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บทคดัย่อ 
 

 ในงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบตน้ทุนการล าเลียงวสัดุก่อผนงัของอาคารไม่

เกิน 6 ชั้นโดยวิธีการใช้แรงงาน การใช้กวา้นสลิงและการใช้เครน ในการล าเลียงวสัดุก่อผนงั และ

แบ่งกรณีของวสัดุก่อผนงัออกเป็น 2 กรณีคือ วสัดุก่อผนงักรณีผนงัอิฐมวลเบาและวสัดุก่อผนงักรณี

ผนงัอิฐมอญ เพื่อศึกษาถึงการจดัการ ขั้นตอนการล าเลียงวสัดุ ตน้ทุนในการล าเลียงวสัดุทั้งทางดา้น

แรงงาน และเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ท่ีใช้ในการล าเลียงและน ามาเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ความ

เหมาะสม ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางการตดัสินใจเลือกวิธีการล าเลียงวสัดุก่อผนงัตามรูปแบบอาคาร

ต่างๆ 

 ผูท้  าวิจยัได้เลือกศึกษาโครงการภายในจงัหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการท่ีใช้ศึกษามีการ

จดัการดา้นการล าเลียงวสัดุก่อผนงัและกรณีของวสัดุก่อผนงัแบ่งได ้4 กลุ่มคือ การล าเลียงวสัดุก่อ

ผนงักรณีผนงัอิฐมวลเบาโดยใช้แรงงาน การล าเลียงวสัดุก่อผนงักรณีผนงัอิฐมอญโดยใช้แรงงาน 

การล าเลียงวสัดุก่อผนงักรณีผนงัอิฐมวลเบาโดยใชก้วา้นสลิง และการล าเลียงวสัดุก่อผนงักรณีผนงั

อิฐมอญโดยใชก้วา้นสลิง โดย การล าเลียงวสัดุก่อผนงัโดยใชแ้รงงานนั้นเป็นอาคารประเภทบา้นพกั

อาศยั 2 ชั้น และการล าเลียงวสัดุก่อผนงัโดยใชก้วา้นสลิงนั้นเป็นอาคารท่ีมีความสูงตั้งแต่ 4-6 ชั้น 

แต่เน่ืองจากการล าเลียงโดยใช้เคร่ืองจกัรประเภทเครนนั้นเป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบนัเน่ืองจาก
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สามารถล าเลียงไดร้วดเร็วแมจ้ะมีค่าเช่ารายวนัท่ีสูงมาก จึงน าขอ้มูลการล าเลียงวสัดุก่อผนงัโดยใช้

เครนมาเป็นส่วนประกอบในการตดัสินใจในการเปรียบเทียบเพื่อเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการ

ตดัสินใจในการเลือกวธีิล าเลียงวสัดุก่อผนงัส าหรับอาคารไม่เกิน 6 ชั้น 

 จากขอ้มูลท่ีได้มีผลขอ้มูลด้านต้นทุนอยู่ใน 2 แบบคือ ผลขอ้มูลด้านตน้ทุนจากการเก็บ

ขอ้มูลจริง ซ่ึงเป็นผลของตน้ทุนท่ีท าการวิเคราะห์ตน้ทุนมาจากขอ้มูลจริงท่ีเก็บขอ้มูลไดจ้ากหน้า

งานจริง และผลขอ้มูลดา้นตน้ทุนจากสมมุติฐานเป็นผลของขอ้มูลท่ีมาจากผลขอ้มูลดา้นตน้ทุนจริง

น ามาวิเคราะห์หาตน้ทุนในการล าเลียงวสัดุของในแต่ละชั้นความสูงและในแต่ละวิธีการล าเลียง 

โดยจากผลจากการศึกษาน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบไดผ้ลดงัน้ี 1.การเปรียบเทียบตน้ทุน

การล าเลียงวสัดุก่อผนงัในแนวด่ิงโดยวิธีแรงงานและกวา้น สลิง พบว่า อาคารพกัอาศยั 2 ชั้นนั้น

เหมาะสมกับการล าเลียงวสัดุก่อผนังโดยใช้วิธีแรงงานเพราะมีระยะการล าเลียงท่ีใกล้สามารถ

ล าเลียงไดอ้ยา่งรวดเร็ว อาคารพกัอาศยั 4-6 ชั้นนั้น วธีิกวา้นสลิงจึงเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดเน่ืองจาก

ใช้แรงงานในจ านวนท่ีเท่ากับการล าเลียงข้ึนบา้นพกัอาศยั 2 ชั้นและยงัสามารถล าเลียงถึงชั้นท่ี

ตอ้งการท างาน และการล าเลียงวสัดุก่อผนงักรณีผนงัอิฐมวลเบานั้นมีตน้ทุนการล าเลียงท่ีถูกกวา่การ

ล าเลียงวสัดุก่อผนงักรณีผนงัอิฐมอญ เพราะ ปริมาณวสัดุต่อตารางเมตรและประเภทของวสัดุนั้น

นอ้ยกวา่การล าเลียงวสัดุก่อผนงักรณีผนงัอิฐมอญ 2. การเปรียบเทียบตน้ทุนการล าเลียงวสัดุก่อผนงั

ในแนวด่ิงส าหรับวิธีการและรูปแบบต่างๆ พบว่า การล าเลียงวสัดุก่อผนงัไม่รวมค่าอุปกรณ์และ

เคร่ืองจกัร คือ กวา้นสลิงและเครน เครนมีค่าแรงงานในการล าเลียงท่ีต ่าท่ีสุดเน่ืองจากใช้แรงงาน

น้อยและสามารถล าเลียงได้ปริมาณมากกว่า รองมาคือกวา้นสลิง และแรงงาน เน่ืองจากวิธีการ

ล าเลียงโดยใช้แรงงานนั้นเป็นตน้ทุนล าเลียงแบบต่อชั้นดงันั้นเม่ือล าเลียงชั้นสูงข้ึนค่าแรงงานใน

การล าเลียงก็มากข้ึนเป็นเท่าตวัอีกด้วย แต่หากรวมค่าเช่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ พบว่า เครนมี

ตน้ทุนท่ีถูกท่ีสุดแมว้า่จะรวมค่าเครนไปแลว้แต่ตน้ทุนท่ีถูกกวา่วิธีแรงงานอยูท่ี่ตั้งแต่ชั้นท่ี 3 ข้ึนไป 

3. การเปรียบเทียบตน้ทุนการล าเลียงวสัดุก่อผนังในแนวด่ิงระหว่างก่อนและหลงัการปรับปรุง

วิธีการโดยวิธีกวา้นสลิง ปัญหาของการล าเลียงโดยวิธีกวา้นสลิงท่ีพบจากการศึกษา คือ การจดั

หนา้ท่ีแรงงานไม่เหมาะสม อุปกรณ์ไม่เหมาะสม และขั้นตอนการท างานไม่เหมาะสม ท าให้ล าเลียง

วสัดุก่อผนงัไดป้ริมาณไม่เหมาะสมกบัค่าจา้งแรงงานรายวนั จึงมีการปรับการจดัการการล าเลียง

วสัดุก่อผนงัโดยจดัหนา้ท่ีแรงงาน เพิ่มเรือในการล าเลียง เพื่อลดปัญหาแรงงานไร้ประสิทธิผล ผล
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จากการคาดการการปรับปรุงขั้นตอนการล าเลียงวสัดุก่อผนงัโดยวธีิกวา้นสลิงนั้นสรุปไดว้า่มีตน้ทุน

ท่ีต ่าลงเน่ืองจากแรงงานสามารถล าเลียงวสัดุไดป้ริมาณมากข้ึนในขณะท่ีเวลาและค่าจา้งแรงงานเท่า

เดิม 

 โดยสรุปการท าสัญญาจดัจา้งในการล าเลียงวสัดุก่อผนงัควรค านึงถึงการล าเลียงวสัดุเพราะ

แต่ละโครงการย่อมมีความแตกต่างกนั การจดัการก็ย่อมมีความแตกต่าง การจดัซ้ือจดัจา้งระหว่าง

ผูรั้บเหมาและผูค้วบคุมงานตอ้งมีการตกลงในดา้นการจดัการท่ีจดัเจนเพื่อป้องกนัความขดัแยง้ท่ีอาจ

เกิดข้ึนในภายหลงั 
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ABSTRACT 
 

This research aims to compare the cost of transporting the wall material masonry of a 

building up to 6 floors by laboring, using the winch and crane slings to transport the wall material 

masonry. Diving the case of wall material masonry into two cases ; Autoclaved Aerated Concrete 

(AAC) and Brick to study the process management of transporting materials which are the cost of 

labor transporting materials and equipped machinery used in transporting to compare the optimal 

analyze of proper wall material masonry transporting. 

The housing development projects in Chiang Mai were studied in this research was 

divided into 4 groups; Autoclaved Aerated Concrete transporting by labor, Brick transporting by 

labor, Autoclaved Aerated Concrete transporting by equipped machinery, Brick transporting by 

equipped machinery. Nowadays crane sling is preferred to use in transporting because of the 

convenience. Therefore the transporting by carne sling must be studied to compare the wall 

material masonry transporting of a building up to 6 floors in this research. 

Based on this research, there are two results of cost data; 1.The real collected cost data 

which is the result of the analyzed cost data of side constructions. 2. The hypothesis cost data 
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which is the result of the real collected cost data to analyses the cost of transporting the material 

masonry for each storey and transporting. 

The result of the analyzed data to compare the transporting of wall material masonry; 1. To 

compare the cost of the vertical wall material masonry transporting by labor and using the winch 

found that transporting of wall material masonry by labor is proper for two-story building because 

of the short length. The transporting of wall material masonry by the winch is proper for the 

building up to 4-6 floors because using the same amount of labors and able to transport to the 

selected floors. (AAC) transporting is cheaper than the Brick transporting because of the amount 

of material per square meters. 2. The compared cost of the vertical wall material masonry 

transporting and others found that crane sling has the lowest labor cost for the wall material 

masonry transporting (the winch and crane slings) without the equipped machinery rental. It has 

the lowest cost and also high transporting ability meanwhile winch and labor respectively cost. 

Due to wall material masonry transporting by labor is the transporting cost by floors. Therefore 

the higher floor must have the higher double cost to transport. However, if the equipped 

machinery rental is included, crane sling has the lowest cost when compare with the labor in case 

of the wall material masonry transporting is on the 3rd and above. Hence, the wall material 

masonry transporting in height from 2 to 4 storey with the responsible for the cost by contractor, 

labor supply is appropriate. 3. The cost comparison of the vertical wall material masonry 

transporting in pre study and post study. The problems of the winch transporting are the 

inappropriate duty of labor, inappropriate equipment and inappropriate process cause 

unproductive work with the daily labor wage .To manage the position of labor of the wall 

material masonry transporting by increasing the number of bucket must be processed to decrease 

the inefficiency labor. The result of the post study of the winch transporting is shown when the 

labor have higher  transporting ability meanwhile the timing and labor wage remain the same can 

lead to the lower cost.    
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In summary, the process of wall material masonry transporting must be concerned in the 

employment contract because the different building project has different process. Contract 

between contractors and foreman must be clarified to avoid the later conflicts. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


