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ในฐานะของสถาปนิกที่นอกจากที่ต้องทาการนาเสนอรู ปแบบอาคารแล้ ว การออกแบบ
เพื่อให้ เหมาะสมกับงบประมาณ หรื อการนาเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ อยู่ในกรอบงบประมาณ
ที่เจ้ าของงานกาหนดไว้ ก็เป็ นหน้ าที่สาคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งถ้ าขัน้ ตอนการเสนอแบบร่ างสามารถตัดสินใจ
รู ปแบบและงบประมาณได้ จะทาให้ ร่นระยะเวลาการออกแบบ และแก้ ไขแบบได้ มาก หลายครั ง้ ที่ เมื่อ
นาเสนองาน ทางเจ้ าของงานอยากปรั บเปลี่ยนองค์ประกอบอาคารบางอย่าง หรื อวัสดุบางชนิด ก็ต้อง
กลับมาที่หน่วยงานเพื่อประมาณราคาใหม่ ทาให้ เสียเวลา และส่งผลกับระยะเวลาการก่อสร้ างได้
ทางผู้ศึกษาได้ ศึกษา ในส่วนการออกแบบเบือ้ งต้ นโดยนาระบบสารสนเทศอาคาร (BIM)
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โมเดล และข้ อมูลที่ไม่ใ ช่โมเดล โดยขึน้ โมเดลผ่านโปรแกรม Autodesk Revit และส่งข้ อมูลที่ได้ ออกมา
เป็ นนามสกุล.xlsx โดย Dynamo และมาประมาณราคาในโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ ้นจากการเขียนโปรแกรม
C#
โปรแกรมเสริ ม ที่ พัฒ นาขึ น้ นัน้ มี ค วามสามารถในการประมาณราคาเบื อ้ งต้ น ผ่ า น
องค์ประกอบอาคาร โดยใช้ รหัสต้ นทุนก่อสร้ างอาคาร พ.ศ. 2555 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เป็ นตัวกลางในการคานวณราคา นอกจากนี ้ในโปรแกรมเสริ มที่พฒ
ั นาขึ ้น มีความสามารถในการทดลอง
ราคา ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบอาคาร วัสดุทางสถาปั ตยกรรม เพื่อควบคุมต้ นทุนของอาคาร
ผลที่ได้ จากการพัฒนาโปรแกรมเสริ ม ปรากฎว่าช่วยสถาปนิกร่ นระยะเวลาในขันตอนการ
้
ออกแบบเบื ้องต้ นได้ อย่างดี มีข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับต้ นทุนค่าก่อสร้ างอาคารที่แม่นยา และเป็ นต้ นแบบใน
การพัฒนาในการประมาณราคาจากระบบสารสนเทศอาคาร ในขันตอนถั
้
ดไป

จ
บทคัดย่อภาษาอ ังกฤษ

58059302 : Major (Computer-aided Architectural Design)
Keyword : BIM, Estimation by BIM, Preliminary design estimation

MR. PEERA DOLPANIT : THE BUDGET CONTROL SYSTEM DEVELOPMENT
USING BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) THESIS ADVISOR : THITIPAT
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 nonmodel 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
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การทางานแบบออกแบบและก่อสร้ าง (Design-Build/Turn Key)นัน้ นอกจากเรื่ องความ
สวยงาม และประโยชน์ใช้ สอยที่ดีของอาคารแล้ วนัน้ เรื่ องงบประมาณการก่อสร้ าง และ เวลาการ
ก่อสร้ าง ก็ถือเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญเช่นกัน
นอกจากในขันตอนการออกแบบแล้
้
ว กรณีของงานออกแบบและก่อสร้ าง หลังจากที่บริษัท
ประมูลงานได้ แล้ ว เมื่อเข้ าสู่ขนตอนการพั
ั้
ฒนาแบบเพื่อทาแบบก่อสร้ างนัน้ มักจะมีงาน-เพิ่มลด
เกิดขึ ้น ซึง่ ในขบวนการนี ้ ในฐานะของสถาปนิก ต้ องประเมินค่าใช้ จา่ ยที่เปลี่ยนแปลงไป และ
นาเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยน เพื่อให้ อยูใ่ นกรอบวงเงิน หรื องบประมาณที่เจ้ าของงานกาหนดไว้
ถ้ าราคาไม่อยูใ่ นงบประมาณ จาเป็ นที่ต้องกลับมาคิดแก้ ไขใหม่ ซึ่งเป็ นกระบวนการที่เสียเวลามาก
และอาจจะก่อให้ เกิดผลกระทบกับการก่อสร้ างที่ล่าช้ าออกไปเนื่องจาก แบบไม่สามารถสรุปได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ทางผู้ศกึ ษาพบปัญหานี ้ในการทางานบ่อยครัง้ จึงมีแนวคิดที่วา่ ถ้ ามีเครื่ องมือที่ชว่ ยให้
ผู้ออกแบบ สามารถออกแบบได้ โดยที่ร้ ูต้นทุนการก่อสร้ างได้ เบื ้องต้ นและสามารถปรับเปลี่ยนได้
อย่างรวดเร็ว ก็นา่ จะทาให้ การทางาน และการเสนอแบบได้ รวดเร็ วขึ ้น ซึง่ ก็จะส่งผลให้ การ
ออกแบบและการก่อสร้ างนัน้ สามารถเสร็จสิ ้นได้ ทนั เวลา และอยูใ่ นงบประมาณตามที่คาดการณ์
ไว้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
ศึกษาความสัมพันธ์ของรหัสมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้ องในกระบวนการก่อสร้ าง และ
กระบวนการควบคุมราคา โดยอาศัยหลักการของรหัสต้ นทุน (Cost code) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รหัส
ของ วสท. และพัฒนาโปรแกรมเสริมของคอมพิวเตอร์ (Application) เพื่อช่วยในการเก็บข้ อมูลและ
ออกแบบฐานข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการปรับเปลี่ยนใดๆที่อาจมีผลกระทบต่อราคาของโครงการ โดยใช้
โปรแกรมที่เขียนขึ ้นช่วยลดระยะเวลาในการใส่ข้อมูลที่ใช้ พิจารณาเกี่ยวกับราคา เพื่อช่วยให้
ผู้ออกแบบนาข้ อมูลเหล่านัน้ ไปประเมิน ช่วยในการออกแบบ ทาให้ การออกแบบมี ประสิทธิภาพ
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มากขึ ้น ลดระยะเวลาในการพัฒนาแบบโดยสามารถเชื่อมโยงกับข้ อมูลของต้ นทุนการก่อสร้ างที่มี
อยูแ่ ล้ วในองค์กร ตามผังแสดงการทางานดังที่แสดงในต่อไปนี ้ โดยส่วนที่อยูใ่ นกรอบสีส้มคือ ส่วน
ที่ศกึ ษาเพื่อแก้ ปัญหา

ภาพที ่ 1 แผนผังแสดงการทางานและปัญหาในปัจจุบนั
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1.3 สมมติฐานของการศึกษา
โปรแกรมประเภทแบบจาลองสารสนเทศอาคาร(BIM) มีความสามารถในการกาหนดรหัส
ข้ อมูลในรูปแบบต่างๆได้ แต่จาเป็ นต้ องออกแบบรูปแบบของข้ อมูลให้ สามารถรองรับกระบวนการ
ทางานในแต่ละส่วน และจาเป็ นต้ องออกแบบวิธีการใช้ งานโปรแกรมเสริมเพื่อใช้ ในการบันทึก
ควบคุมความเปลี่ยนแปลงของข้ อมูลกับแบบจาลองอาคาร (model) เพื่อที่จะช่วยให้ สถาปนิกมี
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับต้ นทุนค่าก่อสร้ างที่ถกู ต้ องและแม่นยาขึ ้น ทาให้ ร่นระยะเวลาในการพัฒนา
แบบ เพื่อให้ อยูใ่ นงบประมาณดีขึ ้น
1.4 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษามาตรฐานของรหัสข้ อมูล (CODE) และออกแบบการทางานที่เหมาะสม กับการ
ทางานของโปรแกรมประเภทแบบจาลองสารสนเทศอาคาร(BIM) โดยใช้ โปรแกรม Autodesk
Revit ที่เป็ นโปรแกรมหลักที่บริษัทใช้ ทางานอยู่ โดยเลือกศึกษากระบวนการทางานในช่วงการ
ออกแบบเบื ้องต้ น (Schematic Design Phase) ของโครงการประเภท Design Build โดยอยูใ่ น
ขอบเขตของตัวอาคาร ไม่ลงรายละเอียดในส่วนของงานระบบ รายละเอียดของงานที่เกี่ยวกับค่า
อานวยการก่อสร้ าง ค่าดาเนินงานการก่อสร้ าง งานรอบๆอาคาร เช่น งานถนน งานขุด-ถมดิน งาน
รัว้ และงานภูมิสถาปั ตยกรรม
1.5 ขัน้ ตอนของการศึกษา
5.1 ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับรหัสข้ อมูล (CODE) ที่เกี่ยวข้ องกับการทางานในแบบจาลอง
สารสนเทศอาคาร (BIM) ตัวอย่างเช่น MasterFormat, UniFormat เป็ นต้ น
5.2 ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับรหัสข้ อมูล (CODE) ที่เกี่ยวข้ องกับการคิดราคา ตัวอย่างเช่น
มาตรฐานต้ นทุนก่อสร้ างอาคาร พ.ศ.2555 ของวสท. เป็ นต้ น
5.3 ศึกษาหาความเกี่ยวข้ องระหว่างรหัสข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการคิดราคากับการทางาน
ในแบบจาลองสารสนเทศอาคาร (BIM)
5.4 สอบถาม รวบรวมข้ อมูลจากผู้กี่ยวข้ องกับการทางานอาทิเช่น ผู้คิดราคา สถาปนิกใน
บริษัท เพื่อหาข้ อดีข้อด้ อยของกระบวนการปัจจุบนั
5.5 พัฒนาโปรแกรมเสริม เพื่อช่วยในการบันทึกและปรับเปลี่ยนข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ
ต้ นทุนการก่อสร้ าง
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5.6 ทดลองโปรแกรมที่เขียนขึ ้นมากับโปรเจคทดลอง
5.7 รวบรวมผลการใช้ งานระบบจากผู้เกี่ยวข้ อง และนามาปรับปรุงโปรแกรมที่เขียนขึ ้น
5.8 สรุป และทาโปรแกรมให้ สมบูรณ์ เหมาะสมกับการทางานของบริ ษัท
1.6 นิยามและคาศัพท์
1. BIM หมายถึง Building Information Modeling หรื อ แบบจาลองสารสนเทศอาคาร
เป็ นแนวคิดที่ถกู พัฒนาขึ ้นเพื่อใช้ ในการออกแบบและก่อสร้ างอาคาร โดยการสร้ างแบบจาลอง
อาคาร (Building Model) พร้ อมข้ อมูลหรื อสารสนเทศ (Information)[1]
2. Autodesk Revit หนึง่ ในโปรแกรมในการทางานประเภทแบบจาลองสารสนเทศอาคาร
(BIM) โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อขึ ้นโมเดลเพื่อทาแบบ ทาแบบ3มิตเิ พื่อนาเสนองาน และใส่ข้อมูล
สารสนเทศของอาคาร
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บทที่ 2
หลักการและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
การออกแบบและก่อสร้ างในขันตอนการออกแบบเบื
้
้องต้ น เพื่อนาเสนอทางเจ้ าของอาคาร
เพื่อนาไปสูก่ ารตัดสินใจภาพรวมของอาคารนัน้ นับเป็ นส่วนสาคัญก่อนที่จะพัฒนาไปในขันตอน
้
ถัดๆไป โดยที่ปัจจัยที่นอกเหนือจากแบบแล้ ว ต้ นทุนของการก่อสร้ างก็เป็ นปัจจัยหนึง่ ที่สาคัญ โดย
จะมีขนตอนใหญ่
ั้
ๆที่เกี่ยวข้ องกับการทางานอยู่ 2 ส่วนคือ ขันตอนการออกแบบ
้
และการประมาณ
ราคา
นอกจากนี ้ทางองค์กรได้ เริ่มการทางานด้ วยระบบแบบจาลองสารสนเทศอาคาร(BIM)
และมีแนวโน้ มว่าระบบนี ้จะถูกพัฒนาต่อเนื่องจนใช้ เป็ นมาตรฐานขององค์กรในอนาคตอันใกล้ ซึง่
การเปลี่ยนระบบในการทางานในรูปแบบนี ้จะส่งผลกระทบไม่ใช่เฉพาะเครื่ องมือเท่านัน้ แต่ยงั
ส่งผลถึงรูปแบบการทางาน รวมถึงการนาข้ อมูลไปใช้ ตอ่ ด้ วย โดยในแต่ละขันตอนมี
้
รายละเอียด
ดังนี ้
2.1 ขัน้ ตอนการออกแบบ[2]
การออกแบบอาคารนันมี
้ ลาดับขันตอน
้
และความละเอียดของข้ อมูลในการทางานที่
แตกต่างกันออกไป ในการแบ่งขอบเขตงานสถาปนิกนันอาจจะแบ่
้
งได้ หลายรูปแบบ ขึ ้นอยู่กบั
สภาพแวดล้ อม และการทางานของบริ ษัท ในกรณีของบริ ษัทรับเหมาที่เป็ นลักษณะ ออกแบบและ
ก่อสร้ าง (Design and Built) สามารถแบ่งหมวดงานทางานการออกแบบโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
2.1.1 งานการศึกษาขัน้ ตอนก่ อนการออกแบบ (Pre-design Stage)
ขันตอนการศึ
้
กษาขันต้
้ นก่อนที่จะทาการออกแบบโดยมีขนตอนย่
ั้
อยๆ ซึง่ อาจจะมีการสลับ
ลาดับการเริ่มต้ นก่อนหลัง หรื อเว้ นบางส่วน หรื อรวมบางหัวข้ อเข้ าด้ วยกันได้ มีรายละเอียด ดังนี ้
ก. การศึกษากาหนดรายละอียดโครงการ (Project Programming)
ขันตอนการศึ
้
กษาโครงการ จัดทาแผนงาน กาหนดผู้ออกแบบหรื อทีมงานรวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่เกี่ยวข้ อง การประมาณการค่าใช้ จา่ ยโครงการ จัดทาแผนการดาเนินการการ
ออกแบบ จัดทารายละเอียดเพื่อเป็ นข้ อมูลในการออกแบบ เป็ นต้ น
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ข. การศึกษาความเป็ นไปได้ โครงการ (Feasibility Study)
ศึกษาพื ้นที่โครงการ พร้ อมทังศึ
้ กษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ ทังในเรื
้ ่ องกฎหมาย เรื่ อง
ความต้ องการใช้ สอยอาคาร หรื อแหล่งเงินของโครงการ รวมถึงขันตอนการศึ
้
กษาความเป็ นไปได้
ของพื ้นที่ ในการใช้ สอยอาคารแต่ละประเภทเปรี ยบเทียบกัน
ค. แนวความคิดในการออกแบบโครงการ (Conceptual Design)
เป็ นขันตอนการวางแนวคิ
้
ดทังในเชิ
้ งความคิดสร้ างสรรค์ทางสถาปั ตยกรรม และ
ยุทธศาสตร์ ในการจัดทาโครงการ จัดทาภาพรวมเพื่อให้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องดาเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน
2.1.2 งานขั้นตอนการออกแบบ (Design Stage)
มีลาดับขันตอนในการออกแบบเรี
้
ยงลาดับกัน ตามความละเอียดของข้ อมูล ทังนี
้ ้บาง
ขันตอนอาจจะสามารถข้
้
ามไปได้ ขึ ้นอยูก่ บั ขนาด ระยะเวลาของโครงการ ซึง่ ในที่นี ้ทางผู้ศกึ ษาเน้ น
ศึกษาขันตอนการออกแบบเพื
้
่อให้ เหมาะสมกับการประมาณราคา[3]และการออกแบบโดยระบบ
สารสนเทศอาคาร[4] ซึง่ ทาให้ การอ้ างอิงขันตอนการออกแบบจะต่
้
างจากทาง คูม่ ือสถาปนิกสยาม
2548 ของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปภัมภ์ ในการแบ่งขันตอนการออกแบบ
้
ซึง่ แบ่ง
ได้ ดังนี ้
ก. ขันตอนการออกแบบเบื
้
้องต้ น (Schematic Design, SD)
ขันตอนการออกแบบเบื
้
้องต้ น เพื่อหาข้ อสรุป หรื อตรวจสอบความต้ องการ/ พื ้นที่ใช้ สอย
ของทางเจ้ าของอาคาร โดยจะอาศัยแบบร่าง โมเดล หรื อ แบบทัศนียภาพเพื่อแสดงพื ้นที่ ขนาด
อาคารและรูปร่าง หน้ าตารูปร่างอาคารโดยสังเขป ก่อนที่จะไปถึงขันตอนการพั
้
ฒนาแบบ
ข. ขันตอนการพั
้
ฒนาแบบ (Design Development, DD)
ขันตอนการพั
้
ฒนาแบบจะเป็ นการนาเอาข้ อมูลที่ตดั สินใจในการออกแบบเบื ้องต้ นมา
พัฒนาต่อ ซึง่ ในขันตอนนี
้
้ก็จะมีผ้ อู อกแบบอื่นๆเข้ าเกี่ยวข้ องมากขึ ้น เช่นงานโครงสร้ าง งานระบบ
และขันตอนนี
้
้ก็จะมีการระบุอปุ กรณ์และชนิดของวัสดุเบื ้องต้ น
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ค. ขันตอนการท
้
าเอกสารการก่อสร้ าง (Construction Document, CDs)
ทางผู้ออกแบบจะลงรายละเอียดลึกขึ ้นในขันตอนนี
้
้ เพื่อให้ เป็ นแบบที่มีรายละเอียด
เพียงพอ รวมถึงรายละเอียดของวัสดุ และอุปกรณ์อาคารต่างๆ ในขันตอนนี
้
้ สาหรับอ้ างอิงในการ
ก่อสร้ างได้ (ในกรณีที่ไม่ใช่ Design-Built ขันตอนนี
้
้จะทาเอกสารเพื่อให้ สามารถนาไปให้ ผ้ รู ับเหมา
คิดราคาเพื่อทาการประมูลงานได้ )
2.1.3 งานก่ อนการก่ อสร้ าง (Pre-Construction Stage)
ขันตอนส
้
าหรับงานที่แยกงานการออกแบบ ออกจากการก่อสร้ าง โดยเลือกผู้รับเหมาการ
ก่อสร้ างโดยการประมูล (Design Bid Build) จะมีขนตอนงานก่
ั้
อนการก่อสร้ างขึ ้นมา ซึง่ ในกรณี
ของงาน ออกแบบและก่อสร้ าง (Design Build) จะไม่มีขนตอนนี
ั้
้
ก. การจัดการประกวดราคา (Bidding)
ขันตอนการบริ
้
หารจัดการการประกวดราคา การจัดทาข้ อมูลเปรี ยบเทียบราคาค่าก่อสร้ าง
ระหว่างบริษัทผู้เสนอราคา ทังนี
้ ้จะรวมการจัดการทาเอกสารประกอบการประกวดราคา เงื่อนไข
การดาเนินงาน การร่วมชี ้แจงแบบและการรวบรวมคาถามคาตอบด้ วยเป็ นต้ น
ข. การจัดทาสัญญาจ้ าง (Contracting)
การให้ คาปรึกษาในการทาสัญญาจ้ างระหว่างเจ้ าของโครงการและบริษัทก่อสร้ างที่ได้ รับ
การคัดเลือก การให้ คาปรึกษาเรื่ องการจัดงวดงานของการจ่าวยเงินค่าก่อสร้ าง เป็ นต้ น
2.1.4 งานระหว่ างการก่ อสร้ าง (Construction Stage)
ขอบเขตของสถาปนิกระหว่างงานการก่อสร้ าง ดังนี ้
ก. การบริหารจัดการงานก่อสร้ าง (Construction Management)
การบริ หารจัดการงานก่อสร้ างประกอบด้ วยการวางแผนงาน การกากับการควบคุมดูแล
และการประเมินผลการก่อสร้ าง โดยรวมถึงการติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้ องในฝ่ ายต่างๆ
ข. การควบคุมโครงการระหว่างการก่อสร้ าง (Construction Supervision)
ขันตอนนี
้
้เป็ นการประสานงานระหว่างสถาปนิก วิศวกร ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาก่อสร้ าง
ให้ ดาเนินงานการก่อสร้ างให้ ดาเนินไปได้ อย่างเรี ยบร้ อย โดยสถาปนิกจะทาหน้ าที่ในการให้
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คาปรึกษา ให้ คาแนะนา และให้ ความกระจ่างเกี่ยวกับแบบก่อสร้ างในกรณีที่มีปัญหา หรื อข้ อ
ขัดแย้ งต่างๆ
สาหรับงานที่เป็ นลักษณะออกแบบและก่อสร้ าง (Design Build) ขันตอนนี
้
้อาจะรวมกัน
และเรี ยกว่า การบริหารจัดการการก่อสร้ าง (Construction Administration, CA) กล่าวคือ
ผู้ออกแบบจะตรวจสอบรายละเอียดในส่วนของการก่อสร้ าง ไม่วา่ จะเป็ นการตอบข้ อสงสัย หรื อ
ตรวจสอบหน้ างานเป็ นครัง้ คราวเพื่อควบคุมคุณภาพของอาคารที่กาลังก่อสร้ างให้ การก่อสร้ าง
ถูกต้ องตามที่ออกแบบ และในกรณีที่ทางเจ้ าของอาคารมีความต้ องการที่เปลี่ยนไป หรื อต้ องการ
แก้ ไขบางส่วน ผู้ออกแบบต้ องทาการเสนอรูปแบบที่จะเปลี่ยนแปลงให้ ตรงกับความต้ องการของ
เจ้ าของงาน โดยไม่ขดั กับข้ อกฎหมาย และทางด้ านงานสถาปั ตยกรรม
2.1.5 ขั้นตอนหลังงานก่ อสร้ างแล้ วเสร็จ (Post Construction Stage)
ในกรณีที่อาคารมีขนาดใหญ่ อาคารที่มีความซับซ้ อน หรื ออาคารเฉพาะอย่าง ผู้ออกแบบ
จะให้ คาปรึกษาในการใช้ สอยอาคารเบื ้องต้ น หรื อแนะนาผู้ที่ทาหน้ าที่ดแู ลอาคารให้ สามารถดูแล
อาคารได้ มีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ รวมถึงการออกแบบกรณีที่ทางเจ้ าของอาคารต้ องการ
ปรับเปลี่ยนผังใช้ งาน หรื อมีการขยายพื ้นที่เพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ การใช้ งานในขณะนันๆ
้

ภาพที ่ 2 แสดงขัน้ ตอนการออกแบบ
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2.2 การประมาณราคาและการควบคุมราคา
การประมาณราคาในโครงการนันสามารถแบ่
้
งการประมาณราคารวมถึงมีรูปแบบการแบ่ง
งบประมาณออกเป็ นหลายส่วนด้ วยกันขึ ้นอยู่กบั วิธีการบริหารงบประมาณของเจ้ าของอาคาร โดย
ที่สามารถแบ่งค่าใช้ จ่ายโครงการเป็ นหัวข้ อใหญ่ได้ ดังนี ้
2.2.1 ค่ าใช้ จ่ายโครงการ
ก. ค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวกับการก่อสร้ าง (Construction Cost)
คือ ค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องกับอาคารโดยตรง เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์อาคาร ค่าแรง ค่า
ดาเนินการก่อสร้ าง เป็ นต้ น
ข. ค่าใช้ จา่ ยที่ไม่เกี่ยวกับการก่อสร้ าง (Non Construction Cost)
คือ ค่าใช้ จ่ายของโครงการ ที่ไม่เกี่ยวกับค่าก่อสร้ าง เช่น ค่าปรึกษาความเป็ นไปได้ ของ
โครงการ ค่าจัดหาที่ดนิ ค่าที่ปรึกษาต่างๆ ค่าออกแบบ ค่าใบอนุญาตต่างๆ ค่าที่ดนิ ภาษี เป็ นต้ น
2.2.2 ค่ าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการก่ อสร้ าง (Construction Cost)
ในการศึกษาครัง้ นี ้จะเน้ นไปในส่วนของค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวกับการก่อสร้ างอาคาร
(Construction Cost) ซึง่ ในส่วนนี ้ก็ยงั สามารถแบ่งแยกย่อยออกได้ อีกหลายหัวข้ อย่อย โดยทัว่ ไป
จะแบ่งออกเป็ น ค่าใช้ จ่ายโดยตรง (Direct Cost) ค่าอุปกรณ์เพื่ออานวยการก่อสร้ าง (Preliminary
Work) และ ค่าดาเนินการก่อสร้ าง (Overhead)
ก. ค่าใช้ จา่ ยตรง
เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นโดยตรงกับอาคารนันๆ
้ เช่น ค่าวัสดุที่ใช้ ค่าอุปกรณ์อาคารที่ตดิ ตัง้
ในโครงการ ค่าแรงงานของช่างก่อสร้ างที่หน้ างาน ซึง่ สามารถวัด หรื อนับได้ จริงในสถานที่ก่อสร้ าง
ข. ค่าอุปกรณ์เพื่ออานวยการก่อสร้ าง (Preliminary Work)
เป็ นค่าใช้ จา่ ยที่ไม่เกี่ยวกับตัวอาคาร แต่เป็ นส่วนที่ช่วยในการก่อสร้ างอาคาร เช่นงานที่พกั
คนงานชัว่ คราว งานสานักงานชัว่ คราว งานเครื่ องมืออานวยความสะดวกในการก่อสร้ าง อาทิเช่น
นัง่ ร้ าน รถโมบายเครน เป็ นต้ น
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ค. ค่าดาเนินการก่อสร้ าง (Overhead)
ค่าอานวยความสะดวกในการบริหารจัดการหน้ างาน ค่าคุมงานก่อสร้ าง และ ค่า
ดาเนินงานของผู้รับเหมา รวมถึงผลกาไรที่ทางผู้รับเหมาจะได้ รับ เป็ นต้ น
ทัง้ 3 ส่วนที่กล่าวมาจะรวมเป็ นค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวกับการก่อสร้ าง ซึง่ ในกรณีที่เมื่องานเกิด
การแก้ ไข หรื องานเพิ่มลดจะนาราคาค่าก่อสร้ างอาคารรวมกันออกมาทาเป็ นราคาต่อหน่วย
สาหรับโครงการนันๆเพื
้ ่ออ้ างอิง ทังนี
้ ้ก็จะมีข้อตกลงแนบท้ ายว่า ราคานี ้ จะใช้ ได้ บนเงื่อนไขใดบ้ าง
เช่น ใช้ อ้างอิงได้ ในกรณีที่พื ้นที่เปลี่ยนแปลงไม่เกินร้ อยละ 10 ของโครงการ หรื อพื ้นที่ใช้ สอยไม่ได้
เปลี่ยนแปลงการใช้ งาน เป็ นต้ น หรื อจะคิดค่าใช้ จา่ ยตรงตามจริง แล้ วคิดเพิ่มในค่าอุปกรณ์
อานวยการก่อสร้ างรวมกับค่าดาเนินการก่อสร้ างเป็ นอัตราส่วน ขึ ้นอยู่กบั สัญญาในแต่ละโครงการ

ภาพที ่ 3 ผังแสดงการแบ่งค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคาร

11
ตัวอย่างการแบ่งหัวข้ อการคิดราคาของทังโครงการ
้
[5]
องค์ประกอบ
(1) ค่าเครื่ องอานวยความสะดวก (Facilitating work estimate)
(2) ค่าก่อสร้ าง (Building work estimate)
(3) ค่าอุปกรณ์เพื่ออานวยการก่อสร้ าง (Main contractor’s preliminaries estimate)
(4) ยอดรวมย่อย-1 (Sub-total) [(4) = (1)+(2)+(3)]
(5) ค่าดาเนินการก่อสร้ าง และกาไรของผู้รับเหมา
(6) ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับอาคาร (Works cost estimate) [(6) = ((4)+(5)]
(7) ค่าทีมออกแบบ/ค่าใช้ จา่ ยของทีมในโครงการ (Project/design team fees estimate)
(8) ยอดรวมย่อย-2 (Sub-total) [(8) = (6)+(7)]
(9) ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆในโครงการ (ถ้ ามี) (Other development/project costs estimate)
(10) ค่าใช้ จา่ ยโครงการ (Base cost estimate)
(11) ค่าความเสี่ยง (Risk allowance estimate) [(11) = (11(a))+ (11(b))+ (11(c))+
(11(d))]
(a) ค่าความเสี่ยงในการพัฒนาแบบ (Design Development risks estimate)
(b) ค่าความเสี่ยงในการก่อสร้ าง (Construction risks estimate)
(c) ค่าความเสี่ยงในการเปลี่ยนพนักงาน (Employer change risks estimate)
(d) ค่าความเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวกับพนักงาน (Employer other risks estimate)
(12) งบประมาณทังหมด
้
(ยกเว้ นเงินเฟ้อ) (Cost limit ( excluding inflation)) [(12)
=(10)+(11)]
(13) อัตราเงินเฟ้อขันตอนการประมู
้
ล
(14) งบประมาณทังหมด
้
(ยกเว้ นเงินเฟ้อจากการก่อสร้ าง) (Cost limit ( excluding
construction inflation)) [(14) =(12)+(11)]
(15) อัตราเงินเฟ้อขันตอนการก่
้
อสร้ าง
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(16) งบประมาณทังหมด
้
(รวมค่าเงินเฟ้อ) (Cost limit (including inflation)) [(16)
=(14)+(15)]
ภาษี (VAT assessment)
2.2.3 การจัดหมวดหมู่ของการประมาณราคา
การจัดหมวดหมูข่ องการประมาณราคานันสามารถแสดงผลได้
้
หลากหลายวิธี ขึ ้นอยู่กบั
รายละอียด หรื อจุดประสงค์ของการใช้ งานด้ านราคา โดยอาจแบ่งวิธีการออกเป็ น 3 รูปแบบ [3]คือ
ก. กาหนดหมวดหมูโ่ ดยเน้ นส่วนของอาคารเป็ นหลัก (Elemental of Building)
ข. กาหนดหมวดหมู่โดยเน้ นชนิดของของวัสดุและผลิตภัณฑ์เป็ นหลัก (Material and
Product)
ค. กาหนดหมวดหมูโ่ ดยเน้ นตาแหน่งของงานเป็ นหลัก (Location)
ทังนี
้ ้การที่จะเลือกรูปแบบการประมาณราคาแบบใด ขึ ้นอยูก่ บั ขันตอนที
้
่ประมาณราคานัน้
อยูใ่ นขันตอนใดของขั
้
นตอนการออกแบบ
้
ดังที่กล่าวมาในส่วนของขันตอนการออกแบบจะเห็
้
นได้
ว่าในแต่ละขันตอนนั
้
น้ ความละเอียดของข้ อมูล เอกสารข้ อมูล หรื อแบบนันจะมี
้ ความละเอียดไม่
เท่ากัน
การกาหนดหมวดหมูใ่ นแต่ละแบบมีการใช้ งาน และสามารถเทียบกับการทางานออกแบบ
ในแต่ละขันตอน
้
ดังนี ้
ก. กาหนดหมวดหมูโ่ ดยเน้ นส่วนของอาคารเป็ นหลัก (Elemental of Building) หรื อ Element
Code
การแบ่งหมวดหมูช่ นิดนี ้เป็ นการแบ่งอาคารออกเป็ นส่วนๆ ตามชนิดขององค์ประกอบของ
อาคาร เช่น โครงสร้ างใต้ ดนิ เปลือกอาคาร งานตกแต่งภายใน งานระบบ เป็ นต้ น ใช้ สาหรับการ
ประมาณราคาในช่วงต้ นของการออกแบบที่ยงั ไม่ทราบ ชนิดของวัสดุที่จะใช้ โดยละเอียด จะรู้
รายละเอียดแค่พื ้นที่ใช้ สอย หรื อขนาดของอาคาร การกาหนดหมวดหมู่ตามลักษณะนี ้มีลกั ษณะ
เด่น ดังนี ้
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 กาหนดงบประมาณเบื ้องต้ นเพื่อเป็ นข้ อมูลในการออกแบบในแต่ละส่วน เช่น โครงสร้ าง
งานสถาปั ตยกรรม งานตกแต่งภายใน หรื องานระบบ เป็ นต้ น
 ตรวจสอบราคาในแต่ละระบบได้ ง่าย
 เป็ นการเก็บข้ อมูลของอาคารโดยแบ่งเป็ นส่วนๆ ทาให้ เมื่อมีอาคารในลักษณะเดียวกันใน
อนาคต จะได้ สามารถวิเคาระห์ได้ วา่ ส่วนใดของอาคารที่ราคามีความผิดปกติ
 เป็ นที่นิยมใช้ ในมาตรฐานสากล เช่น UniFormat
ข. กาหนดหมวดหมู่โดยเน้ นชนิดของวัสดุและผลิตภัณฑ์เป็ นหลัก (Material and Product)หรื อ
Material Code
เป็ นการคิดราคาโดยละเอียดหลังจากที่มีแบบพร้ อมรายละเอียดที่ระบุ วัสดุ และ
ผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ ในโครงการ ทาให้ วิธีการแบ่งหมดหมู่ตามวิธีนี ้มักใช้ ตงแต่
ั ้ ขนตอนการท
ั้
าเอกสาร
การก่อสร้ าง Construction Document (CDs)เป็ นต้ นไป วิธีนี ้จะไม่แบ่งว่าวัสดุชิ ้นใดอยูท่ ี่ไหน แต่
จะเอาของทังหมดมารวมกั
้
น เพื่อดูปริมาณที่ใช้ ทังนี
้ ้ผู้ประมาณราคาต้ องทาการเผื่ อวัสดุ หรื อ
สิ่งของที่อาจจะต้ องใช้ ในการก่อสร้ างด้ วย การกาหนดหมวดหมูโ่ ดยเน้ นชนิดของของวัสดุและ
ผลิตภัณฑ์เป็ นหลักมีลกั ษณะเด่น ดังนี ้
 เนี่องจากเอาของทังหมดมารวมกั
้
น ทาให้ ร้ ูยอดของนันๆทั
้ งหมด
้
 เมื่อรู้ยอดทังหมดท
้
าให้ สามารถ ใช้ ปริมาณนันๆเป็
้ นข้ อมูลในการ จัดซื ้อจัดจ้ างงาน
 เปรี ยบเทียบได้ ง่ายว่าของสิ่งใดใช้ มากที่สดุ ของสิ่งใดที่มีราคาสูงที่สดุ
 ในกรณีที่บริษัททาสัญญาสัง่ ซื ้อของเป็ นรายปี ก็จะมีข้อมูลของที่ใช้ จริง ทาให้ เกิดอานาจ
ต่อรอง ในกรณีที่นาปริมาณของ หลายโครงการมารวมกัน
ค. กาหนดหมวดหมูโ่ ดยเน้ นตาแหน่งของงานเป็ นหลัก (Location)หรื อ Location Code
เป็ นการจัดหมวดหมูท่ ี่ใกล้ เคียงกับการออกแบบมากที่สดุ เนื่องจากมีความสัมพันธ์กบั
ตาแหน่งของของ หรื อวัสดุนนๆ
ั ้ เช่น พื ้นที่และชนิดของฝ้าเพดานในห้ องนัง่ เล่น จะทาให้ มีความ
สะดวกเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของงาน และสะดวกในการส่งมอบงานเป็ นพื ้นที่ หรื อตรวจสอบ
การจ่ายเงินตามงวดงาน เพราะสามารถจ่ายเป็ นพื ้นที่ได้ ตามที่ทางานสาเร็จ การกาหนดหมวดหมู่
โดยเน้ นตาแหน่งของงานเป็ นหลักมีลกั ษณะเด่น ดังนี ้
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 สะดวกในการแก้ ไขวัสดุในแต่ละพื ้นที่ และทราบราคาที่เปลี่ยนแปลงได้ ทนั ที
 สะดวกในการตรวจสอบการจ่ายเงินตามงวดงานที่เสร็จ
 มีความสะดวกในกรณีที่แบ่งงานเป็ นส่วนๆตามพื ้นที่ หรื อแบ่งสัญญาการจ้ างงานตาม
พื ้นที่
 ไม่ทราบปริมาณรวมของวัสดุทงหมด
ั้
ทาให้ ไม่สะดวกในการจัดซื ้อ
 การที่แบ่งตามพื ้นที่ทาให้ ต้องลงรายละเอียดมาก
ความสัมพันธ์ของการกาหนดในแต่ละหมวดหมู่
จะเห็นได้ วา่ การแบ่งหมวดหมูใ่ นแต่ละชนิดนัน้ มีจดุ ประสงค์ที่จะแสดงข้ อมูล หรื อ
รายละเอียดของราคาที่แตกต่างกัน แต่อยูใ่ นอาคารเดียวกัน ขึ ้นอยูก่ บั การนาไปใช้ งาน ซึง่ ส่งผลให้
การแสดงผลแตกต่างออกไปเพื่อนาไปใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถดูได้ จากตัวอย่าง
ดังรูป

ภาพที ่ 4 แสดงความสัมพันธ์ ของการแบ่งหมวดหมู่ทงั้ 3 ชนิ ด
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ภาพที ่ 5 ตัวอย่างห้องกับการแบ่งหมวดหมู่ทงั้ 3 ชนิ ด

2.2.4 ตัวอย่ างรหัสในการคิดต้ นทุน
ก. มาตรฐานรหัสต้ นทุนก่อสร้ างอาคาร พ.ศ.2555 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ[6]
รหัสต้ นทุนก่อสร้ างอาคาร พ.ศ.2555 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯนัน้ ได้ พฒ
ั นา
โดยคณะกรรมการรหัสต้ นทุนก่อสร้ าง เพื่อให้ เป็ นแนวทางสาหรับผู้ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้ างในประเทศได้ ใช้ แนวทางเดียวกันในการเก็บข้ อมูลต้ นทุน โดยมีจดุ ประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อกาหนดมาตรฐานรหัสต้ นทุนก่อสร้ าง (Cost Code) สาหรับประเทศไทย
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้ การจัดทาเอกสารทางด้ านราคาของงานก่อสร้ างสาหรับ
ผู้รับเหมา เจ้ าของโครงการและที่ปรึกษาทังในงานโครงการขนาดเล็
้
ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
3. เพื่อให้ ผ้ นู าไปใช้ เกิดมาตรฐานงานที่ดีขึ ้นและมีการพัฒนาต่อไป
4. เพื่อยกระดับความสาคัญของผู้มีอาชีพด้ านการประมาณราคางานก่อสร้ าง
5. เพิ่มการสื่อสาร ความรู้และการช่วยตัดสินใจสาหรับฐานข้ อมูลจากรหัสต้ นทุนก่อสร้ าง
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รหัสต้ นทุนก่อสร้ างอาคาร พ.ศ.2555 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ แสดงเป็ น
ตัวเลข 5 ลาดับ โดยแบ่งตามความละเอียดของข้ อมูล โดยที่เลขมาตรฐานกาหนดไว้ ที่ลาดับที่3
ส่วนในลาดับที่ 4 และ ลาดับที่ 5 ที่เป็ นรายละเอียดเชิงลึกนัน้ สามารถกาหนดได้ เองในตามแต่ละ
การใช้ งาน ซึง่ แบ่งเป็ นหัวข้ อหลักในลาดับที่1 ดังนี ้
0

ค่าใช้ จา่ ย (EXPENSES)

1

งานโครงสร้ าง (STRUCTURAL WORK)

2

งานสถาปั ตยกรรม (ARCHITECTURAL WORK)

3

งานตกแต่งภายใน (INTERIOR DECORATIVE WORK)

4

งานระบบ (SYSTEM WORK)

5

งานรื อ้ ถอนบางส่วนและงานก่อสร้ างพิเศษ (ELEMENTAL DEMOLITION AND
SPECIAL CONSTURUCTION WORK)

6

งานบริเวณก่อสร้ าง (SITE WORK)

ตัวอย่างรหัส
ลาดับที่ 1

3

งานสถาปั ตยกรรม (ARCHITECTURAL WORK)

ลาดับที่ 1

31

งานตกแต่ง (Fit-out Work)

ลาดับที่ 3

3 1 03

ฝ้าเพดาน (Ceiling)

ลาดับที่ 4

3 1 03 01

CEILING

ลาดับที่ 5

3 1 03 01 07

Acrylic paint for CL.01 ,CL.02

หมายเหตุ ลาดับที่4 และลาดับที่ 5 สามารถปรับให้ เหมาะกับการทางานเพื่อให้ ได้ ตามจุดประสงค์
ของการประมาณราคานันๆ
้
ข. RICS new rules of measurement[7]
ในปี 2009 RICS ได้ ออกคูม่ ือที่ชื่อ RICS new rules of measurement : Order of cost
and elemental cost planning เพราะได้ ตระหนักถึงการทางานด้ วยระบบBIM ที่เข้ ามามีผลต่อ
วิชาชีพของQS และหลังจากนัน้ ได้ ออกคูม่ ือออกมาอีก โดยมี 3 เล่มหลักคือ
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nrm 1: Order of cost estimating and cost planning for capital building works (ระบบลาดับ
การประมาณราคา และการวางแผนด้ านราคาสาหรับงานอาคาร)
nrm 2 : Detailed measurement for building works (รายละเอียด ของการตรวจวัดสาหรับงาน
อาคาร)
nrm 3 : Order of cost estimating and cost planning for building maintenance works
(ระบบลาดับการประมาณราคา และการวางแผนด้ านราคาสาหรับการดูแลรักษางาน
อาคาร)
ในการศึกษาในครัง้ นี ้ เอกสารที่เกี่ยวข้ องที่อธิบายรายละเอียดเกี่ ยวกับวิธีการคิดราคาคือ
nrm1 โดยจะอธิบายการแบ่งรายละเอียดขององค์ประกอบอาคารออกเป็ น กลุม่ พร้ อมทัง้
รายละเอียดดัง ตารางที่1 ดังนี ้
ตารางที ่ 1 องค์ประกอบอาคาร แบ่งตาม nrm1
Group Element
Element
กลุม่ ขององค์ประกอบอาคาร
องค์ประกอบอาคาร
0 Facilitating work
(งานอานวยความสะดวกในการ
ก่อสร้ าง)
1 Substructure
1.1 Substructure (งานใต้ ดิน)
(งานใต้ ดนิ )
2 Superstructure
2.1 Frame (งานกรอบโครงสร้ างอาคาร เช่น เสา คาน)
(งานเหนือดิน)
2.2 Upper floors (งานพื ้นเหนือดิน)
2.3 Roof (งานหลังคา)
2.4 Stairs and ramps (งานบันได และทางลาด)
2.5 External walls (งานผนังภายนอกอาคาร)
2.6 Window and external doors
(งานหน้ าต่าง และ ประตูภายนอก)
2.7 Internal walls and partitions
(งานผนังภายใน และงานผนังเบา)
2.8 Internal doors (งานประตูภายใน)
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3 Internal finishes
(งานวัสดุปิดผิวภายใน)
4 Fitting, furnishings and
equipment
( งานอุปกรณ์ งานตกแต่ง และงาน
เครื่ องมือ)
5 Services
(งานระบบอาคาร)

6 Prefabricated building and
building units
(งานชิ ้นส่วน และอาคารสาเร็จรูป)

3.1 Wall finishes (งานวัสดุปิดผิวผนัง)
3.2 Floor finishes (งานวัสดุปิดผิวพื ้น)
3.3 Ceiling finishes (งานฝ้าเพดาน)
4.1 Fittings, furnishing and equipment
( งานอุปกรณ์ งานตกแต่ง และงานเครื่ องมือ)

5.1 Sanitary installations (งานติดตังงานสุ
้
ขาภิบาล)
5.2 Service equipment (งานอุปกรณ์งานระบบ)
5.3 Disposal installations (งานกาจัดของเสีย)
5.5 Heat Source (งานเกี่ยวกับการให้ ความร้ อนใน
อาคาร)
5.6 Space heating and air conditioning
(งานเครื่ องปรับอากาศ)
5.7 Ventilation (ระบบระบายอากาศ)
5.8 Electrical installations (งานไฟฟ้า)
5.9 Fuel installations (งานเกี่ยวข้ องกับเชื ้อเพลิง)
5.10 lift and conveyor installations
(งานติดตังอุ
้ ปกรณ์ขนส่ง เช่น ลิฟท์)
5.11 Fire and lightning protection (งานระบบ
ดับเพลิง)
5.12 Communication, security and control system
(งานระบบสื่อสาร)
5.13 Specialist installations (งานติดตังอุ
้ ปกรณ์
พิเศษ)
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7 Work to existing building (งาน
ที่เกี่ยวข้ องกับอาคารเดิม)
8 External works
(งานภายนอกอาคาร)
nrm1 จะอธิบายในแต่ละหัวข้ อขององค์ประกอบอาคารว่าองค์ประกอบอาคารนันๆอยู
้ ่ใน
กลุม่ ใด มีหน่วยในการคิดราคาเป็ นแบบใด คิดเป็ นพื ้นที่ คิดเป็ นความยาว คิดเป็ นต่อชิ ้น คิดเป็ น
ต่อระบบ หรื อคิดเป็ นปริมาตร และ องค์ประกอบนันๆตอนคิ
้
ดราคาให้ รวมเรื่ องใดบ้ าง และงานไหน
ไม่รวมในการคิดราคาขององค์ประกอบนันๆ
้
2.3 การออกแบบด้ วยระบบสารสนเทศอาคาร(BIM) และรหัสมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
2.3.1 แนวความคิดในการออกแบบด้ วยระบบสารสนเทศอาคาร (BIM)
การทางานด้ วยระบบBIM คือ BIM (Building Information Modeling) หรื อ แบบจาลอง
สารสนเทศอาคาร เป็ นการทางานที่สร้ างแบบจาลองอาคาร ที่ประกอบด้ วยข้ อมูล หรื อสารสนเทศ
(Building Model + Information) ของอาคารขึ ้นมาในคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการทางานทังใน
้
ด้ าน 2 มิติ และ 3 มิติ และยังสามารถต่อยอดไปใน ระบบ 4 มิติ (เรื่ องเวลา) 5 มิต(ิ เรื่ อง
งบประมาณ) และ 6 มิต(ิ เรื่ องการดูแลจัดการรักษาอาคาร) ซึง่ การทางานระบบนี ้ ครอบคลุมทัง้
ทางด้ าน งานวิศวกรรม การวิเคราะห์พลังงานในอาคาร การบริ หารจัดการควบคุมการก่อสร้ าง
ในด้ านการออกแบบโดยแบบจาลองสารสนเทศอาคาร เป็ นการออกแบบที่อาศัย
แบบจาลองที่เป็ นโมเดล 3 มิตใิ นคอมพิวเตอร์ ที่ประกอบด้ วยข้ อมูลกราฟิ ก (Graphic) และ ข้ อมูลที่
ไม่ใช่กราฟิ ก (Non-Graphic) โดยที่สามารถแสดงผลในมุมมอง (View) ต่างๆได้ เช่น กาหนด
มุมมองให้ แสดงข้ อมูลในรูปแบบ 2 มิติ เช่น ผังพื ้น รูปด้ าน รูปตัด หรื อ แสดงมุมมองเป็ นเชิง 3 มิติ
เพื่อแสดงทัศนียภาพอาคาร (Perspective) ภายใน ภายนอก และยังได้ ข้อมูลเชิงปริมาณออกมา
ในเวลาเดียวกัน โดยที่ข้อมูลของทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูล เชิง 2 มิติ รูป 3 มิติ หรื อ ข้ อมูลเชิง
ปริมาณ มีความสัมพันธ์กนั ทังหมด
้
ไม่วา่ จะแก้ ไขในส่วนใด มุมมองอื่นๆ จะถูกแก้ ไขตามไป
ในทันที
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ในปัจจุบนั มีโปรแกรมที่ทางานด้ วยแบบจาลองสารสนเทศอาคารอยูห่ ลายซอฟแวร์ ด้วยกัน
โดยในแต่ละซอฟแวร์ ก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกัน เช่น ArchiCAD โดยบริษัท
Graphisoft ,Tekla Structure โดยบริษัท Tekla โดยที่องค์กรที่ทาการศึกษาใช้ Autodesk Revit
โดยบริษัท Autodesk เป็ นโปรแกรมหลักที่ใช้ ในการออกแบบด้ วยแบบจาลองสารสนเทศอาคาร
ในการทางานปัจจุบนั หน่วยงานได้ มีการเปลี่ยนแปลงเครื่ องมือการทางานออกแบบ เป็ น
การทางานด้ วยระบบสารสนเทศอาคาร(BIM) โดยที่ใช้ โปรแกรมชื่อ Autodesk Revit เป็ นเครื่ องมือ
หลักในการทาโมเดลและการทาแบบเพื่อนาเสนอลูกค้ า พร้ อมทังการตรวจสอบการชนกั
้
นระหว่าง
งานระบบต่างๆ (clash detection) ก่อนที่จะพัฒนาไปสูก่ ารใช้ ระบบสารสนเทศอาคาร(BIM) ใน
ขันตอนการก่
้
อสร้ างถัดไป
ขันตอนในการออกแบบด้
้
วยแบบจาลองสารสนเทศอาคาร(BIM)ในองค์กร
 ออกแบบโดยการทาโมเดล3มิตใิ นคอมพิวเตอร์ โดยให้ มีการใช้ งานและความสวยงามตาม
ความต้ องการของลูกค้ า และถูกต้ องตามกฎหมาย
 ทาแบบเสนอลูกค้ าโดยนาโมเดลสร้ างมุมมอง(Views)เพื่อสร้ างภาพทัศนียภาพ
(Perspective) และทาแบบโดยสร้ างมุมมอง(Views) สาหรับทาแบบโดยการใส่ระยะ
พร้ อมทังระบุ
้ รายละเอียด พร้ อมที่จะนามาสร้ างเป็ นแบบ
 นามุมมอง(Views)มาจัดลงในหน้ าการสร้ างเอกสาร(Sheets)
 ในระหว่างช่วงการออกแบบในขันการพั
้
ฒนาแบบ หรื อช่วงทาแบบเพื่อการก่อสร้ างจะมี
การนาโมเดลของงานโครงสร้ าง งานระบบมารวมกันกับโมเดลของงานสถาปั ตยกรรม เพื่อ
ตรวจสอบดูวา่ การออกแบบมีปัญหา หรื องานส่วนใดที่ชนกันบ้ าง(Clash Detection
Check) ก่อนที่จะส่งให้ กบั แผนกที่ดแู ลในการก่อสร้ างถัดไป
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รับข้ อมูล

รับข้ อมูลความต้ องการจากทางเจ้ าของงานหรื อ
ทางลูกค้ า

ออกแบบ

ออกแบบโดยอาศัยความรู้ทางสถาปั ตยกรรม
เพื่อให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า

การทางานด้ วยระบบสารสนเทศอาคารโดยทัว่ ไป
ตรวจสอบการชนกันของ
โมเดลในขันตอนการท
้
า
แบบก่อสร้ าง

กระบวนการก่อสร้ าง

จะตรวจสอบความกลมกลืนกันระหว่างโมเดลของ
งานสถาปั ตยกรรม งานโครงสร้ าง และงานระบบ
ก่อนที่จะไปก่อสร้ าง ถ้ ามีสว่ นที่ไม่สอดคล้ องกัน
ต้ องกลับนาไปแก้ ไข(Clash Detection Check)

เมื่อโมเดลที่ได้ มีความสมบูรณ์ตรงตามความ
ต้ องการ จึงนาโมเดลนันมาจั
้ ดมุมมองเพื่อ ทา
มุมมองเพื่อจัดทาแบบสาหรับการก่อสร้ าง และส่ง
ข้ อมูลทังหมดให้
้
แผนกก่อสร้ าง

ภาพที่ 6 ผัง การออกแบบด้ ว ยแบบจาลองสารสนเทศอาคารขององค์ ก ร
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ตัวอย่างข้ อมูลของอาคารที่สามารถดึงได้ โดยตรงจากโมเดลที่มาจากโปรแกรมAutodesk
Revit ดังตัวอย่าง เช่น
ตารางที ่ 2 ตัวอย่างข้อมูลที ่ดึงโดยตรงจากโปรแกรมAutodesk Revit
องค์ประกอบอาคาร คาอธิบาย
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในด้ าน
ปริมาณ
ผนัง
ผนังงานสถาปั ตย์หรื อผนังโครงสร้ าง
ความยาว, พื ้นที่,ปริมาตร
Wall
ประตู,หน้ าต่าง
ประตู(ส่วนประกอบที่ต้องไปฝากบน
ความหนา, ความสูง, ความ
Doors, Windows ส่วนอื่นHosted Component) ใช้ ติด กว้ างของประตู
กับผนัง ทังประตู
้
ภายนอกและประตู
ภายใน
หลังคา
หลังคา
ความชันของหลังคา, ปริมาตร
Roof
หลังคา, พื ้นที่หลังคา
พื ้น
พื ้นงานสถาปั ตย์หรื อพื ้นโครงสร้ าง
ความชันของพื ้น, ความหนา
Floors
พื ้น, พื ้นที่พื ้น
บันได
บันได
ความสูงลูกตัง,้ ลูกนอน ความ
Stairs
กว้ างบันได, ความสูงบันได
เสา
เสางานสถาปั ตย์หรื อเสาโครงสร้ าง
ความกว้ าง, ความยาวของเสา,
Column
ปริมาตรเสา
คาน
คานโครงสร้ าง
ความยาวของคาน, ปริมาตร
Beam
คาน
ฐานราก
ผนังรับน ้าหนัก
ความกว้ าง ความยาว,
Foundation
ฐานรากเดี่ยว
ปริมาตร, ความลึกของฐาน
ราก
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2.3.2 รหัสมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกับการทางานด้ วยระบบสารสนเทศอาคาร (BIM)
ข้ อมูลหรื อสารสนเทศที่ใส่ลงไปในโมเดลของระบบBIM นัน้ มีหลายส่วนที่เกี่ยวข้ องไม่วา่
จะเป็ นข้ อมูลทางกายภาพ ข้ อมูลวัสดุ โดยที่ข้อมูลดังกล่าวจะเกี่ยวเนื่องกับรหัสมาตรฐานของ
ข้ อมูล โดยมีรายละเอียดของรหัสมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกับวัสดุและอุปกรณ์ของการทางานด้ วย
ระบบBIM ที่สาคัญๆ ผ่าน ซอฟแวร์ Autodesk Revit ดังนี ้
ก. MasterFormat
ข. UniFormat
ค. OmniClass
ง. Uniclass
ก. MasterFormat
รายละเอียดทัว่ ไป
MasterFormat[8] เป็ นรหัสมาตรฐานที่จดั ทาและเผยแพร่ โดย
Construction Specifications Institute (CSI) และ Construction Specification Canada (CSC)
รหัสมาตรฐานนี ้เป็ นมาตรฐานที่นิยมใช้ ใน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศแคนาดา
MasterFormat เป็ นการกาหนดหัวข้ อ และ กาหนดหมายเลขมาตรฐานที่มงุ่ เน้ นไปที่ชิ ้นส่วน หรื อ
วัสดุของอาคาร โดยแบ่งออกเป็ นหมวดหมู่ มีจดุ ประสงค์เพื่อกาหนดมาตรฐานของผลงาน จึง
นามาใช้ สาหรับการเขียนรายการประกอบแบบก่อสร้ าง โดยจะ ซึง่ มีการพัฒนามาหลายค.ศ.ดังนี ้
1995/2004/2010/2011/2012/2014/2016 โดยมีครัง้ ที่สาคัญๆ ดังนี ้
 MasterFormat 1995 Edition (พศ.2538) แบ่งออกเป็ น 16 หมวด กาหนดรหัสตัวเลข 5
ตัวเลข
 MasterFormat 2004 Edition (พศ.2547) แบ่งหมวดใหม่ออกเป็ น 50 หมวด และกาหนด
รหัสตัวเลขเป็ น 6 ตัวเลข จากตัวเลข 5 ตัวเลข
 MasterFormat 2016 Edition (พศ.2559) แบ่งออกเป็ น 50 หมวด กาหนดรหัสตัวเลข 6
ตัวเลข ซึง่ เป็ นเล่มปัจจุบนั
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ในรายละเอียดในแต่ละหัวข้ อนันโดยหลั
้
กๆจะประกอบด้ วย 3 ส่วนได้ แก่ ส่วนแรก
ข้ อกาหนดทัว่ ไป ส่วนที่สองคือเรื่ องของวัสดุ และส่วนที่สาม เป็ นวิธีการดาเนินงาน[9]
ประเทศไทยมีการนา MasterFormat มาเป็ นต้ นแบบในการกาหนดรายการประกอบแบบ
โดยที่สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ จดั ทาหนังสือ ออกมาหลายเล่มด้ วยกันคือ
 รายการประกอบแบบก่อสร้ างสาหรับใช้ เป็ นมาตรฐานกลาง ปี พ.ศ.2549 อ้ างอิงจาก
MasterFormat 1995 Edition
 รายการประกอบแบบมาตรฐาน ฉบับปี 2552 (Standard Specification 2009) อ้ างอิง
จาก MasterFormat 2004 Edition
 คูม่ ือปฏิบตั ิวิชาชีพ รายการประกอบแบบก่อสร้ าง ฉบับปี พ.ศ.2554 อ้ างอิงจาก
MasterFormat 2004 Edition
 คูม่ ือปฏิบตั ิวิชาชีพ รายการประกอบแบบก่อสร้ าง ฉบับ ภาษาอังกฤษ ปี พ.ศ. 2558
อ้ างอิงจาก MasterFormat 2014 Edition
ตัวอย่าง MasterFormat 16 หมวดที่ทางสมาคมสถาปนิกสยามนามาประยุกต์ใช้ มีดงั นี ้
หมวดที่ 01

01000 ข้ อกาหนดทัว่ ไป (General Requirements)

หมวดที่ 02

02000 งานที่เกี่ยวข้ องกับสภาพพื ้นที่เดิม (Sitework)

หมวดที่ 03

03000 งานคอนกรี ต (Concrete)

หมวดที่ 04

04000 งานก่อ และวัสดุก่อ (Masonry)

หมวดที่ 05

05000 งานโลหะ (Metals)

หมวดที่ 06

06000 งานไม้ และงานพลาสติก ( Wood and Plastics)

หมวดที่ 07

07000 งานป้องกันความร้ อน และความชื ้น (Thermal and Moisture
Protection)

หมวดที่ 08

08000 งานประตูและหน้ าต่าง (Doors and Windows)

หมวดที่ 09

09000 งานวัสดุปิดผิว (Finishes)

หมวดที่ 10

10000 งานเฉพาะอย่าง (Specialties)

หมวดที่ 11

11000 งานอุปกรณ์ประกอบ (Equipment)
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หมวดที่ 12

12000 งานตกแต่งภายใน (Furnishings)

หมวดที่ 13

13000 งานก่อสร้ างพิเศษ (Special Construction)

หมวดที่ 14

14000 งานระบบขนส่ง (Conveying)

หมวดที่ 15

15000 งานเครื่ องกลและงานสุขาภิบาล (Mechanical)

หมวดที่ 16

16000 งานไฟฟ้า (Electrical)

ตัวอย่างหัวข้ อ MasterFormat 50 หมวด แต่ในการปรับปรุงครัง้ ล่าสุดในปัจจุบนั นันใน
้
หลายหัวข้ อเตรี ยมไว้ สาหรับเพิ่มเติมในอนาคต จึงมีหมายเลขที่เว้ นไว้ หมวดที่ได้ รับการพัฒนาใช้
ในปัจจุบนั มีดงั นี ้
หมวดที่ 00

00 00 00 ข้ อกาหนดการจัดซื ้อจัดจ้ าง (Procurement and Contracting
Requirements)

หมวดที่ 01

01 00 00 ข้ อกาหนดทัว่ ไป (General Requirements)

หมวดที่ 02

02 00 00 เงื่อนไขสภาพพื ้นที่เดิม (Existing Conditions)

หมวดที่ 03

03 00 00 งานคอนกรี ต (Concrete)

หมวดที่ 04

04 00 00 งานก่อ และวัสดุก่อ (Masonry)

หมวดที่ 05

05 00 00 งานโลหะ (Metals)

หมวดที่ 06

06 00 00 งานไม้ และงานพลาสติก (Wood, Plastics, and Composites)

หมวดที่ 07

07 00 00 งานป้องกันความร้ อน และความชื ้น (Thermal and Moisture
Protection)

หมวดที่ 08

08 00 00 งานประตู หน้ าต่าง และ กระจก (Openings)

หมวดที่ 09

09 00 00 งานวัสดุปิดผิว (Finishes)

หมวดที่ 10

10 00 00 งานเฉพาะทาง (Specialties)

หมวดที่ 11

11 00 00 งานอุปกรณ์ประกอบ (Equipment)

หมวดที่ 12

12 00 00 งานตกแต่งภายใน (Furnishings)

หมวดที่ 13

13 00 00 งานก่อสร้ างพิเศษ (Special Construction)

หมวดที่ 14

14 00 00 งานระบบขนส่งภายในอาคาร (Conveying Equipment)

26
หมวดที่ 21

21 00 00 งานระบบดับเพลิง (Fire Suppression)

หมวดที่ 22

22 00 00 งานสุขาภิบาล (Plumbing)

หมวดที่ 23

23 00 00 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Heating, Ventilating, and Air
Conditioning (HVAC))

หมวดที่ 25

25 00 00 งานระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Integrated Automation)

หมวดที่ 26

26 00 00 งานไฟฟ้า (Electrical)

หมวดที่ 27

27 00 00 งานระบบสื่อสาร (Communications)

หมวดที่ 28

28 00 00 ระบบรักษาความปลอดภัย (Electronic Safety and Security)

หมวดที่ 31

31 00 00 งานดินและงานผิวดิน (Earthwork)

หมวดที่ 32

32 00 00 งานปรับปรุงพื ้นที่ภายนอกอาคาร (Exterior Improvements)

หมวดที่ 33

33 00 00 งานสาธารณูปโภค (Utilities)

หมวดที่ 34

34 00 00 งานระบบขนส่งภายนอกอาคาร (Transportation)

หมวดที่ 35

35 00 00 งานระบบทางน ้าและการก่อสร้ างเกี่ยวกับพื ้นที่เกี่ยวกับน ้า ( Waterway
and Marine Construction)

หมวดที่ 40

40 00 00 งานระบบเพื่อรองรับระบบการผลิต (Process Interconnections)

หมวดที่ 41

41 00 00 งานระบบวัสดุและอุปกรณ์เพื่อตอบสนองระบบการผลิต (Material
Processing and Handling Equipment)

หมวดที่ 42

42 00 00 งานระบบการให้ ความร้ อน ความเย็น และการทาให้ แห้ ง (Process
Heating, Cooling, and Drying Equipment)

หมวดที่ 43

43 00 00 งานแก๊ ส งานของเหลว งานฟอก และอุปกรณ์การเก็บรักษา (Process
Gas and Liquid Handling, Purification, and Storage Equipment)

หมวดที่ 44

44 00 00 งานการควบคุมมลพิษและของเสีย (Pollution and Waste Control
Equipment)

หมวดที่ 45

45 00 00 งานอุปกรณ์เฉพาะสาหรับงานอุตสาหกรรม (Industry-Specific
Manufacturing Equipment)
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หมวดที่ 46

46 00 00 งานอุปกรณ์สาหรับน ้าดี-น ้าเสีย (Water and Wastewater Equipment)

หมวดที่ 48

48 00 00 งานระบบไฟฟ้ากาลัง (Electrical Power Generation)

การใช้ งานใน Autodesk Revit
การนามาใช้ งานกับโปรแกรมAutodesk Revit นันรหั
้ ส MasterFormat จะใช้ ในการลง
รายละเอียดองค์ประกอบของอาคาร หรื อวัสดุนนๆผ่
ั ้ านทางคุณสมบัติ(properties) โดยในการใส่
รหัส MasterFormat นันสามารถใส่
้
ได้ โดยระบุผา่ น Keynote หรื อ กาหนดลงในคุณสมบัตขิ อง
ชิ ้นส่วนอาคารนันๆ(type
้
properties) ตัวอย่าง การใส่รหัสผ่านทางองค์ประกอบของอาคาร ดังนี ้

ภาพที ่ 7 การกาหนดรหัส MasterFormat ลงในส่วนประกอบของอาคารผ่านทาง Keynotes
นอกจากนี ้ยังสามารถกาหนดโดยตรงผ่านทางการกาหนดค่าวัสดุ ตัวอย่าง การใส่รหัสผ่านทาง
วัสดุ ดังนี ้
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ภาพที ่ 8 การกาหนด รหัสMasterFormat ลงในวัสดุในโปรแกรม Autodesk revit
หมายเหตุ MasterFormat ที่ทางโปรแกรมAutodesk Revit ที่ใช้ ในประเทศไทยนันจะใช้
้
16 หมวด
โดยสามารถดูได้ จาก
C:\ProgramData\Autodesk\RVT\2017\Libraries\Thailand\revitKeynotes_Metric.t
xt ที่มาพร้ อมกับโปรแกรม
ข. UniFormat
รายละเอียดทัว่ ไป
UniFormatTM : A Uniform Classification of Construction Systems and
Assemblies[10] หรื อ UniFormat เป็ นรหัสมาตรฐานที่จดั ทาและเผยแพร่
โดย Construction Specifications Institute (CSI) และ Construction Specification
Canada(CSC) เป็ นมาตรฐานที่แบ่งตามองค์ประกอบของอาคาร ดูที่จดุ ประสงค์ของการใช้ งานใน
ของชิ ้นนันๆ
้ มากกว่าที่จะบ่งชี ้ถึงสิ่งของชิ ้นนันๆ
้ เช่น ผนังภายนอกอาคาร ผนังภายในอาคาร ซึง่
แตกต่างจาก MasterFormat ที่เน้ นที่สิ่งของชิ ้นนันๆว่
้ าเป็ นวัสดุอย่างไร ติดตังอย่
้ างไร ดูแลอย่างไร
UniFormatจะเป็ นรหัสที่กาหนดหัวข้ อ และหมายเลขมาตรฐาน ซึง่ มักจะนาไปอ้ างอิงกับการ
ประมาณราคา ตังแต่
้ การออกแบบขันต้
้ นจนถึงจบการก่อสร้ างเพื่อสรุปงบประมาณในแต่ละส่วน
เพราะสามารถคิดราคาแบ่งออกเป็ นส่วนๆตามองค์ประกอบของอาคารได้ โดยแบ่งรายละเอียด
ออกเป็ น 4 ลาดับขันความละเอี
้
ยดของข้ อมูล มีหวั ข้ อหลัก ดังนี ้
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ตารางที ่ 3 ตารางแสดงตัวอย่าง UniFormat II
ลาดับที่1
ลาดับที่ 2

ลาดับที่ 3

กลุม่ องค์ประกอบหลัก

กลุม่ องค์ประกอบ

องค์ประกอบย่อย

(Major Group

(Group Elements)

(Individual Elements)

Elements)
A งานใต้ ดนิ

A10 งานฐานราก

A1010 งานฐานรากมาตรฐาน

(SUBSTRUCTURE)

(Foundations)

(Standard Foundations)

A20 งานก่อสร้ างใต้ ดนิ

A1020 งานฐานรากพิเศษ

(Basement

(Special Foundations)

Construction)

A2010 งานขุดดิน
(Basement Excavation)

B งานเปลือกอาคาร

B10 งานโครงสร้ างบน

B1010 งานก่อสร้ างพื ้น

(SHELL)

ดิน

(Floor Construction)

(Super Structure)

B1020 งานก่อสร้ างหลังคา

B20 งานผนังภายนอก

(Roof Construction)

(Exterior Enclosure)

B2010 งานผนังภายนอก

B30 งานหลังคา

(Exterior Walls)

(Roofing)

B2030 งานประตูภายนอก
(Exterior Doors)
B3010 งานหลังคา
(Roof Coverings)
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C งานตกแต่งภายใน

C10 งานก่อสร้ างภายใน C1010 งานผนังเบา

(INTERIORS)

(Interior Construction)

(Partitions)

C20 งานบันได

C1020 งานประตูภายใน

(Stairs)

(Interior Doors)

C30 วัสดุปิดผิวภายใน

C2010 งานบันได

(Interior Finishes)

(Stair Construction)
C3010 งานวัสดุปิดผิวผนัง
(Wall Finishes)

D งานระบบ

D10 งานระบบขนส่ง

D1010 งานบันไดเลื่อน และงานลิฟท์

(SERVICES)

(Conveying)

(Elevators & Lifts)

D20 งานสุขาภิบาล

D2010 อุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล

(Plumbing)

(Plumbing Fixtures)

D30 งานระบบปรับ

D2020 งานระบบแจกจ่ายน ้า

อากาศ

(Domestic Water Distribution)

(HVAC)

D3010 ระบบจ่ายพลังงาน

D40 งานระบบดับเพลิง

(Energy Supply)

(Fire Protection)

D4010 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

D50 งานระบบไฟฟ้า

(Sprinklers)

(Electrical)

D5010 ระบบไฟฟ้า
(Electrical Service & Distribution)

E งานอุปกรณ์ และงาน

E10 งานอุปกรณ์

E1010 งานอุปกรณ์เชิงพาณิชย์

ตกแต่ง

(Equipment)

(Commercial Equipment)

(EQUIPMENT &

E20 งานตกแต่ง

E2010 งานตกแต่งติดตังถาวร
้

FURNISHINGS)

(Furnishings)

(Fixed Furnishings)
E2020 งานตกแต่งชนิดเคลื่อนย้ ายได้
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(Movable Furnishings)
F งานก่อสร้ างพิเศษ และ F10 งานก่อสร้ างพิเศษ

F1010 งานโครงสร้ างพิเศษ

งานรื อ้ ถอน

(Special Construction

(Special Structures)

(SPECIAL

๗

F1020 งานการก่อสร้ างผสมผสาน

CONSTRUCTION

F20 งานรื อ้ ถอน

(Integrated Construction)

& DEMOLITION)

(Selective Building

F2010 งานรื อ้ ถอนองค์ประกอบอาคาร

Demolition)

(Building Elements Demolition)

ในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ.2553) มีการปรับปรุงซึง่ มีการย้ ายหัวข้ อและเพิ่มหัวข้ อ เพิ่มเติมจาก
ASTM Uniformat II[11] ปี ค.ศ. 1999 (พ.ศ.2542) มีข้อสาคัญๆ ดังนี ้
 ย้ ายหัวข้ อที่เกี่ยวกับบันได จาก C Interior (งานตกแต่งภายใน)ไปอยูใ่ น B Shell (งาน
เปลือกอาคาร)ในฉบับปรับปรุงใหม่
 ปรับปรุงหัวข้ อของ D services (งานระบบ)ให้ ครอบคลุมเนื ้อหามากขึ ้น
 เพิ่มหัวข้ อในลาดับที่ 4 (Level 4) เตรี ยมไว้
 ปรับปรุงความแตกต่างของหัวข้ อใน A Substructure (งานใต้ ดิน) กับ G Sitework (งาน
พื ้นที่ก่อสร้ าง) ให้ ชดั เจนมากขึ ้น
 เพิ่ม หัวข้ อ Z General (หัวข้ อทัว่ ไป)เพิ่มเติม
ตัวอย่าง
ลาดับที่1

C งานตกแต่งภายใน (INTERIOR)

ลาดับที่2

C10 งานก่อสร้ างภายใน (INTERIOR CONSTRUCTION)

ลาดับที่3

C1030 ประตูภายใน (Interior Doors)

ลาดับที่4

C1030.20 ประตูทางเข้ าหลักที่ใช้ ภายใน (Interior Entrance Doors)

จากรหัสมาตรฐาน UniFormat (ค.ศ.2010 Edition) ข้ างต้ น C1030.20 จะเป็ นเลขรหัส
แสดงถึง ประตูทางเข้ าหลักที่ใช้ ภายใน
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การใช้ งานใน Autodesk Revit
การกาหนดรหัส UniFormat ในโปรแกรมRevit จะกาหนดผ่านทางคุณสมบัตขิ อง
Properties โดยไปกาหนดที่ Type Properties เลือกที่ Assembly Code จะมีหน้ าต่างแสดงรหัสที่
สัมพันธ์กบั ของมาให้ เลือก โดยที่รหัสจะติดไปกับชิ ้นส่วนอาคารนันๆ
้ เมื่อนาไปใช้ ในส่วนอื่นๆ รหัส
ก็จะแสดงรหัสเดียวกันไม่จาเป็ นต้ องใส่ในของทุกๆชิ ้น โดยที่ในโปรแกรม Autodesk Revit นันจะมี
้
ทัง้ UniFormat II และ UniFormat ค.ศ.2010 edition ในการกาหนดชุดหมายเลขรหัส โดย
สามารถเลือกชุดรหัสข้ อมูลได้ ดงั นี ้ C:\ProgramData\Autodesk\RVT
2017\Libraries\Thailand\UniformatClassifications.txt สาหรับ UniFormat II และ
C:\ProgramData\Autodesk\RVT
2017\Libraries\Thailand\ UniformatClassifications_2010.txt สาหรับ UniFormat ค.ศ.2010
edition
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ภาพที ่ 9 การกาหนดรหัส UniFormat ผ่านทาง Type Properties

ภาพที ่ 10 ตัวอย่าง ชุดรหัสของUniFormat แสดงขึ้นมาให้เลือก
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ค. OmniClass
รายละเอียดทัว่ ไป
OmniClass (The Omniclass Construction Classification System)[12] เป็ นระบบ
รหัสมาตรฐานที่จดั ทาโดย คณะกรรมการ OCCS Development Committee และดูแลโดยกอง
เลขาธิการของ OmniClass คือ CSI (Construction Specifications Institute)และ CSC
(Construction Specifications Canada) รหัสมาตรฐานนี ้มีจดุ ประสงค์ที่ใช้ กาหนดรหัสของสิ่งที่
เกี่ยวกับงานก่อสร้ างทังหมด
้
โดยเริ่มใช้ ตงแต่
ั ้ เริ่มโครงการ ไปจนถึงจบอายุการใช้ งานอาคาร นิยม
ใช้ ในอเมริกาเหนือ รวมถึงรหัสของผู้ที่รับผิดชอบต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับอาคาร โดยแบ่งเป็ นตาราง
ต่างๆรหัสของ OmniClass ตัวเลข 8 หลัก โดยที่ 2 หลักแรก แสดงเลขของตาราง และ อีก 6 หลัก
แสดงรหัสในตารางนันๆ
้ โดยที่ในแต่ละตารางจะแสดงการจัดหมวดหมูท่ ี่แตกต่างกัน ดังนี ้
ตารางที่ 11 กาหนดอัตลักษณ์การก่อสร้ างโดยการใช้ งาน (Construction Entities by Function)
ตารางที่ 12 กาหนดอัตลักษณ์การก่อสร้ างโดยรูปร่าง (Construction Entities by Form)
ตารางที่ 13 กาหนดพื ้นที่โดยการใช้ งาน (Space by Function)
ตารางที่ 14 กาหนดพื ้นที่โดยลักษณะ (Space by Form)
ตารางที่ 21 กาหนดองค์ประกอบอาคาร (Elements includes Designed Elements)
ตารางที่ 22 กาหนดผลของงาน (Work Results)
ตารางที่ 23 กาหนดโดยผลิตภัณฑ์ (Products)
ตารางที่ 31 กาหนดโดยขันตอนการท
้
างาน (Phases)
ตารางที่ 32 กาหนดการทางาน การให้ บริ การ (Services)
ตารางที่ 33 กาหนดสาขาวิชา (Disciplines)
ตารางที่ 34 กาหนดบทบาทหน้ าที่ (Organizational Roles)
ตารางที่ 35 กาหนดเครื่ องมือ Tools
รหัสมาตรฐาน OmniClass เมื่อเทียบกับ รหัสมาตรฐานอื่นๆที่กล่าวมาจะมีลกั ษณะ
ใกล้ เคียงเปรี ยบเทียบกัน ดังนี ้
MasterFormat จะใกล้ เคียงกับ ตารางที่ 22 ที่เน้ นที่ผลของงาน (Work Result)
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UniFormat (2010 edition) จะใกล้ เคียงกับ ตารางที่ 21 ที่เน้ นที่องค์ประกอบอาคาร (Elements)
ตัวอย่างของรหัสOmniClass
22-09 01 90 51 Paint Cleaning

แสดงหัวข้ อการทาความสะอาดของสี

23-30 10 14 14 Wood Passage Door แสดงหัวข้ อของประตูไม้
จะเห็นได้ วา่ ตารางของ Omniclassมีหลายตาราง โดยที่ในแต่ละตารางก็จะเป็ นการ
กาหนดเลขรหัสโดยมีจดุ ประสงค์ที่แตกต่างกัน ซึง่ ตารางที่มีความเกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบอาคาร
คือ ตารางที่ 21 กาหนดองค์ประกอบอาคาร (Elements includes Designed Elements) ซึง่
ตารางนี ้โดยส่วนใหญ่แล้ วจะมีหวั ข้ อคล้ ายๆกับ UniFormat (2010 edition) และตารางที่มีความ
เกี่ยวข้ องกับตารางที่ 21 คือ ตารางที่ 22 กาหนดผลของงาน (Work Results) และ ตารางที่ 23
กาหนดโดยผลิตภัณฑ์ (Products) การนาไปใช้ ขึ ้นอยูก่ บั จุดประสงค์ของใช้ งาน โดยความสัมพันธ์
เป็ นดังนี ้
ตารางที่ 21 กาหนดว่าองค์ประกอบนันๆคื
้ ออะไร ผนังภายนอก โครงสร้ างใต้ ดนิ เป็ นต้ น
ตารางที่ 22 กาหนดองค์ประกอบของอาคารชิ ้นนันๆ
้ ผลงานที่ออกมา การดูแลรักษา
ตารางที่ 23 จะเป็ นการกาหนดองค์ประกอบนันๆเป็
้ นผลิตภัณฑ์ใด กาหนดเป็ นผลิตภัณฑ์
จุดประสงค์ของผู้ที่ใช้ ตารางนี ้คือ ผู้ผลิต
ตารางเปรี ยบเทียบทัง้ 3 ตาราง ดังตัวอย่างเช่น
ตารางที ่ 4 ตารางแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง ตารางที ่ 21, 22 และ 23 ของ Omniclass
ตารางที่ 21
ตารางที่ 22
ตารางที่ 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

22 07 72 00 Roof

23 35 20 31 Roof Specialties

Accessories

Accessories

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

23 50 05 14 Lifts

22 14 40 00 Lifts

21 07 20 60 20 Fences and 22 32 31 00 Fences and
Gates

Gates

23 25 40 21 Fences
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ทังนี
้ ้ ไม่ได้ หมายความว่า ในตารางที่ 21 ,22 และ 23 นันต้
้ องสามารถจับคูก่ นั ได้ เสมอ
เพราะการแบ่งหัวข้ อที่แตกต่างกันทาให้ หวั ข้ อบางอย่างอาจจะไม่ปรากฏในทุกตาราง เช่น 21 07
10 30 10 Utility Relocation ก็ไม่ปรากฎในตารางอื่นๆ หรื อหัวข้ อการแบ่งย่อยไม่ตรงกัน เช่น 21
02 20 20 Exterior Windows ในตารางที่ 23 ไม่ปรากฎจะปรากฎชนิดของหน้ าต่างเฉพาะแทน
ดังเช่น 23 30 20 17 Windows by Method of Opening เป็ นต้ น
การใช้ Omniclass ในโปรแกรม Revit
การตังรหั
้ ส OmniClass ในโปรแกรม Autodesk revit นัน้ จะใช้ ตารางที่23 ที่แสดง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มาใช้ เท่านัน้ โดยที่จะตังผ่
้ านใน Families (ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ของอาคาร)
แล้ วค่อยนาไปใช้ ในโปรเจค ชุดเลขรหัสข้ อมูลสามารถหาได้ จาก C:\Users\<user
name>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<Product name and
release>\ OmniClassTaxonomy.txt ตัวอย่างการกาหนดรหัส OmniClass ดังนี ้

ภาพที ่ 11 แสดงรหัส OmniClass ผ่านทาง Type Properties
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ข้ อจากัดการกาหนดรหัสOmniClass ในโปรแกรมRevit คือไม่สามารถกาหนดรหัสลงใน System
Familiesได้ (ตัวอย่าง System Families ได้ แก่ ผนัง พื ้น ฝ้าเพดาน และบันได )
ง. Uniclass
รายละเอียดทัว่ ไป
Uniclass[13] เป็ นระบบการจัดหมวดหมูก่ ารในอุตสาหกรรมการก่อสร้ างทังหมด
้
ไม่ว่าจะ
เป็ นงานสถาปัตยกรรม งานระบบ งานตกแต่งภายใน งานถนน เป็ นต้ น โดยใช้ ในประเทศแถบ
อังกฤษ (United Kingdom) โดยเริ่มUniclassตังแต่
้ ปี ค.ศ.1997 (พ.ศ.2540) โดยConstruction
Project Information Committee (CPIC) และได้ มีการพัฒนาต่อเนื่องมาเป็ น Uniclass 2 จนใน
ปัจจุบนั เป็ น Uniclass 2015 โดยมีการดูแล และพัฒนาต่อโดย NBS เดิมเป็ นองค์กรที่ทาหน้ าที่
เกี่ยวกับรายการประกอบแบบเพื่อประเทศในแถบอังกฤษ (National Building Specification for
the UK)
การจัดหมวดหมูข่ อง Uniclass นันมี
้ จดุ ประสงค์เพื่อ การจัดเรี ยงข้ อมูลและเอกสาร, การ
ทารายการประกอบแบบ, การจัดระบบ CAD layer, การช่วยในการคิดประมาณราคา และ
โดยเฉพาะ Uniclass 2015 ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อการทางานในระบบBIM โดยมีรูปแบบการ
เรี ยงลาดับดังนี ้ AA_01_02_03_04 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 หลัก และตามด้ วยตัวเลข 2 หลัก 3
ถึง 4 คู่ โดยมีรูปแบบการเรี ยงลาดับและความหมายดังนี ้
AA

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ แสดงถึง หมวดหมู่ตารางการแสดงผล

01

ตัวเลขคูแ่ รก แสดงGroup

02

ตัวเลขคูท่ ี่ 2 แสดง Sub-Group

03 04 ตัวเลขคูท่ ี่3 และ 4 แสดง section หรื อ object
หมวดหมูห่ ลักมีดงั นี ้
Co-Complexes (ชนิดของโครงการ)
En-Entities (อัตลักษณ์ของสิ่งของ)
Ac-Activities (ชนิดกิจกรรม)
SL-Spaces/ Locations (พื ้นที่/ตาแหน่ง)
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EF-Elements/ Functions (องค์ประกอบอาคาร/การใช้ งาน)
Ss-Systems (ระบบ (ทังระบบการก่
้
อสร้ าง และงานระบบ))
Pr-Products (ผลิตภัณฑ์)
TE-Tools and Equipment (เครื่ องมือและอุปกรณ์)
Zz-CAD (การแสดงแบบ)
Fi-Form of information (รูปแบบข้ อมูล)
PM-Project management (การจัดการโครงการ)
ตัวอย่างของรหัส Uniclass
Ac_80_45_59

Outdoor vehicle parking

SL_20_15_59

Offices

Pr_35_93_96_90

Terrazzo tiles

ตัวอย่างลาดับและการขยายความของ Uniclass
30

หลังคา, พื ้น และทางเท้ า (Roof, floor and paving systems)

30_10

ระบบหลังคาโค้ งและโดม (Pitched, arched and domed roof
structure systems)

30_10_30

ระบบโครงสร้ างหลังคา (Framed roof structure systems)

30_10_30_25

ระบบโครงสร้ างหลังคาเหล็ก (Heavy steel roof framing systems)

การใช้ งานกับ Revit
Uniclass นันไม่
้ ได้ เป็ นรหัสมาตรฐานที่มากับโปรแกรมRevit โดยตรง ซึง่ ในโปรแกรมRevit
นัน้ จะอ้ างอิงมาตรฐานของอเมริกา ที่จะมี MastreFormat, UniFormat และ Omniclassมาพร้ อม
กับโปรแกรม แต่ถ้าหากมีความจาเป็ นต้ องใช้ รหัส Uniclass ก็สามารถใช้ ได้ แต่ต้องไปสร้ างไฟล์
เพื่อสามารถใส่รหัสได้ ที่ keynote และ/หรื อ Assembly Code ได้ แล้ วแต่ความจาเป็ น
โดยส่วนใหญ่รหัส Uniclass จะปรากฎใน Families ที่มาจากประเทศแถบอังกฤษ
โดยเฉพาะ Families ที่มาจาก https://www.thenbs.com/ ที่เป็ นwebsite กลางที่ดแู ลเกี่ยวกับBIM
ของประเทศแถบอังกฤษนัน้ จะมีรหัส Uniclass ติดมาด้ วย ดังตัวอย่าง
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ภาพที ่ 12 ตัวอย่างfamilyทีม่ าจาก https://www.thenbs.com [14]
จ. สรุปรหัสมาตรฐานใน Autodesk Revit
จากข้ อมูลข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าจุดประสงค์ของรหัสในแต่ละชนิดนันได้
้ รับการออกแบบเพื่อ
ใช้ ในจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนี ้
MasterFormat จะเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ และวัสดุ จะเน้ นเรื่ องคุณภาพ และการดูแลรักษา
UniFormat

เป็ นการแสดงองค์ประกอบของอาคารโดยแบ่งออกตามการแบ่งงานก่อสร้ าง

OmniClass

เป็ นการกาหนดรหัสขององค์ประกอบของทังหมด
้
มีเลขรหัสที่แน่นอนไม่เปลี่ยน
ตามในแต่ละโครงการ ทาให้ สะดวกในการจัดการเรื่ องดูแลทรัพย์สิน (Building
Asset)

Uniclass

เป็ นรูปแบบการจัดรหัสในประเทศฝั่งยุโรป โดยรวมเนื ้อหาของ MasterFormat,
UniFormat และ OmniClass เข้ าด้ วยกัน

ทังนี
้ ้ในการเลือกใช้ รหัสก็มีปัจจัยในการเลือกใช้ รหัสมาตรฐานที่ใช้ กบั โปรแกรม Revitนันมี
้
หลายอย่างที่เกี่ยวข้ อง ที่ต้องคานึงถึง ดังเช่น
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 จุดประสงค์การใช้ รหัสมาตรฐาน เนื่องจากในแต่ละรหัสมีการใช้ งานที่ตา่ งกัน และ การระบุ
รหัสก็มีระยะเวลาที่แตกต่างกัน เช่น บางรหัสใส่ตอนเริ่มต้ นโครงการ บางรหัสใส่ตอน
ขันตอนพั
้
ฒนาแบบ ดังรูป

ภาพที ่ 13 แสดงขัน้ ตอนการออกแบบกับลาดับการกาหนดรหัสมาตรฐาน

ภาพที ่ 14 แสดงตัวอย่างการใส่รหัสมาตรฐาน MasterFormat, UniFormat และ Omniclass ใน
โปรแกรม Autodesk Revit
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 ประเทศหรื อข้ อกาหนดการใช้ รหัสมาตรฐาน ดังจะเห็นได้ วา่ ที่มาของรหัสมาตรฐานนัน้
แตกต่างกัน ทาให้ การบังคับใช้ ในแต่ละประเทศก็แตกต่างกัน เช่นในประเทศอเมริกา ใช้
รหัส MasterFormat ในการลงรายละเอียดรายการประกอบแบบ ส่วนประเทศในแถบ
อังกฤษใช้ รหัส Uniclass เป็ นมาตรฐาน เป็ นต้ น ในส่วนของประเทศไทย หรื อประเทศที่
ไม่ได้ มีการกาหนดรหัสมาตรฐานกลางไว้ อาจจะอ้ างอิงจากทางเจ้ าของโครงการว่า จะยึด
รหัสมาตรฐานใดเป็ นเกณฑ์
 ฉบับหรื อปี ที่อ้างอิงของรหัสมาตรฐานนันๆ
้ ดังรายระเอียดของในแต่ละรหัสมาตรฐานนัน้ มี
การพัฒนาต่อเนื่องมาอย่างเรื่ อยมา ซึง่ ทาให้ แม้ กาหนดมาตรฐานเดียวกัน แต่ไม่กาหนด
ฉบับ หรื อไม่ระบุว่าใช้ ของปี ใด อาจทาให้ การกาหนดรหัส แตกต่างกันได้ เช่น
MasterFormat ปี ค.ศ. 1995 ที่มีตวั อักษร 5 หลัก กับ MasterFormat ปี ค.ศ. 2004 ที่มี
ตัวอักษร 6 หลัก หรื อการสื่อความหมายอาจจะผิดไปได้
2.3.3 แนวความคิดในการคิดราคาด้ วยแบบจาลองสารสนเทศอาคาร (BIM)
การประมาณราคาผ่านระบบสารสนเทศอาคาร(BIM) นันมี
้ รูปแบบการคิดราคา
หลากหลายวิธีและหลากหลายซอฟแวร์ โดยใหญ่ๆสามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ[15]
ก. ส่งข้ อมูลปริมาณไปยังโปรแกรมสาหรับประมาณราคา

เป็ นวิธีการส่งข้ อมูลปริ มาณออกไปเป็ นไฟล์ไม่ว่าจะเป็ น Microsoft Excel หรื อไฟล์
รูปแบบใดก็แล้ วแต่ เพื่อไปใช้ ในโปรแกรมสาหรับเพื่อประมาณราคาต่อไป วิธีนี ้ข้ อมูลของ
โมเดลกับข้ อมูลที่ใช้ ประมาณราคาจะแยกขาดจากกัน
Data from
BIM Model

ส่งข้ อมูลออก

MS Excel

ส่งข้ อมูลออก

Estimate Software

ภาพที ่ 15 ผังการส่งผ่านข้อมูลผ่านโปรแกรม Microsoft Excel
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ข. ส่งผ่านข้ อมูลผ่านโปรแกรมเสริมไปยังโปรแกรมสาหรับประมาณราคา

ใช้ โปรแกรมเสริ มติดตังเข้
้ าไปในโปรแกรมในระบบสารสนเทศอาคาร(BIM) เพื่อดึง
ข้ อมูลไปยังโปรแกรมสาหรับประมาณราคา
Data from

Plug-in

BIM Model

ส่งรูปแบบข้ อมูลที่
เหมาะสมออกไป

Estimate Software

ภาพที ่ 16 ผังการส่งผ่านข้อมูลโดยผ่านโปรแกรมเสริ ม
ค. ใช้ การประมาณราคาด้ วยระบบแบบจาลองสารสนเทศอาคาร

ใช้ โปรแกรมในระบบสารสนเทศอาคารเพื่อทาการประมาณราคาโดยตรง โดยที่
รูปแบบของข้ อมูลไม่ได้ แปลงรูปไปในระบบอื่น โปรแกรมที่นิยมใช้ เช่น CostX , VicoOffice,
Naviswork Manage เป็ นต้ น
Data from

ใช้ BIM Data โดยตรง

BIM Model
ภาพที ่ 17 ผังการส่งผ่านข้อมูลโดยตรง

BIM software
For estimation

43
2.3.4 Plug-In ในโปรแกรม Autodesk Revit ที่ทางานใกล้ เคียงกับที่ทาการศึกษา
ก. Import/Export Excel[16]

ภาพที ่ 18 Import/Export Excel
ผู้พฒ
ั นา
Virtual construction and technology BIM One Inc.

ภาพที ่ 19 Virtual construction and technology BIM One Inc.
ราคา
ไม่เสียค่าใช้ จา่ ย
ลักษณะการทางานของโปรแกรม
การใช้ งานเป็ นการส่ง Schedule ที่สร้ างจากโปรแกรมAutodesk Revit ออกไปเป็ นไฟล์
สาหรับเปิ ดในโปรแกรมMS Excel และเมื่อทาการแก้ ไขใดๆโดยที่ไม่มีการเพิ่มลดแถวแนวนอนและ
แนวตัง้ จะสามารถนาข้ อมูลที่แก้ ไขใน MS Excel มาปรับปรุงแก้ ไขข้ อมูลที่เดิมที่อยูใ่ นAutodesk
Revit ได้ อัตโนมัติ โดยมีข้อจากัดว่าไฟล์ที่นาไปแก้ ไขต้ องออกมาจากโปรแกรมโปรแกรมเสริมตัว
เดียวกันเท่านัน้ นอกจากนี ้ยังมีข้อจากัดในการแก้ ไขค่า parameter จะไม่สามารถแก้ ไขค่าได้
รวมทังข้
้ อมูลด้ านราคาที่ไม่สามารถทาการเปลี่ยนแปลงได้
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ข. Autodesk Classification Manager for Revit[17]
ผู้พฒ
ั นา
Autodesk
ราคา
ไม่เสียค่าใช้ จา่ ย
ลักษณะการทางานของโปรแกรม
เป็ นโปรแกรมเสริมสาหรับ Autodesk Revit สาหรับกาหนดค่า รหัสลงไปในองค์ประกอบ
อาคาร ซึง่ สามารถกาหนดได้ ทงมาตรฐานของสหรั
ั้
ฐอเมริ กา (US) มาตรฐานของอังกฤษ(UK) หรื อ
รหัสที่กาหนดเอง วิธีการทางานจะเป็ นการเลือกองค์ประกอบอาคารแล้ วจึงเลือกรหัสใส่ลงไปด้ วย
ตนเอง โดยไม่ได้ ขึ ้นอัตโนมัติ

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

ภาพที ่ 21 PEstimate
ผู้พฒ
ั นา
Powerpartners Co.,Ltd.
ราคา
85,000บาท
ลักษณะการทางานของโปรแกรม
เป็ นโปรแกรมเสริม(Plug-in)ของโปรแกรมAutodesk Revit ที่พฒ
ั นาโดยคนไทย ลักษณะ
ของโปรแกรมเป็ นการประมาณราคาโดยละเอียด สามารถถอดปริมาณ โดยลงรายละเอียดในส่วน
ขององค์ประกอบอาคารทังหมด
้
รวมถึงสร้ างสูตรการประมาณราคาในแต่ละองค์ประกอบแยกกัน
ได้ เหมาะสาหรับการทางานประมาณราคาโดยละเอียด โดยสามารถใส่ราคาโดยอ้ างอิงข้ อมูลจาก
ราคากลางจากภาครัฐมาใช้ ได้ โดยตรง
2.4 ข้ อมูลการออกแบบและประมาณราคาในหน่ วยงาน
ในหัวข้ อนี ้เป็ นการตรวจสอบการทางานในปัจจุบนั เครื่ องมือที่ใช้ วิธีการทางาน ระยะเวลา
ที่ใช้ เกี่ยวกับการทางาน รวมถึงข้ อมูลที่ใช้ ในการอ้ างอิงในการประมาณราคา พร้ อมทังแนวโน้
้
มของ
เครื่ องมือที่ใช้ ทางานในอนาคตของหน่วยงาน เพื่อนามาเป็ นข้ อมูลในการแนวทางแก้ ไข ปรับปรุง
การทางานให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยครอบคลุมเฉพาะงานที่เป็ นงานออกแบบและก่อสร้ าง
(Turnkey) เท่านัน้
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2.4.1 สารวจและเก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ จากกลุ่มเป้ าหมาย
กลุม่ ของผู้ถกู สัมภาษณ์แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
ก. สถาปนิกที่อยูใ่ นแผนกออกแบบ จะเป็ นผู้นาเสนองานให้ กบั ทางลูกค้ า โดยการ
ออกแบบ และทาแบบเพื่อนาเสนอ โดยที่สถาปนิกจะรับข้ อมูลความต้ องการของลูกค้ า
(Requirement) มาออกแบบ นาเสนอ จนถึงขันตอนการควบคุ
้
มตรวจสอบคุณภาพของการ
ก่อสร้ างจนอาคารแล้ วเสร็จ
ข. แผนกประมาณราคา ซึง่ ในหน่วยงานแบ่งออกเป็ น งานอาคารและงานระบบอาคาร จะ
ประมาณราคาแยกกันในส่วนขององค์ประกอบอาคาร แล้ วนามารวมกันภายใต้ แผนกประมาณ
ราคาเพื่อนาเสนอทางลูกค้ า
2.4.2 วิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลที่ได้ จากการสารวจและสัมภาษณ์ ดังนี ้
ก. ข้ อมูลทัว่ ไป
ตารางที ่ 5 รายละเอี ยดทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
หัวข้ อ
รายละเอียด
แผนก

อายุงาน

ออกแบบ
ประมาณราคา
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
มากกว่า 15 ปี

งานอาคาร
งานระบบ

จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน)
แผนกออกแบบ
แผนกประมาณราคา
15
4
1
6
5
3
1
4
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จากตารางข้ างต้ นใช้ เกณฑ์การให้ คะแนนโดยแบ่ง ตามกลุม่ อายุงาน โดยมีหวั คูณหน่วย
คะแนนตามประสพการณ์ของผู้ทางาน เพื่อให้ ข้อมูลมีความถูกต้ องมากยิ่งขึ ้น ดังตารางที่ 6 ดังนี ้
ตารางที ่ 6 การให้คะแนนเพื อ่ ความถูกต้องของข้อมูล
อายุงาน
ค่าตัวคูณความถูกต้ องของข้ อมูล
1-5 ปี
1 คะแนน
6-10 ปี
2 คะแนน
11-15 ปี
3คะแนน
มากกว่า 15 ปี
4 คะแนน
ผลสารวจในด้ านปัจจัยด้ านราคาที่ใช้ ในการตัดสินใจของทางลูกค้ า โดยอ้ างอิงจากการ
สารวจในหน่วยงานพบว่า ปั จจัยด้ านราคามีผลมากถึงมากที่สดุ ในการตัดสินใจของลูกค้ า ดัง

ปั จจัยด้ านราคาต่อการ
ตัดสินใจของลูกค้ า

ตาราง
มีผลบ้ าง
มีผลมาก

มีผลมากที่สดุ

69%

100%

31%

ไม่มีผลต่อ การตัดสินใจ

ภาพที ่ 22 ปัจจัยในการตัดสิ นใจด้านราคา

แผนกออกแบบ
แผนกประมาณราคา
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ข้ อมูลทางด้ านเครื่ องมือ(ซอฟแวร์ )ที่ใช้ ในการออกแบบและประมาณราคา ข้ อมูลผล
สารวจ ดังภาพที่ 23 ดังนี ้

รายชื่อซอฟแวร์

ซอฟแวร์ ที่ใช้ ในแต่ละแผนก
Foxit Reader
MS Word
MS PowerPoint
SketchUp
Adobe Photoshop
Autodesk Revit
Adobe Illustrator
AutoCAD
MS Excel

แผนกประมาณราคา
แผนกออกแบบ

ภาพที ่ 23 ซอฟแวร์ ทีใ่ ช้ในการทางานในแผนกออกแบบ และประมาณราคา
มากกว่า15ปี
1
1

ช่วงอายุการทางานในหน่วยงาน

MS PowerPoint
1
1

11-15ปี

SketchUp

2
2
2

1

2

6-10ปี

Adobe Photoshop
Autodesk Revit

3
3
3
3

1
1

1-5ปี

Adobe Illustrator

4
4

AutoCAD
MS Excel

3

5

6

1
0

2

4

6

8

จานวนผู้ใช้ งานในแต่ละโปรแกรม

ภาพที ่ 24 ซอฟแวร์ ทีใ่ ช้ในแต่ละช่วงอายุงานของแผนกออกแบบสถาปัตยกรรม
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จากข้ อมูลภาพที่ 24 จะเห็นได้ วา่ เมื่อนามาแบ่งตามช่วงอายุงาน จะเห็นได้ วา่ ในทุกช่วง
อายุงานโปรแกรม Autodesk Revit จะมีเข้ ามาเป็ นเครื่ องมือในการทางานด้ วย และ โปรแกรมที่
ทางานในระบบสารสนเทศอาคาร (BIM) จะเข้ ามามีบทบาทมากขึ ้นตามนโยบายขององค์กร
ข. ข้ อมูลจากแผนกออกแบบงานทางสถาปั ตยกรรม
แบบสอบถามในหัวข้ อนี ้เป็ นการศึกษารูปแบบการทางานที่ใช้ งานอยูใ่ นปัจจุบนั โดย
สามารถแบ่งออกได้ 2 รูปแบบใหญ่ๆคือ
1 รูปแบบการทางานปกติ

ภาพที ่ 25 แสดงรู ปแบบการทางานปกติ
2 การทางานในระบบแบบจาลองสารสนเทศอาคาร

รูปแบบการทางานเพือ่
นาเสนอ

ภาพที ่ 26 แสดงรู ปแบบการทางานด้วยระบบสารสนเทศอาคาร
ข้ อมูลจากผลสารวจเป็ นดังนี ้
การทางานระบบปกติ

72%

การทางานด้ วยระบบ BIM
การทางานทัง้ 2 แบบผสม

21%
7%

ภาพที ่ 27 แสดงอัตราส่วนรู ปแบบการทางานในปัจจุบนั
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จากข้ อมูลการสารวจพบว่าการทางานด้ วยระบบสารสนเทศอาคาร(BIM) นันถึ
้ งแม้ วา่ การ
ใช้ ซอฟแวร์ Autodesk Revit จะเริ่มใช้ ในหลายกลุม่ อายุ แต่การทางานด้ วยระบบสารสนเทศอาคาร
ยังไม่ได้ ใช้ งานอย่างแพร่หลายในแผนกออกแบบขององค์กรดังภาพที่ 27 เนื่องด้ วยหลายปัจจัย ไม่
ว่าจะเป็ นการใช้ ซอฟแวร์ ยงั ไม่คล่อง หรื อยังไม่มีความมัน่ ใจในการทางานด้ วยระบบสารสนเทศ
อาคาร และปัจจัยหนึง่ ที่จากการสัมภาษณ์พบว่า มีความกังวลกับกรอบเวลาในการทาแบบและ
การประมาณราคา
โดยการสารวจในด้ านความสัมพันธ์ระหว่างขันตอนการออกแบบ
้
ที่มีผลต่อด้ านราคาและ
ความถี่ในการแก้ ไขแบบเป็ นดังภาพที่ 28 ดังนี ้
70%

63%

อัตราความถี่ในการแก้ ไขแบบ

60%
50%
41%
40%
30%

35%

27%

24%

20%
10%
10%

การแก้ ไขที่มีผลต่อราคา
อัตราการแก้ ไขแบบ

0%

ขันตอนการท
้
างาน

ภาพที ่ 28 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างขัน้ ตอนการทางานกับผลกระทบต่อราคาและความถีใ่ นการ
แก้ไขแบบ
จากแผนภูมิจะเห็นว่าขันตอนการท
้
าแบบเพื่อนาเสนอนันมี
้ การเปลี่ยนแปลงแบบที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงด้ านราคามากกว่าขันตอนการท
้
างานอื่นๆ แม้ วา่ ขันตอนการพั
้
ฒนาแบบนันจะมี
้

51
การแก้ ไข เปลี่ยนแปลงแบบมากกว่าขันตอนการท
้
าแบบเพื่อนาเสนอเล็กน้ อย แต่สง่ ผลกับการ
เปลี่ยนแปลงด้ านราคาน้ อยกว่าอย่างเห็นได้ ชดั
จากข้ อมูลในข้ างต้ นจึงเลือกขันตอนการท
้
าแบบเพื่อนาเสนอ มาเป็ นหัวข้ อขันตอนการ
้
พัฒนาโปรแกรมโปรแกรมในการศึกษาในครัง้ นี ้ เพราะเป็ นขันตอนที
้
่มีความถี่ในการแก้ ไขแบบที่
ส่งผลต่อราคามากที่สดุ
ในด้ านการใช้ เวลาในการออกแบบในแต่ละขันตอน
้
ขนาดพื ้นที่และประโยชน์ใช้ สอยของ
อาคารที่ตา่ งกัน มีผลต่อระยะเวลาการออกแบบต่างกัน รวมถึงเครื่ องมือในการทางานที่แตกต่าง
กันก็จะส่งผลกับระยะเวลาการทางานด้ วยเช่นกัน โดยจะสังเกตุได้ วา่ การทางานด้ วยระบบ
สารสนเทศอาคาร(BIM) ที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบทางด้ านสถาปั ตยกรรมนัน้ มีแนวโน้ มที่จะใช้
เวลาในการทาแบบเพื่อนาเสนอน้ อยกว่ารูปแบบการทางานปกติ ดังที่แสดงตามภาพที่ 29 ดังนี ้

กรณีอาคารเกิน 10,000 ตารางเมตร อาคารไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร กรณีอาคารไม่เกิน 1,000 ตาราง
กรณีอาคารเกิน 10,000 ตารางเมตร (อาคารสานักงาน, อาคารโครงงาน, (อาคารสานักงาน, อาคารโครงงาน, เมตร (อาคารสานักงาน, อาคาร
(อาคารสูง,อาคารสานักงาน)
อาคารสูงไม่เกิน 4 ชัน้ )
อาคารทัว่ ไป)
โครงงาน, อาคารทัว่ ไป)
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น้ อยกว่า 1 อาทิตย์

12%

1 อาทิตย์

25%
27%

9%

2 อาทิตย์
3 อาทิตย์

23%
4%

มากกว่า 3 อาทิตย์
น้ อยกว่า 1 อาทิตย์
1 อาทิตย์

32%
32%

2 อาทิตย์

8%

3 อาทิตย์
มากกว่า 3 อาทิตย์

24%
4%

น้ อยกว่า 1 อาทิตย์
1 อาทิตย์
2 อาทิตย์

8%

28%
32%

4%

3 อาทิตย์

12%

มากกว่า 3 อาทิตย์

16%

น้ อยกว่า 1 อาทิตย์
1 อาทิตย์

8%
8%

2 อาทิตย์
3 อาทิตย์

12%

4%

20%

8%

มากกว่า 3 อาทิตย์
การทางานระบบปกติ

40%

การทางานด้ วยระบบสารสนเทศอาคาร

ภาพที่ 29 ระยะเวลาการออกแบบเพื่ อ นาเสนอในแต่ล ะระบบการทางาน
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ค. ข้ อมูลจากแผนกประมาณราคา
แบบสอบถามในหัวข้ อนี ้เป็ นการศึกษารูปแบบการประมาณราคา ความคลาดเคลื่อน และ
ปัจจัยในการประมาณราคา ในปัจจุบนั
วิธีการประมาณราคาในแต่ละขันตอนของการออกแบบนั
้
น้ โดยหลักการแล้ วทาง
หน่วยงานต้ องการประมาณราคาเพื่อให้ ใกล้ เคียงกับสิ่งที่จะก่อสร้ างให้ มากที่สดุ แต่ทงนี
ั ้ ้ขึน้ อยู่กบั
ข้ อมูลที่จะได้ รับจากแผนกออกแบบทาให้ วิธีในการประมาณราคาก็จะแตกต่างกันออกไป ดังภาพ

ฒนา
าแบบ ขันตอนการพั
้
้
ขันตอนการท
ก่อสร้ าง
แบบ

าแบบเพื่อ
้
ขันตอนการท
นาเสนอ

ที่ 30 ดังนี ้
คิดต่อตารางเมตร
คิดราคาแยกตามวัสดุ

83%
17%

คิดราคาแบ่งตามพื ้นที่/ห้ อง
อ้ างอิงจากโครงการที่คล้ ายกัน

17%

คิดต่อตารางเมตร

17%

คิดราคาแยกตามวัสดุ

66%

คิดราคาแบ่งตามพื ้นที่/ห้ อง

คิดต่อตารางเมตร

17%

คิดราคาแยกตามวัสดุ
คิดราคาแบ่งตามพื ้นที่/ห้ อง

66%
17%

ภาพที ่ 30 วิ ธีการประมาณราคาในแต่ละขัน้ ตอนการออกแบบ
จากข้ อมูลการสัมภาษณ์จากผู้ที่ทาการประมาณราคา พบว่าการคิดราคาในแต่ละวิธีก็จะมี
ความคลาดเคลื่อนที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉลี่ยในทุกโครงการ ดังนี ้
 การคิดราคาต่อตารางเมตร

ความคลาดเคลื่อน 10-20 %

 การคิดราคาแยกตามวัสดุ

ความคลาดเคลื่อน น้ อยกว่า 10%

 การคิดราคาแบ่งตามพื ้นที่/ห้ อง

ความคลาดเคลื่อน น้ อยกว่า 10%
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หมายเหตุ : ในส่วนของการประมาณราคาในงานระบบนันไม่
้ วา่ จะเป็ นการประมาณราคาวิธีใด จะ
แบ่งออกไปในแต่ละระบบย่อยๆในการประมาณราคา
ในด้ านการใช้ เวลาในการประมาณราคาในขันตอนการท
้
าแบบเพื่อนาเสนอนันไม่
้ วา่ จะคิด
ด้ วยวิธีการใดก็แล้ วแต่ ทางแผนกประมาณราคาจะมีระยะเวลากาหนดโดยที่ ขนาดพื ้นที่และ
ประโยชน์ใช้ สอยของอาคารที่ตา่ งกัน มีผลต่อระยะเวลาการประมาณราคาต่างกัน โดยเฉลี่ย ดังที่
กรณีอาคารเกิน 10,000 อาคารไม่เกิน 10,000 กรณีอาคารไม่เกิน 1,000
ตารางเมตร (อาคาร
ตารางเมตร (อาคาร
กรณีอาคารเกิน 10,000 ตารางเมตร (อาคาร
ตารางเมตร (อาคารสูง, สานักงาน, อาคารโครงงานสานักงาน, อาคารโครงงานสานักงาน, อาคารโครงงาน
อาคารสานักงาน) , อาคารสูงไม่เกิน 4 ชัน้ )
, อาคารทัว่ ไป)
, อาคารทัว่ ไป)

แสดงตามภาพที่ 31 ดังนี ้
น้ อยกว่า 1 อาทิตย์
1 อาทิตย์
2 อาทิตย์
3 อาทิตย์
มากกว่า 3 อาทิตย์
น้ อยกว่า 1 อาทิตย์
1 อาทิตย์
2 อาทิตย์
3 อาทิตย์
มากกว่า 3 อาทิตย์
น้ อยกว่า 1 อาทิตย์
1 อาทิตย์
2 อาทิตย์
3 อาทิตย์
มากกว่า 3 อาทิตย์
น้ อยกว่า 1 อาทิตย์
1 อาทิตย์
2 อาทิตย์
3 อาทิตย์
มากกว่า 3 อาทิตย์

20%
60%
20%

20%

60%
20%

60%
20%
20%

20%
80%

ภาพที ่ 31 ระยะการประมาณราคาในการทาแบบเพือ่ นาเสนอในอาคารแต่ละประเภท
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2.4.3 สรุ ปความต้ องการของผู้ใช้ งาน
จากข้ อมูลตามแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่ทางานออกแบบทางด้ านงาน
สถาปั ตยกรรมและผู้ทาหน้ าที่ควบคุมการประมาณราคาในองค์กรมีข้อสรุป ดังนี ้
 ขันตอนการออกแบบที
้
่การเปลี่ยนแบบหรื อการแก้ ไขแบบแล้ วมีผลต่อราคามากที่สดุ คือ
ขันตอนการท
้
าแบบเบื ้องต้ นเพื่อนาเสนอ (Schematic Design)
 การประมาณราคาในขันตอนการท
้
าแบบเบื ้องต้ นเพื่อนาเสนอ (Schematic Design)
โดยมากรายละเอียดจากแผนกออกแบบจะยังมีไม่มาก ทาให้ การประมาณในขันตอนนี
้
้ใช้
วิธีคดิ ต่อตารางเมตร ซึง่ มีความคลาดเคลื่อนร้ อยละ 10-20 ซึง่ เป็ นความคลาดเคลื่อนที่
ค่อนข้ างมาก ถ้ าต้ องการความแม่นยาที่มากขึ ้น ก็จะใช้ วิธีการแบ่งตามวัสดุ ซึง่ ต้ องรอ
ข้ อมูลจากแผนกออกแบบที่ใช้ เวลานานขึ ้น และใช้ เวลาประมาณราคานานขึ ้นเช่นกัน
 หลังจากที่มีการแก้ ไขแบบและการนาเสนอแบบแล้ ว ใช้ เวลาในการประมาณราคา
ค่อนข้ างนาน ซึง่ ปัจจัยด้ านราคา(ต้ นทุน)เป็ นปัจจัยที่มีความสาคัญมากในการตัดสินใจ
เลือกแบบที่จะก่อสร้ าง ดังนันแบบที
้
่ตดั สินใจแล้ วมีโอกาสจะเกิดการแก้ ไขอีกได้ เนื่องจาก
ปัจจัยด้ านราคา
 การใช้ การทางานด้ วยระบบสารสนเทศอาคาร สามารถช่วยร่นระยะเวลาในการทาแบบ
เพื่อนาเสนอได้ ดีกว่าการทางานด้ วยระบบปกติ
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2.5 สรุปขอบเขตการศึกษา
จากข้ อมูลที่ทาการศึกษาทังหมดในบทนี
้
้ ขอบเขตในการศึกษาเพื่อให้ ได้ มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองกับองค์กร ในการควบคุมต้ นทุนในการออกแบบก่อสร้ างโดยระบบสารสนเทศ
อาคาร คือการสร้ างโปรแกรมเสริมเพื่อที่จะนามาช่วยในการร่นระยะเวลาในการประมาณราคา
ขันตอนการออกแบบเบื
้
้องต้ น ซึง่ เป็ นขันตอนที
้
่มีผลต่อราคาและมีการเปลี่ยนแปลงมาก เพื่อนา
ข้ อมูลเรื่ องราคานันมาวิ
้ เคราะห์ตอ่ เพื่อใช้ ในการควบคุมต้ นทุนในการก่อสร้ าง ตรวจสอบว่าส่วนใด
มีมลู ค่าสูงเกิน หรื อผิดปกติได้ อย่างรวดเร็ว โดยที่รหัสที่ใช้ ในการศึกษาอ้ างอิงจาก รหัสต้ นทุน
ก่อสร้ างอาคาร พ.ศ.2555 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
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บทที่ 3
แนวความคิดและแนวทางการพัฒนาโปรแกรม
จากข้ อมูลจากบทที่ 2 จะเห็นได้ วา่ ปัจจัยด้ านเวลาและด้ านราคามีความสาคัญ ดังนันถ้
้ า
ช่วงการออกแบบเบื ้องต้ นสามารถรู้ข้อมูลทางด้ านราคาได้ ในระหว่างที่ทาการออกแบบเบื ้องต้ น
เพื่อที่ใช้ ในการนาเสนอ หรื อใช้ เวลาไม่มากหลังจากการออกแบบได้ ก็จะสามารถลดระยะเวลาใน
การตัดสินใจให้ กบั ทางเจ้ าของอาคารได้ ซึง่ ก็จะมีผลให้ ระยะการทางานไม่ย้อนกลับไปมาได้ โดยที่
ราคาควรจะมีความแม่นยามากกว่าการคิดด้ วยราคาต่อตารางเมตร และไม่ควรใช้ เวลามาก โดยที่
สถาปนิกหรื อผู้ออกแบบเมื่อทราบราคาแล้ ว สามารถทดลองปรับเปลี่ยนองค์ประกอบบางอย่าง
ของอาคารเพื่อให้ ราคาอยูใ่ นงบประมาณ นาเสนอแบบพร้ อมราคาที่ปรับเพิ่ม-ลดให้ อยู่ในระดับที่
ทางลูกค้ าพอใจ
ในช่วงของการออกแบบขันการท
้
าแบบเพื่อนาเสนอลูกค้ า หรื อการทาแบบในเบื ้องต้ นนัน้
โดยปกติแล้ ว ทางสถาปนิกจะเป็ นผู้ไปติดต่อกับทางลูกค้ า และยังไม่ลงในรายละเอียดในส่วนต่างๆ
ของงานระบบมากนัก ซึง่ ตามปกติจะใช้ ข้อมูลและวิธีการประมาณราคาเบื ้องต้ น โดยวิธีคดิ ตาม
พื ้นที่ ซึง่ รายละเอียดต่างๆสาหรับงานระบบจะลงรายละเอียดเมื่อเข้ าสูข่ นตอนการพั
ั้
ฒนาแบบ
ถัดไป ทังนี
้ ้ ในส่วนของงานรื อ้ ถอนและงานบริเวณก่อสร้ างที่ไม่อยูใ่ นอาคาร ไม่รวมในการศึกษา
ครัง้ นี ้ งานศึกษาครัง้ นี ้ ขอบเขตอยูใ่ นอาคาร เท่านัน้
3.1 แนวความคิดของโปรแกรม
ทางผู้ศกึ ษาแบ่งกระบวนการ การพัฒนาระบบการควบคุมต้ นทุนโดยอาศัยแบบจาลอง
สนเทศอาคารนันจะเป็
้
นการทางานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงานด้ วยกันคือ การ
ออกแบบที่ทางานโดยระบบสารสนเทศอาคารโดยสถาปนิกในแผนกออกแบบ และ การกาหนด
ราคาขององค์ประกอบอาคาร โดยแผนกประมาณราคา โดยที่ข้อมูลทัง้ 2 ส่วนนันจะมารวมกั
้
นผ่าน
โปรแกรมที่ชว่ ยในการประมาณราคา โดยเลือกขันตอนการออกแบบเบื
้
้องต้ น (Schematic
Design) ที่มีผลต่อปัจจัยด้ านราคามากที่สดุ ตามข้ อมูลขององค์กร ก่อนที่จะลงรายละเอี ยดในราคา
ในการทางานขันตอนต่
้
อไป
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ภาพที ่ 32 แนวความคิ ดของโปรแกรมทีช่ ่วยในการประมาณราคา เพือ่ การควบคุมต้นทุน
เพื่อให้ การทางานของสถาปนิก กับแผนกประมาณราคาให้ มีความสะดวกสามารถทางาน
บนพื ้นฐานปกติที่ทางานเดิมอยู่ โดยสร้ างตัวเชื่อมข้ อมูลผ่านรหัสของชิ ้นส่วนอาคาร โดย
ส่วนประกอบของการทางานแบ่งออกเป็ น3ส่วนโดยแบ่งตามหน้ าที่รับผิดชอบ ดังนี ้
3.1.1 แผนกออกแบบ สถาปนิกทาหน้ าที่ออกแบบ โดยใช้ โปรแกรมAutodesk Revit ในการทา
แบบ สาหรับนาเสนอเบื ้องต้ นโดยที่การทางานในระบบสารสนเทศอาคารนัน้ จะได้ ข้อมูลในเชิง
ปริมาณและข้ อมูลออกมาพร้ อมกัน
3.1.2 แผนกประมาณราคา หรื อในบางกรณีป็นสถาปนิกผู้ออกแบบเอง เป็ นผู้สืบราคาเพื่อหา
ราคาในแต่ละองค์ประกอบของอาคาร และทาหน้ าที่ปรับปรุงฐานข้ อมูลราคา ที่ใช้ ในการคานวณ
ให้ มีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
3.1.3 โปรแกรมเสริม ทาหน้ าที่กาหนดรหัส เพื่อพร้ อมที่จะไปคานวณราคา โดยนาข้ อมูลจาก
แผนกออกแบบมาหาความสัมพันธ์กบั ฐานข้ อมูลด้ านราคาที่กาหนดไว้ ในแต่ละรหัส ตามเงื่อนไขที่
ถูกกาหนดไว้
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สถาปนิก
หน้ าที่ :
ออกแบบอาคาร และเตรี ยม
ข้ อมูลปริมาณของ
องค์ประกอบอาคารผ่าน
โปรแกรม Autodesk Revit
ข้ อมูลที่ใช้ :
ปริมาณขององค์ประกอบ
อาคาร

แผนกประมาณราคา
หน้ าที่ :
กาหนดราคาต่อหน่วย โดย
อ้ างอิงจาก รหัส
มาตราฐาน (ในกรณีนี ้
อ้ างอิงตามรหัสของ วสท.)
ข้ อมูลที่ใช้ :
ตารางราคาต่อหน่วย
(รวมค่าของ+ค่าแรง)

โปรแกรมเสริม
หน้ าที่ :
สร้ างความสัมพันธ์ ระหว่าง
ปริมาณที่ได้ จากทาง
สถาปนิก ,รหัสองค์ประกอบ
อาคาร และราคาต่อหน่วย
ข้ อมูลที่ใช้ :
กาหนดความสัมพันธ์ของ
ข้ อมูล

ภาพที ่ 33 หน้าที ข่ องแต่ละส่วนและข้อมูลที ใ่ ช้
3.2. การออกแบบโดยใช้ โปรแกรมAutodesk Revit เพื่อให้ ได้ ข้อมูลตามต้ องการ
การทางานออกแบบโดยปกตินนควรที
ั้
่จะอ้ างอิงการออกแบบโดยมีมาตรฐานในการเขียน
แบบ หรื อการสร้ างโมเดลขึ ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบที่ใช้ ระบบสารสนเทศอาคารนัน้
เรื่ องมาตรฐานการออกแบบเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ต้องการนันมี
้ ความสาคัญอย่างยิ่ง เช่น การจะตังชื
้ ่อ
องค์ประกอบอาคารอย่างไร หรื อการที่จะขึ ้นโมเดลในรูปแบบใด จะใช้ ข้อมูลในเรื่ องใดบ้ าง
ดังนันการก
้
าหนดตัวแปรเพื่อดึงข้ อมูลออกมา ต้ องสอดคล้ องกับผลลัพธ์ของข้ อมูลที่
ต้ องการเพื่อการวิเคาระห์ต้นทุนราคา โดยผู้ศกึ ษาอ้ างอิงจากการเสนอหัวข้ อ วิศวกรรมคุณภาพ
(Value Engineering (VE))ขององค์กร เพื่อให้ ตอบสนองกับการทางาน ข้ อมูลที่ต้องการทัว่ ไปมี
ดังนี ้
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ตารางที ่ 7 การกาหนดเงื อ่ นไขการดึงข้อมูล
ข้ อมูลที่ต้องการ
ตัวแปรที่ต้องกาหนด
ชื่อพื ้นที่

Room : Name

Area Name

จุดประสงค์การนามาประมาณราคา
เป็ นการกาหนดชื่อของพื ้นที่เพื่อให้ เข้ าใจตรงกับ
โปรแกรมของโครงการ

การใช้ งานห้ อง

Room : Occupancy เป็ นการแสดงการใช้ งานของพื ้นที่นนๆ
ั ้ เพราะชื่อ

Area Function

พื ้นที่บางกรณีอาจจะไม่ทราบถึงการใช้ งานจริงๆ
ซึง่ นามากาหนด ความต้ องการของงานระบบได้

เกรดของพื ้นที่

Room : Occupant

Grade of Area

กาหนดเกรดของผู้ใช้ งานพื ้นที่นนๆ
ั ้ เพื่อให้ เข้ าใจ
ถึงผู้ใช้ งานในพื ้นที่นนๆ
ั ้ เช่น พื ้นที่พิเศษ(VIP)
พื ้นที่ทวั่ ไป หรื อ ส่วนบริ การ

องค์ประกอบอาคาร Family : Type

องค์ประกอบที่อยูท่ ี่ผิวอาคาร หรื อ ภายใน

Building Elements Name

อาคาร

Level

องค์ประกอบที่อยูเ่ หนือดิน หรื ออยูใ่ ต้ ดนิ

ตัวแปร หรื อค่าparameter ในการทางานของโปรแกรม Autodesk Revit นัน้ มีทงตั
ั ้ วแปรที่
เป็ นค่าตังต้
้ นที่มากับโปรแกรม (Default Parameter) และตัวแปรที่สามารถตังขึ
้ ้นมาใหม่เพื่อให้
เหมาะสมกับข้ อมูลที่ต้องการดึงออกมาจากการทางานด้ วยระบบสารสนเทศอาคาร (BIM) ด้ วย
การใช้ Share Parameter ซึง่ การศึกษาในครัง้ นี ้ ทางผู้ศกึ ษาเลือกที่จะทดลองใช้ ค่าตังต้
้ นที่มากับ
โปรแกรม (Default Parameter) ดังตารางที่ 7 เพื่อที่จะมาดึงข้ อมูลเพื่อไปทางานในขันตอนถั
้
ดๆไป
3.3 การกาหนดราคาต่ อหน่ วย
ในการคิดราคาด้ วยโปรแกรมเสริมในระบบสารสนเทศอาคารที่ทาการศึกษาในครัง้ นี ้นัน้
การคิดราคาจะใช้ การคานวณโดยคิดราคาต่อหน่วย โดยจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนใหญ่ด้วยกัน คือ
ราคาต่อหน่วยขององค์ประกอบอาคารที่เป็ นงานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้ าง กับราคาต่อ
หน่วยของงานระบบอาคาร โดยที่การคิดราคาต่อหน่วยจะมีวิธีการคิดต่างกันดังนี ้
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3.3.1 การคิดราคาต่ อหน่ วยของงานสถาปั ตยกรรมและงานโครงสร้ าง
การทาแบบเพื่อนาเสนอในการออกแบบเบื ้องต้ นในระบบสารสนเทศอาคาร ในส่วนของ
งานสถาปั ตยกรรมและงานโครงสร้ าง จะมีการสร้ างโมเดลเสมือนขึ ้นมาในคอมพิวเตอร์ เพื่อทา
แบบสาหรับนาเสนอเบื ้องต้ น โดยที่โมเดลที่สร้ างขึ ้นมานันจะประกอบด้
้
วยองค์ประกอบอาคาร
เพื่อที่จะแสดงรูปร่างลักษณะของอาคาร เพื่อให้ เห็นการใช้ งานของอาคาร มีชื่อห้ องต่างๆ เพื่อให้
เพียงพอกับการตัดสินใจของทางเจ้ าของอาคาร
การคิดราคาต่อหน่วยก็จะต้ องใช้ การคิดเพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อมูลที่ได้ มาจากการ
ออกแบบ โดยมีวิธีการคิดดังนี ้
ในส่วนของโครงสร้ างฐานราก เสา คาน พื ้น นัน้ จะคิดราคาต่อหน่วยเป็ นปริมาตรลูก
บากศ์เมตร ไม่ว่าจะเป็ นโครงสร้ างคอนกรี ตเสริมเหล็ก หรื อโครงสร้ างเหล็ก โดยที่จะรวมทังค่
้ าของ
และค่าแรงทังหมดเพื
้
่อให้ ได้ ของชิ ้นนันๆมา
้
ดังตัวอย่างเช่น งานโครงสร้ างคอนกรี ตเสริ มเหล็กใน
การคิดราคาต่อหนึง่ หน่วยลูกบากศ์เมตร ประกอบด้ วย ค่าวัสดุคอนกรี ต ค่าเทคอนกรี ต ค่าไม้ แบบ
ค่าเหล็กเส้ น
ในด้ านของงานสถาปั ตยกรรม เช่น ผนังภายนอก ผนังภายใน ประตูหน้ าต่าง หลังคา ฝ้า ก็
จะเป็ นการคิดราคาต่อหน่วยขององค์ประกอบอาคารนันๆเป็
้ นราคาต่อตารางเมตร โดยที่จะรวม
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องทังหมดขององค์
้
ประกอบอาคารชิ ้นนันๆ
้ ดังตัวอย่างเช่น

ภาพที ่ 34 แสดงตัวอย่างองค์ประกอบของผนังที ร่ วมอยู่ในราคาต่อหน่วย
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3.3.2 การคิดราคาต่ อหน่ วยของงานระบบอาคาร
จากข้ อมูลการสัมภาษณ์การทางานในองค์กร สาหรับการออกแบบเบื ้องต้ นสาหรับงาน
ระบบอาคารตามปกติ วิศวกรงานระบบจะยังไม่ทาแบบเพื่อนาเสนอ จะทาแบบเฉพาะในส่วนที่
เป็ นแผนผังงานระบบ (Single Diagram) เพื่อให้ เข้ าใจระบบที่เกี่ยวข้ องในอาคารนันๆ
้ แต่จะไม่มี
โมเดลในระบบสารสนเทศอาคารในขันตอนการออกแบบขั
้
นนี
้ ้ หรื ออาจจะมีแบบรายละเอียดใน
บางส่วนที่สาคัญ เพื่อแสดงให้ เข้ าใจในงานระบบอาคารนันๆมากขึ
้
้น ดังนัน้ การคิดราคาต่อหน่วย
ในขันนี
้ ้ จะเป็ นการคิดราคาต่อหน่วยเป็ นตารางเมตร ตามประโยชน์ใช้ สอยของพื ้นที่ (Function)
นันๆ
้
3.3.3 การคิดราคาค่ าใช้ จ่ายสนาม และต้ นทุนทางอ้ อม
ในขันตอนการออกแบบเบื
้
้องต้ นนัน้ เนื่องจากปริมาณข้ อมูล ความละเอียดของวัสดุและ
อุปกรณ์ตา่ งๆยังไม่ลงรายละเอียดที่มากพอ ดังนันในการคิ
้
ดราคาค่าใช้ จ่ายภาคสนาม และต้ นทุน
ทางอ้ อมนัน้ จะใช้ จากร้ อยละของต้ นทุนค่าก่อสร้ างทังหมด
้
ซึง่ ในองค์กรมีการเก็บข้ อมูลใน
โครงการที่ใกล้ เคียงในอดีตไว้ มาใช้ ในการประมาณราคา
3.4 ขัน้ ตอนการประมาณราคาโดยโปรแกรมเสริม
ขันตอนส
้
าหรับการออกแบบและการใช้ โปรแกรมเสริมที่สร้ างขึ ้นเพื่อที่จะประมาณราคา
เบื ้องต้ นมีขนตอนในการท
ั้
างานที่ประกอบด้ วยหลายส่วน ตังแต่
้ การออกแบบด้ วยระบบการทางาน
สารสนเทศอาคารเพื่อที่จะนาเสนอแบบ การนาข้ อมูลไปคานวณเพื่อประมาณราคาเบื ้องต้ น จนไป
ถึงการนาเสนอเจ้ าของอาคารพร้ อมทังการปรั
้
บเปลี่ยนวัสดุหรื อองค์ประกอบบางอย่างเพื่อให้ ได้
ตรงกับงบประมาณของทางเจ้ าของอาคาร โดยสามารถแสดงเป็ นขันตอนดั
้
งนี ้
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ออกแบบโดยใช้ โปรแกรม Autodesk Revit ตามขันตอนของ
้
ระบบสารสนเทศอาคาร
4.1 ดึงข้ อมูลจาก Autodesk Revit ภายใต้ template ที่เตรี ยมไว้
4.2 กาหนดรหัสขององค์ประกอบอาคาร
4.3 กาหนดงานระบบที่เกี่ยวข้ อง
4.4 กาหนดค่าใช้ จา่ ยสนาม และค่าต้ นทุนทางอ้ อม
4.5 แสดงข้ อมูลทังหมด
้
เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง
4.6 คานวณ
4.7 แสดงผลการคานวณ
4.8 ประเมิน/วิเคราะห์ เสนอวิศวกรรมคุณค่า
4.9 แสดงผลการคานวณออกเป็ นรายงาน
: ขันตอนการท
้
างานผ่านซอฟแวร์ Autodesk Revit
: ขันตอนการท
้
างานผ่านโปรแกรมเสริม Dynamo
: ขันตอนการท
้
างานผ่านทางโปรแกรมเสริมที่ทางผู้ศกึ ษาพัฒนาขึ ้นมา
ภาพที ่ 35 ผังขัน้ ตอนการทางานของระบบการทางานทีพ่ ฒ
ั นา
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3.4.1 วิธีการดึงข้ อมูลจากโปรแกรม Autodesk Revit
วิธีการดึงข้ อมูลปริมาณขององค์ประกอบของอาคารสามารถทาได้ หลายวิธี โดยผู้ทาการศึกษา
ทดลองถอดปริมาณด้ วย 3 วิธี ดังนี ้
ก. ถอดปริมาณวัสดุโดยวิธีสร้ างตารางถอดปริมาณ ในAutodesk Revit (Material Takeoff
Schedule)
ในโปรแกรมAutodesk Revit จะมีสว่ นที่ถอดข้ อมูลเชิงปริ มาณเตรี ยมไว้ ให้ โดยที่ทาง
ผู้ใช้ งานสามารถกาหนดข้ อมูลที่จะทาการถอดออกมาได้ โดยแสดงผลในรูปแบบเป็ นตาราง และ
สามารถบันทึกไฟล์และส่งออกเป็ นนามสกุลที่นาไปเปิ ดในโปรแกรม Microsoft Excel ได้ โดยตรง
โดยไปที่แถบคาสัง่ view/schedule จากนันสามารถท
้
าการเลือก ข้ อมูลที่ต้องการถอดออกมาตาม
หัวข้ อนันๆ
้ ดังตารางด้ านล่าง ข้ อมูลที่ต้องการดึงออกมาแสดงผลคือ ชนิดองค์ ประกอบของอาคาร
(Category) ระดับชัน(Level)
้
ชื่อองค์ประกอบอาคาร(Type) พื ้นที่วสั ดุ(Material: Area) จานวน
วัสดุ (Count) จะได้ ผล ดังนี ้

ภาพที ่ 36 ข้อมูลที แ่ สดงออกมาในรู ปแบบตาราง
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ข. ถอดปริมาณวัสดุโดยวิธีดงึ ข้ อมูลผ่านทางการเขียนโปรแกรมผ่านทาง C#

การถอดปริ มาณโดยการเขียนโปรแกรมภาษาC# เป็ นวิธีการหนึง่ ในการดึงข้ อมูล
โดยตรงจาก Autodesk Revit ผ่านทางเขียนโปรแกรม โดยใช้ Visual Studio ในวิธีการนี ้เป็ น
การใช้ API (Application Programming Interface) ที่ทาง Autodesk เตรี ยมให้ ซึง่ ทางผู้ใช้
ต้ องเข้ าใจในการเขียนภาษา C# และเข้ าใจในคาศัพท์ที่ทาง Autodesk กาหนด[19]
ค. ถอดปริมาณวัสดุโดยวิธีดงึ ข้ อมูลผ่านทางการเขียนโปรแกรม Dynamo
Dynamo[20] เป็ นการเขียนโปรแกรมที่เรี ยกว่า Visual Programming เป็ นการเขียน

โปรแกรมโดยการเชื่อมก้ อนคาสัง่ (node) เข้ าด้ วยกัน โดยที่การไหลผ่านของข้ อมูล และ
การสัง่ งานจะไหลจากทางซ้ ายไปทางขวา ตามเส้ นที่เชื่อมคาสัง่ เข้ าด้ วยกัน โดยที่จะติดมา
ในโปรแกรมAutodesk Revit ตังแต่
้ Autodesk Revit 2018 เป็ นต้ นมา ส่วนรุ่นก่อนหน้ าต้ อง
ติดตังเสริ
้ มก่อนใช้ งาน ตัวอย่างคาสัง่

ภาพที ่ 37 ตัวอย่างการเขี ยนชุดคาสัง่ ผ่านโปรแกรม Dynamo
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นามสกุลของชุดคาสัง่ ของโปรแกรม Dynamo จะอยูใ่ นรูปแบบที่เป็ นนามสกุล .dyn จะ
แสดงผลออกมาทางหน้ าต่างเฉพาะตัวของโปรแกรม เมื่อสัง่ ให้ ชดุ คาสัง่ ทางาน จะสามารถส่ง
ข้ อมูลออกมาได้ หลายรูปแบบ ซึง่ นามสกุล .xlsx ก็เป็ นหนึง่ รูปแบบในการส่งข้ อมูลออกมา
ง.สรุปข้ อเด่นข้ อด้ อยของวิธีการถอดปริมาณแต่ละวิธี
ตารางที ่ 8 ตารางสรุปการดึงข้อมูลจาก Autodesk Revit ด้วยวิ ธีต่างๆ
วิธีการ
ข้ อเด่น
ข้ อด้ อย
Material

1.วิธีการทางานง่ายสาหรับผู้ที่ใช้

1. ข้ อมูลที่ต้องการไม่สามารถดึง

Takeoff

งานAutodesk Revit เป็ นปกติ

ออกมาได้ ทงหมดในตารางเดี
ั้
ยว

Schedule

2.ข้ อมูลบางอย่าง สามารถแก้ ไขได้
จากในschedule แล้ วในโมเดลก็
สามารถปรับข้ อมูลตาม เช่น ชื่อ
องค์ประกอบอาคาร เป็ นการส่ง
ข้ อมูล ไป-กลับได้

C#

1. ดึงข้ อมูลได้ โดยตรง และกาหนด

1. ต้ องใช้ ความเข้ าใจ API ซึง่ มีความ

ข้ อมูลที่จะดึงได้ อิสระ

ซับซ้ อน

2. สามารถส่งผ่านไปสู่โปรแกรม

2. ในทุกครัง้ ที่เปลี่ยนversion ของ

อื่นๆได้ ง่ายกว่า โดยการเขียนคาสัง่

Autodesk Revit ต้ องเปลี่ยนข้ างใน

เสริมเข้ าไปในโปรแกรม

โปรแกรมบางอย่างเพื่อต่อเชื่อม
ระหว่าง Autodesk revit กับ โปรแกรม
ที่เขียน

Dynamo

1. ดึงข้ อมูลได้ โดยตรง และกาหนด

1. กรณีที่ต้องเชื่อมNode มาก อาจจะ

ข้ อมูลที่จะดึงได้ ในระดับที่

ทาให้ ดยู ากเพราะการเชื่อมต่อNode

พอสมควร

ไปมาที่ยาว

2. เป็ น Visual Programming การ
ใช้ งานเข้ าใจง่าย
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3. มีNodeที่พร้ อมใช้ งาน และถ้ า

2. ต้ องมีความเข้ าใจการทางานของ

ต้ องการคาสัง่ มากขึ ้นสามารถเขียน Dynamo ในแต่ละNode ว่ามีหน้ าที่ทา
โปรแกรมเพิ่มขึ ้นในNodeได้

อะไร ต้ องทาความเข้ าใจ API

4. กาหนดการดึงข้ อมูลได้ ตามของที่ 3. ข้ อจากัดของNode ที่เตรี ยมไว้ มี
เห็นในหน้ าจอของโปรแกรม

ข้ อจากัด ถ้ าต้ องการให้ มีความสามารถ

Autodesk Revit ได้ เช่น ถ้ ากรณี

ที่หลากหลายมากขึ ้น ต้ องเขียนด้ วย

ต้ องการดูปริมาณเฉพาะงาน

ภาษา Python เพิ่มเติม

โครงสร้ างเป็ นต้ น
จากตารางที่ 8 ที่การเปรี ยบเทียบการดึงข้ อมูลโดยวิธีตา่ งๆในโปรแกรม Autodesk Revit
ทางผู้ศกึ ษาได้ เห็นข้ อเด่นของการใช้ การดึงข้ อมูลโดยโปรแกรม Dynamo ว่ามีความเหมาะสม จึง
เลือกโปรแกรม Dynamo มาทาการศึกษาเพื่อพัฒนาการทางานของโปรแกรมเสริมในการศึกษา
3.4.2 กาหนดรหัสองค์ ประกอบอาคาร
หัวข้ อนี ้จะสัมพันธ์กบั หัวข้ อ 2 การออกแบบโดยใช้ โปรแกรมAutodesk Revit เพื่อให้ ได้
ข้ อมูลตามต้ องการ ในเรื่ องการเตรี ยมไฟล์ต้นฉบับ (Template File) เพื่อให้ โปรแกรมที่สร้ างขึ ้นไป
เลือกข้ อมูลมาจับกับรหัสได้ อตั โนมัติ โดยกาหนดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบอาคารที่กาหนด
กับรหัสองค์ประกอบอาคาร โดยมีหลักในการคิดดังนี ้
กรณีที่เป็ นงานสถาปัตย์และงานโครงสร้ าง
 แบ่งองค์ประกอบอาคาร ตาม Category
 แบ่งองค์ประกอบที่อยูเ่ หนือดินและใต้ ดนิ ตาม ชื่อของระดับ
 แบ่งองค์ประกอบที่อยูผ่ ิวอาคารกับภายในอาคารตามชื่อขององค์ประกอบอาคาร
 แบ่งองค์ประกอบย่อยโดยดูจากหมายเลขที่อยู่ท้ายชื่อขององค์ประกอบอาคาร
จากการกาหนดข้ างบน จะเห็นได้ วา่ การกาหนดมาตรฐานในการตังชื
้ ่อองค์ประกอบอาคาร
และมาตรฐานการสร้ างโมเดล นันมี
้ ความสาคัญอย่างมากเพื่อให้ สมั พันธ์กบั ฐานข้ อมูลการสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง รหัสและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบอาคาร โดยที่ทางผู้ศกึ ษาอ้ างอิงการ
กาหนดรหัส ตามรหัสต้ นทุนก่อสร้ างอาคาร พ.ศ.2555 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ใน
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ลาดับขันที
้ ่ 3 ส่วนในลาดับที่4นัน้ ทางผู้ศกึ ษากาหนดขึ ้นมาประยุกต์ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ โดยใช้
หลักการคิด ดังนี ้
0000_AA_BB_C
0000 แทน รหัสต้ นทุนการก่อสร้ างอาคารพ.ศ.2555 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
AA แทน ชนิดองค์ประกอบอาคารนันๆ
้
BB แทน ตาแหน่งขององค์ประกอบอาคารนันๆ
้
C

แทน ชื่อขององค์ประกอบอาคารนันๆ
้

ตัวอย่างการสร้ างฐานข้ อมูลดังนี ้
ตารางที ่ 9 แสดงการกาหนดความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบอาคาร และความสัมพันธ์
Category
Level
Interior or Type Level3 Level 4 Code
Exterior

Name

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

2206

2206_RF_EX_A

Roofs

จากตารางข้ างต้ น ข้ อมูลที่กาหนดในแต่ละแถวในแนวตังมี
้ หลักการคิด ดังนี ้
Category

กาหนดโดยชนิดและวิธีการขึ ้นโมเดลตามองค์ประกอบอาคารนันๆ
้

Level

กาหนดโดยการตังชื
้ ่อ Level โดยที่ คาขึ ้นต้ นด้ วย Level แสดงว่าเป็ นส่วน
เหนือดิน เช่น Level 1 ส่วน Level ที่ขึ ้นต้ นด้ วย B แสดงว่าเป็ นส่วนใต้ ดนิ

Interior or Exterior กาหนดด้ วยชื่อขึ ้นต้ นของ Type Name ในแต่ละ Family ในโปรแกรม
Type Name

กาหนดด้ วยชื่อลงท้ ายของ Type Name ในแต่ละ Family ในโปรแกรม
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Level 3 Code

กาหนดอัตโนมัตดิ ้ วยโปรแกรมที่เขียนขึ ้นจากภาษา C# โดยตรวจสอบจาก
Category, Level และ Type Name

Level 4 Code

กาหนดอัตโนมัตดิ ้ วยโปรแกรมที่เขียนขึ ้นจากภาษา C# โดยตรวจสอบจาก
Category, Level และ Type Name

ทังนี
้ ้กรณีที่เป็ นโมเดลงานระบบหรื อข้ อมูลที่ไม่เกี่ยวข้ องจะให้ ตดั ค่านันๆออกไม่
้
นามากาหนด
รหัส โดยสามารถแสดงเป็ นแผนภูมิได้ ดงั นี ้
Building Elements
Check

Doors

Check Prefix & Suffix

Floors

Check Level

Walls

Check Prefix

Windows

Check Prefix & Suffix

If null

Show message error

Assign Code
ภาพที ่ 38 แสดงการตรวจสอบการใส่รหัสขององค์ประกอบอาคาร
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ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมที่ใช้
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;
}
}
}
โมดูลที่เขียนด้ านบนเป็ นการตรวจสอบ ผนัง(Walls)จะตรวจสอบ ชื่อของผนังตรงกับ
เงื่อนไขใดเมื่อเทียบกับตารางที่ 9 เพื่อกาหนดรหัส
3.4.3 กาหนดงานระบบที่เกี่ยวข้ อง
จากข้ อมูลการสัมภาษณ์ในองค์กร ในส่วนของผู้ที่ทาหน้ าที่ประมาณราคาสาหรับงาน
ระบบ พบว่าโดยทัว่ ไปแล้ วการประมาณราคาในเบื ้องต้ นทางวิศวกรงานระบบจะยังไม่ทาการ
ออกแบบลงรายละเอียดในวัสดุหรื ออุปกรณ์ จะออกแบบเป็ นแผนผังงานระบบ (System
Diagram)เท่านัน้ ดังนันการประมาณราคาในขั
้
นต้
้ นจะกาหนดตามขนาดพื ้นที่ และกาหนดว่ามี
งานระบบใดบ้ างที่เกี่ยวข้ อง(Scope of Work)
ในด้ านการทางานของโปรแกรมจะเป็ นการกานดหัวข้ อออกมาให้ เลือกงานระบบที่
เกี่ยวข้ องเพื่อใช้ ในการประมาณราคา จับกับข้ อมูลของการใช้ งานพื ้นที่ที่ถอดออกมาจากการ
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ออกแบบ ผ่านทาง Room: Occupancy โดยที่จะมีการเตรี ยมฐานข้ อมูลไว้ วา่ งานระบบไหนใช้ รหัส
ใด
ตารางที ่ 10 แสดงความสัมพันธ์ ของรหัสในลาดับที ่ 3และลาดับที ่4 กับ Occupancy
Level 3 Code
Level 4 Code
Occupancy
4101

4101_TO

Toilet

4101

4101_CA

Canteen

4203

4203_OF

Office

4203

4203_CI

Circulation

จากตารางตัวอย่างข้ างต้ นจะสามารถสื่อตามรหัสต้ นทุนก่อสร้ างอาคาร พ.ศ.2555 ของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ในลาดับขันที
้ ่ 3 นัน้ 4101 หมายถึงระบบน ้าดี 4203 หมายถึง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยที่ทางผู้ศกึ ษากาหนดลาดับที่ 4 ขึ ้นมาเพื่อความสะดวกในการนามา
ประมาณราคาเบื ้องต้ น ดังเช่น
4101_TO หมายถึงระบบน ้าดีของห้ องน ้า
4101_CA หมายถึงระบบน ้าดีของห้ องอาหาร
4203_OF หมายถึงระบบไฟฟ้าแสงสว่างของสานักงาน
4203_CI หมายถึงระบบไฟฟ้าแสงสว่างของทางเดิน เป็ นต้ น
ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมที่ใช้
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;
}
โมดูลด้ านบนแสดงการเก็บข้ อมูลของ checkbox เมื่อมีการเช็คเครื่ องหมายถึงจะนาค่านันๆมา
้
ทางานต่อ
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])
);}
โมดูลด้ านบน แสดงการเก็บค่ารหัสMEPCode จากฐานข้ อมูลที่อยูใ่ นรูปนามสกุลCSV ที่คนั่ ข้ อมูล
ในแต่ละบรรทัดด้ วยเครื่ องหมายอัญประกาศ(,)มาเก็บไว้ ในMEPLine
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
};
โมดูลด้ านบน แสดงการใช้ Linqในการรวมข้ อมูลพื ้นที่ใช้ สอยที่ได้ จากโปรแกรมAutodesk Revit
กับข้ อมูลของMEPที่กาหนดรหัสเข้ าด้ วยกัน โดยมีการคานวณ พื ้นที่ (xx.Area)คูณกับราคาของงาน
ระบบ(yy.MEPCodeCost)
3.4.4 กาหนดค่ าใช้ จ่ายสนาม(Site Expenses) และค่ าต้ นทุนทางอ้ อม (Indirect Cost)
เป็ นการกาหนดค่าร้ อยละในแต่ละโครงการ ซึง่ ในแต่ละโครงการจะแตกต่างกันออกไป
โดยค่าร้ อยละในส่วนนี ้ จะคิดจากราคาต้ นทุนงานก่อสร้ างทังหมดทั
้
งงานโครงสร้
้
าง งาน
สถาปั ตยกรรม งานตกแต่งภายใน และงานระบบ
การคานวณ

ราคาต้ นทุน x ร้ อยละงานค่าใช้ จา่ ยสนาม = ค่าใช้ จา่ ยสนาม
ราคาต้ นทุน x ร้ อยละงานค่าต้ นทุนทางอ้ อม = ค่าต้ นทุนทางอ้ อม

3.4.5 แสดงข้ อมูลทั้งหมด เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง
เป็ นหน่วยที่ใช้ ในการตรวจสอบข้ อมูล โดยแสดงข้ อมูลทังหมดที
้
่เลือกไว้ อีกที ก่อนทาการ
คานวณ ประมาณราคาต้ นทุน เนื ้อหาที่ต้องการในการตรวจสอบ มีหวั ข้ อ ดังนี ้
 ข้ อมูลที่มาจากโมเดลมีความสมบูรณ์ ตัวเลขออกมาครบหรื อไม่
 ในกรณีที่ต้องการประมาณราคาเฉพาะส่วน จานวนห้ องออกมาครบหรื อไม่
 งานระบบที่อยูใ่ นขอบข่ายการทางานครบทุกระบบหรื อไม่
 ค่าใช้ จา่ ยสนาม(Site Expenses) และค่าต้ นทุนทางอ้ อม (Indirect Cost) กาหนดครบ
หรื อไม่
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3.4.6 การคานวณ
ส่วนนี ้เป็ นส่วนการทางานหลักที่จะใส่ราคา และคานวณตามเงื่อนไขที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ การกาหนด
ข้ อมูลความสัมพันธ์ของรหัสกับองค์ประกอบอาคาร และ ราคาต่อหน่วยในรหัสนันมี
้ หลากหลายวิธี
แต่ทางผู้ศกึ ษาเลือกการกาหนดข้ อมูลผ่านตารางจาก Microsoft excel มาใช้ กาหนดความสัมพันธ์
เพื่อใช้ ในการคานวณ เนื่องด้ วยเป็ นการจัดการข้ อมูลที่ทางผู้ใช้ งานทัว่ ไปสามารถบริหารจัดการได้
ง่าย และ ข้ อมูลบางเรื่ องเช่น ราคาสิ่งของในท้ องตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้ ผ้ ใู ช้ งาน
ทัว่ ไปสามารถปรับข้ อมูลให้ ทนั สมัยได้ ตลอดเวลา โดยมีหลักในการคานวณดังนี ้
ข้ อมูลทังหมด
้

กาหนดรหัสให้ กบั

ตารางกาหนดความสัมพันธ์รหัสกับองค์ประกอบอาคาร
ดูแลโดยสถาปนิกและแผนกประมาณราคา

ข้ อมูล

ใส่ราคาต่อหน่วย
ให้ กบั ข้ อมูลที่กาหนด
รหัสแล้ ว

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของ รหัส และราคาต่อหน่วย
ดูแลโดยแผนกประมาณราคา

ต้ นทุนค่าก่อสร้ าง

เปอร์ เซนต์ตอ่ ราคาต้ นทุนของค่าใช้ จา่ ยสนาม และค่า

โดยตรง

ต้ นทุนทางอ้ อม

ต้ นทุนการก่อสร้ าง
ภาพที ่ 39 ขัน้ ตอนการคานวณของโปรแกรมเสริ ม
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เนื่องจากโปรแกรมเสริมที่ออกแบบมานันจะต้
้ องนาความสัมพันธ์ของราคาต่อหน่วย และ
ความสัมพันธ์ในการใส่รหัสมาใช้ ดังนันต้
้ องมีการกาหนดฐานข้ อมูลด้ านราคา โดยเก็บเป็ น
นามสกุล .csv ดังนี ้

ภาพที ่ 40 ตัวอย่างฐานข้อมูลด้านราคา
ลักษณะการเก็บข้ อมูลเป็ นรูปแบบ ดังนี ้
ชนิดขององค์ประกอบอาคาร,รายละเอียดขององค์ประกอบนันๆ,ราคา
้
ดังตัวอย่างเช่น
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
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3.4.7 แสดงผลการคานวณ
การแสดงผลที่ต้องการนัน้ จะเป็ นการนาผลลัทธ์ทงหมดมารวมกั
ั้
นและแสดงต้ นทุนการ
ก่อสร้ างอาคารทังหมดได้
้
ทนั ทีเพื่อที่สถาปนิกจะได้ นาราคานันไปวิ
้ เคาระห์ตอ่ ได้ ทนั ที โดยที่ราคา
ควรที่จะแสดงได้ ดงั นี ้
(ก) แสดงผลเฉพาะงานระบบ
(ข) แสดงผลเฉพาะงานอาคาร (งานสถาปั ตยกรรม และงานโครงสร้ าง)
(ค) แสดงผลรวมทังหมด
้
(งานสถาปั ตยกรรม งานโครงสร้ าง และงานระบบ)
ก. การคิดการแสดงผลเฉพาะงานระบบ
(1) งานระบบแต่ละระบบ x พื ้นที่การใช้ งาน = พื ้นที่งานระบบแต่ละระบบ
(2) พื ้นที่ในแต่ละระบบ x ราคาต่อหน่วยในแต่ละระบบ = ต้ นทุนงานระบบในแต่ละระบบ
(3) ผลรวมต้ นทุนงานระบบทังหมดในขอบเขตของงาน
้
(4) ผลรวมต้ นทุนงานระบบ x ร้ อยละงานใช้ จา่ ยสนาม = ค่าใช้ จา่ ยสนามงานระบบ
(5) ผลรวมต้ นทุนงานระบบ x ร้ อยละงานต้ นทุนทางอ้ อม = ค่าต้ นทุนทางอ้ อมงานระบบ
(6) การแสดงผลรวมงานระบบ (3)+(4)+(5)

ข. การคิดการแสดงผลเฉพาะองค์ประกอบอาคารในงานโครงสร้ างและงานสถาปัตย์
(1) องค์ประกอบอาคาร x พื ้นที่ = พื ้นที่องค์ประกอบอาคาร
(2) พื ้นที่องค์ประกอบอาคาร x ราคาต่อหน่วย = ต้ นทุนองค์ประกอบอาคาร
(3) ผลรวมต้ นทุนองค์ประกอบอาคารในงานโครงสร้ างและงานสถาปั ตย์ทงหมด
ั้
(4) ผลรวมต้ นทุนองค์ประกอบอาคาร x ร้ อยละงานใช้ จา่ ยสนาม = ค่าใช้ จา่ ยสนามงาน
องค์ประกอบอาคารในงานโครงสร้ างและงานสถาปัตย์
(5) ผลรวมต้ นทุนองค์ประกอบอาคาร x ร้ อยละงานต้ นทุนทางอ้ อม = ค่าต้ นทุนทางอ้ อม
องค์ประกอบอาคารในงานโครงสร้ างและงานสถาปัตย์
(6) การแสดงผลรวมองค์ประกอบอาคารในงานโครงสร้ างและงานสถาปั ตย์ (3)+(4)+(5)
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ค. การคิดการแสดงผลทังหมด
้
เป็ นผลรวมของ 4.7.1 การคิดการแสดงผลเฉพาะงานระบบ + 4.7.2การคิดการแสดงผลเฉพาะ
องค์ประกอบอาคารในงานโครงสร้ างและงานสถาปัตย์
3.4.8 ประเมินวิเคราะห์ และเสนอวิศวกรรมคุณค่ า (Value Engineering)
ในด้ านของผลลัพท์ที่ต้องการจากโปรแกรมที่ทาการศึกษา ผลที่ได้ จากโปรแกรมต้ อง
สามารถตอบสนองข้ อมูลที่จะนาไปใช้ ตอ่ ในส่วนของการทาการควบคุมต้ นทุนการก่อสร้ าง ซึง่ ทาง
หน่วยงานโดยปกติจะทาการประเมิน และนาเสนอให้ ทางเจ้ าหรื อที่เรี ยกว่า วิศวกรรมคุณค่า Value
Engineering(VE) เพื่อผลลัพท์หลายด้ าน เช่นให้ อาคารนันมี
้ ประสิทธิภาพที่ดีขึ ้น หรื อปรับให้ ราคา
อยูใ่ นงบประมาณ โดยทัว่ ไปจะมีการนาเสนอในหลายด้ าน ดังตัวอย่างเช่น
 เสนอเปลี่ยนองค์ประกอบอาคาร เช่น เปลี่ยนชนิดผนังภายนอก
 เสนอเปลี่ยนเป็ นบางพื ้นที่ เช่น เปลี่ยนวัสดุพื ้นห้ องน ้า เปลี่ยนวัสดุห้องสะอาด (Clean
Room) เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ควรที่จะมีวสั ดุที่เหมาะสมกับองค์ประกอบอาคารนันๆให้
้ เลือก และเมื่อทาการปรับเปลี่ยน
วัสดุแล้ ว ราคาต่อหน่วย พร้ อมทังรายละเอี
้
ยดการแสดงผลควรที่จะเปลี่ยนแปลงตามวัสดุที่เลือก
วิธีการคิด
องค์ประกอบอาคารเดิม x พื ้นที่ x ราคาต่อหน่วย = ต้ นทุนองค์ประกอบอาคารเดิม
เมื่อเปลี่ยนวัสดุ หรื อองค์ประกอบอาคารใหม่วิธีคิด ดังนี ้
องค์ประกอบอาคารVE x พื ้นที่ x ราคาต่อหน่วย = ต้ นทุนองค์ประกอบอาคารVE
ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมที่ใช้
class InWallSpec
{// for get CSV for Wall Spec
public string InWallCode { get; set; }
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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]));
}
โมดูลด้ านบนเป็ นการสร้ าง class ขึ ้นมาเพื่อเก็บฐานข้ อมูลของผนัง(Walls)มาเก็บไว้ ในList เพื่อ
พร้ อมใช้ ในการเลือกข้ อมูลเข้ ามาแทนที่ข้อมูลที่ได้ จากโปรแกรมAutodesk 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;}
โมดูลด้ านบนเป็ นกาหนดให้ Labelแสดงค่าราคา(cbx2101_WA_IN_A.ValueMember =
"InWallCost")ตามComboBoxที่เปลี่ยนไปตามการเลือกค่าซึง่ แสดงชื่อวัสดุ
(cbx2101_WA_IN_A.DisplayMember = "InWallMat")
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3.4.9 แสดงผลและออกเป็ นรายงาน
เป็ นการสรุปรายงานผลทังหมด
้
โดยที่การแสดงผลในการคานวณนัน้ ควรที่จะแสดง
ออกมาในรูปแบบที่เป็ นตารางที่สามารถเปิ ดในโปรแกรมMicrosoft Excel ที่เป็ นโปรแกรมหลักใน
การตรวจสอบในเรื่ องที่เกี่ยวกับราคาในองค์กร เพื่อให้ สะดวกกับการจัดการ หรื อการนาไปใช้ ตอ่ ใน
ขันตอนถั
้
ดไป
3.5 สรุปการทางาน
ในการทางานด้ วยระบบสารสนเทศอาคารนัน้ ถึงแม้ วา่ จะสะดวกและได้ ข้อมูลทังเชิ
้ ง
ปริมาณและไม่ใช่ปริมาณได้ แต่การทางานนันจะต้
้ องอ้ างอิงมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ซึง่ จะ
อ้ างอิงมาตรฐานขององค์กรก็ได้ ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อมูลและผลลัพท์ที่ต้องการที่มาจากการออกแบบใน
ระบบสารสนเทศอาคารนันๆ
้ ซึง่ การอ้ างอิงมาตรฐานนัน้ ควรที่จะเตรี ยมตังแต่
้ เริ่มต้ นโปรเจค
ถึงแม้ วา่ การที่จะมาปรับเปลี่ยนในระหว่างการทางานจะเป็ นเรื่ องที่ไม่ใช่วา่ จะเป็ นไปไม่ได้ แต่การ
ทานันจะเป็
้
นเรื่ องที่ย่งุ ยากและใช้ เวลามาก และอาจจะเกิดข้ อผิดพลาดได้ สงู
ในการเริ่มต้ นการทางานมีข้อในการคานึงดังนี ้
 การเตรี ยมไฟล์ต้นฉบับ (Template File) เพื่อให้ การทางานมีความสะดวก และเป็ นการ
กาหนดเงื่อนไขในการทาโปรเจคนันๆได้
้
พร้ อมทังการก
้
าหนดมุมมองต่างๆ เพื่อที่จะ
สามารถตรวจสอบความถูกต้ องของโมเดล และข้ อมูลที่จะได้ ออกมาจากโมเดลนันๆ
้
 การตังชื
้ ่อขององค์ประกอบอาคาร
 กาหนดวิธีการขึ ้นโมเดลในการทางาน เช่น ในกรณีที่ต้องการคิดราคาโดยแบ่งเป็ นชัน้ ต้ อง
ขึ ้นโมเดลแบ่งเป็ นชัน้ หรื อโมเดลชิ ้นไหนควรขึ ้นตอนขันไหน
้
เช่น ในขันตอนการออกแบบ
้
เบื ้องต้ น การใส่วสั ดุ พื ้น หรื อการขึ ้นโมเดลฝ้าเพดาน อาจจะไม่มีความจาเป็ น
 การกาหนดข้ อมูล เช่น Occupancy และ Occupant เพื่อให้ สอดคล้ องกับการดึงข้ อมูล
จากฐานข้ อมูลมาใช้ งาน
 การกาหนดที่บนั ทึกฐานข้ อมูล และการแก้ ไขฐานข้ อมูลให้ ทนั สมัย
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บทที่ 4
การทดลองใช้ และผลการพัฒนาโปรแกรม
จากแนวความคิดทังหมดสามารถพั
้
ฒนาวิธีการทางานและพัฒนาโปรแกรมเสริม เพื่อช่วย
ในการประมาณราคา เพื่อการควบคุมต้ นทุนโดยอาศัยแบบจาลองสนเทศอาคาร โดยมีขนตอนการ
ั้
ทางานดังนี ้

ภาพที ่ 41 แสดงขัน้ ตอนการทางานทัง้ ระบบ
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1.1 การออกแบบและเตรี ยมข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมAutodesk Revit
ในการการทางานออกแบบโดยโปรแกรม Autodesk Revit ที่ทางองค์กรใช้ นนั ้ สามารถที่จะ
เตรี ยมไฟล์ต้นฉบับ (Template file) โดยกาหนดองค์ประกอบอาคารเบื ้องต้ นที่ต้องการ พร้ อมทัง้
ตังชื
้ ่อองค์ประกอบนันๆ
้ เตรี ยมพร้ อมตังแต่
้ เริ่มโครงการเพื่อสามารถนาข้ อมูลมาใช้ ตอ่ ได้ ดัง
ตัวอย่างเช่น

ภาพที ่ 42 ตัวอย่างการเตรี ยมองค์ประกอบผนัง และหน้าต่างในไฟล์ตน้ ฉบับ
รูปดังที่แสดงมาเป็ นการเตรี ยมองค์ประกอบอาคาร ผนัง และหน้ าต่าง ที่มีการตังชื
้ ่อเพื่อให้
สอดคล้ องกับผลลัพธ์ที่ต้องการ โดยเมื่อเปิ ดไฟล์ต้นฉบับ (Template File) มาก็จะมีองค์ประกอบ
ต่างๆพร้ อมให้ ใช้ งานได้ ทนั ที
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นอกจากการเตรี ยมองค์ประกอบอาคารไว้ ในไฟล์ต้นฉบับแต่แรกแล้ วนัน้ ไฟล์ต้นฉบับยัง
สามารถที่จะเตรี ยมตังมุ
้ มมอง(View) เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้ องของการออกแบบ
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลถูกต้ องตามที่ต้องการ ดังตัวย่างเช่น

ภาพที ่ 43 การตัง้ มุมมองเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องขององค์ประกอบอาคาร
จากภาพที่ 43 แสดงเป็ นการตังค่
้ ามุมมองในไฟล์ต้นฉบับการตรวจสอบผนังภายนอก
ภายใน ว่าใช้ องค์ประกอบอาคารได้ ถกู ต้ องหรื อไม่ โดยใช้ การแสดงสีเพื่อให้ สงั เกตุได้ ง่าย
ส่วนในขันตอนการดึ
้
งข้ อมูลออกมาทังในส่
้ วนที่เป็ นโมเดลและข้ อมูลที่ไม่ใช่โมเดลที่ส่ง
ข้ อมูลออกมาโดยใช้ โปรแกรมเสริมชื่อ Dynamo ที่มาพร้ อมกับ Autodesk Revit ตังแต่
้ version
2017 เป็ นต้ นมาตังแต่
้ ตอนติดตังโปรแกรม
้
ทางผู้ศกึ ษาได้ เตรี ยมติดตัง้ script ที่เขียนเข้ าไปติดตังที
้ ่
แถบคาสัง่ Dynamo Player เพื่อให้ สะดวกในการใช้ งานดังรูป

ภาพที ่ 44 แสดงแถบคาสัง่ Dynamo Player
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เมื่อเลือกคาสัง่ ใน Dynamo Player จะมีคาสัง่ ขึ ้นมา เพื่อส่งข้ อมูลออกไปเก็บไว้ เพื่อ
ทางานในขันตอนถั
้
ดไป โดยมีลกั ษณะให้ เลือกดังรูป

ภาพที ่ 45 แถบแสดงคาสัง่ ต่างๆในDynamo Player ทีเ่ ตรี ยมไว้
4.2 ลักษณะและการใช้ งานของโปรแกรมเสริม
การออกแบบการทางานของโปรแกรม(Interface) ได้ ออกแบบให้ ทางผู้ใช้ (user) เข้ าใจได้
ง่าย จึงออกแบบให้ แสดงทังหมดอยู
้
ใ่ นหน้ าการทางานเดียว โดยแบ่งเป็ นพื ้นที่และการใช้ งาน ดังนี ้

ภาพที ่ 46 หน้าต่างการใช้งานของโปรแกรม
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4.2.1

ปุ่ มสาหรับไปเลือกกลุม่ ข้ อมูลที่บนั ทึกเป็ นนามสกุล.xlsx ออกมาจาก

โมเดลที่ออกแบบในระบบสารสนเทศอาคาร (ในกรณีนี ้ใช้ โปรแกรมAutodesk Revit ใน
การศึกษา)

ภาพที ่ 47 หน้าจอที แ่ สดงขึ้นมาให้เลื อกกลุ่มข้อมูลเป็ นนามสกุล .xlsx
4.2.2 หน้ าจอการแสดงผล เป็ นพื ้นที่เตรี ยมไว้ สาหรับการแสดงผล ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลที่ได้ มา
โดยตรงจากการทางานระบบสารสนเทศอาคาร หรื อผลลัพท์ที่นามาคานวณเรี ยบร้ อบแล้ ว

ภาพที ่ 48 หน้าจอการแสดงผล
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4.2.3 คาอธิบายเพิ่มเติม เนื่องจากหน้ าจอการแสดงผลนันใช้
้ ร่วมกันในหลายการแสดงผล
ดังนันส่
้ วนนี ้จะเป็ นการแสดงรายละเอียด หรื อคาอธิบายในแต่ละการแสดงผล
4.2.4 หัวข้ อของงานระบบที่อยูใ่ นขอบเขตการทางาน (MEP scope of Work) เป็ นหัวข้ อที่พร้ อม
ให้ เลือกว่างานระบบใดที่อยู่ในขอบเขตการทางาน เมื่อทาการเลือกหัวข้ อใดแล้ ว จะเป็ นการไปดึง
ข้ อมูลในฐานข้ อมูลมาคานวณ โดยที่การคานวณจะแบ่งในแต่ละพื ้นที่ คูณกับราคาต่อหน่วยของ
การใช้ งานพื ้นที่นนๆ
ั้

ภาพที ่ 49 หัวข้อขอบเขตงานระบบ
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4.2.5 งานค่าใช้ จา่ ยโครงการ กาหนดโดยประมาณเป็ นค่าอัตราร้ อยละ โดยแบ่งเป็ นงานชัว่ คราว
และงานค่าดาเนินการ

ภาพที ่ 50 กาหนดค่าใช้จ่ายโครงการ
4.2.6 ในกรณีที่มีการปรับชนิดขององค์ประกอบอาคาร หรื อวัสดุ หลังจากที่คานวณแล้ ว
สามารถ เลือกปรับลดได้ ตามหัวข้ อ และฐานข้ อมูลที่เตรี ยมไว้ โดยแบ่งตามองค์ประกอบอาคาร

ภาพที ่ 51 องค์ประกอบอาคารทีป่ รับเปลีย่ น ตามรหัสองค์ประกอบอาคาร
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ภาพที ่ 52 องค์ประกอบอาคารพร้อมขึ้นมาให้เลื อก พร้อมราคา
4.2.7 พื ้นที่ในการแสดงผลในการคานวณผลรวมทังหมด
้
โดยการแสดงผลขึ ้นอยูก่ บั รูปแบบการ
คานวณในข้ อ 3.3.6
ภาพที ่ 53 การแสดงผลคานวณ
4.2.8 กาหนดการแสดงผลการคานวณ โดยในที่นี ้แบ่งการแสดงผลการคานวณแบ่งออกเป็ น 3
รูปแบบ คือ
 MEP Cost

เป็ นการแสดงผลเฉพาะงานระบบเท่านัน้

 Building Cost

เป็ นการแสดงผลในส่วนของงานสถาปั ตย์ และงานโครงสร้ าง

 Total Calculation

แสดงผลทังงานระบบ
้
งานสถาปั ตย์ และงานโครงสร้ าง

ภาพที ่ 54 รู ปแบบการแสดงผลการคานวณ
4.2.9

ปุ่ มส่งรายงานที่แสดงผลตามหัวข้ อที่เลือกการคานวณ ตามข้ อ3.3.6

ออกเป็ นนามสกุล.xlsx เพื่อนาไปเปิ ดเพื่อทางานอื่นๆต่อในโปรแกรม Microsoft Excel
4.2.10

ปุ่ มปิ ดโปรแกรม หลังจากการทางานครบทังหมด
้
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4.3 ขัน้ ตอนการใช้ งานทัง้ ระบบ
4.3.1 เปิ ดโปรแกรม Autodesk Revit เพื่อทาการออกแบบโดยเลือกไฟล์ตงต้
ั ้ น (Template File)
ที่เตรี ยมไว้

ภาพที ่ 55 การเลื อกไฟล์ตงั้ ต้นเพือ่ เริ่ มต้นการออกแบบ
4.3.2 ออกแบบพร้ อมทาแบบตามมาตรฐานไฟล์ตงต้
ั ้ น (Template File) เมื่อได้ โมเดลที่ต้องการ
แล้ วทาการตรวจสอบความถูกต้ องของโมเดล โดยเปิ ดมุมมอง (View) ที่เตรี ยมไว้ ตรวจสอบ

ภาพที ่ 56 มุมมองทีเ่ ตรี ยมในไฟล์ตงั้ ต้นทีเ่ ตรี ยมไว้สาหรับการตรวจสอบ
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4.3.3 หลังจากตรวจสอบความถูกต้ องของโมเดลและข้ อมูล พร้ อมที่จะส่งข้ อมูลออกมาทาการ
คิดราคา ให้ เลือกแถบ Manage/Visual Programming/Dynamo Player เลือกคาสัง่
GetTypeNameToExcel_Room_Final_Volumn โดยมีเงื่อนไข ต้ องเปิ ดโมเดลให้ เห็นข้ อมูล
ทังหมดที
้
่ต้องการจะส่งออกไปประมาณราคา ทังนี
้ ้โปรแกรมที่เขียนขึ ้นนัน้ กาหนดให้ ส่งข้ อมูล
เฉพาะส่วนที่เปิ ดแสดงให้ เห็นไว้ เท่านัน้ ทังนี
้ ้เพื่ อที่บางกรณีต้องการตรวจสอบเฉพาะส่วน เช่น
ตรวจสอบเฉพาะข้ อมูลชัน้ 2 แทนที่จะต้ องตรวจสอบข้ อมูลทังโครงการที
้
่มีข้อมูลมาก ก็สามารถดู
ได้ สะดวกขึ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ก็มีข้อควรระวัง กรณีที่เปิ ดโมเดลไม่ครบสมบูรณ์ ข้ อมูลจะถูกส่งไปเฉพาะที่
แสดงเท่านัน้ ในส่วนที่ปิด หรื อซ่อนไว้ ข้ อมูลดังกล่าวจะไม่ถกู ส่งออกไปด้ วย

ภาพที ่ 57 หน้าจอของDynamo Player ทีแ่ สดงขึ้นมา
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4.3.4 เมื่อเลือก Dynamo Player แล้ วจะมีไฟล์ Excel ขึ ้นมา ซึง่ จะแสดงให้ เห็นทังองค์
้ ประกอบ
อาคาร (Element) และข้ อมูลชื่อห้ องและพื ้นที่ (Room) ทาการตรวจสอบข้ อมูล และทาการบันทึก

ภาพที ่ 58 ข้อมูลแสดงองค์ประกอบอาคาร (Element)

ภาพที ่ 59 ข้อมูลแสดงข้อมูลชื ่อห้องและพืน้ ที ่ (Room)
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4.3.5 เปิ ดโปรแกรม PrelimEstimater ขึ ้นมา แล้ วเลือกไฟล์Excel ที่ทาการบันทึกไว้ โดยเลือกที่
ปุ่ ม Get Data
4.3.6 กาหนดของเขตงานระบบที่เกี่ยวข้ อง และใส่คา่ ร้ อยละของงานชัว่ คราว (Temporary
Percentage) และค่าต้ นทุนทางอ้ อม (Overhead Percentage) เพื่อที่จะทาการประมาณราคา
4.3.7 เลือกวิธีการคานวณ ตามข้ อ 4.2.8 ราคาจะแสดงที่ Total Cost โดยแสดงหน่วยเป็ น บาท
4.3.8 กรณีที่มีความจาเป็ นในการวิเคราะห์วิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) ให้ เลือกใน
ส่วน Cost Trial ตามที่แสดงในข้ อ 4.2.6
4.3.9 โปรแกรมสามารถส่งรายงานออกเป็ นนามสกุล .xlsx โดยเลือกที่ปมุ่ Report ตามข้ อ 4.2.9
และ ปิ ดโปรแกรม โดยเลือกปุ่ ม Close ตามข้ อ 4.2.10 เป็ นการจบการทางาน
4.4 ผลการทดลองใช้ โปรแกรม
4.4.1 ทดลองใช้ งานกับโครงการออกแบบ
การใช้ งานเพื่อควบคุมต้ นทุนการก่อสร้ างอาคารมีความแม่นยาและร่นระยะเวลาในการ
พัฒนาแบบ เพราะว่าสถาปนิกสามารถปรับแก้ ไข และ/หรื อ ปรับเปลี่ยนวัสดุ องค์ประกอบอาคาร
โดยที่ได้ ข้อมูลเรื่ องราคาโดยทันที โดยมีรายละเอียดการทดลองนาไปใช้ ดงั นี ้
การทดลองใช้ งานกับอาคารโรงงาน และ สานักงาน สูงไม่เกิน 4 ชัน้ โครงสร้ างเป็ น
โครงสร้ างคอนกรี ตเสริมเหล็ก ระบบเสา-คาน พบว่า ราคาในส่วนของงานอาคาร คืองาน
สถาปั ตยกรรม และงานโครงสร้ าง ราคาต่างไม่ถึงร้ อยละ 10 กับราคาที่ทาการประเมินด้ วยวิธี
ละเอียด (ถอดปริมาณด้ วยการถอดวัสดุอปุ กรณ์ในแต่ละชนิด) ส่วนในด้ าน ราคาด้ านงานระบบ
ราคาต่างอยูใ่ นช่วง ร้ อยละ 5-20 ของการคิดราคาปกติ
ในการทดลองใช้ งานกับอาคารโรงงาน และสานักงาน ที่เป็ นโครงสร้ างคอนกรี ตอัดกาลัง
สูง (Post Tension) นัน้ ราคาน้ อยกว่าความเป็ นจริงร้ อยละ10-20 ส่วนในด้ าน ราคาด้ านงานระบบ
ราคาต่างอยูใ่ นช่วง ร้ อยละ 5-20 ของการคิดราคาปกติ
เมื่อทาการเปรี ยบเทียบกับการสารวจการประมาณราคาในองค์กรโดยการคิดในปัจจุบนั
การคิดราคาต่อตารางเมตร ความคลาดเคลื่อน 10-20% , การคิดราคาแยกตามวัสดุ ความคลาด
เคลื่อน น้ อยกว่า 10% และการคิดราคาแบ่งตามพื ้นที่/ห้ อง ความคลาดเคลื่อน น้ อยกว่า 10%
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ผู้ทาการศึกษาพบว่าการใช้ ราคาต่อหน่วยที่อ้างอิงกับโปรแกรมนัน้ ทางผู้ศกึ ษาใช้ ราคาต่อ
หน่วยทัว่ ไปที่ใช้ กบั อาคารแนวราบ ซึง่ ในกรณีที่เป็ นอาคารที่ใช้ โครงสร้ างคอนกรี ตอัดกาลังสูง
(Post Tension) นันควรที
้
่จะต้ องใช้ ราคาต่อหน่วยที่แตกต่างออกไป
4.4.2 ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้ อง
จากการทดลองใช้ โปรแกรมและการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้ องด้ วยการแสดง
วิธีทาให้ ดู และเปิ ดโอกาสให้ สอบถาม ทังสถาปนิ
้
กเฉพาะผู้ที่ใช้ ระบบสารสนเทศอาคารเป็ นประจา
แผนกประมาณราคา และ แผนก BIM ขององค์กร มีความเห็นสรุป ดังนี ้
 การปรับปรุงฐานข้ อมูลใช้ งานง่าย
 Template ที่ใช้ อยูใ่ นองค์กรในปัจจุบนั ยังไม่สามารถตอบสนองกับการทางานด้ วย
โปรแกรมนี ้ ควรนามาพิจารณา
 รหัสที่ใช้ ในการอ้ างอิง ยังไม่สอดคล้ องกับมาตรฐานกับFamily ที่เตรี ยมไว้ ควรปรับให้ เข้ า
กัน
 ควรนามาปรับปรุงให้ เข้ ากับรหัสการคิดราคา และระบบของรหัสที่องค์กรใช้ อยูใ่ นปัจจุบนั
 ควรมีการนาไปพัฒนาต่อในขันตอนการออกแบบ
้
และคิดราคาในขันรายละเอี
้
ยดต่อไป
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บทที่ 5
สรุปผลการพัฒนาและข้ อเสนอแนะ
บทที่5 แสดงผลสรุปของการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมเสริม และข้ อเสนอแนะที่น่าจะเป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป
5.1 สรุปผล
การพัฒนาระบบการควบคุมต้ นทุน โดยอาศัยแบบจาลองสารสนเทศอาคารที่
ทาการศึกษา พบว่าการใช้ แบบจาลองสารสนเทศอาคารเพื่อการควบคุมต้ นทุนนัน้ สามารถทาได้
หลากหลายขึ ้นอยูก่ บั จะนาข้ อมูลส่วนใดไปใช้ ซึง่ ในที่นี ้ทางผู้ทาการศึกษา ได้ ออกแบบระบบการ
ควบคุมต้ นทุน โดยอาศัยข้ อมูลการสอบถามของบุคคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบและ
ประมาณราคา รวมทังผู
้ ้ ที่ทางานในระบบสารสนเทศอาคารขององค์กร โดยการศึกษานี ้ตอบสนอง
เฉพาะการออกแบบเบื ้องต้ น ซึง่ การแก้ ไขแบบในขันตอนนี
้
้จะมีการแก้ ไขบ่อยครัง้ และส่งผลต่อ
ราคามากที่สดุ ทางผู้ศกึ ษาได้ ใช้ รหัสเป็ นสื่อการในการประมาณราคา โดยทาการศึกษารหัสต่างๆที่
เกี่ยวข้ องกับการทางานในระบบสารสนเทศอาคาร โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการทางานโดยใช้
โปรแกรม Autodesk Revit และการประมาณราคา ซึง่ ได้ อ้างอิงมาตรฐานรหัสต้ นทุนก่อสร้ าง
อาคาร พ.ศ.2555 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ เป็ นสื่อกลางในการ
กาหนดราคาลงไปในแต่ละองค์ประกอบอาคาร และใช้ รหัสเดียวกันนี ้ในการควบคุมต้ นทุน
รายละเอียดการทดลองนาไปใช้ ดงั นี ้
การทดลองใช้ งานกับอาคารโรงงาน และ สานักงาน สูงไม่เกิน 4 ชัน้ โครงสร้ างเป็ น
โครงสร้ างคอนกรี ตเสริมเหล็ก ระบบเสา-คาน พบว่า ราคาในส่วนของงานอาคาร คืองาน
สถาปั ตยกรรม และงานโครงสร้ าง ราคาต่างไม่ถึงร้ อยละ 10 กับราคาที่ทาการประเมินด้ วยวิธี
ละเอียด (ถอดปริมาณด้ วยการถอดวัสดุอปุ กรณ์ในแต่ละชนิด) ส่วนในด้ าน ราคาด้ านงานระบบ
ราคาต่างอยูใ่ นช่วง ร้ อยละ 5-20 ของการคิดราคาปกติ
ในการทดลองใช้ งานกับอาคารโรงงาน และสานักงาน ที่เป็ นโครงสร้ างคอนกรี ตอัดกาลัง
สูง (Post Tension) นัน้ ราคาน้ อยกว่าความเป็ นจริงร้ อยละ10-20 ส่วนในด้ าน ราคาด้ านงานระบบ
ราคาต่างอยูใ่ นช่วง ร้ อยละ 5-20 ของการคิดราคาปกติ
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เมื่อทาการเปรี ยบเทียบกับการสารวจการประมาณราคาในองค์กรโดยการคิดในปัจจุบนั
การคิดราคาต่อตารางเมตร ความคลาดเคลื่อน 10-20% , การคิดราคาแยกตามวัสดุ ความคลาด
เคลื่อน น้ อยกว่า 10% และการคิดราคาแบ่งตามพื ้นที่/ห้ อง ความคลาดเคลื่อน น้ อยกว่า 10%
การใช้ งานเพื่อควบคุมต้ นทุนการก่อสร้ างอาคารมีความแม่นยาและร่นระยะเวลาในการ
พัฒนาแบบ เพราะว่าสถาปนิกสามารถปรับแก้ ไข และ/หรื อ ปรับเปลี่ยนวัสดุ องค์ประกอบอาคาร
โดยที่ได้ ข้อมูลเรื่ องราคาโดยทันที
5.1.1สรุ ปขั้นตอนการทางานในแต่ ละส่ วนย่ อยของการพัฒนาโปรแกรม
ก. ขันตอนท
้
างานด้ วยระบบสารสนเทศอาคาร
การทางานด้ วยระบบสารสนเทศอาคาร (BIM) นันมาตราฐานต่
้
างๆ เป็ นเรื่ องที่มี
ความสาคัญมาก ซึง่ การพัฒนาโปรแกรมในการศึกษาในครัง้ นี ้ มีเรื่ องที่ต้องคานึงดังนี ้
 การตังชื
้ ่อไฟล์ การตังชื
้ ่อองค์ประกอบอาคารต่างๆ รวมถึงการตังชื
้ ่อ parameter
 ขันตอนการสร้
้
างโมเดล (Model)
 การเตรี ยมไฟล์มาตราฐานในการเริ่มงาน (Template File)
 การเตรี ยมองค์ประกอบอาคารเบื ้องต้ นในไฟล์มาตราฐานในการเริ่มงาน (Template File)
ข. การเลือกขันตอนการออกแบบ
้
การเลือกขันตอนในการออกแบบที
้
่ใช้ ในการประมาณราคา เลือกขันตอนการออกแบบ
้
เบื ้องต้ นเพราะจากการสอบถามข้ อมูลในองค์กร พบว่าขันตอนการออกแบบเบื
้
้องต้ นมีการ
เปลี่ยนแปลงแบบที่สง่ ผลกับราคา มีความถี่ในการเปลี่ยนบ่อยครัง้ ที่สดุ
ค. การเลือกรหัสมาตราฐานที่ใช้ ในการกาหนดราคา
รหัสมาตราฐานที่ใช้ กบั ระบบสารสนเทศอาคารนัน้ มีมาตราฐานที่เกี่ยวข้ องมากมาย และ
ในแต่ละรหัสมาตราฐานก็มีจดุ ประสงค์ในการนาไปใช้ ที่แตกต่างกัน เหตุผลที่เลือกรหัสต้ นทุน
ก่อสร้ างอาคาร พ.ศ.2555 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เหตุเพราะรหัสมาตราฐานนี ้ได้ รับ
การออกแบบ และการจัดหมวดหมู่ เพื่อจุดประสงค์ในการควบคุมต้ นทุนราคาค่าก่อสร้ างของ
โครงการ แต่การทางานด้ วยโปรแกรม Autodesk Revit ยังไม่ตอบสนองการทางานในรหัส
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มาตราฐานนี ้ จึงนาแนวคิดของ รหัสมาตราฐาน UniFormat มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาการ
ทางาน
ง. วิธีการส่งข้ อมูลจาก Autodesk Revit
ขันตอนการดึ
้
งข้ อมูลจากโปรแกรม Autodesk Revit ทางผู้ศกึ ษาได้ เห็นข้ อเด่นของการใช้
การดึงข้ อมูลโดยโปรแกรม Dynamo ว่ามีความเหมาะสม จึงเลือกโปรแกรม Dynamo มา
ทาการศึกษาเพื่อพัฒนาการทางานของโปรแกรมเสริมในการศึกษาเนื่องด้ วยเหตุผลดังนี ้
 ดึงข้ อมูลได้ โดยตรง และกาหนดข้ อมูลที่จะดึงได้ ในระดับที่พอสมควร
 เป็ น Visual Programming การใช้ งานเข้ าใจง่าย
 มีNodeที่พร้ อมใช้ งาน และถ้ าต้ องการคาสัง่ มากขึ ้นสามารถเขียนโปรแกรมเพิ่มขึ ้นในNode
ได้
 กาหนดการดึงข้ อมูลได้ ตามของที่เห็นในหน้ าจอของโปรแกรมAutodesk Revit ได้ เช่น ถ้ า
กรณีต้องการดูปริมาณเฉพาะงานโครงสร้ างเป็ นต้ น
จ. แนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรมเสริม
การพัฒนาโปรแกรมเสริม การเตรี ยมฐานข้ อมูลมีความสาคัญอย่างยิ่ง โดยต้ องอ้ างอิง
ข้ อมูลที่ได้ จากการทางานระบบสารสนเทศอาคารโดยโปรแกรม Autodesk Revit และการแก้ ไข
ข้ อมูลที่ทาได้ สะดวก ซึง่ แนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรมครัง้ นี ้ มีแนวคิดหลักที่ต้องการให้
ผู้ใช้ งานทางานสะดวก (User Friendly) ดังนัน้ ฐานข้ อมูลที่ใช้ จงึ สามารถจัดการโดยโปรแกรม
Microsoft Excel
5.1.2 สรุปความสามารถของโปรแกรมเสริม
 สามารถกาหนดองค์ประกอบอาคารได้ อตั โนมัติ โดยอ้ างอิงตารางความสัมพันธ์ของข้ อมูล
 มีหวั ข้ อให้ เลือกขอบเขตของงานระบบที่เกี่ยวข้ องในโครงการนันๆเพื
้ ่อนามาประมาณราคา
 เลือกขอบเขตการแสดงข้ อมูลราคา โดยแบ่งออกเป็ น 3 รูปแบบคืด แสดงเฉพาะงานระบบ
แสดงเฉพาะงานโครงสร้ างและสถาปั ตย์ และแสดงผลราคาของงานอาคารทังหมด
้
 สามารถเลือกปรับองค์ประกอบอาคารในงานสถาปั ตยกรรม เพื่อควบคุมต้ นทุนค่าก่อสร้ าง
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5.1.3 สรุปการนาปรับไปใช้ กับองค์ กร
การทดลองใช้ งานของโปรแกรมนันตอบสนองความต้
้
องการขององค์กร ในการทางาน
ปัจจุบนั ได้ บางส่วนต้ องได้ รับการปรับปรุงส่วนอื่นๆให้ เข้ ากับการทางานขององค์กร แต่สามารถนา
โมดูลในโปรแกรมเสริมนี ้ไปพัฒนาต่อเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ งานจริงต่อได้ ดังเช่น
 ปรับเปลี่ยนรหัสอ้ างอิงจากมาตรฐานรหัสต้ นทุนก่อสร้ างอาคาร พ.ศ.2555 ของวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ไปประยุกต์กบั รหัสต้ นทุน และรหัสที่
เกี่ยวข้ องขององค์กร
 เปลี่ยนการอ้ างอิงจากองค์ประกอบอาคาร ไปสูก่ ารอ้ างอิงโดยวัสดุและอุปกรณ์อาคารใน
การออกแบบขันละเอี
้
ยดต่อไป

ภาพที ่ 60 แสดงความแตกต่างขององค์ประกอบอาคาร และวัสดุอาคาร
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5.2 ข้ อเสนอแนะ
หลังจากที่ผ้ ศู กึ ษาได้ ทาการทดลองโปรแกรมเสริ มที่พฒ
ั นาขึ ้นมานัน้ ได้ พบรวบรวมข้ อ
สังเกตุที่ได้ จากการทดลองเอง และสอบถามความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้ อง ซึง่ คิดว่ามีประโยชน์ใน
การพัฒนาต่อไป ดังนี ้
5.2.1 พัฒนาโปรแกรมเสริมติดตัง้ ในโปรแกรม Autodesk Revit
การทางานของโปรแกรมเสริ มที่พฒ
ั นามานันแบ่
้ งการทางานออกเป็ น 2 ส่วนคือส่วนที่
ทางานบนโปรแกรมAutodesk Revit และโปรแกรมเสริม ซึง่ ทาให้ ไม่เกิดความต่อเนื่อง โปรแกรม
อาจจะพัฒนาให้ เป็ นโปรแกรมเสริม(Plug-in)ติดตังในโปรแกรม
้
Autodesk Revit ได้ ผา่ นทาง API
ที่ทางโปรแกรมAutodesk Revitเตรี ยมไว้ ซึง่ จะทาให้ การส่งผ่านของข้ อมูลได้ สะดวกขึ ้น ไม่ต้อง
เปิ ด2 โปรแกรมในการทางาน
5.2.2 เพิ่มการคัดกรองชนิดของอาคารที่ทาการประมาณราคา
จากการทดลองพบว่างานอาคารโรงงาน กับสานักงานที่ไม่สงู มาก ไม่เกิน 4 ชัน้ ราคา
ใกล้ เคียงกับที่ประมาณราคาปกติ แต่อาคารประเภทอื่นๆ ต้ องใช้ ฐานข้ อมูลชุดใหม่ จึงควรที่
จะต้ องมีการเลือกชนิดของอาคารเพื่อทาการกรองชุดฐานข้ อมูลก่อนที่จะทาการคานวณ
5.2.3 เพิ่มการปรั บงานวิศวกรรมคุณค่ า (Value Engineering)ในงานวิศวกรรม
ผู้ศกึ ษามีความคิดเห็นว่า ในงานด้ านโครงสร้ าง และงานระบบ มีรายละเอียดต่างๆที่
สามารถนามาพัฒนาในเชิงวิศวกรรมคุณค่า เช่นการเลือกระบบโครงสร้ าง หรื อเลือกงานระบบที่
แตกต่างกัน ก็จะส่งผลต่อด้ านราคาเช่นเดียวกับงานสถาปัตย์
5.2.4 การแสดงผลในรู ปแบบเชิงกราฟฟิ ก
การอ้ างอิงผ่านรหัสควรจะมีความสามารถในการเลือกการแสดงผลการวิเคาระห์ต้นทุน
อาคารได้ ดังเช่นภาพที่ 61 ที่แสดงการนาข้ อมูลราคาในแต่ละรหัสองค์ประกอบอาคารในแต่ละ
โครงการ เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกันในเชิงร้ อยละ จะช่วยให้ เห็นว่าโครงการใด มีองค์ประกอบ
อาคารส่วนใดที่มีความผิดปกติได้ ซึง่ ในการทดลองครัง้ นี ้ ต้ องนาไปแสดงผลโดย Microsoft Excel
แนวตังแสดงร้
้
อยละของราคาทังโครงการ
้
และแนวนอนแสดงรหัสองค์ประกอบอาคาร
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ร้ อยละของราคาทังโครงการ
้

รหัสองค์ประกอบอาคาร
ภาพที ่ 61 แสดงการเปรี ยบเที ยบราคาของแต่ละโครงการในรู ปแบบร้ อยละในของแต่ละ
องค์ประกอบอาคาร
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
การใช้ โปรแกรมDynamoในการดึงข้ อมูลจากAutodesk Revit ออกมาเป็ นไฟล์ .xlsx
Dynamoเป็ นการเขียนโปรแกรมที่เรี ยกว่า Visual Programming เป็ นการเขียน

โปรแกรมโดยการเชื่อมคาสัง่ (node) เข้ าด้ วยกัน โดยที่การไหลผ่านของข้ อมูล และการ
สัง่ งานจะไหลจากทางซ้ ายไปทางขวา ตามเส้ นที่เชื่อมคาสัง่ เข้ าด้ วยกัน โดยที่จะติดมาใน
โปรแกรมAutodesk Revit ตังแต่
้ Autodesk Revit 2018 เป็ นต้ นมา ส่วนรุ่นก่อนหน้ าต้ อง
ติดตังเสริ
้ มก่อนใช้ งาน ตัวอย่างคาสัง่
นามสกุลของชุดคาสัง่ จะอยูใ่ นรูปแบบที่เป็ นนามสกุล .dyn จะแสดงผลออกมาทางหน้ าต่าง
เฉพาะตัวของโปรแกรม คาสัง่ และการเขียนโปรแกรมจะเป็ นรูปแบบเดียวกับการเขียนโปรแกรม C#
คือเป็ น case sensitive คือตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กมีผลต่อคาสัง่
ในการพัฒนาโปรแกรมเสริมในการศึกษานี ้มีการนาDynamo มาเพื่อดึงข้ อมูลที่จาเป็ นจาก
Autodesk Revit ออกมาเป็ นไฟล์.xlsx เพื่อที่สามารถนาไปเปิ ดในโปรแกรมMicrosoft Excel โดยที่
แบ่งออกเป็ นส่วนใหญ่ๆได้ 3 ส่วนดังที่แสดงดังรูป
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ภาพที ่ 62 แสดงโปรแกรมทัง้ หมดของการดึงข้อมูลออกมาเป็ นไฟล์.xlsx
1.กลุม่ คาสัง่ ดึงข้ อมูลจาก Room parameter
2.กลุม่ คาสัง่ ดึงข้ อมูลจากองค์ประกอบของโมเดล (Element)
3.กลุม่ คาสัง่ รวมข้ อมูลทังหมดส่
้
งออกมาเป็ นนามสกุล.xlsx
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1. กลุ่มคาสั่งดึงข้ อมูลจาก Room
เลือก Categories ชื่อ Rooms เพื่อส่งค่า Elements ออกมา โดยที่กาหนดชื่อของ
พารามิเตอร์ (ParameterName) ผ่านทางคาสัง่ Code block ค่าที่ได้ จะออกมาเป็ นข้ อมูลใน
รูปแบบ array (var[]..[]) และนาไปเรี ยงลาดับเป็ น item ในคาสัง่ List.Create ข้ อมูลที่ได้ จะเป็ น
array ที่ยงั นามาใช้ งานไม่ได้ ต้ องนามาจัดข้ อมูลผ่านคาสัง่ List.Transpose ดังรูป

ภาพที ่ 63 แสดงคาสัง่ ดึงข้อมูลจาก Rooms Parameter โดยใช้ Dynamo
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ข้ อมูลที่ต้องการจาก Rooms ดังนี ้
 Occupancy

นามากาหนดการใช้ งาน

 Occupant

นามากาหนดเกรดของการใช้ งานนันๆ
้

 Name

นามากาหนดชื่อห้ อง

 Area

ข้ อมูลพื ้นที่

 Perimeter

ข้ อมูลเส้ นรอบรูปของห้ อง

หมายเหตุ สาหรับการศึกษาเบื ้องต้ นในครัง้ นี ้ใช้ parameter ที่มากับโปรแกรมเพื่อมาใช้ ใน
การศึกษา เพื่อไม่ต้องสร้ างshare parameter ใหม่ซงึ่ ทาให้ การศึกษาซับซ้ อนขึ ้น แต่ในการนา
ประยุกต์ใช้ ทางผู้ทาการศึกษามีความเห็นว่า ควรสร้ างมาตราฐาน share parameter ออกมาเพื่อ
สะดวกในการใช้ งานในองค์กร
2.กลุ่มคาสั่งดึงข้ อมูลจากองค์ ประกอบของโมเดล (Element)
เป็ นการดึงข้ อมูล Element ของโมเดลที่สร้ างขึ ้น (Model Information) ในขณะที่ข้อมูลที่
ต้ องการจาก Room นันจะไม่
้
มีโมเดลให้ เห็น (Non-model Information) โดยการสร้ างลาดับของ
โปรแกรมจะคล้ ายกับการดึงข้ อมูลจาก Room โดยเปลี่ยนค่าที่ต้องการของ parameter ดังนี ้
Category

แบ่งประเภทขององค์ประกอบอาคาร ตามการแบ่งของโปรแกรม
Autodesk Revit

Level

เพื่ออ้ างอิงระดับของ Floor, Column, Door, Window

Base Constraint

เพื่ออ้ างอิงระดับของ wall

Reference Level

เพื่ออ้ างอิงระดับของ Structure Framing

Type

แบ่งชนิด หรื อ ชื่อขององค์ประกอบอาคาร

Volume

เพื่อหาปริมาตรของงานโครงสร้ าง

Area

เพื่อหาพื ้นที่ขององค์ประกอบอาคาร
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ภาพที ่ 64 แสดงคาสัง่ ดึงข้อมูลจาก Elements Parameter โดยใช้ Dynamo
3.กลุ่มคาสั่งรวมข้ อมูลทั้งหมดส่ งออกมาเป็ นนามสกุล.xlsx
คาสัง่ ที่สาคัญของส่วนนี ้คือ Excel.WriteToFile เป็ นการนาข้ อมูลที่ได้ มาบันทึกเป็ น
นามสกุล.xlsx เพื่อไปเปิ ดผ่านโปรแกรม Microsoft Excel รายละเอียดมีดงั นี ้
filePath

เพื่อกาหนดที่บนั ทึกไฟล์

sheetName

เพื่อกาหนดชื่อของ sheet ในโปรแกรม Microsoft Excel

startRow

เพื่อกาหนดจุดเริ่มต้ นของแถวแนวนอน

startColumn เพื่อกาหนดจุดเริ่มต้ นของแถวแนวตัง้
data

เพื่อนาข้ อมูลเข้ า

overwrite

กาหนดให้ สามารถบันทึกทับข้ อมูลได้ หรื อไม่โดยใช้ คาสัง่ boolean

104

ภาพที ่ 65 Node Excel.WriteToFile
ในกรณีที่ทาการศึกษากาหนดให้ บนั ทึกในไฟล์เดียวกันแต่แยก sheet เพื่อแบ่งชุดการนาข้ อมูลไป
ใช้ ตอ่ สามารถกาหนดได้ ดงั รูป

ภาพที ่ 66 กลุ่มคาสัง่ รวมข้อมูลทัง้ หมดส่งออกมาเป็ นนามสกุล.xlsx
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามสาหรับการค้ นคว้ าอิสระเรื่อง การพัฒนาระบบการควบคุมต้ นทุน โดยอาศัย
แบบจาลองสารสนเทศอาคาร
THE COST CONTROL SYSTEM DEVELOPMENT USING BUILDING INFORMATION
MODELING (BIM)
กรณีศกึ ษาข้ อมูลการทางาน สาหรับงานออกแบบและก่อสร้ าง (Design and Built)
ในขันตอนการออกแบบเบื
้
้องต้ น (Preliminary Design)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ข้ อมูลทั่วไป
1.1 แผนก

⃝ แผนกออกแบบ (ตอบคาถามข้ อ 1,2 และ 3)
⃝ แผนกประมาณราคา (ตอบคาถามข้ อ 1,2 และ 4)
⃝ แผนกประมาณราคางานระบบ (ตอบคาถามข้ อ 1,2 และ 4)

1.2 อายุงาน

⃝ 1-5 ปี

⃝ 6-10 ปี

⃝ 11-15 ปี

⃝ มากกว่า 15 ปี

*************************************************************************************************************

2.ข้ อมูลการทางาน
2.1 ซอฟแวร์ หลักที่ใช้ ในการทางานปั จจุบัน (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ )
⃝ MS Excel

⃝ AutoCAD

⃝ Adobe Illustrator

⃝ Autodesk Revit

⃝ อื่นๆ กรุณาระบุ.........................................................................................................
2.2 ราคามีผลต่ อการเลือกแบบของลูกค้ าหรื อไม่
⃝ มีผลบ้ าง
⃝ มีผลมาก
⃝ มีผลมากที่สดุ
2.3 ค่ าเฉลี่ยของการแก้ ไขแบบ/ราคา ในแต่ โครงการ
⃝ ไม่มี

⃝ 1 ครัง้

⃝ 2-4ครัง้

⃝ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
⃝ 5-10 ครัง้

*************************************************************************************************************

⃝ มากกว่า 10 ครัง้
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3.ข้ อมูลเฉพาะการทางานของการออกแบบ(เฉพาะแผนกออกแบบ)
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการทางานด้ วยเครื่ องมือ(ซอฟแวร์ )การทางานที่แตกต่างกัน
จะมีผลต่อขันตอนการท
้
างานอย่างไร
3.1 ขั้นตอนการทาแบบเพื่อนาเสนอ
⃝ การทางานระบบปกติ
คิดแบบและ ทา
แบบโดย
โปรแกรม
AutoCAD

ส่งข้ อมูลออกเพื่อทาภาพ
ทัศนียภาพ(Perspective)
ส่งข้ อมูลออกไปทางาน
Presentation ที่โปรแกรม
Adobe Illustrator

รวบรวม
เอกสารพร้ อม
นาเสนอลูกค้ า

⃝ การทางานในระบบแบบจาลองสารสนเทศอาคาร (BIM)
ใช้ โปรแกรม Autodesk Revit เพื่อสาหรับ ออกแบบ, ทาแบบ, ทา
ภาพทัศนียภาพ และ ทาเอกสารเพื่อทาเสนอ

เอกสารพร้ อม
นาเสนอลูกค้ า

⃝ รูปแบบอื่นๆ (กรุณาระบุ)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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3.2 ขั้นตอนใดที่ท่านคิดว่ าการแก้ ไขแบบมีผลต่ อราคามากที่สุด และเกิดการเปลี่ยนแปลง
มากที่สุด
การแก้ ไขที่มีผลต่อราคา
⃝ ขันการท
้
าแบบเพื่อนาเสนอ

⃝ ขันตอนการพั
้
ฒนาแบบ

⃝ ขันตอนการท
้
าแบบ

⃝ ขันตอนการพั
้
ฒนาแบบ

⃝ ขันตอนการท
้
าแบบ

เพื่อก่อสร้ าง
การแก้ ไขแบบบ่อยครัง้
⃝ ขันการท
้
าแบบเพื่อนาเสนอ
เพื่อก่อสร้ าง
3.3 ระยะเวลาที่แก้ ไขแบบเพื่อนาเสนอแต่ ละครั้ งในขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้ นเพื่อ
นาเสนอ (โดยเฉลี่ย )
กรณีอาคารไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร (อาคารสานักงาน, อาคารโครงงาน, อาคารทัว่ ไป)
⃝ น้ อยกว่า 1 อาทิตย์

⃝ 1 อาทิตย์

⃝ 2 อาทิตย์

⃝ 3 อาทิตย์

⃝ มากกว่า 3

อาทิตย์
กรณีอาคารไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร (อาคารสานักงาน, อาคารโครงงาน, อาคารทัว่ ไป)
⃝ น้ อยกว่า 1 อาทิตย์

⃝ 1 อาทิตย์

⃝ 2 อาทิตย์

⃝ 3 อาทิตย์

⃝ มากกว่า 3

อาทิตย์
กรณีอาคารเกิน 10,000 ตารางเมตร (อาคารสานักงาน, อาคารโครงงาน, อาคารสูงไม่เกิน 4 ชัน้ )
⃝ น้ อยกว่า 1 อาทิตย์

⃝ 1 อาทิตย์

⃝ 2 อาทิตย์

⃝ 3 อาทิตย์

⃝ มากกว่า 3

⃝ 3 อาทิตย์

⃝ มากกว่า 3

อาทิตย์
กรณีอาคารเกิน 10,000 ตารางเมตร (อาคารสูง,อาคารสานักงาน)
⃝ น้ อยกว่า 1 อาทิตย์

⃝ 1 อาทิตย์

⃝ 2 อาทิตย์

อาทิตย์
3.4 ระยะเวลาที่ทาแบบเพื่อให้ คิดราคาหลังจากที่นาเสนอทางลูกค้ าแล้ วในแต่ ละครั้ ง
(โดยเฉลี่ย )
⃝ 1 วัน

⃝ 3 วัน

⃝ 5 วัน

⃝ 10 วัน

*************************************************************************************************************

⃝ มากกว่า 10 วัน
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4.ข้ อมูลเฉพาะการทางานของการคิดราคา(เฉพาะแผนกประมาณราคา)
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการทางานขันตอนการคิ
้
ดราคาว่าปัจจัยใดที่ใช้ เป็ นข้ อมูลใน
การคิดราคา
4.1 รู ปแบบการคิดราคาในแต่ ละขั้นตอน
ขันการท
้
าแบบเพื่อนาเสนอ
⃝ คิดราคาต่อตารางเมตร

⃝ คิดราคาแยกตามวัสดุ

⃝ คิดราคาแบ่งเป็ น

พื ้นที่/ห้ อง
⃝ อื่นๆ (กรุณาระบุ).............................................................................................
ขันตอนการพั
้
ฒนาแบบ
⃝ คิดราคาต่อตารางเมตร

⃝ คิดราคาแยกตามวัสดุ

⃝ คิดราคาแบ่งเป็ น

พื ้นที่/ห้ อง
⃝ อื่นๆ (กรุณาระบุ).............................................................................................
ขันตอนการท
้
าแบบเพื่อก่อสร้ าง
⃝ คิดราคาต่อตารางเมตร

⃝ คิดราคาแยกตามวัสดุ

⃝ คิดราคาแบ่งเป็ น

พื ้นที่/ห้ อง
⃝ อื่นๆ (กรุณาระบุ).............................................................................................
4.2 ท่ านคิดว่ าวิธีการประมาณในแต่ ละวิธีมีความคลาดเคลื่อนอย่ างไร
คิดราคาต่อตารางเมตร
⃝ น้ อยกว่าร้ อยละ 10

⃝ ร้ อยละ 10-20

⃝ ร้ อยละ 20-30

⃝ มากกว่า

⃝ ร้ อยละ 10-20

⃝ ร้ อยละ 20-30

⃝ มากกว่า

ร้ อยละ30
คิดราคาแยกตามวัสดุ
⃝ น้ อยกว่าร้ อยละ 10
ร้ อยละ30
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คิดราคาแบ่งเป็ นพื ้นที่/ห้ อง
⃝ น้ อยกว่าร้ อยละ 10

⃝ ร้ อยละ 10-20

⃝ ร้ อยละ 20-30

⃝ มากกว่า

ร้ อยละ30
คิดราคาแบบอื่นๆ(กรุณาระบุ)..................................................................................................
⃝ น้ อยกว่าร้ อยละ 10

⃝ ร้ อยละ 10-20

⃝ ร้ อยละ 20-30

⃝ มากกว่า

ร้ อยละ30
4.3 การประมาณราคาสาหรั บขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้ นเพื่อนาเสนอโดยปกติจะเสร็จ
สิ้นหลังจากแบบเสร็จสิ้นใช้ เวลาเท่ าใด
กรณีอาคารไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร (อาคารสานักงาน, อาคารโครงงาน, อาคารทัว่ ไป)
⃝ น้ อยกว่า 1 อาทิตย์

⃝ 1 อาทิตย์

⃝ 2 อาทิตย์

⃝ 3 อาทิตย์

⃝ มากกว่า 3

อาทิตย์
กรณีอาคารไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร (อาคารสานักงาน, อาคารโครงงาน, อาคารทัว่ ไป)
⃝ น้ อยกว่า 1 อาทิตย์

⃝ 1 อาทิตย์

⃝ 2 อาทิตย์

⃝ 3 อาทิตย์

⃝ มากกว่า 3

อาทิตย์
กรณีอาคารเกิน 10,000 ตารางเมตร (อาคารสานักงาน, อาคารโครงงาน, อาคารสูงไม่เกิน 4 ชัน้ )
⃝ น้ อยกว่า 1 อาทิตย์

⃝ 1 อาทิตย์

⃝ 2 อาทิตย์

⃝ 3 อาทิตย์

⃝ มากกว่า 3

⃝ 3 อาทิตย์

⃝ มากกว่า 3

อาทิตย์
กรณีอาคารเกิน 10,000 ตารางเมตร (อาคารสูง,อาคารสานักงาน)
⃝ น้ อยกว่า 1 อาทิตย์

⃝ 1 อาทิตย์

⃝ 2 อาทิตย์

อาทิตย์
5.ข้ อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามครับ
ด้ วยความเคารพ นาย พีร ดลพนิต
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ภาคผนวก ค
มาตรฐานรหัสต้ นทุนก่ อสร้ างงานอาคาร พศ. 2555 ของวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย
ฯ
คณะกรรมการรหัสต้ นทุนก่อสร้ าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯมีความประสงค์ที่จะ
เผยแพร่รหัสต้ นทุนก่อสร้ างงานอาคารเพื่อให้ อตุ สาหกรรมก่อสร้ างเมืองไทยใช้ เป็ นมาตรฐานรหัส
ต้ นทุนที่เหมือนกันเพื่อประโยชน์ในการเก็บข้ อมูลต้ นทุนก่อสร้ างงานอาคาร ทังนี
้ ้มาตรฐานรหัส
ต้ นทุนก่อสร้ างงานอาคาร พศ. 2555 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯได้ มีการเผยแพร่
มาแล้ วระยะหนึง่ ดังนันคณะกรรมการรหั
้
สต้ นทุนก่อสร้ าง จึงมีแนวคิดที่จะสร้ างบัญชีและวัสดุ
ราคาของงานอาคารที่สอดคล้ องการเก็บข้ อมูลต้ นทุนเพื่อเป็ นแนวทางให้ ผ้ อู ยูใ่ นอุตสาหกรรม
ก่อสร้ างได้ ใช้ ในแนวทางเดียวกัน จึงได้ จดั ทาบัญชีและวัสดุราคาของงานอาคารฉบับแนะนา
รายชื่อคณะอนุกรรมการ มาตรฐานรหัสต้ นทุนก่อสร้ างงานอาคาร ประจาปี 2554-2556
ประธาน
1. รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
รองประธาน
2. นายไกร ตังสง่
้ า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะทางาน
3. นายธานี วัฒนะสุข

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

4. นาวาเอกสันติ พรหมสุนทร สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
5. นายธนัท เวสารัชชานนท์

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้ างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

6. นายธนิต ธรรมไกรสร

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้ างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

7. นายมานะวิทย์ ชัยสมบัติ

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้ างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

8. นายสมชัย สันตินิภานนท์ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้ างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
9. นายสุพจน์ โล่ห์วชั รินทร์

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

10. นายอุดม ฉัตรศิริกลุ

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

11. ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
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12. นายอนวัช ฉัตรศิริกลุ

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

13. นายธีระภพ พงษ์พิทยาภา สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่ องกลไทย
์ รงค์ เดชระพีพงษ์ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่ องกลไทย
14. นายศักดิณ
15. นางกรกช คุณาลังการ

สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย

16. รศ.สิริวฒ
ั น์ ไชยชนะ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

17. รศ.วิสตู ร จิระดาเกิง

มหาวิทยาลัยรังสิต

18. นายสุชิน สุขพันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

19. นายกิตติ สุริยภัทรพันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

20. นายเสรี ลิ่มนววงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะทางานและเลขานุการ
1. นายทศพร ศรี เอี่ยม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ชว่ ยเลขานุการ
2. นางสาวสโรชา มัฌชิโม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการมาตรฐานรหัสต้ นทุนปี 2558-2560
ที่ปรึกษา
1. รศ.สิริวฒ
ั น์ ไชยชนะ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ประธาน
2. รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

รองประธานฝ่ ายวิชาการ
3. นายสุชิน สุขพันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองประธานฝ่ ายประสานงาน
4. นายไกร ตังสง่
้ า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รองประธานฝ่ ายฝึ กอบรม
5. ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

112
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์และทะเบียน
6. นายศักดิ์ณรงค์ เดชระพีพงษ์ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่ องกลไทย
คณะกรรมการ
7. ดร.กฤษกร เหลืองวิไล

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

8. นายสมชัย สันตินิภานนท์

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้ างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

9. นายมานะวิทย์ ชัยสมบัติ

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้ างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

10. นาวาเอก สันติ พรหมสุนทร สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
11. นางกรกช คุณาลังการ

สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย

12. นายสมปราชญ์ ลิขิตลือชา สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
13. นายอุทิศ จันทร์ เจนจบ

สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

14. นายชัยชาญ อึง๊ ศรี วงศ์

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

15. นายกู้เกียรติ เชิดชูเหล่า

อนุกรรมการบริหารก่อสร้ าง วสท.

16. ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้ อย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

17. นายกิตติ สุริยภัทรพันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

18. นายเสรี ลิ่มนววงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

19. ผศ.ดร.วัชระ เพียรสุภาพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการและเลขานุการ
20. นายทศพร ศรี เอี่ยม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อกาหนดมาตรฐานรหัสต้ นทุนก่อสร้ าง (Cost Code) สาหรับประเทศไทย
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้ การจัดทาเอกสารทางด้ านราคาของงานก่อสร้ าง
สาหรับผู้รับเหมา เจ้ าของโครงการและที่ปรึกษาทังในงานโครงการขนาดเล็
้
ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่

3. เพื่อให้ ผ้ นู าไปใช้ เกิดมาตรฐานงานที่ดีขึ ้นและมีการพัฒนาต่อไป
4. เพื่อยกระดับความสาคัญของผู้มีอาชีพด้ านการประมาณราคางานก่อสร้ าง
5. เพิ่มการสื่อสาร ความรู้และการช่วยตัดสินใจสาหรับฐานข้ อมูลจากรหัสต้ นทุนก่อสร้ าง
ขอบเขต
ก. มาตรฐานนี ้บังคับ 3 ระดับงานย่อย โดยมีจดุ ประสงค์ในการสร้ างราคาต่อหน่วยได้
ข. เป็ นมาตรฐานการจัดทารหัสต้ นทุนก่อสร้ าง ที่ใช้ ในงานก่อสร้ างเพื่อการอ้ างอิงและ
การสร้ างเอกสารด้ านราคา
ข้ อแนะนาสาหรับการประยุกต์ ใช้ บัญชีปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Quantity, BOQ) ฉบับ
แนะนาของ วสท.
ผู้ใช้ ต้องศึกษามาตรฐานรหัสต้ นทุนก่อสร้ างงงานอาคาร ฉบับ พศ 2555 ให้ เข้ าใจก่อนใช้
บัญชีวสั ดุและราคางานอาคารฉบับแนะนานี ้
1. รายการในบัญชีวสั ดุและราคางานอาคารฉบับแนะนาของ วสท.นี ้ ได้ จดั ทา
รายละเอียดหมวดงานต่างๆตรงตามมาตรฐานรหัสต้ นทุนก่อสร้ างงานอาคาร พศ.
2555 กาหนดรายการละเอียดไว้ จนถึงระดับที่ 5 วสท.ขอแนะนาผู้ใช้ วา่ ให้ ใช้ หมวดที่
เหมือนกันกับบัญชีวสั ดุและราคางานอาคารฉบับแนะนาถึงระดับที่ 4 สาหรับรายการ
ในระดับที่ 5 ผู้ใช้ เองจาเป็ นต้ องประยุกต์ใช้ ให้ ตรงกับลักษณะอาคารที่จดั ทา บัญชี
วัสดุและราคาโดยเหตุที่แต่ละอาคารผู้ออกแบบจักกาหนดสัญญลักษณ์แทนชนิดวัสดุ
แตกต่างกันไปเฉพาะอาคาร กรณีที่ผ้ สู ร้ างบัญชีวสั ดุและราคางานเห็นความ
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จาเป็ นต้ องแยกย่อยลงในระดับที่ลึกลงไปสามารถทาได้ โดยกาหนดในระดับที่ละเอียด
เพียงพอที่ใช้ งานได้
2. ให้ กาหนดวิธีการวัด มีมาตรฐานการวัดที่ชดั เจน ซึง่ อาจพิจารณาตามมาตรฐานแนว
ทางการวัดปริมาณงานก่อสร้ างของ วสท. (วสท. 1011-48) หรื อตามมาตรฐาน NRM
( New Rules of Measurement ของ RICS ) โดยระบุเพื่อให้ ผ้ คู ิดราคาทราบ
3. ราคาที่กรอกต้ องมีการนิยามการกรอกราคาในรหัสต้ นทุนก่อสร้ างให้ ชดั เจน โดยคิด
ปริมาณแบบสุทธิ แต่ราคาต่อหน่วยให้ บวกเพิ่มด้ วยร้ อยละของการเผื่อ
4. ราคาที่กรอกนันต้
้ องนิยามในเรื่ องของงานที่ทาให้ ชดั เจน เช่น งานปูกระเบื ้อง ต้ องระบุ
ว่ารวมอะไรบ้ างเช่น ประกอบด้ วย ค่าวัสดุกระเบื ้อง ปูนทรายปรับระดับ ผู้ที่กรอก
ราคาต้ องทราบว่าราคาที่กรอกนันให้
้ กรอกเฉพาะค่าวัสดุกระเบื ้อง หรื อว่าเป็ นราคา
รวมปูนทรายปรับระดับ และระบุรายละเอียดตามวัสดุและผลิตภัณฑ์ (Material and
products) หากจาเป็ น
ในการสร้ างบัญชีวัสดุและราคางานอาคาร การเรี ยงรายการกรอกราคาก่ อสร้ างมีปัจจัยที่
ต้ องคานึงถึง คือ
1. จัดรายละเอียดตามตาแหน่งงาน (Location code)
2. จัดรายละเอียดตามส่วนของอาคาร (Elements of building) เช่น งานภายในอาคาร
และงานภายนอกอาคาร
3. จัดรายละเอียดตามวัสดุและผลิตภัณฑ์ (Material and products)
4. จัดรายละเอียดตามที่กาหนด (Work break down structure, WBS)
หมายเหตุ
1 ) ลิขสิทธ์ในบัญชีวสั ดุและราคาฉบับนี ้เป็ นของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ
เท่านัน้
2 ) ผู้ใช้ งานต้ องรับผิดชอบในการใช้ บญ
ั ชีปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Quantity, BOQ)
ฉบับแนะนาของ วสท.ด้ วยตนเองในความถูกต้ อง
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ตารางที่ 11 มาตรฐานรหัสต้ นทุนก่อสร้ างงานอาคาร พศ. 2555 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ฯ Level 1
EIT
CODE
0
1
2
3
4
5
6

Description
ค่าใช้ จา่ ย (EXPENSES)
งานโครงสร้ าง (STRUCTURAL WORK)
งานสถาปัตยกรรม (ARCHITECTURAL WORK)
งานตกแต่งภายใน INTERIOR DECORATIVE WORK
งานระบบ (SYSTEM WORK)
งานรื อ้ ถอนบางส่วนและงานก่อสร้ างพิเศษ (ELEMENTAL DEMOLITION
AND SPECIAL CONSTURUCTION WORK)
งานบริเวณก่อสร้ าง (SITE WORK)

ตารางที ่ 12 มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พศ. 2555 ของวิ ศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ฯ Level 2
EIT
Description
CODE
0
01
02

ค่าใช้ จา่ ย (EXPENSES)
ค่าใช้ จา่ ยสนาม (SITE EXPENSES)
ค่าต้ นทุนทางอ้ อม (INDIRECT COSTS)

1
11
12

งานโครงสร้ าง (STRUCTURAL WORK)
โครงสร้ างใต้ ดนิ (SUB-STRUCTURE)
โครงสร้ างเหนือดิน (SUPER-STRUCTURE)

2

งานสถาปัตยกรรม (ARCHITECTURAL WORK)
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22

งานสถาปัตยกรรมภายในอาคาร (INTERNAL ARCHITECTURAL
WORK)
งานสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร (EXTERNAL ARCHITECTURAL
WORK)

3
31
32
33
34
35

งานตกแต่งภายใน INTERIOR DECORATIVE WORK
งานตกแต่ง (Fit-out Work)
งานตกแต่งในที่ (Built-in Work)
งานครุภณ
ั ฑ์ลอยตัว (Interior Movable Work)
ป้ายสัญลักษณ์ (Signage)
อุปกรณ์เครื่ องใช้ (Equipment)

4
41
42
43
44
45

งานระบบ (SYSTEM WORK)
ระบบสุขาภิบาล (SANITARY SYSTEM)
ระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM)
ระบบสื่อสาร (COMMUNICATION SYSTEM)
ระบบเครื่ องกล (MECHANICAL SYSTEM)
ระบบขนส่ง (CONVEYING SYSTEM)

5
51

งานรื อ้ ถอนบางส่วนและงานก่อสร้ างพิเศษ (ELEMENTAL DEMOLITION
AND SPECIAL CONSTURUCTION WORK)
งานรื อ้ ถอนอาคารบางส่วน (Building element Demolition work)

6
61
62
63

งานบริเวณก่อสร้ าง (SITE WORK)
งานเตรี ยมพื ้นที่บริเวณก่อสร้ าง (SITE PREPARATION)
งานบริเวณภายนอกอาคาร (EXTERIOR SITE WORK)
งานระบบภายนอกอาคาร (EXTERIOR SYSTEM WORK)

21
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ตารางที ่ 13 มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พศ. 2555 ของวิ ศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ฯ Level 3
EIT
Description
CODE
0
01
0 1 01
0 1 02
0 1 03
0 1 04
0 1 05
0 1 06
0 1 07
0 1 99

ค่าใช้ จา่ ย (EXPENSES)
ค่าใช้ จา่ ยสนาม (SITE EXPENSES)
อุปกรณ์สานังงาน (Office supply)
ค่าบุคคลกร (Personnel expenses)
ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม (Tax & duty)
ค่าประกันภัย (Insurance fee)
ค่าสวัสดิการพนักงาน (Welfare expenses)
ค่าเดินทาง (Travelling expenses)
ค่าติดต่อสื่อสาร (Correspondence fee)
สารอง (Reserved)

02
0 2 01
0 2 02
0 2 03
0 2 04
0 2 05
0 2 06
0 2 07
0 2 08
0 2 09

ค่าต้ นทุนทางอ้ อม (INDIRECT COSTS)
ค่าสารวจและทดสอบ (Surveying and testing fee)
ค่าอาคารชัว่ คราว (Temporary house)
ค่าโครงสร้ างชัว่ คราว (Temporary structure)
ค่านัง่ ร้ านชัว่ คราว (Temporary scaffolding)
ค่าเครื่ องจักรที่ชว่ ยในการก่อสร้ าง (Machine charge)
ค่าสาธารณูปโภคชัว่ คราว (Temporary facilities)
ค่าทาความสะอาด (Cleaning fee)
ค่าขนส่ง (Transportation charge)
ค่าเอกสาร (Documentation fee)
ค่ารักษาภาวะแวดล้ อมและความปลอดภัย (Environmental measure/
Security fee)
ค่าประสานงาน (Coordination fee)

0 2 10
0 2 11
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0 2 12

สารอง (Reserved)

1
11
1 1 01
1 1 02
1 1 03

งานโครงสร้ าง (STRUCTURAL WORK)
โครงสร้ างใต้ ดนิ (SUB-STRUCTURE)
งานเสาเข็ม (PILING WORK)
งานดิน (EARTH WORK)
คอนกรี ตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE)

12
1 2 01
1 2 02

โครงสร้ างเหนือดิน (SUPER-STRUCTURE)
คอนกรี ตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE)
คอนกรี ตอัดแรง (PRESTRESSED CONCRETE)

2
21
2 1 01
2 1 02
2 1 03
2 1 04
2 1 05
2 1 06
2 1 99

งานสถาปัตยกรรม (ARCHITECTURAL WORK)
งานสถาปัตยกรรมภายในอาคาร (INTERNAL ARCHITECTURAL
WORK)
พื ้น และบัวเชิงผนัง (FLOOR & BASE)
ผนัง (PARTITION)
ฝ้าเพดาน (CEILING)
ประตู และหน้ าต่าง (DOOR & WINDOWS)
บันได (STAIR)
งานห้ องน ้า (TOILET WORK)
สารอง (Reserved)

22
2 2 02
2 2 06

งานสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร (EXTERNAL ARCHITECTURAL
WORK)
เปลือกอาคาร (FACADE)
หลังคา และอุปกรณ์ (ROOF & ACCESSORIES)

3

งานตกแต่งภายใน INTERIOR DECORATIVE WORK
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31
3 1 01
3 1 02
3 1 03
3 1 04
3 1 05
3 1 06

งานตกแต่ง (Fit-out Work)
พื ้นและบัวเชิงผนัง (Floor and Base)
ผนัง (Partition)
ฝ้าเพดาน (Ceilimg)
ประตูและหน้ าต่าง (Door and Windows)
บันได (Stair)
ห้ องน ้า (Toilet work)

32
3 2 01
3 2 02

งานตกแต่งในที่ (Built-in Work)
ครุภณ
ั ฑ์ตดิ ตาย (Built-in furniture)
ผ้ าม่านและอุปกรณ์ประกิบ (Curtain and accessories)

33
3 3 01
3 3 02
3 3 03
3 3 04

งานครุภณ
ั ฑ์ลอยตัว (Interior Movable Work)
เฟอร์ นิเจอร์ ลอยตัว (Movable furniture)
ครภัณฑ์ประกอบ (Accessories)
รายการตกแต่งอาคาร (Decorative items)
มูล่ ี่ และอุปกรณ์ (Blind and accessories)

34
3 4 01
3 4 02

ป้ายสัญลักษณ์ (Signage)
ป้ายชนิดสัง่ ทา (Custom-made sing)
ป้ายชนิดสาเร็จปู (ready-made sing)

35
3 5 01
3 5 02

อุปกรณ์เครื่ องใช้ (Equipment)
เครื่ องใช้ ในครัวเรื อน (Home applince)
เครื่ อใช้ สานักงาน (Office equipment)

4
41

งานระบบ (SYSTEM WORK)
ระบบสุขาภิบาล (SANITARY SYSTEM)
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4 1 01
4 1 02
4 1 03
4 1 04

ระบบน ้าดี (WATER SUPPLY)
ระบบระบายน ้า (DRAINAGE)
ระบบบาบัดน ้า (WATER TREATMENT)
ระบบอื่นๆ (OTHER SANITARY SYSTEM)

42
4 2 02
4 2 03
4 2 04
4 2 05

ระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM)
ระบบไฟฟ้าประธาน (Main power distribution)
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (LIGHTING)
ระบบสายดินและป้องกันฟ้าผ่า (GROUND & LIGHTNING)
ระบบแจ้ งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM)

43
4 3 01
4 3 02
4 3 03
4 3 04
4 3 05
4 3 06
4 3 07

ระบบสื่อสาร (COMMUNICATION SYSTEM)
ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)
ระบบโครงข่ายสายคอมพิวเตอร์ (Computer network)
ระบบประกาศสาธารณะ (Public address)
ระบบสายสัญญาณโทรทัศน์ (MATV, IPTV)
ระบบรักษาความปลอดภัย (Security)
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ (Audio visual)
ระบบการจัดการเวลากลาง (Center clock management)

44
4 4 01
4 4 02
4 4 03

ระบบเครื่ องกล (MECHANICAL SYSTEM)
ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ (HVAC)
ระบบดับเพลิง (Fire suppression)
ระบบท่อลม (Air piping)

45
4 5 01

ระบบขนส่ง (CONVEYING SYSTEM)
ลิฟท์โดยสาร/ขนส่ง (ELEVATOR)

121

5 1 02
5 1 03

งานรื อ้ ถอนบางส่วนและงานก่อสร้ างพิเศษ (ELEMENTAL DEMOLITION
AND SPECIAL CONSTURUCTION WORK)
งานรื อ้ ถอนอาคารบางส่วน (Building element Demolition work)
งานรื อ้ ถอนโครงสร้ างางส่วน (Steructure element demolition work)
งานรื อ้ /สถาปัตยกรรม /งานตกแต่งภายใน (Architectural /Interior
demolition work)
งานรื อ้ ถอนงานระบบ (Systems demolition work)

6
61
6 1 01

งานบริเวณก่อสร้ าง (SITE WORK)
งานเตรี ยมพื ้นที่บริเวณก่อสร้ าง (SITE PREPARATION)
งานถางและการขุดตอบริเวณ (CLEARING AND GRUBBING)

62
6 2 01
6 2 05

งานบริเวณภายนอกอาคาร (EXTERIOR SITE WORK)
พื ้นดาดแข็ง (HARD SCAPE)
โครงสร้ างระบบสุขาภิบาลและท่อระบายน ้า (SANITARY AND
DRAINAGE STRUCTURE)

63
6 3 01
6 3 02
6 3 03

งานระบบภายนอกอาคาร (EXTERIOR SYSTEM WORK)
ระบบสุขาภิบาล (SANITARY SYSTEM)
ระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM)
ระบบสื่อสาร (COMMUNICATION SYSTEM)

5
51
5 1 01

ตารางที ่ 14 มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พศ. 2555 ของวิ ศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ฯ Level 4
EIT
Description
CODE
0

ค่าใช้ จา่ ย (EXPENSES)

122
01
0 1 01
0 1 01 01

ค่าใช้ จา่ ยสนาม (SITE EXPENSES)
อุปกรณ์สานักงาน (Office supply)
อุปกรณ์สานักงาน (Office supply)

0 1 02
0 1 02 01

ค่าบุคคลกร (Personnel expenses)
ค่าบุคลากร (Personnel expense)

0 1 03
0 1 03 01

ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม (Tax & duty)
ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม (Tax & duty)

0 1 04
0 1 04 01

ค่าประกันภัย (Insurance fee)
ค่าประกันภัย (Insurance fee)

0 1 05
0 1 05 01

ค่าสวัสดิการพนักงาน (Welfare expenses)
ค่าสวัสดิการพนักงาน (Welfare expenses)

0 1 06
0 1 06 01

ค่าเดินทาง (Travelling expenses)
ค่าเดินทาง (Travelling expenses)

0 1 07
0 1 07 01

ค่าติดต่อสื่อสาร (Correspondence fee)
ค่าติดต่อสื่อสาร (Correspondence fee)

0 1 99
0 1 99 01

สารอง (Reserved)
สารอง (Reserved)

02
0 2 01
0 2 01 01

ค่าต้ นทุนทางอ้ อม (INDIRECT COSTS)
ค่าสารวจและทดสอบ (Surveying and testing fee)
ค่าสารวจและทดสอบ (Surveying and testing fee)
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0 2 02
0 2 02 01

ค่าอาคารชัว่ คราว (Temporary house)
Temporary house

0 2 03
0 2 03 01

ค่าโครงสร้ างชัว่ คราว (Temporary structure)
Temporary Structure

0 2 04
0 2 04 01

ค่านัง่ ร้ านชัว่ คราว (Temporary scaffolding)
Temporary Scaffolding

0 2 05
0 2 05 01

ค่าเครื่ องจักรที่ชว่ ยในการก่อสร้ าง (Machine charge)
Machine Charge

0 2 06
0 2 06 01

ค่าสาธารณูปโภคชัว่ คราว (Temporary facilities)
Temporary Facilities

0 2 07
0 2 07 01

ค่าทาความสะอาด (Cleaning fee)
Cleaning Charge

0 2 08
0 2 08 01

ค่าขนส่ง (Transportation charge)
Transportation Charge

0 2 09
0 2 09 01

ค่าเอกสาร (Documentation fee)
Documentation/Sample Charge

0 2 10
0 2 10 01

ค่ารักษาภาวะแวดล้ อมและความปลอดภัย (Environmental measure/
Security fee)
Environmetnal Measure /Security

124

0 2 11
0 2 11 01

ค่าประสานงาน (Coordination fee)
Co-ordination Fee

0 2 12
0 2 12 01

สารอง (Reserved)
สารอง (Reserved)

1
11
1 1 01
1 1 01 02
1 1 01 03

งานโครงสร้ าง (STRUCTURAL WORK)
โครงสร้ างใต้ ดนิ (SUB-STRUCTURE)
งานเสาเข็ม (PILING WORK)
Driven Pile
Pile Head Treatment

1 1 02
1 1 02 01
1 1 02 03

งานดิน (EARTH WORK)
Excavation/Backfill
Fill Material

1 1 03
1 1 03 01
1 1 03 02
1 1 03 03

คอนกรี ตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE)
Structural Concrete
Form Work
Reinforcing Bar

12
1 2 01
1 2 01 01
1 2 01 02
1 2 01 03

โครงสร้ างเหนือดิน (SUPER-STRUCTURE)
คอนกรี ตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE)
Structural Concrete
Form Work
Reinforcing Bar

125
1 2 02
1 2 02 01
1 2 02 02
1 2 02 03

คอนกรี ตอัดแรง (PRESTRESSED CONCRETE)
Structural Concrete
Form Work
Reinforcing Bar

2
21
2 1 01
2 1 01 01
2 1 01 03

งานสถาปัตยกรรม (ARCHITECTURAL WORK)
งานสถาปัตยกรรมภายในอาคาร (INTERNAL ARCHITECTURAL
WORK)
พื ้น และบัวเชิงผนัง (FLOOR & BASE)
Floor
Skrit

2 1 02
2 1 02 01
2 1 02 02
2 1 02 03

ผนัง (PARTITION)
Wall Structure
Wall Finish
Interior Paint.

2 1 03
2 1 03 01
2 1 03 02

ฝ้าเพดาน (CEILING)
Ceiling
Interior Paint.

2 1 04
2 1 04 01
2 1 04 02
2 1 04 03
2 1 04 04

ประตู และหน้ าต่าง (DOOR & WINDOWS)
Aluminum Joinery
Wood Joinery
Steel Joinery
Joinery Paint

2 1 05

บันได (STAIR)

126
2 1 05 01
2 1 05 03

Reinforced Concrete Stair
Stair Paint

2 1 06
2 1 06 01
2 1 06 02
2 1 06 03
2 1 06 04

งานห้ องน ้า (TOILET WORK)
Fixture
Hardware
Misc. Item in Toilet
Other Architectural Item in toilet

2 1 99
2 1 99 01

สารอง (Reserved)
สารอง (Reserved)

22
2 2 02
2 2 02 01
2 2 02 02

งานสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร (EXTERNAL ARCHITECTURAL
WORK)
เปลือกอาคาร (FACADE)
Exterior Wall
Misc. Exterior items

2 2 06
2 2 06 02
2 2 06 04

หลังคา และอุปกรณ์ (ROOF & ACCESSORIES)
Roof Sheet
Misc. on Roof

3
31
3 1 01
3 1 01 01

งานตกแต่งภายใน INTERIOR DECORATIVE WORK
งานตกแต่ง (Fit-out Work)
พื ้นและบัวเชิงผนัง (Floor and Base)
Floor

3 1 02

ผนัง (Partition)

127
3 1 02 01

Wall Finished

3 1 03
3 1 03 01

ฝ้าเพดาน (Ceilimg)
CEILING

3 1 04
3 1 04 01
3 1 04 02

ประตูและหน้ าต่าง (Door and Windows)
DOOR
Windows

3 1 05
3 1 05 01

บันได (Stair)
STAIR

3 1 06
3 1 06 01

ห้ องน ้า (Toilet work)
TOILET

32
3 2 01
3 2 01 01

งานตกแต่งในที่ (Built-in Work)
ครุภณ
ั ฑ์ตดิ ตาย (Built-in furniture)
Built-in furniture

3 2 02
3 2 02 01

ผ้ าม่านและอุปกรณ์ประกิบ (Curtain and accessories)
Curtain

33
3 3 01
3 3 01 01

งานครุภณ
ั ฑ์ลอยตัว (Interior Movable Work)
เฟอร์ นิเจอร์ ลอยตัว (Movable furniture)
Movable Furniture

3 3 02
3 3 02 01

ครภัณฑ์ประกอบ (Accessories)
Furniture Accessories

128

3 3 03
3 3 03 01

รายการตกแต่งอาคาร (Decorative items)
Decorative

3 3 04
3 3 04 01

มูล่ ี่ และอุปกรณ์ (Blind and accessories)
Blind

34
3 4 01
3 4 01 01

ป้ายสัญลักษณ์ (Signage)
ป้ายชนิดสัง่ ทา (Custom-made sing)
Project Pylon

3 4 02
3 4 02 01

ป้ายชนิดสาเร็จปู (ready-made sing)
Signs floor

35
3 5 01
3 5 01 01

อุปกรณ์เครื่ องใช้ (Equipment)
เครื่ องใช้ ในครัวเรื อน (Home applince)
Eqipment

3 5 02
3 5 02 01

เครื่ อใช้ สานักงาน (Office equipment)
Office equipment

4
41
4 1 01
4 1 01 01
4 1 01 02
4 1 01 03

งานระบบ (SYSTEM WORK)
ระบบสุขาภิบาล (SANITARY SYSTEM)
ระบบน ้าดี (WATER SUPPLY)
Main Incomming Water Supply
Cold Water supply work
Hot Water Supply

129
4 1 02
4 1 02 01
4 1 02 02
4 1 02 03
4 1 02 04

ระบบระบายน ้า (DRAINAGE)
Soil Waste & Vent Pipe Piping Work
Kitchen Waste Piping Work
Storm Drainage system
Drainage & Sewerage Submersible system

4 1 03
4 1 03 01
4 1 03 02

ระบบบาบัดน ้า (WATER TREATMENT)
Waste Water Treatment & Equipment
Reuse Water System

4 1 04
4 1 04 01

ระบบอื่นๆ (OTHER SANITARY SYSTEM)
Swimming Pool

42
4 2 02
4 2 02 01
4 2 02 02
4 2 02 03
4 2 02 04
4 2 02 05
4 2 02 06
4 2 02 07
4 2 02 08

ระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM)
ระบบไฟฟ้าประธาน (Main power distribution)
Power Generator
Main Distributition Board
Distributition Board
Panel board and Meter panel
Bus Duct & Plug-in Cable Box
Main Feeder (Cable & Wire)
Sub Feeder (Cable & Wire)
Uninteruptable Power Supply system (UPS)

4 2 03
4 2 03 01
4 2 03 02
4 2 03 03

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (LIGHTING)
Branch Feeder (Cable & Wire)
Lighting Fixture
Switch, Outlet and CB Box

130

4 2 04
4 2 04 01
4 2 04 02

ระบบสายดินและป้องกันฟ้าผ่า (GROUND & LIGHTNING)
Grounding System
Lightning Protection System

4 2 05
4 2 05 01

ระบบแจ้ งเตือนเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM)
Fire Alarm System

43
4 3 01
4 3 01 01

ระบบสื่อสาร (COMMUNICATION SYSTEM)
ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)
Telephone System

4 3 02
4 3 02 01

ระบบโครงข่ายสายคอมพิวเตอร์ (Computer network)
Computer System

4 3 03
4 3 03 01

ระบบประกาศสาธารณะ (Public address)
Sound System

4 3 04
4 3 04 01

ระบบสายสัญญาณโทรทัศน์ (MATV, IPTV)
Master Antenna Television system (MATV)

4 3 05
4 3 05 01
4 3 05 02

ระบบรักษาความปลอดภัย (Security)
Closed Circuit Television sytsem (CCTV)
Access Control System

4 3 06
4 3 06 01

ระบบโสตทัศนูปกรณ์ (Audio visual)
Audio Visual System

131
4 3 07
4 3 07 01

ระบบการจัดการเวลากลาง (Center clock management)
Master Center Clock Management System

44
4 4 01
4 4 01 01
4 4 01 02
4 4 01 03
4 4 01 04
4 4 01 05
4 4 01 06
4 4 01 07
4 4 01 08
4 4 01 09
4 4 01 10
4 4 01 11
4 4 01 12
4 4 01 13

ระบบเครื่ องกล (MECHANICAL SYSTEM)
ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ (HVAC)
Chiller & CMPS
Cooling Tower
Air Handling Unit, Fan Coil Unit & Pre Cool Air Unit
Air Curtain Unit, Heat Recovery Wheel Unit
Air Condition Split Type Unit
Ventilation and Exhaust Fan
Piping Work & Accessories
Valve & Other Accessories
Duct work
Diffuser, Grille and register
Automatic temperature Control
Electrical Work
Building Automation System

4 4 02
4 4 02 01
4 4 02 02
4 4 02 03
4 4 02 04
4 4 02 05
4 4 02 06

ระบบดับเพลิง (Fire suppression)
Fire Pump & Associate
Fire Hydrant & Hose Reel
Sprinkler & Associate Work
Piping System
Fire Supprssion System
Building Automation system

4 4 03

ระบบท่อลม (Air piping)

132
4 4 03 01

Liquid Petroliem Gas System

45
4 5 01
4 5 01 01
4 5 01 02
4 5 01 03

ระบบขนส่ง (CONVEYING SYSTEM)
ลิฟท์โดยสาร/ขนส่ง (ELEVATOR)
Passenger Lift
Service Lift
Fire man Lift

5
51
5 1 01
5 1 01 01

งานรื อ้ ถอนบางส่วนและงานก่อสร้ างพิเศษ (ELEMENTAL DEMOLITION
AND SPECIAL CONSTURUCTION WORK)
งานรื อ้ ถอนอาคารบางส่วน (Building element Demolition work)
งานรื อ้ ถอนโครงสร้ างางส่วน (Steructure element demolition work)
สะพานเชื่อมต่อระหว่างอาคาร อาคาร A และอาคาร B

5 1 02
5 1 02 01

งานรื อ้ /สถาปัตยกรรม /งานตกแต่งภายใน (Architectural /Interior
demolition work)
งานรื อ้ ถอนผนังและบ่อน ้า

5 1 03
5 1 03 01

งานรื อ้ ถอนงานระบบ (Systems demolition work)
งานรื อ้ ถอนระบบไฟฟ้า

6
61
6 1 01
6 1 01 01

งานบริเวณก่อสร้ าง (SITE WORK)
งานเตรี ยมพื ้นที่บริเวณก่อสร้ าง (SITE PREPARATION)
งานถางและการขุดตอบริเวณ (CLEARING AND GRUBBING)
งานถางและการขุดตอบริเวณ (CLEARING AND GRUBBING)

62
6 2 01
6 2 01 01

งานบริเวณภายนอกอาคาร (EXTERIOR SITE WORK)
พื ้นดาดแข็ง (HARD SCAPE)
พื ้นดาดแข็ง (HARD SCAPE)

133

6 2 05 01

โครงสร้ างระบบสุขาภิบาลและท่อระบายน ้า (SANITARY AND
DRAINAGE STRUCTURE)
โครงสร้ างระบบสุขาภิบาลและท่อระบายน ้า (SANITARY AND
DRAINAGE STRUCTURE)

63
6 3 01
6 3 01 01

งานระบบภายนอกอาคาร (EXTERIOR SYSTEM WORK)
ระบบสุขาภิบาล (SANITARY SYSTEM)
ระบบสุขาภิบาล (SANITARY SYSTEM)

6 3 02
6 3 02 01

ระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM)
ระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM)

6 3 03
6 3 03 01

ระบบสื่อสาร (COMMUNICATION SYSTEM)
ระบบสื่อสาร (COMMUNICATION SYSTEM)

6 2 05
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ภาคผนวก ง
ตัวอย่ างฐานข้ อมูลที่ใช้ ในโปรแกรมเสริม
ในโปรแกรมเสริมที่พฒ
ั นาขึ ้นนัน้ มีการเขียนคาสัง่ จากโปรแกรม C# ที่ต้องอ้ างอิงข้ อมูล
จากฐานข้ อมูล (Database) ต่างๆ ดังตัวอย่างดังนี ้
ตัวอย่างฐานข้ อมูลที่ใช้ กาหนดรหัสองค์ประกอบอาคาร โดยอ้ างอิง องค์ประกอบอาคาร
(Categories), ตาแหน่งที่อยู่ขององค์ประกอบอาคารนันๆ
้ (Level), ชื่อองค์ประกอบอาคารโดย
ตรวจสอบคานาหน้ าและคาต่อท้ าย (Shell and Type) โดยตารางนี ้ทางผู้ที่ดแู ลโปรแกรมเสริมจะ
เป็ นผู้รับผิดชอบดูแลข้ อมูล
ตารางที ่ 15 ตารางกาหนดรหัสองค์ประกอบอาคาร
Check
Check Check Check
Categories
Level Shell Type
Air Terminals
Cable Tray Fittings
Cable Trays
Casework
Ceilings
Columns
Level
Columns
B
Communication Devices
Conduit Fittings
Conduits
Curtain Panels
In
A
Curtain Panels
In
B
Curtain Panels
Ex
A
Curtain Panels
Ex
B
Curtain Wall Mullion
In
A
Curtain Wall Mullion
In
B
Curtain Wall Mullion
Ex
A

Code
Level 3
4401
4200
4200
3100
2103
1201
1103
4300
4200
4200
2104
2104
2205
2205
2104
2104
2205

Code Level 4
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
2104_CP_IN_A
2104_CP_IN_B
2205_CP_EX_A
2205_CP_EX_B
2104_CM_IN_A
2104_CM_IN_B
2205_CM_EX_A
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Curtain Wall Mullion
Data Devices
Doors
Doors
Doors
Doors
Duct Accessories
Duct Systems
Duct Fittings
Ducts
Electrical Equipment
Electrical Fixtures
Fire Alarm Devices
Floors
Floors
Floors
Furniture
Furniture Systems
Lighting Devices
Lighting Fixtures
Mechanical Equipment
Parking
Pipe Accessories
Pipe Fittings
Pipes
Piping Systems
Planting
Plumbing Fixtures

Level
B
Roof

Ex

B

In
In
Ex
Ex

A
B
A
B

2205
4302
2104
2104
2205
2205
4401
4401
4401
4401
4200
4200
4402
1201
1103
2206
3201
3201
4203
4203
4400
0
4100
4100
4100
4100
0
4100

2205_CM_EX_B
None
2104_DO_IN_A
2104_DO_IN_B
2205_DO_EX_A
2205_DO_EX_B
None
None
None
None
None
None
None
None
None
2206_RF_EX_B
None
None
None
None
None
0
None
None
None
None
0
None

136
Security Devices
Site
Specialty Equipment
Sprinklers
Stairs
Stairs - Landings
Railings
Railings - Top Rails
Structural Beam
Systems
Structural Beam
Systems
Structural Columns
Structural Columns
Structural Foundations
Structural Framing
Structural Framing
Structural Trusses
Structural Trusses
Telephone Devices
Walls
Walls
Walls
Walls
Windows
Windows
Windows
Windows

4305
0
4600
4402
2105
2105
2105
2105

None
0
None
None
None
None
None
None

Level

1201

None

B
Level
B

1103
1201
1103
1101
1201
1103
1201
1103
4301
2101
2101
2205
2205
2104
2104
2205
2205

None
None
None
None
None
None
None
None
None
2101_WA_IN_A
2101_WA_IN_B
2205_WA_EX_A
2205_WA_EX_B
2104_WI_IN_A
2104_WI_IN_B
2205_WI_EX_A
2205_WI_EX_B

Level
B
Level
B
IN
IN
EX
EX
IN
IN
EX
EX

A
B
A
B
A
B
A
B
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Roofs
Sign
Sign

2206
2206_RF_EX_A
A
3401
3401_SI_IN_A
B
3401
3401_SI_IN_B
ตารางกาหนดราคาขององค์ประกอบอาคารต่อหน่วย เพื่อให้ โปรแกรมเสริมสามารถเลือก

ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบอาคารได้ โดยผู้ที่กาหนดข้ อมูล และดูแลตารางนี ้คือแผนกประมาณราคา
ตารางที ่ 16 ตัวอย่างตารางกาหนดราคาขององค์ประกอบอาคารต่อหน่วยของวัสดุพืน้
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
ตารางกาหนดราคา และกาหนดรหัสองค์ประกอบอาคารของงานระบบ โดยดูจากข้ อมูล
ของงานระบบ (MEP System) และระดับของพื ้นที่ใช้ สอยที่กาหนดผ่าน Rooms Parameter โดยที่
ข้ อมูลในตารางนี ้ ผู้ที่ประมาณราคาของงานระบบจะเป็ นผู้ดแู ลข้ อมูลในส่วนนี ้
ตารางที ่ 17 ตัวอย่างตารางกาหนดราคา และกาหนดรหัสองค์ประกอบอาคารของงานระบบ
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

138
4101
4101
4101
4101
4101
4102
4102
4102
4102
4102
4102
4102
4102
4102
4102
4102
4102
4103
4103
4103
4103
4103
4103
4103
4103
4103
4103
4103

Water Supply
Water Supply
Water Supply
Water Supply
Water Supply
Drainage
Drainage
Drainage
Drainage
Drainage
Drainage
Drainage
Drainage
Drainage
Drainage
Drainage
Drainage
Water Treatment
Water Treatment
Water Treatment
Water Treatment
Water Treatment
Water Treatment
Water Treatment
Water Treatment
Water Treatment
Water Treatment
Water Treatment

Factory
Mold_Area
Assembly_Area
Factory_A
Facility
Office
Parking
Storage
Toilet
Canteen
Circulation
MEP_Area
Factory
Mold_Area
Assembly_Area
Factory_A
Facility
Office
Parking
Storage
Toilet
Canteen
Circulation
MEP_Area
Factory
Mold_Area
Assembly_Area
Factory_A

100
100
100
100
300
100
100
100
5000
2000
100
2000
200
200
200
200
100
0
0
0
5100
5100
0
300
0
0
0
0
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ตารางกาหนดราคาขององค์ประกอบอาคาร โดยที่จะกาหนดราคาโดยกรองจากรหัสของ
องค์ประกอบอาคารในระดับที่ 3 และ 4 และคัดกรองข้ อมูลที่ไม่เกี่ยวข้ องออก โดยที่ตงข้
ั ้ อแม้ ถ้ า
ราคา เท่ากับ 0 ให้ ตดั ข้ อมูลส่วนนันออก
้
ผู้ที่ทาหน้ าที่ในการดูแลข้ อมูลในตารางนี ้คือ ผู้ประมาณ
ราคาในส่วนของงานสถาปัตยกรรม และงานโครงสร้ าง
ตารางที ่ 18 ตารางกาหนดราคาขององค์ประกอบอาคาร
Category
Code Level 3
Parking
0
Planting
0
Site
0
Structural Foundations
1101
Columns
1103
Floors
1103
Structural Beam Systems
1103
Structural Columns
1103
Structural Framing
1103
Structural Trusses
1103
Columns
1201
Floors
1201
Structural Beam Systems
1201
Structural Columns
1201
Structural Framing
1201
Structural Trusses
1201
Walls
2101
Walls
2101
Walls
2101
Walls
2101
Walls
2101
Ceilings
2103

Code Level 4
0
0
0
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
2101_WA_IN_A
2101_WA_IN_B
2101_WA_IN_C
2101_WA_IN_T
2101_WA_IN_S
None

Cost
0
0
0
40000
40000
40000
40000
40000
40000
300000
35000
35000
35000
35000
35000
250000
700
600
4500
3500
25000
0
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Curtain Wall Mullion
Curtain Wall Mullion
Curtain Panels
Curtain Panels
Doors
Doors
Doors
Doors
Windows
Windows
Windows
Stairs
Stairs - Landings
Railings
Railings - Top Rails
Curtain Wall Mullion
Curtain Wall Mullion
Curtain Panels
Curtain Panels
Doors
Doors
Doors
Walls
Walls
Walls
Windows
Windows
Windows

2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2105
2105
2105
2105
2205
2205
2205
2205
2205
2205
2205
2205
2205
2205
2205
2205
2205

None
None
2104_CP_IN_A
2104_CP_IN_B
2104_DO_IN_A
2104_DO_IN_B
2104_DO_IN_C
2104_DO_IN_T
2104_WI_IN_A
2104_WI_IN_B
2104_WI_IN_C
None
None
None
None
None
None
2205_CP_EX_A
2205_CP_EX_B
2205_DO_EX_A
2205_DO_EX_B
2205_DO_EX_C
2205_WA_EX_A
2205_WA_EX_B
2205_WA_EX_C
2205_WI_EX_A
2205_WI_EX_B
2205_WI_EX_C

0
0
2500
4000
11000
14000
12000
8000
2100
5000
9000
5000
0
0
0
0
0
15000
25000
11600
16000
13000
750
1500
1750
2400
5200
3000
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Roofs
Roofs
Floors
Casework
Furniture
Furniture Systems
Sign
Sign
Pipe Accessories
Pipe Fittings
Pipes
Piping Systems
Plumbing Fixtures
Cable Tray Fittings
Cable Trays
Conduit Fittings
Conduits
Electrical Equipment
Electrical Fixtures
Lighting Devices
Lighting Fixtures
Communication Devices
Telephone Devices
Data Devices
Security Devices
Mechanical Equipment
Air Terminals
Duct Accessories

2206
2206
2206
3100
3201
3201
3401
3401
4100
4100
4100
4100
4100
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4203
4203
4300
4301
4302
4305
4400
4401
4401

2206_RF_EX_A
2206_RF_EX_B
2206_RF_EX_C
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None

6600
3500
3500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

รายการอ้างอิง

รายการอ้ างอิง
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
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