. 30 ข. 40 
ค. 50 ง. 60 
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สาระการเรียนรู 
2.1 การแปลงหนวย 
2.2 การหาพ้ืนที่รูปทรงเรขาคณิต 
2.3 การหาปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต 
2.4 หลักการของทฤษฎีพีทาโกรัส 

จุดประสงคการสอน 
จุดประสงคทั่วไป 

เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการคํานวณหาพื้นที่ และปริมาตร
รูปทรงเรขาคณิต 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2.1 บอกการแปลงหนวยได 
2.2 คํานวณหาพื้นที่รูปทรงเรขาคณิตตางๆ ได 
2.3 คํานวณหาปริมาตรรูปทรงเรขาคณิตตางๆ ได 
2.4 อธิบายหลักการของทฤษฎีพีทาโกรัสได 
 

  

 




