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►►งานออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรมงานออกแบบกอสรางภูมิสถาปตยกรรม  ๒๒
►►บรรยายบรรยาย  ๒๒((๑๑++๑๑))  ชั่วโมงชั่วโมง  ((ผศผศ..  อริยาอริยา    อรุณินทอรุณินท),),  ปฏิบัติปฏิบัติ  ๓๓  ชั่วโมงชั่วโมง  

((ออ..ภาวดีภาวดี  ธนวิสุทธิ์ธนวิสุทธิ์,,  ออ..  โกสิตโกสิต  อิสรียวงศอิสรียวงศ))
►► Grading, Drainage (storm drainage, sub drainage), Grading, Drainage (storm drainage, sub drainage), 

Flood control system, Soil & Erosion controlFlood control system, Soil & Erosion control
►► Field trip Field trip –– site visitsite visit



เสนระดับเสนระดับ
►►กาการรสรางเสนระดับสรางเสนระดับ  เปนความพยายามเปนความพยายามที่ที่จะบันทึกสภาพภูมิประเทศที่มีความจะบันทึกสภาพภูมิประเทศที่มีความ

ลาดชันในลาดชันใน 3  3 มิติมิติ  ใหปรากฎลงในแผนแบนราบใหปรากฎลงในแผนแบนราบ  ในลักษณะในลักษณะ2 2 มิติมิติ  เพื่อเพื่อ
ประโยชนในการนําภาพประโยชนในการนําภาพ 2  2 มิตินี้ไปใชในงานตางๆมิตินี้ไปใชในงานตางๆ  ดังจะไดกลาวตอไปดังจะไดกลาวตอไป

►► เสนระดับเสนระดับ
คือเสนที่ลากเชื่อมโยงจุดตางๆคือเสนที่ลากเชื่อมโยงจุดตางๆ  ที่ระดับเดยีวกันในผังหนึ่งๆที่ระดับเดยีวกันในผังหนึ่งๆ  อยางมีระบบอยางมีระบบ
โดยการใหเสนระดับมีคาตางระดับเทากันทั้งผังโดยการใหเสนระดับมีคาตางระดับเทากันทั้งผัง  (Contour interval)(Contour interval)

►►Contour  mapContour  map
คือคือ  แผนผังที่ปรากฎเสนระดับหลายๆแผนผังที่ปรากฎเสนระดับหลายๆ  เสนเสน    แตละเสนลากเชือ่มโยงจุดตางๆแตละเสนลากเชือ่มโยงจุดตางๆ  
ที่ระดับเดียวกันในบริเวณนั้นที่ระดับเดียวกันในบริเวณนั้น  โดยที่ระบุความตางระดับชั้นโดยที่ระบุความตางระดับชั้น ( (Contour  Contour  
interval) interval) ไวที่สวนใดสวนหนึ่งของผังนั้นๆไวที่สวนใดสวนหนึ่งของผังนั้นๆ  ดวยดวย  มีการใสคาระดับและมีการใสคาระดับและ
สัญญลักษณอื่นๆสัญญลักษณอื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับการปรับระดับที่เกี่ยวของกับการปรับระดับ



ภาพจําลองลักษณะการเกิดเสนระดับภาพจําลองลักษณะการเกิดเสนระดับ

เปรียบคลายการใชแผนกระจกเฉือนตัดผานเปรียบคลายการใชแผนกระจกเฉือนตัดผาน  ในแตละเสนชั้นความสูงในแตละเสนชั้นความสูง



Contour line & Section (profile)Contour line & Section (profile)



Contour modelContour model



ขั้นตอนของการสรางเสนระดับขั้นตอนของการสรางเสนระดับ
1. 1. กําหนดความตางระดับชั้นที่จะใชกําหนดความตางระดับชั้นที่จะใช  ความตางระดับชั้นความตางระดับชั้น ( (Contour  interval)  Contour  interval)  

คือความตางของระดับของเสนระดับแตละเสนคือความตางของระดับของเสนระดับแตละเสน
2. 2. จากจาก Transit  survey grid   Transit  survey grid  หาตําแหนงที่ตรงตามหาตําแหนงที่ตรงตาม Contour  interval   Contour  interval  แตแต

ละระดับละระดับ
3. 3. ลากเชื่อมจุดที่มีตัวเลขระดับเดยีวกันเขาดวยกันลากเชื่อมจุดที่มีตัวเลขระดับเดยีวกันเขาดวยกัน  โดยใชเสนประโดยใชเสนประ  หากมีการหากมีการ

แบงชวงยอยของเสนระดับดวยแบงชวงยอยของเสนระดับดวย  Contour Index Contour Index ใหแสดงน้ําหนักเสนหรือใหแสดงน้ําหนักเสนหรือ
สีตางกันสีตางกัน  โดยเนนใหเสนระดับหลักเห็นชัดกวาเสนระดับยอยโดยเนนใหเสนระดับหลักเห็นชัดกวาเสนระดับยอย

4. 4. เขียนตัวเลขบอกระดับบนเสนระดับบนดานสูงของเสนระดับเขียนตัวเลขบอกระดับบนเสนระดับบนดานสูงของเสนระดับ
5. 5. ระบุระบุ Contour  interval  Contour  interval ที่ใชลงในผังที่ใชลงในผัง





RemarksRemarks

►►Contour interval Contour interval ตองคงที่ทั้งแผนตองคงที่ทั้งแผน
►►ในกรณีที่พื้นที่มีความซับซอนสูงในกรณีที่พื้นที่มีความซับซอนสูง  อยาลืมกําหนดเสนอยาลืมกําหนดเสน  Index Index ชวยใหชวยให

อานคาระดับงายขึ้นอานคาระดับงายขึ้น
►►หากมีทางน้ําหากมีทางน้ํา  ใหใสแนวเสนทางน้ําใหใสแนวเสนทางน้ํา  และทิศทางน้ําไหลดวยและทิศทางน้ําไหลดวย
►►กําหนดกําหนด HP HP., LP. ., LP. หรือหรือ  Spot Elevation Spot Elevation ในจุดที่จําเปนในจุดที่จําเปน
►► เสนระดับจะตองไมตัดกันเสนระดับจะตองไมตัดกัน



คํายอคํายอ//SymbolSymbol  ตางๆตางๆ  ที่ใชในที่ใชใน  Contour MapContour Map

►► Contour lineContour line
►► Spot elevationSpot elevation
►► T.C. Top of CurbT.C. Top of Curb
►► B.C. Bottom of CurbB.C. Bottom of Curb
►► T.W. Top of WallT.W. Top of Wall
►► B.W. Bottom of WallB.W. Bottom of Wall
►► Swale Swale ทิศทางการไหลของทางน้ําทิศทางการไหลของทางน้ํา
►► I.E. Invert ElevationI.E. Invert Elevation
►► R.E. Rim ElevationR.E. Rim Elevation
►► H.P. High PointH.P. High Point
►► L.P. Low PointL.P. Low Point
►► T.S. Top of StepsT.S. Top of Steps
►► B.S. Bottom of StepsB.S. Bottom of Steps
►► C.I. Contour IntervalC.I. Contour Interval
►► P.L. Property lineP.L. Property line
►► R.O.W. Right Of WayR.O.W. Right Of Way
►► D.I. Drain Inlet (With R.E., I.E.)D.I. Drain Inlet (With R.E., I.E.)
►► S.D. Storm Drain (With R.E., I.E.)S.D. Storm Drain (With R.E., I.E.)
►► M.H. (With R.E., I.E.)M.H. (With R.E., I.E.)
►► C.B. Catch Basin (With R.E., I.E.)C.B. Catch Basin (With R.E., I.E.)
►► A.D. Area DrainA.D. Area Drain
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ตําแหนงตางๆตําแหนงตางๆ  ที่ควรบอกระดับจุดที่ควรบอกระดับจุด
(Spot Elevation)(Spot Elevation)

1. 1. พื้นชั้นลางของอาคารพื้นชั้นลางของอาคาร
2. 2. ทุกๆทุกๆ  มุมของอาคารมุมของอาคาร    แทนหนาประตูทางเขาแทนหนาประตูทางเขา  หรือชานพักหรือชานพัก
3. 3. มุมของลานจอดรถมุมของลานจอดรถ  เฉลียงเฉลียง  หรือหรือ  ผิวดาดแข็งอื่นๆผิวดาดแข็งอื่นๆ
4. 4. มุมชานพักบันไดอันบนมุมชานพักบันไดอันบน    และฐานของขั้นบันไดขั้นสุดทายและฐานของขั้นบันไดขั้นสุดทาย
5. 5. ยอดยอด  และฐานกําแพงและฐานกําแพง  ขอบขอบ ( (Curb)Curb)
6. 6. ยอดของกอนหินยอดของกอนหิน  และฐานของตนไมใหญและฐานของตนไมใหญ
7. 7. ฝาบนฝาบน  และปากทอระบายน้ําและปากทอระบายน้ํา ( (Invert elevation) Invert elevation) ของบอรับน้ําของบอรับน้ํา



ลักษณะของผังระดบัลักษณะของผังระดบั
Contour MapContour Map



ประโยชนของประโยชนของ Contour  map Contour  map
1. 1. ทําใหรูลักษณะการระบายน้ําธรรมชาติบนพื้นผิวทําใหรูลักษณะการระบายน้ําธรรมชาติบนพื้นผิว
2. 2. ทําใหตําแหนงที่มีขอจํากัดในการวางผังทําใหตําแหนงที่มีขอจํากัดในการวางผัง    โดยการใชโดยการใช Contour  map  Contour  map ทําทํา

การวิเคราะหความการวิเคราะหความสูงต่ําของพื้นที่สูงต่ําของพื้นที่,,  ใชในใชในการวิเคราะหความลาดชันการวิเคราะหความลาดชัน  
(Slope Analysis) (Slope Analysis) และคํานวณหาทิศทางการไหลของน้ําและคํานวณหาทิศทางการไหลของน้ํา

3. 3. ใชปนแผนผังพื้นฐานในการออกแบบใชปนแผนผังพื้นฐานในการออกแบบ//จัดทําแบบกอสรางจัดทําแบบกอสรางปรับสภาพภูมิปรับสภาพภูมิ
ประเทศประเทศ  (  (Landform) Landform) ผัผังปรับระดับงปรับระดับ ( (Grading plan)Grading plan)

4. 4. เพื่อการวางแผนการใชพื้นที่การคํานวณงานดินเพื่อการวางแผนการใชพื้นที่การคาํนวณงานดิน ( (earth work)earth work)



ลกัษณะของเสนระดับลกัษณะของเสนระดับ
1.  ทุกๆ จุดบนเสนระดับเดียวกัน มี Spot  elevation เทากัน
2. เสนระดับจะบรรจบกันเปนวงเสมอ  ซึ่งการบรรจบอาจปรากฎในขอบเขต
ของผัง หรือนอกขอบเขตของผังก็ได
3. เสนระดับที่บรรจบเห็นเปนวงในขอบเขตของผังจะเปนยอดเขา หรือกน
เหว ในวงบรรจบ จะปรากฎระดับระบุไวดวย หรือในกรณีที่เปนที่ต่ําใน
ลักษณะของกนบอ  กนเหว  อาจใชตัวอักษร  D (Depression) กํากับไว 
หรือใชเสนขีดสั้นๆทางดานต่ําของเสนระดับ, ใชอักษร H (Hill) กํากับ ใน
กรณีเปนยอดเขา



Hill & DepressionHill & Depression



ลักษณะของเสนระดับ (ตอ)
4. 4. โดยปกติเสนระดับจะไมมีการตัดกันโดยปกติเสนระดับจะไมมีการตัดกัน  นอกจากจะเปนหนาผายื่นชะโงกนอกจากจะเปนหนาผายื่นชะโงก  

ออกมาออกมา    หรือเปนสะพานหินธรรมชาติหรือเปนสะพานหินธรรมชาติ
5. 5. เสนระดับที่หางเทาๆเสนระดับที่หางเทาๆ  กันกัน  บงบอกถึงความลาดชันที่สม่ําเสมอบงบอกถึงความลาดชันที่สม่ําเสมอ  โดยตลอดโดยตลอด
6. 6. สําหรับลาดเขาแบบนูนขึ้นสําหรับลาดเขาแบบนูนขึ้น  เสนระดับจะไลจากระดับต่ําขึ้นสูระดับสูงเสนระดับจะไลจากระดับต่ําขึ้นสูระดับสูง    

โดยเสนระดับสูงโดยเสนระดับสูง  ๆๆ  จะหางกันมากกวาเสนระดับต่ําจะหางกันมากกวาเสนระดับต่ํา ( (convex slope)convex slope)
7. 7. สําหรับลาดเขาแบบเวาลงสําหรับลาดเขาแบบเวาลง    เสนระดับจะไลจากระดับต่ําขึ้นสูระดับสูงเสนระดับจะไลจากระดับต่ําขึ้นสูระดับสูง    

โดยเสนระดับต่ําโดยเสนระดับต่ํา  จะหางกันมากกวาระดับสูงจะหางกันมากกวาระดับสูง  ๆๆ ( (concave slope)concave slope)



Concave/Concave/
ConvexConvex

Uniform slopeUniform slope



Convex / ConcaveConvex / Concave



8. 8. หุบเขาอานไดจากเสนระดับที่ไลชี้ขึน้ไปหุบเขาอานไดจากเสนระดับที่ไลชี้ขึน้ไป
ทางเสนระดับทีสู่งขึ้นไปทางเสนระดับทีสู่งขึ้นไป

9. 9. เสนระดับทีช่ิดติดกันมากเสนระดับทีช่ิดติดกันมาก    แสดงถึงแสดงถึง
ความลาดชันมากความลาดชันมาก

10. 10. เสนระดับทีห่างกันมากเสนระดับทีห่างกันมาก    แสดงถึงแสดงถึง
ความลาดที่ลาดมากความลาดที่ลาดมาก

11. 11. เสนระดบัจะไมแตกแยกออกจากกันเสนระดับจะไมแตกแยกออกจากกัน    
ในกรณีที่เสนระดับเทากันอยูใกลกันในกรณีที่เสนระดับเทากันอยูใกลกัน    
หมายความวาเปนแนวสูงหมายความวาเปนแนวสูง  หรือแนวต่ําหรือแนวต่ํา  
ถาตัวเลขอยูขถาตัวเลขอยูขาางเดียวกันงเดียวกัน    แสดงวาเปนแสดงวาเปน
แนวสูงแนวสูง    ถาตัวเลขอยูคนละขางของถาตัวเลขอยูคนละขางของ
เสนระดบัเสนระดบั 

ลักษณะของเสนระดับ (ตอ)

 แสดงวาเปนแนวต่ําแสดงวาเปนแนวต่ํา



การอานการอาน  SignatureSignature
การแปรความหมายการแปรความหมาย
เสนเสน  contourcontour

►► สันเขาสันเขา  (Ridge)(Ridge)
►►รองน้ํารองน้ํา,,  ลําธารน้ําลําธารน้ํา  ในพื้นที่ในพื้นที่  

Flood plainFlood plain



►►หุบเขากวางหุบเขากวาง  (Glen, (Glen, 
Dale)Dale)

►►หุบเขาแคบหุบเขาแคบ(Ravine)(Ravine)



►► เนินเนิน//โคกโคก  (Knoll, (Knoll, 
Knob, Butte)Knob, Butte)



►► เนินหลังอูฐเนินหลังอูฐ  (Camel Back Ridge)(Camel Back Ridge)



►►อาวอาว  (Bay)(Bay)

►►ลาดลาด,,เนนิทุงเนนิทุง  
(Meadow)(Meadow)



►►หุบเขาที่มีทางน้ําไหลหุบเขาที่มีทางน้ําไหล  
(Dry swale)(Dry swale)

►► ขั้นบันไดขั้นบันได ( (Steps)Steps)



►►ที่ราบที่เกิดจากทางที่ราบที่เกิดจากทาง
น้ําตกตะกอนน้ําตกตะกอน  
(Alluvial Fan)(Alluvial Fan)

►►ตนีเขาตนีเขา ( (Toe) & Toe) & 

หุบหุบ//แองระหวางแองระหวาง
เนนิเขาเนนิเขา ( (Saddle)Saddle)



►►สะพานสะพาน//ทอลอดทอลอด ( (Bridge, block culvert)Bridge, block culvert)



Culvert Culvert ทอลอดทอลอด



►► Retaining wall Retaining wall กําแพงกันดินกําแพงกันดิน



Drainage ditch/swaleDrainage ditch/swale



ระบายน้ําระบายน้ํา  หลังเตาหลังเตา
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