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โมเดล และข้อมูลท่ีไม่ใช่โมเดล โดยขึน้โมเดลผ่านโปรแกรม Autodesk Revit และส่งข้อมูลท่ีได้ออกมา
เป็นนามสกุล.xlsx โดย Dynamo และมาประมาณราคาในโปรแกรมท่ีพฒันาขึน้จากการเขียนโปรแกรม  
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ออกแบบเบือ้งต้นได้อย่างดี มีข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารท่ีแม่นย า และเป็นต้นแบบใน
การพฒันาในการประมาณราคาจากระบบสารสนเทศอาคาร ในขัน้ตอนถดัไป 
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บทคดั ย่อภาษาองักฤษ  

58059302 : Major (Computer-aided Architectural Design) 
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PRATHARNSAP 

In addition to a building’s design, the architect must also design within the client’s 
set budget or propose strategies in meet that budget. If the proposed schematic design can 
determine the building’s form and budget, the design process can be shortened and allow for 
more design refinements. However, often times after proposing a design the client may wish to 
change design elements or building materials, resulting in re-estimation and delay to 
construction. 

The researcher has studied and experimented with BIM (Building Information 
Modeling) via Autodesk REVIT in the schematic design stage to help with design and initial 
budget estimation using building information from both building model information and non-
model information. Initial budgetary information can be determined by extracting information via 
DYNAMO as a spread-sheet file (.xlsx) and then further processed by a plug-in program written 
by C#. 

The plug-in program developed has the ability to estimate initial budget by 
referring to building elements code defined by Standard Elemental Construction Cost Code for 
Building-2012 by The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage as in 
the main estimation process. Moreover, the plug-in also has the ability to vary estimation from 
changes building elements in design or changes building materials. 

The development of such plug-in program has bestowed the architect with more 
accurate budgetary information with regards to building construction and shortened design 
process which will serve as a model for further development in initial budget estimation using 
building information modeling. 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 การท างานแบบออกแบบและก่อสร้าง (Design-Build/Turn Key)นัน้ นอกจากเร่ืองความ

สวยงาม และประโยชน์ใช้สอยท่ีดีของอาคารแล้วนัน้ เร่ืองงบประมาณการก่อสร้าง และ เวลาการ

ก่อสร้าง ก็ถือเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัเชน่กนั  

นอกจากในขัน้ตอนการออกแบบแล้ว กรณีของงานออกแบบและก่อสร้าง หลงัจากท่ีบริษัท

ประมลูงานได้แล้ว เม่ือเข้าสู่ขัน้ตอนการพฒันาแบบเพ่ือท าแบบก่อสร้างนัน้ มกัจะมีงาน-เพิ่มลด

เกิดขึน้ ซึง่ในขบวนการนี ้ในฐานะของสถาปนิก ต้องประเมินคา่ใช้จา่ยท่ีเปล่ียนแปลงไป และ

น าเสนอแนวทางการปรับเปล่ียน เพ่ือให้อยูใ่นกรอบวงเงิน หรืองบประมาณท่ีเจ้าของงานก าหนดไว้ 

ถ้าราคาไมอ่ยูใ่นงบประมาณ จ าเป็นท่ีต้องกลบัมาคดิแก้ไขใหม ่ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีเสียเวลามาก 

และอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกบัการก่อสร้างท่ีล่าช้าออกไปเน่ืองจาก แบบไมส่ามารถสรุปได้

ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 ทางผู้ศกึษาพบปัญหานีใ้นการท างานบอ่ยครัง้ จงึมีแนวคิดท่ีวา่ ถ้ามีเคร่ืองมือท่ีชว่ยให้

ผู้ออกแบบ สามารถออกแบบได้โดยท่ีรู้ต้นทนุการก่อสร้างได้เบือ้งต้นและสามารถปรับเปล่ียนได้

อยา่งรวดเร็ว ก็นา่จะท าให้การท างาน และการเสนอแบบได้รวดเร็วขึน้ ซึง่ก็จะสง่ผลให้การ

ออกแบบและการก่อสร้างนัน้ สามารถเสร็จสิน้ได้ทนัเวลา และอยูใ่นงบประมาณตามท่ีคาดการณ์

ไว้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา  

 ศกึษาความสมัพนัธ์ของรหสัมาตรฐานตา่งๆท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการก่อสร้าง และ

กระบวนการควบคมุราคา โดยอาศยัหลกัการของรหสัต้นทนุ (Cost code) โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง รหสั

ของ วสท. และพฒันาโปรแกรมเสริมของคอมพิวเตอร์ (Application) เพ่ือชว่ยในการเก็บข้อมลูและ

ออกแบบฐานข้อมลูท่ีจ าเป็นตอ่การปรับเปล่ียนใดๆท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ราคาของโครงการ โดยใช้

โปรแกรมท่ีเขียนขึน้ชว่ยลดระยะเวลาในการใสข้่อมลูท่ีใช้พิจารณาเก่ียวกบัราคา เพ่ือชว่ยให้

ผู้ออกแบบน าข้อมลูเหลา่นัน้ ไปประเมิน ชว่ยในการออกแบบ ท าให้การออกแบบมีประสิทธิภาพ
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มากขึน้ ลดระยะเวลาในการพฒันาแบบโดยสามารถเช่ือมโยงกบัข้อมลูของต้นทนุการก่อสร้างท่ีมี

อยูแ่ล้วในองค์กร ตามผงัแสดงการท างานดงัท่ีแสดงในตอ่ไปนี ้โดยสว่นท่ีอยูใ่นกรอบสีส้มคือ ส่วน

ท่ีศกึษาเพ่ือแก้ปัญหา 
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1.3 สมมตฐิานของการศึกษา  

 โปรแกรมประเภทแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร(BIM)  มีความสามารถในการก าหนดรหสั

ข้อมลูในรูปแบบตา่งๆได้ แตจ่ าเป็นต้องออกแบบรูปแบบของข้อมลูให้สามารถรองรับกระบวนการ

ท างานในแตล่ะสว่น และจ าเป็นต้องออกแบบวิธีการใช้งานโปรแกรมเสริมเพ่ือใช้ในการบนัทกึ 

ควบคมุความเปล่ียนแปลงของข้อมลูกบัแบบจ าลองอาคาร (model) เพ่ือท่ีจะชว่ยให้สถาปนิกมี

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัต้นทนุคา่ก่อสร้างท่ีถกูต้องและแมน่ย าขึน้ ท าให้ร่นระยะเวลาในการพฒันา

แบบ เพ่ือให้อยูใ่นงบประมาณดีขึน้ 

1.4 ขอบเขตการศึกษา  

 ศกึษามาตรฐานของรหสัข้อมลู (CODE) และออกแบบการท างานท่ีเหมาะสม กบัการ

ท างานของโปรแกรมประเภทแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร(BIM)  โดยใช้โปรแกรม Autodesk 

Revit ท่ีเป็นโปรแกรมหลกัท่ีบริษัทใช้ท างานอยู ่โดยเลือกศกึษากระบวนการท างานในชว่งการ

ออกแบบเบือ้งต้น (Schematic Design Phase) ของโครงการประเภท Design Build โดยอยูใ่น

ขอบเขตของตวัอาคาร ไมล่งรายละเอียดในส่วนของงานระบบ รายละเอียดของงานท่ีเก่ียวกบัคา่

อ านวยการก่อสร้าง คา่ด าเนินงานการก่อสร้าง งานรอบๆอาคาร เชน่ งานถนน งานขดุ-ถมดนิ งาน

รัว้ และงานภมูิสถาปัตยกรรม  

1.5 ขัน้ตอนของการศึกษา  

 5.1 ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัรหสัข้อมลู (CODE) ท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานในแบบจ าลอง

สารสนเทศอาคาร (BIM) ตวัอยา่งเชน่ MasterFormat, UniFormat เป็นต้น 

 5.2 ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัรหสัข้อมลู (CODE) ท่ีเก่ียวข้องกบัการคดิราคา ตวัอยา่งเชน่ 

มาตรฐานต้นทนุก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2555 ของวสท. เป็นต้น 

 5.3 ศกึษาหาความเก่ียวข้องระหวา่งรหสัข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการคดิราคากบัการท างาน

ในแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) 

 5.4 สอบถาม รวบรวมข้อมลูจากผู้ ก่ียวข้องกบัการท างานอาทิเชน่ ผู้คิดราคา สถาปนิกใน

บริษัท เพ่ือหาข้อดีข้อด้อยของกระบวนการปัจจบุนั 

 5.5 พฒันาโปรแกรมเสริม เพ่ือชว่ยในการบนัทกึและปรับเปล่ียนข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบั

ต้นทนุการก่อสร้าง 
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 5.6 ทดลองโปรแกรมท่ีเขียนขึน้มากบัโปรเจคทดลอง 

 5.7 รวบรวมผลการใช้งานระบบจากผู้ เก่ียวข้อง และน ามาปรับปรุงโปรแกรมท่ีเขียนขึน้ 

 5.8 สรุป และท าโปรแกรมให้สมบรูณ์ เหมาะสมกบัการท างานของบริษัท 

1.6 นิยามและค าศัพท์ 

 1. BIM หมายถึง Building Information Modeling หรือ แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 

เป็นแนวคดิท่ีถกูพฒันาขึน้เพ่ือใช้ในการออกแบบและก่อสร้างอาคาร โดยการสร้างแบบจ าลอง

อาคาร (Building Model) พร้อมข้อมลูหรือสารสนเทศ (Information)[1] 

2. Autodesk Revit หนึง่ในโปรแกรมในการท างานประเภทแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 

(BIM) โดยมีจดุประสงค์เพ่ือขึน้โมเดลเพื่อท าแบบ ท าแบบ3มิตเิพ่ือน าเสนองาน และใสข้่อมลู

สารสนเทศของอาคาร 
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บทที่ 2 

หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

การออกแบบและก่อสร้างในขัน้ตอนการออกแบบเบือ้งต้น เพ่ือน าเสนอทางเจ้าของอาคาร 

เพ่ือน าไปสูก่ารตดัสินใจภาพรวมของอาคารนัน้ นบัเป็นส่วนส าคญัก่อนท่ีจะพฒันาไปในขัน้ตอน

ถดัๆไป โดยท่ีปัจจยัท่ีนอกเหนือจากแบบแล้ว ต้นทนุของการก่อสร้างก็เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีส าคญั โดย

จะมีขัน้ตอนใหญ่ๆท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานอยู ่2 สว่นคือ ขัน้ตอนการออกแบบ และการประมาณ

ราคา  

นอกจากนีท้างองค์กรได้เร่ิมการท างานด้วยระบบแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร(BIM) 

และมีแนวโน้มวา่ระบบนีจ้ะถกูพฒันาตอ่เน่ืองจนใช้เป็นมาตรฐานขององค์กรในอนาคตอนัใกล้  ซึง่

การเปล่ียนระบบในการท างานในรูปแบบนีจ้ะสง่ผลกระทบไมใ่ชเ่ฉพาะเคร่ืองมือเท่านัน้ แตย่งั

สง่ผลถึงรูปแบบการท างาน รวมถึงการน าข้อมลูไปใช้ตอ่ด้วย โดยในแตล่ะขัน้ตอนมีรายละเอียด

ดงันี ้

2.1 ขัน้ตอนการออกแบบ[2] 

การออกแบบอาคารนัน้มีล าดบัขัน้ตอน และความละเอียดของข้อมลูในการท างานท่ี

แตกตา่งกนัออกไป ในการแบง่ขอบเขตงานสถาปนิกนัน้อาจจะแบง่ได้หลายรูปแบบ ขึน้อยู่กบั

สภาพแวดล้อม และการท างานของบริษัท ในกรณีของบริษัทรับเหมาท่ีเป็นลกัษณะ ออกแบบและ

ก่อสร้าง (Design and Built) สามารถแบง่หมวดงานท างานการออกแบบโดยมีรายละเอียด ดงันี ้

2.1.1 งานการศึกษาขัน้ตอนก่อนการออกแบบ (Pre-design Stage) 

ขัน้ตอนการศกึษาขัน้ต้นก่อนท่ีจะท าการออกแบบโดยมีขัน้ตอนยอ่ยๆ ซึง่อาจจะมีการสลบั

ล าดบัการเร่ิมต้นก่อนหลงั หรือเว้นบางสว่น หรือรวมบางหวัข้อเข้าด้วยกนัได้ มีรายละเอียด ดงันี ้

ก. การศกึษาก าหนดรายละอียดโครงการ (Project Programming) 

 ขัน้ตอนการศกึษาโครงการ จดัท าแผนงาน ก าหนดผู้ออกแบบหรือทีมงานรวมถึง

ผู้ เช่ียวชาญตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง การประมาณการคา่ใช้จา่ยโครงการ จดัท าแผนการด าเนินการการ

ออกแบบ จดัท ารายละเอียดเพ่ือเป็นข้อมลูในการออกแบบ เป็นต้น 
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ข. การศกึษาความเป็นไปได้โครงการ (Feasibility Study) 

 ศกึษาพืน้ท่ีโครงการ พร้อมทัง้ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ ทัง้ในเร่ืองกฎหมาย เร่ือง

ความต้องการใช้สอยอาคาร หรือแหลง่เงินของโครงการ รวมถึงขัน้ตอนการศกึษาความเป็นไปได้

ของพืน้ท่ี ในการใช้สอยอาคารแตล่ะประเภทเปรียบเทียบกนั 

ค. แนวความคิดในการออกแบบโครงการ (Conceptual Design) 

 เป็นขัน้ตอนการวางแนวคิดทัง้ในเชิงความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม และ

ยทุธศาสตร์ในการจดัท าโครงการ จดัท าภาพรวมเพื่อให้ทุกหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินงานไปใน

ทิศทางเดียวกนั 

2.1.2 งานข้ันตอนการออกแบบ (Design Stage) 

 มีล าดบัขัน้ตอนในการออกแบบเรียงล าดบักนั ตามความละเอียดของข้อมลู ทัง้นีบ้าง

ขัน้ตอนอาจจะสามารถข้ามไปได้ขึน้อยูก่บั ขนาด ระยะเวลาของโครงการ ซึง่ในท่ีนีท้างผู้ศกึษาเน้น

ศกึษาขัน้ตอนการออกแบบเพ่ือให้เหมาะสมกบัการประมาณราคา[3]และการออกแบบโดยระบบ

สารสนเทศอาคาร[4] ซึง่ท าให้การอ้างอิงขัน้ตอนการออกแบบจะตา่งจากทาง คูมื่อสถาปนิกสยาม 

2548 ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชปูภมัภ์ ในการแบง่ขัน้ตอนการออกแบบ ซึง่แบง่

ได้ ดงันี ้ 

ก. ขัน้ตอนการออกแบบเบือ้งต้น (Schematic Design, SD) 

 ขัน้ตอนการออกแบบเบือ้งต้น เพ่ือหาข้อสรุป หรือตรวจสอบความต้องการ/ พืน้ท่ีใช้สอย 

ของทางเจ้าของอาคาร โดยจะอาศยัแบบร่าง โมเดล หรือ แบบทศันียภาพเพ่ือแสดงพืน้ท่ี ขนาด

อาคารและรูปร่าง หน้าตารูปร่างอาคารโดยสงัเขป ก่อนท่ีจะไปถึงขัน้ตอนการพฒันาแบบ 

ข. ขัน้ตอนการพฒันาแบบ (Design Development, DD) 

 ขัน้ตอนการพฒันาแบบจะเป็นการน าเอาข้อมลูท่ีตดัสินใจในการออกแบบเบือ้งต้นมา

พฒันาตอ่ ซึง่ในขัน้ตอนนีก็้จะมีผู้ออกแบบอ่ืนๆเข้าเก่ียวข้องมากขึน้ เชน่งานโครงสร้าง งานระบบ 

และขัน้ตอนนีก็้จะมีการระบอุปุกรณ์และชนิดของวสัดเุบือ้งต้น 
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ค. ขัน้ตอนการท าเอกสารการก่อสร้าง (Construction Document, CDs) 

 ทางผู้ออกแบบจะลงรายละเอียดลึกขึน้ในขัน้ตอนนี ้เพ่ือให้เป็นแบบท่ีมีรายละเอียด

เพียงพอ รวมถึงรายละเอียดของวสัด ุและอปุกรณ์อาคารตา่งๆ ในขัน้ตอนนี ้ส าหรับอ้างอิงในการ

ก่อสร้างได้ (ในกรณีท่ีไมใ่ช ่Design-Built ขัน้ตอนนีจ้ะท าเอกสารเพ่ือให้สามารถน าไปให้ผู้ รับเหมา

คดิราคาเพ่ือท าการประมลูงานได้ )  

2.1.3 งานก่อนการก่อสร้าง (Pre-Construction Stage) 

 ขัน้ตอนส าหรับงานท่ีแยกงานการออกแบบ ออกจากการก่อสร้าง โดยเลือกผู้ รับเหมาการ

ก่อสร้างโดยการประมลู (Design Bid Build) จะมีขัน้ตอนงานก่อนการก่อสร้างขึน้มา ซึง่ในกรณี

ของงาน ออกแบบและก่อสร้าง (Design Build) จะไมมี่ขัน้ตอนนี ้ 

ก. การจดัการประกวดราคา (Bidding) 
ขัน้ตอนการบริหารจดัการการประกวดราคา การจดัท าข้อมลูเปรียบเทียบราคาคา่ก่อสร้าง

ระหวา่งบริษัทผู้ เสนอราคา ทัง้นีจ้ะรวมการจดัการท าเอกสารประกอบการประกวดราคา เง่ือนไข

การด าเนินงาน การร่วมชีแ้จงแบบและการรวบรวมค าถามค าตอบด้วยเป็นต้น 

ข. การจดัท าสญัญาจ้าง (Contracting) 
การให้ค าปรึกษาในการท าสญัญาจ้างระหวา่งเจ้าของโครงการและบริษัทก่อสร้างท่ีได้รับ

การคดัเลือก การให้ค าปรึกษาเร่ืองการจดังวดงานของการจา่วยเงินคา่ก่อสร้าง เป็นต้น 

2.1.4 งานระหว่างการก่อสร้าง (Construction Stage) 

ขอบเขตของสถาปนิกระหว่างงานการก่อสร้าง ดงันี ้

ก. การบริหารจดัการงานก่อสร้าง (Construction Management) 
การบริหารจดัการงานก่อสร้างประกอบด้วยการวางแผนงาน การก ากบัการควบคมุดแูล 

และการประเมินผลการก่อสร้าง โดยรวมถึงการติดตอ่ประสานงานกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องในฝ่ายตา่งๆ 

ข. การควบคมุโครงการระหว่างการก่อสร้าง (Construction Supervision)  
ขัน้ตอนนีเ้ป็นการประสานงานระหวา่งสถาปนิก วิศวกร ผู้ควบคมุงาน ผู้ รับเหมาก่อสร้าง 

ให้ด าเนินงานการก่อสร้างให้ด าเนินไปได้อย่างเรียบร้อย โดยสถาปนิกจะท าหน้าท่ีในการให้



  
 

8 

ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า และให้ความกระจา่งเก่ียวกบัแบบก่อสร้างในกรณีท่ีมีปัญหา หรือข้อ

ขดัแย้งตา่งๆ 

 ส าหรับงานท่ีเป็นลกัษณะออกแบบและก่อสร้าง (Design Build) ขัน้ตอนนีอ้าจะรวมกนั

และเรียกวา่ การบริหารจดัการการก่อสร้าง (Construction Administration, CA) กลา่วคือ 

ผู้ออกแบบจะตรวจสอบรายละเอียดในสว่นของการก่อสร้าง ไมว่า่จะเป็นการตอบข้อสงสยั หรือ

ตรวจสอบหน้างานเป็นครัง้คราวเพ่ือควบคมุคณุภาพของอาคารท่ีก าลงัก่อสร้างให้การก่อสร้าง

ถกูต้องตามท่ีออกแบบ และในกรณีท่ีทางเจ้าของอาคารมีความต้องการท่ีเปล่ียนไป หรือต้องการ

แก้ไขบางสว่น ผู้ออกแบบต้องท าการเสนอรูปแบบท่ีจะเปล่ียนแปลงให้ตรงกบัความต้องการของ

เจ้าของงาน โดยไมข่ดักบัข้อกฎหมาย และทางด้านงานสถาปัตยกรรม 

2.1.5 ข้ันตอนหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จ (Post Construction Stage) 

ในกรณีท่ีอาคารมีขนาดใหญ่ อาคารท่ีมีความซบัซ้อน หรืออาคารเฉพาะอยา่ง ผู้ออกแบบ

จะให้ค าปรึกษาในการใช้สอยอาคารเบือ้งต้น หรือแนะน าผู้ ท่ีท าหน้าท่ีดแูลอาคารให้สามารถดแูล

อาคารได้มีประสิทธิภาพตามท่ีออกแบบไว้ รวมถึงการออกแบบกรณีท่ีทางเจ้าของอาคารต้องการ

ปรับเปล่ียนผงัใช้งาน หรือมีการขยายพืน้ท่ีเพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์การใช้งานในขณะนัน้ๆ  

 
ภาพที ่2 แสดงขัน้ตอนการออกแบบ 
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2.2 การประมาณราคาและการควบคุมราคา 

การประมาณราคาในโครงการนัน้สามารถแบง่การประมาณราคารวมถึงมีรูปแบบการแบง่

งบประมาณออกเป็นหลายส่วนด้วยกนัขึน้อยู่กบัวิธีการบริหารงบประมาณของเจ้าของอาคาร โดย

ท่ีสามารถแบง่คา่ใช้จ่ายโครงการเป็นหวัข้อใหญ่ได้ ดงันี ้

2.2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการ 

ก. คา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวกบัการก่อสร้าง (Construction Cost) 

 คือ คา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวข้องกบัอาคารโดยตรง เชน่ คา่วสัด ุคา่อปุกรณ์อาคาร คา่แรง คา่

ด าเนินการก่อสร้าง เป็นต้น  

ข. คา่ใช้จา่ยท่ีไมเ่ก่ียวกบัการก่อสร้าง (Non Construction Cost)  

คือ คา่ใช้จ่ายของโครงการ ท่ีไมเ่ก่ียวกบัคา่ก่อสร้าง เชน่ คา่ปรึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการ คา่จดัหาท่ีดนิ คา่ท่ีปรึกษาตา่งๆ คา่ออกแบบ คา่ใบอนญุาตตา่งๆ คา่ท่ีดนิ ภาษี เป็นต้น 

2.2.2 ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการก่อสร้าง (Construction Cost) 

ในการศกึษาครัง้นีจ้ะเน้นไปในสว่นของคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวกบัการก่อสร้างอาคาร

(Construction Cost) ซึง่ในสว่นนีก็้ยงัสามารถแบง่แยกย่อยออกได้อีกหลายหวัข้อย่อย โดยทัว่ไป

จะแบง่ออกเป็น คา่ใช้จ่ายโดยตรง (Direct Cost) คา่อปุกรณ์เพ่ืออ านวยการก่อสร้าง (Preliminary 

Work) และ คา่ด าเนินการก่อสร้าง (Overhead) 

ก. คา่ใช้จา่ยตรง 

เป็นคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้โดยตรงกบัอาคารนัน้ๆ เชน่ คา่วสัดท่ีุใช้ คา่อปุกรณ์อาคารท่ีตดิตัง้

ในโครงการ คา่แรงงานของช่างก่อสร้างท่ีหน้างาน ซึง่สามารถวดั หรือนบัได้จริงในสถานท่ีก่อสร้าง 

ข. คา่อปุกรณ์เพ่ืออ านวยการก่อสร้าง (Preliminary Work)  

เป็นคา่ใช้จา่ยท่ีไมเ่ก่ียวกบัตวัอาคาร แตเ่ป็นสว่นท่ีช่วยในการก่อสร้างอาคาร เชน่งานท่ีพกั

คนงานชัว่คราว งานส านกังานชัว่คราว งานเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกในการก่อสร้าง อาทิเชน่  

นัง่ร้าน รถโมบายเครน เป็นต้น 
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ค. คา่ด าเนินการก่อสร้าง (Overhead) 

 คา่อ านวยความสะดวกในการบริหารจดัการหน้างาน คา่คมุงานก่อสร้าง และ คา่

ด าเนินงานของผู้ รับเหมา รวมถึงผลก าไรท่ีทางผู้ รับเหมาจะได้รับ เป็นต้น 

ทัง้ 3 สว่นท่ีกลา่วมาจะรวมเป็นคา่ใช้จา่ยท่ีเก่ียวกบัการก่อสร้าง ซึง่ในกรณีท่ีเม่ืองานเกิด

การแก้ไข หรืองานเพิ่มลดจะน าราคาคา่ก่อสร้างอาคารรวมกนัออกมาท าเป็นราคาตอ่หนว่ย 

ส าหรับโครงการนัน้ๆเพ่ืออ้างอิง ทัง้นีก็้จะมีข้อตกลงแนบท้ายวา่ ราคานี ้จะใช้ได้บนเง่ือนไขใดบ้าง 

เชน่ ใช้อ้างอิงได้ในกรณีท่ีพืน้ท่ีเปล่ียนแปลงไมเ่กินร้อยละ 10 ของโครงการ หรือพืน้ท่ีใช้สอยไมไ่ด้

เปล่ียนแปลงการใช้งาน เป็นต้น หรือจะคิดคา่ใช้จา่ยตรงตามจริง แล้วคดิเพิ่มในคา่อุปกรณ์

อ านวยการก่อสร้างรวมกบัคา่ด าเนินการก่อสร้างเป็นอตัราสว่น ขึน้อยู่กบัสญัญาในแตล่ะโครงการ 

 
ภาพที ่3 ผงัแสดงการแบ่งค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคาร 
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ตวัอยา่งการแบง่หวัข้อการคิดราคาของทัง้โครงการ [5] 

องค์ประกอบ 

(1) คา่เคร่ืองอ านวยความสะดวก (Facilitating work estimate) 

(2) คา่ก่อสร้าง (Building work estimate) 

(3) คา่อปุกรณ์เพ่ืออ านวยการก่อสร้าง (Main contractor’s preliminaries estimate) 

(4) ยอดรวมย่อย-1 (Sub-total) [(4) = (1)+(2)+(3)] 

(5) คา่ด าเนินการก่อสร้าง และก าไรของผู้ รับเหมา  

(6) คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัอาคาร (Works cost estimate)  [(6) = ((4)+(5)] 

(7) คา่ทีมออกแบบ/คา่ใช้จา่ยของทีมในโครงการ (Project/design team fees estimate) 

(8) ยอดรวมย่อย-2 (Sub-total) [(8) = (6)+(7)] 

(9) คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆในโครงการ (ถ้ามี) (Other development/project costs estimate) 

(10) คา่ใช้จา่ยโครงการ (Base cost estimate) 

(11)  คา่ความเส่ียง (Risk allowance estimate) [(11) = (11(a))+ (11(b))+ (11(c))+ 

(11(d))] 

(a) คา่ความเส่ียงในการพฒันาแบบ (Design Development risks estimate) 

(b) คา่ความเส่ียงในการก่อสร้าง (Construction risks estimate) 

(c) คา่ความเส่ียงในการเปล่ียนพนกังาน (Employer change risks estimate) 

(d) คา่ความเส่ียงอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัพนกังาน (Employer other risks estimate) 

(12) งบประมาณทัง้หมด (ยกเว้นเงินเฟ้อ) (Cost limit ( excluding inflation)) [(12) 

=(10)+(11)] 

(13) อตัราเงินเฟ้อขัน้ตอนการประมลู 

(14)  งบประมาณทัง้หมด (ยกเว้นเงินเฟ้อจากการก่อสร้าง) (Cost limit ( excluding 

construction inflation)) [(14) =(12)+(11)] 

(15) อตัราเงินเฟ้อขัน้ตอนการก่อสร้าง 
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(16) งบประมาณทัง้หมด (รวมคา่เงินเฟ้อ) (Cost limit (including inflation)) [(16) 

=(14)+(15)] 

ภาษี (VAT assessment) 

2.2.3 การจัดหมวดหมู่ของการประมาณราคา 

การจดัหมวดหมูข่องการประมาณราคานัน้สามารถแสดงผลได้หลากหลายวิธี  ขึน้อยู่กบั

รายละอียด หรือจดุประสงค์ของการใช้งานด้านราคา โดยอาจแบง่วิธีการออกเป็น 3 รูปแบบ [3]คือ  

ก. ก าหนดหมวดหมูโ่ดยเน้นสว่นของอาคารเป็นหลกั (Elemental of Building) 

ข. ก าหนดหมวดหมู่โดยเน้นชนิดของของวสัดแุละผลิตภณัฑ์เป็นหลกั (Material and 

Product) 

ค. ก าหนดหมวดหมูโ่ดยเน้นต าแหนง่ของงานเป็นหลกั (Location) 

ทัง้นีก้ารท่ีจะเลือกรูปแบบการประมาณราคาแบบใด ขึน้อยูก่บัขัน้ตอนท่ีประมาณราคานัน้ 

อยูใ่นขัน้ตอนใดของขัน้ตอนการออกแบบ ดงัท่ีกล่าวมาในสว่นของขัน้ตอนการออกแบบจะเห็นได้

วา่ในแตล่ะขัน้ตอนนัน้ ความละเอียดของข้อมลู เอกสารข้อมลู หรือแบบนัน้จะมีความละเอียดไม่

เทา่กนั 

การก าหนดหมวดหมูใ่นแตล่ะแบบมีการใช้งาน และสามารถเทียบกบัการท างานออกแบบ

ในแตล่ะขัน้ตอน ดงันี ้

ก. ก าหนดหมวดหมูโ่ดยเน้นสว่นของอาคารเป็นหลกั (Elemental of Building) หรือ Element 

Code 

การแบง่หมวดหมูช่นิดนีเ้ป็นการแบง่อาคารออกเป็นสว่นๆ ตามชนิดขององค์ประกอบของ

อาคาร เชน่ โครงสร้างใต้ดนิ เปลือกอาคาร งานตกแตง่ภายใน งานระบบ เป็นต้น ใช้ส าหรับการ

ประมาณราคาในชว่งต้นของการออกแบบท่ียงัไมท่ราบ ชนิดของวสัดท่ีุจะใช้โดยละเอียด จะรู้

รายละเอียดแคพื่น้ท่ีใช้สอย หรือขนาดของอาคาร การก าหนดหมวดหมู่ตามลกัษณะนีมี้ลกัษณะ

เดน่ ดงันี ้
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 ก าหนดงบประมาณเบือ้งต้นเพ่ือเป็นข้อมลูในการออกแบบในแตล่ะสว่น เชน่ โครงสร้าง 

งานสถาปัตยกรรม งานตกแตง่ภายใน หรืองานระบบ เป็นต้น  

 ตรวจสอบราคาในแตล่ะระบบได้ง่าย 

 เป็นการเก็บข้อมลูของอาคารโดยแบง่เป็นส่วนๆ ท าให้เม่ือมีอาคารในลกัษณะเดียวกนัใน

อนาคต จะได้สามารถวิเคาระห์ได้วา่สว่นใดของอาคารท่ีราคามีความผิดปกต ิ 

 เป็นท่ีนิยมใช้ในมาตรฐานสากล เชน่ UniFormat 

ข. ก าหนดหมวดหมู่โดยเน้นชนิดของวสัดแุละผลิตภณัฑ์เป็นหลกั (Material and Product)หรือ 

Material Code 

เป็นการคิดราคาโดยละเอียดหลงัจากท่ีมีแบบพร้อมรายละเอียดท่ีระบ ุวสัด ุและ 

ผลิตภณัฑ์ท่ีจะใช้ในโครงการ ท าให้วิธีการแบง่หมดหมู่ตามวิธีนีม้กัใช้ตัง้แตข่ัน้ตอนการท าเอกสาร

การก่อสร้าง Construction Document (CDs)เป็นต้นไป วิธีนีจ้ะไมแ่บง่วา่วสัดชุิน้ใดอยูท่ี่ไหน แต่

จะเอาของทัง้หมดมารวมกนั เพ่ือดปูริมาณท่ีใช้ ทัง้นีผู้้ประมาณราคาต้องท าการเผ่ือวสัด ุหรือ

สิ่งของท่ีอาจจะต้องใช้ในการก่อสร้างด้วย การก าหนดหมวดหมูโ่ดยเน้นชนิดของของวสัดแุละ

ผลิตภณัฑ์เป็นหลกัมีลกัษณะเดน่ ดงันี ้

 เน่ีองจากเอาของทัง้หมดมารวมกนั ท าให้รู้ยอดของนัน้ๆทัง้หมด  

 เม่ือรู้ยอดทัง้หมดท าให้สามารถ ใช้ปริมาณนัน้ๆเป็นข้อมลูในการ จดัซือ้จัดจ้างงาน 

 เปรียบเทียบได้ง่ายวา่ของสิ่งใดใช้มากท่ีสดุ ของสิ่งใดท่ีมีราคาสงูท่ีสดุ 

 ในกรณีท่ีบริษัทท าสญัญาสัง่ซือ้ของเป็นรายปี ก็จะมีข้อมลูของท่ีใช้จริง ท าให้เกิดอ านาจ

ตอ่รอง ในกรณีท่ีน าปริมาณของ หลายโครงการมารวมกนั 

ค. ก าหนดหมวดหมูโ่ดยเน้นต าแหนง่ของงานเป็นหลกั (Location)หรือ Location Code 

เป็นการจดัหมวดหมูท่ี่ใกล้เคียงกบัการออกแบบมากท่ีสดุ เน่ืองจากมีความสมัพนัธ์กบั

ต าแหนง่ของของ หรือวสัดนุัน้ๆ เชน่ พืน้ท่ีและชนิดของฝา้เพดานในห้องนัง่เลน่ จะท าให้มีความ

สะดวกเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของงาน และสะดวกในการสง่มอบงานเป็นพืน้ท่ี หรือตรวจสอบ

การจา่ยเงินตามงวดงาน เพราะสามารถจา่ยเป็นพืน้ท่ีได้ตามท่ีท างานส าเร็จ การก าหนดหมวดหมู่

โดยเน้นต าแหนง่ของงานเป็นหลกัมีลกัษณะเดน่ ดงันี ้
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 สะดวกในการแก้ไขวสัดใุนแตล่ะพืน้ท่ี และทราบราคาท่ีเปล่ียนแปลงได้ทนัที 

 สะดวกในการตรวจสอบการจา่ยเงินตามงวดงานท่ีเสร็จ 

 มีความสะดวกในกรณีท่ีแบง่งานเป็นสว่นๆตามพืน้ท่ี หรือแบง่สญัญาการจ้างงานตาม

พืน้ท่ี 

 ไมท่ราบปริมาณรวมของวสัดทุัง้หมด ท าให้ไมส่ะดวกในการจดัซือ้  

 การท่ีแบง่ตามพืน้ท่ีท าให้ต้องลงรายละเอียดมาก 

ความสมัพนัธ์ของการก าหนดในแตล่ะหมวดหมู่ 

จะเห็นได้วา่การแบง่หมวดหมูใ่นแตล่ะชนิดนัน้ มีจดุประสงค์ท่ีจะแสดงข้อมลู หรือ

รายละเอียดของราคาท่ีแตกตา่งกนั แตอ่ยูใ่นอาคารเดียวกนั ขึน้อยูก่บัการน าไปใช้งาน ซึง่สง่ผลให้

การแสดงผลแตกตา่งออกไปเพ่ือน าไปใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสามารถดไูด้จากตวัอย่าง 

ดงัรูป 

 
 

ภาพที ่4 แสดงความสมัพนัธ์ของการแบ่งหมวดหมู่ทัง้ 3 ชนิด 
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ภาพที ่5 ตวัอย่างห้องกบัการแบ่งหมวดหมู่ทัง้ 3 ชนิด 

 

2.2.4 ตัวอย่างรหัสในการคิดต้นทุน 

ก. มาตรฐานรหสัต้นทนุก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2555 ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ[6] 

 รหสัต้นทนุก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2555 ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯนัน้ ได้พฒันา

โดยคณะกรรมการรหสัต้นทนุก่อสร้าง เพ่ือให้เป็นแนวทางส าหรับผู้ ท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมการ

ก่อสร้างในประเทศได้ใช้แนวทางเดียวกนัในการเก็บข้อมลูต้นทนุ โดยมีจดุประสงค์ ดงันี  ้

1. เพ่ือก าหนดมาตรฐานรหสัต้นทนุก่อสร้าง (Cost Code) ส าหรับประเทศไทย 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการประยกุต์ใช้การจดัท าเอกสารทางด้านราคาของงานก่อสร้างส าหรับ

ผู้ รับเหมา เจ้าของโครงการและท่ีปรึกษาทัง้ในงานโครงการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

3. เพ่ือให้ผู้น าไปใช้ เกิดมาตรฐานงานท่ีดีขึน้และมีการพฒันาตอ่ไป 

4. เพ่ือยกระดบัความส าคญัของผู้ มีอาชีพด้านการประมาณราคางานก่อสร้าง 

5. เพิ่มการส่ือสาร ความรู้และการชว่ยตดัสินใจส าหรับฐานข้อมลูจากรหสัต้นทนุก่อสร้าง 
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 รหสัต้นทนุก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2555 ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ แสดงเป็น

ตวัเลข 5 ล าดบั โดยแบง่ตามความละเอียดของข้อมลู โดยท่ีเลขมาตรฐานก าหนดไว้ท่ีล าดบัท่ี3  

สว่นในล าดบัท่ี 4 และ ล าดบัท่ี 5 ท่ีเป็นรายละเอียดเชิงลกึนัน้ สามารถก าหนดได้เองในตามแตล่ะ

การใช้งาน ซึง่แบง่เป็นหวัข้อหลกัในล าดบัท่ี1 ดงันี  ้

0 คา่ใช้จา่ย (EXPENSES) 

1 งานโครงสร้าง (STRUCTURAL WORK) 

2 งานสถาปัตยกรรม (ARCHITECTURAL WORK) 

3 งานตกแตง่ภายใน (INTERIOR DECORATIVE WORK) 

4 งานระบบ (SYSTEM WORK) 

5 งานรือ้ถอนบางสว่นและงานก่อสร้างพิเศษ (ELEMENTAL DEMOLITION AND 

SPECIAL CONSTURUCTION WORK) 

6 งานบริเวณก่อสร้าง (SITE WORK) 

ตวัอยา่งรหสั 

ล าดบัท่ี 1 3  งานสถาปัตยกรรม (ARCHITECTURAL WORK) 

ล าดบัท่ี 1 3 1  งานตกแตง่ (Fit-out Work) 

ล าดบัท่ี 3 3 1 03  ฝา้เพดาน (Ceiling) 

ล าดบัท่ี 4 3 1 03 01 CEILING 

ล าดบัท่ี 5 3 1 03 01 07  Acrylic paint for CL.01 ,CL.02 

หมายเหต ุล าดบัท่ี4 และล าดบัท่ี 5 สามารถปรับให้เหมาะกบัการท างานเพ่ือให้ได้ตามจดุประสงค์

ของการประมาณราคานัน้ๆ 

ข. RICS new rules of measurement[7] 

ในปี 2009 RICS ได้ออกคูมื่อท่ีช่ือ RICS new rules of measurement : Order of cost 

and elemental cost planning เพราะได้ตระหนกัถึงการท างานด้วยระบบBIM ท่ีเข้ามามีผลตอ่

วิชาชีพของQS และหลงัจากนัน้ ได้ออกคูมื่อออกมาอีก โดยมี 3 เลม่หลกัคือ 
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nrm 1: Order of cost estimating and cost planning for capital building works (ระบบล าดบั

การประมาณราคา และการวางแผนด้านราคาส าหรับงานอาคาร) 

nrm 2 : Detailed measurement for building works (รายละเอียด ของการตรวจวดัส าหรับงาน

อาคาร) 

nrm 3 : Order of cost estimating and cost planning for building maintenance works 

(ระบบล าดบัการประมาณราคา และการวางแผนด้านราคาส าหรับการดแูลรักษางาน

อาคาร) 

ในการศกึษาในครัง้นี ้เอกสารท่ีเก่ียวข้องท่ีอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการคดิราคาคือ 

nrm1 โดยจะอธิบายการแบง่รายละเอียดขององค์ประกอบอาคารออกเป็น กลุม่ พร้อมทัง้

รายละเอียดดงั ตารางท่ี1 ดงันี ้

ตารางที่ 1 องค์ประกอบอาคาร แบ่งตาม nrm1 
Group Element 
กลุม่ขององค์ประกอบอาคาร 

Element  
องค์ประกอบอาคาร 

0 Facilitating work  
(งานอ านวยความสะดวกในการ
ก่อสร้าง) 

 

1 Substructure  
(งานใต้ดนิ) 

1.1 Substructure (งานใต้ดิน) 

2 Superstructure  
(งานเหนือดนิ) 

2.1 Frame (งานกรอบโครงสร้างอาคาร เชน่ เสา คาน) 
2.2 Upper floors (งานพืน้เหนือดนิ) 
2.3 Roof (งานหลงัคา) 
2.4 Stairs and ramps (งานบนัได และทางลาด) 
2.5 External walls (งานผนงัภายนอกอาคาร) 
2.6 Window and external doors  
(งานหน้าตา่ง และ ประตภูายนอก) 
2.7 Internal walls and partitions  
(งานผนงัภายใน และงานผนงัเบา) 
2.8 Internal doors (งานประตภูายใน) 
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3 Internal finishes  
(งานวสัดปิุดผิวภายใน) 

3.1 Wall finishes (งานวสัดปิุดผิวผนงั) 
3.2 Floor finishes (งานวสัดปิุดผิวพืน้) 
3.3 Ceiling finishes (งานฝา้เพดาน) 

4  Fitting, furnishings and 
equipment  
( งานอปุกรณ์ งานตกแตง่ และงาน
เคร่ืองมือ)  

4.1 Fittings, furnishing and equipment  
( งานอปุกรณ์ งานตกแตง่ และงานเคร่ืองมือ) 

5 Services  
(งานระบบอาคาร) 

5.1 Sanitary installations (งานตดิตัง้งานสขุาภิบาล) 
5.2 Service equipment (งานอปุกรณ์งานระบบ) 
5.3 Disposal installations (งานก าจดัของเสีย) 
5.5 Heat Source (งานเก่ียวกบัการให้ความร้อนใน
อาคาร) 
5.6 Space heating and air conditioning  
(งานเคร่ืองปรับอากาศ) 
5.7 Ventilation (ระบบระบายอากาศ) 
5.8 Electrical installations (งานไฟฟ้า) 
5.9 Fuel installations (งานเก่ียวข้องกบัเชือ้เพลิง) 
5.10 lift and conveyor installations  
(งานติดตัง้อปุกรณ์ขนสง่ เช่น ลิฟท์) 
5.11 Fire and lightning protection (งานระบบ
ดบัเพลิง) 
5.12 Communication, security and control system 
(งานระบบส่ือสาร) 
5.13 Specialist installations (งานตดิตัง้อปุกรณ์
พิเศษ) 

6  Prefabricated building and 
building units  
(งานชิน้สว่น และอาคารส าเร็จรูป) 
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7  Work to existing building (งาน
ท่ีเก่ียวข้องกบัอาคารเดมิ) 

 

8  External works  
(งานภายนอกอาคาร) 

 

nrm1 จะอธิบายในแตล่ะหวัข้อขององค์ประกอบอาคารว่าองค์ประกอบอาคารนัน้ๆอยู่ใน

กลุม่ใด มีหน่วยในการคดิราคาเป็นแบบใด คิดเป็นพืน้ท่ี คดิเป็นความยาว คดิเป็นตอ่ชิน้ คิดเป็น

ตอ่ระบบ หรือคดิเป็นปริมาตร และ องค์ประกอบนัน้ๆตอนคดิราคาให้รวมเร่ืองใดบ้าง และงานไหน

ไมร่วมในการคิดราคาขององค์ประกอบนัน้ๆ  

2.3 การออกแบบด้วยระบบสารสนเทศอาคาร(BIM) และรหัสมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

2.3.1 แนวความคิดในการออกแบบด้วยระบบสารสนเทศอาคาร (BIM)  

การท างานด้วยระบบBIM คือ BIM (Building Information Modeling) หรือ แบบจ าลอง

สารสนเทศอาคาร เป็นการท างานท่ีสร้างแบบจ าลองอาคาร ท่ีประกอบด้วยข้อมลู หรือสารสนเทศ 

(Building Model + Information) ของอาคารขึน้มาในคอมพิวเตอร์ เพ่ือชว่ยในการท างานทัง้ใน

ด้าน 2 มิต ิและ 3 มิต ิและยงัสามารถตอ่ยอดไปใน ระบบ 4 มิต ิ(เร่ืองเวลา) 5 มิต(ิเร่ือง

งบประมาณ) และ 6 มิต(ิเร่ืองการดแูลจดัการรักษาอาคาร) ซึง่การท างานระบบนี ้ครอบคลมุทัง้

ทางด้าน งานวิศวกรรม การวิเคราะห์พลงังานในอาคาร การบริหารจดัการควบคมุการก่อสร้าง  

ในด้านการออกแบบโดยแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร เป็นการออกแบบท่ีอาศยั

แบบจ าลองท่ีเป็นโมเดล 3 มิตใินคอมพิวเตอร์ท่ีประกอบด้วยข้อมลูกราฟิก (Graphic) และ ข้อมลูท่ี

ไมใ่ชก่ราฟิก (Non-Graphic) โดยท่ีสามารถแสดงผลในมมุมอง (View) ตา่งๆได้ เชน่ ก าหนด

มมุมองให้แสดงข้อมลูในรูปแบบ 2 มิต ิเชน่ ผงัพืน้ รูปด้าน รูปตดั หรือ แสดงมมุมองเป็นเชิง 3 มิติ 

เพ่ือแสดงทศันียภาพอาคาร (Perspective) ภายใน ภายนอก และยงัได้ข้อมลูเชิงปริมาณออกมา

ในเวลาเดียวกนั โดยท่ีข้อมลูของทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นข้อมลู เชิง 2 มิติ รูป 3 มิต ิหรือ ข้อมลูเชิง

ปริมาณ มีความสมัพนัธ์กนัทัง้หมด ไมว่า่จะแก้ไขในสว่นใด มมุมองอ่ืนๆ จะถกูแก้ไขตามไป

ในทนัที  
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 ในปัจจบุนัมีโปรแกรมท่ีท างานด้วยแบบจ าลองสารสนเทศอาคารอยูห่ลายซอฟแวร์ด้วยกนั 

โดยในแตล่ะซอฟแวร์ก็จะมีความสามารถท่ีแตกตา่งกนั เช่น ArchiCAD โดยบริษัท 

Graphisoft ,Tekla Structure โดยบริษัท Tekla โดยท่ีองค์กรท่ีท าการศกึษาใช้ Autodesk Revit 

โดยบริษัท Autodesk เป็นโปรแกรมหลกัท่ีใช้ในการออกแบบด้วยแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 

ในการท างานปัจจบุนั หน่วยงานได้มีการเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือการท างานออกแบบ เป็น

การท างานด้วยระบบสารสนเทศอาคาร(BIM) โดยท่ีใช้โปรแกรมช่ือ Autodesk Revit เป็นเคร่ืองมือ

หลกัในการท าโมเดลและการท าแบบเพ่ือน าเสนอลกูค้า พร้อมทัง้การตรวจสอบการชนกนัระหวา่ง

งานระบบตา่งๆ (clash detection) ก่อนท่ีจะพฒันาไปสูก่ารใช้ระบบสารสนเทศอาคาร(BIM) ใน

ขัน้ตอนการก่อสร้างถดัไป  

ขัน้ตอนในการออกแบบด้วยแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร(BIM)ในองค์กร 

 ออกแบบโดยการท าโมเดล3มิตใินคอมพิวเตอร์ โดยให้มีการใช้งานและความสวยงามตาม

ความต้องการของลกูค้า และถกูต้องตามกฎหมาย 

 ท าแบบเสนอลกูค้าโดยน าโมเดลสร้างมมุมอง(Views)เพ่ือสร้างภาพทศันียภาพ  

(Perspective) และท าแบบโดยสร้างมมุมอง(Views) ส าหรับท าแบบโดยการใส่ระยะ

พร้อมทัง้ระบรุายละเอียด พร้อมท่ีจะน ามาสร้างเป็นแบบ 

 น ามมุมอง(Views)มาจดัลงในหน้าการสร้างเอกสาร(Sheets) 

 ในระหวา่งชว่งการออกแบบในขัน้การพฒันาแบบ หรือชว่งท าแบบเพ่ือการก่อสร้างจะมี

การน าโมเดลของงานโครงสร้าง งานระบบมารวมกนักบัโมเดลของงานสถาปัตยกรรม เพ่ือ

ตรวจสอบดวูา่การออกแบบมีปัญหา หรืองานส่วนใดท่ีชนกนับ้าง(Clash Detection 

Check) ก่อนท่ีจะสง่ให้กบัแผนกท่ีดแูลในการก่อสร้างถดัไป 
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ภาพท่ี 6 ผังการออกแบบด้วยแบบจ าลองสารสนเทศอาคารขององค์กร  

 
 

 

 

รับข้อมลูความต้องการจากทางเจ้าของงานหรือ

ทางลกูค้า 

ออกแบบโดยอาศยัความรู้ทางสถาปัตยกรรม

เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า 

การท างานด้วยระบบสารสนเทศอาคารโดยทัว่ไป

จะตรวจสอบความกลมกลืนกนัระหวา่งโมเดลของ

งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานระบบ 

ก่อนท่ีจะไปก่อสร้าง ถ้ามีสว่นท่ีไมส่อดคล้องกนั 

ต้องกลบัน าไปแก้ไข(Clash Detection Check) 

เม่ือโมเดลท่ีได้มีความสมบรูณ์ตรงตามความ

ต้องการ จงึน าโมเดลนัน้มาจดัมมุมองเพ่ือ ท า

มมุมองเพ่ือจดัท าแบบส าหรับการก่อสร้าง และสง่

ข้อมลูทัง้หมดให้แผนกก่อสร้าง 

 

รับข้อมลู 

ออกแบบ 

กระบวนการก่อสร้าง 

ตรวจสอบการชนกนัของ
โมเดลในขัน้ตอนการท า

แบบก่อสร้าง 
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ตวัอยา่งข้อมลูของอาคารท่ีสามารถดงึได้โดยตรงจากโมเดลท่ีมาจากโปรแกรมAutodesk 

Revit ดงัตวัอยา่ง เชน่ 

ตารางที่ 2 ตวัอย่างข้อมูลที่ดึงโดยตรงจากโปรแกรมAutodesk Revit 
องค์ประกอบอาคาร ค าอธิบาย ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในด้าน

ปริมาณ 
ผนงั 
Wall 

ผนงังานสถาปัตย์หรือผนงัโครงสร้าง ความยาว, พืน้ท่ี,ปริมาตร 

ประต,ูหน้าตา่ง 
Doors, Windows 

ประต(ูสว่นประกอบท่ีต้องไปฝากบน
สว่นอ่ืนHosted Component) ใช้ติด
กบัผนงั ทัง้ประต ูภายนอกและประตู
ภายใน 

ความหนา, ความสงู, ความ
กว้างของประต ู

หลงัคา 
Roof 

หลงัคา ความชนัของหลงัคา, ปริมาตร 
หลงัคา, พืน้ท่ีหลงัคา 

พืน้ 
Floors 

พืน้งานสถาปัตย์หรือพืน้โครงสร้าง ความชนัของพืน้, ความหนา
พืน้, พืน้ท่ีพืน้ 

บนัได 
Stairs 

บนัได ความสงูลกูตัง้, ลกูนอน ความ
กว้างบนัได, ความสงูบนัได 

เสา 
Column 

เสางานสถาปัตย์หรือเสาโครงสร้าง ความกว้าง, ความยาวของเสา, 
ปริมาตรเสา 

คาน 
Beam 

คานโครงสร้าง ความยาวของคาน, ปริมาตร
คาน 

ฐานราก 
Foundation 

ผนงัรับน า้หนกั 
ฐานรากเด่ียว 

ความกว้าง ความยาว, 
ปริมาตร, ความลกึของฐาน
ราก 
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2.3.2 รหัสมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับการท างานด้วยระบบสารสนเทศอาคาร (BIM) 

ข้อมลูหรือสารสนเทศท่ีใสล่งไปในโมเดลของระบบBIM นัน้ มีหลายสว่นท่ีเก่ียวข้องไม่วา่

จะเป็นข้อมลูทางกายภาพ ข้อมลูวสัด ุโดยท่ีข้อมลูดงักล่าวจะเก่ียวเน่ืองกบัรหสัมาตรฐานของ

ข้อมลู โดยมีรายละเอียดของรหสัมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกบัวสัดแุละอปุกรณ์ของการท างานด้วย

ระบบBIM ท่ีส าคญัๆ ผา่น ซอฟแวร์Autodesk Revit ดงันี ้

 ก. MasterFormat 

 ข. UniFormat  

 ค. OmniClass 

 ง. Uniclass 

ก. MasterFormat   

 รายละเอียดทัว่ไป 

 MasterFormat[8] เป็นรหสัมาตรฐานท่ีจดัท าและเผยแพร่โดย

Construction Specifications Institute (CSI) และ Construction Specification Canada (CSC) 

รหสัมาตรฐานนีเ้ป็นมาตรฐานท่ีนิยมใช้ใน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศแคนาดา 

MasterFormat เป็นการก าหนดหวัข้อ และ ก าหนดหมายเลขมาตรฐานท่ีมุง่เน้นไปท่ีชิน้สว่น หรือ

วสัดขุองอาคาร โดยแบง่ออกเป็นหมวดหมู ่มีจดุประสงค์เพ่ือก าหนดมาตรฐานของผลงาน จงึ

น ามาใช้ส าหรับการเขียนรายการประกอบแบบก่อสร้าง โดยจะ ซึง่มีการพฒันามาหลายค.ศ.ดงันี ้

1995/2004/2010/2011/2012/2014/2016 โดยมีครัง้ท่ีส าคญัๆ ดงันี ้ 

 MasterFormat 1995 Edition (พศ.2538) แบง่ออกเป็น 16 หมวด ก าหนดรหสัตวัเลข 5 

ตวัเลข 

 MasterFormat 2004 Edition (พศ.2547) แบง่หมวดใหม่ออกเป็น 50 หมวด และก าหนด

รหสัตวัเลขเป็น 6 ตวัเลข จากตวัเลข 5 ตวัเลข 

 MasterFormat 2016 Edition (พศ.2559) แบง่ออกเป็น 50 หมวด ก าหนดรหสัตวัเลข 6 

ตวัเลข ซึง่เป็นเลม่ปัจจบุนั 
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 ในรายละเอียดในแตล่ะหวัข้อนัน้โดยหลกัๆจะประกอบด้วย 3 สว่นได้แก่ ส่วนแรก

ข้อก าหนดทัว่ไป สว่นท่ีสองคือเร่ืองของวสัด ุและสว่นท่ีสาม เป็นวิธีการด าเนินงาน[9] 

 ประเทศไทยมีการน า MasterFormat มาเป็นต้นแบบในการก าหนดรายการประกอบแบบ 

โดยท่ีสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชปูถมัภ์ ได้จดัท าหนงัสือ ออกมาหลายเลม่ด้วยกนัคือ  

 รายการประกอบแบบก่อสร้างส าหรับใช้เป็นมาตรฐานกลาง ปีพ.ศ.2549 อ้างอิงจาก 

MasterFormat 1995 Edition 

 รายการประกอบแบบมาตรฐาน ฉบบัปี 2552 (Standard Specification 2009) อ้างอิง

จาก MasterFormat 2004 Edition 

 คูมื่อปฏิบตัิวิชาชีพ รายการประกอบแบบก่อสร้าง ฉบบัปี พ.ศ.2554 อ้างอิงจาก 

MasterFormat 2004 Edition 

 คูมื่อปฏิบตัิวิชาชีพ รายการประกอบแบบก่อสร้าง ฉบบั ภาษาองักฤษ ปี พ.ศ. 2558 

อ้างอิงจาก MasterFormat 2014 Edition 

ตวัอยา่ง MasterFormat 16 หมวดท่ีทางสมาคมสถาปนิกสยามน ามาประยกุต์ใช้มีดงันี ้

หมวดท่ี 01  01000 ข้อก าหนดทัว่ไป (General Requirements)  

หมวดท่ี 02  02000 งานท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพพืน้ท่ีเดมิ (Sitework)  

หมวดท่ี 03  03000 งานคอนกรีต (Concrete) 

หมวดท่ี 04  04000 งานก่อ และวสัดกุ่อ (Masonry) 

หมวดท่ี 05  05000 งานโลหะ (Metals)  

หมวดท่ี 06  06000 งานไม้และงานพลาสตกิ ( Wood and Plastics)  

หมวดท่ี 07  07000 งานปอ้งกนัความร้อน และความชืน้ (Thermal and Moisture 

Protection) 

หมวดท่ี 08  08000 งานประตแูละหน้าตา่ง (Doors and Windows)  

หมวดท่ี 09  09000 งานวสัดปิุดผิว (Finishes)  

หมวดท่ี 10  10000 งานเฉพาะอยา่ง (Specialties)  

หมวดท่ี 11  11000 งานอปุกรณ์ประกอบ (Equipment) 
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หมวดท่ี 12  12000 งานตกแตง่ภายใน (Furnishings)  

หมวดท่ี 13  13000 งานก่อสร้างพิเศษ (Special Construction)  

หมวดท่ี 14  14000 งานระบบขนสง่ (Conveying)  

หมวดท่ี 15  15000 งานเคร่ืองกลและงานสขุาภิบาล (Mechanical) 

หมวดท่ี 16  16000 งานไฟฟ้า (Electrical)  

 ตวัอยา่งหวัข้อ MasterFormat 50 หมวด แตใ่นการปรับปรุงครัง้ลา่สดุในปัจจบุนันัน้ใน

หลายหวัข้อเตรียมไว้ส าหรับเพิ่มเตมิในอนาคต จงึมีหมายเลขท่ีเว้นไว้ หมวดท่ีได้รับการพฒันาใช้

ในปัจจบุนัมีดงันี ้

หมวดท่ี 00  00 00 00 ข้อก าหนดการจดัซือ้จดัจ้าง (Procurement and Contracting 

Requirements)  

หมวดท่ี 01 01 00 00 ข้อก าหนดทัว่ไป (General Requirements) 

หมวดท่ี 02 02 00 00 เง่ือนไขสภาพพืน้ท่ีเดมิ (Existing Conditions) 

หมวดท่ี 03 03 00 00 งานคอนกรีต (Concrete) 

หมวดท่ี 04 04 00 00 งานก่อ และวสัดกุ่อ (Masonry) 

หมวดท่ี 05 05 00 00 งานโลหะ (Metals) 

หมวดท่ี 06 06 00 00 งานไม้ และงานพลาสตกิ (Wood, Plastics, and Composites) 

หมวดท่ี 07 07 00 00 งานปอ้งกนัความร้อน และความชืน้ (Thermal and Moisture 

Protection) 

หมวดท่ี 08 08 00 00 งานประต ูหน้าตา่ง และ กระจก (Openings) 

หมวดท่ี 09 09 00 00 งานวสัดปิุดผิว (Finishes) 

หมวดท่ี 10 10 00 00 งานเฉพาะทาง (Specialties) 

หมวดท่ี 11 11 00 00 งานอปุกรณ์ประกอบ (Equipment) 

หมวดท่ี 12 12 00 00 งานตกแตง่ภายใน (Furnishings)  

หมวดท่ี 13 13 00 00 งานก่อสร้างพิเศษ (Special Construction) 

หมวดท่ี 14 14 00 00 งานระบบขนสง่ภายในอาคาร (Conveying Equipment) 
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หมวดท่ี 21 21 00 00 งานระบบดบัเพลิง (Fire Suppression) 

หมวดท่ี 22 22 00 00 งานสขุาภิบาล (Plumbing) 

หมวดท่ี 23 23 00 00 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Heating, Ventilating, and Air 

Conditioning (HVAC)) 

หมวดท่ี 25 25 00 00 งานระบบควบคมุอาคารอตัโนมตั ิ(Integrated Automation) 

หมวดท่ี 26 26 00 00 งานไฟฟ้า (Electrical) 

หมวดท่ี 27 27 00 00 งานระบบส่ือสาร (Communications) 

หมวดท่ี 28 28 00 00 ระบบรักษาความปลอดภยั (Electronic Safety and Security) 

หมวดท่ี 31 31 00 00 งานดนิและงานผิวดนิ (Earthwork)  

หมวดท่ี 32 32 00 00 งานปรับปรุงพืน้ท่ีภายนอกอาคาร (Exterior Improvements) 

หมวดท่ี 33 33 00 00 งานสาธารณูปโภค (Utilities) 

หมวดท่ี 34 34 00 00 งานระบบขนสง่ภายนอกอาคาร (Transportation) 

หมวดท่ี 35 35 00 00 งานระบบทางน า้และการก่อสร้างเก่ียวกบัพืน้ท่ีเก่ียวกบัน า้ ( Waterway 

and Marine Construction) 

หมวดท่ี 40 40 00 00 งานระบบเพ่ือรองรับระบบการผลิต (Process Interconnections) 

หมวดท่ี 41 41 00 00 งานระบบวสัดแุละอปุกรณ์เพ่ือตอบสนองระบบการผลิต (Material 

Processing and Handling Equipment) 

หมวดท่ี 42 42 00 00 งานระบบการให้ความร้อน ความเย็น และการท าให้แห้ง (Process 

Heating, Cooling, and Drying Equipment) 

หมวดท่ี 43 43 00 00 งานแก๊ส งานของเหลว งานฟอก และอปุกรณ์การเก็บรักษา (Process 

Gas and Liquid Handling, Purification, and Storage Equipment) 

หมวดท่ี 44 44 00 00 งานการควบคมุมลพิษและของเสีย (Pollution and Waste Control 

Equipment) 

หมวดท่ี 45 45 00 00 งานอปุกรณ์เฉพาะส าหรับงานอตุสาหกรรม (Industry-Specific 

Manufacturing Equipment) 
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หมวดท่ี 46 46 00 00 งานอปุกรณ์ส าหรับน า้ดี-น า้เสีย (Water and Wastewater Equipment) 

หมวดท่ี 48 48 00 00 งานระบบไฟฟ้าก าลงั (Electrical Power Generation) 

 การใช้งานใน Autodesk Revit 

 การน ามาใช้งานกบัโปรแกรมAutodesk Revit นัน้รหสั MasterFormat จะใช้ในการลง

รายละเอียดองค์ประกอบของอาคาร หรือวสัดนุัน้ๆผา่นทางคณุสมบตัิ(properties) โดยในการใส่

รหสั MasterFormat นัน้สามารถใสไ่ด้โดยระบผุา่น Keynote หรือ ก าหนดลงในคณุสมบตัขิอง

ชิน้สว่นอาคารนัน้ๆ(type properties) ตวัอยา่ง การใสร่หสัผา่นทางองค์ประกอบของอาคาร ดงันี ้

 
ภาพที ่7 การก าหนดรหสั MasterFormat ลงในส่วนประกอบของอาคารผ่านทาง Keynotes 

นอกจากนีย้งัสามารถก าหนดโดยตรงผา่นทางการก าหนดคา่วสัด ุตวัอย่าง การใส่รหสัผา่นทาง

วสัด ุดงันี ้
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ภาพที ่8 การก าหนด รหสัMasterFormat ลงในวสัดใุนโปรแกรม Autodesk revit 

หมายเหต ุ MasterFormat ท่ีทางโปรแกรมAutodesk Revit ท่ีใช้ในประเทศไทยนัน้จะใช้ 16 หมวด 

โดยสามารถดไูด้จาก 

C:\ProgramData\Autodesk\RVT\2017\Libraries\Thailand\revitKeynotes_Metric.t

xt ท่ีมาพร้อมกบัโปรแกรม 

ข. UniFormat  

 รายละเอียดทัว่ไป 

 UniFormatTM  : A Uniform Classification of Construction Systems and 

Assemblies[10] หรือ UniFormat  เป็นรหสัมาตรฐานท่ีจดัท าและเผยแพร่

โดย Construction Specifications Institute (CSI) และ Construction Specification 

Canada(CSC) เป็นมาตรฐานท่ีแบง่ตามองค์ประกอบของอาคาร ดท่ีูจดุประสงค์ของการใช้งานใน

ของชิน้นัน้ๆ มากกว่าท่ีจะบง่ชีถ้ึงสิ่งของชิน้นัน้ๆ เชน่ ผนงัภายนอกอาคาร ผนงัภายในอาคาร ซึง่

แตกตา่งจาก MasterFormat ท่ีเน้นท่ีสิ่งของชิน้นัน้ๆวา่เป็นวสัดอุยา่งไร ตดิตัง้อย่างไร ดแูลอยา่งไร 

UniFormatจะเป็นรหสัท่ีก าหนดหวัข้อ และหมายเลขมาตรฐาน ซึง่มกัจะน าไปอ้างอิงกบัการ

ประมาณราคา ตัง้แตก่ารออกแบบขัน้ต้นจนถึงจบการก่อสร้างเพื่อสรุปงบประมาณในแตล่ะสว่น  

เพราะสามารถคิดราคาแบง่ออกเป็นสว่นๆตามองค์ประกอบของอาคารได้ โดยแบง่รายละเอียด

ออกเป็น 4 ล าดบัขัน้ความละเอียดของข้อมลู มีหวัข้อหลกั ดงันี ้ 



  
 

29 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงตวัอย่าง UniFormat II 
ล าดบัท่ี1 

กลุม่องค์ประกอบหลกั

(Major Group 

Elements) 

ล าดบัท่ี 2 

กลุม่องค์ประกอบ 

(Group Elements) 

ล าดบัท่ี 3 

องค์ประกอบย่อย 

(Individual Elements) 

A งานใต้ดนิ 

(SUBSTRUCTURE) 

A10 งานฐานราก 

(Foundations) 

A20 งานก่อสร้างใต้ดนิ 

(Basement 

Construction) 

A1010 งานฐานรากมาตรฐาน  

(Standard Foundations) 

A1020 งานฐานรากพิเศษ  

(Special Foundations) 

A2010 งานขดุดนิ  

(Basement Excavation) 

B งานเปลือกอาคาร

(SHELL) 

B10 งานโครงสร้างบน

ดนิ 

(Super Structure)  

B20 งานผนงัภายนอก 

(Exterior Enclosure) 

B30 งานหลงัคา 

(Roofing) 

B1010 งานก่อสร้างพืน้  

(Floor Construction) 

B1020 งานก่อสร้างหลงัคา 

(Roof Construction) 

B2010 งานผนงัภายนอก 

(Exterior Walls) 

B2030 งานประตภูายนอก 

(Exterior Doors) 

B3010 งานหลงัคา 

(Roof Coverings) 
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C งานตกแตง่ภายใน

(INTERIORS) 

C10 งานก่อสร้างภายใน 

(Interior Construction) 

C20 งานบนัได 

(Stairs) 

C30 วสัดปิุดผิวภายใน 

(Interior Finishes) 

C1010 งานผนงัเบา 

(Partitions) 

C1020 งานประตภูายใน 

(Interior Doors) 

C2010 งานบนัได 

(Stair Construction) 

C3010 งานวสัดปิุดผิวผนงั 

(Wall Finishes) 

D งานระบบ 

(SERVICES) 

D10 งานระบบขนสง่ 

(Conveying) 

D20 งานสขุาภิบาล 

(Plumbing) 

D30 งานระบบปรับ

อากาศ 

(HVAC)  

D40 งานระบบดบัเพลิง 

(Fire Protection) 

D50 งานระบบไฟฟ้า 

(Electrical) 

D1010 งานบนัไดเล่ือน และงานลิฟท์ 

(Elevators & Lifts) 

D2010 อปุกรณ์ระบบสขุาภิบาล 

(Plumbing Fixtures) 

D2020 งานระบบแจกจ่ายน า้ 

(Domestic Water Distribution)  

D3010 ระบบจา่ยพลงังาน 

(Energy Supply) 

D4010 ระบบดบัเพลิงอตัโนมตัิ 

(Sprinklers) 

D5010 ระบบไฟฟ้า 

(Electrical Service & Distribution) 

E งานอปุกรณ์ และงาน

ตกแตง่ 

(EQUIPMENT & 

 FURNISHINGS) 

E10 งานอปุกรณ์ 

(Equipment) 

E20 งานตกแตง่ 

(Furnishings) 

E1010 งานอปุกรณ์เชิงพาณิชย์ 

(Commercial Equipment) 

E2010 งานตกแตง่ติดตัง้ถาวร 

(Fixed Furnishings) 

E2020 งานตกแตง่ชนิดเคล่ือนย้ายได้ 
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(Movable Furnishings) 

F งานก่อสร้างพิเศษ และ

งานรือ้ถอน 

(SPECIAL 

CONSTRUCTION 

& DEMOLITION) 

F10 งานก่อสร้างพิเศษ 

(Special Construction

๗ 

F20 งานรือ้ถอน 

(Selective Building 

Demolition) 

F1010 งานโครงสร้างพิเศษ 

(Special Structures) 

F1020 งานการก่อสร้างผสมผสาน 

(Integrated Construction) 

F2010 งานรือ้ถอนองค์ประกอบอาคาร 

(Building Elements Demolition) 

 

ในปีค.ศ. 2010 (พ.ศ.2553) มีการปรับปรุงซึง่มีการย้ายหวัข้อและเพิ่มหวัข้อ เพิ่มเตมิจาก 

ASTM Uniformat II[11] ปี ค.ศ. 1999 (พ.ศ.2542) มีข้อส าคญัๆ ดงันี  ้

 ย้ายหวัข้อท่ีเก่ียวกบับนัได จาก C Interior (งานตกแตง่ภายใน)ไปอยูใ่น B Shell (งาน

เปลือกอาคาร)ในฉบบัปรับปรุงใหม ่

 ปรับปรุงหวัข้อของ D services (งานระบบ)ให้ครอบคลมุเนือ้หามากขึน้ 

 เพิ่มหวัข้อในล าดบัท่ี 4 (Level 4) เตรียมไว้ 

 ปรับปรุงความแตกตา่งของหวัข้อใน A Substructure (งานใต้ดิน) กบั G Sitework (งาน

พืน้ท่ีก่อสร้าง) ให้ชดัเจนมากขึน้ 

 เพิ่ม หวัข้อ Z General (หวัข้อทัว่ไป)เพิ่มเตมิ 

ตวัอยา่ง 

ล าดบัท่ี1  C งานตกแตง่ภายใน (INTERIOR) 

ล าดบัท่ี2 C10 งานก่อสร้างภายใน (INTERIOR CONSTRUCTION) 

ล าดบัท่ี3 C1030 ประตภูายใน (Interior Doors) 

ล าดบัท่ี4 C1030.20 ประตทูางเข้าหลกัท่ีใช้ภายใน (Interior Entrance Doors) 

 จากรหสัมาตรฐาน UniFormat (ค.ศ.2010 Edition) ข้างต้น C1030.20 จะเป็นเลขรหสั

แสดงถึง ประตทูางเข้าหลกัท่ีใช้ภายใน   
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การใช้งานใน Autodesk Revit  

 การก าหนดรหสั UniFormat ในโปรแกรมRevit จะก าหนดผา่นทางคณุสมบตัขิอง

Properties โดยไปก าหนดท่ี Type Properties เลือกท่ี Assembly Code จะมีหน้าตา่งแสดงรหสัท่ี

สมัพนัธ์กบัของมาให้เลือก โดยท่ีรหสัจะตดิไปกบัชิน้สว่นอาคารนัน้ๆ เม่ือน าไปใช้ในส่วนอ่ืนๆ รหสั

ก็จะแสดงรหสัเดียวกนัไมจ่ าเป็นต้องใสใ่นของทกุๆชิน้ โดยท่ีในโปรแกรม Autodesk Revit นัน้จะมี

ทัง้ UniFormat II และ UniFormat ค.ศ.2010 edition ในการก าหนดชดุหมายเลขรหสั โดย

สามารถเลือกชดุรหสัข้อมลูได้ดงันี ้C:\ProgramData\Autodesk\RVT 

2017\Libraries\Thailand\UniformatClassifications.txt ส าหรับ UniFormat II และ 

C:\ProgramData\Autodesk\RVT 

2017\Libraries\Thailand\ UniformatClassifications_2010.txt ส าหรับ UniFormat ค.ศ.2010 

edition 
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ภาพที ่9 การก าหนดรหสั UniFormat ผ่านทาง Type Properties 

 
ภาพที ่10 ตวัอย่าง ชดุรหสัของUniFormat แสดงข้ึนมาใหเ้ลือก 
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ค. OmniClass  

 รายละเอียดทัว่ไป 

 OmniClass (The Omniclass Construction Classification System)[12] เป็นระบบ

รหสัมาตรฐานท่ีจดัท าโดย คณะกรรมการ OCCS Development Committee และดแูลโดยกอง

เลขาธิการของ OmniClass คือ CSI (Construction Specifications Institute)และ CSC 

(Construction Specifications Canada) รหสัมาตรฐานนีมี้จดุประสงค์ท่ีใช้ก าหนดรหสัของสิ่งท่ี

เก่ียวกบังานก่อสร้างทัง้หมด โดยเร่ิมใช้ตัง้แตเ่ร่ิมโครงการ ไปจนถึงจบอายกุารใช้งานอาคาร นิยม

ใช้ในอเมริกาเหนือ รวมถึงรหสัของผู้ ท่ีรับผิดชอบตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัอาคาร โดยแบง่เป็นตาราง

ตา่งๆรหสัของ OmniClass ตวัเลข 8 หลกั โดยท่ี 2 หลกัแรก แสดงเลขของตาราง และ อีก 6 หลกั 

แสดงรหสัในตารางนัน้ๆ โดยท่ีในแตล่ะตารางจะแสดงการจดัหมวดหมูท่ี่แตกตา่งกนั ดงันี ้ 

ตารางท่ี 11 ก าหนดอตัลกัษณ์การก่อสร้างโดยการใช้งาน (Construction Entities by Function)  

ตารางท่ี  12 ก าหนดอตัลกัษณ์การก่อสร้างโดยรูปร่าง (Construction Entities by Form) 

ตารางท่ี  13 ก าหนดพืน้ท่ีโดยการใช้งาน (Space by Function) 

ตารางท่ี  14 ก าหนดพืน้ท่ีโดยลกัษณะ (Space by Form) 

ตารางท่ี  21 ก าหนดองค์ประกอบอาคาร (Elements includes Designed Elements) 

ตารางท่ี  22 ก าหนดผลของงาน (Work Results) 

ตารางท่ี  23 ก าหนดโดยผลิตภณัฑ์ (Products)  

ตารางท่ี  31 ก าหนดโดยขัน้ตอนการท างาน (Phases)  

ตารางท่ี  32 ก าหนดการท างาน การให้บริการ (Services) 

ตารางท่ี  33 ก าหนดสาขาวิชา (Disciplines) 

ตารางท่ี  34 ก าหนดบทบาทหน้าท่ี (Organizational Roles) 

ตารางท่ี  35 ก าหนดเคร่ืองมือ Tools 

 รหสัมาตรฐาน OmniClass เม่ือเทียบกบั รหสัมาตรฐานอ่ืนๆท่ีกลา่วมาจะมีลกัษณะ

ใกล้เคียงเปรียบเทียบกนั ดงันี ้

MasterFormat จะใกล้เคียงกบั ตารางท่ี 22 ท่ีเน้นท่ีผลของงาน (Work Result)  
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UniFormat (2010 edition) จะใกล้เคียงกบั ตารางท่ี 21 ท่ีเน้นท่ีองค์ประกอบอาคาร (Elements) 

ตวัอยา่งของรหสัOmniClass 

22-09 01 90 51 Paint Cleaning  แสดงหวัข้อการท าความสะอาดของสี 

23-30 10 14 14  Wood Passage Door แสดงหวัข้อของประตไูม้ 

จะเห็นได้วา่ตารางของ Omniclassมีหลายตาราง โดยท่ีในแตล่ะตารางก็จะเป็นการ

ก าหนดเลขรหสัโดยมีจดุประสงค์ท่ีแตกตา่งกนั ซึง่ตารางท่ีมีความเก่ียวข้องกบัองค์ประกอบอาคาร

คือ ตารางท่ี 21 ก าหนดองค์ประกอบอาคาร (Elements includes Designed Elements) ซึง่

ตารางนีโ้ดยสว่นใหญ่แล้วจะมีหวัข้อคล้ายๆกบั UniFormat (2010 edition) และตารางท่ีมีความ

เก่ียวข้องกบัตารางท่ี 21 คือ ตารางท่ี 22 ก าหนดผลของงาน (Work Results) และ ตารางท่ี  23 

ก าหนดโดยผลิตภณัฑ์ (Products) การน าไปใช้ขึน้อยูก่บัจดุประสงค์ของใช้งาน โดยความสมัพนัธ์

เป็นดงันี ้

ตารางท่ี 21 ก าหนดวา่องค์ประกอบนัน้ๆคืออะไร ผนงัภายนอก โครงสร้างใต้ดนิ เป็นต้น 

ตารางท่ี 22 ก าหนดองค์ประกอบของอาคารชิน้นัน้ๆ ผลงานท่ีออกมา การดแูลรักษา  

ตารางท่ี 23 จะเป็นการก าหนดองค์ประกอบนัน้ๆเป็นผลิตภณัฑ์ใด ก าหนดเป็นผลิตภณัฑ์ 

จดุประสงค์ของผู้ ท่ีใช้ตารางนีคื้อ ผู้ผลิต  

ตารางเปรียบเทียบทัง้ 3 ตาราง ดงัตวัอย่างเชน่ 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง ตารางที ่21, 22 และ 23 ของ Omniclass 
ตารางท่ี 21 ตารางท่ี 22 ตารางท่ี 23 

21 01 10 20 Driven Piles 22 31 62 00 Driven Piles 23 25 05 11 14 Driven Piles 

21 02 30 20 10 Roof 

Accessories 

22 07 72 00 Roof 

Accessories 

23 35 20 31 Roof Specialties 

and Accessories 

21 03 20 30 20 Tile Flooring 22 09 30 00 Tiling 23 35 50 14 14 Tile Flooring 

21 04 10 10 20 Lifts 22 14 40 00 Lifts 23 50 05 14 Lifts 

21 07 20 60 20 Fences and 

Gates 

22 32 31 00 Fences and 

Gates 

23 25 40 21 Fences 



  
 

36 

  ทัง้นี ้ไมไ่ด้หมายความวา่ ในตารางท่ี 21 ,22 และ 23 นัน้ต้องสามารถจบัคูก่นัได้เสมอ 

เพราะการแบง่หวัข้อท่ีแตกตา่งกนัท าให้หวัข้อบางอยา่งอาจจะไมป่รากฏในทกุตาราง เชน่ 21 07 

10 30 10 Utility Relocation ก็ไมป่รากฎในตารางอ่ืนๆ หรือหวัข้อการแบง่ย่อยไมต่รงกนั เชน่ 21 

02 20 20 Exterior Windows ในตารางท่ี 23 ไมป่รากฎจะปรากฎชนิดของหน้าตา่งเฉพาะแทน 

ดงัเชน่ 23 30 20 17 Windows by Method of Opening เป็นต้น 

 การใช้ Omniclass ในโปรแกรม Revit 

การตัง้รหสั OmniClass ในโปรแกรม Autodesk revit  นัน้ จะใช้ตารางท่ี23 ท่ีแสดง

เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์มาใช้เท่านัน้ โดยท่ีจะตัง้ผา่นใน Families (ผลิตภณัฑ์และอปุกรณ์ของอาคาร)

แล้วคอ่ยน าไปใช้ในโปรเจค ชดุเลขรหสัข้อมลูสามารถหาได้จาก C:\Users\<user 

name>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<Product name and 

release>\ OmniClassTaxonomy.txt ตวัอยา่งการก าหนดรหสั OmniClass ดงันี ้

 
ภาพที ่11 แสดงรหสั OmniClass ผ่านทาง Type Properties 
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ข้อจ ากดัการก าหนดรหสัOmniClass ในโปรแกรมRevit คือไมส่ามารถก าหนดรหสัลงใน System 

Familiesได้ (ตวัอยา่ง System Families ได้แก่ ผนงั พืน้ ฝา้เพดาน และบนัได )  

ง. Uniclass 

รายละเอียดทัว่ไป 

 Uniclass[13] เป็นระบบการจดัหมวดหมูก่ารในอตุสาหกรรมการก่อสร้างทัง้หมด ไม่ว่าจะ

เป็นงานสถาปัตยกรรม งานระบบ งานตกแตง่ภายใน งานถนน เป็นต้น โดยใช้ในประเทศแถบ

องักฤษ (United Kingdom) โดยเร่ิมUniclassตัง้แตปี่ ค.ศ.1997 (พ.ศ.2540) โดยConstruction 

Project Information Committee (CPIC) และได้มีการพฒันาตอ่เน่ืองมาเป็น Uniclass 2 จนใน

ปัจจบุนัเป็น Uniclass 2015 โดยมีการดแูล และพฒันาตอ่โดย NBS เดมิเป็นองค์กรท่ีท าหน้าท่ี

เก่ียวกบัรายการประกอบแบบเพ่ือประเทศในแถบองักฤษ (National Building Specification for 

the UK) 

 การจดัหมวดหมูข่อง Uniclass นัน้มีจดุประสงค์เพ่ือ การจดัเรียงข้อมลูและเอกสาร, การ

ท ารายการประกอบแบบ, การจดัระบบ CAD layer, การชว่ยในการคิดประมาณราคา และ 

โดยเฉพาะ Uniclass 2015 ถกูออกแบบมาเพื่อเช่ือมตอ่การท างานในระบบBIM โดยมีรูปแบบการ

เรียงล าดบัดงันี ้AA_01_02_03_04 ตวัอกัษรภาษาองักฤษ 2 หลกั และตามด้วยตวัเลข 2 หลกั 3 

ถึง 4 คู ่โดยมีรูปแบบการเรียงล าดบัและความหมายดงันี ้

AA ตวัอกัษรภาษาองักฤษ แสดงถึง หมวดหมู่ตารางการแสดงผล 

01 ตวัเลขคูแ่รก แสดงGroup 

02 ตวัเลขคูท่ี่ 2 แสดง Sub-Group 

03 04 ตวัเลขคูท่ี่3 และ 4 แสดง section หรือ object  

หมวดหมูห่ลกัมีดงันี ้

Co-Complexes (ชนิดของโครงการ) 

En-Entities (อตัลกัษณ์ของสิ่งของ) 

Ac-Activities (ชนิดกิจกรรม) 

SL-Spaces/ Locations (พืน้ท่ี/ต าแหนง่) 
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EF-Elements/ Functions (องค์ประกอบอาคาร/การใช้งาน) 

Ss-Systems (ระบบ (ทัง้ระบบการก่อสร้าง และงานระบบ)) 

Pr-Products (ผลิตภณัฑ์) 

TE-Tools and Equipment (เคร่ืองมือและอปุกรณ์) 

Zz-CAD (การแสดงแบบ) 

Fi-Form of information (รูปแบบข้อมลู) 

PM-Project management (การจดัการโครงการ) 

ตวัอยา่งของรหสั Uniclass 

Ac_80_45_59  Outdoor vehicle parking 

SL_20_15_59  Offices 

Pr_35_93_96_90 Terrazzo tiles 

ตวัอยา่งล าดบัและการขยายความของ Uniclass 

30    หลงัคา, พืน้ และทางเท้า (Roof, floor and paving systems) 

30_10 ระบบหลงัคาโค้งและโดม (Pitched, arched and domed roof 

structure systems) 
30_10_30  ระบบโครงสร้างหลงัคา (Framed roof structure systems) 

30_10_30_25  ระบบโครงสร้างหลงัคาเหล็ก (Heavy steel roof framing systems) 

 การใช้งานกบั Revit 

 Uniclass นัน้ไมไ่ด้เป็นรหสัมาตรฐานท่ีมากบัโปรแกรมRevit โดยตรง ซึง่ในโปรแกรมRevit

นัน้ จะอ้างอิงมาตรฐานของอเมริกา ท่ีจะมี MastreFormat, UniFormat และ Omniclassมาพร้อม

กบัโปรแกรม แตถ้่าหากมีความจ าเป็นต้องใช้รหสั Uniclass ก็สามารถใช้ได้แตต้่องไปสร้างไฟล์

เพ่ือสามารถใสร่หสัได้ท่ี keynote และ/หรือ Assembly Code ได้แล้วแตค่วามจ าเป็น  

 โดยส่วนใหญ่รหสั Uniclass จะปรากฎใน Families ท่ีมาจากประเทศแถบองักฤษ 

โดยเฉพาะ Families ท่ีมาจาก https://www.thenbs.com/ ท่ีเป็นwebsite กลางท่ีดแูลเก่ียวกบัBIM 

ของประเทศแถบองักฤษนัน้ จะมีรหสั Uniclass ติดมาด้วย  ดงัตวัอยา่ง 
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ภาพที ่12 ตวัอย่างfamilyทีม่าจาก https://www.thenbs.com [14] 

 

จ. สรุปรหัสมาตรฐานใน Autodesk Revit  

 จากข้อมลูข้างต้น จะเห็นได้ว่าจดุประสงค์ของรหสัในแตล่ะชนิดนัน้ได้รับการออกแบบเพ่ือ

ใช้ในจดุประสงค์ท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้

MasterFormat  จะเก่ียวเน่ืองกบัผลิตภณัฑ์ และวสัด ุจะเน้นเร่ืองคณุภาพ และการดแูลรักษา 

UniFormat  เป็นการแสดงองค์ประกอบของอาคารโดยแบง่ออกตามการแบง่งานก่อสร้าง 

OmniClass  เป็นการก าหนดรหสัขององค์ประกอบของทัง้หมด มีเลขรหสัท่ีแนน่อนไมเ่ปล่ียน

ตามในแตล่ะโครงการ ท าให้สะดวกในการจดัการเร่ืองดแูลทรัพย์สิน (Building 

Asset) 

Uniclass  เป็นรูปแบบการจดัรหสัในประเทศฝ่ังยโุรป โดยรวมเนือ้หาของ MasterFormat, 

UniFormat และ OmniClass เข้าด้วยกนั 

ทัง้นีใ้นการเลือกใช้รหสัก็มีปัจจยัในการเลือกใช้รหสัมาตรฐานท่ีใช้กบัโปรแกรม Revitนัน้มี

หลายอยา่งท่ีเก่ียวข้อง ท่ีต้องค านงึถึง ดงัเชน่ 

https://www.thenbs.com/
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 จดุประสงค์การใช้รหสัมาตรฐาน เน่ืองจากในแตล่ะรหสัมีการใช้งานท่ีตา่งกนั และ การระบุ

รหสัก็มีระยะเวลาท่ีแตกตา่งกนั เชน่ บางรหสัใส่ตอนเร่ิมต้นโครงการ บางรหสัใสต่อน

ขัน้ตอนพฒันาแบบ ดงัรูป 

 
ภาพที ่13 แสดงขัน้ตอนการออกแบบกบัล าดบัการก าหนดรหสัมาตรฐาน 

 

 
ภาพที ่14 แสดงตวัอย่างการใส่รหสัมาตรฐาน MasterFormat, UniFormat และ Omniclass ใน

โปรแกรม Autodesk Revit 
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 ประเทศหรือข้อก าหนดการใช้รหสัมาตรฐาน ดงัจะเห็นได้วา่ ท่ีมาของรหสัมาตรฐานนัน้

แตกตา่งกนั ท าให้การบงัคบัใช้ในแตล่ะประเทศก็แตกตา่งกนั เชน่ในประเทศอเมริกา ใช้

รหสั MasterFormat ในการลงรายละเอียดรายการประกอบแบบ ส่วนประเทศในแถบ

องักฤษใช้ รหสั Uniclass เป็นมาตรฐาน เป็นต้น ในสว่นของประเทศไทย หรือประเทศท่ี

ไมไ่ด้มีการก าหนดรหสัมาตรฐานกลางไว้ อาจจะอ้างอิงจากทางเจ้าของโครงการวา่ จะยดึ

รหสัมาตรฐานใดเป็นเกณฑ์ 

 ฉบบัหรือปีท่ีอ้างอิงของรหสัมาตรฐานนัน้ๆ ดงัรายระเอียดของในแตล่ะรหสัมาตรฐานนัน้ มี

การพฒันาตอ่เน่ืองมาอย่างเร่ือยมา ซึง่ท าให้แม้ก าหนดมาตรฐานเดียวกนั แตไ่มก่ าหนด

ฉบบั หรือไมร่ะบวุ่าใช้ของปีใด อาจท าให้การก าหนดรหสั แตกตา่งกนัได้ เชน่ 

MasterFormat ปี ค.ศ. 1995 ท่ีมีตวัอกัษร 5 หลกั กบั MasterFormat ปี ค.ศ. 2004 ท่ีมี

ตวัอกัษร 6 หลกั หรือการส่ือความหมายอาจจะผิดไปได้  

2.3.3 แนวความคิดในการคิดราคาด้วยแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) 

การประมาณราคาผา่นระบบสารสนเทศอาคาร(BIM) นัน้มีรูปแบบการคิดราคา

หลากหลายวิธีและหลากหลายซอฟแวร์ โดยใหญ่ๆสามารถแบง่ได้ 3 รูปแบบ[15] 

ก. สง่ข้อมลูปริมาณไปยงัโปรแกรมส าหรับประมาณราคา 

เป็นวิธีการสง่ข้อมลูปริมาณออกไปเป็นไฟล์ไมว่่าจะเป็น Microsoft Excel หรือไฟล์

รูปแบบใดก็แล้วแต ่เพ่ือไปใช้ในโปรแกรมส าหรับเพ่ือประมาณราคาตอ่ไป วิธีนีข้้อมลูของ

โมเดลกบัข้อมลูท่ีใช้ประมาณราคาจะแยกขาดจากกนั 

 

 

 

ภาพที ่15 ผงัการส่งผ่านข้อมูลผ่านโปรแกรม Microsoft Excel 
 

สง่ข้อมลูออก สง่ข้อมลูออก 
Data from 
BIM Model 

MS Excel Estimate Software 
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ข. สง่ผา่นข้อมลูผา่นโปรแกรมเสริมไปยงัโปรแกรมส าหรับประมาณราคา 

ใช้โปรแกรมเสริมติดตัง้เข้าไปในโปรแกรมในระบบสารสนเทศอาคาร(BIM) เพ่ือดงึ

ข้อมลูไปยงัโปรแกรมส าหรับประมาณราคา 

 

 

 
ภาพที ่16 ผงัการส่งผ่านข้อมูลโดยผ่านโปรแกรมเสริม 

 

ค. ใช้การประมาณราคาด้วยระบบแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร  

ใช้โปรแกรมในระบบสารสนเทศอาคารเพ่ือท าการประมาณราคาโดยตรง โดยท่ี

รูปแบบของข้อมลูไมไ่ด้แปลงรูปไปในระบบอ่ืน โปรแกรมท่ีนิยมใช้ เช่น CostX , VicoOffice, 

Naviswork Manage เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที ่17 ผงัการส่งผ่านข้อมูลโดยตรง 
 

 

 

 

Data from 

BIM Model 
Plug-in 

สง่รูปแบบข้อมลูท่ี
เหมาะสมออกไป 

Estimate Software 

Data from 

BIM Model 

ใช้ BIM Data โดยตรง BIM software 
For estimation 
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2.3.4 Plug-In ในโปรแกรม Autodesk Revit ท่ีท างานใกล้เคียงกับท่ีท าการศึกษา 

ก. Import/Export Excel[16]  

 
ภาพที ่18 Import/Export Excel 

ผู้พฒันา 

Virtual construction and technology BIM One Inc. 

 
ภาพที ่19 Virtual construction and technology BIM One Inc. 

ราคา 

ไมเ่สียคา่ใช้จา่ย 

ลกัษณะการท างานของโปรแกรม 

การใช้งานเป็นการสง่ Schedule ท่ีสร้างจากโปรแกรมAutodesk Revit ออกไปเป็นไฟล์

ส าหรับเปิดในโปรแกรมMS Excel และเม่ือท าการแก้ไขใดๆโดยท่ีไมมี่การเพิ่มลดแถวแนวนอนและ

แนวตัง้ จะสามารถน าข้อมลูท่ีแก้ไขใน MS Excel มาปรับปรุงแก้ไขข้อมลูท่ีเดมิท่ีอยูใ่นAutodesk 

Revit ได้ อตัโนมตัิ โดยมีข้อจ ากดัว่าไฟล์ท่ีน าไปแก้ไขต้องออกมาจากโปรแกรมโปรแกรมเสริมตวั

เดียวกนัเทา่นัน้ นอกจากนีย้งัมีข้อจ ากดัในการแก้ไขคา่ parameter จะไมส่ามารถแก้ไขคา่ได้ 

รวมทัง้ข้อมลูด้านราคาท่ีไมส่ามารถท าการเปล่ียนแปลงได้  
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ข. Autodesk Classification Manager for Revit[17] 

ผู้พฒันา 

Autodesk 

ราคา 

ไมเ่สียคา่ใช้จา่ย 

ลกัษณะการท างานของโปรแกรม 

เป็นโปรแกรมเสริมส าหรับ Autodesk Revit ส าหรับก าหนดคา่ รหสัลงไปในองค์ประกอบ

อาคาร ซึง่สามารถก าหนดได้ทัง้มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา (US) มาตรฐานขององักฤษ(UK) หรือ

รหสัท่ีก าหนดเอง วิธีการท างานจะเป็นการเลือกองค์ประกอบอาคารแล้วจงึเลือกรหสัใสล่งไปด้วย

ตนเอง โดยไมไ่ด้ขึน้อตัโนมตัิ 

 
ภาพที ่20 ตวัอย่างหนา้จอของ Autodesk Classification Manager for Revit 
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ค .PEstimate[18]  

 
ภาพที ่21 PEstimate 

ผู้พฒันา 

Powerpartners Co.,Ltd. 

ราคา 

85,000บาท 

ลกัษณะการท างานของโปรแกรม 

เป็นโปรแกรมเสริม(Plug-in)ของโปรแกรมAutodesk Revit ท่ีพฒันาโดยคนไทย ลกัษณะ

ของโปรแกรมเป็นการประมาณราคาโดยละเอียด สามารถถอดปริมาณ โดยลงรายละเอียดในสว่น

ขององค์ประกอบอาคารทัง้หมด รวมถึงสร้างสตูรการประมาณราคาในแตล่ะองค์ประกอบแยกกนั

ได้ เหมาะส าหรับการท างานประมาณราคาโดยละเอียด โดยสามารถใสร่าคาโดยอ้างอิงข้อมลูจาก

ราคากลางจากภาครัฐมาใช้ได้โดยตรง  

2.4 ข้อมูลการออกแบบและประมาณราคาในหน่วยงาน 

ในหวัข้อนีเ้ป็นการตรวจสอบการท างานในปัจจบุนั เคร่ืองมือท่ีใช้ วิธีการท างาน ระยะเวลา

ท่ีใช้เก่ียวกบัการท างาน รวมถึงข้อมลูท่ีใช้ในการอ้างอิงในการประมาณราคา พร้อมทัง้แนวโน้มของ

เคร่ืองมือท่ีใช้ท างานในอนาคตของหนว่ยงาน เพ่ือน ามาเป็นข้อมลูในการแนวทางแก้ไข ปรับปรุง

การท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยครอบคลมุเฉพาะงานท่ีเป็นงานออกแบบและก่อสร้าง

(Turnkey) เทา่นัน้ 
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2.4.1 ส ารวจและเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมาย 

กลุม่ของผู้ถกูสมัภาษณ์แบง่ออกเป็น 2 กลุม่คือ 

ก. สถาปนิกท่ีอยูใ่นแผนกออกแบบ จะเป็นผู้น าเสนองานให้กบัทางลกูค้า โดยการ

ออกแบบ และท าแบบเพ่ือน าเสนอ โดยท่ีสถาปนิกจะรับข้อมลูความต้องการของลกูค้า

(Requirement) มาออกแบบ น าเสนอ จนถึงขัน้ตอนการควบคมุตรวจสอบคณุภาพของการ

ก่อสร้างจนอาคารแล้วเสร็จ  

ข. แผนกประมาณราคา ซึง่ในหนว่ยงานแบง่ออกเป็น งานอาคารและงานระบบอาคาร จะ

ประมาณราคาแยกกนัในสว่นขององค์ประกอบอาคาร แล้วน ามารวมกนัภายใต้แผนกประมาณ

ราคาเพ่ือน าเสนอทางลกูค้า  

2.4.2 วิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมลูท่ีได้จากการส ารวจและสมัภาษณ์ ดงันี ้

ก. ข้อมลูทัว่ไป 

ตารางที่ 5 รายละเอียดทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
หวัข้อ รายละเอียด จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน) 

แผนกออกแบบ แผนกประมาณราคา 
แผนก ออกแบบ 15  

ประมาณราคา งานอาคาร  4 
งานระบบ  1 

อายงุาน 1-5 ปี 6  
6-10 ปี 5  
11-15 ปี 3  
มากกวา่ 15 ปี 1 4 
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จากตารางข้างต้นใช้เกณฑ์การให้คะแนนโดยแบง่ ตามกลุม่อายงุาน โดยมีหวัคณูหน่วย

คะแนนตามประสพการณ์ของผู้ท างาน เพ่ือให้ข้อมลูมีความถกูต้องมากย่ิงขึน้ ดงัตารางท่ี 6 ดงันี  ้

ตารางที่ 6 การให้คะแนนเพือ่ความถูกตอ้งของข้อมูล 
อายงุาน คา่ตวัคณูความถกูต้องของข้อมลู 
1-5 ปี 1 คะแนน 
6-10 ปี 2 คะแนน 
11-15 ปี 3คะแนน 
มากกวา่ 15 ปี 4 คะแนน 

ผลส ารวจในด้านปัจจยัด้านราคาท่ีใช้ในการตดัสินใจของทางลกูค้า โดยอ้างอิงจากการ

ส ารวจในหน่วยงานพบวา่ ปัจจยัด้านราคามีผลมากถึงมากท่ีสดุในการตดัสินใจของลกูค้า ดงั

ตาราง 

 
ภาพที ่22 ปัจจยัในการตดัสินใจดา้นราคา 
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ข้อมลูทางด้านเคร่ืองมือ(ซอฟแวร์)ท่ีใช้ในการออกแบบและประมาณราคา ข้อมลูผล

ส ารวจ ดงัภาพท่ี 23 ดงันี ้

 
ภาพที ่23 ซอฟแวร์ทีใ่ช้ในการท างานในแผนกออกแบบ และประมาณราคา 

 
ภาพที ่24 ซอฟแวร์ทีใ่ช้ในแต่ละช่วงอายงุานของแผนกออกแบบสถาปัตยกรรม 

MS Excel
AutoCAD

Adobe Illustrator
Autodesk Revit

Adobe Photoshop
SketchUp

MS PowerPoint
MS Word

Foxit Reader

รา
ยชื่
อซ
อฟ
แว
ร์

ซอฟแวร์ท่ีใช้ในแตล่ะแผนก

แผนกประมาณราคา

แผนกออกแบบ

1

3

1

1

6

4

2

1

5

4

2

3

3

2

1

3

1

1

3

1

2

0 2 4 6 8

1-5ปี

6-10ปี

11-15ปี

มากกวา่15ปี

จ านวนผู้ใช้งานในแตล่ะโปรแกรม

ช่ว
งอ
าย
กุา
รท
 าง
าน
ใน
หน
ว่ย
งา
น

MS PowerPoint

SketchUp

Adobe Photoshop

Autodesk Revit

Adobe Illustrator

AutoCAD

MS Excel



  
 

49 

จากข้อมลูภาพท่ี 24 จะเห็นได้วา่เม่ือน ามาแบง่ตามชว่งอายงุาน จะเห็นได้วา่ในทกุชว่ง

อายงุานโปรแกรม Autodesk Revit จะมีเข้ามาเป็นเคร่ืองมือในการท างานด้วย และ โปรแกรมท่ี

ท างานในระบบสารสนเทศอาคาร (BIM) จะเข้ามามีบทบาทมากขึน้ตามนโยบายขององค์กร  

ข. ข้อมลูจากแผนกออกแบบงานทางสถาปัตยกรรม 

แบบสอบถามในหวัข้อนีเ้ป็นการศกึษารูปแบบการท างานท่ีใช้งานอยูใ่นปัจจบุนั โดย

สามารถแบง่ออกได้ 2 รูปแบบใหญ่ๆคือ  

1 รูปแบบการท างานปกติ

 
ภาพที ่25 แสดงรูปแบบการท างานปกติ 

2 การท างานในระบบแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร  

 
ภาพที ่26 แสดงรูปแบบการท างานด้วยระบบสารสนเทศอาคาร 

ข้อมลูจากผลส ารวจเป็นดงันี ้

 
ภาพที ่27 แสดงอตัราส่วนรูปแบบการท างานในปัจจุบนั 
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จากข้อมลูการส ารวจพบวา่การท างานด้วยระบบสารสนเทศอาคาร(BIM) นัน้ถึงแม้วา่การ

ใช้ซอฟแวร์Autodesk Revit จะเร่ิมใช้ในหลายกลุม่อาย ุแตก่ารท างานด้วยระบบสารสนเทศอาคาร

ยงัไมไ่ด้ใช้งานอยา่งแพร่หลายในแผนกออกแบบขององค์กรดงัภาพท่ี 27 เน่ืองด้วยหลายปัจจยั ไม่

วา่จะเป็นการใช้ซอฟแวร์ยงัไมค่ลอ่ง หรือยงัไมมี่ความมัน่ใจในการท างานด้วยระบบสารสนเทศ

อาคาร และปัจจยัหนึง่ท่ีจากการสมัภาษณ์พบว่า มีความกงัวลกบักรอบเวลาในการท าแบบและ

การประมาณราคา  

โดยการส ารวจในด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งขัน้ตอนการออกแบบ ท่ีมีผลตอ่ด้านราคาและ

ความถ่ีในการแก้ไขแบบเป็นดงัภาพท่ี 28 ดงันี ้

 
ภาพที ่28 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างขัน้ตอนการท างานกบัผลกระทบต่อราคาและความถีใ่นการ

แก้ไขแบบ 
จากแผนภมูิจะเห็นวา่ขัน้ตอนการท าแบบเพ่ือน าเสนอนัน้มีการเปล่ียนแปลงแบบท่ีมีผลตอ่

การเปล่ียนแปลงด้านราคามากกวา่ขัน้ตอนการท างานอ่ืนๆ แม้วา่ขัน้ตอนการพฒันาแบบนัน้จะมี
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การแก้ไข เปล่ียนแปลงแบบมากกวา่ขัน้ตอนการท าแบบเพ่ือน าเสนอเล็กน้อย แตส่ง่ผลกบัการ

เปล่ียนแปลงด้านราคาน้อยกวา่อย่างเห็นได้ชดั 

จากข้อมลูในข้างต้นจงึเลือกขัน้ตอนการท าแบบเพ่ือน าเสนอ มาเป็นหวัข้อขัน้ตอนการ

พฒันาโปรแกรมโปรแกรมในการศกึษาในครัง้นี ้เพราะเป็นขัน้ตอนท่ีมีความถ่ีในการแก้ไขแบบท่ี

สง่ผลตอ่ราคามากท่ีสดุ 

ในด้านการใช้เวลาในการออกแบบในแตล่ะขัน้ตอน ขนาดพืน้ท่ีและประโยชน์ใช้สอยของ

อาคารท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ระยะเวลาการออกแบบตา่งกนั รวมถึงเคร่ืองมือในการท างานท่ีแตกตา่ง

กนัก็จะสง่ผลกบัระยะเวลาการท างานด้วยเชน่กนั  โดยจะสงัเกตไุด้วา่การท างานด้วยระบบ

สารสนเทศอาคาร(BIM) ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมนัน้ มีแนวโน้มท่ีจะใช้

เวลาในการท าแบบเพ่ือน าเสนอน้อยกว่ารูปแบบการท างานปกต ิดงัท่ีแสดงตามภาพท่ี 29 ดงันี ้
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ภาพท่ี 29 ระยะเวลาการออกแบบเพ่ือน าเสนอในแต่ละระบบการท างาน  
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ค. ข้อมลูจากแผนกประมาณราคา 

แบบสอบถามในหวัข้อนีเ้ป็นการศกึษารูปแบบการประมาณราคา ความคลาดเคล่ือน และ

ปัจจยัในการประมาณราคา ในปัจจบุนั 

วิธีการประมาณราคาในแตล่ะขัน้ตอนของการออกแบบนัน้ โดยหลกัการแล้วทาง

หนว่ยงานต้องการประมาณราคาเพ่ือให้ใกล้เคียงกบัสิ่งท่ีจะก่อสร้างให้มากท่ีสดุ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบั

ข้อมลูท่ีจะได้รับจากแผนกออกแบบท าให้วิธีในการประมาณราคาก็จะแตกตา่งกนัออกไป ดงัภาพ

ท่ี 30 ดงันี ้

 
ภาพที ่30 วิธีการประมาณราคาในแต่ละขัน้ตอนการออกแบบ 

 

จากข้อมลูการสมัภาษณ์จากผู้ ท่ีท าการประมาณราคา พบวา่การคดิราคาในแตล่ะวิธีก็จะมี

ความคลาดเคล่ือนท่ีแตกตา่งกนัออกไป โดยเฉล่ียในทกุโครงการ ดงันี ้ 
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หมายเหต ุ: ในสว่นของการประมาณราคาในงานระบบนัน้ไมว่า่จะเป็นการประมาณราคาวิธีใด จะ

แบง่ออกไปในแตล่ะระบบย่อยๆในการประมาณราคา 

ในด้านการใช้เวลาในการประมาณราคาในขัน้ตอนการท าแบบเพ่ือน าเสนอนัน้ไมว่า่จะคดิ

ด้วยวิธีการใดก็แล้วแต ่ทางแผนกประมาณราคาจะมีระยะเวลาก าหนดโดยท่ี ขนาดพืน้ท่ีและ

ประโยชน์ใช้สอยของอาคารท่ีตา่งกนั มีผลตอ่ระยะเวลาการประมาณราคาตา่งกนั โดยเฉล่ีย ดงัท่ี

แสดงตามภาพท่ี 31 ดงันี ้

 
ภาพที ่31 ระยะการประมาณราคาในการท าแบบเพือ่น าเสนอในอาคารแต่ละประเภท 
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2.4.3 สรุปความต้องการของผู้ใช้งาน 

 จากข้อมลูตามแบบสอบถามและการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีท างานออกแบบทางด้านงาน

สถาปัตยกรรมและผู้ท าหน้าท่ีควบคมุการประมาณราคาในองค์กรมีข้อสรุป ดงันี  ้

 ขัน้ตอนการออกแบบท่ีการเปล่ียนแบบหรือการแก้ไขแบบแล้วมีผลตอ่ราคามากท่ีสดุคือ

ขัน้ตอนการท าแบบเบือ้งต้นเพ่ือน าเสนอ (Schematic Design)  

 การประมาณราคาในขัน้ตอนการท าแบบเบือ้งต้นเพ่ือน าเสนอ (Schematic Design) 

โดยมากรายละเอียดจากแผนกออกแบบจะยงัมีไมม่าก ท าให้การประมาณในขัน้ตอนนีใ้ช้

วิธีคดิตอ่ตารางเมตร ซึง่มีความคลาดเคล่ือนร้อยละ 10-20 ซึง่เป็นความคลาดเคล่ือนท่ี

คอ่นข้างมาก ถ้าต้องการความแมน่ย าท่ีมากขึน้ ก็จะใช้วิธีการแบง่ตามวสัด ุซึง่ต้องรอ

ข้อมลูจากแผนกออกแบบท่ีใช้เวลานานขึน้ และใช้เวลาประมาณราคานานขึน้เช่นกนั 

 หลงัจากท่ีมีการแก้ไขแบบและการน าเสนอแบบแล้ว ใช้เวลาในการประมาณราคา

คอ่นข้างนาน ซึง่ปัจจยัด้านราคา(ต้นทนุ)เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากในการตดัสินใจ

เลือกแบบท่ีจะก่อสร้าง ดงันัน้แบบท่ีตดัสินใจแล้วมีโอกาสจะเกิดการแก้ไขอีกได้เน่ืองจาก

ปัจจยัด้านราคา 

 การใช้การท างานด้วยระบบสารสนเทศอาคาร สามารถช่วยร่นระยะเวลาในการท าแบบ

เพ่ือน าเสนอได้ดีกวา่การท างานด้วยระบบปกติ 
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2.5 สรุปขอบเขตการศึกษา 

 จากข้อมลูท่ีท าการศกึษาทัง้หมดในบทนี ้ขอบเขตในการศกึษาเพ่ือให้ได้มีประสิทธิภาพ 

และตอบสนองกบัองค์กร ในการควบคมุต้นทนุในการออกแบบก่อสร้างโดยระบบสารสนเทศ

อาคาร คือการสร้างโปรแกรมเสริมเพ่ือท่ีจะน ามาชว่ยในการร่นระยะเวลาในการประมาณราคา 

ขัน้ตอนการออกแบบเบือ้งต้น ซึง่เป็นขัน้ตอนท่ีมีผลตอ่ราคาและมีการเปล่ียนแปลงมาก เพ่ือน า

ข้อมลูเร่ืองราคานัน้มาวิเคราะห์ตอ่ เพ่ือใช้ในการควบคมุต้นทนุในการก่อสร้าง ตรวจสอบว่าสว่นใด

มีมลูคา่สงูเกิน หรือผิดปกตไิด้ อยา่งรวดเร็ว โดยท่ีรหสัท่ีใช้ในการศกึษาอ้างอิงจาก รหสัต้นทนุ

ก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2555 ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 
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บทที่ 3 

แนวความคิดและแนวทางการพัฒนาโปรแกรม 

 จากข้อมลูจากบทท่ี 2 จะเห็นได้วา่ปัจจยัด้านเวลาและด้านราคามีความส าคญั ดงันัน้ถ้า

ชว่งการออกแบบเบือ้งต้นสามารถรู้ข้อมลูทางด้านราคาได้ในระหว่างท่ีท าการออกแบบเบือ้งต้น 

เพ่ือท่ีใช้ในการน าเสนอ หรือใช้เวลาไมม่ากหลงัจากการออกแบบได้ ก็จะสามารถลดระยะเวลาใน

การตดัสินใจให้กบัทางเจ้าของอาคารได้ ซึง่ก็จะมีผลให้ระยะการท างานไมย้่อนกลบัไปมาได้ โดยท่ี

ราคาควรจะมีความแมน่ย ามากกวา่การคดิด้วยราคาตอ่ตารางเมตร และไมค่วรใช้เวลามาก โดยท่ี

สถาปนิกหรือผู้ออกแบบเม่ือทราบราคาแล้ว สามารถทดลองปรับเปล่ียนองค์ประกอบบางอย่าง

ของอาคารเพ่ือให้ราคาอยูใ่นงบประมาณ น าเสนอแบบพร้อมราคาท่ีปรับเพิ่ม-ลดให้อยู่ในระดบัท่ี

ทางลกูค้าพอใจ  

ในชว่งของการออกแบบขัน้การท าแบบเพ่ือน าเสนอลกูค้า หรือการท าแบบในเบือ้งต้นนัน้ 

โดยปกตแิล้ว ทางสถาปนิกจะเป็นผู้ไปติดตอ่กบัทางลกูค้า และยงัไมล่งในรายละเอียดในสว่นตา่งๆ

ของงานระบบมากนกั ซึง่ตามปกตจิะใช้ข้อมลูและวิธีการประมาณราคาเบือ้งต้น โดยวิธีคดิตาม

พืน้ท่ี ซึง่รายละเอียดตา่งๆส าหรับงานระบบจะลงรายละเอียดเม่ือเข้าสูข่ัน้ตอนการพฒันาแบบ

ถดัไป ทัง้นี ้ในสว่นของงานรือ้ถอนและงานบริเวณก่อสร้างท่ีไมอ่ยูใ่นอาคาร ไมร่วมในการศกึษา

ครัง้นี ้งานศกึษาครัง้นี ้ขอบเขตอยูใ่นอาคาร เทา่นัน้ 

3.1 แนวความคิดของโปรแกรม 

ทางผู้ศกึษาแบง่กระบวนการ การพฒันาระบบการควบคมุต้นทนุโดยอาศยัแบบจ าลอง

สนเทศอาคารนัน้จะเป็นการท างานแบบบรูณาการร่วมกนัระหวา่ง 2 หนว่ยงานด้วยกนัคือ การ

ออกแบบท่ีท างานโดยระบบสารสนเทศอาคารโดยสถาปนิกในแผนกออกแบบ และ การก าหนด

ราคาขององค์ประกอบอาคาร โดยแผนกประมาณราคา โดยท่ีข้อมลูทัง้ 2 สว่นนัน้จะมารวมกนัผา่น

โปรแกรมท่ีชว่ยในการประมาณราคา โดยเลือกขัน้ตอนการออกแบบเบือ้งต้น (Schematic 

Design) ท่ีมีผลตอ่ปัจจยัด้านราคามากท่ีสดุตามข้อมลูขององค์กร ก่อนท่ีจะลงรายละเอียดในราคา

ในการท างานขัน้ตอนตอ่ไป  
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ภาพที ่32 แนวความคิดของโปรแกรมทีช่่วยในการประมาณราคา เพือ่การควบคมุตน้ทนุ 

 

เพ่ือให้การท างานของสถาปนิก กบัแผนกประมาณราคาให้มีความสะดวกสามารถท างาน

บนพืน้ฐานปกติท่ีท างานเดมิอยู ่โดยสร้างตวัเช่ือมข้อมลูผ่านรหสัของชิน้ส่วนอาคาร โดย

สว่นประกอบของการท างานแบง่ออกเป็น3สว่นโดยแบง่ตามหน้าท่ีรับผิดชอบ ดงันี  ้

3.1.1 แผนกออกแบบ สถาปนิกท าหน้าท่ีออกแบบ โดยใช้โปรแกรมAutodesk Revit ในการท า

แบบ ส าหรับน าเสนอเบือ้งต้นโดยท่ีการท างานในระบบสารสนเทศอาคารนัน้ จะได้ข้อมลูในเชิง

ปริมาณและข้อมลูออกมาพร้อมกนั 

3.1.2 แผนกประมาณราคา หรือในบางกรณีป็นสถาปนิกผู้ออกแบบเอง เป็นผู้ สืบราคาเพ่ือหา

ราคาในแตล่ะองค์ประกอบของอาคาร และท าหน้าท่ีปรับปรุงฐานข้อมลูราคา ท่ีใช้ในการค านวณ

ให้มีความทนัสมยัอยูเ่สมอ 

3.1.3 โปรแกรมเสริม ท าหน้าท่ีก าหนดรหสั เพ่ือพร้อมท่ีจะไปค านวณราคา โดยน าข้อมลูจาก

แผนกออกแบบมาหาความสมัพนัธ์กบัฐานข้อมลูด้านราคาท่ีก าหนดไว้ในแตล่ะรหสั ตามเง่ือนไขท่ี

ถกูก าหนดไว้  
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ภาพที ่33 หนา้ทีข่องแต่ละส่วนและข้อมูลทีใ่ช้ 
 

3.2. การออกแบบโดยใช้โปรแกรมAutodesk Revit เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามต้องการ 

 การท างานออกแบบโดยปกตนิัน้ควรท่ีจะอ้างอิงการออกแบบโดยมีมาตรฐานในการเขียน

แบบ หรือการสร้างโมเดลขึน้มา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบท่ีใช้ระบบสารสนเทศอาคารนัน้

เร่ืองมาตรฐานการออกแบบเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีต้องการนัน้มีความส าคญัอยา่งยิ่ง เชน่ การจะตัง้ช่ือ

องค์ประกอบอาคารอย่างไร หรือการท่ีจะขึน้โมเดลในรูปแบบใด จะใช้ข้อมลูในเร่ืองใดบ้าง  

 ดงันัน้การก าหนดตวัแปรเพ่ือดงึข้อมลูออกมา ต้องสอดคล้องกบัผลลพัธ์ของข้อมลูท่ี

ต้องการเพ่ือการวิเคาระห์ต้นทนุราคา โดยผู้ศกึษาอ้างอิงจากการเสนอหวัข้อ วิศวกรรมคณุภาพ 

(Value Engineering (VE))ขององค์กร เพ่ือให้ตอบสนองกบัการท างาน ข้อมลูท่ีต้องการทัว่ไปมี

ดงันี ้ 

 

 

 

 

สถาปนิก 
หน้าท่ี : 
ออกแบบอาคาร และเตรียม
ข้อมลูปริมาณของ
องค์ประกอบอาคารผา่น
โปรแกรม Autodesk Revit 
 
ข้อมลูท่ีใช้ : 
ปริมาณขององค์ประกอบ
อาคาร 
 

แผนกประมาณราคา 
หน้าท่ี : 
ก าหนดราคาตอ่หน่วย โดย
อ้างอิงจาก รหสั
มาตราฐาน (ในกรณีนี ้
อ้างอิงตามรหสัของ วสท.) 
ข้อมลูท่ีใช้ : 
ตารางราคาตอ่หนว่ย 
(รวมคา่ของ+คา่แรง) 

โปรแกรมเสริม 
หน้าท่ี : 
สร้างความสมัพนัธ์ ระหวา่ง
ปริมาณท่ีได้จากทาง
สถาปนิก ,รหสัองค์ประกอบ
อาคาร และราคาตอ่หนว่ย 
ข้อมลูท่ีใช้ : 
ก าหนดความสมัพนัธ์ของ
ข้อมลู 
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ตารางที่ 7 การก าหนดเงือ่นไขการดึงข้อมูล 
ข้อมลูท่ีต้องการ ตวัแปรท่ีต้องก าหนด จดุประสงค์การน ามาประมาณราคา 

ช่ือพืน้ท่ี 

Area Name 

Room : Name เป็นการก าหนดช่ือของพืน้ท่ีเพ่ือให้เข้าใจตรงกบั

โปรแกรมของโครงการ 

การใช้งานห้อง 

Area Function 

Room : Occupancy เป็นการแสดงการใช้งานของพืน้ท่ีนัน้ๆ เพราะช่ือ

พืน้ท่ีบางกรณีอาจจะไมท่ราบถึงการใช้งานจริงๆ 

ซึง่น ามาก าหนด ความต้องการของงานระบบได้ 

เกรดของพืน้ท่ี 

Grade of Area 

Room : Occupant ก าหนดเกรดของผู้ใช้งานพืน้ท่ีนัน้ๆ เพ่ือให้เข้าใจ

ถึงผู้ใช้งานในพืน้ท่ีนัน้ๆ เชน่ พืน้ท่ีพิเศษ(VIP) 

พืน้ท่ีทัว่ไป หรือ สว่นบริการ 

องค์ประกอบอาคาร 

Building Elements 

Family : Type 

Name 

Level  

องค์ประกอบท่ีอยูท่ี่ผิวอาคาร หรือ ภายใน

อาคาร  

องค์ประกอบท่ีอยูเ่หนือดนิ หรืออยูใ่ต้ดนิ 

ตวัแปร หรือคา่parameter ในการท างานของโปรแกรม Autodesk Revit นัน้ มีทัง้ตวัแปรท่ี

เป็นคา่ตัง้ต้นท่ีมากบัโปรแกรม (Default Parameter) และตวัแปรท่ีสามารถตัง้ขึน้มาใหมเ่พ่ือให้

เหมาะสมกบัข้อมลูท่ีต้องการดงึออกมาจากการท างานด้วยระบบสารสนเทศอาคาร (BIM) ด้วย

การใช้ Share Parameter ซึง่การศกึษาในครัง้นี ้ทางผู้ศกึษาเลือกท่ีจะทดลองใช้ คา่ตัง้ต้นท่ีมากบั

โปรแกรม (Default Parameter) ดงัตารางท่ี 7 เพ่ือท่ีจะมาดงึข้อมลูเพื่อไปท างานในขัน้ตอนถดัๆไป 

3.3 การก าหนดราคาต่อหน่วย 

 ในการคดิราคาด้วยโปรแกรมเสริมในระบบสารสนเทศอาคารท่ีท าการศกึษาในครัง้นีน้ัน้ 

การคิดราคาจะใช้การค านวณโดยคิดราคาตอ่หน่วย โดยจะแบง่ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ด้วยกนั คือ 

ราคาตอ่หนว่ยขององค์ประกอบอาคารท่ีเป็นงานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้าง กบัราคาตอ่

หนว่ยของงานระบบอาคาร โดยท่ีการคิดราคาตอ่หนว่ยจะมีวิธีการคิดตา่งกนัดงันี ้
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3.3.1 การคิดราคาต่อหน่วยของงานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้าง 

 การท าแบบเพ่ือน าเสนอในการออกแบบเบือ้งต้นในระบบสารสนเทศอาคาร ในสว่นของ

งานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้าง จะมีการสร้างโมเดลเสมือนขึน้มาในคอมพิวเตอร์ เพ่ือท า

แบบส าหรับน าเสนอเบือ้งต้น โดยท่ีโมเดลท่ีสร้างขึน้มานัน้จะประกอบด้วยองค์ประกอบอาคาร

เพ่ือท่ีจะแสดงรูปร่างลกัษณะของอาคาร เพ่ือให้เห็นการใช้งานของอาคาร มีช่ือห้องตา่งๆ เพื่อให้

เพียงพอกบัการตดัสินใจของทางเจ้าของอาคาร  

การคิดราคาตอ่หนว่ยก็จะต้องใช้การคิดเพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อมลูท่ีได้มาจากการ

ออกแบบ โดยมีวิธีการคิดดงันี ้

ในสว่นของโครงสร้างฐานราก เสา คาน พืน้ นัน้ จะคดิราคาตอ่หน่วยเป็นปริมาตรลกู

บากศ์เมตร ไมว่่าจะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือโครงสร้างเหล็ก โดยท่ีจะรวมทัง้คา่ของ

และคา่แรงทัง้หมดเพ่ือให้ได้ของชิน้นัน้ๆมา ดงัตวัอยา่งเชน่ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กใน

การคิดราคาตอ่หนึง่หนว่ยลกูบากศ์เมตร ประกอบด้วย คา่วสัดคุอนกรีต คา่เทคอนกรีต คา่ไม้แบบ 

คา่เหล็กเส้น  

 ในด้านของงานสถาปัตยกรรม เชน่ ผนงัภายนอก ผนงัภายใน ประตหูน้าตา่ง หลังคา ฝา้ ก็

จะเป็นการคดิราคาตอ่หนว่ยขององค์ประกอบอาคารนัน้ๆเป็นราคาตอ่ตารางเมตร โดยท่ีจะรวม

องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดขององค์ประกอบอาคารชิน้นัน้ๆ ดงัตวัอยา่งเชน่ 

 
ภาพที ่34 แสดงตวัอย่างองค์ประกอบของผนงัทีร่วมอยู่ในราคาต่อหน่วย 
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3.3.2 การคิดราคาต่อหน่วยของงานระบบอาคาร 

 จากข้อมลูการสมัภาษณ์การท างานในองค์กร ส าหรับการออกแบบเบือ้งต้นส าหรับงาน

ระบบอาคารตามปกต ิวิศวกรงานระบบจะยงัไมท่ าแบบเพ่ือน าเสนอ จะท าแบบเฉพาะในสว่นท่ี

เป็นแผนผงังานระบบ (Single Diagram) เพ่ือให้เข้าใจระบบท่ีเก่ียวข้องในอาคารนัน้ๆ แตจ่ะไมมี่

โมเดลในระบบสารสนเทศอาคารในขัน้ตอนการออกแบบขัน้นี ้หรืออาจจะมีแบบรายละเอียดใน

บางสว่นท่ีส าคญั เพ่ือแสดงให้เข้าใจในงานระบบอาคารนัน้ๆมากขึน้ ดงันัน้ การคดิราคาตอ่หน่วย

ในขัน้นี ้จะเป็นการคดิราคาตอ่หนว่ยเป็นตารางเมตร ตามประโยชน์ใช้สอยของพืน้ท่ี (Function) 

นัน้ๆ 

3.3.3 การคิดราคาค่าใช้จ่ายสนาม และต้นทุนทางอ้อม 

 ในขัน้ตอนการออกแบบเบือ้งต้นนัน้ เน่ืองจากปริมาณข้อมลู ความละเอียดของวสัดแุละ

อปุกรณ์ตา่งๆยงัไมล่งรายละเอียดท่ีมากพอ ดงันัน้ในการคดิราคาคา่ใช้จ่ายภาคสนาม และต้นทนุ

ทางอ้อมนัน้ จะใช้จากร้อยละของต้นทนุคา่ก่อสร้างทัง้หมด ซึง่ในองค์กรมีการเก็บข้อมลูใน

โครงการท่ีใกล้เคียงในอดีตไว้มาใช้ในการประมาณราคา 

3.4 ขัน้ตอนการประมาณราคาโดยโปรแกรมเสริม 

ขัน้ตอนส าหรับการออกแบบและการใช้โปรแกรมเสริมท่ีสร้างขึน้เพ่ือท่ีจะประมาณราคา

เบือ้งต้นมีขัน้ตอนในการท างานท่ีประกอบด้วยหลายส่วน ตัง้แตก่ารออกแบบด้วยระบบการท างาน

สารสนเทศอาคารเพ่ือท่ีจะน าเสนอแบบ การน าข้อมลูไปค านวณเพ่ือประมาณราคาเบือ้งต้น จนไป

ถึงการน าเสนอเจ้าของอาคารพร้อมทัง้การปรับเปล่ียนวสัดหุรือองค์ประกอบบางอยา่งเพ่ือให้ได้

ตรงกบังบประมาณของทางเจ้าของอาคาร โดยสามารถแสดงเป็นขัน้ตอนดงันี  ้
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 : ขัน้ตอนการท างานผา่นซอฟแวร์ Autodesk Revit 

: ขัน้ตอนการท างานผา่นโปรแกรมเสริม Dynamo 

: ขัน้ตอนการท างานผา่นทางโปรแกรมเสริมท่ีทางผู้ศกึษาพฒันาขึน้มา 

ภาพที ่35 ผงัขัน้ตอนการท างานของระบบการท างานทีพ่ฒันา 
 

 

 ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Autodesk Revit ตามขัน้ตอนของ
ระบบสารสนเทศอาคาร 

4.1 ดงึข้อมลูจาก Autodesk Revit ภายใต้ template ท่ีเตรียมไว้ 

4.3 ก าหนดงานระบบท่ีเก่ียวข้อง 
 

4.4 ก าหนดคา่ใช้จา่ยสนาม และคา่ต้นทนุทางอ้อม  

4.5 แสดงข้อมลูทัง้หมด เพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง  

4.6 ค านวณ 

4.7 แสดงผลการค านวณ 

4.8 ประเมิน/วิเคราะห์ เสนอวิศวกรรมคณุคา่ 

4.2 ก าหนดรหสัขององค์ประกอบอาคาร 
 

4.9 แสดงผลการค านวณออกเป็นรายงาน 
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3.4.1 วิธีการดงึข้อมูลจากโปรแกรม Autodesk Revit 

วิธีการดงึข้อมลูปริมาณขององค์ประกอบของอาคารสามารถท าได้หลายวิธี โดยผู้ท าการศกึษา

ทดลองถอดปริมาณด้วย 3 วิธี ดงันี ้

ก. ถอดปริมาณวสัดโุดยวิธีสร้างตารางถอดปริมาณ ในAutodesk Revit (Material Takeoff 

Schedule) 

ในโปรแกรมAutodesk Revit จะมีสว่นท่ีถอดข้อมลูเชิงปริมาณเตรียมไว้ให้ โดยท่ีทาง

ผู้ใช้งานสามารถก าหนดข้อมลูท่ีจะท าการถอดออกมาได้ โดยแสดงผลในรูปแบบเป็นตาราง และ

สามารถบนัทกึไฟล์และสง่ออกเป็นนามสกลุท่ีน าไปเปิดในโปรแกรม Microsoft Excel ได้โดยตรง 

โดยไปท่ีแถบค าสัง่ view/schedule จากนัน้สามารถท าการเลือก ข้อมลูท่ีต้องการถอดออกมาตาม

หวัข้อนัน้ๆ ดงัตารางด้านล่าง ข้อมลูท่ีต้องการดงึออกมาแสดงผลคือ ชนิดองค์ ประกอบของอาคาร

(Category) ระดบัชัน้(Level) ช่ือองค์ประกอบอาคาร(Type) พืน้ท่ีวสัด(ุMaterial: Area) จ านวน

วสัด ุ(Count) จะได้ผล ดงันี ้

 
ภาพที ่36 ข้อมูลทีแ่สดงออกมาในรูปแบบตาราง 
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ข. ถอดปริมาณวสัดโุดยวิธีดงึข้อมลูผา่นทางการเขียนโปรแกรมผา่นทาง C# 

การถอดปริมาณโดยการเขียนโปรแกรมภาษาC# เป็นวิธีการหนึง่ในการดงึข้อมลู

โดยตรงจาก Autodesk Revit ผ่านทางเขียนโปรแกรม โดยใช้ Visual Studio ในวิธีการนีเ้ป็น

การใช้ API (Application Programming Interface) ท่ีทาง Autodesk เตรียมให้ ซึง่ทางผู้ใช้

ต้องเข้าใจในการเขียนภาษา C# และเข้าใจในค าศพัท์ท่ีทาง Autodesk ก าหนด[19] 

ค. ถอดปริมาณวสัดโุดยวิธีดงึข้อมลูผา่นทางการเขียนโปรแกรม Dynamo 

Dynamo[20] เป็นการเขียนโปรแกรมท่ีเรียกว่า Visual Programming เป็นการเขียน

โปรแกรมโดยการเช่ือมก้อนค าสัง่ (node) เข้าด้วยกนั โดยท่ีการไหลผ่านของข้อมลู และ

การสัง่งานจะไหลจากทางซ้ายไปทางขวา ตามเส้นที่เช่ือมค าสัง่เข้าด้วยกนั โดยท่ีจะติดมา

ในโปรแกรมAutodesk Revit ตัง้แต่ Autodesk Revit 2018 เป็นต้นมา สว่นรุ่นกอ่นหน้าต้อง

ติดตัง้เสริมก่อนใช้งาน ตวัอยา่งค าสัง่ 

 
ภาพที ่37 ตวัอย่างการเขียนชดุค าสัง่ผ่านโปรแกรม Dynamo 
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นามสกลุของชดุค าสัง่ของโปรแกรม Dynamo จะอยูใ่นรูปแบบท่ีเป็นนามสกลุ .dyn จะ

แสดงผลออกมาทางหน้าตา่งเฉพาะตวัของโปรแกรม เม่ือสัง่ให้ชดุค าสัง่ท างาน จะสามารถสง่

ข้อมลูออกมาได้หลายรูปแบบ ซึง่นามสกลุ .xlsx ก็เป็นหนึง่รูปแบบในการสง่ข้อมลูออกมา 

ง.สรุปข้อเดน่ข้อด้อยของวิธีการถอดปริมาณแตล่ะวิธี 

ตารางที่ 8 ตารางสรุปการดึงข้อมูลจาก Autodesk Revit ดว้ยวิธีต่างๆ 
วิธีการ ข้อเดน่ ข้อด้อย 

Material 

Takeoff 

Schedule 

1.วิธีการท างานง่ายส าหรับผู้ ท่ีใช้

งานAutodesk Revit เป็นปกติ 

2.ข้อมลูบางอยา่ง สามารถแก้ไขได้

จากในschedule แล้วในโมเดลก็

สามารถปรับข้อมลูตาม เชน่ ช่ือ

องค์ประกอบอาคาร เป็นการสง่

ข้อมลู ไป-กลบัได้ 

1. ข้อมลูท่ีต้องการไมส่ามารถดงึ

ออกมาได้ทัง้หมดในตารางเดียว 

 

C# 1. ดงึข้อมลูได้โดยตรง และก าหนด

ข้อมลูท่ีจะดงึได้อิสระ 

2. สามารถสง่ผา่นไปสู่โปรแกรม

อ่ืนๆได้ง่ายกวา่ โดยการเขียนค าสัง่

เสริมเข้าไปในโปรแกรม 

1. ต้องใช้ความเข้าใจ API ซึง่มีความ

ซบัซ้อน 

2. ในทกุครัง้ท่ีเปล่ียนversion ของ 

Autodesk Revit ต้องเปล่ียนข้างใน

โปรแกรมบางอยา่งเพื่อตอ่เช่ือม

ระหวา่ง Autodesk revit กบั โปรแกรม

ท่ีเขียน 

Dynamo 1. ดงึข้อมลูได้โดยตรง และก าหนด

ข้อมลูท่ีจะดงึได้ในระดบัท่ี

พอสมควร 

2. เป็น Visual Programming การ

ใช้งานเข้าใจง่าย 

1. กรณีท่ีต้องเช่ือมNode มาก อาจจะ

ท าให้ดยูากเพราะการเช่ือมตอ่Node 

ไปมาท่ียาว 
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3. มีNodeท่ีพร้อมใช้งาน และถ้า

ต้องการค าสัง่มากขึน้สามารถเขียน

โปรแกรมเพิ่มขึน้ในNodeได้ 

4. ก าหนดการดงึข้อมลูได้ตามของท่ี

เห็นในหน้าจอของโปรแกรม

Autodesk Revit ได้ เชน่ ถ้ากรณี

ต้องการดปูริมาณเฉพาะงาน

โครงสร้างเป็นต้น 

2. ต้องมีความเข้าใจการท างานของ 

Dynamo ในแตล่ะNode วา่มีหน้าท่ีท า

อะไร ต้องท าความเข้าใจ API  

3. ข้อจ ากดัของNode ท่ีเตรียมไว้มี

ข้อจ ากดั ถ้าต้องการให้มีความสามารถ

ท่ีหลากหลายมากขึน้ ต้องเขียนด้วย

ภาษา Python เพิ่มเตมิ 

จากตารางท่ี 8 ท่ีการเปรียบเทียบการดงึข้อมลูโดยวิธีตา่งๆในโปรแกรม Autodesk Revit 

ทางผู้ศกึษาได้เห็นข้อเดน่ของการใช้การดงึข้อมลูโดยโปรแกรม Dynamo วา่มีความเหมาะสม จงึ

เลือกโปรแกรม Dynamo มาท าการศกึษาเพ่ือพฒันาการท างานของโปรแกรมเสริมในการศกึษา 

3.4.2 ก าหนดรหัสองค์ประกอบอาคาร 

หวัข้อนีจ้ะสมัพนัธ์กบัหวัข้อ 2 การออกแบบโดยใช้โปรแกรมAutodesk Revit เพ่ือให้ได้

ข้อมลูตามต้องการ ในเร่ืองการเตรียมไฟล์ต้นฉบบั (Template File) เพ่ือให้โปรแกรมท่ีสร้างขึน้ไป

เลือกข้อมลูมาจบักบัรหสัได้อตัโนมตั ิโดยก าหนดความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบอาคารท่ีก าหนด

กบัรหสัองค์ประกอบอาคาร โดยมีหลกัในการคิดดงันี ้

กรณีท่ีเป็นงานสถาปัตย์และงานโครงสร้าง 

 แบง่องค์ประกอบอาคาร ตาม Category  

 แบง่องค์ประกอบท่ีอยูเ่หนือดนิและใต้ดนิตาม ช่ือของระดบั  

 แบง่องค์ประกอบท่ีอยูผ่ิวอาคารกบัภายในอาคารตามช่ือขององค์ประกอบอาคาร 

 แบง่องค์ประกอบย่อยโดยดจูากหมายเลขท่ีอยู่ท้ายช่ือขององค์ประกอบอาคาร 

จากการก าหนดข้างบน จะเห็นได้วา่การก าหนดมาตรฐานในการตัง้ช่ือองค์ประกอบอาคาร 

และมาตรฐานการสร้างโมเดล นัน้มีความส าคญัอย่างมากเพ่ือให้สมัพนัธ์กบัฐานข้อมลูการสร้าง

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง รหสัและความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบอาคาร โดยท่ีทางผู้ศกึษาอ้างอิงการ

ก าหนดรหสั ตามรหสัต้นทนุก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2555 ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ ใน
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ล าดบัขัน้ท่ี 3 สว่นในล าดบัท่ี4นัน้ ทางผู้ศกึษาก าหนดขึน้มาประยกุต์ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้โดยใช้

หลกัการคดิ ดงันี ้ 

0000_AA_BB_C 

0000 แทน รหสัต้นทนุการก่อสร้างอาคารพ.ศ.2555 ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 

AA   แทน ชนิดองค์ประกอบอาคารนัน้ๆ 

BB   แทน ต าแหนง่ขององค์ประกอบอาคารนัน้ๆ 

C    แทน ช่ือขององค์ประกอบอาคารนัน้ๆ 

ตวัอยา่งการสร้างฐานข้อมลูดงันี ้

ตารางที่ 9 แสดงการก าหนดความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบอาคาร และความสมัพนัธ์ 
Category Level Interior or 

Exterior 

Type 

Name  

Level3 

Code 

Level 4 Code 

Structure Column Level   1201 None 

Structure Column B   1103 None 

Walls  In A 2101 2101_WA_IN_A 

Walls  Ex A 2205 2205_WA_EX_A 

Floors Level   1201 None 

Floors B   1103 None 

Floors Roof   2206 2206_RF_EX_B 

Roofs    2206 2206_RF_EX_A 

จากตารางข้างต้น ข้อมลูท่ีก าหนดในแตล่ะแถวในแนวตัง้มีหลกัการคดิ ดงันี  ้

Category ก าหนดโดยชนิดและวิธีการขึน้โมเดลตามองค์ประกอบอาคารนัน้ๆ 

Level ก าหนดโดยการตัง้ช่ือ Level โดยท่ี ค าขึน้ต้นด้วย Level แสดงวา่เป็นส่วน

เหนือดิน เชน่ Level 1 สว่น Level ท่ีขึน้ต้นด้วย B แสดงวา่เป็นสว่นใต้ดนิ  

Interior or Exterior ก าหนดด้วยช่ือขึน้ต้นของ Type Name ในแตล่ะ Family ในโปรแกรม  

Type Name ก าหนดด้วยช่ือลงท้ายของ Type Name ในแตล่ะ Family ในโปรแกรม  
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Level 3 Code ก าหนดอตัโนมตัด้ิวยโปรแกรมท่ีเขียนขึน้จากภาษา C# โดยตรวจสอบจาก 

Category, Level และ Type Name 

Level 4 Code ก าหนดอตัโนมตัด้ิวยโปรแกรมท่ีเขียนขึน้จากภาษา C# โดยตรวจสอบจาก 

Category, Level และ Type Name 

ทัง้นีก้รณีท่ีเป็นโมเดลงานระบบหรือข้อมลูท่ีไมเ่ก่ียวข้องจะให้ตดัคา่นัน้ๆออกไมน่ ามาก าหนด

รหสั โดยสามารถแสดงเป็นแผนภมูิได้ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่38 แสดงการตรวจสอบการใส่รหสัขององค์ประกอบอาคาร 

Building Elements 

Check 

Doors Check Prefix & Suffix 

Floors Check Level 

Walls Check Prefix  

 

Windows Check Prefix & Suffix 

 

If null Show message error 

 

Assign Code 
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ตวัอยา่งการเขียนโปรแกรมท่ีใช้ 

if (CodeCheckList.DataCatagory == "Walls") 
{ 
for (int i = 0; i < chkInEIT.Count; i++) 

{ 
if (CodeCheckList.DataElemType.Substring(0, 2).ToUpper() == 
chkInEIT[i].Location.ToString().Substring(0, 2).ToUpper()&&                                
CodeCheckList.DataElemType.Substring(CodeCheckList.DataElemType.
Length - 1, 1).ToUpper() == 
chkInEIT[i].SubLocation.ToString().Substring(0, 1).ToUpper()) 

{ 
CodeCheckList.DataCode = chkInEIT[i].EITCode; 
CodeCheckList.DataSubCode = chkInEIT[i].EITSubCode; 
} 

} 
}  

โมดลูท่ีเขียนด้านบนเป็นการตรวจสอบ ผนงั(Walls)จะตรวจสอบ ช่ือของผนงัตรงกบั

เง่ือนไขใดเม่ือเทียบกบัตารางท่ี 9 เพ่ือก าหนดรหสั 

3.4.3 ก าหนดงานระบบท่ีเก่ียวข้อง 

 จากข้อมลูการสมัภาษณ์ในองค์กร ในสว่นของผู้ ท่ีท าหน้าท่ีประมาณราคาส าหรับงาน

ระบบ พบวา่โดยทัว่ไปแล้วการประมาณราคาในเบือ้งต้นทางวิศวกรงานระบบจะยงัไมท่ าการ

ออกแบบลงรายละเอียดในวสัดหุรืออปุกรณ์ จะออกแบบเป็นแผนผงังานระบบ (System 

Diagram)เทา่นัน้ ดงันัน้การประมาณราคาในขัน้ต้นจะก าหนดตามขนาดพืน้ท่ี และก าหนดวา่มี

งานระบบใดบ้างท่ีเก่ียวข้อง(Scope of Work) 

 ในด้านการท างานของโปรแกรมจะเป็นการก านดหวัข้อออกมาให้เลือกงานระบบท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการประมาณราคา จบักบัข้อมลูของการใช้งานพืน้ท่ีท่ีถอดออกมาจากการ
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ออกแบบ ผา่นทาง Room: Occupancy โดยท่ีจะมีการเตรียมฐานข้อมลูไว้วา่งานระบบไหนใช้รหสั

ใด  

ตารางที่ 10 แสดงความสมัพนัธ์ของรหสัในล าดบัที่ 3และล าดบัที่4 กบั Occupancy 
Level 3 Code Level 4 Code Occupancy 

4101 4101_TO Toilet 

4101 4101_CA Canteen 

4203 4203_OF Office 

4203 4203_CI Circulation 

จากตารางตวัอย่างข้างต้นจะสามารถส่ือตามรหสัต้นทนุก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2555 ของ

วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ ในล าดบัขัน้ท่ี 3 นัน้ 4101 หมายถึงระบบน า้ดี 4203 หมายถึง 

ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง โดยท่ีทางผู้ศกึษาก าหนดล าดบัท่ี 4 ขึน้มาเพื่อความสะดวกในการน ามา

ประมาณราคาเบือ้งต้น ดงัเช่น  

4101_TO หมายถึงระบบน า้ดีของห้องน า้  

4101_CA หมายถึงระบบน า้ดีของห้องอาหาร  

4203_OF หมายถึงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งของส านกังาน  

4203_CI หมายถึงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งของทางเดนิ เป็นต้น  

ตวัอยา่งการเขียนโปรแกรมท่ีใช้ 

private void chk() 
        { 
            CheckBox tmp; 
            int i = 0; 
            foreach (Control c in ActiveForm.Controls) 
            { 
                if (c is CheckBox) 
                { 
                    mecodes[i] = c.Name.Substring(3, 4); 
                    tmp = (CheckBox)c; 
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                    mecodechks[i] = tmp.Checked; 
                    i = i + 1; 
                } 
โมดลูด้านบนแสดงการเก็บข้อมลูของ checkbox เม่ือมีการเช็คเคร่ืองหมายถึงจะน าคา่นัน้ๆมา
ท างานตอ่ 
string[] MEPLine = System.IO.File.ReadAllLines(MEPCode); 
foreach (string MEPCut in MEPLine) 
{ 
string[] MEPCutComma = MEPCut.Split(','); 
MEPAssign.Add(new 
MEPCode(MEPCutComma[0],MEPCutComma[1],MEPCutComma[2],MEPCutComma[3])
);} 
โมดลูด้านบน แสดงการเก็บคา่รหสัMEPCode จากฐานข้อมลูท่ีอยูใ่นรูปนามสกลุCSV ท่ีคัน่ข้อมลู
ในแตล่ะบรรทดัด้วยเคร่ืองหมายอญัประกาศ(,)มาเก็บไว้ในMEPLine 

var RoomReportMEP = from rrp in RevitDataList 
group rrp by new 
 {rrp.DataOccupancy} into outMEP select new 

{ 
Occupancy = outMEP.Key.DataOccupancy, 
Code = outMEP.Min(a => a.DataCode), 
SubCode = outMEP.Min(a => a.DataSubCode), 
Volume = outMEP.Min(a => a.DataVolume), 
Area = outMEP.Sum(a => a.DataArea), 
UnitPrice = outMEP.Min(a => a.DataUnit), 
Cost = outMEP.Min(a => a.DataCost) 
}; 

var MEPQuery = from xx in RoomReportMEP join yy in MEPAssign on 
xx.Occupancy equals yy.MEPSubContent select new 

{ 
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MEPEITCode = yy.MEPaCode, 
MEPEITSubCode = yy.MEPSubCode, 
MEPDiscription = yy.MEPSubContent, 
MEPVolume = xx.Volume, 
MEPArea = xx.Area, 
MEPUnitCost = yy.MEPCodeCost, 
MEPSystemCost = xx.Area * yy.MEPCodeCost 
}; 

โมดลูด้านบน แสดงการใช้Linqในการรวมข้อมลูพืน้ท่ีใช้สอยท่ีได้จากโปรแกรมAutodesk Revit 

กบัข้อมลูของMEPท่ีก าหนดรหสัเข้าด้วยกนั โดยมีการค านวณ พืน้ท่ี(xx.Area)คณูกบัราคาของงาน

ระบบ(yy.MEPCodeCost) 

3.4.4 ก าหนดค่าใช้จ่ายสนาม(Site Expenses) และค่าต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost) 

 เป็นการก าหนดคา่ร้อยละในแตล่ะโครงการ ซึง่ในแตล่ะโครงการจะแตกตา่งกนัออกไป  

โดยคา่ร้อยละในส่วนนี ้จะคิดจากราคาต้นทนุงานก่อสร้างทัง้หมดทัง้งานโครงสร้าง งาน

สถาปัตยกรรม งานตกแตง่ภายใน และงานระบบ  

การค านวณ ราคาต้นทนุ x ร้อยละงานคา่ใช้จา่ยสนาม = คา่ใช้จา่ยสนาม 

  ราคาต้นทนุ x ร้อยละงานคา่ต้นทนุทางอ้อม = คา่ต้นทนุทางอ้อม 

3.4.5 แสดงข้อมูลท้ังหมด เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  

 เป็นหนว่ยท่ีใช้ในการตรวจสอบข้อมลู โดยแสดงข้อมลูทัง้หมดท่ีเลือกไว้อีกที ก่อนท าการ

ค านวณ ประมาณราคาต้นทนุ เนือ้หาท่ีต้องการในการตรวจสอบ มีหวัข้อ ดงันี ้

 ข้อมลูท่ีมาจากโมเดลมีความสมบรูณ์ ตวัเลขออกมาครบหรือไม่ 

 ในกรณีท่ีต้องการประมาณราคาเฉพาะสว่น จ านวนห้องออกมาครบหรือไม่ 

 งานระบบท่ีอยูใ่นขอบขา่ยการท างานครบทกุระบบหรือไม่ 

 คา่ใช้จา่ยสนาม(Site Expenses) และคา่ต้นทนุทางอ้อม (Indirect Cost) ก าหนดครบ

หรือไม ่
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3.4.6 การค านวณ 

 สว่นนีเ้ป็นส่วนการท างานหลกัท่ีจะใสร่าคา และค านวณตามเง่ือนไขท่ีตัง้ไว้ ซึง่การก าหนด

ข้อมลูความสมัพนัธ์ของรหสักบัองค์ประกอบอาคาร และ ราคาตอ่หนว่ยในรหสันัน้มีหลากหลายวิธี 

แตท่างผู้ศกึษาเลือกการก าหนดข้อมลูผ่านตารางจาก Microsoft excel มาใช้ก าหนดความสมัพนัธ์

เพ่ือใช้ในการค านวณ เน่ืองด้วยเป็นการจดัการข้อมลูท่ีทางผู้ใช้งานทัว่ไปสามารถบริหารจดัการได้

ง่าย และ ข้อมลูบางเร่ืองเชน่ ราคาสิ่งของในท้องตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลงบอ่ย ท าให้ผู้ใช้งาน

ทัว่ไปสามารถปรับข้อมลูให้ทนัสมยัได้ตลอดเวลา โดยมีหลกัในการค านวณดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่39 ขัน้ตอนการค านวณของโปรแกรมเสริม 
 

 

ข้อมลูทัง้หมด 

ก าหนดรหสัให้กบั

ข้อมลู 

ใสร่าคาตอ่หนว่ย
ให้กบัข้อมลูท่ีก าหนด

รหสัแล้ว 

ต้นทนุคา่ก่อสร้าง

โดยตรง 

ตารางก าหนดความสมัพนัธ์รหสักบัองค์ประกอบอาคาร 
ดแูลโดยสถาปนิกและแผนกประมาณราคา 

ตารางแสดงความสมัพนัธ์ของ รหสั และราคาตอ่หน่วย  
ดแูลโดยแผนกประมาณราคา 

เปอร์เซนต์ตอ่ราคาต้นทนุของคา่ใช้จา่ยสนาม และคา่

ต้นทนุทางอ้อม 

ต้นทนุการก่อสร้าง 
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เน่ืองจากโปรแกรมเสริมท่ีออกแบบมานัน้จะต้องน าความสมัพนัธ์ของราคาตอ่หนว่ย และ

ความสมัพนัธ์ในการใสร่หสัมาใช้ ดงันัน้ต้องมีการก าหนดฐานข้อมลูด้านราคา โดยเก็บเป็น

นามสกลุ .csv ดงันี ้

 
ภาพที ่40 ตวัอย่างฐานข้อมูลดา้นราคา 

 ลกัษณะการเก็บข้อมลูเป็นรูปแบบ ดงันี ้

 

 

ดงัตวัอยา่งเชน่  

Interior Wall,None,0 

Interior Wall,CB. plaster with paint 2 side,700 

Interior Wall,Gyp bd. w/paint 2side,600 

Interior Wall,Gyp bd. w/glasswool+paint 2side,800 

Interior Wall,Glass with 4 side frame,2500 

Interior Wall,Clean panel,2000 

 

 

ชนิดขององค์ประกอบอาคาร,รายละเอียดขององค์ประกอบนัน้ๆ,ราคา 
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3.4.7 แสดงผลการค านวณ 

 การแสดงผลท่ีต้องการนัน้ จะเป็นการน าผลลทัธ์ทัง้หมดมารวมกนัและแสดงต้นทนุการ

ก่อสร้างอาคารทัง้หมดได้ทนัทีเพ่ือท่ีสถาปนิกจะได้น าราคานัน้ไปวิเคาระห์ตอ่ได้ทนัที โดยท่ีราคา

ควรท่ีจะแสดงได้ดงันี ้

(ก) แสดงผลเฉพาะงานระบบ 

(ข) แสดงผลเฉพาะงานอาคาร (งานสถาปัตยกรรม และงานโครงสร้าง) 

(ค) แสดงผลรวมทัง้หมด (งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานระบบ) 

ก. การคิดการแสดงผลเฉพาะงานระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข. การคิดการแสดงผลเฉพาะองค์ประกอบอาคารในงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) งานระบบแตล่ะระบบ x พืน้ท่ีการใช้งาน = พืน้ท่ีงานระบบแตล่ะระบบ 

(2) พืน้ท่ีในแตล่ะระบบ x ราคาตอ่หน่วยในแตล่ะระบบ = ต้นทนุงานระบบในแตล่ะระบบ 

(3) ผลรวมต้นทนุงานระบบทัง้หมดในขอบเขตของงาน 

(4) ผลรวมต้นทนุงานระบบ x ร้อยละงานใช้จา่ยสนาม = คา่ใช้จา่ยสนามงานระบบ 

(5) ผลรวมต้นทนุงานระบบ x ร้อยละงานต้นทนุทางอ้อม = คา่ต้นทนุทางอ้อมงานระบบ 

(6) การแสดงผลรวมงานระบบ (3)+(4)+(5) 

 

(1) องค์ประกอบอาคาร x พืน้ท่ี = พืน้ท่ีองค์ประกอบอาคาร 

(2) พืน้ท่ีองค์ประกอบอาคาร x ราคาตอ่หนว่ย = ต้นทนุองค์ประกอบอาคาร 

(3) ผลรวมต้นทนุองค์ประกอบอาคารในงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ทัง้หมด 

(4) ผลรวมต้นทนุองค์ประกอบอาคาร x ร้อยละงานใช้จา่ยสนาม = คา่ใช้จา่ยสนามงาน

องค์ประกอบอาคารในงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ 

(5) ผลรวมต้นทนุองค์ประกอบอาคาร x ร้อยละงานต้นทนุทางอ้อม = คา่ต้นทนุทางอ้อม

องค์ประกอบอาคารในงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ 

(6) การแสดงผลรวมองค์ประกอบอาคารในงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ (3)+(4)+(5) 
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ค. การคดิการแสดงผลทัง้หมด 

 

 

 

3.4.8 ประเมินวิเคราะห์ และเสนอวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) 

ในด้านของผลลพัท์ท่ีต้องการจากโปรแกรมท่ีท าการศกึษา ผลท่ีได้จากโปรแกรมต้อง

สามารถตอบสนองข้อมลูท่ีจะน าไปใช้ตอ่ในสว่นของการท าการควบคมุต้นทนุการก่อสร้าง ซึง่ทาง

หนว่ยงานโดยปกตจิะท าการประเมิน และน าเสนอให้ทางเจ้าหรือท่ีเรียกวา่ วิศวกรรมคณุคา่ Value 

Engineering(VE) เพ่ือผลลพัท์หลายด้าน เชน่ให้อาคารนัน้มีประสิทธิภาพท่ีดีขึน้ หรือปรับให้ราคา

อยูใ่นงบประมาณ โดยทัว่ไปจะมีการน าเสนอในหลายด้าน ดงัตวัอยา่งเชน่ 

 เสนอเปล่ียนองค์ประกอบอาคาร เชน่ เปล่ียนชนิดผนงัภายนอก 

 เสนอเปล่ียนเป็นบางพืน้ท่ี เช่น เปล่ียนวสัดพืุน้ห้องน า้ เปล่ียนวสัดหุ้องสะอาด (Clean 

Room) เป็นต้น 

ทัง้นีค้วรท่ีจะมีวสัดท่ีุเหมาะสมกบัองค์ประกอบอาคารนัน้ๆให้เลือก และเม่ือท าการปรับเปล่ียน

วสัดแุล้ว ราคาตอ่หน่วย พร้อมทัง้รายละเอียดการแสดงผลควรท่ีจะเปล่ียนแปลงตามวสัดท่ีุเลือก 

วิธีการคิด  

 

 

เม่ือเปล่ียนวสัด ุหรือองค์ประกอบอาคารใหม่วิธีคิด ดงันี ้

 

 

ตวัอยา่งการเขียนโปรแกรมท่ีใช้ 

class InWallSpec 
    {// for get CSV for Wall Spec 
            public string InWallCode { get; set; } 

องค์ประกอบอาคารเดมิ x พืน้ท่ี x ราคาตอ่หน่วย = ต้นทนุองค์ประกอบอาคารเดมิ 

 

องค์ประกอบอาคารVE x พืน้ท่ี x ราคาตอ่หน่วย = ต้นทนุองค์ประกอบอาคารVE 

เป็นผลรวมของ 4.7.1 การคิดการแสดงผลเฉพาะงานระบบ + 4.7.2การคิดการแสดงผลเฉพาะ

องค์ประกอบอาคารในงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ 
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            public string InWallMat { get; set; } 
            public string InWallCost { get; set; } 
            public InWallSpec(string aInWallCode, string aInWallMat, string aInWallCost) 

{ 
                this.InWallCode = aInWallCode; 
                this.InWallMat = aInWallMat; 
                this.InWallCost = aInWallCost; 

} }       
List<InWallSpec> InWallMatListA = new List<InWallSpec>(); 
string[] InWallMatLine = System.IO.File.ReadAllLines(InWallSpecDataPath); 
foreach (string aa in InWallMatLine) 
{ 

{ 
string[] mCC = aa.Split(','); 
InWallMatListA.Add(new InWallSpec(mCC[0], mCC[1], mCC[2])); 
} 

โมดลูด้านบนเป็นการสร้าง class ขึน้มาเพื่อเก็บฐานข้อมลูของผนงั(Walls)มาเก็บไว้ในList เพ่ือ
พร้อมใช้ในการเลือกข้อมลูเข้ามาแทนท่ีข้อมลูท่ีได้จากโปรแกรมAutodesk Revit  
cbx2101_WA_IN_A.DataSource = InWallMatListA; 
cbx2101_WA_IN_A.DisplayMember = "InWallMat"; 
cbx2101_WA_IN_A.ValueMember = "InWallCost"; 
private void cbWallASpec_SelectionChangeCommitted(object sender, EventArgs e) 
        { 
         InWallSpec InWallObjA = cbx2101_WA_IN_A.SelectedItem as InWallSpec; 
            if (InWallObjA != null) 
                lbl2101_WA_IN_A.Text = InWallObjA.InWallCost;} 
โมดลูด้านบนเป็นก าหนดให้Labelแสดงคา่ราคา(cbx2101_WA_IN_A.ValueMember = 
"InWallCost")ตามComboBoxท่ีเปล่ียนไปตามการเลือกคา่ซึง่แสดงช่ือวสัดุ
(cbx2101_WA_IN_A.DisplayMember = "InWallMat") 
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3.4.9 แสดงผลและออกเป็นรายงาน 

 เป็นการสรุปรายงานผลทัง้หมด โดยท่ีการแสดงผลในการค านวณนัน้ ควรท่ีจะแสดง

ออกมาในรูปแบบท่ีเป็นตารางท่ีสามารถเปิดในโปรแกรมMicrosoft Excel ท่ีเป็นโปรแกรมหลกัใน

การตรวจสอบในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัราคาในองค์กร เพ่ือให้สะดวกกบัการจดัการ หรือการน าไปใช้ตอ่ใน

ขัน้ตอนถดัไป 

3.5 สรุปการท างาน 

ในการท างานด้วยระบบสารสนเทศอาคารนัน้ ถึงแม้วา่จะสะดวกและได้ข้อมลูทัง้เชิง

ปริมาณและไมใ่ชป่ริมาณได้ แตก่ารท างานนัน้จะต้องอ้างอิงมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ซึง่จะ

อ้างอิงมาตรฐานขององค์กรก็ได้ ขึน้อยูก่บัข้อมลูและผลลพัท์ท่ีต้องการท่ีมาจากการออกแบบใน

ระบบสารสนเทศอาคารนัน้ๆ ซึง่การอ้างอิงมาตรฐานนัน้ ควรท่ีจะเตรียมตัง้แตเ่ร่ิมต้นโปรเจค 

ถึงแม้วา่การท่ีจะมาปรับเปล่ียนในระหว่างการท างานจะเป็นเร่ืองท่ีไมใ่ชว่า่จะเป็นไปไมไ่ด้ แตก่าร

ท านัน้จะเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากและใช้เวลามาก และอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้สงู 

ในการเร่ิมต้นการท างานมีข้อในการค านงึดงันี ้

 การเตรียมไฟล์ต้นฉบบั (Template File) เพ่ือให้การท างานมีความสะดวก และเป็นการ

ก าหนดเง่ือนไขในการท าโปรเจคนัน้ๆได้ พร้อมทัง้การก าหนดมมุมองตา่งๆ เพ่ือท่ีจะ

สามารถตรวจสอบความถกูต้องของโมเดล และข้อมลูท่ีจะได้ออกมาจากโมเดลนัน้ๆ 

 การตัง้ช่ือขององค์ประกอบอาคาร  

 ก าหนดวิธีการขึน้โมเดลในการท างาน เชน่ ในกรณีท่ีต้องการคิดราคาโดยแบง่เป็นชัน้ ต้อง

ขึน้โมเดลแบง่เป็นชัน้ หรือโมเดลชิน้ไหนควรขึน้ตอนขัน้ไหน เชน่ ในขัน้ตอนการออกแบบ

เบือ้งต้น การใสว่สัด ุพืน้ หรือการขึน้โมเดลฝา้เพดาน อาจจะไมมี่ความจ าเป็น 

 การก าหนดข้อมลู เชน่ Occupancy และ Occupant เพ่ือให้สอดคล้องกบัการดงึข้อมลู

จากฐานข้อมลูมาใช้งาน 

 การก าหนดท่ีบนัทึกฐานข้อมลู และการแก้ไขฐานข้อมลูให้ทนัสมยั  
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บทที่ 4  

การทดลองใช้และผลการพัฒนาโปรแกรม 

 จากแนวความคดิทัง้หมดสามารถพฒันาวิธีการท างานและพฒันาโปรแกรมเสริม เพื่อชว่ย

ในการประมาณราคา เพ่ือการควบคมุต้นทนุโดยอาศยัแบบจ าลองสนเทศอาคาร โดยมีขัน้ตอนการ

ท างานดงันี ้

 
ภาพที ่41 แสดงขัน้ตอนการท างานทัง้ระบบ 
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1.1 การออกแบบและเตรียมข้อมูลโดยใช้โปรแกรมAutodesk Revit 
ในการการท างานออกแบบโดยโปรแกรม Autodesk Revit ท่ีทางองค์กรใช้นัน้ สามารถท่ีจะ

เตรียมไฟล์ต้นฉบบั (Template file) โดยก าหนดองค์ประกอบอาคารเบือ้งต้นท่ีต้องการ พร้อมทัง้

ตัง้ช่ือองค์ประกอบนัน้ๆ เตรียมพร้อมตัง้แตเ่ร่ิมโครงการเพ่ือสามารถน าข้อมลูมาใช้ตอ่ได้ ดงั

ตวัอยา่งเชน่ 

 
ภาพที ่42 ตวัอย่างการเตรียมองค์ประกอบผนงั และหน้าต่างในไฟล์ตน้ฉบบั 

 

 รูปดงัท่ีแสดงมาเป็นการเตรียมองค์ประกอบอาคาร ผนงั และหน้าตา่ง ท่ีมีการตัง้ช่ือเพ่ือให้

สอดคล้องกบัผลลพัธ์ท่ีต้องการ โดยเม่ือเปิดไฟล์ต้นฉบบั (Template File) มาก็จะมีองค์ประกอบ

ตา่งๆพร้อมให้ใช้งานได้ทนัที 
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นอกจากการเตรียมองค์ประกอบอาคารไว้ในไฟล์ต้นฉบบัแตแ่รกแล้วนัน้ ไฟล์ต้นฉบบัยงั

สามารถท่ีจะเตรียมตัง้มมุมอง(View) เพ่ือท่ีจะสามารถตรวจสอบความถกูต้องของการออกแบบ

เพ่ือให้ได้ข้อมลูถกูต้องตามท่ีต้องการ ดงัตวัย่างเชน่ 

 
ภาพที ่43 การตัง้มมุมองเพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งขององค์ประกอบอาคาร 

 

จากภาพท่ี 43 แสดงเป็นการตัง้คา่มมุมองในไฟล์ต้นฉบบัการตรวจสอบผนงัภายนอก

ภายใน วา่ใช้องค์ประกอบอาคารได้ถกูต้องหรือไม ่โดยใช้การแสดงสีเพ่ือให้สงัเกตไุด้ง่าย 

สว่นในขัน้ตอนการดงึข้อมลูออกมาทัง้ในสว่นท่ีเป็นโมเดลและข้อมลูท่ีไมใ่ชโ่มเดลท่ีส่ง

ข้อมลูออกมาโดยใช้โปรแกรมเสริมช่ือ Dynamo ท่ีมาพร้อมกบั Autodesk Revit ตัง้แต ่version 

2017 เป็นต้นมาตัง้แตต่อนติดตัง้โปรแกรม ทางผู้ศกึษาได้เตรียมติดตัง้ script ท่ีเขียนเข้าไปติดตัง้ท่ี

แถบค าสัง่ Dynamo Player เพ่ือให้สะดวกในการใช้งานดงัรูป 

 
ภาพที ่44 แสดงแถบค าสัง่Dynamo Player 
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เม่ือเลือกค าสัง่ใน Dynamo Player จะมีค าสัง่ขึน้มา เพ่ือสง่ข้อมลูออกไปเก็บไว้เพ่ือ

ท างานในขัน้ตอนถดัไป โดยมีลกัษณะให้เลือกดงัรูป   

 
ภาพที ่45 แถบแสดงค าสัง่ต่างๆในDynamo Player ทีเ่ตรียมไว ้

 

4.2 ลักษณะและการใช้งานของโปรแกรมเสริม 

 การออกแบบการท างานของโปรแกรม(Interface) ได้ออกแบบให้ทางผู้ใช้ (user) เข้าใจได้

ง่าย จงึออกแบบให้แสดงทัง้หมดอยูใ่นหน้าการท างานเดียว โดยแบง่เป็นพืน้ท่ีและการใช้งาน ดงันี  ้

 
ภาพที ่46 หนา้ต่างการใช้งานของโปรแกรม 
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4.2.1   ปุ่ มส าหรับไปเลือกกลุม่ข้อมลูท่ีบนัทกึเป็นนามสกลุ.xlsx ออกมาจาก

โมเดลท่ีออกแบบในระบบสารสนเทศอาคาร (ในกรณีนีใ้ช้ โปรแกรมAutodesk Revit ใน

การศกึษา) 

 
ภาพที ่47 หนา้จอทีแ่สดงข้ึนมาใหเ้ลือกกลุ่มข้อมูลเป็นนามสกลุ .xlsx 

 

4.2.2  หน้าจอการแสดงผล เป็นพืน้ท่ีเตรียมไว้ส าหรับการแสดงผล ไมว่า่จะเป็นข้อมลูท่ีได้มา

โดยตรงจากการท างานระบบสารสนเทศอาคาร หรือผลลพัท์ท่ีน ามาค านวณเรียบร้อบแล้ว 

 
ภาพที ่48 หนา้จอการแสดงผล 
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4.2.3  ค าอธิบายเพิ่มเตมิ เน่ืองจากหน้าจอการแสดงผลนัน้ใช้ร่วมกนัในหลายการแสดงผล 

ดงันัน้สว่นนีจ้ะเป็นการแสดงรายละเอียด หรือค าอธิบายในแตล่ะการแสดงผล 

4.2.4  หวัข้อของงานระบบท่ีอยูใ่นขอบเขตการท างาน (MEP scope of Work) เป็นหวัข้อท่ีพร้อม

ให้เลือกว่างานระบบใดท่ีอยู่ในขอบเขตการท างาน เม่ือท าการเลือกหวัข้อใดแล้ว จะเป็นการไปดงึ

ข้อมลูในฐานข้อมลูมาค านวณ โดยท่ีการค านวณจะแบง่ในแตล่ะพืน้ท่ี คณูกบัราคาตอ่หนว่ยของ

การใช้งานพืน้ท่ีนัน้ๆ 

 
ภาพที ่49 หวัข้อขอบเขตงานระบบ 
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4.2.5 งานคา่ใช้จา่ยโครงการ ก าหนดโดยประมาณเป็นคา่อตัราร้อยละ โดยแบง่เป็นงานชัว่คราว 

และงานคา่ด าเนินการ 

 
ภาพที ่50 ก าหนดค่าใช้จ่ายโครงการ 

 

4.2.6  ในกรณีท่ีมีการปรับชนิดขององค์ประกอบอาคาร หรือวสัด ุหลงัจากท่ีค านวณแล้ว 

สามารถ เลือกปรับลดได้ตามหวัข้อ และฐานข้อมลูท่ีเตรียมไว้ โดยแบง่ตามองค์ประกอบอาคาร 

 
ภาพที ่51 องค์ประกอบอาคารทีป่รับเปลีย่น ตามรหสัองค์ประกอบอาคาร 
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ภาพที ่52 องค์ประกอบอาคารพร้อมข้ึนมาใหเ้ลือก พร้อมราคา 

 

4.2.7   พืน้ท่ีในการแสดงผลในการค านวณผลรวมทัง้หมด โดยการแสดงผลขึน้อยูก่บัรูปแบบการ

ค านวณในข้อ 3.3.6 

 
ภาพที ่53 การแสดงผลค านวณ 

 

4.2.8  ก าหนดการแสดงผลการค านวณ โดยในท่ีนีแ้บง่การแสดงผลการค านวณแบง่ออกเป็น 3 

รูปแบบ คือ  

 MEP Cost   เป็นการแสดงผลเฉพาะงานระบบเทา่นัน้ 

 Building Cost   เป็นการแสดงผลในสว่นของงานสถาปัตย์ และงานโครงสร้าง 

 Total Calculation แสดงผลทัง้งานระบบ งานสถาปัตย์ และงานโครงสร้าง  

 

ภาพที ่54 รูปแบบการแสดงผลการค านวณ 
 

4.2.9 ปุ่ มสง่รายงานท่ีแสดงผลตามหวัข้อท่ีเลือกการค านวณ ตามข้อ3.3.6 

ออกเป็นนามสกลุ.xlsx เพ่ือน าไปเปิดเพ่ือท างานอ่ืนๆตอ่ในโปรแกรม Microsoft Excel 

4.2.10 ปุ่ มปิดโปรแกรม หลงัจากการท างานครบทัง้หมด 
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4.3 ขัน้ตอนการใช้งานทัง้ระบบ 

4.3.1  เปิดโปรแกรม Autodesk Revit เพ่ือท าการออกแบบโดยเลือกไฟล์ตัง้ต้น (Template File) 

ท่ีเตรียมไว้ 

 
ภาพที ่55 การเลือกไฟล์ตัง้ต้นเพือ่เร่ิมตน้การออกแบบ 

4.3.2  ออกแบบพร้อมท าแบบตามมาตรฐานไฟล์ตัง้ต้น (Template File) เม่ือได้โมเดลท่ีต้องการ 

แล้วท าการตรวจสอบความถกูต้องของโมเดล โดยเปิดมมุมอง (View) ท่ีเตรียมไว้ตรวจสอบ 

 
ภาพที ่56 มมุมองทีเ่ตรียมในไฟล์ตัง้ตน้ทีเ่ตรียมไวส้ าหรับการตรวจสอบ 
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4.3.3  หลงัจากตรวจสอบความถกูต้องของโมเดลและข้อมลู พร้อมท่ีจะสง่ข้อมลูออกมาท าการ

คดิราคา ให้เลือกแถบ Manage/Visual Programming/Dynamo Player เลือกค าสัง่ 

GetTypeNameToExcel_Room_Final_Volumn โดยมีเง่ือนไข ต้องเปิดโมเดลให้เห็นข้อมลู

ทัง้หมดท่ีต้องการจะสง่ออกไปประมาณราคา ทัง้นีโ้ปรแกรมท่ีเขียนขึน้นัน้ ก าหนดให้ส่งข้อมลู

เฉพาะสว่นท่ีเปิดแสดงให้เห็นไว้เทา่นัน้ ทัง้นีเ้พ่ือท่ีบางกรณีต้องการตรวจสอบเฉพาะสว่น เชน่ 

ตรวจสอบเฉพาะข้อมลูชัน้ 2 แทนท่ีจะต้องตรวจสอบข้อมลูทัง้โครงการท่ีมีข้อมลูมาก ก็สามารถดู

ได้สะดวกขึน้ แตท่ัง้นีก็้มีข้อควรระวงั กรณีท่ีเปิดโมเดลไม่ครบสมบรูณ์ ข้อมลูจะถกูสง่ไปเฉพาะท่ี

แสดงเทา่นัน้ ในสว่นท่ีปิด หรือซอ่นไว้ ข้อมลูดงักลา่วจะไม่ถกูสง่ออกไปด้วย 

 
ภาพที ่57 หนา้จอของDynamo Player ทีแ่สดงข้ึนมา 
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4.3.4 เม่ือเลือก Dynamo Player แล้วจะมีไฟล์ Excel ขึน้มา ซึง่จะแสดงให้เห็นทัง้องค์ประกอบ

อาคาร (Element) และข้อมลูช่ือห้องและพืน้ท่ี (Room) ท าการตรวจสอบข้อมลู และท าการบนัทกึ 

 
ภาพที ่58 ข้อมูลแสดงองค์ประกอบอาคาร (Element) 

 

 
ภาพที ่59 ข้อมูลแสดงข้อมูลชื่อหอ้งและพืน้ที ่(Room) 
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4.3.5  เปิดโปรแกรม PrelimEstimater ขึน้มา แล้วเลือกไฟล์Excel ท่ีท าการบนัทกึไว้ โดยเลือกท่ี

ปุ่ ม Get Data 

4.3.6  ก าหนดของเขตงานระบบท่ีเก่ียวข้อง และใสค่า่ร้อยละของงานชัว่คราว (Temporary 

Percentage) และคา่ต้นทนุทางอ้อม (Overhead Percentage) เพ่ือท่ีจะท าการประมาณราคา 

4.3.7  เลือกวิธีการค านวณ ตามข้อ 4.2.8 ราคาจะแสดงท่ี Total Cost โดยแสดงหนว่ยเป็น บาท  

4.3.8  กรณีท่ีมีความจ าเป็นในการวิเคราะห์วิศวกรรมคณุคา่ (Value Engineering) ให้เลือกใน

สว่น Cost Trial ตามท่ีแสดงในข้อ 4.2.6 

4.3.9  โปรแกรมสามารถสง่รายงานออกเป็นนามสกลุ .xlsx โดยเลือกท่ีปุ่ ม Report ตามข้อ 4.2.9 

และ ปิดโปรแกรม โดยเลือกปุ่ ม Close ตามข้อ 4.2.10 เป็นการจบการท างาน 

4.4 ผลการทดลองใช้โปรแกรม 

4.4.1 ทดลองใช้งานกับโครงการออกแบบ 

การใช้งานเพื่อควบคมุต้นทนุการก่อสร้างอาคารมีความแมน่ย าและร่นระยะเวลาในการ

พฒันาแบบ เพราะวา่สถาปนิกสามารถปรับแก้ไข และ/หรือ ปรับเปล่ียนวสัด ุองค์ประกอบอาคาร

โดยท่ีได้ข้อมลูเร่ืองราคาโดยทนัที โดยมีรายละเอียดการทดลองน าไปใช้ดงันี  ้

การทดลองใช้งานกบัอาคารโรงงาน และ ส านกังาน สงูไมเ่กิน 4 ชัน้ โครงสร้างเป็น 

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบเสา-คาน พบวา่ ราคาในสว่นของงานอาคาร คืองาน

สถาปัตยกรรม และงานโครงสร้าง ราคาตา่งไมถ่ึงร้อยละ 10  กบัราคาท่ีท าการประเมินด้วยวิธี

ละเอียด (ถอดปริมาณด้วยการถอดวสัดอุปุกรณ์ในแตล่ะชนิด) สว่นในด้าน ราคาด้านงานระบบ 

ราคาตา่งอยูใ่นชว่ง ร้อยละ 5-20 ของการคิดราคาปกติ 

ในการทดลองใช้งานกบัอาคารโรงงาน และส านกังาน ท่ีเป็นโครงสร้างคอนกรีตอดัก าลงั

สงู (Post Tension) นัน้ ราคาน้อยกวา่ความเป็นจริงร้อยละ10-20 สว่นในด้าน ราคาด้านงานระบบ 

ราคาตา่งอยูใ่นชว่ง ร้อยละ 5-20 ของการคิดราคาปกติ 

เม่ือท าการเปรียบเทียบกบัการส ารวจการประมาณราคาในองค์กรโดยการคิดในปัจจบุนั 

การคิดราคาตอ่ตารางเมตร ความคลาดเคล่ือน 10-20% , การคิดราคาแยกตามวสัด ุความคลาด

เคล่ือน น้อยกวา่ 10% และการคิดราคาแบง่ตามพืน้ท่ี/ห้อง ความคลาดเคล่ือน น้อยกว่า 10% 
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ผู้ท าการศกึษาพบวา่การใช้ราคาตอ่หนว่ยท่ีอ้างอิงกบัโปรแกรมนัน้ ทางผู้ศกึษาใช้ราคาตอ่

หนว่ยทัว่ไปท่ีใช้กบัอาคารแนวราบ ซึง่ในกรณีท่ีเป็นอาคารท่ีใช้โครงสร้างคอนกรีตอดัก าลงัสงู 

(Post Tension) นัน้ควรท่ีจะต้องใช้ ราคาตอ่หนว่ยท่ีแตกตา่งออกไป 

4.4.2 ความคิดเหน็จากผู้เก่ียวข้อง 

จากการทดลองใช้โปรแกรมและการสอบถามความคดิเห็นจากผู้ เก่ียวข้องด้วยการแสดง

วิธีท าให้ด ูและเปิดโอกาสให้สอบถาม ทัง้สถาปนิกเฉพาะผู้ ท่ีใช้ระบบสารสนเทศอาคารเป็นประจ า 

แผนกประมาณราคา และ แผนก BIM ขององค์กร มีความเห็นสรุป ดงันี ้ 

 การปรับปรุงฐานข้อมลูใช้งานง่าย 

 Template ท่ีใช้อยูใ่นองค์กรในปัจจบุนั ยงัไมส่ามารถตอบสนองกบัการท างานด้วย

โปรแกรมนี ้ควรน ามาพิจารณา 

 รหสัท่ีใช้ในการอ้างอิง ยงัไมส่อดคล้องกบัมาตรฐานกบัFamily ท่ีเตรียมไว้ ควรปรับให้เข้า

กนั 

 ควรน ามาปรับปรุงให้เข้ากบัรหสัการคดิราคา และระบบของรหสัท่ีองค์กรใช้อยูใ่นปัจจบุนั 

 ควรมีการน าไปพฒันาตอ่ในขัน้ตอนการออกแบบ และคิดราคาในขัน้รายละเอียดตอ่ไป 
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บทที่ 5 

สรุปผลการพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

บทท่ี5 แสดงผลสรุปของการศกึษาและพฒันาโปรแกรมเสริม และข้อเสนอแนะท่ีน่าจะเป็น

ประโยชน์ในการพฒันาตอ่ไป 

5.1 สรุปผล 

การพฒันาระบบการควบคมุต้นทนุ โดยอาศยัแบบจ าลองสารสนเทศอาคารท่ี

ท าการศกึษา พบว่าการใช้แบบจ าลองสารสนเทศอาคารเพ่ือการควบคมุต้นทนุนัน้ สามารถท าได้

หลากหลายขึน้อยูก่บัจะน าข้อมลูสว่นใดไปใช้ ซึง่ในท่ีนีท้างผู้ท าการศกึษา ได้ออกแบบระบบการ

ควบคมุต้นทนุ โดยอาศยัข้อมลูการสอบถามของบคุคลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบและ

ประมาณราคา รวมทัง้ผู้ ท่ีท างานในระบบสารสนเทศอาคารขององค์กร โดยการศกึษานีต้อบสนอง

เฉพาะการออกแบบเบือ้งต้น ซึง่การแก้ไขแบบในขัน้ตอนนีจ้ะมีการแก้ไขบอ่ยครัง้และส่งผลตอ่

ราคามากท่ีสดุ ทางผู้ศกึษาได้ใช้รหสัเป็นส่ือการในการประมาณราคา โดยท าการศกึษารหสัตา่งๆท่ี

เก่ียวข้องกบัการท างานในระบบสารสนเทศอาคาร โดยเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานโดยใช้

โปรแกรม Autodesk Revit และการประมาณราคา ซึง่ได้อ้างอิงมาตรฐานรหสัต้นทนุก่อสร้าง

อาคาร พ.ศ.2555 ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูภมัภ์ เป็นส่ือกลางในการ

ก าหนดราคาลงไปในแตล่ะองค์ประกอบอาคาร และใช้รหสัเดียวกนันีใ้นการควบคมุต้นทนุ

รายละเอียดการทดลองน าไปใช้ดงันี ้

การทดลองใช้งานกบัอาคารโรงงาน และ ส านกังาน สงูไมเ่กิน 4 ชัน้ โครงสร้างเป็น 

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบเสา-คาน พบวา่ ราคาในสว่นของงานอาคาร คืองาน

สถาปัตยกรรม และงานโครงสร้าง ราคาตา่งไมถ่ึงร้อยละ 10  กบัราคาท่ีท าการประเมินด้วยวิธี

ละเอียด (ถอดปริมาณด้วยการถอดวสัดอุปุกรณ์ในแตล่ะชนิด) สว่นในด้าน ราคาด้านงานระบบ 

ราคาตา่งอยูใ่นชว่ง ร้อยละ 5-20 ของการคิดราคาปกติ 

ในการทดลองใช้งานกบัอาคารโรงงาน และส านกังาน ท่ีเป็นโครงสร้างคอนกรีตอดัก าลงั

สงู (Post Tension) นัน้ ราคาน้อยกวา่ความเป็นจริงร้อยละ10-20 สว่นในด้าน ราคาด้านงานระบบ 

ราคาตา่งอยูใ่นชว่ง ร้อยละ 5-20 ของการคิดราคาปกติ 
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เม่ือท าการเปรียบเทียบกบัการส ารวจการประมาณราคาในองค์กรโดยการคิดในปัจจบุนั 

การคิดราคาตอ่ตารางเมตร ความคลาดเคล่ือน 10-20% , การคิดราคาแยกตามวสัด ุความคลาด

เคล่ือน น้อยกวา่ 10% และการคิดราคาแบง่ตามพืน้ท่ี/ห้อง ความคลาดเคล่ือน น้อยกว่า 10% 

การใช้งานเพื่อควบคมุต้นทนุการก่อสร้างอาคารมีความแมน่ย าและร่นระยะเวลาในการ

พฒันาแบบ เพราะวา่สถาปนิกสามารถปรับแก้ไข และ/หรือ ปรับเปล่ียนวสัด ุองค์ประกอบอาคาร

โดยท่ีได้ข้อมลูเร่ืองราคาโดยทนัที 

5.1.1สรุปข้ันตอนการท างานในแต่ละส่วนย่อยของการพัฒนาโปรแกรม 

ก. ขัน้ตอนท างานด้วยระบบสารสนเทศอาคาร 

การท างานด้วยระบบสารสนเทศอาคาร (BIM) นัน้มาตราฐานตา่งๆ เป็นเร่ืองท่ีมี

ความส าคญัมาก ซึง่การพฒันาโปรแกรมในการศกึษาในครัง้นี ้มีเร่ืองท่ีต้องค านงึดงันี ้ 

 การตัง้ช่ือไฟล์ การตัง้ช่ือองค์ประกอบอาคารตา่งๆ รวมถึงการตัง้ช่ือ parameter  

 ขัน้ตอนการสร้างโมเดล (Model) 

 การเตรียมไฟล์มาตราฐานในการเร่ิมงาน (Template File) 

 การเตรียมองค์ประกอบอาคารเบือ้งต้นในไฟล์มาตราฐานในการเร่ิมงาน (Template File) 

ข. การเลือกขัน้ตอนการออกแบบ 

การเลือกขัน้ตอนในการออกแบบท่ีใช้ในการประมาณราคา เลือกขัน้ตอนการออกแบบ

เบือ้งต้นเพราะจากการสอบถามข้อมลูในองค์กร พบว่าขัน้ตอนการออกแบบเบือ้งต้นมีการ

เปล่ียนแปลงแบบท่ีสง่ผลกบัราคา มีความถ่ีในการเปล่ียนบอ่ยครัง้ท่ีสดุ 

ค. การเลือกรหสัมาตราฐานท่ีใช้ในการก าหนดราคา 

รหสัมาตราฐานท่ีใช้กบัระบบสารสนเทศอาคารนัน้ มีมาตราฐานท่ีเก่ียวข้องมากมาย และ

ในแตล่ะรหสัมาตราฐานก็มีจดุประสงค์ในการน าไปใช้ท่ีแตกตา่งกนั เหตผุลท่ีเลือกรหสัต้นทนุ

ก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2555 ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ เหตเุพราะรหสัมาตราฐานนีไ้ด้รับ

การออกแบบ และการจดัหมวดหมู ่เพ่ือจดุประสงค์ในการควบคมุต้นทนุราคาคา่ก่อสร้างของ

โครงการ แตก่ารท างานด้วยโปรแกรม Autodesk Revit ยงัไมต่อบสนองการท างานในรหสั
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มาตราฐานนี ้จงึน าแนวคิดของ รหสัมาตราฐาน UniFormat มาเป็นแนวทางในการพฒันาการ

ท างาน 

ง. วิธีการสง่ข้อมลูจาก Autodesk Revit 

ขัน้ตอนการดงึข้อมลูจากโปรแกรม Autodesk Revit ทางผู้ศกึษาได้เห็นข้อเดน่ของการใช้

การดงึข้อมลูโดยโปรแกรม Dynamo วา่มีความเหมาะสม จงึเลือกโปรแกรม Dynamo มา

ท าการศกึษาเพ่ือพฒันาการท างานของโปรแกรมเสริมในการศกึษาเน่ืองด้วยเหตผุลดงันี ้

 ดงึข้อมลูได้โดยตรง และก าหนดข้อมลูท่ีจะดงึได้ในระดบัท่ีพอสมควร 

 เป็น Visual Programming การใช้งานเข้าใจง่าย 

 มีNodeท่ีพร้อมใช้งาน และถ้าต้องการค าสัง่มากขึน้สามารถเขียนโปรแกรมเพิ่มขึน้ในNode

ได้ 

 ก าหนดการดงึข้อมลูได้ตามของท่ีเห็นในหน้าจอของโปรแกรมAutodesk Revit ได้ เชน่ ถ้า

กรณีต้องการดปูริมาณเฉพาะงานโครงสร้างเป็นต้น 

จ. แนวความคดิในการพฒันาโปรแกรมเสริม 

 การพฒันาโปรแกรมเสริม การเตรียมฐานข้อมลูมีความส าคญัอยา่งยิ่ง โดยต้องอ้างอิง

ข้อมลูท่ีได้จากการท างานระบบสารสนเทศอาคารโดยโปรแกรม Autodesk Revit และการแก้ไข

ข้อมลูท่ีท าได้สะดวก ซึง่แนวความคดิในการพฒันาโปรแกรมครัง้นี ้มีแนวคิดหลกัท่ีต้องการให้

ผู้ใช้งานท างานสะดวก (User Friendly) ดงันัน้ ฐานข้อมลูท่ีใช้จงึสามารถจดัการโดยโปรแกรม 

Microsoft Excel  

5.1.2 สรุปความสามารถของโปรแกรมเสริม 

 สามารถก าหนดองค์ประกอบอาคารได้อตัโนมตั ิโดยอ้างอิงตารางความสมัพนัธ์ของข้อมลู 

 มีหวัข้อให้เลือกขอบเขตของงานระบบท่ีเก่ียวข้องในโครงการนัน้ๆเพ่ือน ามาประมาณราคา 

 เลือกขอบเขตการแสดงข้อมลูราคา โดยแบง่ออกเป็น 3 รูปแบบคืด แสดงเฉพาะงานระบบ 

แสดงเฉพาะงานโครงสร้างและสถาปัตย์ และแสดงผลราคาของงานอาคารทัง้หมด 

 สามารถเลือกปรับองค์ประกอบอาคารในงานสถาปัตยกรรม เพ่ือควบคมุต้นทนุคา่ก่อสร้าง 
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5.1.3 สรุปการน าปรับไปใช้กับองค์กร 

การทดลองใช้งานของโปรแกรมนัน้ตอบสนองความต้องการขององค์กร ในการท างาน

ปัจจบุนัได้บางสว่นต้องได้รับการปรับปรุงสว่นอ่ืนๆให้เข้ากบัการท างานขององค์กร แตส่ามารถน า

โมดลูในโปรแกรมเสริมนีไ้ปพฒันาตอ่เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานจริงตอ่ได้ ดงัเชน่ 

 ปรับเปล่ียนรหสัอ้างอิงจากมาตรฐานรหสัต้นทนุก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2555 ของวิศวกรรม

สถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูภมัภ์ ไปประยกุต์กบัรหสัต้นทนุ และรหสัท่ี

เก่ียวข้องขององค์กร 

 เปล่ียนการอ้างอิงจากองค์ประกอบอาคาร ไปสูก่ารอ้างอิงโดยวสัดแุละอปุกรณ์อาคารใน

การออกแบบขัน้ละเอียดตอ่ไป 

 
ภาพที ่60 แสดงความแตกต่างขององค์ประกอบอาคาร และวสัดอุาคาร 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 หลงัจากท่ีผู้ศกึษาได้ท าการทดลองโปรแกรมเสริมท่ีพฒันาขึน้มานัน้ ได้พบรวบรวมข้อ

สงัเกตท่ีุได้จากการทดลองเอง และสอบถามความคิดเห็นจากผู้ เก่ียวข้อง ซึง่คิดวา่มีประโยชน์ใน

การพฒันาตอ่ไป ดงันี ้

5.2.1 พัฒนาโปรแกรมเสริมตดิตัง้ในโปรแกรม Autodesk Revit 

 การท างานของโปรแกรมเสริมท่ีพฒันามานัน้แบง่การท างานออกเป็น 2 สว่นคือส่วนท่ี

ท างานบนโปรแกรมAutodesk Revit และโปรแกรมเสริม ซึง่ท าให้ไมเ่กิดความตอ่เน่ือง โปรแกรม

อาจจะพฒันาให้เป็นโปรแกรมเสริม(Plug-in)ตดิตัง้ในโปรแกรม Autodesk Revit ได้ผา่นทาง API 

ท่ีทางโปรแกรมAutodesk Revitเตรียมไว้ ซึง่จะท าให้การสง่ผา่นของข้อมลูได้สะดวกขึน้ ไมต้่อง

เปิด2 โปรแกรมในการท างาน  

5.2.2 เพิ่มการคัดกรองชนิดของอาคารท่ีท าการประมาณราคา 

จากการทดลองพบวา่งานอาคารโรงงาน กบัส านกังานท่ีไมส่งูมาก ไมเ่กิน 4 ชัน้ ราคา

ใกล้เคียงกบัท่ีประมาณราคาปกติ  แตอ่าคารประเภทอ่ืนๆ ต้องใช้ฐานข้อมลูชดุใหม่ จงึควรท่ี

จะต้องมีการเลือกชนิดของอาคารเพ่ือท าการกรองชดุฐานข้อมลูก่อนท่ีจะท าการค านวณ 

5.2.3 เพิ่มการปรับงานวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering)ในงานวิศวกรรม  

ผู้ศกึษามีความคิดเห็นวา่ ในงานด้านโครงสร้าง และงานระบบ มีรายละเอียดตา่งๆท่ี

สามารถน ามาพฒันาในเชิงวิศวกรรมคณุคา่ เชน่การเลือกระบบโครงสร้าง หรือเลือกงานระบบท่ี

แตกตา่งกนั ก็จะสง่ผลตอ่ด้านราคาเช่นเดียวกบังานสถาปัตย์ 

5.2.4 การแสดงผลในรูปแบบเชิงกราฟฟิก 

การอ้างอิงผา่นรหสัควรจะมีความสามารถในการเลือกการแสดงผลการวิเคาระห์ต้นทนุ

อาคารได้ ดงัเชน่ภาพท่ี 61 ท่ีแสดงการน าข้อมลูราคาในแตล่ะรหสัองค์ประกอบอาคารในแตล่ะ

โครงการ เม่ือน ามาเปรียบเทียบกนัในเชิงร้อยละ จะชว่ยให้เห็นวา่โครงการใด มีองค์ประกอบ

อาคารสว่นใดท่ีมีความผิดปกตไิด้ ซึง่ในการทดลองครัง้นี ้ต้องน าไปแสดงผลโดย Microsoft Excel 

แนวตัง้แสดงร้อยละของราคาทัง้โครงการ และแนวนอนแสดงรหสัองค์ประกอบอาคาร 
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ภาพที ่61 แสดงการเปรียบเทียบราคาของแต่ละโครงการในรูปแบบร้อยละในของแต่ละ

องค์ประกอบอาคาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของราคาทัง้โครงการ 

รหสัองค์ประกอบอาคาร 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 

การใช้โปรแกรมDynamoในการดงึข้อมูลจากAutodesk Revit ออกมาเป็นไฟล์.xlsx 

Dynamoเป็นการเขียนโปรแกรมท่ีเรียกว่า Visual Programming เป็นการเขียน

โปรแกรมโดยการเช่ือมค าสัง่ (node) เข้าด้วยกนั โดยท่ีการไหลผ่านของข้อมลู และการ

สัง่งานจะไหลจากทางซ้ายไปทางขวา ตามเส้นที่เช่ือมค าสัง่เข้าด้วยกนั โดยท่ีจะติดมาใน

โปรแกรมAutodesk Revit ตัง้แต่ Autodesk Revit 2018 เป็นต้นมา สว่นรุ่นก่อนหน้าต้อง

ติดตัง้เสริมก่อนใช้งาน ตวัอยา่งค าสัง่ 

นามสกลุของชดุค าสัง่จะอยูใ่นรูปแบบท่ีเป็นนามสกลุ .dyn จะแสดงผลออกมาทางหน้าตา่ง

เฉพาะตวัของโปรแกรม ค าสัง่และการเขียนโปรแกรมจะเป็นรูปแบบเดียวกบัการเขียนโปรแกรม C# 

คือเป็น case sensitive คือตวัพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กมีผลตอ่ค าสัง่ 

 ในการพฒันาโปรแกรมเสริมในการศกึษานีมี้การน าDynamo มาเพื่อดงึข้อมลูท่ีจ าเป็นจาก

Autodesk Revit ออกมาเป็นไฟล์.xlsx เพ่ือท่ีสามารถน าไปเปิดในโปรแกรมMicrosoft Excel โดยท่ี

แบง่ออกเป็นส่วนใหญ่ๆได้ 3 สว่นดงัท่ีแสดงดงัรูป  
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ภาพที ่62 แสดงโปรแกรมทัง้หมดของการดึงข้อมูลออกมาเป็นไฟล์.xlsx 

 

 1.กลุม่ค าสัง่ดงึข้อมลูจาก Room parameter 

 2.กลุม่ค าสัง่ดงึข้อมลูจากองค์ประกอบของโมเดล (Element) 

 3.กลุม่ค าสัง่รวมข้อมลูทัง้หมดสง่ออกมาเป็นนามสกลุ.xlsx 
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1. กลุ่มค าส่ังดงึข้อมูลจาก Room  

 เลือก Categories ช่ือ Rooms เพ่ือสง่คา่ Elements ออกมา โดยท่ีก าหนดช่ือของ

พารามิเตอร์ (ParameterName) ผา่นทางค าสัง่ Code block คา่ท่ีได้จะออกมาเป็นข้อมลูใน

รูปแบบ array (var[]..[]) และน าไปเรียงล าดบัเป็น item ในค าสัง่ List.Create ข้อมลูท่ีได้จะเป็น 

array ท่ียงัน ามาใช้งานไมไ่ด้ ต้องน ามาจดัข้อมลูผา่นค าสัง่ List.Transpose ดงัรูป 

 

 
ภาพที ่63 แสดงค าสัง่ดึงข้อมูลจาก Rooms Parameter  โดยใช้ Dynamo 
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ข้อมลูท่ีต้องการจาก Rooms ดงันี ้

 Occupancy น ามาก าหนดการใช้งาน 

 Occupant น ามาก าหนดเกรดของการใช้งานนัน้ๆ 

 Name  น ามาก าหนดช่ือห้อง 

 Area  ข้อมลูพืน้ท่ี 

 Perimeter ข้อมลูเส้นรอบรูปของห้อง 

หมายเหต ุส าหรับการศกึษาเบือ้งต้นในครัง้นีใ้ช้ parameter ท่ีมากบัโปรแกรมเพ่ือมาใช้ใน

การศกึษา เพ่ือไมต้่องสร้างshare parameter ใหมซ่ึง่ท าให้การศกึษาซบัซ้อนขึน้ แตใ่นการน า

ประยกุต์ใช้ ทางผู้ท าการศกึษามีความเห็นวา่ ควรสร้างมาตราฐาน share parameter ออกมาเพ่ือ

สะดวกในการใช้งานในองค์กร 

2.กลุ่มค าส่ังดงึข้อมูลจากองค์ประกอบของโมเดล (Element) 

 เป็นการดงึข้อมลู Element ของโมเดลท่ีสร้างขึน้ (Model Information) ในขณะท่ีข้อมลูท่ี

ต้องการจาก Room นัน้จะไมมี่โมเดลให้เห็น (Non-model Information) โดยการสร้างล าดบัของ

โปรแกรมจะคล้ายกบัการดงึข้อมลูจาก Room โดยเปล่ียนคา่ท่ีต้องการของ parameter ดงันี ้

Category  แบง่ประเภทขององค์ประกอบอาคาร ตามการแบง่ของโปรแกรม 

Autodesk Revit 

Level   เพ่ืออ้างอิงระดบัของ Floor, Column, Door, Window 

Base Constraint เพ่ืออ้างอิงระดบัของ wall 

Reference Level เพ่ืออ้างอิงระดบัของ Structure Framing 

Type   แบง่ชนิด หรือ ช่ือขององค์ประกอบอาคาร 

Volume   เพ่ือหาปริมาตรของงานโครงสร้าง 

Area   เพ่ือหาพืน้ท่ีขององค์ประกอบอาคาร 
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ภาพที ่64 แสดงค าสัง่ดึงข้อมูลจาก Elements Parameter  โดยใช้ Dynamo 

3.กลุ่มค าส่ังรวมข้อมูลท้ังหมดส่งออกมาเป็นนามสกุล.xlsx 

 ค าสัง่ท่ีส าคญัของสว่นนีคื้อ Excel.WriteToFile เป็นการน าข้อมลูท่ีได้มาบนัทกึเป็น

นามสกลุ.xlsx เพ่ือไปเปิดผา่นโปรแกรม Microsoft Excel รายละเอียดมีดงันี ้

filePath  เพ่ือก าหนดท่ีบนัทกึไฟล์ 

sheetName เพ่ือก าหนดช่ือของ sheet ในโปรแกรม Microsoft Excel 

startRow เพ่ือก าหนดจดุเร่ิมต้นของแถวแนวนอน 

startColumn เพ่ือก าหนดจดุเร่ิมต้นของแถวแนวตัง้ 

data  เพ่ือน าข้อมลูเข้า 

overwrite ก าหนดให้สามารถบนัทกึทบัข้อมลูได้หรือไมโ่ดยใช้ค าสัง่ boolean 
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ภาพที ่65 Node Excel.WriteToFile 

 

ในกรณีท่ีท าการศกึษาก าหนดให้บนัทกึในไฟล์เดียวกนัแตแ่ยก sheet เพ่ือแบง่ชดุการน าข้อมลูไป

ใช้ตอ่ สามารถก าหนดได้ดงัรูป 

 
ภาพที ่66 กลุ่มค าสัง่รวมข้อมูลทัง้หมดส่งออกมาเป็นนามสกลุ.xlsx 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามส าหรับการค้นคว้าอิสระเร่ือง การพัฒนาระบบการควบคุมต้นทุน โดยอาศัย

แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 

THE COST CONTROL SYSTEM DEVELOPMENT USING BUILDING INFORMATION 

MODELING (BIM) 

กรณีศกึษาข้อมลูการท างาน ส าหรับงานออกแบบและก่อสร้าง (Design and Built) 

ในขัน้ตอนการออกแบบเบือ้งต้น  (Preliminary Design) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 แผนก  ⃝ แผนกออกแบบ  (ตอบค าถามข้อ 1,2 และ 3) 

   ⃝ แผนกประมาณราคา (ตอบค าถามข้อ 1,2 และ 4) 

⃝ แผนกประมาณราคางานระบบ (ตอบค าถามข้อ 1,2 และ 4) 

1.2 อายุงาน  ⃝ 1-5 ปี  ⃝ 6-10 ปี  ⃝ 11-15 ปี ⃝ มากกว่า 15 ปี  
************************************************************************************************************* 

2.ข้อมูลการท างาน 

2.1 ซอฟแวร์หลักท่ีใช้ในการท างานปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 

 ⃝ MS Excel ⃝ AutoCAD ⃝ Adobe Illustrator ⃝ Autodesk Revit 

 ⃝ อ่ืนๆ กรุณาระบ.ุ........................................................................................................ 

2.2 ราคามีผลต่อการเลือกแบบของลูกค้าหรือไม่ 

 ⃝ มีผลบ้าง ⃝  มีผลมาก ⃝ มีผลมากท่ีสดุ    ⃝ ไมมี่ผลตอ่การตดัสินใจ 

2.3 ค่าเฉล่ียของการแก้ไขแบบ/ราคา ในแต่โครงการ 

 ⃝ ไมมี่  ⃝  1 ครัง้  ⃝ 2-4ครัง้  ⃝ 5-10 ครัง้ ⃝ มากกว่า 10 ครัง้ 
************************************************************************************************************* 
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3.ข้อมูลเฉพาะการท างานของการออกแบบ(เฉพาะแผนกออกแบบ) 

วตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษากระบวนการท างานด้วยเคร่ืองมือ(ซอฟแวร์)การท างานท่ีแตกตา่งกนั 

จะมีผลตอ่ขัน้ตอนการท างานอยา่งไร 

 

3.1 ข้ันตอนการท าแบบเพ่ือน าเสนอ 

 ⃝ การท างานระบบปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 ⃝ การท างานในระบบแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (BIM) 

 

 

 

 ⃝ รูปแบบอ่ืนๆ (กรุณาระบ)ุ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

 

 

คดิแบบและ ท า
แบบโดย 
โปรแกรม 
AutoCAD 

สง่ข้อมลูออกเพื่อท าภาพ
ทศันียภาพ(Perspective) 

สง่ข้อมลูออกไปท างาน
Presentation ท่ีโปรแกรม
Adobe Illustrator 

รวบรวม
เอกสารพร้อม
น าเสนอลกูค้า 

ใช้โปรแกรม Autodesk Revit เพ่ือส าหรับ ออกแบบ, ท าแบบ, ท า
ภาพทศันียภาพ และ ท าเอกสารเพ่ือท าเสนอ  

เอกสารพร้อม
น าเสนอลกูค้า 
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3.2 ข้ันตอนใดท่ีท่านคิดว่าการแก้ไขแบบมีผลต่อราคามากท่ีสุด และเกิดการเปล่ียนแปลง

มากท่ีสุด 

การแก้ไขท่ีมีผลตอ่ราคา  

⃝  ขัน้การท าแบบเพ่ือน าเสนอ  ⃝ ขัน้ตอนการพฒันาแบบ  ⃝ ขัน้ตอนการท าแบบ

เพ่ือก่อสร้าง 

การแก้ไขแบบบอ่ยครัง้ 

⃝  ขัน้การท าแบบเพ่ือน าเสนอ  ⃝ ขัน้ตอนการพฒันาแบบ  ⃝ ขัน้ตอนการท าแบบ

เพ่ือก่อสร้าง 

3.3 ระยะเวลาท่ีแก้ไขแบบเพ่ือน าเสนอแต่ละคร้ังในข้ันตอนการออกแบบเบ้ืองต้นเพ่ือ

น าเสนอ (โดยเฉล่ีย ) 

กรณีอาคารไมเ่กิน 1,000 ตารางเมตร (อาคารส านกังาน, อาคารโครงงาน, อาคารทัว่ไป) 

 ⃝  น้อยกวา่ 1 อาทิตย์ ⃝ 1 อาทิตย์ ⃝ 2 อาทิตย์ ⃝ 3 อาทิตย์ ⃝ มากกว่า 3 

อาทิตย์ 

กรณีอาคารไมเ่กิน 10,000 ตารางเมตร (อาคารส านกังาน, อาคารโครงงาน, อาคารทัว่ไป) 

 ⃝  น้อยกวา่ 1 อาทิตย์ ⃝ 1 อาทิตย์ ⃝ 2 อาทิตย์ ⃝ 3 อาทิตย์ ⃝ มากกว่า 3 

อาทิตย์ 

กรณีอาคารเกิน 10,000 ตารางเมตร (อาคารส านกังาน, อาคารโครงงาน, อาคารสงูไมเ่กิน 4 ชัน้ ) 

 ⃝  น้อยกวา่ 1 อาทิตย์ ⃝ 1 อาทิตย์ ⃝ 2 อาทิตย์ ⃝ 3 อาทิตย์ ⃝ มากกว่า 3 

อาทิตย์ 

กรณีอาคารเกิน 10,000 ตารางเมตร (อาคารสงู,อาคารส านกังาน) 

 ⃝  น้อยกวา่ 1 อาทิตย์ ⃝ 1 อาทิตย์ ⃝ 2 อาทิตย์ ⃝ 3 อาทิตย์ ⃝ มากกว่า 3 

อาทิตย์ 

3.4 ระยะเวลาท่ีท าแบบเพ่ือให้คิดราคาหลังจากท่ีน าเสนอทางลูกค้าแล้วในแต่ละคร้ัง 

(โดยเฉล่ีย )  

⃝  1 วนั  ⃝ 3 วนั  ⃝ 5 วนั  ⃝ 10  วนั  ⃝ มากกว่า 10  วนั 
************************************************************************************************************* 
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4.ข้อมูลเฉพาะการท างานของการคิดราคา(เฉพาะแผนกประมาณราคา) 

วตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษากระบวนการท างานขัน้ตอนการคิดราคาว่าปัจจยัใดท่ีใช้เป็นข้อมลูใน

การคิดราคา 

4.1 รูปแบบการคิดราคาในแต่ละข้ันตอน 

ขัน้การท าแบบเพ่ือน าเสนอ   

⃝  คิดราคาตอ่ตารางเมตร  ⃝ คดิราคาแยกตามวสัด ุ  ⃝ คดิราคาแบง่เป็น

พืน้ท่ี/ห้อง  

 ⃝ อ่ืนๆ (กรุณาระบ)ุ.............................................................................................  

ขัน้ตอนการพฒันาแบบ   

⃝  คิดราคาตอ่ตารางเมตร  ⃝ คดิราคาแยกตามวสัด ุ  ⃝ คดิราคาแบง่เป็น

พืน้ท่ี/ห้อง  

 ⃝ อ่ืนๆ (กรุณาระบ)ุ............................................................................................. 

ขัน้ตอนการท าแบบเพ่ือก่อสร้าง  

⃝  คิดราคาตอ่ตารางเมตร  ⃝ คดิราคาแยกตามวสัด ุ  ⃝ คดิราคาแบง่เป็น

พืน้ท่ี/ห้อง  

 ⃝ อ่ืนๆ (กรุณาระบ)ุ............................................................................................. 

4.2 ท่านคิดว่าวิธีการประมาณในแต่ละวิธีมีความคลาดเคล่ือนอย่างไร 

คดิราคาตอ่ตารางเมตร  

 ⃝  น้อยกวา่ร้อยละ 10 ⃝ ร้อยละ 10-20  ⃝ ร้อยละ 20-30  ⃝ มากกว่า

ร้อยละ30 

คดิราคาแยกตามวสัด ุ

 ⃝  น้อยกวา่ร้อยละ 10 ⃝ ร้อยละ 10-20  ⃝ ร้อยละ 20-30  ⃝ มากกว่า

ร้อยละ30   
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คดิราคาแบง่เป็นพืน้ท่ี/ห้อง  

 ⃝  น้อยกวา่ร้อยละ 10 ⃝ ร้อยละ 10-20  ⃝ ร้อยละ 20-30  ⃝ มากกว่า

ร้อยละ30 

คดิราคาแบบอ่ืนๆ(กรุณาระบ)ุ.................................................................................................. 

 ⃝  น้อยกวา่ร้อยละ 10 ⃝ ร้อยละ 10-20  ⃝ ร้อยละ 20-30  ⃝ มากกว่า

ร้อยละ30 

4.3 การประมาณราคาส าหรับข้ันตอนการออกแบบเบ้ืองต้นเพ่ือน าเสนอโดยปกตจิะเสร็จ

ส้ินหลังจากแบบเสร็จส้ินใช้เวลาเท่าใด 

กรณีอาคารไมเ่กิน 1,000 ตารางเมตร (อาคารส านกังาน, อาคารโครงงาน, อาคารทัว่ไป) 

 ⃝  น้อยกวา่ 1 อาทิตย์ ⃝ 1 อาทิตย์ ⃝ 2 อาทิตย์ ⃝ 3 อาทิตย์ ⃝ มากกว่า 3 

อาทิตย์ 

กรณีอาคารไมเ่กิน 10,000 ตารางเมตร (อาคารส านกังาน, อาคารโครงงาน, อาคารทัว่ไป) 

 ⃝  น้อยกวา่ 1 อาทิตย์ ⃝ 1 อาทิตย์ ⃝ 2 อาทิตย์ ⃝ 3 อาทิตย์ ⃝ มากกว่า 3 

อาทิตย์ 

กรณีอาคารเกิน 10,000 ตารางเมตร (อาคารส านกังาน, อาคารโครงงาน, อาคารสงูไมเ่กิน 4 ชัน้ ) 

 ⃝  น้อยกวา่ 1 อาทิตย์ ⃝ 1 อาทิตย์ ⃝ 2 อาทิตย์ ⃝ 3 อาทิตย์ ⃝ มากกว่า 3 

อาทิตย์ 

กรณีอาคารเกิน 10,000 ตารางเมตร (อาคารสงู,อาคารส านกังาน) 

 ⃝  น้อยกวา่ 1 อาทิตย์ ⃝ 1 อาทิตย์ ⃝ 2 อาทิตย์ ⃝ 3 อาทิตย์ ⃝ มากกว่า 3 

อาทิตย์ 

5.ข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

ขอขอบคณุท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครับ 

ด้วยความเคารพ นาย พีร ดลพนิต 
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ภาคผนวก ค 

มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พศ. 2555 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

ฯ 

คณะกรรมการรหสัต้นทนุก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ฯมีความประสงค์ท่ีจะ

เผยแพร่รหสัต้นทนุก่อสร้างงานอาคารเพ่ือให้อตุสาหกรรมก่อสร้างเมืองไทยใช้เป็นมาตรฐานรหสั

ต้นทนุท่ีเหมือนกนัเพ่ือประโยชน์ในการเก็บข้อมลูต้นทนุก่อสร้างงานอาคาร  ทัง้นีม้าตรฐานรหสั

ต้นทนุก่อสร้างงานอาคาร พศ. 2555 ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ฯได้มีการเผยแพร่

มาแล้วระยะหนึง่ ดงันัน้คณะกรรมการรหสัต้นทนุก่อสร้าง จงึมีแนวคดิท่ีจะสร้างบญัชีและวสัดุ

ราคาของงานอาคารท่ีสอดคล้องการเก็บข้อมลูต้นทนุเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้อยูใ่นอตุสาหกรรม

ก่อสร้างได้ใช้ในแนวทางเดียวกนั จงึได้จดัท าบญัชีและวสัดรุาคาของงานอาคารฉบบัแนะน า 

รายช่ือคณะอนกุรรมการ มาตรฐานรหสัต้นทนุก่อสร้างงานอาคาร ประจ าปี 2554-2556 

ประธาน 

1. รศ.ดร.ไกรวฒุิ เกียรตโิกมล  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

รองประธาน 

2. นายไกร ตัง้สง่า   วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

คณะท างาน 

3. นายธานี วฒันะสขุ   วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

4. นาวาเอกสนัติ พรหมสนุทร  สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชปูถมัภ์ 

5. นายธนทั เวสารัชชานนท์  สมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

6. นายธนิต ธรรมไกรสร  สมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

7. นายมานะวิทย์ ชยัสมบตัิ  สมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

8. นายสมชยั สนัตนิิภานนท์  สมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

9. นายสพุจน์ โลห์่วชัรินทร์  สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาแหง่ประเทศไทย 

10. นายอดุม ฉัตรศิริกลุ  สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาแหง่ประเทศไทย 

11. ผศ.สมเกียรติ ขวญัพฤกษ์    สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาแหง่ประเทศไทย 
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12. นายอนวชั ฉตัรศิริกลุ         สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาแหง่ประเทศไทย 

13. นายธีระภพ พงษ์พิทยาภา   สมาคมชา่งเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย 

14. นายศกัดิณ์รงค์ เดชระพีพงษ์ สมาคมชา่งเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย 

15. นางกรกช คณุาลงัการ สมาคมมณัฑนากรแหง่ประเทศไทย 

16. รศ.สิริวฒัน์ ไชยชนะ    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

17. รศ.วิสตูร จิระด าเกิง     มหาวิทยาลยัรังสิต 

18. นายสชุิน สขุพนัธ์               ผู้ทรงคณุวฒุิ 

19. นายกิตติ สริุยภทัรพนัธ์       ผู้ทรงคณุวฒุิ 

20. นายเสรี ลิ่มนววงศ์             ผู้ทรงคณุวฒุิ 

คณะท างานและเลขานกุาร 

1. นายทศพร ศรีเอ่ียม   วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ผู้ชว่ยเลขานกุาร 

2. นางสาวสโรชา มฌัชิโม  วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

คณะกรรมการมาตรฐานรหสัต้นทนุปี 2558-2560 

ท่ีปรึกษา 

1. รศ.สิริวฒัน์ ไชยชนะ     วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ 

ประธาน 

2. รศ.ดร.ไกรวฒุิ เกียรตโิกมล    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

รองประธานฝ่ายวิชาการ 

3. นายสชุิน สขุพนัธ์      ผู้ทรงคณุวฒุิ 

รองประธานฝ่ายประสานงาน 

4. นายไกร ตัง้สง่า      วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

รองประธานฝ่ายฝึกอบรม 

5. ผศ.สมเกียรติ ขวญัพฤกษ์     สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาแหง่ประเทศไทย 
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รองประธานฝ่ายประชาสมัพนัธ์และทะเบียน 

6. นายศกัดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์   สมาคมชา่งเหมาไฟฟ้าและเคร่ืองกลไทย 

คณะกรรมการ 

7. ดร.กฤษกร เหลืองวิไล      สมาคมวิศวกรท่ีปรึกษาแหง่ประเทศไทย 

8. นายสมชยั สนัตนิิภานนท์     สมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

9. นายมานะวิทย์ ชยัสมบตัิ     สมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

10. นาวาเอก สนัต ิพรหมสนุทร    สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

11. นางกรกช คณุาลงัการ    สมาคมมณัฑนากรแหง่ประเทศไทย 

12. นายสมปราชญ์ ลิขิตลือชา    สมาคมภมูิสถาปนิกประเทศไทย 

13. นายอทุิศ จนัทร์เจนจบ     สมาคมไฟฟ้าแสงสวา่งแหง่ประเทศไทย 

14. นายชยัชาญ อึง๊ศรีวงศ์    สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแหง่ประเทศไทย 

15. นายกู้ เกียรต ิเชิดชเูหลา่    อนกุรรมการบริหารก่อสร้าง วสท. 

16. ผศ.ดร.วฒุิพงศ์ เมืองน้อย    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

17. นายกิตต ิสริุยภทัรพนัธ์     ผู้ทรงคณุวฒุิ 

18. นายเสรี ลิ่มนววงศ์      ผู้ทรงคณุวฒุิ 

19. ผศ.ดร.วชัระ เพียรสภุาพ     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

กรรมการและเลขานกุาร 

20. นายทศพร ศรีเอ่ียม     วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือก าหนดมาตรฐานรหสัต้นทนุก่อสร้าง (Cost Code) ส าหรับประเทศไทย 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการประยกุต์ใช้การจดัท าเอกสารทางด้านราคาของงานก่อสร้าง
ส าหรับผู้ รับเหมา เจ้าของโครงการและท่ีปรึกษาทัง้ในงานโครงการขนาดเล็ก ขนาด

กลาง และขนาดใหญ่ 

3. เพ่ือให้ผู้น าไปใช้ เกิดมาตรฐานงานท่ีดีขึน้และมีการพฒันาตอ่ไป 

4. เพ่ือยกระดบัความส าคญัของผู้ มีอาชีพด้านการประมาณราคางานก่อสร้าง 

5. เพิ่มการส่ือสาร ความรู้และการชว่ยตดัสินใจส าหรับฐานข้อมลูจากรหสัต้นทนุก่อสร้าง 

ขอบเขต 

ก. มาตรฐานนีบ้งัคบั 3 ระดบังานยอ่ย โดยมีจดุประสงค์ในการสร้างราคาตอ่หน่วยได้ 

ข. เป็นมาตรฐานการจดัท ารหสัต้นทนุก่อสร้าง ท่ีใช้ในงานก่อสร้างเพื่อการอ้างอิงและ

การสร้างเอกสารด้านราคา 

ข้อแนะน าส าหรับการประยุกต์ใช้บัญชีปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Quantity, BOQ) ฉบับ

แนะน าของ วสท. 

ผู้ใช้ต้องศกึษามาตรฐานรหสัต้นทนุก่อสร้างงงานอาคาร ฉบบั พศ 2555 ให้เข้าใจก่อนใช้

บญัชีวสัดแุละราคางานอาคารฉบบัแนะน านี ้  

1. รายการในบญัชีวสัดแุละราคางานอาคารฉบบัแนะน าของ วสท.นี ้ได้จดัท า

รายละเอียดหมวดงานตา่งๆตรงตามมาตรฐานรหสัต้นทนุก่อสร้างงานอาคาร พศ. 

2555 ก าหนดรายการละเอียดไว้จนถึงระดบัท่ี 5  วสท.ขอแนะน าผู้ใช้วา่ให้ใช้หมวดท่ี

เหมือนกนักบับญัชีวสัดแุละราคางานอาคารฉบบัแนะน าถึงระดบัท่ี 4  ส าหรับรายการ

ในระดบัท่ี 5 ผู้ใช้เองจ าเป็นต้องประยกุต์ใช้ให้ตรงกบัลกัษณะอาคารท่ีจดัท า บญัชี

วสัดแุละราคาโดยเหตท่ีุแตล่ะอาคารผู้ออกแบบจกัก าหนดสญัญลกัษณ์แทนชนิดวสัดุ

แตกตา่งกนัไปเฉพาะอาคาร   กรณีท่ีผู้สร้างบญัชีวสัดแุละราคางานเห็นความ
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จ าเป็นต้องแยกยอ่ยลงในระดบัท่ีลึกลงไปสามารถท าได้โดยก าหนดในระดบัท่ีละเอียด

เพียงพอท่ีใช้งานได้ 

2. ให้ก าหนดวิธีการวดั มีมาตรฐานการวดัท่ีชดัเจน ซึง่อาจพิจารณาตามมาตรฐานแนว

ทางการวดัปริมาณงานก่อสร้างของ วสท. (วสท. 1011-48) หรือตามมาตรฐาน NRM 

( New Rules of Measurement  ของ RICS ) โดยระบเุพ่ือให้ผู้คิดราคาทราบ 

3. ราคาท่ีกรอกต้องมีการนิยามการกรอกราคาในรหสัต้นทนุก่อสร้างให้ชดัเจน โดยคิด

ปริมาณแบบสทุธิ แตร่าคาตอ่หนว่ยให้บวกเพิ่มด้วยร้อยละของการเผ่ือ 

4. ราคาท่ีกรอกนัน้ต้องนิยามในเร่ืองของงานท่ีท าให้ชดัเจน เชน่ งานปกูระเบือ้ง ต้องระบุ

วา่รวมอะไรบ้างเชน่ ประกอบด้วย คา่วสัดกุระเบือ้ง ปนูทรายปรับระดบั ผู้ ท่ีกรอก

ราคาต้องทราบว่าราคาท่ีกรอกนัน้ให้กรอกเฉพาะคา่วสัดกุระเบือ้ง หรือว่าเป็นราคา

รวมปนูทรายปรับระดบั และระบรุายละเอียดตามวสัดแุละผลิตภณัฑ์ (Material and 

products) หากจ าเป็น 

ในการสร้างบัญชีวัสดุและราคางานอาคาร  การเรียงรายการกรอกราคาก่อสร้างมีปัจจัยท่ี

ต้องค านึงถงึ คือ 

1. จดัรายละเอียดตามต าแหนง่งาน (Location code) 

2. จดัรายละเอียดตามส่วนของอาคาร (Elements of building) เชน่ งานภายในอาคาร

และงานภายนอกอาคาร 

3. จดัรายละเอียดตามวสัดแุละผลิตภณัฑ์ (Material and products) 

4. จดัรายละเอียดตามท่ีก าหนด (Work break down structure, WBS) 

หมายเหต ุ

1 ) ลิขสิทธ์ในบญัชีวสัดแุละราคาฉบบันีเ้ป็นของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ฯ 

เทา่นัน้ 

2 ) ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในการใช้บญัชีปริมาณวสัดแุละราคา (Bill of Quantity, BOQ) 

ฉบบัแนะน าของ วสท.ด้วยตนเองในความถกูต้อง 
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ตารางท่ี 11 มาตรฐานรหสัต้นทนุก่อสร้างงานอาคาร พศ. 2555 ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศ

ไทย ฯ Level 1 

 EIT   Description  
 CODE    

0  คา่ใช้จา่ย (EXPENSES)  
1  งานโครงสร้าง (STRUCTURAL WORK)  
2  งานสถาปัตยกรรม (ARCHITECTURAL WORK)  
3  งานตกแตง่ภายใน INTERIOR DECORATIVE WORK  
4  งานระบบ (SYSTEM WORK)  

5 
 งานรือ้ถอนบางสว่นและงานก่อสร้างพิเศษ (ELEMENTAL DEMOLITION 
AND SPECIAL CONSTURUCTION WORK)  

6  งานบริเวณก่อสร้าง (SITE WORK)  
 
ตารางที่ 12 มาตรฐานรหสัต้นทนุก่อสร้างงานอาคาร พศ. 2555 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ฯ Level 2 

 EIT   Description  
 CODE    

     
 0   คา่ใช้จา่ย (EXPENSES)  
 0 1  คา่ใช้จา่ยสนาม (SITE EXPENSES) 
 0 2   คา่ต้นทนุทางอ้อม (INDIRECT COSTS)  
      
 1   งานโครงสร้าง (STRUCTURAL WORK)  
 1 1   โครงสร้างใต้ดนิ (SUB-STRUCTURE)  
 1 2   โครงสร้างเหนือดนิ (SUPER-STRUCTURE)  
      
 2   งานสถาปัตยกรรม (ARCHITECTURAL WORK)  
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 2 1  
 งานสถาปัตยกรรมภายในอาคาร (INTERNAL ARCHITECTURAL 
WORK)  

 2 2  
 งานสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร (EXTERNAL ARCHITECTURAL 
WORK)  

      
 3   งานตกแตง่ภายใน INTERIOR DECORATIVE WORK  
 3 1   งานตกแตง่ (Fit-out Work)  
 3 2   งานตกแตง่ในท่ี (Built-in Work)  
 3 3   งานครุภณัฑ์ลอยตวั (Interior Movable Work)  
 3 4   ปา้ยสญัลกัษณ์ (Signage)  
 3 5   อปุกรณ์เคร่ืองใช้ (Equipment)  
      
 4   งานระบบ (SYSTEM WORK)  
 4 1   ระบบสขุาภิบาล (SANITARY SYSTEM)  
 4 2   ระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM)  
 4 3   ระบบส่ือสาร (COMMUNICATION SYSTEM)  
 4 4   ระบบเคร่ืองกล (MECHANICAL SYSTEM)  
 4 5   ระบบขนสง่ (CONVEYING SYSTEM)  
      

 5  
 งานรือ้ถอนบางสว่นและงานก่อสร้างพิเศษ (ELEMENTAL DEMOLITION 
AND SPECIAL CONSTURUCTION WORK)  

 5 1   งานรือ้ถอนอาคารบางสว่น (Building element Demolition work)  
      
 6   งานบริเวณก่อสร้าง (SITE WORK)  
 6 1   งานเตรียมพืน้ท่ีบริเวณก่อสร้าง (SITE  PREPARATION)  
 6 2   งานบริเวณภายนอกอาคาร (EXTERIOR SITE WORK)  
 6 3   งานระบบภายนอกอาคาร (EXTERIOR SYSTEM WORK)  
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ตารางที่ 13 มาตรฐานรหสัต้นทนุก่อสร้างงานอาคาร พศ. 2555 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ฯ Level 3 

 EIT   Description  
 CODE    

     
 0   คา่ใช้จา่ย (EXPENSES)  
 0 1  คา่ใช้จา่ยสนาม (SITE EXPENSES) 
 0 1 01  อปุกรณ์ส านงังาน (Office supply) 
 0 1 02  คา่บคุคลกร (Personnel expenses) 
 0 1 03   คา่ภาษีและคา่ธรรมเนียม (Tax & duty)  
 0 1 04   คา่ประกนัภยั (Insurance fee)  
 0 1 05   คา่สวสัดกิารพนกังาน (Welfare expenses)  
 0 1 06   คา่เดนิทาง (Travelling expenses)  
 0 1 07   คา่ตดิตอ่ส่ือสาร (Correspondence fee)  
 0 1 99   ส ารอง (Reserved)  
      
 0 2   คา่ต้นทนุทางอ้อม (INDIRECT COSTS)  
 0 2 01   คา่ส ารวจและทดสอบ (Surveying and testing fee)  
 0 2 02   คา่อาคารชัว่คราว (Temporary house)  
 0 2 03   คา่โครงสร้างชัว่คราว (Temporary structure)  
 0 2 04   คา่นัง่ร้านชัว่คราว (Temporary scaffolding)  
 0 2 05   คา่เคร่ืองจกัรท่ีชว่ยในการก่อสร้าง (Machine charge)  
 0 2 06   คา่สาธารณปูโภคชัว่คราว (Temporary facilities)  
 0 2 07   คา่ท าความสะอาด (Cleaning fee)  
 0 2 08   คา่ขนสง่ (Transportation charge)  
 0 2 09   คา่เอกสาร (Documentation fee)  

 0 2 10  
 คา่รักษาภาวะแวดล้อมและความปลอดภยั (Environmental measure/ 
Security fee)  

 0 2 11   คา่ประสานงาน (Coordination fee)  
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 0 2 12   ส ารอง (Reserved)  
      
 1   งานโครงสร้าง (STRUCTURAL WORK)  
 1 1   โครงสร้างใต้ดนิ (SUB-STRUCTURE)  
 1 1 01   งานเสาเข็ม (PILING WORK)  
 1 1 02   งานดนิ (EARTH WORK)  
 1 1 03   คอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE)  
      
 1 2   โครงสร้างเหนือดนิ (SUPER-STRUCTURE)  
 1 2 01   คอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE)  
 1 2 02   คอนกรีตอดัแรง (PRESTRESSED CONCRETE)  
      
 2   งานสถาปัตยกรรม (ARCHITECTURAL WORK)  

 2 1  
 งานสถาปัตยกรรมภายในอาคาร (INTERNAL ARCHITECTURAL 
WORK)  

 2 1 01   พืน้ และบวัเชิงผนงั (FLOOR & BASE)  
 2 1 02   ผนงั (PARTITION)  
 2 1 03   ฝา้เพดาน (CEILING)  
 2 1 04   ประต ูและหน้าตา่ง (DOOR & WINDOWS)  
 2 1 05   บนัได (STAIR)  
 2 1 06   งานห้องน า้ (TOILET WORK)  
 2 1 99   ส ารอง (Reserved)  
      

 2 2  
 งานสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร (EXTERNAL ARCHITECTURAL 
WORK)  

 2 2 02   เปลือกอาคาร (FACADE)  
 2 2 06   หลงัคา และอปุกรณ์ (ROOF & ACCESSORIES)  
      
 3   งานตกแตง่ภายใน INTERIOR DECORATIVE WORK  
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 3 1   งานตกแตง่ (Fit-out Work)  
 3 1 01   พืน้และบวัเชิงผนงั (Floor and Base)  
 3 1 02   ผนงั (Partition)  
 3 1 03   ฝา้เพดาน (Ceilimg)  
 3 1 04   ประตแูละหน้าตา่ง (Door and Windows)  
 3 1 05   บนัได (Stair)  
 3 1 06   ห้องน า้ (Toilet work)  
      
 3 2   งานตกแตง่ในท่ี (Built-in Work)  
 3 2 01   ครุภณัฑ์ตดิตาย (Built-in furniture)  
 3 2 02   ผ้ามา่นและอปุกรณ์ประกิบ (Curtain and accessories)  
      
 3 3   งานครุภณัฑ์ลอยตวั (Interior Movable Work)  
 3 3 01   เฟอร์นิเจอร์ลอยตวั (Movable furniture)  
 3 3 02   ครภณัฑ์ประกอบ (Accessories)  
 3 3 03   รายการตกแตง่อาคาร (Decorative items)  
 3 3 04   มูล่ี่ และอปุกรณ์ (Blind and accessories)  
      
 3 4   ปา้ยสญัลกัษณ์ (Signage)  
 3 4 01   ปา้ยชนิดสัง่ท า (Custom-made sing)  
 3 4 02   ปา้ยชนิดส าเร็จปู (ready-made sing)  
      
 3 5   อปุกรณ์เคร่ืองใช้ (Equipment)  
 3 5 01   เคร่ืองใช้ในครัวเรือน (Home applince)  
 3 5 02   เคร่ือใช้ส านกังาน (Office equipment)  
      
 4   งานระบบ (SYSTEM WORK)  
 4 1   ระบบสขุาภิบาล (SANITARY SYSTEM)  
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 4 1 01   ระบบน า้ดี (WATER SUPPLY)  
 4 1 02   ระบบระบายน า้ (DRAINAGE)  
 4 1 03   ระบบบ าบดัน า้ (WATER TREATMENT)  
 4 1 04   ระบบอ่ืนๆ (OTHER SANITARY SYSTEM)  
      
 4 2   ระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM)  
 4 2 02   ระบบไฟฟ้าประธาน (Main power distribution)  
 4 2 03   ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง (LIGHTING)  
 4 2 04   ระบบสายดินและปอ้งกนัฟ้าผา่ (GROUND & LIGHTNING)  
 4 2 05   ระบบแจ้งเตือนเหตเุพลิงไหม้ (FIRE ALARM)  
      
 4 3   ระบบส่ือสาร (COMMUNICATION SYSTEM)  
 4 3 01   ระบบโทรศพัท์ (TELEPHONE)  
 4 3 02   ระบบโครงขา่ยสายคอมพิวเตอร์ (Computer network)  
 4 3 03   ระบบประกาศสาธารณะ (Public address)  
 4 3 04   ระบบสายสญัญาณโทรทศัน์ (MATV, IPTV)  
 4 3 05   ระบบรักษาความปลอดภยั (Security)  
 4 3 06   ระบบโสตทศันปูกรณ์ (Audio visual)  
 4 3 07   ระบบการจดัการเวลากลาง (Center clock management)  
      
 4 4   ระบบเคร่ืองกล (MECHANICAL SYSTEM)  
 4 4 01   ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ (HVAC)  
 4 4 02   ระบบดบัเพลิง (Fire suppression)  
 4 4 03   ระบบท่อลม (Air piping)  
      
 4 5   ระบบขนสง่ (CONVEYING SYSTEM)  
 4 5 01   ลิฟท์โดยสาร/ขนสง่ (ELEVATOR)  
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 5  
 งานรือ้ถอนบางสว่นและงานก่อสร้างพิเศษ (ELEMENTAL DEMOLITION 
AND SPECIAL CONSTURUCTION WORK)  

 5 1   งานรือ้ถอนอาคารบางสว่น (Building element Demolition work)  
 5 1 01   งานรือ้ถอนโครงสร้างางสว่น (Steructure element demolition work)  

 5 1 02  
 งานรือ้/สถาปัตยกรรม /งานตกแตง่ภายใน (Architectural /Interior 
demolition work)  

 5 1 03   งานรือ้ถอนงานระบบ (Systems demolition work)  
      
 6   งานบริเวณก่อสร้าง (SITE WORK)  
 6 1   งานเตรียมพืน้ท่ีบริเวณก่อสร้าง (SITE  PREPARATION)  
 6 1 01   งานถางและการขดุตอบริเวณ (CLEARING AND GRUBBING)  
      
 6 2   งานบริเวณภายนอกอาคาร (EXTERIOR SITE WORK)  
 6 2 01   พืน้ดาดแข็ง (HARD SCAPE)  

 6 2 05  
 โครงสร้างระบบสขุาภิบาลและทอ่ระบายน า้ (SANITARY AND 
DRAINAGE STRUCTURE)  

      
 6 3   งานระบบภายนอกอาคาร (EXTERIOR SYSTEM WORK)  
 6 3 01   ระบบสขุาภิบาล (SANITARY SYSTEM)  
 6 3 02   ระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM)  
 6 3 03   ระบบส่ือสาร (COMMUNICATION SYSTEM)  
    

 
ตารางที่ 14 มาตรฐานรหสัต้นทนุก่อสร้างงานอาคาร พศ. 2555 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ฯ Level 4 

 EIT   Description  
 CODE    

     
 0   คา่ใช้จา่ย (EXPENSES)  
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 0 1  คา่ใช้จา่ยสนาม (SITE EXPENSES) 
 0 1 01  อปุกรณ์ส านกังาน (Office supply) 
 0 1 01 01  อปุกรณ์ส านกังาน (Office supply) 
      
 0 1 02   คา่บคุคลกร (Personnel expenses)  
 0 1 02 01   คา่บคุลากร (Personnel expense)  
      
 0 1 03   คา่ภาษีและคา่ธรรมเนียม (Tax & duty)  
 0 1 03 01   คา่ภาษีและคา่ธรรมเนียม (Tax & duty)  
      
 0 1 04   คา่ประกนัภยั (Insurance fee)  
 0 1 04 01   คา่ประกนัภยั (Insurance fee)  
      
 0 1 05   คา่สวสัดกิารพนกังาน (Welfare expenses)  
 0 1 05 01   คา่สวสัดกิารพนกังาน (Welfare expenses)  
      
 0 1 06   คา่เดนิทาง (Travelling expenses)  
 0 1 06 01   คา่เดนิทาง (Travelling expenses)  
      
 0 1 07   คา่ตดิตอ่ส่ือสาร (Correspondence fee)  
 0 1 07 01   คา่ตดิตอ่ส่ือสาร (Correspondence fee)  
      
 0 1 99   ส ารอง (Reserved)  
 0 1 99 01   ส ารอง (Reserved)  
      
 0 2   คา่ต้นทนุทางอ้อม (INDIRECT COSTS)  
 0 2 01   คา่ส ารวจและทดสอบ (Surveying and testing fee)  
 0 2 01 01   คา่ส ารวจและทดสอบ (Surveying and testing fee)  
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 0 2 02   คา่อาคารชัว่คราว (Temporary house)  
 0 2 02 01   Temporary house  
      
 0 2 03   คา่โครงสร้างชัว่คราว (Temporary structure)  
 0 2 03 01   Temporary Structure  
      
 0 2 04   คา่นัง่ร้านชัว่คราว (Temporary scaffolding)  
 0 2 04 01   Temporary Scaffolding  
      
 0 2 05   คา่เคร่ืองจกัรท่ีชว่ยในการก่อสร้าง (Machine charge)  
 0 2 05 01   Machine Charge  
      
 0 2 06   คา่สาธารณปูโภคชัว่คราว (Temporary facilities)  
 0 2 06 01   Temporary Facilities  
      
 0 2 07   คา่ท าความสะอาด (Cleaning fee)  
 0 2 07 01   Cleaning Charge  
      
 0 2 08   คา่ขนสง่ (Transportation charge)  
 0 2 08 01   Transportation Charge  
      
 0 2 09   คา่เอกสาร (Documentation fee)  
 0 2 09 01   Documentation/Sample  Charge  
      

 0 2 10  
 คา่รักษาภาวะแวดล้อมและความปลอดภยั (Environmental measure/ 
Security fee)  

 0 2 10 01   Environmetnal Measure /Security  
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 0 2 11   คา่ประสานงาน (Coordination fee)  
 0 2 11 01   Co-ordination Fee  
      
 0 2 12   ส ารอง (Reserved)  
 0 2 12 01   ส ารอง (Reserved)  
      
 1   งานโครงสร้าง (STRUCTURAL WORK)  
 1 1   โครงสร้างใต้ดนิ (SUB-STRUCTURE)  
 1 1 01   งานเสาเข็ม (PILING WORK)  
 1 1 01 02   Driven Pile  
 1 1 01 03   Pile Head Treatment  
      
 1 1 02   งานดนิ (EARTH WORK)  
 1 1 02 01   Excavation/Backfill  
 1 1 02 03   Fill Material  
      
 1 1 03   คอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE)  
 1 1 03 01   Structural Concrete  
 1 1 03 02   Form Work  
 1 1 03 03   Reinforcing Bar  
      
 1 2   โครงสร้างเหนือดนิ (SUPER-STRUCTURE)  
 1 2 01   คอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE)  
 1 2 01 01   Structural Concrete  
 1 2 01 02   Form Work  
 1 2 01 03   Reinforcing Bar  
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 1 2 02   คอนกรีตอดัแรง (PRESTRESSED CONCRETE)  
 1 2 02 01   Structural Concrete  
 1 2 02 02   Form Work  
 1 2 02 03   Reinforcing Bar  
      
 2   งานสถาปัตยกรรม (ARCHITECTURAL WORK)  

 2 1  
 งานสถาปัตยกรรมภายในอาคาร (INTERNAL ARCHITECTURAL 
WORK)  

 2 1 01   พืน้ และบวัเชิงผนงั (FLOOR & BASE)  
 2 1 01 01   Floor  
 2 1 01 03   Skrit  
      
 2 1 02   ผนงั (PARTITION)  
 2 1 02 01   Wall Structure  
 2 1 02 02   Wall Finish  
 2 1 02 03   Interior Paint.  
      
 2 1 03   ฝา้เพดาน (CEILING)  
 2 1 03 01   Ceiling  
 2 1 03 02   Interior Paint.  
      
 2 1 04   ประต ูและหน้าตา่ง (DOOR & WINDOWS)  
 2 1 04 01   Aluminum Joinery  
 2 1 04 02   Wood Joinery  
 2 1 04 03   Steel Joinery  
 2 1 04 04   Joinery Paint  
      
 2 1 05   บนัได (STAIR)  
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 2 1 05 01   Reinforced Concrete Stair  
 2 1 05 03   Stair Paint  
      
 2 1 06   งานห้องน า้ (TOILET WORK)  
 2 1 06 01   Fixture  
 2 1 06 02   Hardware  
 2 1 06 03   Misc. Item in Toilet  
 2 1 06 04   Other Architectural Item in toilet  
      
 2 1 99   ส ารอง (Reserved)  
 2 1 99 01   ส ารอง (Reserved)  
      

 2 2  
 งานสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร (EXTERNAL ARCHITECTURAL 
WORK)  

 2 2 02   เปลือกอาคาร (FACADE)  
 2 2 02 01   Exterior Wall  
 2 2 02 02   Misc. Exterior items  
      
 2 2 06   หลงัคา และอปุกรณ์ (ROOF & ACCESSORIES)  
 2 2 06 02   Roof Sheet  
 2 2 06 04   Misc. on Roof  
      
 3   งานตกแตง่ภายใน INTERIOR DECORATIVE WORK  
 3 1   งานตกแตง่ (Fit-out Work)  
 3 1 01   พืน้และบวัเชิงผนงั (Floor and Base)  
 3 1 01 01   Floor  
      
 3 1 02   ผนงั (Partition)  
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 3 1 02 01   Wall Finished  
      
 3 1 03   ฝา้เพดาน (Ceilimg)  
 3 1 03 01   CEILING  
      
 3 1 04   ประตแูละหน้าตา่ง (Door and Windows)  
 3 1 04 01   DOOR  
 3 1 04 02   Windows  
      
 3 1 05   บนัได (Stair)  
 3 1 05 01   STAIR  
      
 3 1 06   ห้องน า้ (Toilet work)  
 3 1 06 01   TOILET  
      
 3 2   งานตกแตง่ในท่ี (Built-in Work)  
 3 2 01   ครุภณัฑ์ตดิตาย (Built-in furniture)  
 3 2 01 01   Built-in furniture  
      
 3 2 02   ผ้ามา่นและอปุกรณ์ประกิบ (Curtain and accessories)  
 3 2 02 01   Curtain  
      
 3 3   งานครุภณัฑ์ลอยตวั (Interior Movable Work)  
 3 3 01   เฟอร์นิเจอร์ลอยตวั (Movable furniture)  
 3 3 01 01   Movable Furniture  
      
 3 3 02   ครภณัฑ์ประกอบ (Accessories)  
 3 3 02 01   Furniture Accessories  
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 3 3 03   รายการตกแตง่อาคาร (Decorative items)  
 3 3 03 01   Decorative  
      
 3 3 04   มูล่ี่ และอปุกรณ์ (Blind and accessories)  
 3 3 04 01   Blind  
      
 3 4   ปา้ยสญัลกัษณ์ (Signage)  
 3 4 01   ปา้ยชนิดสัง่ท า (Custom-made sing)  
 3 4 01 01   Project Pylon  
      
 3 4 02   ปา้ยชนิดส าเร็จปู (ready-made sing)  
 3 4 02 01   Signs floor  
      
 3 5   อปุกรณ์เคร่ืองใช้ (Equipment)  
 3 5 01   เคร่ืองใช้ในครัวเรือน (Home applince)  
 3 5 01 01   Eqipment  
      
 3 5 02   เคร่ือใช้ส านกังาน (Office equipment)  
 3 5 02 01   Office equipment  
      
 4   งานระบบ (SYSTEM WORK)  
 4 1   ระบบสขุาภิบาล (SANITARY SYSTEM)  
 4 1 01   ระบบน า้ดี (WATER SUPPLY)  
 4 1 01 01   Main Incomming Water Supply  
 4 1 01 02   Cold Water supply work  
 4 1 01 03   Hot Water Supply  
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 4 1 02   ระบบระบายน า้ (DRAINAGE)  
 4 1 02 01   Soil Waste & Vent Pipe Piping Work  
 4 1 02 02   Kitchen Waste Piping Work  
 4 1 02 03   Storm Drainage system  
 4 1 02 04   Drainage & Sewerage Submersible system  
      
 4 1 03   ระบบบ าบดัน า้ (WATER TREATMENT)  
 4 1 03 01   Waste Water Treatment & Equipment  
 4 1 03 02   Reuse Water System  
      
 4 1 04   ระบบอ่ืนๆ (OTHER SANITARY SYSTEM)  
 4 1 04 01   Swimming Pool  
      
 4 2   ระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM)  
 4 2 02   ระบบไฟฟ้าประธาน (Main power distribution)  
 4 2 02 01   Power Generator  
 4 2 02 02   Main Distributition Board  
 4 2 02 03   Distributition Board  
 4 2 02 04   Panel board and Meter panel  
 4 2 02 05   Bus Duct & Plug-in Cable Box  
 4 2 02 06   Main Feeder (Cable & Wire)  
 4 2 02 07   Sub Feeder (Cable & Wire)  
 4 2 02 08   Uninteruptable Power Supply system (UPS)  
      
 4 2 03   ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง (LIGHTING)  
 4 2 03 01   Branch Feeder (Cable & Wire)  
 4 2 03 02   Lighting Fixture  
 4 2 03 03   Switch, Outlet and CB Box  
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 4 2 04   ระบบสายดินและปอ้งกนัฟ้าผา่ (GROUND & LIGHTNING)  
 4 2 04 01   Grounding  System  
 4 2 04 02   Lightning Protection System  
      
 4 2 05   ระบบแจ้งเตือนเหตเุพลิงไหม้ (FIRE ALARM)  
 4 2 05 01   Fire Alarm System  
      
 4 3   ระบบส่ือสาร (COMMUNICATION SYSTEM)  
 4 3 01   ระบบโทรศพัท์ (TELEPHONE)  
 4 3 01 01   Telephone System  
      
 4 3 02   ระบบโครงขา่ยสายคอมพิวเตอร์ (Computer network)  
 4 3 02 01   Computer System  
      
 4 3 03   ระบบประกาศสาธารณะ (Public address)  
 4 3 03 01   Sound System  
      
 4 3 04   ระบบสายสญัญาณโทรทศัน์ (MATV, IPTV)  
 4 3 04 01   Master Antenna Television system (MATV)  
      
 4 3 05   ระบบรักษาความปลอดภยั (Security)  
 4 3 05 01   Closed Circuit Television sytsem (CCTV)  
 4 3 05 02   Access Control System  
      
 4 3 06   ระบบโสตทศันปูกรณ์ (Audio visual)  
 4 3 06 01   Audio Visual System  
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 4 3 07   ระบบการจดัการเวลากลาง (Center clock management)  
 4 3 07 01   Master Center Clock Management System  
      
 4 4   ระบบเคร่ืองกล (MECHANICAL SYSTEM)  
 4 4 01   ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ (HVAC)  
 4 4 01 01   Chiller & CMPS  
 4 4 01 02   Cooling Tower  
 4 4 01 03   Air Handling Unit, Fan Coil Unit & Pre Cool Air Unit  
 4 4 01 04   Air Curtain Unit, Heat Recovery Wheel Unit  
 4 4 01 05   Air Condition Split Type Unit  
 4 4 01 06   Ventilation and Exhaust Fan  
 4 4 01 07   Piping Work & Accessories  
 4 4 01 08   Valve & Other Accessories  
 4 4 01 09   Duct work  
 4 4 01 10   Diffuser, Grille and register  
 4 4 01 11   Automatic temperature Control  
 4 4 01 12   Electrical Work  
 4 4 01 13   Building Automation System  
      
 4 4 02   ระบบดบัเพลิง (Fire suppression)  
 4 4 02 01   Fire Pump & Associate  
 4 4 02 02   Fire Hydrant & Hose Reel  
 4 4 02 03   Sprinkler & Associate Work  
 4 4 02 04   Piping System  
 4 4 02 05   Fire Supprssion System  
 4 4 02 06   Building Automation system  
      
 4 4 03   ระบบท่อลม (Air piping)  
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 4 4 03 01   Liquid Petroliem Gas System  
      
 4 5   ระบบขนสง่ (CONVEYING SYSTEM)  
 4 5 01   ลิฟท์โดยสาร/ขนสง่ (ELEVATOR)  
 4 5 01 01   Passenger Lift  
 4 5 01 02   Service Lift  
 4 5 01 03   Fire man Lift  
      

 5  
 งานรือ้ถอนบางสว่นและงานก่อสร้างพิเศษ (ELEMENTAL DEMOLITION 
AND SPECIAL CONSTURUCTION WORK)  

 5 1   งานรือ้ถอนอาคารบางสว่น (Building element Demolition work)  
 5 1 01   งานรือ้ถอนโครงสร้างางสว่น (Steructure element demolition work)  
 5 1 01 01   สะพานเช่ือมตอ่ระหวา่งอาคาร อาคาร A และอาคาร B  
      

 5 1 02  
 งานรือ้/สถาปัตยกรรม /งานตกแตง่ภายใน (Architectural /Interior 
demolition work)  

 5 1 02 01   งานรือ้ถอนผนงัและบอ่น า้  
      
 5 1 03   งานรือ้ถอนงานระบบ (Systems demolition work)  
 5 1 03 01   งานรือ้ถอนระบบไฟฟ้า  
      
 6   งานบริเวณก่อสร้าง (SITE WORK)  
 6 1   งานเตรียมพืน้ท่ีบริเวณก่อสร้าง (SITE  PREPARATION)  
 6 1 01   งานถางและการขดุตอบริเวณ (CLEARING AND GRUBBING)  
 6 1 01 01   งานถางและการขดุตอบริเวณ (CLEARING AND GRUBBING)  
      
 6 2   งานบริเวณภายนอกอาคาร (EXTERIOR SITE WORK)  
 6 2 01   พืน้ดาดแข็ง (HARD SCAPE)  
 6 2 01 01   พืน้ดาดแข็ง (HARD SCAPE)  
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 6 2 05  
 โครงสร้างระบบสขุาภิบาลและทอ่ระบายน า้ (SANITARY AND 
DRAINAGE STRUCTURE)  

 6 2 05 01  
 โครงสร้างระบบสขุาภิบาลและทอ่ระบายน า้ (SANITARY AND 
DRAINAGE STRUCTURE)  

      
 6 3   งานระบบภายนอกอาคาร (EXTERIOR SYSTEM WORK)  
 6 3 01   ระบบสขุาภิบาล (SANITARY SYSTEM)  
 6 3 01 01   ระบบสขุาภิบาล (SANITARY SYSTEM)  
      
 6 3 02   ระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM)  
 6 3 02 01   ระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM)  
      
 6 3 03   ระบบส่ือสาร (COMMUNICATION SYSTEM)  
 6 3 03 01   ระบบส่ือสาร (COMMUNICATION SYSTEM)  
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ภาคผนวก ง 

ตัวอย่างฐานข้อมูลท่ีใช้ในโปรแกรมเสริม 

ในโปรแกรมเสริมท่ีพฒันาขึน้นัน้ มีการเขียนค าสัง่จากโปรแกรม C# ท่ีต้องอ้างอิงข้อมลู

จากฐานข้อมลู (Database) ตา่งๆ ดงัตวัอยา่งดงันี ้

 ตวัอยา่งฐานข้อมลูท่ีใช้ก าหนดรหสัองค์ประกอบอาคาร โดยอ้างอิง องค์ประกอบอาคาร 

(Categories), ต าแหนง่ท่ีอยู่ขององค์ประกอบอาคารนัน้ๆ (Level), ช่ือองค์ประกอบอาคารโดย

ตรวจสอบค าน าหน้าและค าตอ่ท้าย (Shell and Type) โดยตารางนีท้างผู้ ท่ีดแูลโปรแกรมเสริมจะ

เป็นผู้ รับผิดชอบดแูลข้อมลู 

ตารางที่ 15 ตารางก าหนดรหสัองค์ประกอบอาคาร 
Check  
Categories 

Check 
Level 

Check 
Shell 

Check 
Type 

Code 
Level 3 Code Level 4 

Air Terminals    4401 None 
Cable Tray Fittings    4200 None 
Cable Trays    4200 None 
Casework    3100 None 
Ceilings    2103 None 
Columns Level   1201 None 
Columns B   1103 None 
Communication Devices    4300 None 
Conduit Fittings    4200 None 
Conduits    4200 None 
Curtain Panels  In A 2104 2104_CP_IN_A 
Curtain Panels  In B 2104 2104_CP_IN_B 
Curtain Panels  Ex A 2205 2205_CP_EX_A 
Curtain Panels  Ex B 2205 2205_CP_EX_B 
Curtain Wall Mullion  In A 2104 2104_CM_IN_A 
Curtain Wall Mullion  In B 2104 2104_CM_IN_B 
Curtain Wall Mullion  Ex A 2205 2205_CM_EX_A 
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Curtain Wall Mullion  Ex B 2205 2205_CM_EX_B 
Data Devices    4302 None 
Doors  In A 2104 2104_DO_IN_A 
Doors  In B 2104 2104_DO_IN_B 
Doors  Ex A 2205 2205_DO_EX_A 
Doors  Ex B 2205 2205_DO_EX_B 
Duct Accessories    4401 None 
Duct Systems    4401 None 
Duct Fittings    4401 None 
Ducts    4401 None 
Electrical Equipment    4200 None 
Electrical Fixtures    4200 None 
Fire Alarm Devices    4402 None 
Floors Level   1201 None 
Floors B   1103 None 
Floors Roof   2206 2206_RF_EX_B 
Furniture    3201 None 
Furniture Systems    3201 None 
Lighting Devices    4203 None 
Lighting Fixtures    4203 None 
Mechanical Equipment    4400 None 
Parking    0 0 
Pipe Accessories    4100 None 
Pipe Fittings    4100 None 
Pipes    4100 None 
Piping Systems    4100 None 
Planting    0 0 
Plumbing Fixtures    4100 None 
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Security Devices    4305 None 
Site    0 0 
Specialty Equipment    4600 None 
Sprinklers    4402 None 
Stairs    2105 None 
Stairs - Landings    2105 None 
Railings    2105 None 
Railings - Top Rails    2105 None 
Structural Beam 
Systems Level   1201 None 
Structural Beam 
Systems B   1103 None 
Structural Columns Level   1201 None 
Structural Columns B   1103 None 
Structural Foundations    1101 None 
Structural Framing Level   1201 None 
Structural Framing B   1103 None 
Structural Trusses Level   1201 None 
Structural Trusses B   1103 None 
Telephone Devices    4301 None 
Walls  IN A 2101 2101_WA_IN_A 
Walls  IN B 2101 2101_WA_IN_B 
Walls  EX A 2205 2205_WA_EX_A 
Walls  EX B 2205 2205_WA_EX_B 
Windows  IN A 2104 2104_WI_IN_A 
Windows  IN B 2104 2104_WI_IN_B 
Windows  EX A 2205 2205_WI_EX_A 
Windows  EX B 2205 2205_WI_EX_B 
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Roofs    2206 2206_RF_EX_A 
Sign   A 3401 3401_SI_IN_A 
Sign   B 3401 3401_SI_IN_B 

ตารางก าหนดราคาขององค์ประกอบอาคารตอ่หนว่ย เพ่ือให้โปรแกรมเสริมสามารถเลือก

ปรับเปล่ียนองค์ประกอบอาคารได้ โดยผู้ ท่ีก าหนดข้อมลู และดแูลตารางนีคื้อแผนกประมาณราคา 

ตารางที่ 16 ตวัอย่างตารางก าหนดราคาขององค์ประกอบอาคารต่อหน่วยของวสัดพืุน้ 
Category Material Specification Cost 
Floor None 0 
Floor Steel Trowel 30 
Floor Ceramic Tile 600 x600 1000 
Floor Steel Trowel with Hardener 125 
Floor Epoxy  700 
Floor PVC Tile t= 2mm. 350 
Floor Carpet on Floor  2000 
Floor Raised Floor HPL  1900 
Floor Epoxy Anti Static t= 2mm. 1800 

 ตารางก าหนดราคา และก าหนดรหสัองค์ประกอบอาคารของงานระบบ โดยดจูากข้อมลู

ของงานระบบ (MEP System) และระดบัของพืน้ท่ีใช้สอยท่ีก าหนดผา่น Rooms Parameter โดยท่ี

ข้อมลูในตารางนี ้ผู้ ท่ีประมาณราคาของงานระบบจะเป็นผู้ดแูลข้อมลูในสว่นนี ้

ตารางที่ 17 ตวัอย่างตารางก าหนดราคา และก าหนดรหสัองค์ประกอบอาคารของงานระบบ 
Code Level 3 MEP System Function_Grade Cost 
4101 Water Supply Office 150 
4101 Water Supply Parking 0 
4101 Water Supply Storage 0 
4101 Water Supply Toilet 1200 
4101 Water Supply Canteen 300 
4101 Water Supply Circulation 100 
4101 Water Supply MEP_Area 1200 
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4101 Water Supply Factory 100 
4101 Water Supply Mold_Area 100 
4101 Water Supply Assembly_Area 100 
4101 Water Supply Factory_A 100 
4101 Water Supply Facility 300 
4102 Drainage Office 100 
4102 Drainage Parking 100 
4102 Drainage Storage 100 
4102 Drainage Toilet 5000 
4102 Drainage Canteen 2000 
4102 Drainage Circulation 100 
4102 Drainage MEP_Area 2000 
4102 Drainage Factory 200 
4102 Drainage Mold_Area 200 
4102 Drainage Assembly_Area 200 
4102 Drainage Factory_A 200 
4102 Drainage Facility 100 
4103 Water Treatment Office 0 
4103 Water Treatment Parking 0 
4103 Water Treatment Storage 0 
4103 Water Treatment Toilet 5100 
4103 Water Treatment Canteen 5100 
4103 Water Treatment Circulation 0 
4103 Water Treatment MEP_Area 300 
4103 Water Treatment Factory 0 
4103 Water Treatment Mold_Area 0 
4103 Water Treatment Assembly_Area 0 
4103 Water Treatment Factory_A 0 
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 ตารางก าหนดราคาขององค์ประกอบอาคาร โดยท่ีจะก าหนดราคาโดยกรองจากรหสัของ

องค์ประกอบอาคารในระดบัท่ี 3 และ 4 และคดักรองข้อมลูท่ีไมเ่ก่ียวข้องออก โดยท่ีตัง้ข้อแม้ ถ้า

ราคา เทา่กบั 0 ให้ตดัข้อมลูสว่นนัน้ออก ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีในการดแูลข้อมลูในตารางนีคื้อ ผู้ประมาณ

ราคาในสว่นของงานสถาปัตยกรรม และงานโครงสร้าง 

ตารางที่ 18 ตารางก าหนดราคาขององค์ประกอบอาคาร 
Category Code Level 3 Code Level 4 Cost 
Parking 0 0 0 
Planting 0 0 0 
Site 0 0 0 
Structural Foundations 1101 None 40000 
Columns 1103 None 40000 
Floors 1103 None 40000 
Structural Beam Systems 1103 None 40000 
Structural Columns 1103 None 40000 
Structural Framing 1103 None 40000 
Structural Trusses 1103 None 300000 
Columns 1201 None 35000 
Floors 1201 None 35000 
Structural Beam Systems 1201 None 35000 
Structural Columns 1201 None 35000 
Structural Framing 1201 None 35000 
Structural Trusses 1201 None 250000 
Walls 2101 2101_WA_IN_A 700 
Walls 2101 2101_WA_IN_B 600 
Walls 2101 2101_WA_IN_C 4500 
Walls 2101 2101_WA_IN_T 3500 
Walls 2101 2101_WA_IN_S 25000 
Ceilings 2103 None 0 
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Curtain Wall Mullion 2104 None 0 
Curtain Wall Mullion 2104 None 0 
Curtain Panels 2104 2104_CP_IN_A 2500 
Curtain Panels 2104 2104_CP_IN_B 4000 
Doors 2104 2104_DO_IN_A 11000 
Doors 2104 2104_DO_IN_B 14000 
Doors 2104 2104_DO_IN_C 12000 
Doors 2104 2104_DO_IN_T 8000 
Windows 2104 2104_WI_IN_A 2100 
Windows 2104 2104_WI_IN_B 5000 
Windows 2104 2104_WI_IN_C 9000 
Stairs 2105 None 5000 
Stairs - Landings 2105 None 0 
Railings 2105 None 0 
Railings - Top Rails 2105 None 0 
Curtain Wall Mullion 2205 None 0 
Curtain Wall Mullion 2205 None 0 
Curtain Panels 2205 2205_CP_EX_A 15000 
Curtain Panels 2205 2205_CP_EX_B 25000 
Doors 2205 2205_DO_EX_A 11600 
Doors 2205 2205_DO_EX_B 16000 
Doors 2205 2205_DO_EX_C 13000 
Walls 2205 2205_WA_EX_A 750 
Walls 2205 2205_WA_EX_B 1500 
Walls 2205 2205_WA_EX_C 1750 
Windows 2205 2205_WI_EX_A 2400 
Windows 2205 2205_WI_EX_B 5200 
Windows 2205 2205_WI_EX_C 3000 



  
 

141 

Roofs 2206 2206_RF_EX_A 6600 
Roofs 2206 2206_RF_EX_B 3500 
Floors 2206 2206_RF_EX_C 3500 
Casework 3100 None 0 
Furniture 3201 None 0 
Furniture Systems 3201 None 0 
Sign 3401 None 0 
Sign 3401 None 0 
Pipe Accessories 4100 None 0 
Pipe Fittings 4100 None 0 
Pipes 4100 None 0 
Piping Systems 4100 None 0 
Plumbing Fixtures 4100 None 0 
Cable Tray Fittings 4200 None 0 
Cable Trays 4200 None 0 
Conduit Fittings 4200 None 0 
Conduits 4200 None 0 
Electrical Equipment 4200 None 0 
Electrical Fixtures 4200 None 0 
Lighting Devices 4203 None 0 
Lighting Fixtures 4203 None 0 
Communication Devices 4300 None 0 
Telephone Devices 4301 None 0 
Data Devices 4302 None 0 
Security Devices 4305 None 0 
Mechanical Equipment 4400 None 0 
Air Terminals 4401 None 0 
Duct Accessories 4401 None 0 
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