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  เขตรัฐ จนัทรา : การวเิคราะห์ค่าก่อสร้างเพื่อหาสัดส่วนราคางานของโครงการก่อสร้าง
ฝายและประตูระบายน ้า. อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : อ.ดร.ทยากร จารุชยัมนตรี. 89 หนา้. 
 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประมาณราคาโครงการก่อสร้างและหาสัดส่วนของราคา
ค่าก่อสร้างของโครงการก่อสร้างฝายและโครงการก่อสร้างประตูระบายน ้า เพื่อศึกษาความเป็นไป
ไดข้องโครงการ โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นโครงการก่อสร้างฝายและประตูระบายน ้า ของกรม
ชลประทาน ภาคตะวนัออก ในประเทศไทย ระหวา่งปี พ.ศ.  2546 - 2553                    
 จากผลการศึกษาพบวา่ราคาค่าก่อสร้างประตูระบายน ้าเฉล่ียต่อความกวา้งบานรวมเมตร
ละ  4,167,463 บาท  (+ 30 %)  ราคาค่าก่อสร้างฝายเฉล่ียต่อความยาวฝายรวมเมตรละ  224,522 บาท 
(+ 30 %)     

     สัดส่วนราคาของหมวดงานของโครงการก่อสร้างประตูระบายน ้า  ไม่พิจารณาหมวด
งานอ่ืน  ค่า Factor F  ค่าควบคุมงานจา้งเหมา  ค่าอ านวยการ พบวา่สัดส่วนหมวดงานดิน : หมวด
งานเสาเขม็ : หมวดคอนกรีต :  หมวดงานเหล็ก :   หมวดหินกรวดทราย :  หมวดงานบานระบาย จะ
อยูร่ะหวา่ง 12-30 % : 13-22 % : 19-29 % : 11-26 % : 2-7 % : 15-16 % ตามล าดบั   

     สัดส่วนราคาของหมวดงานของโครงการก่อสร้างฝาย  ไม่พิจารณาหมวดงานอ่ืน  ค่า 
Factor F  ค่าควบคุมงานจา้งเหมา  ค่าอ านวยการ  พบวา่สัดส่วนหมวดงานดิน : หมวดคอนกรีต : 
หมวดไมแ้บบ : หมวดเหล็กรูปพรรณ : หมวดหินกรวดทราย :  หมวดงานบานระบาย จะอยูร่ะหวา่ง 
7-20 % : 50-76 % : 8-13 % : 0.3-1 % : 6-17 % : 1-2 % ตามล าดบั 
 รูปแบบรายละเอียดของอาคารทดน ้า ลกัษณะภูมิประเทศ ท าเลท่ีตั้งของแต่ละโครงการ
ท่ีแตกต่างกนัท าใหป้ริมาณงานและอตัราราคาต่อหน่วยต่างกนั ส่งผลใหส้ัดส่วนราคางานของหมวด
งานหลกัๆ และราคาโครงการก่อสร้างต่างกนั 
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 The objectives of this study were to estimate the construction project cost of weir 
project and floodgate project, as well as to identify proportion of the construction costs in 
order to make a project feasibility study. The project samples are weir and floodgate projects 
of Royal Irrigation Department in the eastern part Thailand, between the year 2003 to 2010.  
 The equation to estimate the floodgate project cost is “4,167,463 X + 30% (Baht)” 
if X is the summation length of the floodgate. The floodgate construction project, excluding   
F-factor, managing cost, operating cost and other , has the proportion of direct construction 
cost of six parts: earth work : pile : concrete : steel : rock & sand : drainage gate is 
approximately 12-30% : 13-22% : 19-29% : 11-26% : 2-7% : 15-16% respectively. 
 The equation to estimate the weir project cost is “224,522 X + 30% (Baht)” if X is 
the summation length of the weir. The weir construction project, excluding F-factor, managing 
cost, operating cost and other , has the proportion of direct construction cost of six parts: 
earth work : concrete : formwork : steel : rock & sand : drainage gate is approximately 7-20% : 
50-76% : 8-13% : 0.3-1% : 6-17% : 1-2% respectively. 
 The construction detail, topography and site access of each construction project 
make the amount and unit cost different, resulting in the variation of cost proportion and 
project cost. 
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             สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร .ทยากร 
จารุชยัมนตรี อาจารยท่ี์ปรึกษาและ ควบคุมสารนิพนธ์ซ่ึงเป็นผูใ้หค้  าแนะน าในการท าวจิยัและ
แนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นประโยชน์     ต่อสารนิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นอยา่งมาก     รวมทั้ง
ไดรั้บการตรวจสอบแกไ้ขเพื่อความสมบูรณ์และถูกตอ้ง ขอกราบ ขอบพระคุณ อา จารย ์ดร.ขวญัชยั 
โรจนกนนัท ์และ อาจารย ์ดร.นนท ์ คุณค ้าชู ท่ีกรุณาเป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ 

             ขอขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควชิาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุก
ท่าน ตลอดจนวทิยากรและผูรู้้ทั้งหลายท่ีไดใ้หอ้งคค์วามรู้ ประสบการณ์ ใน สาขาวชิาการจดัการ
โครงการก่อสร้าง 
            ขอขอบคุณนายชยัวฒัน์  ศิริโชคปรีชา  ท่ีใหก้ารช่วยเหลือขอ้มูลเอกสาร(BOQ) ขอขอบคุณ
นายศราวธุ  ประเศรษโฐ ท่ีใหค้  าปรึกษาดา้นงานออกแบบงานชลประทาน ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ี 
โครงการก่อสร้าง 1 ส านกัชลประทานท่ี 9 จงัหวดัชลบุรี ท่ีอนุเคราะห์ใหก้ารช่วยเหลือเร่ืองขอ้มูล
เอกสารต่างๆ และเพื่อนๆพี่ๆรวมทั้งหวัหนา้งานทุกๆท่าน ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ ค าแนะน า และให้
ก าลงัใจจนสารนิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลงได ้
            ขอขอบพระคุณผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมิไดก้ล่าวนามมาขา้งตน้ท่ีช่วยใหง้านศึกษาน้ีด าเนินไป
จนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี ขา้พเจา้รู้สึกซาบซ้ึงเป็นอยา่งยิง่จึงใคร่ขอขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
        สุดทา้ยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูใ้หชี้วติรวมถึงทุกคนในครอบครัวจนัทราท่ีเป็น
ก าลงัใจ และใหก้ารสนบัสนุนเป็นก าลงัตลอดมาซ่ึงขา้พเจา้ขอระลึกพระคุณท่านตลอดไป 
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