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►►Cut & FillCut & Fill
►►Grading for buildings, and platformGrading for buildings, and platform
►►Proposed slope CalculationProposed slope Calculation



สี่หลักใหญในการปรับระดับสี่หลักใหญในการปรับระดับ

1.1. การตัดการตัด ( (Cutting)Cutting)  ไดแกการแกไขสภาพภูมิประเทศไดแกการแกไขสภาพภูมิประเทศ  โดยขุดดินเดมิออกไปโดยขุดดินเดมิออกไป  
ใหระดบัตามที่ตองการใหระดบัตามที่ตองการ  ในกรณีในกรณี  เชนนี้ระดับของสิ่งกอสรางจะประมาณเทากับเชนนี้ระดับของสิ่งกอสรางจะประมาณเทากับ
ระดับของเสนระดับที่อยูดานลางของสิ่งกอสรางนั้นๆระดับของเสนระดับที่อยูดานลางของสิ่งกอสรางนั้นๆ  ขอไดเปรียบสําคัญของที่ขอไดเปรียบสําคัญของที่
ราบราบ  ทีไ่ดจากการตัดไหลเนินทีไ่ดจากการตัดไหลเนิน  คอืความมั่นคงแข็งแรงของพื้นทีเ่ดิมที่อยูมานานคอืความมั่นคงแข็งแรงของพื้นทีเ่ดิมที่อยูมานาน
ยอมยึดตัวยอมยึดตัว  และอัดแนนโดยแรงธรรมชาติและอัดแนนโดยแรงธรรมชาติ    และในบริเวณที่มีความลาดชันมากและในบริเวณที่มีความลาดชันมาก
เกินที่จะถมไดเกินที่จะถมได  ฉะนั้นฉะนั้น  การตัดจึงเปนวิธีเดียวที่ดทีี่สุดการตัดจึงเปนวิธีเดียวที่ดทีี่สุด  ในแงความยั่งยืนในแงความยั่งยืน  
(sustainability)(sustainability)  เพราะเพราะเนินตัดทําเนินตัดทํา  ไดชันกวาเนินถมไดชันกวาเนินถม  ซึ่งกินเนื้อทีม่ากกวาซึ่งกินเนื้อทีม่ากกวา  และและ
การตัดยังมีโอกาสเกิดการกัดเซาะหรือพังทลายไดนอยกวาการถมอีกดวยการตัดยังมีโอกาสเกิดการกัดเซาะหรือพังทลายไดนอยกวาการถมอีกดวย  



สี่หลักใหญในการปรับระดับสี่หลักใหญในการปรับระดับ
►► แตมีแตมีขอเสียขอเสียคือคือ  การกําจัดดินทีขุ่ดการกําจัดดินทีขุ่ด

ขึ้นมาขึ้นมา  ซึ่งหมายถึงการขนไปทิง้ที่ซึ่งหมายถึงการขนไปทิง้ที่
บริเวณอื่นบริเวณอื่น    ซึ่งจะตองเสียคาเชาซึ่งจะตองเสียคาเชา
รถบรรทุกรถบรรทุก    เสยีคาเชาบริเวณที่จะเสยีคาเชาบริเวณที่จะ
นําดินไปทิ้งนําดินไปทิ้ง    โดยเฉพาะบริเวณที่โดยเฉพาะบริเวณที่
เปนชมุชนหนาแนนเปนชมุชนหนาแนน    คาขนดินทิ้งคาขนดินทิ้ง
จะแพงขึ้นหลายเทาจะแพงขึ้นหลายเทา    และหากมทีี่และหากมทีี่
ทิ้งก็มักจะเปนบริเวณหนองน้ําทิ้งก็มักจะเปนบริเวณหนองน้ํา  
หรือคลองหรือคลอง    ซึ่งมีคุณคาทางซึ่งมีคุณคาทาง
นิเวศนวิทยาอันไมควรทําลายนิเวศนวิทยาอันไมควรทําลาย
อยางยิ่งอยางยิ่ง



สี่หลกัใหญในการปรับระดับสี่หลกัใหญในการปรับระดับ  ((ตอตอ))
2.2. การถมการถม ( (Filling)Filling)  ไดแกการแกไขสภาพภูมิประเทศโดยการถมดนิไดแกการแกไขสภาพภูมิประเทศโดยการถมดนิ  ใหไดระดับใหไดระดับ

ตามที่ตองการตามที่ตองการ  ในกรณีในกรณี  เชนนีร้ะดับของสิ่งกอสรางเชนนีร้ะดับของสิ่งกอสราง  จะประมาณเทากับระดับที่จะประมาณเทากับระดับที่
อยูดานบนของสิ่งกอสรางนั้นๆอยูดานบนของสิ่งกอสรางนั้นๆ    ขอไดเปรียบสําคัญของการปรับระดบัขอไดเปรียบสําคัญของการปรับระดบั  โดยการโดยการ
ถมก็คือถมก็คือ  ทําใหใชประโยชนจากพื้นที่ทีไ่มสามารถใชประโยชนไดทําใหใชประโยชนจากพื้นที่ทีไ่มสามารถใชประโยชนได  เชนทีต่่ําน้ําขังเชนทีต่่ําน้ําขัง    
หรือยกระดับบริเวณใหถึงระดบัที่กําหนดหรือยกระดับบริเวณใหถึงระดบัที่กําหนด  เชนเชน  การถมที่บริเวณเฉลียงใหพอดีกับการถมที่บริเวณเฉลียงใหพอดีกับ
อาคารอาคาร  หรือปรบัพื้นทีสู่งๆหรือปรบัพื้นทีสู่งๆ  ต่ําต่ํา  ใหเรียบเสมอกันใหเรียบเสมอกัน  



สี่หลกัใหญในการปรับระดับสี่หลกัใหญในการปรับระดับ  ((ตอตอ))
►► สวนสวนขอเสียเปรยีบขอเสียเปรยีบก็คือก็คือ  

1.1. จะตองหาจะตองหา  แหลงดินจากที่อื่นมาถมแหลงดินจากที่อื่นมาถม  
ซึ่งก็แพงเชนกันซึ่งก็แพงเชนกัน

2.2. นอกจากนี้บรเิวณที่ถมใหมยังไมนอกจากนี้บรเิวณที่ถมใหมยังไม
มั่นคงพอสําหรับการกอสรางมั่นคงพอสําหรับการกอสราง    
จะตองมีการบดอัดเปนพเิศษฐานจะตองมีการบดอัดเปนพเิศษฐาน
รากที่อยูในบรเิวณนี้จะตองขุดใหลึกรากที่อยูในบรเิวณนี้จะตองขุดใหลึก
ถึงดนิเดิมเสมอถึงดนิเดิมเสมอ

3.3. การบดอัดยังมีปญหาสําหรับการบดอัดยังมีปญหาสําหรับ  การการ
ปลูกตนไมอีกดวยปลูกตนไมอีกดวย

4.4. บรเิวณทีร่าบบรเิวณทีร่าบ  ที่ทําโดยวิธีถมที่ทําโดยวิธีถม  จะเกิดจะเกิด
การกัดเซาะการกัดเซาะ  และพงัทลายไดมากและพังทลายไดมาก
เพราะอณูของดินเพราะอณูของดิน  ที่ถมใหมยังไมที่ถมใหมยังไม
แนนแนน



สี่หลกัใหญในการปรับระดับสี่หลกัใหญในการปรับระดับ  ((ตอตอ))
3. 3. การตัดและการถมดนิการตัดและการถมดนิ ( (Cutting and Fill)Cutting and Fill)  ไดแกไดแก  การแกไขสภาพภูมิการแกไขสภาพภูมิ

ประเทศประเทศ  โดยการตัดดินออกสวนหนึ่งโดยการตัดดินออกสวนหนึ่ง  และถมดินเขาสวนหนึ่งและถมดินเขาสวนหนึ่ง  ใหไดระดับตามที่ใหไดระดับตามที่
ตองการตองการ  ในกรณนีี้ระดับสิ่งกอสรางจะประมาณเทากับเสนระดับที่ผานกลางในกรณนีี้ระดับสิ่งกอสรางจะประมาณเทากับเสนระดับที่ผานกลาง  
สิ่งกอสรางนั้นๆสิ่งกอสรางนั้นๆ    วิธีนี้เปนวิธีนี้เปนวิธีทีน่ิยมใชมากที่สดุวิธีทีน่ิยมใชมากที่สดุ  เพื่อประโยชนทางดานเพื่อประโยชนทางดาน
เศรษฐศาสตรเศรษฐศาสตร  (Economic factor) (Economic factor) การประมาณการประมาณ  ความสมดุลยของดินทีถู่กตัดความสมดุลยของดินทีถู่กตัด  
และถมจะชวยลดหรือตัดและถมจะชวยลดหรือตัด  คาใชจายในการขนดินไปทิง้คาใชจายในการขนดินไปทิง้  หรือหาดนิมาถมหรือหาดนิมาถม  



สี่หลกัใหญในการปรับระดับสี่หลกัใหญในการปรับระดับ  ((ตอตอ))
►► การตัดและถมมปีระโยชนมากที่สุดในการตัดและถมมปีระโยชนมากที่สุดใน

บริเวณที่กวางและความลาดบริเวณที่กวางและความลาด  ไมมากไมมาก
เกินไปโดยการใชดินสวนที่ขดุออกไปเกินไปโดยการใชดินสวนที่ขดุออกไป
ใชในการจัดภมูิใชในการจัดภมูิ  ทศันทศัน  ที่จอดรถที่จอดรถ    หรือหรือ
บริเวณใชสอยอื่นๆบริเวณใชสอยอื่นๆ  ที่ไมมีโครงสรางที่ไมมีโครงสราง  
เชนสนามกีฬาเชนสนามกีฬา

►► แตตองมีความถี่ถวนในดานวิศวกรรมแตตองมีความถี่ถวนในดานวิศวกรรม  
มิฉะนั้นอาจเกิดการเลื่อนไหลของชั้นมิฉะนั้นอาจเกิดการเลื่อนไหลของชั้น
ดินดิน  (Landslide) (Landslide) ทําใหโครงสรางทําใหโครงสราง
เสียหายไดเสียหายได



สี่หลกัใหญในการปรับระดับสี่หลกัใหญในการปรับระดับ  ((ตอตอ))
4.  4.  การใชกําแพงกนัดนิการใชกําแพงกนัดนิ  

(Retaining Wall)(Retaining Wall)
ใชหลักการเดียวกับใชหลักการเดียวกับ 3  3 วิธีขางตนวิธีขางตน    
แตแทนที่จะตองไลระดบัความแตแทนที่จะตองไลระดบัความ
ลาดของดินที่ถกูลาดของดินที่ถกู  รบกวนรบกวน  ตองใชตองใช
กําแพงกันดินแทนกําแพงกันดินแทน  มีความมีความ
สิ้นเปลอืงมากกวาวิธีอื่นสิ้นเปลอืงมากกวาวิธีอื่น    
ปจจบุันมีวัสดุสาํเร็จหลากหลายปจจุบันมีวัสดุสาํเร็จหลากหลาย
เพื่อการนี้เพื่อการนี้



การขุดคูน้ําการขุดคูน้ํา



Single uniform slopeSingle uniform slope

►► ทศิทางระบายน้ําทศิทางระบายน้ํา  
ของแผนพื้นลาดของแผนพื้นลาด  ลงลง
มาตามแนวเดียวกับมาตามแนวเดียวกับ
SlopeSlope

►► ใชกับสนามกีฬาใชกับสนามกีฬา,,  
เฉลียงเฉลียง,,  ที่จอดรถที่จอดรถ,,  
ฯลฯฯลฯ



Double uniform slopeDouble uniform slope

►► แผนพื้นลาดแผนพื้นลาด  ที่ที่
ขวางเฉียงบนขวางเฉียงบน  
slopeslope

►► ใชกับสนามกีฬาใชกับสนามกีฬา,,  
เฉลียงเฉลียง,,  ที่จอดรถที่จอดรถ,,  
ฯลฯฯลฯ



Example 1. CutExample 1. CutExample 1. Cut

►► Scale 1:500Scale 1:500
►► Cut slope 2:1Cut slope 2:1
►► กําหนดระดับกําหนดระดับ  

FF=..?..FF=..?..



Example 2. FillExample 2. FillExample 2. Fill

►► Scale 1:500Scale 1:500
►► Fill slope 3:1Fill slope 3:1
►► กําหนดระดับกําหนดระดับ  

FF=..?..FF=..?..



Example 3. Cut & FillExample 3. Cut & FillExample 3. Cut & Fill

►► Scale 1:500Scale 1:500
►► Cut slope 2:1Cut slope 2:1
►► Fill slope 3:1Fill slope 3:1
►► กําหนดระดับกําหนดระดับ  

FF=..?..FF=..?..



Example 4. Cut & Fill
with uniform double slope

Example 4. Cut & FillExample 4. Cut & Fill
with uniform double slopewith uniform double slope

►► Scale 1:500Scale 1:500
►► Cut slope 2:1Cut slope 2:1
►► Fill slope 3:1Fill slope 3:1
►► ใหให  B,C = 23.50 B,C = 23.50 

m. , m. , แผนพื้นมีแผนพื้นมี  
uniform double uniform double 
slopeslope ==5%5%

►► หาคาระดับหาคาระดับ  
A=..?..A=..?..
D=..?..D=..?..


	2504331 - LA Cons II6/24/2004 10:00:10
	สี่หลักใหญ่ในการปรับระดับ
	สี่หลักใหญ่ในการปรับระดับ
	สี่หลักใหญ่ในการปรับระดับ (ต่อ)
	สี่หลักใหญ่ในการปรับระดับ (ต่อ)
	สี่หลักใหญ่ในการปรับระดับ (ต่อ)
	สี่หลักใหญ่ในการปรับระดับ (ต่อ)
	สี่หลักใหญ่ในการปรับระดับ (ต่อ)
	การขุดคูน้ำ
	Single uniform slope
	Double uniform slope
	Example 1. Cut
	Example 2. Fill
	Example 3. Cut & Fill
	Example 4. Cut & Fillwith uniform double slope

