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นิพนธ์ ลักขณาอดิศร 

วิศวกรควบคุม ระดับสามัญวิศวกรโยธา

การ
เขียนบทความตอนนี้เกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างที่ 

ผมดูแล มีการท�าการก่อสร้างระดับพื้นผิดพลาด เมื่อ

สอบถามหาสาเหตุพบว่าวิศวกรสนามที่ท�าการควบคุมงานก่อสร้าง 

ได้น�าค่าระดับพื้นมาจากแบบก่อสร้างท่ีผิดพลาด เหตุเกิดจากแบบ 

สถาปัตย์กับแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างให้ค่าระดับท่ีขัดแย้งกัน 

แต่วิศวกรสนามคนนั้นกลับใช้ค่าระดับอ้างอิงจากแบบวิศวกรรม

โครงสร้างแทนแบบสถาปัตยกรรม ทั้งที่ควรยึดค่าระดับจากแบบ

สถาปัตยกรรมเป็นหลกั ผมจงึตระหนกัขึน้ได้ว่าวศิวกรจบใหม่อาจจะ

ยังไม่เข้าใจที่มาของแบบก่อสร้างแต่ละชุดท่ีใช้ท่ีหน้างาน เพราะใน

ห้องเรียนในมหาวิทยาลัยนั้น อาจไม่มีเนื้อหาที่ท�าให้เข้าใจได้อย่าง

แท้จริง หรืออาจจะหลงลืมตามกาลเวลา เพราะได้แต่เรียนแต่ไม่ได้

น�ามาปฏิบัติ พอมาปฏิบัติงานจริงถ้าไม่มีใครมาคอยปัดฝุ่นให้ก็อาจ

เกิดความผิดพลาดได้ คบเด็กสร้างบ้านในตอนน้ีจะขอพูดถึง

ววิฒันาการของแบบก่อสร้างครบั จะได้ทราบว่ารปูแบบไหนเกดิก่อน 

เกิดหลัง และมีความแตกต่างกันอย่างไรเมื่อพบข้อขัดแย้งจะท�าให้

สามารถวิเคราะห์ได้ว่าควรจะอ้างอิงจากแบบชุดไหน

 เพื่อความเข้าใจในรายละเอียดเรื่องแบบก่อสร้างได้เห็น

ภาพมากยิง่ขึน้ผมขออธบิายไปตามล�าดบัของวงจรงานก่อสร้าง วงจร

ก่อสร้างเรียกให้ดูเป็นภาษาวิชาการว่าวัฏจักรงานก่อสร้าง ดังนี้

1) ความต้องการ (Want) เมือ่มคีวามต้องการทีจ่ะได้สิง่ปลกู

สร้างหลังหนึ่งขึ้นมาในที่ดินผืนหนึ่งขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นเพื่ออยู่อาศัย 

เพือ่การพาณชิย์ เพือ่เป็นโรงงานหรอืสถานปฏบิตักิารใดๆ ผมขอเรยีก

ผู้ที่มีความต้องการนี้ว่า “เจ้าของโครงการ” ก็แล้วกัน เมื่อเจ้าของ

โครงการไม่มคีวามรูใ้นการก่อสร้างจงึเกิดการว่าจ้างผูท้ีม่คีวามรูค้วาม

ช�านาญในงานก่อสร้างเข้ามาดูแลโครงการของเขา ซึ่งอาจจะเป็น  

บ.ที่ปรึกษา และควบคุมงานก่อสร้างเป็นตัวแทนเจ้าของโครงการใน

การด�าเนนิการ หรอืเจ้าของจะเป็นคนประสานงานเองโดยการว่าจ้าง 

บ.รับออกแบบงานก่อสร้างเข้ามาดูแล

2) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) ทางผูช้�านาญการ

ก่อสร้างคนแรกที่จะเข้ามาดูแลโครงการก็คือสถาปนิก ที่จะต้องเข้า

มาสอบถามความต้องการของเจ้าของโครงการว่าต้องการสิ่งปลูก-

สร้างรูปแบบไหน เพื่อวัตถุประสงค์อะไร จะได้น�าข้อมูลด้านความ

ต้องการนี้ไปออกแบบ โดยการออกแบบนี้จะต้องถูกต้องตามหลัก

สถาปัตยกรรม และถูกต้องตามกฎหมายที่ได้ก�าหนดกรอบในการ

ออกแบบเอาไว้ แบบก่อสร้างแบบแรกทีก่�าเนดิขึน้เราเรยีกว่าแบบร่าง

ทางสถาปัตยกรรม “Draft Drawing” เพื่อให้ทางสถาปนิกได้น�าเสนอ

แบบก่อสร้าง
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ให้เจ้าของโครงการตัดสินใจเลือกรูปแบบท่ีต้องการ Draft Drawing 

อาจมจี�านวนหลากหลายรปูแบบหรอืมแีค่รปูแบบเดยีวกไ็ด้ ขึน้กับว่า

ทางสถาปนิกจะร่างแบบได้ตรงตามความต้องการของเจ้าของ

โครงการหรือไม่ วัตถุประสงค์ของแบบ Draft Drawing เพียงเพื่อ

เป็นต้นแบบหรือแนวทางในการพัฒนาแบบต่อให้ตรงใจเจ้าของ

โครงการเท่านั้น รายละเอียดของแบบจะเป็นเพียงคร่าวๆ เพื่อให้เห็น

การวางผงัของสิง่ปลกูสร้างว่ามกีารใช้สอยพืน้ทีอ่ย่างไร รปูร่างหน้าตา

คร่าวๆ ของสิ่งปลูกสร้างว่าจะมีรูปทรงอย่างไร เม่ือได้แบบคร่าวๆ 

ทีถ่กูใจเจ้าของโครงการแล้ว จะท�าการศกึษาความเป็นไปได้ของงาน

ก่อสร้าง หากเพือ่พกัอาศยักจ็ะท�าการประมาณการต้นทนุการก่อสร้าง 

ระยะเวลาก่อสร้าง งบกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในช่วงงานก่อสร้าง แต่

หากเป็นการปลูกสร้างเพื่อการลงทุนทางธุรกิจก็จะด�าเนินการหา

ค่าตัวแปรที่ส�าคัญต่างๆ ประกอบการตัดสินใจลงทุน เช่น NPV, IRR, 

Gross Profit ฯลฯ เพื่อให้ทางเจ้าของโครงการ

พิจารณาตัดสินใจว่าจะด�าเนินการต่อหรือไม่

3) การประมูลงาน (Bidding) เมื่อ

เจ้าของโครงการตัดสินใจว่าจะด�าเนินการต่อ 

ทางสถาปนิก และวิศวกรจะท�าการพัฒนาแบบ

ต่อไป โดยมีสถาปนิกเป็นคนก�าหนดรูปแบบ

สถาปัตยกรรมทีใ่ช้เป็นหลกัให้ทางวศิวกรพฒันา

รูปแบบทางวิศวกรรมประกอบ ซึ่งประกอบด้วย

รปูแบบทางวศิวกรรมด้านต่างๆ เช่น ทางวศิวกร

โครงสร้างจะออกแบบในส่วนงานโครงสร้างอาคาร ได้แก่ เสาเข็ม 

ฐานราก เสา คาน พื้น ผนังรับแรง ฯลฯ วิศวกรไฟฟ้าจะออกแบบงาน

ระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นงานไฟฟ้าก�าลงั ไฟฟ้าสือ่สาร วศิวกรเครือ่งกล

จะออกแบบงานสุขาภิบาล ระบบขนส่งแนวดิ่ง ระบบป้องกันอัคคีภัย  

ฯลฯ ในกรณีเป็นบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปทางวิศวกรโยธาจะสามารถ

ก�าหนดรูปแบบทางวิศวกรรมทั้งหมดให้ได้เลย (เนื่องจากมีความซับ

ซ้อนของงานน้อย) รูปแบบต่อไปที่ถูกพัฒนาต่อจากแบบร่างก็คือ 

แบบเพื่อการประมูลจัดจ้าง “For Bidding Drawing” รูปแบบนี้จะมี

รายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ

ประมาณราคา ในการด�าเนนิการจดัจ้างเพือ่การก่อสร้าง แบบนีจ้ะถกู

ส่งให้ทางผูรั้บเหมาประเมนิราคาค่าก่อสร้าง และท�าการต่อรองราคา

โดยอ้างอิงจากแบบชุดน้ีเป็นหลัก ฉะน้ันสัญญาจ้างก่อสร้างจะใช้

แบบชุด Bidding เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

4) การก่อสร้าง (Construction) ปกตกิารจดัจ้างผูร้บัเหมาจะ

ใช้เวลาประมาณ 2 เดือนหลังจากเชิญผู้รับเหมาเข้าประกวดราคา 

(งานอาคารสงูทัว่ไป) ทางสถาปนกิ และวศิวกรผูอ้อกแบบใช้ช่วงเวลา

ในการจัดจ้างนี้แหละ ในการพัฒนาแบบก่อสร้างต่อไป โดยเพิ่มเติม

ในส่วนรายละเอยีดเพือ่ใช้ในงานก่อสร้างจรงิ จนเมือ่ถงึเวลาจะด�าเนนิ

การก่อสร้างจริง แบบก่อสร้างจะถกูพฒันาจนเป็นแบบทีเ่รยีกว่า “For 

Construction Drawing” และถูกน�าส่งให้ทางผู้รับเหมาใช้อ้างอิงใน

การท�างานจริง 

แต่ For Construction Drawingนั้นยังคงน�าไปใช้ในการ 

ก่อสร้างจริงไม่ได้เสียทีเดียว เนื่องจากแบบจะไม่ได้ระบุข้อมูลราย

ละเอียดต่างๆ ไว้ครบถ้วนพร้อมส�าหรับทางวิศวกรสนามน�าไปใช้ได้

ทันที ฉะนั้นทางหน้างานจะท�าการน�าแบบ For Construction Draw-

ing มาท�าการบูรณาการกันใหม่ ทั้งแบบทางสถาปัตยกรรรม และ

แบบทางวิศวกรรมสาขาต่างๆ ภาษาหน้างานเขาเรียกว่า ”การซิงค์

แบบ” ทีม่าจากภาษาองักฤษ ค�าว่า Synconize หรอืเรยีกกนัอกีอย่าง

ว่า “การเคลียร์แบบ” จนได้แบบก่อสร้างที่มีรายละเอียดครบถ้วน

พร้อมใช้เรียกว่า “Shop Drawing” ในบ้านเราผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใน

การเคลียร์แบบจะเป็นทางผู้รับเหมาเป็นผู้ด�าเนินการ โดยมีทางทีม

งานที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ตรวจสอบ และอนุมัติใช้ใน

การท�างาน โดยจะท�าการก่อสร้างไปเคลยีร์แบบ

กันไป ทั่วไปจะท�าแผนงานในการท�า Shop 

Drawing ให้เสรจ็ก่อน ตามแผนงานก่อสร้างงาน

ที่ต้องใช้แบบชุดนั้นๆ

5) การใช้งาน (Use) เมื่อทางผู้รับเหมา

ด�าเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ โดยปกติ

แล้วจะมรีายละเอยีดย่อยๆ บางส่วนมกีารแก้ไข

จากแบบ For Construction Drawing สาเหตุ

จากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทีห่น้างานสนาม 

หรือพบว่ารายละเอียดของแบบแต่ละระบบขัดแย้งกัน หรือแบบที่

ก�าหนดไม่สามารถด�าเนนิการก่อสร้างจรงิได้ หรอืเกดิการเปลีย่นแปลง

รปูแบบจากทางเจ้าของโครงการระหว่างการก่อสร้าง ฯลฯ ทางวศิวกร 

และสถาปนิกทั้งส่วนงานออกแบบ และส่วนงานก่อสร้างจะท�าการ

สรุปรูปแบบร่วมกันใหม่ ทางผู้รับเหมาจะท�าการพัฒนาแบบจาก 

Shop Drawing โดยปรบัปรงุรายละเอยีดต่างๆ ให้ตรงกบัทีไ่ด้ก่อสร้าง

จริง เราเรียกแบบชุดนี้ว่า “As Built Drawing” ซึ่งทางผู้รับเหมา 

จะส่งมอบ As Built Drawing ให้กับเจ้าของโครงการ วัตถุประสงค์

ของการม ีAs Built Drawing คอืเพือ่ใช้ในการอ้างองิในการดแูลรกัษา

อาคารหลังนั้นๆ หลังจากมีการใช้งานอาคาร และยังใช้ในการอ้างอิง

ในการปรับปรุงอาคารในอนาคตอีกด้วย

หากคณุมคี�าถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์
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