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บทที่  11 
การประมาณราคาคากอสราง 

    
 กอนที่จะเริ่มการกอสรางเขื่อนและอาคารประกอบตามที่ไดออกแบบไว จะทําการ
คํานวณหาปริมาณงาน (วัสดุ) แตละชนิดที่จะใชในการกอสราง แลวประมาณราคาคากอสรางของ
งานแตละประเภท รวมทั้งราคาคากอสรางทั้งหมด เพื่อนําไปใชประกอบการพิจารณาความ
เหมาะสมของโครงการวาเหมาะสมที่จะกอสรางหรือไม  นอกจากนี้ขอมูลของปริมาณวัสดุยังใช
สําหรับการวางแผนการจัดหาวัสดุใหทันเวลาและประกอบการวางแผนงานกอสรางใหเหมาะสม 

11.1    การคํานวณหาปริมาณงาน 

 11.1.1 การคํานวณปริมาตรดินถมอัดแนนของตัวเขื่อน  
  ปริมาตรดินถมอัดแนนของตัวเขื่อนจะสามารถคํานวณไดจากแบบซึ่งจะแสดง
ระดับดินบริเวณฐานเขื่อนตลอดแนว  ตลอดจนขนาดและรูปรางของตัวเขื่อนไว  มีตัวอยางวิธีการ
คํานวณ ดังนี้ 
  1.  จากรูปที่ 11-1 ซ่ึงไดแบงรูปตัดขวางของตัวเขื่อนใหไดระยะหางที่ความลาด
เทของผิวดินฐานราก หลังจากไดขุดลอกหนาดินออกแลวที่เปนแนวตรงมากที่สุด คือ รูปตัดที่ 
1,2,3,4 และ 5 
  2.  คํานวณหาขนาดพื้นที่ส่ีเหล่ียมคางหมูของรูปตัดเขื่อนที่รูปตัดที่ 1,2,3,4 

และ 5 ตามลําดับ ซ่ึงตามรูป 11-1 (ข.) ที่แสดงเปนรูปรางมาตรฐาน จะเทากับ  
2
)5.52( hhC +    โดย 

h จะเทากับความสูงของตัวเขื่อนของแตละรูปตัดดังกลาว และ C คือความกวางของสันเขื่อน 
  3.  ปริมาตรดินถมอัดแนนระหวางรูปตัดแตละคู จะเทากับคาพื้นที่เฉลี่ยของรูป
ตัดทั้งสองคูณดวยระยะหางระหวางรูปตัดทั้งสองนั้น 
   นั่นคือ ปริมาตรระหวางรูปตัดที่ 1 และรูปตัดที่ 2 จะเทากับ 

( )
2
21 ท้ังสองดหวางรูปตัระยะหางระรูปตัดที่พื้นที่ของรูปตัดที่พื้นที่ของ ×+
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  4.  ปริมาตรดินถมอัดแนนระหวางปลายเขื่อนแตละฝงจนถึงรูปตัดรูปแรก ดังที่

ไดแสดงในรูปที่ 11-1 ดังกลาวนั้น จะเทากับ ×
2

1รูปตัดท่ีพื้นที่ของ  ระยะหางระหวางรูปตัดที่ 1 ถึง

ปลายเขื่อน และ ×
2

5รูปตัดท่ีพื้นที่ของ  ระยะหางระหวางรูปตัดที่ 5 ถึงปลายเขื่อน 

  5. ปริมาตรดินถมอัดแนนของตัวเขื่อนตามรูปที่ 11-1 ทั้งหมด จะเทากับ
ปริมาตรที่จะคํานวณไดระหวางรูปตัดแตละคูตามขอ 3 และขอ 4 รวมกันตลอดความยาวของเขื่อน 
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รูปที่ 11-1 การแบงรูปตัดตามขวางของตัวเขื่อนสําหรับการคํานวณปรมิาตรดินถมอัดแนน 
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 11.1.2  การคํานวณปริมาตรดินขุดรองแกน 
 

 
 

รูปที่ 11-2  รูปประกอบตัวอยางการหาปรมิาตรดินขุดรองแกน 
 

 ปริมาตรดินขุดรองแกน คํานวณไดดังนี ้
  ปริมาตรดินขุด  =   ล x ย x (ก+ล) 
  ตัวอยางเชน ระยะ “ย” เทากับ 100 เมตร ความกวาง “ก” เทากับ 5 เมตร และ
ความลึก “ล” เทากับ 3 เมตร 
  ปริมาตรดินขุด  =   3 x 100 x (5+3) 
     =   2,400   ลูกบาศกเมตร  
 สําหรับดินถมอัดแนนของรองแกนเขื่อน จะเทากับปริมาตรดินขุดจํานวนนี้ดวย 
 11.1.3 การคํานวณปริมาตรคอนกรตี 
  ปริมาตรคอนกรีตทั้งหมดของอาคารจะสามารถคํานวณไดจากแบบซึ่งกําหนด 
ความกวาง ความยาวความสูง และความหนาของคอนกรีตไว โดยใหคํานวณหาปริมาตรของอาคาร
แตละสวน เชน พื้นราบ พื้นลาด และกําแพง ฯลฯ แลวจึงหาปริมาตรรวมของคอนกรีตทั้งหมด  
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  ตัวอยางสูตรสําหรับหาปริมาตรรูปทรงตางๆ  ดังนี้ 
  1. ปริมาตรของแทงทรงสี่เหล่ียมจัตุรัส (ลูกบาศก) 
   =  (ความยาวของดาน)3  
  2. ปริมาตรของแทงทรงสี่เหล่ียมผืนผา 
   =  กวาง x ยาว x สูง (หรือหนา) 
  3. ปริมาตรของแทงปริซึมทรงสามเหลี่ยม 
   =  ½ x กวาง x สูง x ยาว (หรือหนา) 
  4. ปริมาตรของแทงรูปประมิด 
   =  1/3 x พื้นที่ฐาน x สูง (หรือหนา) 
   (พื้นที่ฐานอาจจะเปนพื้นที่ของสี่เหล่ียมจัตุรัส ผืนผา หรือสามเหลี่ยม) 
  5.  ปริมาตรของแทงทรงกระบอกกลม 
   =  22/7 x (รัศมีของวงกลม)2 x สูง 
 11.1.4 การคํานวณปริมาตรหินกอ  
  หินกอที่กอสรางจะใชวัสดุซ่ึงประกอบดวยหินขนาดใหญ หินยอย ทราย และ
ซีเมนต  ซ่ึงการทํางานหินกอ  จะกอเรียงเปนชั้นจนไดขนาดและความหนาที่ตองการ คลายกับการ
กออิฐ แตหินกอจะตองเทอัดปูนกอ (ซีเมนตผสมทรายและน้ํา) บรรจุลงไปในชองวางของหินใหญ 
ซ่ึงมีหินยอยแซมอยูบางเล็กนอยจนเต็มชองวางทุกแหงโดยตลอด และหินกอดังกลาวจะตองมี
ความทึบน้ําจะซึมผานไมไดเชนเดียวกับคอนกรีตดวย 
  ปริมาตรของหินกอที่ตองการใชงานทั้งหมด จะสามารถคํานวณได จากงานแต
ละสวนของอาคาร แลวคํานวณรวมเปนปริมาตรทั้งหมด เชนเดียวกับการคํานวณปริมาตรของ
คอนกรีตดังที่ไดกลาวมาแลว 
  สําหรับปริมาตรของซีเมนต ทราย หินยอย และหินขนาดใหญ ที่จะใชทําหินกอ
จํานวน 1 ลูกบาศกเมตร โดยทั่วไปของการทํางานในสนามจะใชซีเมนต 4 ถุง ทราย 0.25 ลูกบาศก
เมตร หินยอย 0.3 ลูกบาศกเมตร และหินใหญประมาณ 1.15 ลูกบาศกเมตร ซ่ึงเมื่อทราบจํานวนหิน
กอทั้งหมด ก็จะสามารถคํานวณ หาปริมาตรของวัสดุแตละชนิดที่ตองการใชงานทั้งหมดได 
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 11.1.5 การคํานวณปริมาตรหินเรียงและหินท้ิง  
  ปริมาตรหินเรียงและหินทิ้ง มีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้ :- 
  1. หินเรียง หมายถึง หินขนาดใหญ ที่นํามาเรียงกันเปนชั้นใหเปนระเบียบจน
ไดความหนาที่ตองการ โดยในชองวางระหวางหินใหญนั้นจะอัดแซมดวยหินยอย หรือกรวดขนาด
ตางๆ และทรายใหเต็มชองวางดวย 
  สําหรับหินเรียงจํานวน 1 ลูกบาศกเมตร ซ่ึงไดเผ่ือการสูญเสียในขณะทํางานไว
แลว จะตองใชหินขนาดใหญประมาณ 1.15 ลูกบาศกเมตร ทราย 0.3 ลูกบาศกเมตร และหินยอย
หรือกรวดอีก 0.5 ลูกบาศกเมตร ดังนั้นเมื่อทราบจํานวนหินเรียงทั้งหมด ก็สามารถที่จะคํานวณหา
ปริมาตรวัสดุที่จะใชแตละชนิดทั้งหมดได 
  2.  หินทิ้ง หมายถึง หินที่ไดนํามาปูเรียงดวยแรงคน หรือทิ้งจากรถขนหินใน
บริเวณที่ตองการใหไดความหนาที่กําหนด โดยไมตองแซมหินยอย หินที่ใชควรจะเปนหนิใหญทีม่ี
ขนาดคละกัน โดยมีขนาดใหญที่สุดไมเกิน 2/3 ของความหนาที่ตองการจะปู จํานวนหินทิ้ง
สามารถคํานวณไดจากแบบโดยเผื่อการสูญเสียในขณะทํางานไวบางเล็กนอย 

 ตารางที่ 11-1  แสดงตวัอยางแบบรายการราคาคากอสรางอางเก็บน้าํและเขื่อนขนาดเล็ก 
โดยไมรวมคาดําเนินการ 

ลําดับ รายการ หนวย ราคา/หนวย 
(บาท) 

ปริมาณงาน ราคางาน 
(บาท) 

1 งานกอสรางเขื่อนดิน     
 1.1 งานถากถางและลมตนไม ตร.ม.    
 1.2 งานขุดเปดหนาดิน ลบ.ม.    
 1.3 งานดินขุดและขนยาย ลบ.ม.    
 1.4 งานดินถมบดอัดแนนตัวเขื่อน ลบ.ม.    
 1.5 งานกรวดทรายกรองน้ํา ลบ.ม.    
 1.6 งานหินกอ ลบ.ม.    
 1.7 งานหินเรียง ลบ.ม.    
 1.8 งานหินทิ้ง ลบ.ม.    
 1.9 งานกรวดทรายรองพื้น ลบ.ม.    
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ลําดับ รายการ หนวย ราคา/หนวย 
(บาท) 

ปริมาณงาน ราคางาน 
(บาท) 

2 งานอาคารประกอบเขื่อน     
 2.1 งานดินขุดและขนยาย ลบ.ม.    
 2.2 งานคอนกรีตโครงสราง ลบ.ม.    
 2.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต ลบ.ม.    
 2.4 งานทอเหล็กอาบสังกะสี     
  - ขนาด dia.2" เมตร    
  - ขนาด dia.4" เมตร    
  - ขนาด dia.6" เมตร    
 2.5 งานทอพีวีซี     
  - ขนาด dia.150  มม. เมตร    
  - ขนาด dia.200  มม. เมตร    
 2.6 งานทอคอนกรีตเสริมเหล็ก     
  - ขนาด dia.300  มม. เมตร    
  - ขนาด dia.400  มม. เมตร    
  - ขนาด dia.500  มม. เมตร    
 2.7 งานประตูบังคับน้ํา     
  - ขนาด dia.2" ชุด    
  - ขนาด dia.4" ชุด    
  - ขนาด dia.6" ชุด    
  - ขนาด dia.8" ชุด    
  - ขนาด dia.12" ชุด    
  - ขนาด dia.16" ชุด    
   - ขนาด dia.20" ชุด    

 

 

 


