
งานดิน (Earth Work) 

งานตัดคันทาง (Road Way Excavation) 

 

บทนํา 

หมายถึง การขุดดินเดิมหรือคันทางเดิมเพ่ือใหเปนคันทาง หรือสวนของงานทาง หรือเพื่อประโยชนแก
งานคันทาง ไดรูปราง ระดับ และแนวตามท่ีแสดงไวในแบบ โดยวัสดุท่ีขุดออกนี้อาจจะนําไปใชหรือนําไปท้ิง
เสีย และหมายรวมถึงการขุดคุย คลุกคลา เกลี่ยแตงและบดทับใหไดความราบเรียบและไดความแนนตาม
กําหนด 

 

คูมือการทํางานที่เก่ียวของ 

1. คูมือการอํานวยความปลอดภัยระหวางการกอสรางงานทาง 

 

 
ขอมูลที่ตองใชในการปฏิบัติงาน 

1. ผลสํารวจและศึกษาทางดานธรณีวิทยาและอื่นๆ ที่จําเปนกอนเร่ิมดําเนินการที่ผูรับจางไดดําเนินการ 

2. แบบกอสราง 

3. รายการประกอบแบบกอสราง 
 

 

 



 
มาตรฐานกรมทางหลวงที่เก่ียวของ 

มาตรฐานงานทาง 

 

-  

ม า ต ร ฐ า น วิ ธี ก า ร
ทดลอง 

 

ทล.ท.101/15 

ทล.ท.102/15 

ทล.ท.103/15 

ทล.ท.205/17 

 

วิธีการทดลองหาคาความถวงจําเพาะของดิน 

วิธีการทดลองหาคา  Liquid Limit (LL) ของดิน 

วิธีการทดลองหาคา  Plastic Limit (PL)  และ Plasticity 
Index (PI) ของดิน 

วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดวัสดุ โดยผานตะแกรงแบบลาง 

ขอกําหนดวัสดุ  

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรมท่ีใชในการ
ปฏิบัติงาน 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



ขอปฏิบัติสําหรับการทํางาน 
1. กอนการกอสราง 

หัวขอ ขอปฏิบัติ 
1.1 การจําแนกวัสดุ งานตัดคันทางแบงตามประเภทของวัสดุและวัตถุประสงคของการตัดออกเปน 5 

ประเภท ดังตอไปนี้ 

1.งานตัดดิน (Earth Excavation) 

งานตัดดิน หมายถึง งานตัดคันทางโดยวัสดุที่ขุดนั้นเปนวัสดุดินทั่วๆไป ซึ่งไมได
จําแนกเปนประเภทตามขอ 2 – ขอ 5 หรือไมไดกําหนดในแบบเปนอยางอื่น 

2.งานตดัหินผุ (Soft Rock Excavation) 

งานตัดหินผุ หมายถึง งานตัดคันทางโดยวัสดุท่ีขุดข้ึนเปนหินผุ ซึ่งจะพิสูจนทราบได
โดยใชรถดันดินตีนตะขาบ (Crawler Tractor) พรอมติดตั้งอุปกรณใบคราด (Ripper) 
มีขนาดกําลังเคร่ืองยนตไมนอยกวา 270 แรงมา อยูในสภาพใชงานไดดี โดยมี
น้ําหนักไมนอยกวา 28 เมตริกตัน จึงจะสามารถขุดออกได สวนการดําเนินการขุดหิน
ผุหลังจากพิสูจนทราบแลวจะใชเคร่ืองจักรกลชนิดใดก็ได 

3.งานตัดหินแข็ง (Hard Rock Excavation) 

 งานตัดหินแข็ง หมายถึง งานตัดคันทางโดยวัสดุที่ขุดนั้นเปนหินแข็ง ซึ่งตองใช
วิธีการเจาะและระเบิด (Drilling & Blasting) หรือวัสดุเปนประเภทหินลอย (Boulder) 
ซึ่งมีขนาด กอนละต้ังแต 0.75 ลูกบาศกเมตรข้ึนไป 

4.งานขุดวัสดุไมเหมาะสม (Unsuitable Material Excavation) 

งานขุดวัสดุไมเหมาะสม หมายถึง งานขุดวัสดุที่มีคุณภาพต่ําไมเหมาะสมสําหรับงาน
กอสรางนอกคันทางเดิม แตอยูภายในขอบเขตของคันทางใหม อันไดแก เศษวัสดุ
ตางๆ ดินเลน ดินอินทรีย วัสดุไมพึงประสงคหรือวัสดุที่มีคุณภาพต่ํากวาชั้นทางน้ันๆ 
แตไมรวมถึงวัสดุที่จัดเขาประเภทตามขอ 5 

5.งานขุดบริเวณดินออน (Soft Material Excavation) 

งานขุดบริเวณดินออน หมายถึง งานตัดคันทางโดยขุดวัสดุในบริเวณคันทางเดิมซ่ึง
ออนตัว และไมสามารถรับนํ้าหนักบรรทุกได เพื่อเปลี่ยนวัสดุใหมที่คุณภาพตามที่
กําหนดไวมาแทนที่ 

1.2 การตรวจสอบ
เคร่ืองจักรและ
เคร่ืองมือ 

ผูรับจางจะตองจัดหาเคร่ืองจักรและเครื่องมือท่ีเหมาะสําหรับงานตัดคันทางแตละ 
ประเภท และไดรับความเห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงานใหใชงานได 

1.3. การเตรียมการ
กอนกอสราง 

ในกรณีท่ีจะนําวัสดุท่ีตัดออกไปใชกับงานสวนอ่ืน จะตองทําการถางปาและขุดตอให
สะอาดเรียบรอยกอนเร่ิมงานตัดคันทาง เพ่ือไมใหมีวัชพืชหรือสิ่งไมพึงประสงคตางๆ 
ปะปนกับวัสดุที่จะนําไปใช 



 
2. ระหวางการกอสราง 

หัวขอ ขอปฏิบัติ 
2.1 การควบคุมงาน
กอสราง 

-  งานตัดคันทาง ตองตัดใหไดรูปแบบระดับและแนว ตามที่แสดงไว ในแบบ หรือ
ตามที่นายชางผูควบคุมงานกําหนด ในกรณีที่ดินเดิมแบงเปนชั้นๆแตละประเภทวัสดุ 
ใหทําการตัดโดยการเปลี่ยนลาดดินตัด (Back Slope) และมีพักลาดดินตัด (Step) 
ตามที่แสดงรายละเอียดไวในแบบ โดยลาดดินตัดจะแตงใหประณีตเรียบรอย
ปราศจากวัสดุแตกหลุดซ่ึงอาจเล่ือนไหลลงมาได 

-  วัสดุท่ีตัดออกนอกเหนือจากสวนที่นําไปใชแลว จะตองขนไปท้ิงในบริเวณพ้ืนที่ที่
กําหนดไวในแบบ หรือในบริเวณพ้ืนที่เหมาะสม ตามที่นายชางผูควบคุมงาน
เห็นสมควร โดยใหมีสภาพเรียบรอยไมเปนอุปสรรคและกีดขวางทางระบายน้ําใดๆ 
หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายใดๆแกงานทาง และทรัพยสินของกรมทางหลวงและ
ผูอ่ืน 

-  ในกรณีที่ตะนําวัสดุท่ีตัดออกไปใชกับงานสวนอื่น จะตองทําการถางปาและขุดตอ
ใหสะอาดเรียบรอยกอนเร่ิมงานตัดคันทาง เพ่ือไมใหวัชพืชหรือสิ่งไมพึงประสงค
ตางๆปะปนไปกับวัสดุ 

-  การตัดทําชั้นดินคันทาง เมื่อตัดถึงระดับงานดิน (Finished Sub grade) ถาวัสดุมี
คุณภาพใชไดใหขุดคุย (Scarify) ลึก 150 มิลลิเมตร แลวคลุกเคลาเกลี่ยแตง และบด
ทับใหไดรูปรางระดับ แนวและความแนน ตามที่กําหนดและแสดงไวในแบบ 

-  การดําเนินการใตระดับงานดินน้ี ใหถือเปนสวนหนึ่งของงานตัดคันทางโดยจะไมวัด
จายคางานให หากวัสดุท่ีตัดถึงระดับงานดินเปนดินท่ีคุณภาพใชไมไดตามขอกําหนด
ใหตัดลงไปอีก 150 มิลลิเมตร หรือตามท่ีระบุไวในแบบ แลวเกล่ียแตง บดทับใหแนน 
ตามที่กําหนดและแสดงไวในแบบ 

 



 
3. ภายหลังการกอสราง 

หัวขอ ขอปฏิบัติ 

3.1 การตรวจสอบ
ภายหลังการกอสราง 

-  ตรวจสอบคาระดับ (Elevation Check) 

งานตัดคันทางเฉพาะที่ทําชั้นดินคันทางจะตองมีรูปรางราบเรียบตามแบบ 
โดยเมื่อตรวจสอบดวยบรรทัดตรงยาว 3.00 เมตร ท้ังตามแนวขนานและตั้งฉากกับ
แนวศูนยกลางทางมีความแตกตางไดไมเกิน 10 มิลลิเมตร และมีคาระดับแตกตางไป
จากคาระดับที่แสดงไวในแบบไดไมเกิน 15 มิลลิเมตร การตรวจสอบคาระดับใหทํา
ทุกระยะ 25 เมตร หรือนอยกวาตามที่นายชางผูควบคุมงานเห็นสมควร 

-  การทดสอบความหนาแนนการบดทับ (Field Density Test) 

• เฉพาะงานตัดคันทางที่วัสดุชั้นทางเดิมเปนดิน ตองบดทับใหไดความ
หนาแนนแหงสม่ําเสนอตลอดไมตํ่ากวารอยละ 95 ของความหนาแนนสูงสุด
ที่ไดจากการทดลองตัวอยางดินเก็บจากหนางานในสนาม หลังจาก
คลุกเคลา ผสม และปูบนถนนแลว ตาม ทล.-ม. 107 “วิธีการทดลอง 
Compaction Test แบบมาตรฐาน” 

• การทดสอบความหนาแนนของการบดทับใหดําเนินการทดสอบตาม ทล.-ท. 
603 “วิธีการทดลองหาคาความหนาแนนของวัสดุในสนามโดยใชทราย” ทุก
ระยะประมาณ 100 เมตร ตอ 1 ชองจราจรหรือประมาณพ้ืนที่ 700 ตาราง
เมตรตอ 1 หลุมตัวอยาง 

• สําหรับกรณีวัสดุเปนหินผุ หรือหินแข็ง ใหบดทับแนน โดยไดรับความ
เห็นชอบจากนายชางผูควบคุมงาน 

3.2 การวัดปริมาณ
งาน 

-  วิธีการวัดปริมาณงาน 

การวัด และการคํานวณหาปริมารตัดคันทาง ใหวัดปริมาณเปนปริมาตร 
(Volume) โดยวัดเนื้องานจากระดับกอนที่จะทํางานถางปา ขุดตอ และหา
พื้นที่หนาตัดดวยวิธีคูณไขว (Co-Ordinate Method) และใชวิธีเฉล่ียพ้ืนที่หนาตัด 
(Average End Area Method) ในการคํานวณหาปริมาตรของงานตัดคันทาง โดยใช
ระยะทางตามแนวศูนยกลางทาง โดยท่ัวไปใหใชพื้นที่หนาตัดทุกระยะ 25 เมตร แต
หากเปนงานในภูมิประเทศภูเขา หรือตองการความละเอียดในการคํานวณมากขึ้น 
ระยะทางอาจลดลงเปน12.50 เมตร หรือ 5.00 เมตร ตามดุลพินิจของนายชางผู
ควบคุมงาน ปริมาณงานมีหนวยเปนลูกบาศกเมตร 

-  วิธีการจายคางาน 

การจายคางานตามรายการนี้ หมายรวมถึง คาเคร่ืองจักร คาแรงงาน และ
อื่นๆ ที่จําเปนเพ่ือการกอสรางใหถูกตองเรียบรอย ตามขอกําหนด โดยคิดจายคางาน
ตามผลงานที่แลวเสร็จแตละงวด ในราคาตอหนวยตามสัญญา 

 


