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บทคดัย่อ 

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศกึษาช่วงความกว้างของเสาที่ประหยัดค่าก่อสร้างที่สดุ ส าหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ของที่พัก

อาศยัทั่วไป เพ่ือให้การออกแบบสามารถเลือกใช้ช่วงความกว้างเสาได้อย่างประหยัดและปลอดภัย นอกจากนั้นยังใช้เป็นแนวทางในการ

ออกแบบส าหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กประเภทอื่นๆ เพ่ือก าหนดช่วงความกว้างเสาที่เหมาะสมและประหยัดที่สุดได้อีกด้วย 

การศกึษาจะใช้วิธกีารเปรียบเทยีบราคาค่าก่อสร้างของแต่ละช่วงความกว้างเสาเพ่ือหาช่วงเสาที่ประหยัดที่สดุโดยการหาจากค่าเฉล่ียและค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน กรณีศกึษาเป็นแบบโครงการแบบบ้านเพ่ือประชาชน ของกรมโยธาธกิารและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเป็นแบบ

ที่อยู่อาศยัทั้งหมด 30 แบบ เน่ืองจากพบว่าเป็นโครงการที่มีผู้นิยมน าแบบไปใช้ก่อสร้างจริงเป็นจ านวนมาก ต่อมาจะท าการออกแบบที่อยู่

อาศยัต้นแบบ โดยให้ช่วงเสาตรงกบัเง่ือนไขที่ท  าให้โครงสร้างประหยัดค่าก่อสร้างที่สดุ  ผลจากกรณีศึกษาที่ท  าการวิเคราะห์โครงสร้างที่มี

ช่วงเสาอยู่ระหว่าง 3.00 – 5.00 เมตร พบว่าค่าก่อสร้างรวมโดยเฉล่ียคือ 7,245 บาท/ตร.ม. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 953  ค่าก่อสร้าง

เฉพาะงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็โดยใช้แบบมีเสาเขม็โดยเฉล่ียคือ 2,864 บาท/ตร.ม. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 393 โดยงาน

โครงสร้างคิดเป็น 39.5% ของราคาก่อสร้างทั้งหมด ส าหรับค่าก่อสร้างที่ประหยัดที่สดุอยู่ที่ช่วงเสา 3.50 เมตร โดยมีค่าก่อสร้างงาน

โครงสร้างอยู่ที่ 2,683 บาท/ตร.ม. 

 

ค าส าคญั:  ราคาก่อสร้าง  ประหยัดค่าก่อสร้าง  ระยะช่วงเสา  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็  อาคารพักอาศยัแบบบบ้านเดี่ยว 
 

Abstract 

The study is aimed to analyze the column spans of single houses with reinforced concrete structure that have the lowest 

construction cost. The result of this study can be used as a guideline to design the most suitable and economic house. The study 

compared the construction cost of different column spaces obtained from 30 houses designed by the Department of Public Works 

and Town & Country Planning, Interior Ministry to determind the average construction cost. For the case studies of column space 

3.00 – 5.00 m., it was found that the average of total construction cost was 7,245 bath/m
2
 with standard deviation 953. The 

mean of structural construction cost included the piles installation work was 2,864 bath/m
2
 with standard deviation 393. This is 

approximately 39.5% of total construction cost. The study also found that a house with the column span of 3.50 m had the 

lowest construction cost of 2,683 bath/m
2
. 
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บทน า 

การออกแบบที่อยู่อาศัยเพ่ือให้ค่าก่อสร้างประหยัดที่สดุ 

โดยยังค านึงถึงเกณฑ์ทางวิศวกรรมและความต้องการทาง

สถาปัตยกรรมพ้ืนฐานที่ปลอดภัยและครบถ้วน จึงนับว่า

จ าเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนในการ

ก่อส ร้ าง ใ ห้ ถู กลงแล้ ว  ยั ง เ ป็ นการ เ ปิ ดโอกาสใ ห้

ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีงบประมาณจ ากัด สามารถที่จะ

ก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มรีาคาไม่แพงจนเกนิไป เพ่ือให้คนที่ยัง
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ขาดแคลนที่พักอาศัยได้มีที่พักอาศัยต้นทุนไม่สูง ซึ่งจะท า

ให้ค่าเช่าต่อหน่วยไม่สงูจนเกนิไป  

การจัดระยะห่างเสาในอาคารที่พักอาศัยทั่วไปนับว่ามี

ความส าคญัมาก เพราะจะเกี่ยวข้องกบังานออกแบบส่วนอื่น

ที่ตามมา เช่น ปริมาณเหลก็เสริม ขนาดของเสา คานและพ้ืน 

เป็นต้น ในงานวิศวกรรมโครงสร้าง การออกแบบระยะห่าง

เสาที่ปลอดภัยและเหมาะสม จะท าให้โครงสร้างขององค์

อาคารประหยัดตามไปด้วย บทความนี้ จะศึกษาเกี่ยวกบัการ

ออกแบบช่วงความกว้างที่เหมาะสมของเสาส าหรับที่อยู่

อาศัย โดยจะเน้นการออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้างเป็น

หลัก การศึกษาจะศึกษาถึงการหาระยะที่ประหยัดที่สุด 

เพ่ือให้โครงสร้างมีปริมาณคอนกรีตและเหล็กเสริมน้อย

ที่สุด ซึ่ งจะท าให้ ค่าแรง ค่าวัสดุและค่าก่อสร้างโดยรวม

ประหยัดที่สดุตามมาด้วย  

วัตถุประสงค์ของบทความชิ้ นนี้ มีด้วยกันหลายอย่าง

ด้วยกนั ดงันี้  

1. เพ่ือศึกษาช่วงความกว้างเสาที่นิยมใช้ก่อสร้าง

ส าหรับที่พักอาศัยทั่วไป 

2. เพ่ือเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างของแต่และช่วง

ความกว้างเสา ส าหรับที่พักอาศัยทั่วไป 

3. เพ่ือเลือกใช้ช่วงความกว้างเสาส าหรับที่พักอาศัย ได้

อย่างประหยัดและปลอดภัย 

4. เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบช่วงความกว้างเสา

ส าหรับที่พักอาศัยให้เหมาะสมและประหยัดที่สดุ 

ในบทความนี้ จะศึกษากรณีศึกษาของงานออกแบบที่อยู่

อาศัยตามแบบมาตรฐาน ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย (Department of Public Works and 

Town & Country Planning, Ministry of Interior, 

2005) ที่มีผู้ก่อสร้างนิยมน าแบบไปก่อสร้างเป็นจ านวน

มาก เพ่ือเปรียบเทียบค่าก่อสร้างของที่อยู่อาศัยทั่วไป โดย

จะท าการศึกษาและประเมนิราคาค่าก่อสร้างเปรียบเทยีบกบั

ระยะห่างของช่วงเสาแต่ละช่วง การประเมินราคาค่าก่อสร้าง 

จะใช้วิธีการประเมินราคาจากการถอดแบบเพ่ือหาปริมาณ

วัสดุของโครงสร้างอาคาร และประเมินราคาโดยประมาณ

จากราคากลางส าหรับงานก่อสร้างในส่วนภมูิภาค จากนั้นจะ

น าเสนอแนวทางการออกแบบและท าการออกแบบที่อยู่

อาศัยที่มีความกว้างช่วงเสาที่ประหยัดและปลอดภัยที่สุด 

เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถน าแบบไปก่อสร้างหรือพัฒนา

ปรับปรงุแบบให้เหมาะสมกบัการใช้งานอื่นๆ ได้ 

หลกัการออกแบบท่ีพกัอาศยัเพือ่ความประหยดั 

ต้นทุนในการก่อสร้างที่พักอาศัยทั่วไป ประกอบไปด้วย

ต้นทุนทางด้ านงานวิ ศวกรรมโครงสร้ าง งานด้ าน

สถาปัตยกรรม และงานระบบต่างๆ  ต้นทุนทางด้านงาน

วิศวกรรมโครงสร้างขึ้นอยู่กับปริมาณวัสดุ ได้แก่ คอนกรีต 

เหล็กเสริม เหล็กรูปพรรณ เป็นต้น ซึ่งการออกแบบที่ใช้

วัสดุน้อยที่สุด จะท าให้ได้ค่าก่อสร้างถูกที่สุดตามมา  ส่วน

งานด้านสถาปัตยกรรมที่มีผลเกี่ยวข้องกับค่าก่อสร้าง 

ตัวอย่างเช่น วัสดุปูพ้ืน ฝ้า ผนัง ประตู หน้าต่าง การเลือก

วัสดุที่มีราคาไม่แพงแต่สวยงาม และการจัดขนาดพ้ืนที่

ประโยชน์ ใช้สอยที่ เหมาะสม จะช่วยให้ ต้นทุนด้าน

สถาปัตยกรรมลดลงได้อย่างมาก งานวิจัยนี้ จะเน้นการศึกษา

เกี่ยวกับการออกแบบช่วงความกว้างที่เหมาะสมของเสา

ส าหรับที่ พักอาศัยทั่วไป เพ่ือให้โครงสร้างมีปริมาณ

คอนกรีตและเหล็กเสริมน้อยที่สุด ซึ่งจะท าให้ ค่าแรง ค่า

วัสดุและค่าก่อสร้างโดยรวมลดลงตาม ซึ่งจะต้องอาศัยการ

วิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง หลักการออกแบบ

ทางด้านสถาปัตยกรรมและการศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ต่างๆ ประกอบกนั เพ่ือให้เหน็ตวัอย่างที่ชัดเจนขึ้น 

1. หลกัการพจิารณาทางวิศวกรรมโครงสรา้ง 

 การออกแบบโครงสร้างของที่อยู่อาศัย มีวิธีการที่

ช่วยให้ประหยัดงบประมาณการก่อสร้างได้ดงันี้  

 1.1 เลือกวิธีออกแบบโมเดลทางโครงสรา้งให้

เหมาะสม 

   การออกแบบโครงสร้างโดยการใช้โมเดลทาง

โครงสร้างเป็นคานช่วงเดียว เป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจาก

ง่ายต่อการออกแบบและค านวณ แต่มีข้อเสียคือกรณีที่

โครงสร้างจริงเป็นคานต่อเนื่องกนัหลายช่วง ค่าแรงดัดและ

แรงเฉือนที่ได้จากคานช่วงเดียวจะมีค่าสูงเกินจริง ท าให้

ปริมาณเหล็กเสริมและปริมาณคอนกรีตที่ออกแบบมี

ปริมาณที่สงูเกนิไป ไม่ประหยัด โดยหลักการแล้วเมื่อมีแรง

กระจายสม ่าเสมอที่กระท ากับคานช่วงเดียว  พบว่าแรงดัด

และแรงเฉือนมีค่าสูงที่บริเวณกลางคานและบริเวณเสาหรือ

จุดรองรับตามล าดับ โดยจะที่แรงดัดของคานช่วงเดียวมีค่า

สงูกว่าคานต่อเนื่อง นั่นแสดงว่าการออกแบบโครงสร้างให้

เป็นคานต่อเนื่อง จะท าให้ค่าแรงดัดที่เกดิขึ้นลดลงได้ ซึ่งจะ

ท าให้เหลก็เสริมลดลงตามมา 
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 นอกจากนั้นค่าแรงดัดและแรงเฉือนขึ้นอยู่กบัความ

ยาวของคานโดยตรง กล่าวคือยิ่งคานมีความยาวมากขึ้ น 

ค่าแรงดัดและแรงเฉือนกจ็ะยิ่งมีค่ามากขึ้นไปด้วย การลด

ความยาวของคานลงสามารถท าได้โดยการออกแบบให้มี

ส่วนยื่น เมื่อมีแรงกระจายสม ่าเสมอที่กระท ากับคานปลาย

ยื่น พบว่าเมื่อคานยื่นปลายออกไปด้านใดด้านหนึ่ง แรงดัด

ที่เกิดขึ้นตรงกลางคานจะลดลง แต่จะมีแรงดัดที่จุดรองรับ

เกิดขึ้นแทน ดังนั้นเพ่ือให้ปริมาณเหล็กเสริมประหยัดขึ้ น 

จึงควรออกแบบคานให้มีปลายยื่นด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง

สองด้าน  

 1.2 ออกแบบเป็นคานต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณ

เหล็กเสริม 

   เมื่อพิจารณาปริมาณเหลก็เสริมที่กึ่งกลางคาน

ด้วยวิธหีน่วยแรงใช้งาน (working stress design)  ส าหรับ

คานช่วงเดียว (simple beam) และคานต่อเนื่ อง 

(continuous beam) พบว่าปริมาณเหล็กเสริมของคาน

ต่อเนื่องจะน้อยกว่าคานช่วงเดียวเกือบ 2 เท่า ดังนั้นจึง

กล่าวได้ว่าการออกแบบคานเป็นคานต่อเนื่อง จะช่วยให้

ประหยัดค่าก่อสร้างได้มากกว่าการออกแบบเป็นคานช่วง

เดยีว ดงัแสดงในสมการข้างล่าง 

 

AS
1
 = M

1
/(fs*j*d) = (WL

2
/8)/(fs*j*d)       (simple beam) 

AS
2
 = M

2
/(fs*j*d) = (WL

2
/14)/(fs*j*d)     (continuous beam) 

           AS
1
 : AS

2
  = (1/8) : (1/14)  

                          = 0.125 : 0.071 

                          = 1.75 :  1.00 

โดยที่  AS
1
 =  ปริมาณเหลก็เสริมของคานช่วงเดียว  

 AS
2
 =  ปริมาณเหลก็เสริมที่กึ่งกลางคาน ของคานต่อเน่ือง 2 และ 3 ช่วง 

 W =  น า้หนักกระจายสม ่าเสมอ (ขึ้นกบัประเภทอาคารและความหนาของพ้ืน) 

 L =  ความกว้างของเสา 

                   fs =  หน่วยแรงที่ยอมให้ของเหลก็เสริม 

                    j =  ค่าคงที่  

                   d =  ความลึกของคาน 

 

 1.3 ออกแบบเป็นคานยื่น เพื่อลดปริมาณเหล็ก

เสริม 

   การออกแบบเป็นคานยื่ นสามารถช่วยลด

ปริมาณเหลก็ลงได้จริง จากรูปที่ 1 แสดงแผนภาพของแรง

กระจายสม ่าเสมอที่กระท ากับคานปลายยื่น พบว่าเมื่อคาน 

 

ย่ืนปลายออกไปด้านใดด้านหนึ่ง แรงดัดที่เกดิขึ้นตรงกลาง

คานจะลดลง แต่จะมีแรงดัดที่จุดรองรับเกดิขึ้นแทน ดังนั้น

เพ่ือให้ปริมาณเหลก็เสริมประหยัดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ประหยัด

ค่าก่อสร้าง จึงควรออกแบบคานให้มีปลายยื่นด้านใดด้าน

หนึ่งหรือทั้งสองด้าน 

 
รูปท่ี 1 แสดงแรงที่กระท ากบัคานยื่นปลายข้างเดียว (A) แผนภาพแรงกระจายสม ่าเสมอตลอดคาน 

 และแรงที่เสารองรับ (B) แผนภาพแรงเฉือน (C) แผนภาพแรงดัด 
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จากรูปที่ 1 จะเหน็ว่าถ้าต้องการออกแบบโครงสร้าง

ให้ประหยัดส าหรับคานปลายย่ืน จะต้องออกแบบช่วงยื่น

ให้มแีรงดดั เท่ากบัช่วงกลางคาน ดงัสมการ; 
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2
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2
)  =    WN

2
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จากสมการที่ 1 ให้ระยะ N    =      aL                 (2) 

แทนค่าสมการที่ 2 ลงในสมการที่ 1 จะได้ 
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จากสมการที่ 3 โดยวิธีการลองผิดลองถูก (trial and 

error)  จะได้ 

                   a      =    0.346              (4) 

แทนค่าสมการที่ 4 ลงในสมการที่ 2 จะได้ 

                  N   =      0.346L                      

หรือ            N   ≈      L/3                 (5) 

ในกรณีทั่วไปจะพบว่าที่ปลายคานย่ืนจะมีน า้หนักกระท า

เป็นจุดเนื่องจากคานย่ืนจะรับคานที่ขอบระเบียงด้วย 

ดงันั้นเพ่ือความปลอดภัยจึงควรใช้ 

                 N   ≈      L/4                 (6) 

2.  หลกัการออกแบบทางดา้นสถาปัตยกรรม 

 ห้องรับแขก ส าหรับบ้านขนาดกลางและเล็ก

ทั่วไป จะใช้พ้ืนที่ ร่วมกันส าหรับการรับแขกและการ

ด าเนินกิจกรรมภายในครอบครัว โดยทั่วไปพ้ืนที่ขนาด 

3.7X5.5 เมตร เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับห้องรับแขก

ขนาดเลก็ (Hepler, 1982; Hepler & Wallach, 1987) 

 หอ้งอาหาร ขนาดพ้ืนที่รวมของห้องรับประทาน

อาหาร ส าหรับห้องรับประทานอาหารขนาด 4 ที่นั่ ง 

ต้องการพ้ืนที่ประมาณ 3.0 x 3.7 เมตร ส่วนห้อง

รับประทานอาหารขนาดใหญ่ต้องการพ้ืนที่ประมาณ 4.3 

x 5.5 เมตร (Hepler, 1982; Hepler & Wallach, 

1987) 

 หอ้งครวั ส าหรับการออกแบบห้องครัวสมัยใหม่

นิยมให้มีขนาดกะทัดรัด มีการจัดวางผังการใช้งานที่ด ี

ความกว้างที่ น้อยที่สุดประมาณ 1.87 เมตร (Herz, 

1970)  

 หอ้งนอน ตามกฎหมายอาคารระบุให้มีพ้ืนที่ไม่

น้อยกว่า 8 ตารางเมตรและมีด้านแคบไม่น้อยกว่า 2.50 

เมตร ห้องนอนขนาดเลก็ต้องการพ้ืนที่ตั้งแต่ 8-10 ตร.

ม.ห้องนอนขนาดกลางโดยทั่วไปต้องการ 10-15 ตร.ม. 

และห้องนอนขนาดใหญ่ต้องการอย่างน้อย 20 ตร.ม. ขึ้น

ไป (Hepler, 1982; Hepler & Wallach, 1987) 

 ห้องน ้ า โดยทั่วไปในปัจจุบันห้องน ้าในบ้านจะ

รวมประโยชน์ใช้สอยที่ประกอบด้วย ส่วนอาบน า้ อ่างล้าง

หน้า และส้วม ซึ่งแต่จะมีสขุภัณฑ์ประกอบ ดังนั้นขนาด

ของห้องน า้จึงขึ้นอยู่กบัพ้ืนที่ในการใช้งาน และทางสญัจร

ภายในห้องน า้  

 การก าหนดขนาดห้องต่างๆ ในบ้าน ส่วนหนึ่ง

ขึ้นอยู่กบัความต้องการของแต่ละห้อง และการวางผังการ

ใช้งาน จากตารางที่ 1 แสดงขนาดของห้องต่างๆ ส าหรับ

บ้านขนาดต่างๆ และตามที่กฎหมายก าหนด (Ministry 

of Interior, 2000) และตารางที่ 2 แสดงราคาก่อสร้างที่

พักอาศัยโดยเฉล่ียในปี 2557-59 ในเขตภมูภิาค 

 

ตารางที่ 1 ขนาดของห้องส าหรับบ้านขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ และตามที่กฎหมายก าหนด  

ขนาด 
ห้องรับแขก 

(ตร.ม.) 

ห้องอาหาร 

(ตร.ม.) 

ห้องครัว 

(ตร.ม.) 

ห้องนอน 

(ตร.ม.) 

ห้องน า้ 

(ตร.ม.) 

บ้านขนาดเลก็ 18.5 14.4 10.2 13.0 3.7 

บ้านขนาดกลาง 24.2 16.2 12.5 15.7 6.5 

บ้านขนาดใหญ่ 27.8 18.1 15.3 17.6 9.3 

จากกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 

พ.ศ.2543 
ไม่ระบุ ไม่ระบุ 

กว้างน้อยสดุ 

1.87 ม. 

แคบสดุไม่น้อยกว่า 2.5 ม. 

และพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 8 ตร.ม.  

ไม่น้อยกว่า 2 

ตร.ม. 
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ตารางที่ 2 ราคาประเมิลค่าก่อสร้างที่พักอาศยั พ.ศ.2557-59 (Thai Appraisal Foundation, 2015) 

ที่ ประเภทอาคาร 
ราคาก่อสร้าง ปี 2557-59 (บาท/ตร.ม.) 

ต ่า ปานกลาง สงู 

1 บ้านเดี่ยว ช้ันเดียว 11,500 13,100 15,000 

2 บ้านเดี่ยว 2-3 ช้ัน 10,600 12,300 15,000 

3 บ้านแฝดช้ันเดียว 9,700 11,500 13,100 

4 บ้านแฝด 2-3 ช้ัน 8,800 10,300 11,500 

5 ตึกแถว ช้ันเดยีว 7,900 9,400 10,400 

6 ตึกแถว 2-3 ช้ัน กว้าง 4 ม. 7,800 9,200 11,000 

 เฉล่ีย 9,383 10,967 12,667 

 

วิธีการศึกษาและกรณีศึกษา 

 

วิธีการศึกษาจะใช้วิธีการถอดปริมาณวัสดุของ

โครงการที่ต้องการศึกษาออกมา การประมาณราคาจะใช้

ราคากลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน กรทรวงศึกษาธิการ (สพฐ., 2558) 

เปรียบเทยีบราคาค่าก่อสร้างของแต่ละช่วงความกว้างเสา

เพ่ือหาช่วงเสาที่ประหยัดที่ สุด  และจากการศึกษา

กรณีศึกษาจากหลายโครงการ พบว่าโครงการแบบบ้าน

เ พ่ือประชาชน  ของกรมโยธาธิการและผั ง เมือ ง 

กระทรวงมหาดไทย (Department of Public Works and 

Town & Country Planning, Ministry of Interior, 

2005) เป็นโครงการที่มีผู้น าแบบไปใช้ก่อสร้างจริงเป็น

จ านวนมาก โครงการนี้ เป็นการออกแบบและจัดท าแบบ

เพ่ือก่อสร้างที่อยู่อาศัยกว่า 30 แบบ โดยอนุญาติให้

ประชาชนสามารถน าแบบไปใช้ก่อสร้างจริงได้ เป็นการ

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการปลูกสร้างอาคาร

หรือที่อยู่อาศัยของตวัเอง ท าให้บ้านเมอืงมคีวามสวยงาม

เป็นระเบียบ โดยโครงการดังกล่าวจะตอบสนอง

ประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่แบบบ้านส าหรับผู้ประสบภัย

ธรรมชาต ิแบบบ้านราคาประหยัด ส าหรับผู้มีรายได้น้อย 

แบบบ้านส าหรับผู้อยู่อาศัยในเมือง แบบบ้านและอาคาร

ตึกแถวอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น โดยด าเนินการใน

ระยะที่ 1 รวมทั้งหมด 30 แบบ  

รายชื่อโครงการแบบบ้านเพ่ือประชาชน ของกรมโยธาธิ

การและผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย (Department of 

Public Works and Town & Country Planning, 

Ministry of Interior, 2005) 

1.  บ้านผู้ประสบภัย 1 

2. บ้านผู้ประสบภัย 2  

3. บ้านผู้ประสบภัย 3 

4. บ้านแบบประหยัด 1 

5. บ้านแบบประหยัด 2 

6. บ้านแบบประหยัด 3 

7. บ้านครอบครัวไทยเป็นสขุ 1 

8. บ้านครอบครัวไทยเป็นสขุ 2 

9. บ้านครอบครัวไทยเป็นสขุ 3 

10. บ้านครอบครัวไทยเป็นสขุ 4 

11. บ้านครอบครัวไทยเป็นสขุ 5 

12. บ้านครอบครัวไทยเป็นสขุ 6 

13. บ้านครอบครัวไทยเป็นสขุ 7 

14. บ้านครอบครัวไทยเป็นสขุ 8 

15. ตกึแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 1 

16. ตกึแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 2 

17. ตกึแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคกลาง 3 

18.  ตกึแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนือ 1 

19. ตกึแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนอื 2 

20. ตกึแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคเหนอื 3 

21. ตกึแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอสีาน 1 

22. ตกึแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอสีาน 2 

23. ตกึแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคอสีาน 3 

24. ตกึแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 1 

25. ตกึแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 2 

26. ตกึแถวไทยอนุรักษ์ไทย ภาคใต้ 3 

27. บ้านไทยอนุรักษ์ภาคกลาง 

28. บ้านไทยอนุรักษ์ภาคเหนือ 
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29. บ้านไทยอนุรักษ์ภาคอสีาน 

30. บ้านไทยอนุรักษ์ภาคใต้ 

ขั้นตอนและรายละเอียดการศึกษา  

1. เริ่มจากหาแบบที่อยู่อาศัยที่จะใช้เป็นกรณีศึกษา 

โดยเน้นแบบที่มีผู้น าไปใช้ก่อสร้างจริงเป็นจ านวนมาก

เป็น ซึ่งพบว่าโครงการแบบบ้านเพ่ือประชาชน ของกรม

โยธาธกิารและผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย (Department 

of Public Works and Town & Country Planning, 

Ministry of Interior, 2005) ทั้งหมด 30 แบบ เป็น

โครงการที่มีผู้น าแบบไปใช้ก่อสร้างจริงเป็นจ านวนมาก 

เพราะมีราคาค่าก่อสร้างที่ประหยัดและใช้พ้ืนที่ก่อสร้าง

ไม่มาก ซึ่งเหมาะกบัผู้มรีายได้น้อยหรือปานกลาง  

2. จากนั้นท าการจัดกลุ่มแบบ โดยจัดกลุ่มแบบที่พัก

อาศัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกันให้อยู่ด้วยกัน ซึ่งสามารถ

แบ่งได้ 5 ประเภทตามการใช้งาน คือ แบบบ้าน

ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 3 แบบ แบบบ้านพักอาศัยราคา

ประหยัด 3 แบบ แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสขุ 8 แบบ 

แบบบ้านและตึกอนุรักษ์ 4 ภาค 4 แบบ และตึกแถว

ความสงู 2 - 4 ชั้น 12 แบบ รวมทั้งหมด 30 แบบ  

3. ต่อมาท าการประมาณราคา โดยการท าบัญชี

ปริมาณงาน (Bill of quantities) งานสถาปัตยกรรม งาน

โครงสร้าง และงานระบบ เพ่ือหาราคาก่อสร้างรวมและ

ค่าก่อสร้างเฉพาะงานโครงสร้าง ซึ่งค่าวัสดุและค่าแรงจะ

ใช้ราคากลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นราคาอ้างอิง (Office 

of the Basic Education Commission, Ministry of 

Education, 2015) เนื่องจากเป็นราคากลางที่นิยมใช้เป็น

ตัวเปรียบเทียบส าหรับการก่อสร้างในส่วนภมูิภาคทั่วไป 

เพราะแบบที่ศึกษามกัจะน าไปก่อสร้างในเขตภมูิภาคเป็น

ส่วนใหญ่ 

4. จากนั้นท าการจัดกลุ่มแบบบ้านตามระยะช่วงเสา 

และหาค่าเฉล่ียของแต่ละแบบที่มช่ีวงเสาเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

ผลการศึกษา 

 

จากผลการวิเคราะห์ราคาค่าก่อสร้างที่พักอาศัยโดย

เฉล่ียจากมูลนิธปิระเมนิค่าทรัพย์สนิแห่งประเทศไทย ใน

ปัจจุบันพบว่าค่าก่อสร้างที่พักอาศัยแบบประหยัดอยู่ที่  

9,383 บาท/ตร.ม. ซึ่งสงูกว่าราคาค่าก่อสร้างที่พักอาศัย

แบบประหยั ด ของ กรม โย ธ าธิ ก า ร และผั ง เ มื อ ง 

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งอยู่ที่ 7,245 บาท/ตร.ม. ท าให้

สามารถกล่าวได้ว่า แบบบ้านเพ่ือประชาชนของกรม

โยธาธิการและผังเมืองเป็นแบบที่มีความประหยัดจริง 

เหมาะส าหรับผู้ที่มรีายได้ไม่มากหรือรายได้ปานกลาง    

ผลการวิเคราะห์ราคาค่อก่อสร้างของโครงการแบบ

บ้านเพ่ือประชาชน ของกรมโยธาธิการและผั งเมือง 

กระทรวงมหาดไทย จ านวน 30 แบบ ได้ท าการวิเคราะห์

โครงสร้างที่มีช่วงเสาอยู่ระหว่าง 3.00 – 5.00 เมตร 

แสดงในตารางที่  3-4 และรูปที่ 2 พบว่าค่าก่อสร้าง

ทั้งหมดโดยเฉล่ียอยู่ที่ 7,245 บาท/ตร.ม. ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 953  คิดเป็นงานโครงสร้างคอนกรีตเสริม

เหลก็เฉล่ีย 2,864 บาท/ตร.ม. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

393 โดยงานโครงสร้างคิดเป็น 39.5% ของราคา

ก่อสร้างทั้งหมด ส าหรับค่าก่อสร้างที่ประหยัดที่สุดอยู่ที่

ช่วงเสา 3.50 เมตร โดยมีค่าก่อสร้างงานโครงสร้างอยู่ที่ 

2,683 บาท/ตร.ม. 

จากผลการวิ เคราะห์ในตารางที่  2 พบว่ามีแบบ

ก่อสร้างบางแบบที่ถึงแม้จะมีช่วงเสาน้อยกว่าหรือ

มากกว่า 3.50 ม. แต่ราคาค่าก่อสร้างโครงสร้างยังต ่ากว่า 

2,683 บาท/ตร.ม. และเมื่ อพิจารณาจากแบบโดย

ละเอียดพบว่า ลักษณะของโครงสร้างคานของแบบ

เหล่านั้น มักจะเป็นคานต่อเนื่องหรือคานยื่น หรือทั้ง 2 

อย่างผสมกัน  ซึ่ งจากการวิ เคราะ ห์ใน เบื้ อง ต้นที่

ท าการศึกษามาแล้ว พบว่าคานช่วงเดียวจะมีเหลก็เสริม

มากกว่าคานต่อเนื่องเกือบ 2 เท่า และคานยื่นกจ็ะช่วย

กระจายแรงท าให้เหลก็เสริมน้อยกว่าคานช่วงเดียวซึ่งได้

แสดงการวิเคราะห์มาแล้ว ท าให้กล่าวได้ว่าการออกแบบ

เป็นคานต่อเนื่องและคานยื่น ท าให้ปริมาณเหล็กเสริม

น้อยลง ซึ่งท าให้ค่าก่อสร้างโครงสร้างมค่ีาลดลงด้วย  
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ตารางที่ 3 แสดงค่าก่อสร้างฐานรากแบบแผ่และราคาต่อพ้ืนที่ โครงการแบบบ้านเพ่ือประชาชน กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย 

แบบที่ 
พท.ใช้สอย 

(ตร.ม.) 

งบประมาณก่อสร้าง

ทั้งหมด 

(บาท) 

ค่าก่อสร้างโครงสร้าง

แบบตอกเขม็ 

(บาท) 

ค่าก่อสร้างโดย

เฉล่ีย 

 (บาท/ตร.ม.) 

ค่าก่อสร้างโครงสร้าง

โดยเฉล่ีย 

 (บาท/ตร.ม.) 

ช่วงเสา 

(ม.) 

1 36.00 276,000 128,729 7,667 3,576 3.25 

2 43.50 294,000 122,303 6,759 2,812 3.25 

3 322.00 1,784,000 722,596 5,540 2,244 3.25 

4 30.00 265,000 99,550 8,833 3,318 3.00 

5 56.00 487,000 138,210 8,696 2,468 4.00 

6 82.00 557,000 204,750 6,793 2,497 4.00 

7 77.00 579,000 202,901 7,519 2,635 4.00 

8 113.36 985,000 332,081 8,689 2,929 3.75 

9 125.90 1,083,000 326,793 8,602 2,596 3.50 

10 179.35 1,578,000 547,525 8,798 3,053 3.00 

11 169.09 1,422,000 464,290 8,410 2,746 3.50 

12 230.75 1,718,000 655,342 7,445 2,840 3.75 

13 240.44 2,080,000 728,169 8,651 3,028 4.00 

14 382.95 2,795,000 1,024,673 7,299 2,676 4.00 

15 605.60 4,423,000 2,105,186 7,304 3,476 4.00 

16 810.40 5,362,000 2,253,168 6,616 2,780 4.00 

17 1,015.20 5,942,000 2,431,256 5,853 2,395 4.00 

18 605.60 4,433,000 2,141,698 7,320 3,536 4.00 

19 810.40 5,491,000 2,377,392 6,776 2,934 4.00 

20 1,015.20 6,130,000 2,614,480 6,038 2,575 4.00 

21 605.60 4,485,000 2,195,874 7,406 3,626 4.00 

22 810.40 5,544,000 2,353,053 6,841 2,904 4.00 

23 1,015.20 6,183,000 2,615,141 6,090 2,576 4.00 

24 605.60 4,444,000 2,194,954 7,338 3,624 4.00 

25 780.40 5,466,000 2,352,852 7,004 3,015 4.00 

26 1,015.20 6,125,000 2,600,940 6,033 2,562 4.00 

27 338.37 2,257,000 908,754 6,670 2,686 4.25 

28 243.30 1,633,000 671,277 6,712 2,759 4.25 

29 242.00 1,746,000 655,555 7,215 2,709 3.50 

30 332.88 2,138,000 778,487 6,423 2,339 4.00 

 เฉล่ีย  7,245   2,864   

 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 953 393  
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ตารางที่ 4 แสดงค่าก่อสร้างโครงสร้างและระยะเสา โครงการแบบบ้านเพ่ือประชาชน ของกรมโยธาธกิารและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย 

แบบที่ ลักษณะพิเศษของคานโครงสร้าง 
โครงสร้าง 

(บาท/ตร.ม.) 

เฉล่ียโครงสร้าง 

(บาท/ตร.ม.) 

ช่วงเสา 

(ม.) 

4  3,318 3,186 3.00 

10  3,053   

1  3,576 2,877 3.25 

2  2,812   

3 มีคานต่อเนื่อง, มีคานยื่น 2,244   

9 มีคานต่อเนื่อง  2,596 2,683 3.50 

11  2,746   

29  2,709   

8  2,929 2,885 3.75 

12  2,840   

5 มีคานยื่น 2,468 2,869 4.00 

6 มีคานยื่น 2,497   

7 มีคานต่อเนื่อง 2,635   

13  3,028   

14 มีคานต่อเนื่อง 2,676   

15  3,476   

16  2,780   

17 มีคานต่อเนื่องหลายแนว 2,395   

18  3,536   

19  2,934   

20 มีคานต่อเนื่องหลายแนว 2,575   

21  3,626   

22  2,904   

23 มีคานต่อเนื่องหลายแนว 2,576   

24  3,624   

25  3,015   

26 มีคานต่อเนื่องหลายแนว 2,562   

30 มีคานต่อเนื่อง, มีคานยื่น 2,339   

27  2,686 2,722 4.25 

28  2,759   
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รูปที่ 2 แสดงค่าก่อสร้างงานโครงสร้างต่อพ้ืนที่ 

 

การออกแบบบา้นตน้แบบ เพือ่ประหยดัค่าก่อสรา้ง 

ในบทนี้ จึงได้น าเสนอการออกแบบที่อยู่อาศัยโดย

อาศัยเงื่อนไขดงัที่กล่าวมา ท าให้ได้รูปแบบที่พักอาศัยดัง

แสดงข้างล่าง หลักการออกแบบจะเน้นการใช้งานใน

ปัจจุบนั และความประหยัดเป็นหลัก ท าให้ได้แบบที่พักที่

ทันสมัย มีส่วนต่างๆ ครบถ้วน เหมาะกับยุคสมัยใน

ปัจจุบัน และยังมีราคาที่ถือว่าถูกกว่ารูปแบบอื่นๆ ที่

สามารถท าได้อีกด้วย จากตัวอย่างที่พักอาศัยที่น าเสนอ

เป็นแนวทางในการออกแบบเป็นที่พักอาศัย 2 ชั้น ขนาด 

3 ห้องนอน 3 ห้องน ้า โดยชั้นล่าง ประกอบไปด้วย ที่

จอดรถ ห้องรับแขก ห้องอาหารและห้องน า้ ส่วนชั้นบน

ประกอบด้วย ห้องนอนใหญ่พร้อมห้องน า้ 1 ห้อง และ

ห้องนอนเลก็อีก 2 ห้อง รวมพ้ืนที่ใช้งานประมาณ 180 

ตารางเมตร เพ่ือให้การออกแบบโครงสร้างประหยัดที่สดุ

ตามวัตถุประสงค ์ได้ผลตามรปูที่ 3-6  

 

 
 

 

(บาท / ตร.ม.) 

ช่วงเสา (ม.) 

รูปท่ี 3 รปูด้านหน้า 
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รูปท่ี 5 แสดงแปลนช้ันล่าง 

รูปท่ี 4 รปูด้านข้าง 

รูปท่ี 6 แสดงแปลนช้ันบน 
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สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

 

จากผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาโครงการแบบบ้าน

เ พ่ือประชาชน  ของกรมโยธาธิการและผั ง เมือ ง 

กระทรวงมหาดไทย จ านวน 30 แบบ ท าให้สามารถ 

สรปุผลได้ดงันี้  

1. ช่วงความยาวเสาที่ใช้ในการออกแบบและก่อสร้าง

อยู่ระหว่าง 3.00 – 4.25 ม. โดยที่พักอาศัยขนาดเลก็

นิยมที่  3.00-3.50 ม. ที่ พักอาศัยขนาดกลาง 3.50-

4.00 ม. และที่พักอาศัยขนาดใหญ่ 4.00- 4.25 ม. 

2. ระยะเสาส าหรับที่พักอาศัยทั่วไปที่เหมาะสมจะอยู่

ระหว่าง 3.50-4.00 ม. ซึ่งพบว่านิยมก่อสร้าง และค่า

ก่อสร้างอยู่ในเกณฑท์ี่ประหยัดอกีด้วย  

3. พบว่าค่าก่อสร้างที่ พักอาศัย ที่มีระยะห่างเสา 

3.50 ม. จะมีค่าก่อสร้างต่อพ้ืนที่ น้อยที่สุด สามารถ

น าไปใช้ออกแบบเพ่ือให้ประหยัดงบประมาณได้ด ี 

4. ข้อแนะน าส าหรับการออกแบบที่พักให้ประหยัดก็

คือ ควรออกแบบโครงสร้างให้ต่อเนื่ องกัน มีช่วงยื่น

ออกไปบางช่วง และเลือกใช้ช่วงเสาที่เหมาะสม จะน ามา

ซึ่งราคาก่อสร้างที่ประหยัดงบประมาณที่สดุ 
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