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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ระบบดบัเพลิง เป็นระบบท่ีมีความส าคญัอย่างมากเน่ืองจากเป็นระบบท่ีใชป้้องกนัอคัคีภยั   
จึงตอ้งมีระบบดบัเพลิงเพื่อป้องกนัอคัคีภยัในอาคารท่ีอยู่อาศยั การออกแบบท่อน ้าในระบบดบัเพลิง
นั้นจะตอ้งมุ่งเน้นความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน เพื่อให้น ้ าสามารถไหลผ่านได้อย่างสะดวกรวดเร็ว        
ไม่เกิดการอุดตนัภายในท่อ ส่วนท่อท่ีติดตั้งภายนอกท่ีสามารถมองเห็นได ้ควรออกแบบให้มีความ
สวยงาม เพื่อท าใหผู้ท่ี้พบเห็นดูแลว้สบายตา การถอดแบบท่อคือการค านวนปริมาณความยาวท่อทั้ง
โครงการ ก่อนท่ีจะท าการสร้างจริง เพื่อทราบถึงตน้ทุนและท าการสั่งซ้ือไดถู้กตอ้ง โดยทัว่ไปการ
ถอดแบบจะใชว้ิธีปร้ินแบบใส่กระดาษจากนั้นใชไ้มส้เกลวดั เม่ือวดัไดค้วามยาวแต่ละเส้นจะท าการ
จดบนัทึกไว ้ขอ้เสียของการถอดแบบดว้ยวิธีน้ี คือไดค้วามยาวท่อมากกวา่ในแบบ สาเหตุเกิดจากใน
แบบท่ีปร้ินมาเป็นภาพ 2 มิติจึงสามารถมองเห็นท่อในแนวราบไดเ้พียงอยา่งเดียว ส่วนท่อในแนวด่ิง
นั้นจะบวกจากระยะห่างระหว่างชั้นแทนและเม่ือวดัความยาวได้เป็นจุดทศนิยม จะปัดขึ้นเป็น
จ านวนเต็มเสมอ จึงท าให้ไดค้วามยาวท่อมากกว่าความเป็นจริง จึงแกปั้ญหาดว้ยการใช ้โปรแกรม 
Autodesk Revit เขา้มาช่วย ซ่ึงจะมีขอ้ดีคือสามารถเขียนแบบไดเ้ป็นแบบ 3 มิติและยงัสามารถถอด
ปริมาณความยาวท่อท่ีเขียนไปทั้งหมดในโปรแกรมได ้โครงการน้ีจึงมีแนวคิดท่ีจะท าการลดตน้ทุน
การถอดแบบปริมาณท่อในระบบดบัเพลิง 

1.2 วัตถุประสงค์โครงงำน 

 เพื่อลดต้นทุนด้วยการปรับปรุงกระบวนการถอดแบบปริมาณท่อในระบบดับเพลิง
กรณีศึกษาโครงการ คอนโดลุมพินีเดอะซีเลค็เตด็ (เกษตร-งามวงศว์าน) 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1 ท าการถอดแบบท่อในระบบดบัเพลิง 
 1.3.2 ท าการถอดแบบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Autodesk Revit  
 1.3.3 อาคารท่ีใชศึ้กษาเปรียบเทียบคืออาคารลุมพินีเดอะซีเลค็เตด็ (เกษตร-งามวงศว์าน) 
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1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4.1 ทราบถึงการศึกษาเปรียบเทียบการถอดแบบปริมาณท่อน ้ าในระบบดบัเพลิงดว้ยวิธี
แบบใหม่โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์และวิธีแบบเดิม 

1.4.2 ลดความผิดพลาดในการถอดแบบ  
1.4.3 ลดตน้ทุนในการซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 
1.4.4 ลดระยะเวลาในการด าเนินงาน 



 

บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 

2.1 วัสดุท่อน ้าระบบดับเพลงิ  
2.1.1 การติดตั้งท่อน ้ าในระบบดบัเพลิง จะตอ้งติดตั้งให้ได้แนวขนาด และตั้งฉากกบัก าแพง

หรือผนงักั้นของ อาคาร โดยมีความลาดเอียงไมน้อ้ยกวา่ 1:500 ในทิศทางการไหลเพื่อระบายน ้าทิ้ง หรือ
การ ไล่อากาศออกจากระบบท่อน ้า การลดขนาดของท่อน ้าใหใ้ชข้อ้ลดคางหมู (Eccentric Reducer) เป็น
ตวัลด โดยให้ดา้นบนเป็นแนวตรง และดา้นล่างเป็นแนวลด ส าหรับการติดตั้งท่อน ้ าในแนวนอนหรือ
แนวระนาบ การติดตั้งท่อน ้ าในแนวตั้ง ให้ใช้ขอ้ลดกลมแบบยาว (Concentric reducer) เป็นตวัลดได้ 
การติดตั้งท่อน ้ าในระบบ เม่ือติดตั้งเสร็จแลว้ จะตอ้งสามารถระบายน ้ าออกจากวงจรหรือระบบ ไดจ้น
หมดส้ิน ไม่มีส่วนของน ้ าคา้งอยูใ่นท่อน ้า และจะตอ้งสามารถไล่อากาศออกจากระบบได้ โดยอตัโนมติั
จนหมดส้ินเช่นเดียวกนั การติดตั้งท่อน ้ า ให้ใช้การต่อท่อแบบเช่ือม และมีการใช้หน้าแปลนทุกระยะ
ความยาวต่อเน่ือง ไม่นอ้ยกว่า 12 เมตร ยกเวน้การต่อท่อเขา้อุปกรณ์ให้ใช้แบบหน้าแปลนและ ยกเวน้
การต่อท่อ เขา้อุปกรณ์ท่ีผลิตมาใหใ้ชก้ารต่อแบบเกลียวเท่านั้น ตอ้งติดตั้งท่อน ้าท่ีมีความยาวต่อเน่ืองให้
ได ้ความยาวของท่อน ้ ายาวมากท่ีสุด ไม่ควรใชเ้ศษท่อสั้น ๆ มาต่อกนั ยกเวน้การต่อท่อเขา้ อุปกรณ์จึง
จะอนุญาตใหใ้ชท้่อสั้นได ้

2.1.2 วสัดุท่อน ้ าดับเพลิงและข้อต่อท่ีติดตั้ งภายในอาคารและอยู่เหนือระดับพื้นดิน (Fire 
protection pipes above ground level) ให้ใช้ท่อเหล็กด าชนิดไม่มีตะเข็บ (Black steel pipes seamless 
type) ตามมาตรฐาน ASTM A53, GRADE B, SHCEDULE 40 หรือเทียบเท่า ขอ้ต่อ (Fitting) ส าหรับท่อ
เหลก็ ใหใ้ชข้อ้ต่อส าหรับการต่อท่อแบบวิธีเช่ือม  

2.1.3 วสัดุท่อน ้ าดับเพลิงและข้อต่อท่ีติดตั้งฝังอยู่ใต้ดิน (Fire protection pipes below ground 
level) ให้ใชท้่อให้ใชท้่อ HDPE PE 80; CLASS PN 16 หรือเทียบเท่า ขอ้ต่อส าหรับท่อ HDPE ให้ใชข้อ้
ต่อส าหรับการต่อท่อแบบวิธีเช่ือม ตามค าแนะน าของผูผ้ลิต และให้ใช้ท่อและขอ้ต่อจากผูผ้ลิตราย
เดียวกนั 

2.1.4 วสัดุส าหรับท่อระบายน ้าทิ้งระบบดบัเพลิง ก าหนดใหใ้ชท้่อเหลก็ชุบสังกะสี (Galvanized 
steel pipes) มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 227-2532 CLASS MEDIUM หรือ BS 1387 MEDIUM 
WEIGHT ขอ้ต่อส าหรับท่อเหลก็ชุบสังกะสี ใหใ้ชข้อ้ต่อท่ีท าดว้ยเหลก็หล่อชุบสังกะสีอ่อน (Galvanized 
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malleable cast iron) ตามมาตรฐาน ASTM A 120-73 หรือ มอก. 249- 2520 การต่อท่อให้ใช้การต่อท่อ
แบบเกลียวหรือแบบเช่ือม 

2.1.5 หนา้แปลน (Flange) ทั้งหมดเป็นหนา้แปลนมาตรฐาน ANSI B16.5 PRESSURE CLASS 
ต้องสัมพนัธ์กับหน้า แปลนของวาล์วหรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องหน้าแปลนจะต้องมีเส้นผ่าศูนยก์ลาง
ภายในเท่ากบัเส้นผ่าศูนยก์ลางภายในท่อท่ีใช ้วสัดุท่ีใชท้ าหนา้แปลนเป็นมาตรฐาน FORGED STEEL 
มาตรฐาน ASTM A105 สลกัเกลียวและนอตยดึหนา้แปลนตอ้งไดม้าตรฐาน ASTM A193 GR. B7 และ 
A194 GR. 2H สลกัเกลียวจะตอ้งเหลือปลายเม่ือขนัแน่นแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 เกลียว  

2.1.6 วสัดุท่ีใช้เป็นปะเก็น (Gasket) ให้ใช้ยางอัดทีไม่มีใยหินและทนน ้ ามัน (Compressed 
elastomer non asbestos, oil resistant) ตามมาตรฐาน BS ส่วนความหนาเป็นตามมาตรฐาน ANSI อา้ง
ระดบัความดนั (Pressure class) ของวาลว์หรืออุปกรณ์ท่ี เก่ียวขอ้ง 

2.1.7 หน้าแปลนฉนวน (Insulated flange) ประกอบด้วย หน้าแปลน 2 ช้ิน พร้อมด้วยปะเก็น 
ฉนวน, แหวนรอง, สลกัเกลียวและปลอกฉนวน ใหติ้ดตั้งหนา้แปลนฉนวนตามต าแหน่ง ดงัน้ี  

- การต่อท่อท่ีติดตั้งฝังอยูใ่ตดิ้นเขา้กบัท่ีอยู่เหนือระดบัพื้นดิน  
- การต่อท่อกบัระบบท่อเดิมท่ีมีระบบป้องกนัการกดักร่อน  
- การต่อท่อตามท่ีระบุโดยโครงการ 
2.1.8 การวางท่อผ่านคาน การตัดเจาะและการซ่อมแซมส่ิงกีดขวาง ต้องได้รับอนุญาตจาก

วิศวกรควบคุมงานก่อน ตอ้งใช้ช่างท่ีมีความช านาญในการนั้นโดยเฉพาะ และตอ้งกระท าดว้ยความ
ระมดัระวงัท่อท่ีเดินผ่านฐานราก หรือผนังฝากั้นและเพดานนอกอาคารตอ้งติดตั้งโดยอาศยัหลกัการ
ทางด้านวิศวกรรมอย่างเคร่งครัด ตรงต าแหน่งท่ี ท่อ ปล่อง ฯลฯ จะต้องเดินผ่านพื้น ก าแพง หรือ
คอนกรีต  

2.1.9 แผน่ปิดพื้น ผนงั และเพดาน ทุก ๆ จุดท่ีท่อเดินทะลุผา่นผนงั ฝากั้น เพดาน และพื้นอาคาร
ซ่ึงตกแต่งผิวหนา้แลว้ ตอ้งจดัการปิดช่องโหว่ทั้งทางเขา้-ออก ของท่อดว้ยแผ่นเหล็กชุบโครเม่ียม ซ่ึงมี
ขนาดโตพอท่ีจะปิด ช่องรอบ ๆ ท่อไดอ้ยา่งมิดชิด แผน่เหลก็ชุบโครเม่ียมท่ีใชปิ้ดเพดานและผนงัตอ้งยึด
ดว้ยสลกั เกลียวแบบเซทสกรู ห้ามใช้คลิปสปริง ท่อขนาด 1/2 น้ิว ถึง 4 น้ิว ความหนาของแผ่นปิด 2 
มิลลิเมตร ความกวา้งโดยรอบท่อ 4 น้ิว ปีกโดยรอบกวา้ง 1 เซนติเมตร ท่อขนาด 5 น้ิวและใหญ่กว่า 
ความหนาของแผน่ปิด 3 มิลลิเมตร ความกวา้งโดยรอบท่อ 4 น้ิว ปีกโดยรอบกวา้ง 1 เซนติเมตร แผน่ปิด 
เม่ือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแลว้จะตอ้งแลดูสวยงาม เรียบปราศจากรอยบุบและรอยขีดข่วน 

2.1.10 การต่อท่อและขอ้ต่าง ๆ ให้ใชว้สัดุท่อและขอ้ต่อตามท่ีก าหนดไวใ้นรายการเฉพาะของ
แต่ละระบบ และมีรายละเอียดของท่อดงัต่อไปน้ี 
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• การต่อท่อแบบเกลียว (Threaded Joints) 
• การต่อท่อแบบเช่ือม (Welded Joints) 
• การต่อแบบหนา้แปลน (Flanged Joints) 

2.1.11 ท่ีแขวนและรองรับท่อ จะต้องเป็นชนิดท่ีปรากฏในแบบ และต้องใช้ท่ีทุก  ๆ ระยะ                
ตามระบุในแบบรายละเอียด หรือในช่วงท่ีท่อหักเปล่ียนทิศทาง ต้องมีท่ีแขวนและรองรับไม่เกิน          
0.6 เมตร จากช่วงหักเล้ียวท่ีแขวนท่อและหนุนท่อตอ้งสามารถปรับระยะสูงต ่าในแนวด่ิงไดไ้ม่ต ่ากว่า 
50 ม.ม. สมอยึดท่อ (Anchor) รองรับท่อในแนวด่ิงท่ีแสดงในแบบ และเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อป้องกัน
ความเครียดท่ีจะเกิดขึ้น จะตอ้งเป็นเหล็กหลอมหนัก (Heavy Forged iron) แยกค่าต่างหากจากสมอยึด
ท่อส าหรับรองรับท่อในแนวนอนเพื่อป้องกนัความเครียดจากการผิดศูนย ์(Offsets) ยึดอย่างแน่น การ
รองรับท่อเมนในแนวด่ิงตรงขอ้งอ ตอ้งเป็นไปดงัแสดงไวใ้นแบบ ห้ามใชท่ี้รองท่อชนิดอ่ืน ๆ เช่น ลวด 
เชือก ไม ้โซ่ ซ่ึงไม่ไดร้ะบุไวม้าใชร้องรับ 

2.2 วาล์วในระบบดับเพลงิ 

• วาลว์ประตู (Gate valves) 
• วาลว์กนักลบั (Check valves)  
• วาลว์ระบายความดนั (Pressure relief valves) 
• วาลว์ผีเส้ือ (Butterfly valves) 
• วาลว์ท่ีมีตวัปิดเปิดเป็นทรงกลม (Ball valves) 
• วาลว์หวักะโหลก (Foot valves) 
• อุปกรณ์เช่ือมต่อแบบยดืหยุน่ (Flexible connections) 
• วาลว์กรอง (Strainers valves) 
• วาลว์ระบายอากาศ (Air valves)  
• วาลว์เปิด-ปิด อตัโนมติั (Drain valves) 
• เกจวดัแรงดนั (Pressure gauges) 
• สวิตชค์วบคุมการไหล (Flow switch) 

 

 



6 
 

2.3 หัวรับน ้าดับเพลงิ (Fire department connection)  

หัวรับน ้ าดบัเพลิงตอ้งเป็นหัวรับน ้ า 2 ทาง เป็นชนิดขอ้ต่อสวมเร็วตวัผู ้พร้อมฝาครอบตวัเมีย 
และโซ่ คลอ้งหัวรับน ้ าท าดว้ยทองเหลือง (Brass) หรือ บรอนซ์ (Bronze) ชนิด 90 องศา หรือ Y TYPE 
ประกอบพร้อมวาลว์หัวรับน ้ า (Clapper valve) เพื่อป้องกนัน ้ าไหลยอ้นกลบั ขนาดของหัวรับน ้ ามีขนาด 
65 มม. หรือ 2½ น้ิว ขนาดทางเขา้ ของท่อน ้าเป็น 100 มม. หรือ 4 น้ิว หรือ 150 มม. หรือ 6 น้ิว ซ่ึงเป็นไป
ตามแสดงไวใ้นแบบ หัวรับน ้ าดบัเพลิงตอ้งติดตั้งลิ้นกนักลบั (Check valves) ไวท่ี้ท่อน ้ าทางเขา้ทุกจุด 
นอกจากน้ีตอ้งมีป้าย ขนาดไม่เล็กกว่า 50 มิลลิเมตร เขียนว่า “หัวรับน ้ าดับเพลิง” ท่ีท าดว้ยวสัดุชนิด
เดียวกบัตูเ้ก็บอุปกรณ์ ดบัเพลิงส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 

2.4 หัวน ้าดับเพลงิ (Fire hydrant)  

หวัน ้าดบัเพลิงเป็นแบบ มี 2 หวัต่อ หวัต่อสายฉีดน ้าดบัเพลิงตอ้งเป็นหัวต่อสวมเร็ว ชนิดตวัเมีย 
พร้อม ฝาครอบ และโซ่ขนาด 65 มิลลิเมตร (2½ น้ิว) และมีวาลว์ปิด-เปิด เป็นแบบ Pressure restricting 
angle hose valve ขนาด 65 มิลลิเมตร ประกอบอยู่ดว้ย วสัดุท่ีใชเ้ป็นอลูมิเนียมผสมทองเหลือง หรือปืน
โลหะ (Gun metal) ทนแรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 175 ปอนด์ต่อตารางน้ิว ท่อต่อทางน ้ าเข้าหัวน ้ า
ดับเพลิงกับ ระบบท่อน ้ า ตอ้งมีวาล์วควบคุมท่ีจุดต่อเป็นแบบวาล์วผีเส้ือ (Butterfly valve) ติดตั้งอยู่ 
ขนาดของท่อน ้ า แสดงไวใ้นแบบขอ้ก าหนด นอกจากน้ีตอ้งมีป้ายขนาดไม่เล็กว่า 50 มิลลิเมตร เขียนว่า 
“หวัน ้าดบัเพลิง” ท าดว้ยวสัดุชนิดเดียวกบัตูด้บัเพลิงส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ติดตั้งไวทุ้กจุด 

2.5 ชนิดถังเกบ็น ้า 

ถงัเก็บน ้ าใตดิ้นหรือบ่อพกัน ้ า รับน ้ าสู่ถงัเก็บน ้ าใตท่ี้ควบคุมการเปิด/ปิดวาล์วทัว่ ๆไปด้วย       
ลูกลอย (Float valve) เม่ือระดับน ้ าต ่ากว่าท่ีก าหนดลูกลอยจะตกลงมาท าให้วาล์วเปิดและน ้ าจากการ
ประปาจะไหลลงสู่บ่อพกัน ้ า จนระดบัน ้ าเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ท าให้ลูกลอย ลอยสูงขึ้นและปิดวาล์วเอาไว ้
ไม่ใหน้ ้าลน้บ่อพกัน ้า 

ถงัเก็บน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นถงัท่ีมีความแข็งแรงทนทานสามารถสร้างไดท้ั้งแบบอยู่บน
ดิน และใตดิ้น แต่มีน ้ าหนักมาก การก่อสร้างตอ้งระวงัเร่ืองการร่ัวซึม ดงันั้นตอ้งท าระบบกนัซึมและ
ตอ้งเลือกชนิดท่ีไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ถงัเก็บน ้ าสแตนเลส เป็นถงัน ้ าส าเร็จรูปโดยใชโ้ลหะสแตนเลสท่ี
ไม่เป็นสนิม มีความทนทานต่อการใช้งาน นิยมติดตั้งเป็นถงัน ้ าบนดิน ถงัเก็บน ้ าไฟเบอร์กลาส เป็นถงั
เก็บน ้ าส าเร็จรูป ดงัรูปท่ี 2.1 ใชว้สัดุไฟเบอร์กลาสท่ีมีความยืดหยุ่นสูง ไม่แตกหักง่าย มีน ้ าหนกัเบา รับ
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แรงดนัไดดี้และไม่เป็นพิษกบัน ้ าสามารถติดตั้งไดท้ั้งบนดินและใตดิ้น ถงัเก็บน ้ าพลาสติกพอลิเอทิลีน 
(PE; Poly Ethelyn) เป็นถงัเก็บน ้ าท่ีใช้วสัดุชนิดเดียวกบัท่ีใช้ท าท่อน ้ าประปา สามารถรับแรงดันได้ดี      
มีน ้าหนกัเบา ใชติ้ดตั้งไดท้ั้งบนดินและใตดิ้น ถงัเก็บน ้าส าเร็จรูปอ่ืน ๆ ในสมยัก่อนนิยมถงัเก็บน ้าท่ีเป็น
เหล็กชุบสังกะสี รูปทรงส่ีเหล่ียมลูกบาศก์ แต่เม่ือใชไ้ปนาน ๆ ถงัจะผุกร่อนได ้ปัจจุบนัไม่ค่อยนิยมใช้
แลว้ นอกจากนั้นยงัมีถงัเก็บน ้ าแบบโบราณ ท่ีเคยนิยมใช้มานาน ไดแ้ก่ โอ่งน ้ าขนาดต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็น
แบบดินเผา และแบบหล่อคอนกรีต การเลือกและออกแบบถงัน ้ า จะตอ้งมีขอ้ค านึงถึงคือ ตอ้งค านึงถึง
อายุการใชง้านของถงัเก็บน ้ า ขนาดและจ านวนถงัเก็บน ้ าจะตอ้งมีปริมาณน ้ าส ารองท่ีพอเพียงต่อการใช้
งาน ส าหรับบา้นพกัอาศยัจะใชน้ ้าท่ี ประมาณ 200 ลิตร / คน / วนั จะตอ้งจดัเตรียมพื้นท่ีส าหรับติดตั้งถงั
เก็บน ้ าส าหรับอาคารดว้ย จะตอ้งมีความสะดวกสบายในการติดตั้ง การดูแลรักษาและท าความสะอาด 
ระบบท่อท่ีเช่ือมต่อกบัถงัเก็บน ้าจะตอ้งดีมีคุณภาพ ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาในภายหลงั เช่น น ้าร่ัว หรือช ารุด
เป็นตน้ 

รูปท่ี 2.1 แสดงถงัเก็บน ้าไฟเบอร์กลาส 

2.6 การตรวจและทดสอบระบบท่อ 

การตรวจและทดสอบระบบท่อทั้งหมด ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพ และฝีมือ
การติดตั้งตามวิธีดงัจะไดก้ล่าวต่อไป ส าหรับท่อท่ีฝังไวใ้ตดิ้นนั้นตอ้งทา้การทดสอบก่อนกลบดิน การ
ทดสอบดว้ยแรงดนั เม่ือไดท้า้การติดตั้งวางท่อเสร็จ และก่อนท่ีจะต่อท่อเขา้กบัอุปกรณ์ ต่าง ๆ ใหสู้บน ้า
อดัเขา้ในระบบท่อจนไดแ้รงดนั 200 ปอนด์ต่อตารางน้ิว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง แลว้ให้ตรวจ
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รอยร่ัวท่อช่วงใดท่ีตอ้งฝังในผนงัก่อนงานติดตั้งทั้งหมดจะแลว้เสร็จให ้ทดสอบเฉพาะช่วงนั้น ๆ โดยวิธี
ท านองเดียวกันกับท่ีกล่าวแลว้ก่อนท่ีจะฝัง ท่อร่ัวหรือช้ารุด บุบสลาย หากผลของการทดสอบหรือ
ตรวจสอบปรากฏว่ามีท่อร่ัว หรือช ารุดบุบ สลายไม่ว่าจะเป็นดว้ยความบกพร่องคุณภาพของวสัดุ การ
ซ่อมท่อร่ัวซึม นั้นให้ซ่อมโดยวิธีถอดออกต่อใหม่ หรือเปล่ียนของใหม่ให้เท่านั้น ห้ามใชค้อ้นย  ้ารูท่ีร่ัว 
หรือท่ีขอ้ ต่อเป็นอนัขาดหลงัจากงานติดตั้งระบบท่อน ้า ไดเ้สร็จส้ินลงเป็นการเรียบร้อยทุกประการแลว้ 
ตอ้งท าความสะอาดระบบท่อทั้งหมด รวมทั้งเคร่ืองและอุปกรณ์ทุกช้ินท่ีติดตั้งในระบบ นั้นอย่างทัว่ถึง
ทั้งภายนอกและภายใน โดยเช็ดถู ขดัลา้งน ้ ามนั จาระบี เศษโลหะ และส่ิงสกปรก ต่าง ๆ ออกให้หมด
ตรวจสอบทดสอบการทา้งานของระบบเหมือนจริงท่ีต าแหน่งตูเ้ก็บอุปกรณ์ดบัเพลิง 

- เปิดน ้าดบัเพลิง ท่ีต าแหน่งตูเ้ก็บอุปกรณ์ดบัเพลิงท่ีไกลจากหอ้งเคร่ืองท่ีสุด  
- เปิดน ้าดบัเพลิง ท่ีต าแหน่งตูเ้ก็บอุปกรณ์ดบัเพลิงท่ีใกลห้อ้งเคร่ืองท่ีสุด  
- เปิดน ้าดบัเพลิง ท่ีต าแหน่งตูเ้ก็บอุปกรณ์ดบัเพลิงท่ีชั้นดาดฟ้า  
- ตรวจสอบ และ บนัทึก ความดนัท่ีทา้งานของเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง  
- วดัและบนัทึก ความดนัน ้าท่ีต าแหน่งต่อกบัสายฉีดน ้าดบัเพลิงขนาด 65 มม. (ไม่นอ้ยกวา่     
65 psi.) ทุกต าแหน่งท่ีเปิดน ้าดบัเพลิง  
- วดัและบนัทึก อตัราการไหลของน ้าดบัเพลิง ท่ีใกลเ้คียงต าแหน่งต่อกบัสายฉีดน ้าดบัเพลิงทุก
ต าแหน่งท่ีเปิดน ้าดบัเพลิง 

2.7 หลกัการจ่ายน ้าในระบบดับเพลงิ 
2.7.1 เคร่ืองสูบน ้ ารักษาแรงดัน (Jockey pump) เป็นเคร่ืองสูบน ้ าขนาดเล็กติดตั้งเพื่อสูบน ้ า

ทดแทนส่วนท่ีร่ัวหรือส่วนท่ีใชเ้คร่ืองสูบรักษาความดนั เคร่ืองน้ีจะท างานโดยอตัโนมติัโดยใชส้วิตช ์ท่ี
ท างาน โดยอาศยัแรงดนั (Pressure switch) 

2.7.2 เคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง (Fire Pump system) เป็นระบบท่ีมีความจ าเป็นต่อสถานท่ีท่ีตอ้งการ
ความปลอดภยัจากอคัคีภยั เช่น แหล่งชุมชน ห้างสรรพสินคา้ อาคารสูง และหน่วยงานราชการ เป็นตน้ 
เป็นระบบป๊ัมน ้ าดบัเพลิงท่ีมีให้เลือกเหมาะกบังานหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบขนาดเล็ก หรือ
ขนาดใหญ่ และการควบคุมการท างานไดท้ั้งแบบควบคุมดว้ยมือ (Manual) และแบบควบคุมอตัโนมติั 
(Automatic) 
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รูปท่ี 2.2 แสดงป๊ัมดบัเพลิง (Fire Pump) 

2.8 Building Information modeling: BIM 

Building Information modeling: BIM คือ เทคโนโลยีใหม่ท่ีเขา้มามีบทบาทในวงการก่อสร้าง
ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงการก่อสร้างอาคาร ซ่ึงปัจจุบนัน้ี การออกแบบ การเขียนแบบ การ
ค านวนโครงสร้าง การประมาณราคา รวมไปถึงการวางแผนงานต่าง  ๆ ของอาคาร เป็นการท างานแบบ
แบ่งกนัคิดแบ่งกนัท า ปัญหา คือ ขอ้มูลต่าง ๆ จะกระจดักระจาย และควบคุมไดค้่อนขา้งล าบาก BIM คือ
เทคโนโลยี ท่ีจะมาช่วยให้ขอ้มูลของการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเป็นกอ้น และถูกตอ้งตรงกนัมากขึ้น 
ระหว่าง สถาปนิก วิศวกร ผูรั้บเหมาและทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร BIM ยงัสามารถช่วย
ในการจดัท าเอกสารรายงาน และขอ้มูลต่าง ๆ ของอาคารไดอี้กดว้ยดว้ย โครงสร้างของงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั BIM จะประกอบดว้ย    งานโครงสร้าง งานสถาปัตย ์และงานระบบ ดงัรูปท่ี 2.3  
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รูปท่ี 2.3 แสดงโครงสร้างของ Building Information modeling: BIM 

 
Building Information modeling: BIM ยงัช่วยลดความผิดพลาดท่ีเกิดจากมนุษยเ์อง  ซ่ึงปัจจุบนั

การเขียนแบบ แบบสองมิติบน Auto CAD ก็คือการเขียนแบบเหมือนกบัตอนท่ีเรานัง่เขียนแบบบนโต๊ะ
เขียนแบบปกติ เพียงแต่เป็นการเขียนในคอมพิวเตอร์เท่านั้นดว้ยพื้นฐานทฤษฎีแบบเดิม ๆ คือ การโปร
เจคเส้น เช่น ถา้ตอ้งการเขียนรูปดา้นใน Auto CAD เราตอ้งน าแปลนมาทาบเพื่อลากเส้นจากแปลนไป
เขียนรูปดา้น หรือรูปตดั ซ่ึง ขั้นตอนน้ีก่อให้เกิดปัญหาความผิดพลาดของขอ้มูลได้ง่ายดายมาก โดย
เฉพาะงานอาคารท่ีมีการแกไ้ขขอ้มูลบ่อย ๆ หรืออีกตวัอย่างหน่ึงคือ หากตอ้งการแกไ้ขส่วนหน่ึงส่วน
ใดของอาคาร เราอาจจะลืมหรือไม่สามารถตามไปแกใ้นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดท้ั้งหมด ซ่ึงเป็นปัญหาท่ี
เกิดจากผูใ้ชง้านนัน่เองในการจดัท าแบบ เราสามารถถอดรูปดา้นรูปตดัหรือดึงขอ้มูลต่าง ๆ ไปใชไ้ดเ้ลย 
จากตวัโมเดลเพียงกอ้นเดียว ดงัรูปท่ี 2.4 
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รูปท่ี 2.4 แสดงภาพโปรแกรม Building Information modeling: BIM 
 

การน า Building Information modeling: BIM มาใช้ก็ เปรียบได้กับการท่ีเราตัดโมเดลใน
คอมพิวเตอร์ เพียงแต่เราจะไดข้อ้มูลท่ีสมจริงขึ้น สามารถควบคุมและเขา้ถึงขอ้มูลในเชิงลึกส าหรับงาน
ก่อสร้างไดง้่ายกว่าการเขียนแบบ แบบเดิม ๆ อีกทั้งยงัช่วยลดขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากผูใ้ชง้านเองอีกดว้ย 
แต่ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัระดบัของการใชง้านขอ้มูลดว้ย เช่น สถาปนิกอาจจะไม่จ าเป็นตอ้งลงรายละเอียดของ
ช้ินงาน Curtain Wall ไปถึงขนาดต้องระบุยาแนว หรือระบุนอตเข้าไปในแบบ เพียงแต่ในระดับท่ี
สถาปนิกจะใชง้านขอ้มูลขนาดความกวา้ง ความยาว ความสูง ความหนาและชนิดของผนงัเท่านั้น ส่ิงท่ี
ควรระวงัของการใช้เทคโนโลยีน้ี อยู่ท่ีองคค์วามรู้ของผูใ้ช้งานนั่นเอง เพราะผูใ้ชง้านจะไม่สามารถท า
ในส่ิงท่ีธรรมชาติของรูปทรงเรขาคณิตท าไม่ได ้เช่น ถา้จะออกแบบอาคารรูปทรงแปลกๆ ผูใ้ชง้านก็ตอ้ง
มีความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองของรูปทรงมากพอ นัน่คือ เราจะไม่สามารถออกแบบอาคารจากจินตนาการ
เท่านั้น เพราะทุกคร้ังท่ีเราจะเขียนอะไรลงไปในโปรแกรมจะตอ้งเป็นวตัถุท่ีสามารถจะท าไดจ้ริง ๆ ตาม
กฎของรูปทรงเรขาคณิต เพราะหลกัการของเทคโนโลย ีBIM คือ การขึ้นแบบ (Model) นัน่เอง 

เทคโนโลยี BIM เป็นเทคโนโลยี ท่ีถูกพัฒนาส าหรับ การออกแบบอาคารด้วย  ระบบ 
คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งและถูกตอ้งมากยิง่ขึ้น ทั้งในเร่ืองของแนวคิด
ของการออกแบบเวลาในการท างาน การควบคุมคุณภาพของงาน รวมถึงการประสานงานกบัส่วนต่าง ๆ 
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ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูใ้ช้ เทคโนโลยี BIM  สามารถก าหนดและใส่ขอ้มูลต่าง ๆ ตลอดจนรายละเอียดลงไป
ในทุก ๆ ส่วนขององคป์ระกอบอาคาร เช่น ขนาดความกวา้งยาว วสัดุต่าง ๆ  

  รูปแบบในการเขียนแบบ ราคา และอ่ืน ๆ ท าให้ทุกส่วนของการออกแบบมีความครบถว้นทั้ง
ในรูปแบบ  2 มิติ และ 3 มิติ โดยมิใช่เป็นเพียงแค่การเขียนเส้นหรือแค่การขึ้นรูปเป็น 3 มิติเท่านั้น แต่
เป็นการท างานควบคู่กนัไปทั้งกระบวนการ ท าให้สถาปนิกไดใ้ชท้กัษะในดา้นออกแบบไดอ้ย่างเต็มท่ี
อย่าง  แทจ้ริง มากกว่าแค่การเขียนแบบธรรมดาทั่วไปการออกแบบ เขียนแบบ ประเมินราคา งาน
ก่อสร้าง  อาคาร ในปัจจุบนั แมจ้ะใช้  คอมพิวเตอร์ช่วย   แลว้ แต่แบบก่อสร้าง เช่น แปลนอาคาร รูป
ดา้น รูปตดั แบบขยาย แต่ละแผน่เขียนแยกกนั ท า ใหเ้กิดปัญหาแบบไม่ตรงกนั ส่งผลใหเ้กิดขอ้ผิดพลาด
ในงานก่อสร้างเสมอ นอกจากน้ี การประเมินราคา ตอ้งรอให้แบบเสร็จก่อน เพื่อแกปั้ญหาต่าง ๆ ของ
งานก่อสร้างดงัท่ีกล่าวมา จึงไดมี้การคิดคน้ระบบการท างานส าหรับงานก่อสร้างแบบใหม่ ทีเรียกว่า 
Building Information modeling: BIM ขึ้นมาใช้แทนระบบการท างานก่อสร้างแบบเดิม แบบในระบบ 
BIM แผน่ต่าง ๆ จะมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัตลอดเวลา 

ดังนั้น ไม่ว่าจะแก้แบบจากแผ่นใด แบบแผ่นอ่ืน ๆ ทั้งหมด จะปรับแก้ตามโดยอัตโนมัติ       
การท างานจึงรวดเร็ว และ มีความถูกตอ้งแม่นย  ากว่าระบบเดิมอย่างมาก นอกจากน้ี การ ประเมินราคา 
ยงัสามารถสร้างหรือแกไ้ขไปพร้อมกบัแบบไดเ้ลยอีกดว้ย การใช้ระบบ BIM ยงัท าให้เราสร้างขอ้มูล
แบบอาคารเพียงคร้ังเดียว แต่สามารถน าไปใช้งานฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตวัอาคารดา้นต่าง ๆ เช่น การ
วิเคราะห์การใชพ้ลงังานอย่างประหยดั การวิเคราะห์โครงสร้าง การวิเคราะห์โหลดของระบบการปรับ
อากาศ การหาปริมาณความตอ้งการใชแ้สงสว่าง การวางแผนบริหารการก่อสร้าง การบ ารุงรักษาอาคาร 
นั่นคือ ใช้ไดต้ลอดวงจรชีวิตของอาคาร (Building life cycle) ปัจจุบนั จึงมีความนิยมในการน าระบบ 
BIM มาใช้พฒันาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในระดบัสากล และ ระดบัภูมิภาค 
รวมทั้งในส่วนของ ASEAN เองก็เช่นกนั ดงันั้น หน่วยงานและบุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้าง ทั้ง
ในส่วน ของ การออกแบบอาคาร การออกแบบวิเคราะห์โครงสร้าง การออกแบบงานระบบอาคาร    
การบริหารงานก่อสร้าง จึงควรมีการเตรียมความพร้อมในการปรับขบวนการท างานเขา้สู่การท างานใน
ระบบ BIMการก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคเร่ิมตน้จากออกแบบเร่ืองการใช้สอย จากนั้น
เป็นส่วนงานการออกแบบและประมาณราคาก่อสร้าง แลว้จึงเร่ิมงานการก่อสร้างตามแบบ เม่ือสร้าง
เสร็จจะเป็นการใชง้านจริงและการบ ารุงรักษาโดยใชเ้อกสารและแบบก่อสร้างในการถ่ายทอดระหว่างท่ี
ผา่นมามีการจดัท าแบบโดยใช ้AutoCAD  ท่ีเขียนในลกัษณะ 2 มิติดงัรูปท่ี 2.10 ยากท่ีคนทัว่ไปจะเขา้ใจ
การด าเนินการจึงจ ากดัอยู่ในกลุ่มช่างวิศวกรหรือสถาปนิกเท่านั้นนอกจากน้ี ผูด้  าเนินการในแต่ละส่วน              
มกัเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล คนละกลุ่ม การส่ือความเขา้ใจและการถ่ายทอดหรือส่งต่อขอ้มูลจึงมกัจะ
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ขาดหายไปไม่ครบถว้น หรือมีความไม่สอดคลอ้งกนั เขา้ใจไม่ตรงกนั หรือมีความผิดพลาดในบางเร่ือง 
ท าให้ตอ้งมีการปรับแกแ้บบ และจดัท ารายละเอียดเพิ่มเติมในระหว่างการก่อสร้างส่งผลให้เกิดความ
ล่าชา้ในการก่อสร้าง มีค่าใชจ่้ายท่ีสูงขึ้นกวา่ 

รูปท่ี 2.5 แสดงภาพโปรแกรม Auto CAD 
 
งบประมาณท่ีก าหนดไว ้สูญเสียโอกาสในการใชง้านตามก าหนดเวลา การใชง้านไม่ไดเ้ป็นไป

อย่างท่ีตอ้งการ หรือประสิทธิภาพการใชง้านต ่ากว่าท่ีวางแผนไว ้การบ ารุงรักษาก็ท าไดไ้ม่ตรงกบัส่ิงท่ี
ตอ้งด าเนินการ Building Information modeling: BIM จึงไดถู้กพฒันาขึ้นมาเพื่อแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ี 

Building Information modeling: BIM คือซอฟต์แวร์ท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยใน
การเขียนแบบและออกแบบอาคาร วิเคราะห์โครงสร้าง ประมาณราคา และขยายผลไปใชง้านในช่วงการ
ก่อสร้าง ตลอดจนการใช้งานและบ ารุงรักษาโดยผูอ้อกแบบสามารถก าหนดขอ้มูลต่าง ๆ ให้กบัทุก ๆ 
องค์ประกอบของแบบได ้มีความเช่ือมโยงกนัระหว่างแบบ 2มิติกบัแบบ 3มิติ ดงัรูปท่ี 2.11 แสดงผล
เป็นภาพเคล่ือนไหวได ้และในขณะออกแบบยงัสามารถตรวจสอบความขดัแยง้ของแบบไดด้ว้ยเช่นการ
วางเหล็กเสริมและต าแหน่งของท่อในอาคารท่ีมีการชนกัน จะได้รับการแก้ไขก่อนส่งต่อไปให้
ผูร่้วมงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงได้น าระบบ BIM มาใช้ในการออกแบบ น าเสนอวิธีการท างานก่อสร้างและ
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ล าดบัการก่อสร้าง เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดรั้บทราบและเสนอแนะวิธีการท างานท่ีอาจไดผ้ลดีกว่า 
และสามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเร็วและปลอดภยัอีกดว้ย 

 
รูปท่ี 2.6 แสดงภาพจากการเขียนแบบดว้ย Building Information modeling: BIM 

 
ในขั้นการออกแบบระบบ การใช้ Building Information modeling: BIM เพื่อท างานจริงใน

สถานท่ีก่อสร้าง โดยในช่วงออกแบบได้จัดให้มีการท าแบบรวม (Combined Drawings) ของงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง และงานวิศวกรรมระบบ ท าให้สามารถ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขความขดัแยง้ของแบบแต่ละสาขา รวมถึงความขดัแยง้ของเหล็กเสริม 
ระบบท่อภายในอาคารวา่ชนกนัหรือไม่ แบบก่อสร้างท่ีไดข้องแต่ละงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงมีความสอดคลอ้ง
กนัมากขึ้น และสามารถแสดงรายละเอียดคุณสมบติัชนิดราคาวสัดุของแต่ละส่วนงาน และอุปกรณ์ต่าง 
ๆไวใ้นแบบชุดเดียวกันอย่างครบถว้นท าให้สามารถใช้ในการหาปริมาณวสัดุ  และประมาณราคาค่า
ก่อสร้างได ้นอกจากน้ียงัสามารถสร้างภาพ 3มิติ และภาพเคล่ือนไหวไปใชใ้นการน าเสนอให้เจา้ของ
งานไดท้ราบว่า ก่อน-หลงั โครงการแลว้เสร็จรูปร่างหนา้ตาจะเป็นอย่างไรแบบท่ีจดัท าขึ้นโดยใช ้BIM 
ไดถู้กน ามาใชใ้นการวางแผนงานก่อสร้างผงัโครงสร้างรายการงาน สนบัสนุนผูรั้บเหมาก่อสร้างในเร่ือง
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การจดัซ้ือและจดัหาวสัดุ  การท าแบบท าให้ปริมาณงานเพิ่มลดน้อยลง  จึงควบคุมงบประมาณไดดี้ขึ้น 
การเปล่ียนแปลงแกไ้ขแบบระหว่างการก่อสร้าง ก็เป็นอีกเร่ืองท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น ไม่
สามารถจดัหาอุปกรณ์ตามชนิดและขนาดท่ีตอ้งการไดใ้นประเทศ จึงตอ้งมีการแกไ้ขแบบอยูบ่า้ง ซ่ึงการ
แกไ้ขในแต่ละคร้ังจะกระทบกบังานอ่ืน ๆ ดงันั้นการใช ้BIM มาแกไ้ขแบบและตรวจสอบความขดัแยง้
กบังานท่ีไดรั้บผลกระทบ ท าให้สามารถจดัการแกไ้ขให้สมบูรณ์ในคราวเดียวกนั นอกจากน้ี ปริมาณ
งานท่ีเก่ียวขอ้งจะถูกปรับปรุงแกไ้ขไปพร้อม ๆ กนัดว้ย ส่ิงท่ีเราไดป้ระโยชน์อีกประการหน่ึง จากการ
แกไ้ขปรับปรุงแบบท่ีเช่ือมโยงกนัแบบอตัโนมติัน้ีคือ เราสามารถผลิตแบบก่อสร้างจริง หรือแบบท่ีเขียน
ขึ้นหลงัจากการก่อสร้างเสร็จไปเรียบร้อยแลว้โดยแสดงรายละเอียดของส่ิงท่ีไดก่้อสร้างไปจริง ๆ 

การน า BIM เขา้มาในโครงการก่อสร้างอาคารหรือระบบสาธารณูปโภคตั้งแต่ช่วงงานออกแบบ 
ตอ้งมีการจดัท ารายละเอียดมากขึ้น ตอ้งมีการรวมแบบทุกสายงานไวใ้นแบบจ าลองเดียวกนั และมีการ
เช่ือมโยงกนั จึงมกัมีค่าใชจ่้ายและช่วงเวลาท่ีนานขึ้นบา้งในช่วงออกแบบ แต่ก็จะท าให้แบบก่อสร้างมี
ความสมบูรณ์ สอดคลอ้งกันในทุกระบบ สามารถส่ือสารระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้งผ่านแบบจ าลอง 3มิติมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความเขา้ใจในโครงการไปในทิศทางเดียวกนั ท าใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีแนวคิดและ
มองเห็นทางเลือกส าหรับการจดัการงานก่อสร้างท่ีดีขึ้น และสามารถน าไปวางแผนการบริหารงาน
ก่อสร้างไดอ้ยา่งดี และส่งผลใหมี้การบริหารจดัการเวลาและงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพในอนาคตอนั
ใกล ้เช่ือว่าโปรแกรม BIM จะไดรั้บความนิยมและมีการน ามาใชก้บัโครงการก่อสร้างในประเทศไทย
มากยิง่ขึ้น 

2.9 ประโยชน์ของเทคโนโลยี BIM 

2.9.1 ท าใหท้ั้งผูอ้อกแบบและผูร่้วมงานตลอดจนลูกคา้สามารถส่ือสารไดเ้ขา้ใจกนั 
ง่ายขึ้นเพราะเห็นแบบเป็น 3มิติ                    

2.9.2 ลดความผิดพลาดท่ีเกิดจากคนในงานแกแ้บบ ลดขอ้ผิดพลาดในการสรุปปริมาณ 
2.9.3 ลดค่าใชจ่้าย ท่ีเกิดจากการก่อสร้าง ผิดแบบ 
2.9.4 สามารถลดตน้ทุนการสั่งซ้ือของได ้ 
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2.10 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.10.1 เร่ือง ถอดปริมาณงานก่อสร้างใหต้รงกบัค่าใชจ่้ายจริง 
จดัท าโดย คุณ ชนกานต์ เหรียญรุ่งโรจน์การประมาณราคา มีความหมายในตวัเองอยู่แลว้ คือ 

ราคาท่ีตรงหรืออาจจะไม่ตรงกบัราคาของค่าก่อสร้างจริง ซ่ึงเป็นเพียงราคาโดยประมาณ หรือใกลเ้คียง
กับความเป็นจริง เพราะเม่ือก่อสร้างเสร็จแล้ว ก็จะปรากฏราคาค่าก่อสร้างว่าไม่ตรงกับราคาท่ีได้
ประมาณการไว ้100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัเหตุผลหลายประการ การประมาณราคา หรือเรียกอีก
อยา่งหน่ึง คือ การคิดราคาเป็นการค านวณหา จะประกอบไปดว้ย 

1. ปริมาณวสัดุหรือเน้ืองาน 
2. ราคาวสัดุ 
3. ราคาค่าแรงงาน 
4. ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

ราคาค่าก่อสร้าง คือ วงเงินยอดรวมของค่าวสัดุ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ก่อสร้าง การประมาณราคาหากไดก้ระท าโดยนกัประมาณราคาท่ีมีความช านาญแลว้  ราคาค่าก่อสร้างท่ี
ไดจ้ากการประมาณราคากบัราคาก่อสร้างจริง เม่ือก่อสร้างและไม่ควรผิดหรือแตกต่างมากนกั ควรอยู่
ในเกณฑสู์ง-ต ่า ไม่เกิน 10% (โดยประมาณ) 

ในทางปฏิบัติจริงนั้ น นิยมใช้วิธีประมาณราคาจากปริมาณงานวสัดุก่อสร้างและแรงงาน         
ต่อหน่วย เพื่อใหท้ราบวงเงินค่าก่อสร้าง น าไปใชย้ืน่ซองประกวดราคาหรือเสนอราคา ในการจดัหาผูท้  า
การก่อสร้าง เม่ือไดรั้บให้เป็นผูด้  าเนินการก่อสร้างแลว้ จึงน าไปประมาณการหาปริมาณวสัดุก่อสร้าง 
แต่ละชนิด ท่ีจะตอ้งใช้ทั้งหมด เพื่อจะได้สั่งซ้ือวสัดุมาใช้ในการก่อสร้างต่อไปส าหรับการประมูล
อาคารท่ีตอ้งยื่นซองประมูล โดยส่วนใหญ่ลูกคา้จะให้เป็นไฟลง์าน เช่น ไฟล ์PDF ท่ีสแกนมาจากพิมพ์
เขียวหรือกระดาษ ไฟล์รูปภาพท่ีมาจากแหล่งเดียวกัน รวมถึงไฟล์แคช ท่ีมาจากซอฟต์แวร์ทั่วไป
โปรแกรม ExtrAXION  เขา้มาเพื่อตอบโจทย ์การประมาณราคาแบบเดิมท่ีเป็นไปไดช้า้ 

ผูใ้ชง้านสามารถน าไฟลเ์ขา้ตวัโปรแกรม และยงัสามารถตั้งค่าความละเอียดไดด้ว้ย ช่วยใหผู้ใ้ช้
ลดระยะเวลาถอดแบบการนบัจ านวน การคน้หา เพราะถา้นบัดว้ยตาตอ้งมีการผิดพลาดสูงอยา่งแน่นอน
ตวัโปรแกรมมีค าสั่งในการถอดพื้นท่ี โดยการลากเส้นคลา้ยกับการท างานของโปรแกรมAutoCAD 
นอกจากค าสั่งหาพื้นท่ี ยงัมีหมวดการถอดผนงั โดยลบประตู หนา้ต่างหรือช่องเจาะได ้มีหมวดการนบั
จ านวน เช่น จ านวนประตูหนา้ต่าง 

 

https://www.applicadthai.com/articles/article-ci/article-extraxion/%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87/
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ค่าแรง ค่าวสัดุ ซ่ึงปกติแลว้เรามกัท างานบนโปรแกรมเอกสารอย่าง Excel จะดีแค่ไหนหากเรา
สามารถถอดปริมาณพร้อมส่งค่าท่ีไดน้ั้นไปยงัรายการค านวณนั้นโดยตรงตวัโปรแกรม ExtrAXION จะ
เช่ือมโยงกับ WBS ( Work Breakdown Structure ) แบบตามเวลาจริง (Real Time) และสามารถน าเขา้
ส่งออกไฟลไ์ปเป็น Excel กลบัเพื่อการท างานท่ีต่อเน่ืองหากทราบราคาค่าก่อสร้างโดยประมาณก่อนท่ี
จะให้สถาปนิกและวิศวกรออกแบบก่อสร้าง เจ้าของงานก็จะใช้พิจารณาในการก าหนดวงเงินหรือ
งบประมาณ เพื่อการก่อสร้างนั้นหรือภายหลงังานออกแบบเสร็จ เจา้ของก็จะไดช่้วยในการตดัสินใจ
เลือกผูรั้บเหมา ต่อรองราคาเพื่อท าสัญญา และแบ่งเงินงวดก่อสร้างต่อไป ส าหรับสถาปนิกและวิศวกร 
ซ่ึงเป็นคณะผูอ้อกแบบก่อสร้างจะใช้ในการเสนอราคากลางแก่เจา้ของงานเพื่อตดัสินใจ ถา้เราท าการ
ถอดปริมาณท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด ผูท่ี้ถอดปริมาณก็จะมีเปอร์เซ็นตท่ี์จะไดง้านสูงเช่นเดียวกนั 

2.10.2 เร่ือง การประมาณราคา อุปสรรค ปัญหาและขอ้ผิดพลาดในการประมาณราคา 
วตัถุประสงคข์องการประมาณราคา 

1. ให้ทราบถึงงบประมาณค่าก่อสร้างเพื่อก าหนดราคากลางส าหรับค่าก่อสร้างใน โครงการ
ทั้งน้ีเพื่อใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการประเมินราคาของผูรั้บจา้งในการประมูลงาน 

2. เพื่อก าหนดค่างวดงานในการก่อสร้างซ่ึงจะประมาณการตามแบบและแผนงานเพื่อ
ก าหนดค่างวดงานและสะดวกในการเบิกจ่ายค่างานในแต่ละงวด หรือในบางกรณีท่ีจะตอ้งค านวณเพื่อ
หาปริมาณงานท่ีท าไดจ้ริงและท าการประเมิน ราคาเพื่อก าหนดค่างานท่ีจะจ่ายในงวดนั้น ๆ 

3. เพื่อคิดค่างานเพิ่มหรือลดจากสัญญาในงานก่อสร้างใช้ส าหรับกรณีท่ีผูว้่าจา้งก าหนดให้
ผูรั้บจ้างท างานเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดใน แบบและข้อก าหนดประกอบสัญญาจ้าง ซ่ึงจะต้องท าการ
ประมาณการหาปริมาณงานจากแบบท่ีเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมโดยราคา ต่อหน่วยท่ีใชใ้นการคิดราคาเป็น
ราคาท่ีแสดงอยูใ่นสัญญาจา้งเดิม 

4. เพื่อสามารถประมาณราคาขั้นตน้ โดยการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ โดยอาจจะมี
แบบเพียงแบบร่างท่ีรับรองแลว้ ยงัไม่จ าเป็นตอ้งมีแบบรายละเอียด ทั้งน้ีอาจโดยวิธีการค านวณราคาต่อ
พื้นท่ีใชส้อย (บาท/ตร.ม.) หรือราคาต่อหน่วยการใช ้(บาท/ห้องพกั) เป็นตน้ ซ่ึงน ามาเป็นขอ้มูลในการ
น ามาวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ 

5. เพื่อจดัท าเอกสารเสนอราคาก่อสร้างในการประมูลของผูรั้บเหมา ทั้งน้ีการประมาณราคาตอ้ง
ท าอยา่งละเอียดและรอบคอบ ทั้งน้ีหากผิดพลาดอาจท าใหท้างราชการเสียผลประโยชน์ได ้
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อุปสรรค ปัญหา และขอ้ผิดพลาดในการประมาณราคา 
1. ปัญหาท่ีตวับุคคล 
    - เจา้หนา้ท่ีบางคนมีคุณสมบติัพื้นฐานไม่เพียงพอ เช่น ขาดทกัษะความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์ 

ความเขา้ใจและความสามารถในการอ่านแบบก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง แหล่งท่ีจะหาขอ้มูลเพิ่มเติม
ดา้นวสัดุและอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช ้

2. ปัญหาท่ีขอ้มูลราคา 
    - ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากร้านคา้ท่ีสอบถามราคา 
    - ใบเสนอราคาไม่ตรงกบัราคาซ้ือขายจริง 
3. กฎระเบียบทางราชการ 
    - ไม่สามารถก าหนดราคาได้ตามราคาขายตามท้องตลาดเน่ืองจาก ใช้ราคาควบคุมจาก

กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงบางคร้ังราคาขายจริงในทอ้งตลาดและส านกังบประมาณขยบัตวัสูงขึ้นแลว้ 
    - วสัดุ มอก เดียวกนั มีราคาแตกต่างกนั 
4. ขอ้จ ากดัในเร่ืองของเวลากบัปริมาณงานท่ีเขา้มา และจ านวนเจา้หนา้ท่ีคิดราคาไม่สมดุลกนั 

การประมาณราคาท่ีเร่งรีบบางคร้ังแบบไม่สมบูรณ์ มีการแกไ้ขและเปล่ียนแปลง ท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาด 
5. มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบและไม่ไดรั้บการประสาน ท าให้การประมาณราคากบัแบบ     

ไม่ตรงกนั 
6. แบบท่ีไม่ชดัเจนท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการคิดราคา 
7. งานประสานขา้งท่ีท าไวแ้ลว้ไม่ตรงกบังานท่ีออกเร่ืองจริง ท าใหเ้กิดความคลาดเคล่ือน ล่าชา้ 

ตอ้งคิดราคาใหม่ 
8. วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมีความจ าเป็นกบัการปฏิบติังาน เช่น กระดาษ หมึกพิมพ ์มีไม่เพียงพอ 

ท าใหง้านเกิดความล่าชา้ ไม่คล่องตวั 
9. เจา้หนา้ท่ีพิมพ ์พิมพต์กหล่น พิมพผ์ิด หรือใส่สูตรค านวณผิดพลาด เช่น รวมโดยการ SUM 

ไม่ครบทุกบรรทดั หรือเก่ียวกบัการใชท้ศนิยม การใส่เลขศูนยเ์กิน ทั้งน้ีตอ้งเพิ่มความระมดัระวงัให้มาก
ขึ้น รวมถึงเจา้ของงานตอ้งตรวจสอบงานใหล้ะเอียดขึ้นก่อนออกงานทุกคร้ัง 
วิธีประมาณราคางานก่อสร้าง 

การประมาณราคาค่าก่อสร้างตามขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการก่อสร้างอาจแบ่งไดเ้ป็น 
2 ประเภท ใหญ่ๆ ดงัน้ี 

1. การประมาณราคาขั้นตน้ 
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    - การประมาณราคาต่อหน่วยการใช้ การประมาณราคาโดยวิธีน้ีท าไดโ้ดยการท่ีทราบแบบ
อาคารท่ีจะใช้ในโครงการทั้ง หมด เป็นการค านวณไดผ้ลค่อนขา้งหยาบโดยมีความคลาดเคล่ือนของ
ผลลพัธ์ 20-30% แต่ใชเ้วลานอ้ย ทั้งน้ีผูป้ระมาณการจะใชวิ้ธีนบัหน่วยการใชข้องอาคาร เช่น งานแฟลต
อาจนับจ านวนห้องพัก งานโรงพยาบาลอาจนับจ านวนเตียงคนไข้ผูป่้วยใน เป็นต้น แล้วค านวณ
งบประมาณ 487,994 บาทต่อหอ้งพกั หรือ 4,879,947 บาทต่อหลงั (ตวัเลขประมาณปี พ.ศ. 2550) 

ทั้งน้ีผูป้ระมาณการตอ้งมีขอ้มูลในอดีตมากเพียงพอส าหรับใช้เป็นพื้นฐานในการประยุกตใ์ช้ 
ทั้งน้ีการน าขอ้มูลมาใชต้อ้งค านึงถึง 

    - อตัราเงินเฟ้อในแต่ละปีท่ีผา่นมา 
   - จ านวนหรือขนาดของโครงการท่ีต่างกนั เช่น งานสร้างบา้นพกันายพนัจ านวน 1 หลงักบั

สร้างบา้นพกัแบบเดียวกนัจ านวน 3 หลงั 
   - ค่า FACTOR F (อ านวยการ ก าไร ภาษี ฯลฯ) ท่ีเปล่ียนไป 

ตวัอยา่ง การค านวณราคาต่อหน่วย 
ตอ้งการทราบงบประมาณในการก่อสร้างอาคารตึกแถวชั้นประทวน 10 ครอบครัว จ านวน 2 

หลงั หอ้งน ้า-หอ้งส้วม จ านวน 2 หลงั 
วิธีประมาณราคา 
1. ใชร้าคาขอ้มูลอาคารท่ีมีในอดีตน ามาปรับปรุงโดยยึดเป็นเปอร์เซ็นตห์รือถา้มีราคาปัจจุบนั  

จะน ามาคิดค านวณไดเ้ลย ดงัน้ี 
 1.1 ราคาอาคารตึกแถวชั้นประทวน จุ 10 ครอบครัว หลงัละ 4,384,410 บาท 
       ราคาไฟฟ้าภายในอาคารตึกแถวชั้นประทวน จุ 10 ครอบครัว หลงัละ 272,488 บาท 
       ราคาประปาภายในอาคารตึกแถวชั้นประทวน จุ 10 ครอบครัว หลงัละ 223,040 บาท 
       รวมราคาตึกแถวชั้นประทวน จุ 10 ครอบครัวต่อ 1 หลงัเป็นเงิน 4,879,947 บาท 
       รวมราคาตึกแถวชั้นประทวนจุ10ครอบครัวต่อ2หลงัเป็นเงิน4,879,947x2= 9,759,894 บาท 
 1.2 ราคาห้องน ้า-ส้วมหลงัละ 1,069,159 บาท 
       ราคาไฟฟ้าภายในหลงัละ 31,759 บาท 
       ราคาประปาภายในหลงัละ 80,151 บาท 
       รวมราคาหอ้งน ้า-ส้วม 1 หลงัเป็นเงิน 1,181,069 บาท 
       รวมราคาหอ้งน ้า-ส้วม 2 หลงัเป็นเงิน 1,181,069 x 2 = 2,362,138 บาท 
       รวมราคาทั้งส้ิน (1.1 + 1.2) เป็น  2,122,032 บาท 



20 
 

2. คิดค่าระบบสาธารณูปโภค (ถนน,ดินถม,ไฟฟ้า - ประปาภายนอก ฯลฯ) อีกประมาณ 40 % 
ของราคาท่ีประมาณไดต้ามรายการขอ้ 1 เป็นเงิน 4,848,800 บาท 

     รวมราคาตามรายการขอ้ 1.2 เป็นเงิน 12,122,032 + 4,848,800 บาท = 16,970,832 บาท 
     FACTOR (F) (1.2229) = 16,970,832 x 1.2229 
     รวมเป็นเงินทั้งส้ิน = 20,753,630 บาท 
1.2 การประมวลราคาโดยราคาต่อหน่วยพื้นท่ีหรือหน่วยปริมาตร 
การ ประมาณการขั้นตน้วิธีน้ีมีความถูกตอ้งใกลเ้คียงความจริงมากกว่าการประมาณ ราคาต่อ

หน่วยการใช้ โดยปกติแลว้ความคลาดเคล่ือนอยู่ในช่วง 15-20% ทั้งน้ีตอ้งมีแบบร่างท่ีด าเนินการได้ 
แบบท่ีร่างแลว้แต่ยงัไม่จ าเป็นตอ้งมีรายละเอียด คืออยา่งนอ้ยควรมีแบบแปลนสถาปัตยกรรมรูปดา้น รูป
ตดั และขอ้ก าหนดงานก่อสร้างขั้นตน้แลว้ ซ่ึงสามารถน ามาใชค้  านวณพื้นท่ีใชส้อยได ้พร้อมจดัท าราคา
ต่อหน่วยพื้นท่ีสามารถท าตามแนวทางต่อไปน้ี 

       1.2.1 ค านวณพื้นท่ีใชส้อยในแต่ละขั้น และหาพื้นท่ีรวมทั้งหมด 
       1.2.2 เลือกขอ้มูลตน้ทุนก่อสร้างอาคารท่ีมีอยู่เดิม โดยเลือกอาคารท่ีมีแบบเหมือนกนัหรือ

ใกลเ้คียงกบัโครงการท่ีประมาณการอยู่ 
       1.2.3 เม่ือได้ราคาต่อหน่วยแลว้ ให้ท าการปรับปรุงตน้ทุนตามสภาพแวดลอ้ม และการ

เปล่ียนแปลงตามเวลา (ในกรณีขอ้มูลไม่ทนัสมยั ให้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ท่ีเป็นไปไดโ้ดยอาศยัดชันีราคาค่า
ก่อสร้างมาปรับปรุง ขอ้มูล) 

        1.2.4 ค านวณราคากลางโดยใช้ตน้ทุนต่อตารางเมตรคูณกับพื้นท่ีใช้สอยทั้งหมดจากท่ี
ค านวณมาขา้งตน้ 

        1.2.5 ปรับปรุงราคาเพิ่มลดส่วนประกอบของอาคารของโครงการใหม่กบัโครงการเดิมท่ี
น าขอ้มูลมาใช ้

ตวัอยา่ง รายการค านวณโดยราคาต่อหน่วยพื้นท่ี 
             ให้ประมาณราคาอาคารส านักงาน 3 ชั้น พื้นท่ีใช้สอยรวม 4,500 ตร.ม. โดยอาคาร

ส านกังานน้ีมีชั้นใตดิ้นส าหรับอาคารจอดรถยนต ์จ านวน 1 ชั้น นอกจากน้ีให้ติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ฉุกเฉินแบบเคร่ืองยนต์ดีเซล ก าลงั 800 KVA จ านวน 1 ชุด พร้อมระบป้องกันอคัคีภยัจ านวน 15 ชุด 
โดยโครงการน้ีตอ้งก่อสร้างงานภายนอกอาคารดว้ย สมมุติมีขอ้มูลก่อสร้างอาคารส านกังานในลกัษณะ
เดียวกันหรือใกล้เคียงกับท่ีมีอยู่รวมกับค่าก่อสร้างงานระบบทุกระบบรวมถึงงานตกแต่งด้าน
สถาปัตยกรรม โดยปรับปรุงใหท้นัสมยัแลว้เท่ากบั 12,500 บาท/ตร.ม. 
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วิธีประมาณราคา 
1. ค  านวณค่าก่อสร้างพื้นฐานจากขอ้มูลตน้ทุนเดิม 

 ค่าก่อสร้าง          =  พื้นท่ีใชส้อย x ราคาต่อหน่วยพื้นท่ี 
               =  4,500 (ตร.ม.) x 12,500 (บาท/ตร.ม.) 

รวมค่าก่อสร้าง     =  56,250,000  บาท 
2. ปรับปรุงราคาเพิ่มเติมจากปกติ 

  - เพิ่มเติมชั้นจอดรถใตดิ้น 1 ชั้น              = 1,500 ตร.ม. 
ค่าก่อสร้างส่วนจอดรถใตดิ้นโดยประมาณ           = 4,500  บาท/ตร.ม. 
ค่าก่อสร้างส่วนจอดรถใตดิ้น 1,500 x 4,500         =  6,750,000  บาท 

- เพิ่มเคร่ืองป่ันไฟแบบดีเซลขนาด 800 KVA จ านวน 1 ชุด 
ราคาพร้อมติดตั้ง                                                   =  1,200,000  บาท 

- อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน จ านวน 15 ชุด 
เฉล่ียตน้ทุนต่อจุด                                                =  4,500  บาท 
อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน                                  = 15 x 4,500 = 67,000  บาท 
รวมราคาค่าก่อสร้างเพิ่มเติม                                =  8,017,500  บาท 

3. เพิ่มงานภายนอกอาคาร 
- งานปรับเตรียมพื้นท่ี 8,000 ตารางเมตร (ตารางเมตรละ 15 บาท)    = 120,000 บาท 
- งานถมดิน 8,000 ตารางเมตรพร้อมบดอดั 30% สมมติถมดินสูงเฉล่ีย 1 ม. = 8,000 x 1 x 1.3 

คิดเป็นปริมาตรดิน                                        = 10,400  ลบ.ม. 
งานถมดิน (111 บาท/ลบ.ม.)                         = 10,400 x 111 = 1,154,400 บาท 

- ถนน ค.ส.ล. 1,200 ตารางเมตร (ตารางเมตรละ 888 บาท)       = 1,065,600 บาท 
- ลานจอดรถยนต ์1,000 ตารางเมตร (ตารางเมตรละ 888 บาท)  = 880,000 บาท 

รวมค่างานก่อสร้างภายนอกอาคาร                 = 3,228,000 บาท 
รวมค่างานก่อสร้างทั้งส้ิน (ขอ้ 1+2+3)           = 56,250,000 + 8,017,500 + 3,228,000 

                                                          = 67,495,500 บาท 
ค่า FACTOR F (1.1978)                                = 67,495,500 x 1.1978 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน                                          = 80,846,106 บาท 

Factor F คือ ค่าตวัเลขซ่ึงก าหนดขึ้นตามมติคณะกรรมการควบคุมราคากลาง (ปรับปรุงล่าสุด
เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2554) ใช้คูณราคาต่อหน่วยของตน้ทุน (Unit Cost) ออกมาเป็น ราคาค่างานของ
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โครงการ Factor F ประกอบดว้ย ค่าอ านวยการ ดอกเบ้ีย ก าไร และภาษี แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
งานทาง งานอาคาร และ งานสะพานและท่อ 
สรุป  

เพื่อใหก้ารค านวณงบประมาณท่ีควรไดรั้บในการจดัท าโครงการใกลเ้คียงกบัความ เป็นจริงมาก
ท่ีสุดควรสอบถามราคาหรือเก็บสถิติขอ้มูลของราคากลางท่ีเคยท ามาทั้งน้ีควรค านึงถึงอตัราเงินท่ีเพิ่มขึ้น
หรือลดลงในแต่ละปี 

 
 
 
 

 
 



  

บทที่3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 
 

รายละเอียดของงานท่ีปฏิบติั จะกล่าวถึง ช่ือ-ท่ีตั้ง ของสถานประกอบการ ลกัษณะโดยรวมของ
สถานประกอบการ รูปแบบการบริหารองค์กร ต าแหน่งงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย ระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังาน ขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปฏิบติังานโครงการสหกิจ 

3.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 

   ช่ือสถานประกอบการ  :   บริษทั อี.ซี.ที. กรุ๊ป 
ท่ีตั้งสถานประกอบการ   :  170-172 ซอยสมเด็จพระเจา้ตากสิน 29 ถนนตากสิน แขวงส าเหร่ 

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600  Tel: 028778348-9 

 
รูปท่ี 3.1 แสดงแผนท่ีตั้งบริษทั อี.ซี.ที. กรุ๊ป 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริหารงานขององค์กร 

บริษทั อี.ซี.ที. กรุ๊ป จ ากดั ไดก่้อตั้งโดยทีมงานผูบ้ริหารและทีมวิศวกรท่ีมีประสบการณ์ยาวนาน
กว่า 20 ปี เพื่อให้การบริการด้านรับเหมาก่อสร้าง ทั้งงานโครงสร้าง งานสถาปัตย ์งานระบบไฟฟ้า 
ส่ือสาร ระบบสุขาภิบาล ,ระบบปรับอากาศ และระบบดับเพลิง ให้แก่กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ซ่ึง
ประกอบดว้ยกลุ่มลูกคา้ทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชน และเน่ืองจากทางบริษทัฯ มีแผนงานท่ีจะขยาย
การเจริญเติบโตของธุรกิจ จึงตอ้งการผูร่้วมงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายงานของบริษทัฯ  

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 
รูปท่ี3.2 แสดงการจดัองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 ต าแหน่งงานท่ีนักศึกษารับผิดชอบ    :  วิศวกรงานเขียนแบบ 
 ลกัษณะงานท่ีนักศึกษารับผิดชอบ     :  ออกแบบและเขียนแบบท่อน ้าในระบบดบัเพลิง 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา  

 ช่ือพนักงานที่ปรึกษา :  นายสริภาคย ์ช านาญวาด 
 ต าแหน่ง   :  หวัหนา้หอ้ง (BIM) 
 แผนก    :  ออกแบบและเขียนแบบ (BIM) 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

 เร่ิมปฏิบติังาน  :      1 เมษายน 2562 
 ส้ินสุดการปฏิบติังาน :      31 สิงหาคม 2562 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 3.7.1 การถอดแบบดว้ยวิธีแบบเดิม 

การถอดแบบด้วยวิธีแบบเดิมจะต้องปร้ินแบบออกมาก่อน จากนั้นใช้ไม้บรรทัดส าหรับ       
ถอดแบบในการถอด ดงัรูปท่ี 3.3 ไมบ้รรทดัส าหรับถอดแบบจะมีหน่วย เช่น  1:10   1:50   1:100  ขึ้นอยู่
กับแบบท่ีพิมพ์ออกมาใช้บรรทดัเท่าไหร่ ตอ้งเลือกใช้ไมบ้รรทดัให้ถูกตอ้ง ในการถอดแบบด้วยวิธี
แบบเดิมนั้น ตอ้งมีการจดบนัทึกขอ้มูลและค านวณตลอดเวลา ในแบบจะมีเส้นแนวท่อท่ีผูอ้อกแบบวาด
ไวแ้ลว้ ใชไ้มบ้รรทดัวดัตามเส้นแนวท่อ เม่ือไดค้วามยาวท่อ ท าการจดบนัทึกไว ้

รูปท่ี 3.3 แสดงการถอดแบบดว้ยวิธีแบบเดิม 
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3.7.2 การถอดแบบดว้ยวิธีแบบใหม่โดยการเขียนแบบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
การถอดแบบด้วยวิธีแบบใหม่โดยการเขียนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะใช้โปรแกรม 

Autodesk Revit ดงัรูปท่ี 3.4 ในการเขียน  

รูปท่ี 3.4 แสดงโปรแกรม Autodesk Revit 
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เม่ือเปิดโปรแกรมเขา้มา จะตอ้งเปิดไฟลโ์ครงสร้างและไฟลส์ถาปัตยกรรมเขา้มาในโปรแกรมก่อน ดงัรูปท่ี 3.5 เพื่อจะไดว้าดระบบดบัเพลิงเขา้ไป
ในโครงสร้างของอาคารนั้น 

 
รูปท่ี 3.5 แสดงการเปิดไฟลโ์ครงสร้างและสถาปัตยกรรมเขา้มาในโปรแกรม 
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เม่ือจะเร่ิมเขียนงานระบบดับเพลิงจะตอ้งน าแบบจากโปรแกรม Auto CAD เป็นแบบ 2 มิติ มาทาบแลว้เขียนตาม จึงจะตรงกับแบบท่ี
ผูอ้อกแบบไดก้ าหนดไว ้ ดงัรูปท่ี 3.6 

รูปท่ี 3.6 แสดงการเขียนตามแบบโปรแกรม Auto CAD 
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เม่ือเขียนแบบท่อในระบบดับเพลิงในโปรแกรม Autodesk Revit จะสามารถมองแบบเป็น   
ภาพ 3 มิติได ้ดงัรูปท่ี 3.7  

 
รูปท่ี 3.7 แสดงการเขียนแบบดว้ยโปรแกรม Autodesk Revit 

 
เม่ือเขียนแบบเสร็จครบถ้วนแล้ว สามารถถอดปริมาณท่อท่ีวาดไปทั้งหมดได้เลย โดยตัว

โปรแกรมจะถอดความยาวท่อท่ีวาดไปทั้งหมดออกมาให ้ในตารางท่ีแสดงในรูปท่ี 3.8 หลกัท่ี 1 จะเป็น
ความยาวท่อหน่ึงเส้นท่ีวาดในโปรแกรม หลกัท่ี 2 คือ ชนิดท่อ หลกัท่ี 3 คือ ขนาดท่อ และหลกัท่ี 4 คือ
ความยาวท่อคดิเป็นจ านวนเตม็ 
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รูปท่ี 3.8 แสดงการถอดปริมาณท่อดว้ยโปรแกรม Autodesk Revit 
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3.7.3 ท าการเปรียบเทียบระหวา่งการถอดแบบดว้ยวิธีแบบใหม่และวิธีแบบเดิม 
  การถอดแบบด้วยวิธีแบบเดิมนั้ นจะได้ปริมาณท่อมากกว่าถอดด้วยวิธีแบบใหม่โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เสมอ เพราะการถอดดว้ยวิธีแบบเดิม เม่ือวดัขนาดท่อแลว้ไดเ้ป็นทศนิยม จะปัด
ทศนิยมขึ้นเป็นจ านวนเต็มเสมอ เพื่อให้ง่ายต่อการนับและการสั่งซ้ือ แต่ในการถอดแบบด้วยวิธี          
แบบใหม่โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะนับจากจ านวนจริงท่ีเขียนลงไปในโปรแกรมโดยไม่ปัด
ทศนิยม จึงท าให้ไดป้ริมาณท่อน้อยกว่า แต่ในการถอดจ านวนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น วาล์ว  ขอ้ต่อ ขอ้งอ 
ฯลฯ อุปกรณ์เหล่าน้ีในการถอดดว้ยวิธีแบบเดิมและวิธีแบบใหม่จะเท่ากนั เพราะเป็นจ านวนนบั ในการ
สั่งซ้ือจะใชป้ริมาณท่ีไดจ้ากการถอดดว้ยวิธีแบบใหม่ แลว้บวกเพิ่มอีก 10% เพราะหนา้งานจริงช่างไม่
สามารถติดตั้งท่อไดส้มบูรณ์เหมือนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเผื่อเกิดปัญหาในการต่อท่อหนา้งาน  

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 

 
                                                                      ระยะเวลาท่ีท าจริง 

ระยะเวลาท่ีวางแผน 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 
1.ศึกษาโครงงาน      

2.รวมรวบขอ้มูลโครงงาน      

3.วิเคราะหโ์ครงงาน      

4.ทดสอบและสรุปผล      

5.จดัท าโครงงาน      
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

 ฮาร์ดแวร์ 
  -เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

-เคร่ืองพิมพ ์
  -เคร่ืองคิดเลข 
  -ไมส้เกล 

-ดินสอ 
  -สมุดจด 

ซอฟต์แวร์ 
-โปรแกรม Auto Desk Revit  
-โปรแกรม Auto  CAD  
-โปรแกรม  Microsoft Word  

 

 



 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

 จากการค านวณการลดวสัดุของท่อดับเพลิงโดยใช้การค านวณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป      
ในการเขียนแบบเพื่อให้ดูและเขา้ใจง่ายในรูปแบบท่ีเป็นสามมิติ และการถอดปริมาณท่อหรือการ
ถอดปริมาณของวสัดุท่อท่ีใชใ้นการก่อสร้าง เพื่อให้ลดการสั่งซ้ือวสัดุท่อผิดจึงท าให้ไม่ส้ินเปลือง
ต่องบประมาณในการก่อสร้าง 

4.1 ราคาท่อเหลก็ด า 40 (Black steel pipe: BSP40) ขนาดต่าง ๆ  

ตารางท่ี 4.1 ตารางเปรียบเทียบราคาท่อเหลก็ด า 40 (Black steel pipe: BSP40) ตามขนาด 

ขนาด 

SIZE mm.(in) 

BSP 40 

หนา (มม.) น ้าหนัก (กก.) รุ่นมีตะเขบ็ (ERW) รุ่นไม่มีตะเข็บ (SML) 

1/4" 2.20 3.80 - 850 

3/8" 2.30 5.10 - 1,050 

1/2" 2.80 7.60 430 1,100 

3/4" 2.90 10.10 570 1,290 

1" 3.40 15.00 840 1,560 

1-1/4" 3.60 20.30 1,140 2,040 

1-1/2" 3.70 24.30 1,360 2,400 

2" 3.90 32.60 1,700 2,620 

2-1/2" 5.20 51.70 2,700 4,100 

3" 5.50 67.70 3,530 5,370 
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ขนาด 

SIZE mm.(in) 

BSP 40 

หนา (มม.) น ้าหนัก (กก.) รุ่นมีตะเขบ็ (ERW) รุ่นไม่มีตะเข็บ (SML) 

3-1/2" 5.70 81.40 4,560 6,700 

4" 6.00 96.40 5,030 7,650 

5" 6.60 131.00 6,830 10,390 

6" 7.10 170.00 8,870 13,490 

8" 8.20 255.00 13,300 21,680 

10" 9.30 362.00 19,160 30,780 

12" 10.30 478.00 25,330 41,800 

14" 11.10 567.00 30,200 51,780 

16" 12.70 739.00 39,400 79,500 

18" 14.30 936.00 50,000 182,250 

20" 15.10 1104.00 59,000 214,920 

24" 17.48 1531.44 84,000 290,890 
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4.2 ราคาข้องอต่าง ๆ ของท่อเหลก็ด า 40 (Black steel pipe: BSP40) ขนาดต่าง ๆ 

ตารางท่ี4.2 ตารางเปรียบเทียบราคาขอ้งอต่าง ๆ ของท่อเหลก็ด า40 (Black steel pipe: BSP40) ตามขนาด 

ขนาด 

Size 

ข้องอไม่มีตะเข็บ สามทางเช่ือม

ไม่มีตะเขบ็ 

ฝาครอบเช่ือม

ไม่มีตะเขบ็ 

ขนาด 

Size 

ลดกลม สามทางลด 

90 องศา 45 องศา 

1/2" 65 50 295 265 3/4"x1/2" 75 330 

3/4" 70 55 325 275 1"x1/2" 85 370 

1" 75 60 350 290 1"x3/4" 75 370 

1 1/4" 80 75 380 315 1-1/4"x1/2" 135 420 

1 1/2" 95 85 440 350 1-1/4"x3/4" 95 420 

2" 125 110 520 400 1-1/4"x1" 95 420 

2 1/2" 205 160 715 490 1-1/2"x1/2" 215 520 

3" 305 235 910 670 1-1/2"x3/4" 140 520 

3-1/2" 345 655 - 905 1-1/2"x1" 100 520 

4" 500 385 1,300 1,005 1-1/2"x1-1/4" 100 520 

5" 955 735 1,985 1,390 2"x3/4" 255 620 

6" 1230 980 2,680 1,920 2"x1" 170 620 

8" 2,525 1,985 5,065 3,355 2"x1-1/4" 135 620 

10" 4,540 3,635 8,825 5,235 2"x1-1/2" 135 620 

12" 6,380 5,145 12,210 6,510 2-1/2"x1" 395 900 

14" 12,000 8,700 - 15,800 2-1/2"x1-1/4" 315 900 
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ขนาด 

Size 

ข้องอไม่มีตะเข็บ สามทางเช่ือม

ไม่มีตะเขบ็ 

ฝาครอบเช่ือม

ไม่มีตะเขบ็ 

ขนาด 

Size 

ลดกลม สามทางลด 

90 องศา 45 องศา 

16" 15,900 11,500 - 18,150 2-1/2"x1-1/2" 215 900 

18" 20,900 15,200 - 20,250 2-1/2"x2" 215 900 

20" 25,900 18,800 - 25,800 3"x1" 575 1,330 

24" 42,500 31,000 - 35,250 3"x2" 430 1,080 

4.3 ปริมาณท่อที่ถอดแบบด้วยวิธีแบบใหม่และวิธีแบบเดิม 

ตารางท่ี 4.3 ปริมาณท่อท่ีถอดแบบดว้ยวิธีแบบใหม่และวิธีแบบเดิม 

ชนิดท่อ 
ขนาดท่อ ความยาวท่อ(m) 

วิธีแบบเดิม วิธีแบบใหม่ วิธีแบบเดิม วิธีแบบใหม่ 

Pipe Types: BSP_40 0.59" (15mm) 0.59"(15mm) 0.5 m 0.372 m 

Pipe Types: BSP_40 0.79"(20mm) 0.79"(20mm) 2 m 1.906 m 

Pipe Types: BSP_40 0.98"(25mm) 0.98"(25mm) 3,584 m 3,497.379 m 

Pipe Types: BSP_40 1.26" (32mm) 1.26"(32mm) 233m 198.466 m 

Pipe Types: BSP_40 1.57"(40mm) 1.57"(40mm) 138 m 97.480 m 

Pipe Types: BSP_40 1.97"(50mm) 1.97"(50mm) 412 m 382.352 m 

Pipe Types: BSP_40 2.56" (65mm) 2.56"(65mm) 627 m 549.424 m 

Pipe Types: BSP_40 3.15" (80mm) 3.15" (80mm) 144 m 91.442 m 

Pipe Types: BSP_40 3.54" (90mm) 3.54" (90mm) 387 m 309.240 m 

Pipe Types: BSP_40 3.94" (100mm) 3.94" (100mm) 133 m 67.434 m 
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จากตารางท่ี 4.3 เป็นการแสดงปริมาณท่อทั้งหมดท่ีถอดด้วยวิธีแบบใหม่และวิธีแบบเดิม       

จะเป็นการรวมปริมาณความยาวท่อแต่ละชนิด โดยท่ีจะรวมทุกขนาดเขา้ดว้ยกนัและจะไดผ้ลรวม ดงัน้ี 

ท่อ BSP 40 ถอดดว้ยวิธีแบบใหม่ได ้5,888.785 เมตร วิธีแบบเดิมได ้6,471.5 เมตร   

4.4 ปริมาณความแตกต่างของท่อเหลก็ด า 40 (Black steel pipe: BSP40) ท่ีได้จากการถอดแบบ 

ตารางท่ี 4.4 ปริมาณความแตกต่างของท่อเหลก็ด า 40 (Black steel pipe: BSP40) ท่ีไดจ้ากการถอดแบบ 

ชนิดท่อ วิธีแบบเดิม วิธีแบบใหม่ ความแตกต่าง ร้อยละ 

BSP 40 6,471.5 m 5,888.785 m 582.715 m 9 

 

จากตารางท่ี 4.4 เป็นการแสดงความยาวท่อรวมและความแตกต่าง ผลจากการถอดดว้ยวิธีแบบ
ใหม่ ได้ความยาว 5,888.785 เมตร วิธีแบบเดิมได้ความยาว 6,471.5 เมตร สรุปได้ว่าการถอดดว้ยวิธี
แบบใหม่ นั้นจะถูกตอ้งและไดป้ริมาณท่ีนอ้ยกวา่การถอดแบบดว้ยวิธีแบบเดิม ปริมาณท่ีไดแ้ตกต่างกนั 
582.715 เมตร คิดเป็นร้อยละ 9  

 

 

 

 

ชนิดท่อ 

ขนาดท่อ ความยาวท่อ(m) 

วิธีแบบเดิม วิธีแบบใหม่ วิธีแบบเดิม วิธีแบบใหม่ 

Pipe Types: BSP_40 5.91" (150mm) 5.91" (150mm) 701 m 628.900 m 

Pipe Types: BSP_40 7.87" (200mm) 7.87" (200mm) 98 m 53.639 m 

Pipe Types: BSP_40 9.84" (250mm) 9.84" (250mm) 12 m 10.749 m 

รวม 6,471.5 m 5,888.785 m 
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4.5 ขั้นตอนการวัด 

 4.5.1 ขั้นตอนการวดัดว้ยวิธีแบบเดิม 

 

รูปท่ี 4.1 แสดงขั้นตอนการวดัดว้ยวิธีแบบเดิม 
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4.5.2 ขั้นตอนการวดัดว้ยวิธีแบบใหม่ (คอมพิวเตอร์) 

 
รูปท่ี 4.2 แสดงขั้นตอนการวดัดว้ยวิธีแบบใหม่โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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• การเตรียม Autodesk Revit 
                                  เปิดไฟล ์TS-KN_FP_detached 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 4.3 แสดงการเตรียมไฟล ์Revit 
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• กรณีหาจ านวนขอ้ต่อทั้งหมด 

1. เลือกหวัขอ้ Schedules/Quantities 

2. เลือกไฟล ์Pipe Fitting Schedule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 แสดงจ านวนขอ้ต่อทั้งหมด
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• กรณีหาขนาดขอ้ต่อทั้งหมด 

1. เลือกหวัขอ้ Schedules/Quantities 

2. เลือกไฟล ์Pipe Fitting Schedule Example 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 แสดงขนาดขอ้ต่อทั้งหมด
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• กรณีหาขนาดและความยาวท่อ 

1. เลือกหวัขอ้ Schedules/Quantities 

2. เลือกไฟล ์Pipe Schedules Example 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปท่ี 4.6 แสดงขนาดและความยาวท่อ



44 

 

สามารถดูความยาวและขนาดของท่อแต่ละช่วงไดโ้ดย เลือกท่ีบริเวณท่อท่ีตอ้งการทราบความยาวและขนาด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.7 แสดงการเลือกท่อบริเวณท่ีตอ้งการทราบความยาว 
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เม่ือกดแลว้นั้นจะมีรายละเอียดของท่อแสดงขึ้นมาท่ีแถบ Properties ในหัวขอ้ Dimensions  
 

  

 

 

     Outside Diameter = เส้นผา่ศูนยก์ลางภายนอก 

     Inside Diameter = เส้นผา่ศูนยก์ลางภายใน 

     Size = ขนาดท่อ 

     Length = ความยาวท่อ 

 

 

 

 

 

 

 

                       รูปท่ี 4.8 แสดงแถบเคร่ืองมือ Properties  
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• กรณีหาความยาวรวมของท่อแต่ละขนาด 

1. เลือกหวัขอ้ View    

 

รูปท่ี 4.9 แสดงการหาความยาวรวมของท่อแต่ละขนาด (ขั้นตอนท่ี 1) 

 

2. เลือก Schedules 

 

รูปท่ี 4.10 แสดงการหาความยาวรวมของท่อแต่ละขนาด (ขั้นตอนท่ี 2)
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3. เลือก Schedules/Quantities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           รูปท่ี 4.11 แสดงการหาความยาวรวมของท่อแต่ละขนาด (ขั้นตอนท่ี 3) 
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4. เลือก Pipes กด OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.12 แสดงการหาความยาวรวมของท่อแต่ละขนาด (ขั้นตอนท่ี 4) 
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5. เลือก Family 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.13 แสดงการหาความยาวรวมของท่อแต่ละขนาด (ขั้นตอนท่ี 5) 
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6. เลือก Family and Type 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.14 แสดงการหาความยาวรวมของท่อแต่ละขนาด (ขั้นตอนท่ี 6) 
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7. เลือก Size 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.15 แสดงการหาความยาวรวมของท่อแต่ละขนาด (ขั้นตอนท่ี 7) 
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8. เลือก Length 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.16 แสดงการหาความยาวรวมของท่อแต่ละขนาด (ขั้นตอนท่ี 8)
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9. เลือกหวัขอ้ Sorting/Grouping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.17 แสดงการหาความยาวรวมของท่อแต่ละขนาด (ขั้นตอนท่ี 9) 
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10. ไปท่ี Sort by ท าการเลือก Family , ไปท่ี Then by 1 ท าการเลือก Family and Type , ไปท่ี Then by 2 ท าการเลือก Size , ไปท่ี Then by 3 ท าการ

เลือก Length , ใน Then by 3 ให ้  Footer ท าการเลือก Totals only ,  Grand totals ท าการเลือก Totals only 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.18 แสดงการหาความยาวรวมของท่อแต่ละขนาด (ขั้นตอนท่ี 10) 
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11. เลือกหวัขอ้ Formatting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.19 แสดงการหาความยาวรวมของท่อแต่ละขนาด (ขั้นตอนท่ี 11)
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12. เลือก Length จากนั้นเลือก Calculate totals 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.20 แสดงการหาความยาวรวมของท่อแต่ละขนาด (ขั้นตอนท่ี 12) 
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13. กดท่ีหวัขอ้ Family กด OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.21 แสดงการหาความยาวรวมของท่อแต่ละขนาด (ขั้นตอนท่ี 13) 
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14. จะไดต้ารางท่ีแสดงความยาวรวมของท่อแต่ละขนาด 

     รูปท่ี 4.22 แสดงการหาความยาวรวมของท่อแต่ละขนาด (ขั้นตอนท่ี 14) 



 
บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

โครงการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเร่ืองการลดตน้ทุนการถอดแบบปริมาณท่อในระบบ

ดบัเพลิง กรณีศึกษาโครงการคอนโดลุมพินีเดอะซีเลค็เต็ด (เกษตร-งามวงศว์าน) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ลดตน้ทุนดว้ยการปรับปรุงกระบวนการถอดแบบปริมาณท่อในระบบดบัเพลิง โดยท าการถอดแบบ

ดว้ยวิธีแบบเดิมแลว้พิมพล์งในกระดาษ จากนั้นท าการวดัความยาวตามเส้นแนวท่อดว้ยไมบ้รรทดั 

บนัทึกค่าท่ีได ้เพื่อเปรียบเทียบกบัการถอดแบบด้วยวิธีแบบใหม่โดยการเขียนแบบในโปรแกรม 

Autodesk Revit ซ่ึงจะเร่ิมจากเปิดไฟล์โครงสร้างและไฟล์สถาปัตยกรรมเขา้มาในโปรแกรมก่อน 

จากนั้นน าแบบท่อจากโปรแกรม Auto CAD ซ่ึงเป็นแบบ 2 มิติ มาทาบแลว้เขียนตาม ภาพท่อท่ีได ้ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

การจดัท าโครงการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดตน้ทุนดว้ยการปรับปรุงกระบวนการถอดแบบ
ปริมาณท่อในระบบดับเพลิง โดยท าการเปรียบเทียบการถอดแบบท่อในระบบดับเพลิงภายใน
อาคารด้วยวิธีแบบใหม่โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และวิธีแบบเดิม สรุปได้ว่า  ปริมาณท่อท่ี    
ถอดแบบด้วยวิธีแบบใหม่โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้ความยาวท่อทั้งหมด 5,888.8 เมตร   
ถอดแบบด้วยวิธีแบบเดิมได้ความยาวท่อทั้ งหมด 6,471.5 เมตร โดยปริมาณท่อท่ีถอดด้วยวิธี       
แบบใหม่โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีปริมาณนอ้ยกวา่การถอดแบบดว้ยวิธีแบบเดิม 582.7 เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 9  ท าให้สามารถลดตน้ทุนท่อในโครงการน้ีได ้615,731 บาท  และสามารถลดเวลา
ในการถอดแบบ โดยในการถอดแบบด้วยวิธีแบบใหม่โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้เวลา 2 
ชั่วโมง ถอดแบบด้วยวิธีแบบเดิมใช้เวลา 10 ชั่วโมง สามารถลดเวลาการถอดแบบได้ 8 ชั่วโมง      
คิดเป็นร้อยละ 80 จากขอ้มูลพนักงานถอดแบบมี 1 ท่าน ถอดแบบ 3 แบบต่อเดือน และลดค่าแรง
พนกังานถอดแบบได ้2400 บาท ต่อเดือน คิดจากค่าแรงพนงังานถอดแบบ 100 บาท/ชัว่โมง คิดเป็น
ร้อยละ 10 สรุป สามารถลดตน้ทุนในการสร้างโครงการน้ีได ้618,131 บาท คิดเป็นร้อยละ 14 
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ข้อจ ากดัของโครงงาน  

1. โครงงานน้ีจดัท าขึ้นเพื่อถอดปริมาณท่อในระบบดบัเพลิงเท่านั้น 
2. ในการถอดจ านวนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น วาลว์ ขอ้ต่อ ขอ้งอ ฯลฯ อุปกรณ์เหล่าน้ีในการ

ถอดดว้ยวิธีแบบเดิมและวิธีแบบใหม่ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเท่ากนัเพราะเป็นจ านวนนบั 
3. ในการสั่งซ้ือจะใชป้ริมาณท่อท่ีไดจ้ากการถอดดว้ยวิธีแบบใหม่ แลว้บวกเพิ่มอีกร้อย

ละ10เพราะหนา้งานจริงช่างไม่สามารถติดตั้งท่อไดส้มบูรณ์เหมือนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
เผื่อเกิดปัญหาในการต่อท่อหนา้งาน 

ข้อเสนอแนะ 

สามารถน าโปรแกรม Autodesk Revit ไปถอดแบบท่อและสายไฟต่าง ๆ ภายในอาคาร
และสามารถลดระยะเวลาในการถอดแบบได ้

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ท าใหก้ารท างานของบริษทัมีความถูกตอ้งมาก
ขึ้น และสามารถลดตน้ทุนใหบ้ริษทัได ้

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การเขียนแบบระบบดับเพลิงใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะตอ้งใชโ้ปรแกรม Autodesk Revit เท่านั้น 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ การถอดแบบดว้ยวิธีแบบใหม่โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะใช้
เวลานอ้ยกว่าวิธีแบบเดิมและไดป้ริมาณท่อท่ีตรงตามปริมาณท่ีใชจ้ริง จึงท าให้ตน้ทุนในการสั่งซ้ือ
ลดลงและยงัไดแ้บบเป็นสามมิติ ท าใหดู้แบบแลว้เขา้ใจการท างานง่ายขึ้น ผูอ้อกแบบ ช่าง รวมไปถึง
ลูกคา้ สามารถดูแบบแลว้เขา้ใจตรงกนัไดไ้ม่ยาก เพราะฉนั้นควรใชก้ารถอดแบบดว้ยวิธีแบบใหม่ 
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ภาคผนวก 
รูปในส่วนอ่ืน ๆ ของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
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รูปท่ี 6.2 ขณะท าการเขียนแบบท่อในระบบดบัเพลิง2 
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รูปท่ี 6.3 ขณะท าการเขียนแบบท่อในระบบดบัเพลิง3 
 

 
 

รูปท่ี 6.4 ขณะท าการวดัปริมาณท่อดว้ยไมส้เกล 
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รูปท่ี 6.5 ขณะท าการวดัปริมาณท่อดว้ยโปรแกรม Autodesk Revit 

 

 
 

รูปท่ี 6.6 ขณะท าการวดัปริมาณท่อดว้ยโปรแกรม Autodesk Revit 
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