ข้อกําหนดทัวไป
่
กรมการพัฒนาชุมชน

1. แบบชุดนี้ออกแบบตามค่ามาตรฐานของดินแต่ละประเภทตามทีร่ ะบุในแบบเท่านัน้ ไม่ได้ออกแบบตามสภาพดินตามหน้างานจริง ดังนัน้
ค่าความเอียงในการขุดทีเ่ หมาะสมให้สามารถปรับเปลีย่ นตามดุลพินิจของวิศวกรผูค้ วบคุมงาน
2. แบบชุดนี้เหมาะสมภายใต้สภาพดิน /ขนาดพืน้ ที/่ และ เงือ่ นไขรูปแบบแปลง เป็ นไปตามข้อกําหนด
3. หากนําไปใช้ในสภาพพืน้ ทีแ่ ละเงือ่ นไขทีต่ ่างไปจากนี้ แนะนําให้ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือปรับได้ตามความเหมาะสมภายใต้ความรับผิด
ชอบของเจ้าของแปลง
4.แบบรายละเอียดชุดนี้ เป็ นแบบมาตรฐานเพือ่ การใช้งานและออกแบบภายใต้โครงการพัฒนาพืน้ ทีต่ น้ แบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และ โครงการพัฒนาหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง ของกรมการพัฒนาชุมชน ( พช.) เท่านัน้ โดยขอสงวนสิทธิ ์
ในการนําไปใช้ในวัตถุประสงค์อน่ื
5. ผูป้ ระสงค์จะดําเนินการการขุดและปรับรูปแปลงตามแบบ ต้องดําเนินการให้ถกู ต้องตามพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
6. ตําแหน่งและระยะทีก่ าํ หนดในแบบเป็ นเพียงระยะเบือ้ งต้นเท่านัน้ การวางตําแหน่งบ่อนํ้า ค่าระดับอ้างอิง ค่าระดับดินถม และ ระยะร่น
จากเขตทีด่ นิ เจ้าของแปลงเป็ นผูด้ าํ เนินการตามสภาพหน้างานจริง โดยต้องมีระยะร่นจากเขตทีด่ นิ ถูกต้องตามพระราชบัญญัตกิ ารขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. 2543
7. รูปแบบและขนาด ร่องนํ้า, คลองไส้ไก่, ร่องนํ้าในนา เป็ นตัวอย่างในเบือ้ งต้นและใช้เพือ่ การคํานวณปริมาตรดินขุดเพือ่ ไม่ให้เกิน
ทีก่ าํ หนดเท่านัน้ ไม่ถอื ว่าเป็ นแบบบังคับแต่อย่างใด ผูค้ วบคุมงานสามารถปรับเปลีย่ นรูปแบบและขนาดได้ตามภูมสิ งั คม
8. ขัน้ ตอนดําเนินการ ให้ดาํ เนินการตามรายละเอียดทีร่ ะบุในเอกสาร "คูม่ อื คําแนะนําการขุดปรับพืน้ ที่ ตามหลักวิศวกรรมโคกหนองนา"
9. ขัน้ ตอนการตรวจรับงาน
9.1 หากดําเนินการได้ถกู ต้องตามขนาด ความยาว และ ระดับ ตามทีร่ ะบุในแบบ ให้ตรวจรับงานตามทีร่ ะบุในแบบ
9.2 ในกรณีทไ่ี ม่สามารถดําเนินการขุดร่องนํ้า , คลอง และ คลองไส้ไก่ ได้ความยาว และปริมาตรดินขุด ตามทีร่ ะบุในแบบ ให้ตรวจรับ
งานตามหน้างานจริง

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชมรมโคกหนองนา วิศวะ ม. ขอนแก่น
โครงการ
โครงการพัฒนาพืน้ ทีต่ น้ แบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคกหนองนา โมเดล
และ โครงการพัฒนาหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง
เจ้าของโครงการ

สถานทีก่ ่อสร้าง

ผูอ้ อกแบบ
นายวิบรู ณ์ ศรีกอ้ ม (สย.8391 )
ผูค้ วบคุมงาน

แก้ไข
ครัง้ ที่

วันที่

รายละเอียดทีแ่ ก้ไข

ชือ่ แบบ

ข้อกําหนดทัว่ ไป
เขียนโดย

นายวิบรู ณ์ ศรีกอ้ ม

ตรวจสอบโดย
อนุ มตั โิ ดย
มาตราส่วน

อ. รักษ์เผ่า พลรัตน์
อ. รักษ์เผ่า พลรัตน์

รหัสโครงการ

KNN
รหัสแบบ

GEN-01

NTS

วันที่

แบบแผ่นที่
หมายเหตุ

01

ข้อกําหนดทัวไป
่ (เพิม่ เติม)
10. แบบมาตรฐานบ่อหรือหนองเป็ นการพัฒนาแบบจากแบบภูมสิ งั คมเพือ่ ให้สะดวกกับการใช้งานในโครงการอย่างเหมาะสมกับรูปแบบพืน้ ทีท่ กุ พืน้ ที่
11. ระยะร่นจากขอบหนองถึงแนวเขตทีด่ นิ มีการยกเว้นตาม พรบ. ขุดดินถมดิน ปี 2543 “ข้อ ๗ การขุดดินทีม่ คี วามลึกจากระดับพืน้ ดินเกินสามเมตร หรือมีพน้ื ที่
ปากบ่อดินเกิน หนึ่งหมืน่ ตารางเมตร ปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตทีด่ นิ ของบุคคลอื่นหรือทีส่ าธารณะเป็ นระยะไม่น้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดิน
ทีจ่ ะขุด เว้นแต่จะได้มกี ารจัดการป้ องกันการพังทลายของดินหรือ สิง่ ปลูกสร้าง โดยการรับรองของผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร” อาศัยความตาม พรบและอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร วิศวกรผูอ้ อกแบบทําการออกแบบและรับรองแบบ
ตามหลักการจัดการป้ องกันการพังทลายของดิน คือ การใช้มมุ ลาดเอียงตามลักษณะของดิน ( SLOPING ) และการขุดเป็ นขัน้ บันได ( BENCHING ) อ้างอิง
จากมาตรฐานความปลอดภัย “ TRENCHING AND EXCAVATION SAFETY “ จากหน่วยงาน OSHA - OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
ADMINISTRATION และเสถียรภาพของดินตามหลักวิศวกรรม โดยการใช้คา่ เฉลีย่ ของดินตามชุดดินในแต่ละพืน้ ที่
12. แบบมาตรฐานหนองหรือบ่อทีม่ กี ารออกแบบเรือ่ งการป้ องกันการพังทลายของดิน ด้วยวิธกี ารทางวิศวกรรม มีพน้ื ฐานการออกแบบโดยการใช้คา่ เฉลีย่
คุณสมบัตดิ นิ ตามชุดดินในประเทศไทยและด้วยสมมุตฐิ านทีไ่ ม่ได้นําปั จจัยหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ในการคํานวณ เช่น รอยเลือ่ นชัน้ หิน, ระดับนํ้าใต้ดนิ ,
ปริมาณนํ้าใต้ดนิ , ปริมาณนํ้าฝนทีต่ กหนักในรอบปี , ชัน้ หิน, ปริมาณนํ้าหลาก, ระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเล การพังทลายของดินทีข่ อบหนองทีเ่ กิดจาก
ปั จจัยทีไ่ ด้กล่าวหรือปั จจัยอื่น ๆ เช่น เหตุภยั พิบตั ,ิ สภาวะอากาศทีแ่ ปรปรวน รวมถึงปั จจัยทีไ่ ม่ได้ใช้พจิ ารณาในการออกแบบ จะไม่ถอื เป็ นส่วนรับผิดชอบโดย
ผูอ้ อกแบบ, ผูค้ วบคุมงาน และผูค้ วบคุมเครือ่ งจักร
13. การคํานวณปริมาตรดินขุดตามตามตารางทีก่ าํ หนดในแบบ วิศวกรผูอ้ อกแบบใช้วธิ กี าร CONTOUR METHOD หรือการใช้คา่ เฉลีย่ พืน้ ทีต่ ามระดับชัน้ ความ
สูง
13.1 แบบมาตรฐานแบบสัดส่วนพืน้ ที่ วิศวกรได้คาํ นวณปริมาตรดินขุดทัง้ หมดพร้อมปรับค่าความคลาดเคลื่อน ไม่เกินร้อยละสิบ และปรับค่าปริมาตรดินขุด
รวมบ่อหรือหนองให้เป็ นค่าตัวเลขลงตัวโดยการปั ดเศษเพือ่ ง่ายในการตรวจนับปริมาตรดินขุดตทัง้ โครงการ
13.2 แบบมาตรฐานหนองแบบ Catalog หรือ แบบหนองให้เลือกใช้โดยไม่ขน้ึ กับรูปทรงแปลงทีด่ นิ วิศวกรได้คาํ นวณปริมาตรดินขุดตามวิธกี ารข้างต้น โดยไม่
ได้มกี ารคํานวณค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากเป็ นการคิดปริมาตรดินขุดทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละชัน้ ความลึกทุก 50 เซนติเมตร ผูใ้ ช้งานแบบสามารถใช้ปริมาตรดิน
ขุดทีร่ ะบุในตารางทีไ่ ด้รบั การรับรองจากวิศวกรผูร้ บั รองแบบแล้ว
13.3 ในการนําปริมาตรดินขุดไปใช้ในการทํางานในแต่ละแบบ ขอให้ใช้ตวั เลขปริมาตรดินขุดทีร่ ะบุในตารางของแบบนัน้ ๆ ทีม่ กี ารรับรองโดยวิศวกรจากการ
คํานวณแล้ว
13.4 การเลือกใช้ปริมาตรดินขุดทีม่ คี วามแตกต่างกันในส่วนทีก่ าํ หนดในแบบสัดส่วนพืน้ ทีแ่ ละแบบ Catalog ทีเ่ ป็ นหนองแบบเดียวกันขนาดเท่ากัน ขอให้ยดึ ตัว
เลขทีเ่ ป็ นผลประโยชน์ของราชการเป็ นสําคัญ
14. ความคาดเคลือ่ นของขนาดในการขุดหนอง ในส่วนความกว้าง ความยาว ทีไ่ ม่เกิน 0.5 % ของขนาดทีร่ ะบุในแบบ ไม่ถอื ว่าเป็ นการเปลีย่ นแบบแต่อย่างใด
เช่น ขนาดความกว้างหนอง 26 เมตร รถขุดขุดเกินไป 10 เซนติเมตร คิดเป็ น 0.38% ถือว่าเป็ นค่าทีย่ อมรับได้และไม่ถอื เป็ นการเปลีย่ นแบบ

กรมการพัฒนาชุมชน

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชมรมโคกหนองนา วิศวะ ม. ขอนแก่น
โครงการ
โครงการพัฒนาพืน้ ทีต่ น้ แบบการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคกหนองนา โมเดล
และ โครงการพัฒนาหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง
เจ้าของโครงการ

สถานทีก่ ่อสร้าง

ผูอ้ อกแบบ
นายวิบรู ณ์ ศรีกอ้ ม (สย.8391 )
ผูค้ วบคุมงาน

แก้ไข
ครัง้ ที่

วันที่

รายละเอียดทีแ่ ก้ไข

ชือ่ แบบ

ข้อกําหนดทัว่ ไป (เพิม่ เติม)
เขียนโดย

นายวิบรู ณ์ ศรีกอ้ ม

ตรวจสอบโดย
อนุ มตั โิ ดย
มาตราส่วน

อ. รักษ์เผ่า พลรัตน์
อ. รักษ์เผ่า พลรัตน์

รหัสโครงการ

KNN
รหัสแบบ

GEN-02

NTS

วันที่

แบบแผ่นที่
หมายเหตุ

02

