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►►Earth work calculationEarth work calculation
►►Construction techniquesConstruction techniques



Earth work calculationEarth work calculation
((การคํานวณงานดนิการคํานวณงานดนิ))

►►ในการปรับระดับหากปริมาณดินตัดในการปรับระดับหากปริมาณดินตัด  และดินถมและดินถม  มีปริมาณใกลเคียงกันแลวมีปริมาณใกลเคียงกันแลว    จะจะ
เปนการประหยัดงบประมาณเปนการประหยัดงบประมาณ  และมีความสะดวกในการกอสรางและมีความสะดวกในการกอสราง  ดังนั้นการดังนั้นการ
ปริมาณดินตัดปริมาณดินตัด  และดินถมและดินถม  จึงตองมีการคํานวณคราวๆจึงตองมีการคํานวณคราวๆ  ระหวางการออกแบบระหวางการออกแบบ  ซึ่งซึ่ง
มีหลายวิธีดังตอไปนี้มีหลายวิธีดังตอไปนี้
11. . Spot LevelsSpot Levels
22. . GridGrid
33. . Average End MethodAverage End Method
44. . ContoursContours



การวัดพื้นที่การวัดพื้นที่
►► การวัดพื้นที่การวัดพื้นที่  ที่จะนํามาที่จะนํามา x  x ความสูงความสูง  ในใน

สูตรการหาปริมาตรสูตรการหาปริมาตร  สามารถทําไดโดยสามารถทําไดโดย
1. Simple Measurement 
โดยการใชสูตรหาพื้นที่ของ สามเหลี่ยม, 
สี่เหลี่ยม เปนตน
2. Graph Overlay
3. Planimeter (เครื่องมือวัดพื้นที)่
4. Area Command (ACAD 
Programme) เมื่อเขียนแบบโดย
คอมพิวเตอร สามารถใชคําสั่ง Area ใน
การหาพื้นทีไ่ด



หลักการเบื้องตนหลักการเบื้องตน

►► 1. 1. จากจาก  PlanPlan  การใชสูตรการหาการใชสูตรการหา
ปริมาตรปริมาตร  == Area x DepthArea x Depth
หรือพื้นที่หรือพื้นที่  x x ความลึกความลึก  นั่นเอง

►► 2. 2. จากจาก  SectionsSections  การใชสูตรการใชสูตร
การหาปริมาตรเฉลี่ยการหาปริมาตรเฉลี่ย
== Average area x Average area x 
LengthLength
หรือหรือ  พื้นที่เฉลี่ยพื้นที่เฉลี่ย  x x ระยะหาง

นั่นเอง

ระยะหาง



วิธีที่วิธีที่  1. Spot levels1. Spot levels
►► ใชในพื้นที่เล็กๆใชในพื้นที่เล็กๆ  และมีสภาพความลาดและมีสภาพความลาด

ชันแบบชันแบบ  Uniform Uniform โดยใชโดยใช
หลักการของปริซึมหลักการของปริซึม

►► ตัวอยางสมมุติใหปรับพื้นที่ตัวอยางสมมุติใหปรับพื้นที่  ABCD ABCD 
ใหมีใหมี  FF=122.00 FF=122.00 โดยทิ้งขอบโดยทิ้งขอบ
แนวดิ่งแนวดิ่ง

►► หาคาระดับเดิมที่หาคาระดับเดิมที่  A,B,C,DA,B,C,D
A=123.00A=123.00
B=122.50B=122.50
C=124.30C=124.30
D=123.80D=123.80

►► หาคาความลึกของการปรับประดับใหมหาคาความลึกของการปรับประดับใหม
A = 123.00A = 123.00--122.00=1.00122.00=1.00
B = 122.50B = 122.50--122.00=0.50122.00=0.50
C = 124.30C = 124.30--122.00=2.30122.00=2.30
D = 123.80D = 123.80--122.00=1.80122.00=1.80
ทั้งสิ้นทั้งสิ้น  == 1.00+0.50+2.30+1.801.00+0.50+2.30+1.80
= 5.60= 5.60
เฉลี่ยเฉลี่ย  == 5.60/4 = 1.405.60/4 = 1.40

►► คํานวณปริมาตรคํานวณปริมาตร  จากจาก  พทพท..xxความลึกความลึก
== (9x6) x 1.40(9x6) x 1.40
== 75.6 m75.6 m33



วิธีที่วิธีที่  2. Grid2. Grid

►► ใชในกรณีที่พื้นที่ขนาดใหญใชในกรณีที่พื้นที่ขนาดใหญ
ขึ้นขึ้น  เปนพื้นทีม่ีความลาดชันเปนพื้นทีม่ีความลาดชัน
ไมสม่ําเสมอไมสม่ําเสมอ

►► โดยตีตารางแบงพื้นที่เปนโดยตีตารางแบงพื้นที่เปน
สวนๆจากพื้นที่ใหญสวนๆจากพื้นที่ใหญ  แลวแลว
คํานวณจากการหาคาความลึกคํานวณจากการหาคาความลึก
เฉลี่ยที่ทุกๆมุมของสวนที่แบงเฉลี่ยที่ทุกๆมุมของสวนที่แบง
ออกมาออกมา  xx  พื้นที่ของแตละพื้นที่ของแตละ
สวนนั้นสวนนั้น

►► โจทยใหมีคาระดับใหมโจทยใหมีคาระดับใหม  ==
120 120 มม..



Grid method (cont)Grid method (cont)

►► แบงพื้นที่ออกเปนสี่เหลี่ยมขนาดแบงพื้นที่ออกเปนสี่เหลี่ยมขนาด
เทาๆกันเทาๆกัน  พยายามใหลงตัวมากที่สุดพยายามใหลงตัวมากที่สุด  
((หากเหลือเศษใหแบงคํานวณตางหากหากเหลือเศษใหแบงคํานวณตางหาก))  
ในกรณีนี้แบงออกเปนขนาดในกรณีนี้แบงออกเปนขนาด  3x33x3

►► โดยที่มุมของโดยที่มุมของ
a a จะรวมกันจะรวมกัน  1 1 สี่เหลี่ยมยอยสี่เหลี่ยมยอย
b b จะรวมกันจะรวมกัน  2 2 สี่เหลี่ยมยอยสี่เหลี่ยมยอย
c c จะรวมกันจะรวมกัน  3 3 สี่เหลี่ยมยอยสี่เหลี่ยมยอย  
d d จะรวมกันจะรวมกัน  4 4 สี่เหลี่ยมยอยสี่เหลี่ยมยอย
ปริมาตร
= พท.สี่เหลี่ยมยอยx[(total a)+(2xtotal b)+(3xtotal c)+(4xtotal d)]

4



Grid method (cont)Grid method (cont)

►► a = 4.2+3.3+4.9+6.5+6.9  = 25.8a = 4.2+3.3+4.9+6.5+6.9  = 25.8
►► b = 4.0+3.8+3.7+3.5+3.9+5.1+6.7+6.8+5.8+4.9 = 48.2b = 4.0+3.8+3.7+3.5+3.9+5.1+6.7+6.8+5.8+4.9 = 48.2
►► c = 5.3c = 5.3
►► d = 4.7+4.6+4.3+4.2+5.6+5.7 = 29.1d = 4.7+4.6+4.3+4.2+5.6+5.7 = 29.1
►► Volume Volume = (3x3)x= (3x3)x[(25.8)+(2x48.2)+(3x5.3)+(4x29.1)[(25.8)+(2x48.2)+(3x5.3)+(4x29.1)

44
= 9x63.6= 9x63.6
= 572.4 m= 572.4 m33



วิธีที่วิธีที่  3. Average End Method3. Average End Method

►► ใชในการคํานวณงานดินจากรูปตัดใชในการคํานวณงานดินจากรูปตัด
หลายๆรูปหลายๆรูป  โดยใชหลักการทรงโดยใชหลักการทรง
ปริซึมปริซึม  ที่มีสองระนาบขนานกนัที่มีสองระนาบขนานกนั

►► สูตรสูตร  ปริมาตรปริมาตร
= = ระนาบระนาบ1+1+ระนาบระนาบ22 x x สูงสูง

22
►► เปนวิธีที่งายและนิยมที่สุดเปนวิธีที่งายและนิยมที่สุด  แตแต

ผลลัพทมักจะมากเกินกวาคาจริงผลลัพทมักจะมากเกินกวาคาจริง  
เหมาะกับการคํานวณรูปตัดถนนเหมาะกับการคํานวณรูปตัดถนน



Average End Method (cont)Average End Method (cont)
ตัวอยางตารางคาํนวณตัวอยางตารางคาํนวณ

Total



Average End Method Average End Method 
(cont)(cont)



Average End Method (cont)Average End Method (cont)

20
20
17

A 0

A+40
B

48
42
24
10

45
33
17

0A+20

6
8

3

7

900
660
289

60
119

1849 179



วิธีที่วิธีที่  4. Contours4. Contours

►► เปนอีกวิธีหนึ่งที่งายเปนอีกวิธีหนึ่งที่งาย  สะดวกสะดวก  
และนิยมที่สุดและนิยมที่สุด  เพราะไมตองทําเพราะไมตองทํา
การตัดการตัด  sections sections สามารถสามารถ
คํานวณไดจากผังเลยคํานวณไดจากผังเลย  ใชกับใชกับ
พื้นที่ที่มีการปรับระดับไมเปนพื้นที่ที่มีการปรับระดับไมเปน  
UniformUniform

►►สูตรสูตร  ((แบบงายแบบงาย))  ปริมาตรปริมาตร
== Interval x Interval x ((พืน้ที่พืน้ที่  1 + 1 + พื้นที่พื้นที่  2 2 
+ + พืน้ที่พืน้ที่  3 +3 +……))



Contours method (cont)Contours method (cont)

►► สูตรที่กลาวมาขางตนจะเปนการประเมินคราวๆสูตรที่กลาวมาขางตนจะเปนการประเมินคราวๆ  หากตองการละเอียดขึ้นหากตองการละเอียดขึ้น  มีความเที่ยงตรงมากขึ้นมีความเที่ยงตรงมากขึ้น  
จะใชวิธีจะใชวิธี  Adjusted area contour method Adjusted area contour method โดยมีการปรับคาเฉลี่ยดังนี้โดยมีการปรับคาเฉลี่ยดังนี้

ปรมิาตรคินถมปรมิาตรคินถม  == Interval {Interval {55//66F1 + F2 + F3 +F1 + F2 + F3 +……+ + 55//66Fx}Fx}



ปรมิาตรคินขุดปรมิาตรคินขุด  == Interval {Interval {55//66C1 + F2 + F3 +C1 + F2 + F3 +……+ + 55//66Fx}Fx}
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Bulking FactorBulking Factor

►►โดยทั่วไปการขุดดินจะไดดินมากกวาที่ประเมินไวโดยทั่วไปการขุดดินจะไดดินมากกวาที่ประเมินไว  เรียกคานี้วาเรียกคานี้วา  
Bulking factor Bulking factor โดยขึ้นอยูกับประเภทของดินโดยขึ้นอยูกับประเภทของดิน  กลาวคือยิ่งดินกลาวคือยิ่งดิน
หยาบหยาบ//หินหิน  จะมีคาจะมีคา  bulking factor bulking factor สูงกวาดินละเอียดสูงกวาดินละเอียด  โดยทั่วไปโดยทั่วไป
มักใชคามักใชคา  10%10%

►► สําหรับปริมาณการนําดินไปทิ้งสําหรับปริมาณการนําดินไปทิ้ง  ใหคํานวณใหคํานวณ  130% 130% ของดินที่ขุดออกมาของดินที่ขุดออกมา
►► สําหรับปริมาณการนําดินมาเพิ่มสําหรับปริมาณการนําดินมาเพิ่ม  ใหคํานวณใหคํานวณ  110% 110% ของดินถมของดินถม



โจทยโจทย  การคํานวณการคํานวณ  Bulking FactorsBulking Factors

►► ใหรถบรรทุกใหรถบรรทุก  10 10 ลบลบ..มม..  เขามาขนดินในพื้นที่โครงการหนึ่งเขามาขนดินในพื้นที่โครงการหนึ่ง  ประมาณการวามีประมาณการวามี
ปริมาตรดินตัดปริมาตรดินตัด  1500 1500 ลบลบ..มม..  ดินถมดินถม  1232 1232 ลบลบ..มม..

ใชใช  10% 10% ในการเอาดินไปถมในการเอาดินไปถม
1232 = 110% x 1232 = 110% x ปริมาตรดินที่ใชปริมาตรดินที่ใช
ฉะนั้นฉะนั้น  ปริมาตรดินที่ใชปริมาตรดินที่ใช  == 1232/1.10 = 1120 1232/1.10 = 1120 ลบลบ..มม..
คงเหลือดินคงเหลือดิน == 15001500--1120=380 1120=380 ลบลบ..มม..
ใชใช  30% 30% ในการประมาณดินที่ขุดมาไปทิ้งในการประมาณดินที่ขุดมาไปทิ้ง
ปริมาตรดินที่ไปทิ้งปริมาตรดินที่ไปทิ้ง == 380x130% = 380x1.3 = 495 380x130% = 380x1.3 = 495 ลบลบ..มม..
ใชรถบรรทุกขนใชรถบรรทุกขน == 495/10 = 49.5 = ~50 495/10 = 49.5 = ~50 เที่ยวเที่ยว



ขั้นตอนของการกอสรางขั้นตอนของการกอสราง
►► จัดทําผังปรับระดับจัดทําผังปรับระดับ  พรอมพรอม  dimension, dimension, ระดับระดับ,,  คัดเลือกพื้นที่ตัดคัดเลือกพื้นที่ตัด  ถมถม
►► คํานวณคํานวณ//ประมาณการดินตัดประมาณการดินตัด  ดินถมดินถม  โดยใชโดยใช  Bulking factorsBulking factors
►► การจัดเตรียมพื้นที่การจัดเตรียมพื้นที่  Site PreparationSite Preparation
►► การปองกันตนไมเดิมการปองกันตนไมเดิม  ((จากการน้ําทวมจากการน้ําทวม  หรือบดอัดหรือบดอัด)) Protection of vegetationProtection of vegetation
►► การเตรียมคัดแยกหนาดินการเตรียมคัดแยกหนาดิน  Topsoil removalTopsoil removal
►► การปองกันการกัดเซาะการปองกันการกัดเซาะ  พังทะลายของดินพังทะลายของดิน  Erosion and sediment controlErosion and sediment control
►► การเคลียรพื้นที่การเคลียรพื้นที่  การรื้อถอนการรื้อถอน  Clearing and demolitionClearing and demolition
►► งานดินหยาบงานดินหยาบ  Bulk excavationBulk excavation
►► งานดินละเอียดงานดินละเอียด//การเสริมระดับการเสริมระดับ  Backfilling & fine gradingBackfilling & fine grading
►► การปรับผิวพื้นดวยวัสดุตางๆการปรับผิวพื้นดวยวัสดุตางๆ  SurfacingSurfacing
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