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หนังสือวิชา การประมาณราคางานกอสราง รหัสวิชา 20121-2004 เลมน้ี เรียบเรียง
ขึ้นตรงตามจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสําหรับนักเรียน นักศึกษา 
และผูที่สนใจทั่วไป เน่ืองจากผูเขียนไดรวบรวมวิธีการประมาณราคางานกอสราง โดยยึดแนว
ทางการประมาณราคางานกอสรางตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ประกอบดวยเน้ือหาทั้งหมด 11 บทเรียน ซ่ึงในแตละบทเรียนไดนําเสนอตัวอยางการคํานวณ
ปริมาณวัสดุกอสรางแตละหมวดงานที่หลากหลาย เพ่ือใหเขาใจงายขึ้น อีกทั้งยังมีแบบฝก
ปฏิบัติและแบบทดสอบหลังเรียนใหผูเรียนฝกปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดประสบการณการเรียนรู 

ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมน้ี จะสามารถใชเปนหนังสือประกอบการจัดการ
เรียนการสอนไดเปนอยางดี สามารถอํานวยความสะดวกใหแกครูผูสอน เปนประโยชนตอ
ผูเรียน และชวยใหการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การประมาณราคางานกอสราง มี
ประสิทธิภาพ หากมีขอเสนอแนะใดที่จะทําใหหนังสือเลมน้ีสมบูรณยิ่งขึ้น ผูเขียนขอนอมรับเพ่ือ
นําขอมูลมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป ดวยความขอบพระคุณยิ่ง 

กรุณาพร  รัตนภูผา 
อีเมล r.karunaporn@gmail.com 
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บทที่ 1 การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม     1 
 

การประมาณราคางานดนิและงานเสาเข็ม 

 

สาระการเรียนรู 
1.1 หลักเกณฑเก่ียวกับการประมาณราคางานดิน 
1.2 ปริมาณงานดินขุดและถมกลับคืน 
1.3 ขั้นตอนการประมาณราคางานดิน 
1.4 ปริมาณงานดินถมปรับพ้ืนที่ 
1.5 ชนิดของเสาเข็ม 
1.6 การประมาณราคางานเสาเข็ม 

จุดประสงคการสอน 

จุดประสงคทั่วไป 

เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ การสํารวจหาปริมาณ 
การแยกรายการวัสดุงานดินถมและงานเสาเข็ม 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกหลักเกณฑการประมาณราคางานดินได 
2. คํานวณหาปริมาณดินขุดและถมกลับคืนได 
3. บอกขั้นตอนหาปริมาณงานดินได 
4. คํานวณหาปริมาณงานดินถมปรับพ้ืนที่ได 
5. บอกชนิดของเสาเข็มได 
6. คํานวณหาปริมาณงานเสาเข็มได 

สมรรถนะประจําบทเรียน 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม  
2. คํานวณหาปริมาณวัสดุและคาใชจายในการกอสรางงานดินและงานเสาเข็ม 

1 



2     การประมาณราคางานกอสราง 
 

บทนํา 
งานดินสําหรับการกอสรางแบงออกเปน 2 สวนคือ งานขุดดินและงานถมดิน การหา

ปริมาณงานดินขุดและงานดินถมตองพิจารณาจากขนาดและความลึกของหลุมขุดตามรูปแบบที่
ระบุไวในแบบกอสราง มีหนวยเปนจํานวน ลูกบาศกเมตร สวนงานเสาเข็มเปนงานที่ตอง
ประมาณราคาเฉพาะโครงการกอสรางที่ถูกออกแบบใหใชฐานรากแบบเสาเข็มตามที่รูปแบบ
รายการระบุ มีหนวยเปนจํานวน...ตน 

1.1 หลักเกณฑเกี่ยวกบัการประมาณราคางานดิน 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑสําหรับการประมาณราคางาน

ดินไวดังนี้ 
1. งานขุดดินฐานรากและถมคืน ใหคํานวณหาปริมาณงานดินที่ตองขุดตามเนื้อที่ของ

ฐานราก แตละขนาดคูณดวยความลึกจากระดับดินถึงระดับใตฐานรากแลวคูณดวยจํานวนของ
ฐานรากแตละขนาด จะไดผลลัพธ มีหนวยเปนจํานวน...ลูกบาศกเมตร (ม.3) เม่ือไดปริมาณงาน
ดินขุดของฐานรากทั้งหมดแลว ใหนําไปรวมกับเปอรเซ็นตการเผื่องานขุดดิน (ตามหลักเกณฑ
เผื่อดินพังและเพ่ือทํางานสะดวก) จะไดปริมาณงานดินขุดทั้งหมดเปนจํานวน...ลูกบาศกเมตร 
(ม.3) 

2. การถมคืน คือการนําดินที่ขุดขึ้นจากฐานราก แลวถมกลับคืนลงไปในหลุมฐานราก
หลังจากทําการหลอคอนกรีตฐานราก เสาตอมอ และรื้อถอนไมแบบ (ถอดแบบ) เรียบรอยแลว 

3. เกณฑการเผื่องานขุดดินฐานรากและถมคืน ใหคิดคํานวณเผ่ือกันดินพังและทํางาน
สะดวก 30 เปอรเซ็นต 

4. เกณฑการเผื่องานดินถมงานวัสดุรองพื้นหรือปรับระดับและงานถมบริเวณ ตาม
หลักเกณฑของกรมบัญชีกลางใหคิดคํานวณเผื่อปริมาณงาน ดังนี้ 

1. งานวัสดุรองพ้ืนหรือปรับระดับดวยแรงคน 
1. งานถมทรายรองพื้นหรือปรับระดับ เผื่อ 25 เปอรเซ็นต 
2. งานดินรองพื้นหรือปรับระดับ  เผื่อ 30 เปอรเซ็นต 
3. งานดินลูกรังรองพื้นหรือปรับระดับ เผื่อ 35 เปอรเซ็นต 
4. งานอิฐหักรองพ้ืนหรือปรับระดับ เผื่อ 25 เปอรเซ็นต 
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2. งานถมบริเวณดวยเครื่องจักร 
1. งานถมทราย เผื่อ 40 เปอรเซ็นต 
2. งานถมดิน เผื่อ 60 เปอรเซ็นต 
3. งานถมดินลูกรัง เผื่อ 60 เปอรเซ็นต 
4. งานถมอิฐหัก เผื่อ 50 เปอรเซ็นต 

1.2 ปริมาณงานดินขดุและถมกลับคืน 
การประมาณราคางานดิน สําหรับงานกอสรางอาคารแบงออกเปน 2 ลักษณะดังน้ี 

1.2.1 งานขุดดิน 

เปนการคํานวณหาปริมาณงานดินที่ขุดขึ้นมาจากหลุมเพ่ือปฏิบัติงานกอสรางสวนที่อยู
ใตดิน เชน ฐานราก เสาตอมอ บอเกรอะ บอซึม มีหนวยเปนจํานวน ลูกบาศกเมตร มีวิธีการ
คํานวณดังน้ี 

1. วิธีการคํานวณหาปริมาณดินขุดโดยการเผ่ือเปอรเซ็นต 

เปนการคํานวณโดยการใชขนาดของหลุมขุดตามรูปแบบรายการกอสรางที่กําหนด แลว
บวกดวยเปอรเซ็นตเผื่อดินพังและการทํางานสะดวกอีก 30 เปอรเซ็นต ตามหลักเกณฑการ
คํานวณปริมาณงานกอสรางอาคารของกรมบัญชีกลาง แบบกอสรางที่เก่ียวของกับการหา
ปริมาณดินขุด ไดแก แบบแปลนฐานราก และแบบขยายฐานราก มีวิธีการคิดดังน้ี 
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รูปท่ี 1.1 การขุดดินฐานราก 

 

2. วิธีการคํานวณหาปริมาณดินขุดโดยการเผ่ือระยะในการปฏิบัติงาน 

เปนการคํานวณโดยการเผื่อระยะดานขางของขนาดหลุมที่จะขุด เพ่ือเผื่อระยะสําหรับ
การปฏิบัติงานกอสราง ทั้งน้ีผูประมาณการอาจมีวิธีการเผื่อระยะไมเทากัน ขึ้นอยู กับ
ประสบการณของผูประมาณการ ในที่น้ีเพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกัน กําหนดใหใชระยะเผื่อ
ออกไปขางละ 50 เซนติเมตร มีวิธีการคิดดังนี้ 

 
  

ปริมาณงานขุดดินฐานราก = ความกวาง × ความยาว × ความลึก × จํานวนฐานราก × 1.30 

ความกวาง 

ความยาว

ความลึก 

ระดับดินเดิม
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รูปท่ี 1.2  การเผื่อระยะการขุดดินหลุมฐานราก 

 

1.2.2 งานดินถมกลับคืน 

งานดินถมกลับคืน หมายถึงปริมาณดินถมกลับคืนหลังจากทําการกอสรางฐานราก
ภายในหลุมขุดเสร็จสิ้นแลว คํานวณหาปริมาณโดยการนําปริมาณดินที่ขุดออกทั้งหมด ลบดวย
ปริมาณของสิ่งกอสรางที่ไดดําเนินการกอสรางไวภายในหลุมขุด หรือเรียกวา “ปริมาณวัสดุ
แทนที่” เชน ปริมาณของคอนกรีตฐานราก คอนกรีตเสาตอมอ คอนกรีตหยาบรองกนหลุม มี
หนวยเปนจํานวน ลูกบาศกเมตร มีวิธีการคิดดังนี้ 

 

 ปริมาณงานขุดดินฐานราก = (ความกวาง + 1.00) × (ความยาว + 1.00) × ความลึก 
    × จํานวนฐานราก 

 ปริมาณงานดินถมกลับคืน = ปริมาณงานขุดดิน - ปริมาณวัสดุแทนที ่

ความลึก

ความกวาง 

0.50 

0.50 

ความยาว 0.500.50

ระดับดินเดิม
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1.3 ขั้นตอนการประมาณราคางานดิน 
การคํานวณหาปริมาณงานขุดดินและถมกลับคืนสําหรับงานกอสรางอาคารมีขั้นตอน

ดังน้ี 
1. ศึกษาแบบแปลนกอสราง และหาจํานวนหลุมขุดจากแบบแปลนโดยการนับจํานวน 

ตัวอยางเชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.3 แปลนฐานราก คาน และพ้ืน 

จากรูปที่ 1.3 นับจํานวนฐานรากตามสัญลักษณที่กําหนดไวในแบบแปลนฐานราก คาน 
และพ้ืน ไดดังน้ี 
 F1  =  3 ฐาน  
 F2  =  6 ฐาน 

2. ศึกษาความกวาง ความยาว และความลึกของฐานราก หรือบอเกรอะ บอซึม จาก
แบบขยายทางวิศวกรรม  

3. คํานวณหาปริมาณขุดดินฐานรากและถมกลับคืน ตามรูปแบบรายการกอสราง
กําหนด 
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ตัวอยางท่ี 1.1 จากรูปตอไปน้ี จงคํานวณหาปริมาณงานขุดดินฐานรากและงานดินถมกลับคืน
ของฐานราก F1 โดยวิธีเผื่อเปอรเซ็นต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คอนกรีต 1:3:5
ทรายหยาบชุมน้ําอัดแนน 

ระดั

10 + 10 DB 20 มม. # 

แบบขยายฐานราก F1 

แบบขยายเสา 

แปลนฐานราก 
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วิธีทํา 
1. จํานวนฐานราก 
 จํานวนฐานราก F1 ทั้งหมด = 6 ฐาน (นับจากแบบแปลนฐานราก) 
2. งานขุดดินฐานราก 
 ปริมาณงานขุดดินฐานรากทั้งหมด = ความกวาง × ความยาว × ความลึก × จํานวนฐานราก  
   × 1.30 
  = 1.20 × 1.20 × 1.30 × 6 ×1.30 
  = 14.60 ลบ.ม. ตอบ 
3. งานดินถมกลับคืน 
 ปริมาณงานดินถมกลับคืนทั้งหมด = ปริมาณงานขุดดิน - ปริมาณวัสดุแทนที ่
 ปริมาณวสัดุแทนที ่ = [(ปริมาณทรายหยาบ + ปรมิาณคอนกรีตหยาบ  
    + ปริมาณคอนกรีตฐานราก) 
   + ปริมาณคอนกรีตเสาตอมอ] × จํานวน 
  = [(หนาตัดฐานราก × ความหนา) + (หนาตัดเสาตอมอ 
    × ความสูง)] × จํานวน 
  = [(1.20 × 1.20 × 0.30) + (0.20 × 0.20 × 1.00)] × 6 
  = (0.43 + 0.04) × 6 
  = 2.82 ลบ.ม. 
 ปริมาณงานดินถมกลับคืนทั้งหมด = 14.60 – 2.80 
  = 11.77 ลบ.ม. ตอบ 
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ตัวอยางท่ี 1.2 จากรูปตอไปน้ี จงคํานวณหาปริมาณงานขุดดินและดินถมกลับคืนของฐานราก
จํานวน 15 ฐาน โดยวิธีเผื่อระยะในการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีทํา 
1. งานขุดดินฐานราก 
 ปริมาณงานขุดดินฐานรากทั้งหมด = (ความกวาง + 1.00) × (ความยาว + 1.00) × ความลึก 
    × จํานวนฐานราก  
  = (0.60 + 1.00) × (0.80 + 1.00) × 1.50 × 15 
  = 1.60 × 1.80 × 1.50 × 15 
  = 64.80 ลบ.ม. ตอบ 
2. งานดินถมกลับคืน 
 ปริมาณงานดินถมกลับคืนทั้งหมด = ปริมาณงานขุดดิน - ปริมาณวัสดุแทนที ่
       ปริมาณวัสดุแทนที ่ = [(ปริมาณทรายหยาบ + ปรมิาณคอนกรีตหยาบ 
    + ปริมาณคอนกรีตฐานราก) 
   + ปริมาณคอนกรีตเสาตอมอ] × จํานวน 

RB 15 มม. @ 0.20 ม.# 

RB 6 มม. รัดรอบ 

คอนกรีต 1:3:5
ทรายหยาบชุมน้ําอัดแนน 

ระดับดินเดิม

0.60 × 0.80

เสาเข็ม I - 0.26 × 0.26 × 6.00 ม.  
รับน้ําหนักปลอดภัย 35 ตัน/ตน 
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  = [(หนาตัดฐานราก × ความหนา) + (หนาตัดเสาตอมอ 
    × ความสูง)] × จํานวน 
  = [(0.60 × 0.80 × 0.80) + (0.30 × 0.30 × 0.70)] × 15 
  = (0.384 + 0.063) × 15 
  = 6.71 ลบ.ม. 
 ปริมาณงานดินถมกลับคืนทั้งหมด = 64.80 – 6.71 
  = 58.09 ลบ.ม. ตอบ 

ตัวอยางท่ี 1.3 จากรูปตอไปนี้ จงคํานวณหาปริมาณงานขุดดินและถมดินกลับคืนของบอดัก
ไขมันของอาคารแหงหนึ่ง ซ่ึงมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.66 ม. โดยวิธีเผื่อเปอรเซ็นต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีทํา 
1. งานขุดดิน 
  ปริมาณงานขุดดินทั้งหมด =  พ้ืนที่ฐาน × ความลึก × 1.30 
  = r 2 × ลึก × 1.30 
 พ้ืนที่ฐาน = r 2 
   = 3.14 

 r = 2
   เสนผานศูนยกลาง  

RB 6 มม. @ 0.20 ม.# 

ทอ PVC. 2 1/2 

ทรายหยาบอัดแนน 

RB 6 มม. @ 0.10 ม.# 

กออิฐมอญคร่ึงแผน ฉาบโดยรอบ 
แผนกั้น คสล. หนา 0.05 ม. 

ทอ PVC. 2 จากระบบน้ําท้ิง 
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   = 2
0.050.030.500.030.05   

   = 0.33 ม. 
 ความลึก = (0.05 + 0.07 + 0.35 + 0.05) 
  = 0.52 ม. 
 ปริมาณขุดดินทั้งหมด =  (3.14 × 0.33 2) × 0.52 × 1.30 
  = 0.23 ลบ.ม. ตอบ 
2. งานดินถมกลับคืน 
 ปริมาณงานดินถมกลับคืนทั้งหมด = ปริมาณงานขุดดิน - ปริมาณวัสดุแทนที ่
  ปริมาณวัสดุแทนที ่ = พ้ืนที่ฐาน × ความลึก 
  = พ้ืนที่ฐาน × ความลึก 
  = (3.14 × 0.33 2) × 0.52 
  = 0.18 ลบ.ม. 
 ปริมาณงานดินถมกลับคืนทั้งหมด = 0.23 - 0.18 
  = 0.05 ลบ.ม. ตอบ 
 

1.4 ปริมาณงานดินถมปรับพ้ืนที ่ 
ดินถมปรับพ้ืนที่ หมายถึงดินที่นํามาถมในบริเวณกอสรางเพ่ือใหไดระดับความสูงตาม

ตองการ ในกรณีน้ีตองคํานวณทั้งคาวัสดุและคาแรงงานในการดําเนินการ ซ่ึงโดยสวนมากมักใช
เคร่ืองจักรกลในการดําเนินงาน การประมาณราคางานดินถมปรับพ้ืนที่ เปนการคํานวณหา
ปริมาณงานดินโดยการหาพ้ืนที่บริเวณที่ตองการถมดินทั้งหมด และบวกเผื่อวัสดุตาม
หลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง มีหนวยเปนจํานวน ลูกบาศกเมตร มีวิธีการคิดดังน้ี 

 
 
 

ปริมาณดินถมปรับพ้ืนที ่= พ้ืนที่ฐาน × ความสูงที่ตองการถม × เปอรเซ็นตเผื่อการบดอัด 
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ตัวอยางท่ี 1.4 ตองการถมดินเพ่ือปรับพ้ืนที่ในการกอสรางอาคารสํานักงานแหงหน่ึง พ้ืนที่ดินมี
ขนาดกวาง 50 ม. ยาว 80 ม. ความสูงโดยเฉลี่ย 1.00 ม. ใชดินลูกรังและใชเคร่ืองจักรในการ
ดําเนินงาน จะตองใชดินทั้งหมดก่ีลูกบาศกเมตร 
วิธีทํา 
 ปริมาณดินถมปรับพ้ืนที่ทัง้หมด = พ้ืนที่ฐาน × ความสูงที่ตองการถม 
    × เปอรเซ็นตเผื่อการบดอัด 
  =  50 × 80 × 1.00 × 1.60  
   =  6,400 ลบ.ม. ตอบ 

ตัวอยางท่ี 1.5 จากรูปตอไปน้ี จงคํานวณหาปริมาณดินถมปรับพ้ืนที่โดยใชเคร่ืองจักร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีทํา 
 ปริมาณดินถมปรับพ้ืนที่ทัง้หมด = (พ้ืนที่ปากหลมุ + พ้ืนที่กนหลุม) 

   + ( หลุมพื้นท่ีกน  หลุมพื้นท่ีปาก  ) × 3
 ความลึก  

 พ้ืนที่ปากหลมุ = กวาง × ยาว 
  =  15 × 20 
  = 300  ตร.ม.  

0.60 

± 0.000 

15 6 พ้ืนท่ีกนหลุม 

พ้ืนท่ีปากหลุม 

10 55 



บทที่ 1 การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม     13 
 

 พ้ืนที่กนหลุม = กวาง × ยาว 
  =  6 × 10  
  = 60  ตร.ม.  
 ปริมาณดินถม = (300 + 60) + ( 60 300  ) × 3

0.60  

  = (360 + 134.16) × 0.20 
  = 98.83  ลบ.ม. 
 เผื่อการบดอัดดิน 60 เปอรเซ็นต = 98.83 × 1.60 
  = 158.13  ลบ.ม ตอบ 
 

1.5 ชนิดของเสาเขม็ 
เสาเข็ม ทําหนาที่รับนํ้าหนักทั้งหมดของอาคารถายลงสูชั้นดิน ชนิดของเสาเข็ม ในงาน

กอสรางเสาเข็มแบงออกเปน 2 ชนิดไดแก  
1. เสาเข็มสั้น ไดแก เสาเข็มไม เสาเข็มตัวไอ เสาเข็มตัวที เสาเข็มหกเหล่ียมกลวง มี

ขนาดหนาตัดหลายขนาด มีความยาวระหวาง 6 - 8 ม. 
2. เสาเข็มยาว แบงออกได 2 ชนิดไดแก 

1. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete Pile) เปนเสาเข็มที่มีกระบวน 
การผลิตโดยอาศัยเทคนิคการดึงลวดรับแรงดึง แลวเทคอนกรีตลงในแบบ เม่ือคอนกรีตแข็งจน
ไดกําลังตามที่ตองการแลว จึงทําการตัดลวดรับแรงดึง ทําใหเกิดแรงอัดในเสาเข็ม ชวยลด
ปญหาการแตกราวของเสาเข็ม เสาเข็มชนิดน้ีมีหลายขนาดและหลายหนาตัด เชน หนาตัดรูปตัว
ไอ รูปหนาตัดกลม มีความยาวระหวาง 20 - 30 ม. 

2. เสาเข็มคอนกรีตหลอในที่ (Cast-in-place Concrete Pile) หรือเสาเข็มเจาะ 
เปนเสาเข็มที่เจาะลงไปใตพ้ืนดิน และเทคอนกรีตลงไปในหลุมที่เจาะขึ้นรูปเปนรูปเสาเข็ม มี
หนาที่แบกรับนํ้าหนักของอาคาร เปนเสาเข็มที่มุงเนนใหเกิดผลกระทบตออาคารขางเคียงจาก
การส่ันสะเทือนนอย สามารถทําความลึกไดมากกวาเสาเข็มตอก และสามารถควบคุมตําแหนง
ไดดีกวา แตมีราคาสูงกวาในกรณีรับนํ้าหนักเทากัน แบงออกเปน 2 ลักษณะคือ เสาเข็มเจาะ
แบบแหง และเสาเข็มเจาะแบบเปยก  



14     การประมาณราคางานกอสราง 
 

1.6 การประมาณราคางานเสาเขม็ 
การประมาณราคางานเสาเข็ม ใหคํานวณหาปริมาณของเสาเข็มที่จะตอกตามชนิด 

ขนาด และความยาวของเสาเข็ม โดยคิดปริมาณของเสาเข็มที่กําหนดใหตอกกับฐานรากแตละ
ขนาด แลวรวมยอดไดจํานวนเทาใด เปนปริมาณของเสาเข็มที่จะใชทั้งหมด มีหนวยเปนจํานวน 
ตน มีขั้นตอนในการคํานวณหาปริมาณวัสดุดังนี้ 

1. ศึกษาแบบแปลนกอสรางและนับจํานวนฐานรากจากแบบแปลนฐานราก 
2. ศึกษาแบบขยายฐานรากวากําหนดใหใชเสาเข็มชนิดใด และจํานวนเสาเข็มตอฐาน

รากหนึ่งฐาน 
3. คํานวณหาปริมาณเสาเข็ม โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

 

ตัวอยางท่ี 1.6 จากรูปตอไปน้ี จงคํานวณหาปริมาณเสาเข็มที่ใชในการกอสรางฐานราก F1 
จํานวน 15 ฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีทํา 
 ปริมาณเสาเขม็ทั้งหมด =  จํานวนเสาเขม็ตอ 1 ฐานราก × จํานวนฐานราก 
  =  1× 15  
   =  15 ตน ตอบ 

ปริมาณเสาเขม็ทั้งหมด= จํานวนเสาเข็มตอ 1 ฐานราก × จํานวนฐานราก 

4 + 4 RB 19 มม. # 

RB 6 มม. รัดรอบ 

คอนกรีต 1:3:5

เสาเข็ม I- 0.22 × 0.22 × 6.00 ม.  
รับน้ําหนักปลอดภัย 25 ตัน/ตน 

ทรายหยาบชุมน้ําอัดแนน

ระดับดินเดิม

0.60 × 0.60

1.00

0.40
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แบบฝกปฏิบติัที่ 1.1 บทที่ 1 

ชื่อวิชา : การประมาณราคางานกอสราง รหัสวิชา : 20121-2004 สัปดาหที่ 1 
ชื่อบท : การประมาณราคางานฐานราก จํานวน 4 ชม. 

คําชี้แจง จงแสดงวิธีทํา 
1. จากรูปตอไปน้ี กําหนดใหเสาตอมอมีขนาด 0.25 × 0.25 ม. จงหาปริมาณขุดดินฐานรากและ

ดินถมกลับคืนโดยวิธีการเผื่อเปอรเซ็นต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แปลนฐานราก คาน พ้ืน
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2. จากรูปตอไปน้ีจงคํานวณหาปริมาณเสาเข็มทั้งหมดของงานฐานราก F จํานวน 15 ฐาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คอนกรีต 1:3:5
ทรายหยาบชุมน้ําอัดแนน 

ระดับดินเดิม

10 + 10 DB 20 มม. # 

แบบฐานราก F

ระดับดินเดิม

RB 9 มม. รัดรอบ 

ทรายหยาบอัดแนนหนา 0.10 ม. 

18 - DB 25 มม.
9 - DB 25 มม.

คอนกรีตหยาบหนา 0.10 ม. 

เสาเข็มคอนกรีตส่ีเหล่ียมตัน  
ขนาด 0.22 × 0.22 × 6 ม. รับน้ําหนัก 
ปลอดภัยไมนอยกวา 30 ตัน/ตน 

แบบขยายฐานราก F
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แบบทดสอบหลังเรียน   

คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
1. ตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางอาคารของกรมบัญชีกลาง กําหนดให

เผื่อปริมาณงานขุดดินก่ีเปอรเซ็นต 
ก.  20 ข. 25 
ค.  30 ง. 35 

2. การถมดินลูกรังดวยเคร่ืองจักร ตองเผ่ือบดอัดตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลางกี่
เปอรเซ็นต 
ก.  30 ข. 40 
ค.  50 ง. 60 

3. ตองการขุดหลุมจํานวน 20 หลุมเพ่ือกอสรางฐานรากขนาด กวาง 2.00 ม. ยาว 2.50 ม. และ
มีความลึกจากระดับดินเดิมถึงระดับใตฐานราก 1.60 ม. คํานวณหาปริมาณดินขุดโดย
วิธีการเผื่อเปอรเซ็นตไดทั้งหมดก่ีลูกบาศกเมตร 
ก.  158 ข.  185 
ค.  205 ง. 208 

 จากรูปตอไปน้ี กําหนดใหฐานรากจํานวน 15 ฐาน เสาตอมอมีขนาดหนาตัด 0.20 × 0.20 ม. 
สูง 1.00 ม. จงตอบคําถามขอ 4-5 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 1

คอนกรีต 1:3:5

  6+6 DB 20 มม. # 

ระดับดินเดิม 

ทรายหยาบชุมน้ําอัดแนน 
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4. คํานวณหาปริมาณงานดินขุดฐานรากโดยวิธีการเผื่อระยะไดทั้งหมดก่ีลูกบาศกเมตร 
ก.  80 ข.  85 
ค.  90 ง.  95 

5. คํานวณหาปริมาณวัสดุแทนที่ในหลุมขุดไดทั้งหมดก่ีลูกบาศกเมตร 
ก.  7.85 ข.  8.10 
ค.  8.50 ง.  8.78 

6. ขั้นตอนในการคํานวณหาปริมาณดินขุดงานฐานราก ตองศึกษา ความกวาง ความยาว และ
ความลึกของฐานรากจากแบบกอสรางตามขอใด 
ก.  รูปตัด ข.  แปลนฐานราก 
ค.  แบบขยายคาน ง. แบบขยายฐานราก 

7. ตองการถมดินปรับพ้ืนที่ขนาดกวาง 20 ม. ยาว 40 ม. สูง 1.20 ม. ดวยเครื่องจักร ตองใช
ปริมาณดินลูกรังทั้งหมดก่ีลูกบาศกเมตร 
ก.  960 ข. 1,344 
ค.  1,430 ง.  1,536 

8. ขอใดแบงชนิดของเสาเข็มไดถูกตองที่สุด 
ก.  เสาเข็มสั้นและเสาเข็มยาว 
ข.  เสาเข็มสั้น เสาเข็มยาว และเสาเข็มเจาะ 
ค.  เสาเข็มสั้น เสาเข็มยาว และเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 
ง.  เสาเข็มสั้น เสาเข็มยาว เสาเข็มเจาะ และเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 

9. วิธีการประมาณราคางานเสาเข็มงานฐานราก ขอใดถูกตองที่สุด 
ก.  จํานวนฐานราก × จํานวนเสาเข็ม × ราคาตอตน  
ข.  จํานวนฐานราก + จํานวนเสาเข็ม × ราคาตอตน 
ค.  จํานวนฐานราก × จํานวนเสาเข็ม × ราคาตอเมตร 
ง.  จํานวนฐานราก + จํานวนเสาเข็ม × ราคาตอเมตร 
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10. ฐานรากขนาด กวาง 0.60 ม. ยาว 0.60 ม. หนา 0.50 ม. จํานวน 15 ฐาน ตอกเสาเข็ม 2 - I 
0.25 × 0.25 ม.    รับนํ้าหนักปลอดภัย 35 ตัน/ตน ตองใชเสาเข็มทั้งหมดก่ีตน 
ก.  15 ข.  20 
ค.  25 ง. 30 
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การประมาณราคางานฐานราก 

 

สาระการเรียนรู 
2.1 ชนิดของฐานราก 
2.2 การอานสัญลักษณงานฐานราก 
2.3 ขั้นตอนการประมาณราคางานฐานราก 
2.4 การหาปริมาณวัสดุกอสรางงานฐานรากจุดประสงคการสอน 

จุดประสงคทั่วไป 

เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ การสํารวจหาปริมาณ 
การแยกรายการวัสดุงานฐานราก 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. บอกชนิดของฐานรากได  
2. บอกสัญลักษณงานฐานรากได 
3.  อธิบายขั้นตอนการประมาณราคางานฐานรากได 
4.  คํานวณหาปริมาณวัสดุกอสรางงานฐานรากได 

สมรรถนะประจําบทเรียน 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการประมาณราคางานฐานราก  
2. คํานวณหาปริมาณวัสดุและคาใชจายในการกอสรางงานฐานราก 
 

  

21 
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บทนํา 
ฐานราก (Footing) เปนองคอาคารที่อยูใตดิน ทําหนาที่รับนํ้าหนักของอาคารทั้งหมด

ถายลงสูดินหรือเสาเข็ม หากเปรียบเทียบกับรางกายของมนุษย ฐานรากก็เปรียบเสมือนสวน
เทาของมนุษยที่ทําหนาที่รับนํ้าหนักทั้งหมดของรางกาย ทําใหรางกายทรงตัวอยูได ดังนั้นฐาน
รากจึงตองมีความม่ันคงแข็งแรง จึงจะสามารถรับนํ้าหนักของอาคารใหทรงตัวอยูได  

2.1 ชนิดของฐานราก 
ฐานรากแบงออกตามลักษณะได 2 ชนิดคือ  
1. ฐานรากตื้นหรือฐานรากแผ (Shallow Foundation) หมายถึงฐานรากที่ไมใชเสาเข็ม 

ฐานราก ใชตัวของฐานรากเองถายน้ําหนักอาคารลงไปยังชั้นดินหรือหินที่รองรับ 
2. ฐานรากลึกหรือฐานรากเสาเข็ม (Piled Foundation) หมายถึงฐานรากที่มีการตอก

เสาเข็มเพ่ือรับนํ้าหนักของอาคารถายลงฐานรากและถายตอไปยังเสาเข็ม 

2.2 การอานสัญลักษณงานฐานราก 
สัญลักษณงานฐานรากที่ระบุในแบบกอสราง จะใชสัญลักษณเปนอักษร F แลวตามดวย

ตัวเลขฮินดูอารบิก โดยทั่วไปแบบกอสรางอาคารแตละหลังอาจมีขนาดและการใชวัสดุของงาน
ฐานรากแตกตางกัน หากมีฐานรากขนาดเดียวจะใชสัญลักษณ F เพียงตัวเดียว แตหากฐานราก
มีขนาดหรือการใชวัสดุที่แตกตางกันจะใชสัญลักษณ F แลวตามดวยตัวเลขกํากับ เชน F1, F2 
เปนตน  

2.3 ขั้นตอนการประมาณราคางานฐานราก 
การประมาณราคางานฐานรากมีขั้นตอนที่ผูประมาณราคาจะตองทราบดังตอไปน้ี 

2.3.1 หาจํานวนฐานรากโดยการนับจํานวนฐานรากแตละสัญลักษณจาก 

แบบแปลนฐานราก 

จํานวนฐานรากเปนขอมูลที่สําคัญในการประมาณราคางานฐานราก เน่ืองจากผูประมาณ
ราคาจะตองนําจํานวนฐานรากมาคํานวณหาจํานวนวัสดุทั้งหมดที่ใชในการกอสรางงานฐานราก 
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การหาจํานวนฐานรากทําไดโดยการนับจํานวนฐานรากจากแบบแปลนฐานราก ดังตัวอยางในรูป
ที่ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1 แปลนฐานราก 

จากรูปที่ 2.1 นับจํานวนฐานรากแบบ F1 ไดจํานวน 4 ฐานและนับฐานรากแบบ F2 ได
จํานวน 6 ฐาน 

2.3.2 แยกรายการวัสดุงานฐานรากทั้งหมดจากแบบขยายฐานราก 

ซ่ึงสวนประกอบของรายการวัสดุงานฐานรากมีดังนี้ 
1. วัสดุรองกนหลุม (หนวยเปนลูกบาศกเมตร, ลบ.ม. หรือ ม.3) 
2. คอนกรีตหยาบ (หนวยเปนลูกบาศกเมตร, ลบ.ม. หรือ ม.3) 
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3. ไมคราวยึดไมแบบ (หนวยเปนลูกบาศกฟุต, ลบ.ฟ. หรือ ฟ3) 
4. ตะปู (หนวยเปนกิโลกรัม, กก.) 
5. เหล็กเสริมคอนกรีต (หนวยเปนเมตร, ม.) 
6. ลวดผูกเหล็ก (หนวยเปนกิโลกรัม, กก.) 

2.4 การหาปรมิาณวัสดกุอสรางงานฐานราก 
การประมาณราคางานฐานราก มีวิธีการหาปริมาณวัสดุกอสรางดังตอไปน้ี 

1. ทรายหยาบรองกนหลุม 

ทรายหยาบเปนวัสดุที่ใชเพื่อปรับระดับผิวพื้นที่กนหลุมใหเรียบ เพื่อความสะดวก
เรียบรอยในการทํางาน โดยทั่วไปใชความหนาประมาณ 5 ซม. และมีการเผื่อบดอัดแนนตาม
หลักเกณฑกรมบัญชีกลาง 25 เปอรเซ็นต มีวิธีการหาปริมาณวัสดุดังน้ี 

 

2. งานคอนกรีตรองใตฐานราก (คอนกรีต 1 : 3 : 5) 

คอนกรีตรองใตฐานราก หรือคอนกรีตหยาบ เปนคอนกรีตที่มีอัตราสวนผสม 1 : 3 : 5 
การคํานวณปริมาณคอนกรีตรองใตฐานราก ใหคํานวณคอนกรีตของฐานรากตามขนาดเนื้อที่ใต
ฐานรากแตละขนาดคูณดวยความหนาของคอนกรีตใตฐานราก แลวคูณดวยจํานวนของฐานราก
แตละขนาด จะไดผลลัพธเปน ม.3 มีวิธีการคํานวณดังน้ี 

 

3. คอนกรีตโครงสราง 

คอนกรีตโครงสรางเปนคอนกรีตที่มีอัตราสวนผสม 1 : 2 : 4 การคํานวณปริมาณคอนกรีต
ฐานราก ใหคํานวณคอนกรีตตามขนาดของฐานรากแตละขนาดคือ ความกวางคูณความยาว 
แลวคูณดวยความหนาของฐานราก จะไดผลลัพธเปน ม.3 เม่ือรวมปริมาณคอนกรีตฐานรากทุก
ขนาดแลว ก็จะไดปริมาณคอนกรีตฐานรวมทั้งหมดเปนจํานวน ม.3 มีวิธีการคํานวณดังน้ี 

ปริมาณทรายหยาบรองกนหลุม =  ความกวาง × ความยาว × ความหนา × จํานวนฐานราก 

ปริมาณคอนกรีตรองใตฐานราก = พ้ืนที่ของแปลนขยายฐานราก × ความหนา × จํานวนฐานราก 



บทที่ 2 การประมาณราคางานฐานราก     25 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
                (ก)  แปลนขยายฐานราก 

 
 
                                                                                                    (ข)  แบบขยายฐานราก 

รูปท่ี 2.2 ตัวอยางรูปแบบในการหาปริมาณคอนกรีตฐานราก 

4. แบบหลอคอนกรีต 

แบบหลอคอนกรีต หรือที่นิยมเรียกวา “ไมแบบ” ทําหนาที่กําหนดรูปรางของคอนกรีต
ใหเปนไปตามรูปรางที่ตองการ ไมที่นํามาใชเปนแบบหลอคอนกรีตโดยทั่วไปเปนไมเน้ือออน 
เน่ืองจากมีความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน การประมาณราคางานแบบหลอคอนกรีต
หรือไมแบบ มีหลักเกณฑดังนี้ 

4.1 การคํานวณหาปริมาณเน้ือที่ไมแบบ หมายถึงการคํานวณหาเนื้อที่ไมแบบที่
รองรับหรือหอหุมคอนกรีตที่จะหลอเปนงานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด ตั้งแต
ฐานราก ตอมอ เสา คาน และพ้ืน เปนตน ซ่ึงเม่ือรวมปริมาณเน้ือที่ไมแบบท้ังหมดแลว ได
ปริมาณงานไมแบบเปนจํานวน ตารางเมตร (ม.2) 
 
 
 

ปริมาณคอนกรีตฐานราก  =  พ้ืนที่ของแปลนขยายฐานราก × ความหนา × จํานวนฐานราก 

พ้ืนท่ีเทคอนกรีต 

กวาง

ยาว 

กวางยาว

ระดับดินเดิม 

หนา

คอนกรีตรองใตฐานราก

คอนกรีตโครงสราง

วัสดุรองใตฐานราก
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4.2 การลดปริมาณไมแบบหลอคอนกรีต เน่ืองจากใชงานไดหลายคร้ัง 
- อาคารชั้นเดียว  ลด 20 เปอรเซ็นต  ใช 80 เปอรเซ็นต 
- อาคาร 2 ชั้น ลด 30 เปอรเซ็นต  ใช 70 เปอรเซ็นต 
- อาคาร 3 ชั้น ลด 40 เปอรเซ็นต  ใช 60 เปอรเซ็นต 
- อาคาร 4 ชั้นขึ้นไป ลด 50 เปอรเซ็นต  ใช 50 เปอรเซ็นต 

จากหลักเกณฑการลดปริมาณไมแบบหลอคอนกรีตดังกลาว นํามาคํานวณเปนตัว
คูณลดปริมาณไมแบบ เพ่ือความสะดวกในการประมาณราคางานไมแบบ ไดดังน้ี 

 

4.3 การคํานวณหาเน้ือที่ไมแบบ 
การคํานวณหาเนื้อที่ไมแบบ เปนการคํานวณหาพื้นที่ของไมแบบที่ใชในการกอสราง 

เพ่ือนําไปคํานวณหาคาแรงและปริมาณตะปูที่ใชในการประกอบไมแบบ มีวิธีการคํานวณดังน้ี 

 

4.4 การคํานวณหาปริมาณวัสดุงานไมแบบ 
การคํานวณหาปริมาณวัสดุงานไมแบบ สามารถคํานวณไดจากเน้ือที่ไมแบบที่ใชใน

การกอสรางทั้งหมด โดยลดปริมาณไมแบบตามจํานวนชั้นของอาคาร เน่ืองจากสามารถ
หมุนเวียนใชไดหลายคร้ัง มีวิธีการคํานวณดังน้ี 

 
  

- อาคารชั้นเดียว  ตัวคูณลดปริมาณไมแบบ = 0.80 
- อาคาร 2 ชั้น ตัวคูณลดปริมาณไมแบบ = 0.70 
- อาคาร 3 ชั้น ตัวคูณลดปริมาณไมแบบ = 0.60 
- อาคาร 4 ชั้น ตัวคูณลดปริมาณไมแบบ = 0.50 

เน้ือที่ไมแบบทั้งหมด  =  พ้ืนที่ของการใชไมแบบทั้งหมด (ตร.ม.) 

ปริมาณวัสดุไมแบบ  =  เน้ือที่ไมแบบทั้งหมด  × ตัวคูณลดปริมาณไมแบบ 
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4.5 การหาปริมาณวัสดุงานไมแบบฐานราก 
การหาปริมาณวัสดุงานไมแบบฐานราก สามารถพิจารณาจากลักษณะรูปทรงของ

ฐานราก ซ่ึงไมแบบจะประกอบบริเวณดานขางตามความหนาของฐานรากโดยรอบ มีวิธีการ
คํานวณโดยเริ่มจากการนับจํานวนฐานรากจากแบบแปลนฐานราก จากนั้นแยกรายการไมแบบ
จากแบบขยายฐานราก มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.3 รูปแบบตัวอยางในการหาปริมาณไมแบบฐานราก 

เน้ือที่ไมแบบฐานรากทั้งหมด = (เสนรอบรูปของแปลนขยายฐานราก) × ความหนาของฐานราก 
  × จํานวนฐานราก 
ปริมาณวัสดุงานไมแบบฐานราก = เน้ือที่ไมแบบฐานรากทั้งหมด × ตัวคูณลดปริมาณไมแบบ 

ประกอบไมแบบ 
ตามเสนรอบรูป กวาง

ยาว

(ก) แปลนขยายฐานราก

ระดับดินเดิม

ความหนาของฐานราก 

กวาง
(ข) แบบขยายฐานราก
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5. ไมคราวสําหรับยึดไมแบบ 

ตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง กําหนดใหคํานวณหาปริมาณไมคราวสําหรับยึด
ไมแบบ โดยเฉลี่ยประมาณ 30 เปอรเซ็นตของเนื้อที่ไมแบบ ซ่ึงปรับลดปริมาณแลวจะไดผลลัพธ
ปริมาณไมคราวสําหรับยึดไมแบบเปน ลูกบาศกฟุต (ฟ.3) มีวิธีการหาปริมาณวัสดุดังน้ี 

 

6. ตะปู 

ตะปูเปนวัสดุที่ใชสําหรับประกอบไมแบบ การหาปริมาณตะปู สามารถคํานวณหาได
หลังจากการหาเน้ือที่ไมแบบเรียบรอยแลว ตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกลาง กําหนดใหโดย
ปริมาณเนื้อที่ของไมแบบ 1 ตารางเมตรใชตะปู 0.25 กิโลกรัม มีวิธีการหาปริมาณวัสดุดังน้ี 

 

7. เหล็กเสริมคอนกรีต 

7.1 หลักเกณฑเก่ียวกับการคํานวณหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีต 
“กรมบัญชีกลาง” ไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการคํานวณหาปริมาณเหล็กเสริม

คอนกรีตดังตอไปน้ี 
(1) การคํานวณหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีต ใหคํานวณตามที่กําหนดในแบบ

แปลนตามขนาดและความยาวของเหล็กเสริม โดยคิดตามความกวางหรือความยาวของ
โครงสรางน้ันๆ ในแนวทอนตรงโดยไมตองหักผิวของคอนกรีตที่หอหุม และไมตองเผื่อความ
ยาวในการทาบตอ งอปลาย หรือดัดคอมา 

(2) เม่ือคํานวณไดปริมาณเหล็กเสริมทุกขนาดของงานโครงสรางทั้งหมด (ซ่ึงมีความ
ยาวเปนเมตร) ใหเผื่อการทาบตอ งอปลาย ดัดคอมา และการเสียเศษ ตามเปอรเซ็นตการเผ่ือ
เหล็กแตละขนาด จากน้ันใหคํานวณหาน้ําหนักของเหล็กเสริมเปน กิโลกรัม หรือเมตริกตัน 
(เกณฑการเผื่อปริมาณของเหล็กเสริมคอนกรีต ดังแสดงในภาคผนวก ก.) 
  

ไมคราวสําหรับยึดไมแบบ =  เน้ือที่ไมแบบทั้งหมด × ตัวคูณลดปริมาณไมแบบ × 0.30 

ปริมาณตะป ู =  เน้ือที่ไมแบบทั้งหมด × 0.25 
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7.2 รูปแบบการเสริมเหล็กเหล็กเสริมคอนกรีตฐานราก 
เหล็กเสริมคอนกรีตฐานราก ประกอบดวย เหล็กตะแกรงเสริมโครงสรางและเหล็กรัด

รอบเหล็กตะแกรงฐานราก (ถามี) เปนเหล็กที่ใชยึดประคองปลายเหล็กตะแกรงฐานรากไมใหลม
เอียงไปทางใดทางหนึ่ง ซ่ึงมีรูปแบบดังในรูปที่ 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.4 เหล็กเสริมคอนกรีตฐานราก 

7.3 วิธีการหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตงานฐานราก 
การหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตงานฐานราก ใหคํานวณเหล็กเสริมตามขนาดและ

ตามความกวาง ยาว ของฐานราก คูณดวยจํานวนทอนตามแบบแปลน แลวรวมดวยความยาว
ทั้งหมดเปน เมตร มีวิธีการหาปริมาณวัสดุดังน้ี 

 

8. ลวดผูกเหล็ก 

ลวดผูกเหล็กทําหนาที่ยึดเหล็กเสริมคอนกรีตไมใหแยกออกจากกัน ปริมาณที่ใช ขึ้นอยู
กับปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตตามหลักเกณฑของกรมบัญชีกําหนดใหใช ลวดผูกเหล็กจํานวน 
30 กิโลกรัมตอเหล็กเสริมคอนกรีต 1 เมตริกตัน มีวิธีการหาปริมาณวัสดุดังน้ี 

 ปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีตฐานราก = ความยาวตอทอน × จํานวนทอน × จํานวนฐานราก  
หมายเหตุ :  ความยาวตอทอน = ความกวางหรอืความยาวจากแปลนขยายฐานราก 

 จํานวนทอน = (  งเหล็กระยะหางขอ
านรากความกวางฐ 1 ) + ( 1 

  

ความยาวฐานราก
ระยะหางของเหล็ก ) 

เหล็กตะแกรงฐานราก

เหล็กตะแกรงฐานราก 

เหล็กรัดรอบ 
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ตัวอยางท่ี 2.1 จากรูปตอไปน้ี จงแยกรายการวัสดุกอสรางงานฐานราก F1 ของบานพักอาศัย 2 
ชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณลวดผกูเหล็ก  =  นํ้าหนักเหล็กเสริมคอนกรีต (กก.) × 0.03 

แปลนฐานราก 
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วิธีทํา 
1. จํานวนฐานราก 
 จํานวนฐานราก F1 ทั้งหมด = 15 ฐาน 
2. ทรายหยาบรองกนหลุม 
 ปริมาณทรายหยาบรองกนหลุม  = ความกวาง × ความยาว × ความหนา × จํานวน 
  = 1.50 × 1.50 × 0.05 × 15 
  = 1.69  ลบ.ม. 
 เผื่อบดอัดแนน 25 เปอรเซ็นต = 169 × 1.25 
  = 2.11  ลบ.ม. ตอบ 
3. คอนกรีตหยาบ  
 ปริมาณคอนกรตีหยาบ  = ความกวาง × ความยาว × ความหนา × จํานวน 
  = 1.50 × 1.50 × 0.05 × 15 
  = 1.69  ลบ.ม. ตอบ 
4. คอนกรีตโครงสราง 
 ปริมาณคอนกรีตโครงสราง  = ความกวาง × ความยาว × ความหนา × จํานวน 
  = 1.50 × 1.50 × 0.20 × 15 
  = 6.75 ลบ.ม. ตอบ 

ระดับดินเดิม 

คอนกรีต 1:3:5 
ทรายหยาบชุมน้ําอัดแนน 

DB 12 มม. @ 0.20 ม. # 

แบบขยายฐานราก F1 
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5. ไมแบบ 
5.1 เน้ือที่ไมแบบ 

 เน้ือที่ไมแบบฐานรากทั้งหมด = (เสนรอบรูปของแปลนขยายฐานราก) × ความหนา 
    × จํานวนฐานราก 
  = (1.50 + 1.50 × 2) × 0.20 × 15 
  = 18 ตร.ม. ตอบ 

5.2 ปริมาณวัสดุงานไมแบบ 
 ปริมาณวัสดุงานไมแบบฐานราก = เน้ือที่ไมแบบฐานรากทั้งหมด × ตัวคูณลดปริมาณไมแบบ 
  = 18 × 0.70 
  = 12.60 ตร.ม. ตอบ 
6. ไมคราวสําหรับยึดไมแบบ 
 ปริมาณไมคราวสําหรับยึดไมแบบ = เน้ือที่ไมแบบฐานรากทั้งหมด × ตัวคูณลดปริมาณไมแบบ  
   × 0.30 
  = 18 × 0.70 × 0.30 
  = 3.78 ลบ.ฟ. ตอบ 
7. ตะปู  
 ปริมาณตะปู = เน้ือที่ไมแบบฐานรากทั้งหมด × 0.25 
  = 18 × 0.25 
  = 4.50   กก. ตอบ 
8. เหล็กเสริมคอนกรีต  

- เหล็ก DB 12 มม. @ 0.20 ม. 
 ความยาวตอทอน = 1.50 ม. (เทากันทั้งดานกวางและดานยาวของฐานราก) 

 จํานวนทอน = (  งเหล็กระยะหางขอ
านรากความกวางฐ 1 ) + ( 1 

  

ความยาวฐานราก
ระยะหางของเหล็ก ) 

  = ( 1.50 10.20  ) + ( 1.50 10.20  ) 
  = (7.5 + 1) + (7.5 + 1) 
 






