บทที่ 1
บทนํา
การใชประโยชนจากอาคารตาง ๆ จําเปนตองมีการจัดการ การดูและบํารังรักษา ในการ
บริหารจัดการอาคารที่มีลักษณะเปนอาคารสูง มีระบบงานที่ตองดูแลบริหารจัดการคอนขางมาก
ไดแก งานระบบวิศวกรรม งานรักษาความปลอดภัยและการจราจร งานดูแลรักษาความสะอาด งาน
ดูแลรักษาสวนและตนไม และงานดูแลกําจัดปลวกและแมลงตาง ๆ เปนตน จําเปนตองมีผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ และมีจํานวนบุคลากรคอนขางมาก เพื่อสามารถดูแลบริหาร
อาคาร ตลอดจนควบคุมดูแลการทํางานของระบบเครื่องจักร-อุปกรณตางๆ ที่มีอยูในอาคารไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะลิฟทที่เปนสิ่งจําเปนมากในอาคารสูง
อาคารสูง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หมายถึง อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอย
ได โดยมี ความสูงตั้งแต 23 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคาร ใหวดั จากระดับพืน้ ดินที่กอสราง
ถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคาร ทรงจั่วหรือปน หยา ใหวดั จากระดับพืน้ ดินที่กอสรางถึงยอดผนังของ
ชั้นสูงสุด อนึ่ง อาคารสูงในปจจุบันสามารถแบงแยกออกเปน ประเภทตางๆ ตามประโยชนการใช
สอยอาคารไดดงั นี้
อาคารที่พักอาศัย ซึ่งอาจเปนอาคารที่มีเจาของคนเดียวเปนเจาของอาคารทั้งหมด เชน อพารท
เมนท หรือ เซอรวิสอพารทเมนท เปนตน และอีกประเภทหนึ่งคือ อาคารที่มีเจาของรวมหลายคนถือ
กรรมสิทธิ์ในความเปนเจาของอาคารรวมกัน อยางที่เรียกกันวา คอนโดมิเนียม หรือ นิติบุคคล
อาคารชุด
อาคารสํานักงาน อาคารประเภทนี้ เปนอาคารที่มีเจาของคนเดียวเปนเจาของอาคาสํานักงาน
หรือไดมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลอาคารชุดสํานักงาน และมีการแบงขายพื้นที่ของอาคารใหแก
เจาของรวมหลายคน เขามาถือกรรมสิทธิ์ในการเปนเจาของอาคารรวมกัน
อาคารคอมเพลกซ อาจเปน อาคารเดียว หรือ หลายอาคาร ที่เชื่อมติดตอกัน แตมีการแบง
ประเภทการใชสอยพื้นที่ของอาคารที่แตกตางกันไป เชน บางโครงการมีทั้งอาคารที่พักอาศัย อาคาร
สํานักงาน และบางสวนที่เปนพลาซา หรือ รานคา กอสรางอยูในพื้นที่เดียวกัน
กลาวไดวาลิฟทเปนงานระบบของอาคารที่สําคัญมากในอาคารสูงไมวาการใชงานสําหรับ
อาคารประเภทใดก็ตาม ลิฟทเปนระบบที่มีราคาคอนขางสูงและมีการใชงานประจําในแตละอาคาร
จึงจําเปนตองมีการบํารุงรักษาใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา ในการบํารุงรักษานี้โดยปกติมักจะ
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ดําเนินการโดยบริษัทผูผลิตและติดตั้งลิฟท แตการทําสัญญาบริการซอมบํารุงระบบลิฟทในอาคาร
สูง มีหลายรูปแบบทั้งแบบที่รวมอะไหลและไมรวมอะไหล เปนตน
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ลิฟทเปนระบบขนสงซึ่งมีความจําเปนสําหรับการใชงานในอาคารสูง การดูแลบํารุงรักษา
จําเปนตองมีอยางตอเนื่อง คาใชจายในการซอมบํารุงรักษาลิฟทมีคาใชจายที่สูง ซึ่งมีการจัดทําเปน
สัญญาบริการซอมบํารุง ซึ่งจะมี 2 รูปแบบหลักๆ คือสัญญาบริการแบบรวมอะใหล และแบบไม
รวมอะใหล ดังนั้นในการศึกษานี้จะทําการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อหาแนวทางประหยัดคาใชจายโดย
การเปรียบเทียบทั้ง 2 แบบ ที่มีราคาแตกตางกันรวมทั้งเงื่อนไขที่แตกตางกัน ซึ่งผลการศึกษาทําใหผู
ที่ทําการตัดสินใจสามารถพิจารณารายละเอียด เพื่อเลือกทางเลือกที่จะลดคาใชจายที่จะเกิดขึ้นใน
ระยะยาว
กรณีศึกษานี้เปนอาคารแหงหนึ่งประกอบดวยลิฟทจํานวน 8 ตัว จํานวน 2 อาคาร ดังรูปที่
1.1 อาคาร A สูง 28 ชั้น ดังรูปที่ 1.2 และ อาคาร B สูง 35 ชั้น ดังรูปที่ 1.3

รูปที่ 1.1 ตําแหนงพื้นทีต่ ั้งของอาคาร จํานวน 2 หลัง
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รูปที่ 1.2. แปลน อาคาร A ประกอบดวยลิฟทโดยสารจํานวน 3 ตัว และ ลิฟทขนของจํานวน 1 ตัว

รูปที่ 1.3 แปลน อาคาร B ประกอบดวยลิฟทโดยสารจํานวน 3 ตัว และ ลิฟทขนของจํานวน 1 ตัว
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1.2 วัตถุประสงคของงานศึกษา
การศึกษาศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ คือ
1. ศึกษาปญหาในระบบลิฟท อายุการใชงานโดยเฉลี่ยของอุปกรณ ราคาของอุปกรณ ที่ผาน
มา และ นําขอมูลทั้งหมดที่ไดมาวิเคราะหเชิงเศรฐศาสตรวิศวกรรม
2. เพื่อเปรียบเทียบราคาสัญญาบริการซอมบํารุงระบบลิฟทในอาคารสูงแบบรวมอะไหล
และแบบไมรวมอะไหลสําหรับกรณีศึกษานประกอบของลิฟท ราคาสัญญาบริการแบบ
รวมอะใหล และ แบบไมรวมอะใหล
1.3 ขอบเขตของงานศึกษา
สําหรับกรณีศึกษาเปรียบเทียบนี้เปนอาคารที่มีจํานวนลิฟททั้งสิ้น 8 ตัว กระบวนการศึกษา
จะใชขอกําหนดในการเสนอราคาทําสัญญาบริการแบบ 10 ป โดยศึกษาสวนประกอบของลิฟท ราคา
สัญญาบริการแบบรวมอะใหล และ แบบไมรวมอะใหล อายุการใชงานโดยเฉลี่ยของอุปกรณ ราคา
ของอุปกรณ และปญหาในระบบลิฟทที่ผานมานําขอมูลทั้งหมดที่ไดมาวิเคราะหเชิงเศรฐศาสตร
วิศวกรรม
1.4 ขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินการศึกษามีดังตอไปนี้
1.ระยะศึกษาขอมูล ศึกษาทฤษฎี และรายละเอียดที่เกี่ยวของ ในระบบลิฟท เพื่อใหเขาใจ
สํารวจสภาพปญหา และ ระยะเวลาในการเปลี่ยนวัสดุอุปกรณที่ใชในการซอมแซม
2. เก็บขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหา สํารวจสภาพปญหาที่เกิดขึ้นและตรวจสอบจากประวัติ
การเกิดปญหายอนหลัง เก็บขอมูลเกี่ยวกับราคาอุปกรณ อายุการใชงานโดยเฉลี่ยของ
อุปกรณ นําขอมูลที่เก็บไดทั้งหมดมาวิเคราะห และทําการสรุปประเด็น
3. ระยะการวิเ คราะหนําขอมูลที่ไ ดมาทํ าสถิ ติ และเปรีย บเที ย บสัญญาบริ การแบบ
รวมอะใหล และ แบบใมรวมอะใหลรวบรวมประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นยอนหลังในปผาน
มานํา มาจั ด กลุ ม จั ด ทํ า สถิ ติป ญ หาย อ นหลั งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต ล ะป นํ า ข อมู ลที่ ไ ดทํ า การ
วิเคราะหในทางเศรฐศาตร โดยแบงออกเปน 3 ระดับ
4. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับมีดังนี้
1. ทราบถึงอุปกรณ และ ปญหาที่เกิดขึ้นในระบบลิฟท
2. ทราบถึงเงื่อนใข ราคา อายุการใชงานเฉลี่ย การเปรียบเทียบราคา
3. สามารถนํามาเปนขอมูลในการตัดสินใจเพื่อพิจารณาในการจัดทําสัญญาบริการ

