
การวางแผนการกอ่สรา้ง 

 แผนงานก่อสร้าง คือ การกําหนดลําดับข้ันตอนการทํางานให้สอดคล้องกับสภาพภูมิ
ประเทศ อุทกวิทยา ธรณีวิทยา และฤดูกาล โดยให้สัมพันธ์กับเคร่ืองจักรกลบุคลากร การ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในการก่อสร้าง ตลอดจนงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังด้าน
ความสะดวก รวดเร็ว ความต่อเน่ืองของงาน และความประหยัด 

การวางแผนงานสําหรับการกอ่สรา้ง 

 การวางแผนงาน จะต้องวางตามรายละเอียดดังน้ี 
 1. แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง  
 2. แผนงบประมาณก่อสร้าง 
 3. แผนอัตรากําลัง 
 4. แผนการจัดหาวัสดุ 

 ในการวางแผนงานน้ีจําเป็นจะต้องใช้ความรู้ตามท่ีกล่าวมาแล้วพิจารณาวางแผนให้
สัมพันธ์กัน ซึ่งจะกล่าวถึงการวางแผนตามข้ันตอนดังน้ี 

 1. แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง ก่อนอ่ืนจะต้องคํานวณปริมาณงานจากแบบก่อสร้าง 
และจัดรายการท่ีจะต้องดําเนินการก่อสร้างตามข้ันตอน ซ่ึงรายการของงานสามารถแบ่งเป็น
หัวข้อได้ดังน้ีคือ 

  1.1 งานจัดหาที่ดิน จะต้องพิจารณาถึงจํานวนและขอบเขตท่ีดินท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างเข่ือน ได้แก่ บริเวณท่ีดินซ่ึงจะเป็นอ่างเก็บนํ้า บริเวณก่อสร้างท่ีทําการ อาคารและ
บ้านพัก ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องซ้ือจากราษฎร และบางส่วนอาจจะต้องขออนุญาตใช้ป่าสงวน
แห่งชาติ 

  1.2 งานถนนเข้าหัวงานในบริเวณหัวงานและอาคารประกอบต่างๆ สําหรับ
ถนนเข้าหัวงาน ซ่ึงใช้เป็นทาลําเลียงวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ จะต้อง



พิจารณาเก่ียวกับทางแยกจากทางหลวงแผ่นดิน ไปยังหัวงานให้ใกล้ท่ีสุด โดยอาจจะทําการ
ก่อสร้างใหม่หรือบูรณะปรับปรุงเส้นทางเดิมของราษฎร ทําการตรวจสอบอาคารประกอบที่
จําเป็น เช่นสะพานหรือท่อลอดต่าง ๆ ส่วนถนนภายในบริเวณหัวงานก็ควรพิจารณา
ออกแบบร่วมกับสถาปนิกในแบบฝังบริเวณ 

  1.3 งานถางป่า ขุดตอและปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณหัวงาน เป็นงานท่ีต้อง
ดําเนินการไปตามแบบผังบริเวณเพื่อเตรียมพื้นท่ีในการก่อสร้างท่ีทําการและอาคารบ้านพัก
ต่าง ๆ การถางป่าให้พิจารณาถึงสภาพต้นไม้ท่ีมีอยู่เดิมด้วยว่าควรจะรักษาเพื่อความ
สวยงาม และให้เกิดความร่มร่ืนหรือไม่ ควรล้มต้นไม้เท่าท่ีจําเป็นเท่าน้ัน 

  1.4 งานล้อมร้ัวบริเวณหัวงาน พร้อมด้วยป้อมประตูโครงการเพ่ือกําหนด
ขอบเขตบริเวณหัวงานและการควบคุมด้านการรักษาความปลอดภัย ซ่ึงให้พิจารณาจากผัง
บริเวณของหัวงาน 

  1.5 ที่ทําการ อาคาร และบ้านพัก จะต้องพิจารณาถึงความจําเป็นในการใช้
งาน อัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีของโครงการโดยมีสถาปนิกเป็นผู้ออกแบบและเสนอข้อคิดเห็น
ร่วมกับผอ.คป. อีกประการหนึ่งควรพิจารณาด้วยว่าจะทําการก่อสร้างเองหรือจ้างเหมา
เนื่องจากใช้อัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีไม่เท่ากัน 

  1.6 ระบบไฟฟ้า – ประปา สําหรับระบบไฟฟ้าให้พิจารณาว่าควรจะผลิต
กระแสไฟฟ้าใช้เอง หรือใช้กระแสไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งอย่างไหนจะส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย
มากกว่ากัน ส่วนระบบประปาให้พิจารณาถึงแหล่งน้ํา คุณสมบัติของน้ําดิบท่ีจะนํามาผลิต
น้ําประปาข้ันตอนการผลิต ระบบถังจ่ายนํ้า (Elevated Tank) จะต้องสร้างหอถังน้ํา หรือ
ติดตั้งบนภูเขาข้างเคียง ท้ังระบบไฟฟ้าและประปาท่ีใช้ตามอาคารบ้านพัก ควรพิจารณาจาก
ผังบริเวณของโครงการประกอบด้วย 



  1.7 ระบบส่ือสาร เพื่อให้การติดต่อส่งข่าวสาร และส่ังการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว จะต้องมีทั้งระบบวิทยุและโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ควรจะมีท้ังระบบภายในและ
ภายนอก และระบบ Internet  

  1.8 งานถางป่าบริเวณอ่างเก็บนํ้า จะต้องทําการตัดไม้ถางป่าในบริเวณอ่าง
เก็บน้ําให้ได้ตามระดับท่ีกําหนดก่อนท่ีจะเร่ิมเก็บกักน้ําประมาณ 1 ปี ท้ังนี้เพื่อป้องกันมิให้
น้ําในอ่างเสียเนื่องจากต้นไม้และใบไม้ 

  1.9 งานเข่ือนดิน เน่ืองจากเป็นงานท่ีมีข้ันตอนในการทํางานอยู่หลายข้ันตอน 
จึงควรแยกรายละเอียดและจัดทําแผนเฉพาะงานอีกข้ันหน่ึง ซ่ึงมีรายละเอียดพอจะแยกได้
ดังนี้  

   - งานถางป่าบริเวณก่อสร้างเข่ือน , บ่อยืมดิน 

   - งานก่อสร้างทํานบช่ัวคราวเพ่ือการผันนํ้า 

   - ชุดลอกเปิดหน้าดินหรือชุดลอกลํานํ้า 

   - งานขุดร่องแกน 

   - งานปรับปรุงฐานราก 

     - งานถมบดอัดดินร่องแกน 

   - งานติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเข่ือน (Dam Instrument) 

   - งานวัสดุกรองในตัวเข่ือน (Filler Drain) 

   - งานถมบดอัดตัวเข่ือน 

   - งานหินท้ิง (Rip-Rap) , หินเรียง และ Toe Drain 

   - งานปลูกหญ้า 



   - งานทําผิวจราจร 

   - งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและงานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 

  1.10 งานท่อส่งน้ํา (Outlet) เป็นงานอาคารประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของ
เข่ือนดิน โดยลําดับข้ันตอนการก่อสร้างอยู่ท่ีหน้าท่ีของ outlet ท่ีจะใช้ด้วยเช่นจะใช้เป็น
ทางผันน้ําช่ัวคราวในระหว่างการก่อสร้าง หรือใช้เป็น Service spillway ในระยะต่อไป
หรือไม่ จะมี High Pressure Gate อยู่ส่วนกลางหรือด้านท้ายเข่ือน มีโรงไฟฟ้าเพื่อผลิต
ไฟฟ้าพลังน้ําหรือไม่โดยทั่วไปจะมีข้ันตอนในการทํางานดังนี้คือ 

   - ขุดดินแนวท่อ Outlet 

   - เทคอนกรีตส่วนปรับระดับแนวท่อ 

   - ติดตั้ง Steel Liner และงานโลหะอื่น ๆ 

   - เทคอนกรีตเสริมเหล็กหุ้ม Steel Liner และอาคารรับน้ํา 

   - ติดตั้งบานระบาย 

   - ติดตั้งเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าและอื่น ๆ 

  1.11 งานระบายนํ้าล้น (Spillway) เป็นงานอาคารประกอบขนาดใหญ่อีก
อย่างหน่ึงของเข่ือนดิน จะมีรายละเอียดของงานท้ังงานขุดดิน ขุดหินงานคอนกรีตและงาน
หินท้ิงอยู่ด้วย 

 ในการจัดทําแผนงานก่อสร้างน้ีเมื่อจัดรายการของงานที่จะต้องทํา คิดปริมาณงาน
และระยะเวลาในการทํางานแล้ว จะต้องทําแผนภูมิ (Bar Chart) แสดงข้ันตอนของงานท่ีทํา
โดยประมาณการเร่ิมต้นของงาน และระยะเวลาท่ีใช้ในการก่อสร้างจนงานเสร็จ สําหรับงาน
ก่อสร้างเข่ือนขนาดกลางและขนาดใหญ่ รายการของงานอาจจะต้องแยกให้ละเอียดมากข้ึน
สําหรับงานท่ีมีช่วงระยะเวลาการทํางานจํากัด จะต้องมีการวางแผนเพื่อควบคุมระยะเวลา



การทํางานอย่างรัดกุม ซ่ึงก็ควรจะวางแผน C.P.M. (Critical Path Method) สําหรับงาน
นั้นโดยเฉพาะ งานท่อส่งน้ํา (Outlet) และงานอาคารระบายนํ้าล้น (Spillway) 

 2. แผนงบประมาณก่อสร้าง เมื่อได้กําหนดการจัดทําแผนปฏิบัติงานก่อสร้างหลัก
ของโครงการ (Master Plan) และแผนปฏิบัติงานก่อสร้างแสดงปริมาณงานที่ต้องทําในแต่
ละปี จนเสร็จโครงการแล้วก็สามารถท่ีจะใช้ในการก่อสร้างงานแต่ละปีได้ การจัดทํา
แผนงานนี้จะต้องจัดรายละเอียดของหัวข้อตามแผนปฏิบัติงานก่อสร้างออกเป็นตาราง 
แสดงยอดเงินงบประมาณของโครงการ (Master Plan) 

 ในการจัดทําแผนงบประมาณน้ี จะต้องพิจารณาจากการปฏิบัติงานก่อสร้างอีกด้วย
ว่า จะเป็นงานจัดจ้างเหมาหรืองานท่ีดําเนินการก่อสร้างเอง หรือว่าดําเนินการก่อสร้างเอง
บางส่วน ร่วมกับงานจ้างเหมาบางรายการ เพราะงบประมาณค่าใช้จ่ายนั้นจะไม่เท่ากันงาน
จ้างเหมาส่วนใหญ่จะใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายสูงกว่างานท่ีดําเนินการก่อสร้างเอง และถ้าหา
กว่าโครงการก่อสร้างใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างหลายปี จะต้องพิจารราถึงค่าปรับราคางาน 
(Escalation) และค่าเผ่ือเหลือเผ่ือขาด Contingency ด้วย โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากราคา
ค่าก่อสร้างทั้งหมด 

 3. แผนอัตรากําลัง การจัดทําแผนอัตรากําลังของงานก่อสร้างเข่ือนดิน จะต้อง
พิจารณาถึงขนาดของงานท่ีดําเนินการก่อสร้างว่าเป็นงานขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาด
ใหญ่เป็นงานท่ีดําเนินการก่อสร้างเองหรืองานจ้างเหมาถ้าเป็นงานที่ดําเนินงานก่อสร้างเอง
จะต้องใช้จํานวนเจ้าหน้าท่ี เคร่ืองจักร เครื่องมือและคนงานมากกว่างานท่ีดําเนินการจ้าง
เหมาสําหรับงานจ้างเหมา อัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีท่ีส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีทํางานด้าน
การควบคุมและตรงสอบคุณภาพและปริมาณงานก่อสร้างเท่าน้ัน 

 4. แผนการใช้เครื่องจักรกล ผู้ควบคุมงานดําเนินการก่อสร้างเอง จะต้องพิจารณา
วางแผนใช้เคร่ืองจักรกลร่วมกับสายงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น งานก่อสร้างของกรมชลประทานมี
สํานักเคร่ืองจักรกล สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี ท้ังน้ีเพื่อจัดหาเคร่ืองจักรและ



เคร่ืองมือต่าง ๆ มาใช้ในงานก่อสร้าง โดยพิจารณาถึงขนาดและโครงการ และงานท่ีจะ
ดําเนินการว่าเป็นงานท่ีดําเนินการก่อสร้างเอง หรืองานจ้างเหมา รวมท้ังวิธีการก่อสร้าง ซ่ึง
มีรายละเอียดดังนี้ 

  4.1 เคร่ืองจักรกลงานดิน จะต้องพิจารณาถึงงานดินท่ีจะทําท้ังหมด ขีด
ความสามารถของเคร่ืองจักรกลกับปริมาณงาน ลักษณะภูมิประเทศและระยะทางว่ิงไปกลับ 
(Round trip) เช่น ในระยะทางไม่เกิน 3 กม.และเป็นพื้นท่ีไม่สูงชัน ควรจะใช้ Fleet รถ 
Motor Scraper แต่ถ้าระยะทางขนดินไกลมากจะเป็นท่ีสูงชันก็ควรจะใช้ Fleet รถ Dump 
Truck วิ่งทางไกลได้เร็วกว่าและเสียค่าบํารุงน้อยกว่าการใช้ Fleet ของรถ Motor Scraper
การทํางานดินทําได้รวดเร็วเพราะรถ Motor Scraper เทดินได้เป็นช้ันบาง ๆ ซ่ึงจะสะดวก
ต่อการให้น้ําและบดทับสําหรับรถ Dump truck เมื่อเทดินแล้วจะต้องใช้รถ Bulldozer ล้ม
กองดินแล้วใช้ Motor Grader เกล่ียดินให้เรียบ ซ่ึงใช้เวลาและมีข้ันตอนการทํางานมากกว่า
ดังนั้นจึงต้องนําข้อดีและข้อเสียเหล่าน้ีมาประกอบการพิจารณาวางแผนการใช้เคร่ืองจักรกล
ด้วย 

 ข้อสําคัญอีกอย่างหน่ึงคืออายุการใช้งานของเคร่ืองจักรกลงานดิน ถ้าเป็นเคร่ืองมือ
เก่ามีช่ัวโมงการทํางานมากก็เร่ิมมีจุดท่ีจะต้องซ่อมแซมอยู่บ่อย ๆ ถ้าทําให้เสียเวลาในการ
ทํางานจะต้องพิจารณาเพ่ิมจํานวนเคร่ืองมือให้มากข้ึนตามอายุการใช้งาน และเนื่องจาก
เคร่ืองกล งานนี้มีราคาแพง ค่าบํารุงก็สูง จึงควรควบคุมให้มีประสิทธิภาพ จัดทางวิ่งให้ดีเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการใช้เคร่ืองจักรกลเหล่าน้ีให้ได้ผลงานคุ้มกับค่าใช้จ่าย ซ่ึงควร
จะใช้เคร่ืองจักรกลให้เหมาะสมกับงานและขีดความสามารถตามหลักวิชามิฉะนั้นอาจเกิด
ความเสียหายและอุบัติเหตุได้ 

  4.2 เคร่ืองจักรกลทํางานก่อสร้าง ต้องพิจารณาถึงวิธีการก่อสร้างและขนาด
ของงานต้องจัดเตรียมเคร่ืองจักรกลให้อยู่ในสภาพท่ีจะต้องใช้งานได้ทันที ต้องจัดหา Spare 
Part เตรียมไว้ให้พร้อมสําหรับเคร่ืองจักรท่ีจะต้องใช้งานหนักอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ก็ต้อง



มีให้พอเพียง กับการใช้งาน เช่นสานสูบของเคร่ืองสูบนํ้า ข้อต่อ ข้องอต่าง ๆ เคร่ืองจักรกล
สําหรับงานก่อสร้าง ท่ีต้องเตรียมไว้ใช้งาน มี 

   - เคร่ืองสูบน้ํา 

   - เคร่ืองอัดลม 

   - เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 

   - เคร่ืองเช่ือมชนิดต่าง ๆ 

   - เคร่ืองผสมคอนกรีต 

   - เคร่ืองส่ันคอนกรีต 

   - เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น 

  4.3 ยานพาหนะท่ีใช้ในการก่อสร้าง ต้องพิจารณาจัดหายานพาหนะต่าง ๆ ให้
เหมาะกับการใช้งานก่อสร้างโดยแยกเป็น 

   - รถสําหรับงานบริหาร 

   - รถขนส่งเจ้าหน้าท่ีและวัสดุเคร่ืองมือต่าง ๆ 

   - รถท่ีใช้งานสนาม 

   - รถบริการงานซ่อมเคร่ืองจักรกลต่าง ๆ 

 ต้องจัดการใช้ยานพาหนะให้คุมกับค่าใช้จ่ายและให้พอเพียงกับปริมาณงานที่
ดําเนินการ ควรมีระเบียบและข้อบังคับเก่ียวกับการใช้ยานพาหนะให้รัดกุม เพราะมักจะมี
อุบัติเหตุจากยานพาหนะเหล่านี้อยู่เสมอ 



  4.4 เคร่ืองจักรกลสําหรับงานโรงงาน ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่มักจัดตั้ง
โรงงานสําหรับงานผลิต ประกอบและซ่อมแซมเครื่องมือต่าง ๆ จึงต้องจัดหาเคร่ืองมือต่าง ๆ 
ไว้ใช้งานด้วย เช่น เคร่ืองกลึง เครื่องเจาะ เคร่ืองไส และเครื่องเช่ือม สําหรับงานหนัก การ
พิจารณาจัดหาเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ในงานน้ัน ควรพิจารณาถึงปริมาณงานท่ีจะต้องทําว่า
คุ้มกับค่าใช้จ่ายหรือไม่ 

  4.5 เคร่ืองจักรเคร่ืองมือสําหรับงานวิศวกรรมธรณี ในงานมท่ีมีการปรับปรุง
ฐานรากของเข่ือน จะต้องจัดหาเคร่ืองมือสําหรับเจาะ เคร่ืองอัดน้ําปูน และอุปกรณ์
ประกอบอ่ืน เช่น หัวเจาะและ Casing ให้พอเพียงกับปริมาณงานให้พอเพียง 

  4.6 เคร่ืองมือส่ือสาร เพื่อท่ีจะทําให้การติดต่อกันในระหว่างในเวลาทํางาน
เป็นไปได้สะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลา ควรจัดวางระบบโทรศัพท์และวิทยุให้
สะดวกท่ีสุด เพื่อความคล่องตัวในการทํางาน  

 5. แผนการจัดหาวัสดุ การวางแผนจัดหาวัสดุจะต้องพิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบ เพราะเก่ียวข้องกับงานหลายฝ่าย ถ้าวางแผนจัดหาวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จะทําให้งานก่อสร้างดําเนินไปอย่างรวดเร็ว การวางแผนจัดหาวัสดุควรพิจารณาถึง   

   - วิธีดําเนินการจัดซื้อ 

   - เงินค่าใช้จ่ายประจํางวด 

   - ระยะเวลาท่ีใช้ในการจัดซื้อ 

   - ระยะเวลาท่ีจําเป็นต้องใช้วัสดุว่าจะต้องใช้เมื่อใด 

   - ระยะเวลาท่ีสามารถเก็บวัสดุไว้ใช้งานได้โดยไม่เสียหาย 

   - ความจําเป็นของงานว่าเรื่องด่วนเพยีงใด 



 โดยงานการก่อสร้างเราจะมี List of Materials ท่ีจะต้องใช้ในงานต่าง ๆ ไว้อยู่แล้ว
ว่าจะใช้วัสดุชนิดไหนเป็นจํานวนเท่าใด จะใช้เวลาไหน ตัวอย่างเช่น การเทคอนกรีตปริมาณ
มากน้ันเราสามารถเก็บปูนซีเมนต์จํานวนมากไว้ได้เป็นเวลานาน ควรวางแผนการจัดซ้ือให้
ถูกต้องกับปริมาณงาน เพื่อจะได้มีปูนซีเมนต์พอเพียงกับการใช้งาน และปูนซีเมนต์ไม่แข็งตัว
ก่อนนําไปใช้ สําหรับวัสดุหลักเช่น หิน ทราย และเหล็กเส้น ท่ีจะต้องใช้เป็นจํานวนมากควร
จะจัดซื้อไว้ให้พอเพียง เพราะสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่เสียหาย จึงควรดําเนินการจัดซ้ือ
ไว้ล่วงหน้าก่อนการใช้งาน ในการดําเนินการจัดซ้ือวัสดุจํานวนมาก ๆ นี้ มักจะดําเนินการ
โดยการประกวดราคาซ่ึงมักจะมีข้ันตอนยุ่งยาก และใช้เวลาในการจัดส่งของตลอด จนการ
ตรวจรับพอสมควรสําหรับวัสดุอื่น ๆ นั้นก็จะต้องจัดหาให้สัมพันธ์กับการใช้งานด้วยเช่นกัน 


