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

((ออ..ภาวดีภาวดี  ธนวิสุทธิ์ธนวิสุทธิ์,,  ออ..  โกสิตโกสิต  อิสรียวงศอิสรียวงศ))
►► Grading, Elevation/Slope Analysis, Calculation, Grading, Elevation/Slope Analysis, Calculation, 

Purposes of grading.Purposes of grading.



โปรแกรมสรางโปรแกรมสราง  ContourContour




สิ่งที่จะบอกความลาดชนัคอืสิ่งที่จะบอกความลาดชนัคอื  ระยะระหวางเสนระดับระยะระหวางเสนระดับ

เสนระดับที่อยูชิดกันแสดงวามีความชนัมาก
เสนระดับที่หางกัน จะมคีวามชนันอย (ราบ)

Concave slope  จะมีสนระดบับริเวณยอดถี่ และกวางขึ้นในชวงโคน
Convex slope  จะมเีสนระดับบริเวณยอดหาง และถี่ขึ้นในชวงโคน
Uniform slope  จะมรีะยะหางระหวางเสนระดบัแตละเสนเทากัน





สูตรสูตร
สูตรสูตร    ที่ใชในการคํานวณที่ใชในการคํานวณ  คือคือ    G G = = DD x 100x 100

LL
DD == ระยะตางระยะตาง  ของความสูงของเสนระดับของความสูงของเสนระดับ ( (Vertical depth)Vertical depth)
LL == ระยะหางระหวางเสนระดับในผังระยะหางระหวางเสนระดับในผัง ( (Horizontal  length)Horizontal  length)
GG == ความลาดความลาด ( (Gradient) Gradient) มีหนวยเปนมีหนวยเปน  %%

Gradient
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•หาความชัน ของแนว AB
•หาคาระดับของ C
•หาแนวที่มี slope (ความ
ชัน) = G

LAB

ExampleExample



Topography AnalysisTopography Analysis

►► Elevation analysisElevation analysis
►► Slope analysisSlope analysis
►► แนวสันปนน้ําแนวสันปนน้ํา  

((Watershed) Watershed) 
/drainage pattern/drainage pattern



Topographic slope analysisTopographic slope analysis



การวิเคราะหสภาพพื้นที่การวิเคราะหสภาพพื้นที่
► Elevation Analysis กําหนดใชสีตามมาตรฐานหรือตามความเหมาะสม โดยทั่วไปมักจะ

ไลจากสีเขียว เปนที่ราบลุมใกล รทก. สูสแีดงหรือสีน้าํตาล แทนความสูงของภูเขา  และใชสีน้ําเงนิ
แทนแหลงน้ําเปนตน

► Slope Analysis Technique เปนวิธีการที่ตองใชการคํานวณ และการประเมินหา
บริเวณทีม่ีคาความลาดชัน  ซึง่มักแบงเปนขั้นๆ  (Category) ตามความตองการของแตละ
ประเภทโครงการ เชน แบงเปน 4 ระดับ ไดแก

ที่ราบ (ความชัน นอยกวา 5%) - สามารถใชกอสรางไดดี
ที่ลาดชันนอย (ความชัน 5-10%) - สามารถกอสรางอาคารได แตไมเหมาะกับสนามกีฬา
ที่ลาดชันปานกลาง (ความชัน 10-25 %) - สามารถกอสรางอาคารบางประเภทไดเทานัน้
ที่ลาดชันมาก (ความลาดชันสงูกวา 25%) - ตองการเทคนคิพิเศษในการกอสราง เพื่อ

แกปญหา
► คํานวณระยะ L ของแตละคา slope (G)
► ระบายสี ไลโทน (Tone) ตามลําดับ



ขั้นตอนการวิเคราะหความลาดชันขั้นตอนการวิเคราะหความลาดชัน
►► ซึ่งเมื่อเรากําหนดลําดับขั้นซึ่งเมื่อเรากําหนดลําดับขั้น  ((เชนเชน  ทั้งทั้ง  44  ขั้นขางตนขั้นขางตน))  แลวแลว    เราจะตองทําการเราจะตองทําการ

คํานวณหาชวงระยะคํานวณหาชวงระยะ  L L ที่เกิดขึ้นเนื่องจากคาความชันที่กําหนดนั้นที่เกิดขึ้นเนื่องจากคาความชันที่กําหนดนั้น  โดยการใชสูตรโดยการใชสูตร  
D D = = GL GL แลวหาคาของแลวหาคาของ  L L ที่ที่  G G ตางๆตางๆ  ตามขั้นตามขั้น ( (CategoryCategory) ) ที่แบงไวที่แบงไว    
โดยมีโดยมี  D D = = คาระยะหางคาระยะหาง((แนวตั้งแนวตั้ง)) ,, Contour Interval Contour Interval ของผังที่ตองการวิของผังที่ตองการวิ
เคราะหหเคราะหห  เชนเชน  สมมุติใหสมมุติให  Contour Interval Contour Interval = = 5 m5 m..

►► จากสูตรจากสูตร  G=D/L  G=D/L  ตองการหาตองการหา  L L L = D/GL = D/G
G G = = <5%<5% L L = = 55 / / 0.050.05 > 100> 100
G G = = 55--10%10% L L = = 55 / / 0.10.1 = = 5050
G G = = 1010--25%25% L L = = 55 / / 0.250.25 = = 2020
G G = = >25%>25% LL < 20< 20

►► ใชใช  L L ในการวัดระยะในผังในการวัดระยะในผัง  โดยใชระยะตั้งฉากที่สุดระหวางเสนโดยใชระยะตั้งฉากที่สุดระหวางเสน  contourcontour



ตัวอยางโปรแกรมการวิเคราะหทางน้ําไหลตัวอยางโปรแกรมการวิเคราะหทางน้ําไหล




โปรแกรมชวยตัดโปรแกรมชวยตัด  Section/Profile, Section/Profile, คํานวณงานดนิคํานวณงานดนิ




นิยามของการปรับระดับนิยามของการปรับระดับ
การปรับระดับเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศเดิมการปรับระดับเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศเดิม  ใหมีความเหมาะสมตอการใชพื้นที่ใหมีความเหมาะสมตอการใชพื้นที่  
หรือเพื่อความสวยงามหรือเพื่อความสวยงาม    นับเปนงานทีส่ําคัญทีสุ่ดสวนหนึ่งในการออกแบบนับเปนงานทีส่ําคัญทีสุ่ดสวนหนึ่งในการออกแบบ  ภูมิทัศนตลอดจนภูมิทัศนตลอดจน  
การวางผังบริเวณการวางผังบริเวณ  โดยการปรับระดับนัน้ๆโดยการปรับระดับนัน้ๆ  จะตองคํานงึถึงกฎเกณฑทางธรรมชาติบางประการจะตองคํานงึถึงกฎเกณฑทางธรรมชาติบางประการ  
เชนเชน  มุมอยูตัวของดินมุมอยูตัวของดิน ( (Repose angle) Repose angle) ความสามารถในการระบายน้ําออกจากพื้นที่ความสามารถในการระบายน้ําออกจากพื้นที่  การไมการไม
สรางความกระทบกระเทือนในดานไมดีตอพื้นทีข่างเคยีงสรางความกระทบกระเทือนในดานไมดีตอพื้นทีข่างเคยีง  เปนตนเปนตน

ในขบวนการออกแบบสําหรับพืน้ทีท่ี่มีรูปรางภูมิประเทศสงูๆในขบวนการออกแบบสําหรับพืน้ทีท่ี่มีรูปรางภูมิประเทศสงูๆ  ต่ําต่ํา    การปรับระดับจะตองเริ่มการปรับระดับจะตองเริ่ม
ตั้งแตการวางแนวความคิดตั้งแตการวางแนวความคิด  ในขัน้แรกๆในขัน้แรกๆ  มิใชวางผงัเสร็จเรียบรอยแลวจงึเริ่มทําการปรับระดับมิใชวางผงัเสร็จเรียบรอยแลวจงึเริ่มทําการปรับระดับ    
โดยผูออกแบบอาคารจะพยายามรบกวนสภาพภูมิประเทศเดิมโดยผูออกแบบอาคารจะพยายามรบกวนสภาพภูมิประเทศเดิม  ใหนอยที่สดุใหนอยที่สดุ    และใชประโยชนและใชประโยชน
จากสภาพภูมิประเทศเดิมใหมากที่สดุจากสภาพภูมิประเทศเดิมใหมากที่สดุ  เพื่อใหไดงานทีม่ีความกลมกลืนเพื่อใหไดงานทีม่ีความกลมกลืน  กับสภาพแวดลอมกับสภาพแวดลอม    และและ
เปนการประหยัดงบประมาณในการปรับระดับอีกดวยเปนการประหยัดงบประมาณในการปรับระดับอีกดวย



นิยามของศัพทเทคนิคที่ใชเสมอในงานปรับนิยามของศัพทเทคนิคที่ใชเสมอในงานปรับ
ระดับระดับ

►► อัตราความลาดอัตราความลาด ( (Gradient) Gradient) ไดแกไดแก  รอยละของสวนยกรอยละของสวนยก  หรือสวนลดของระดับหรือสวนลดของระดับ  ตอตอ  ระยะระยะ 100  100 
เมตรเมตร    เชนเชน  อัตราความลาดอัตราความลาด 4 4% % หมายถึงหมายถึง  ความลาดที่ยกสงูขึน้ความลาดที่ยกสงูขึน้ 4  4 เมตรเมตร    ในระยะทางนอนในระยะทางนอน 100  100 
เมตรเมตร

►► ระยะยกหลังเตาระยะยกหลังเตา ( (Crown) Crown) ไดแกไดแก  ระยะของระดับในสวนกลางของถนนระยะของระดับในสวนกลางของถนน  หรือทางเทาหรือทางเทา  เพื่อเพื่อ
ปองกนัน้าํขังปองกนัน้าํขัง

►► ความเอียงความเอียง ( (Cross slope or Pitch) Cross slope or Pitch) ไดแกความลาดที่ทาํขึ้นบนผวิดาดไดแกความลาดที่ทาํขึ้นบนผวิดาด ( (Pave area) Pave area) เพื่อการเพื่อการ
ระบายน้ําระบายน้ํา  อาจบอกเปนเปอรเซน็ตอาจบอกเปนเปอรเซน็ต  หรือเลขเต็มก็ไดหรือเลขเต็มก็ได

►► ความลาดขั้นความลาดขั้น ( (Wash) Wash) ไดแกไดแก  ความลาดที่ทําขึ้นบนขัน้บนัไดความลาดที่ทําขึ้นบนขัน้บนัได  เพื่อปองกันน้ําขงัเพื่อปองกันน้ําขงั    สวนมากบอกสวนมากบอก
เปนเปน  เซนติเมตรเซนติเมตร  ตอตอ  เมตรเมตร    หรือหรือ  เปอรเซ็นตเปอรเซ็นต

►► ความสอบความสอบ ( (Batter) Batter) ไดแกไดแก  ปริมาณความสอบของพืน้ผิวทางตั้งจากเสนดิง่ปริมาณความสอบของพืน้ผิวทางตั้งจากเสนดิง่    เชนเชน  กําแพงกันดินกําแพงกันดิน    
ใชบอกเปนใชบอกเปน  เซนติเมตรเซนติเมตร  ตอตอ  เมตรเมตร    หรือหรือ  เปอรเซน็ตเปอรเซน็ต

►► ความลาดความลาด ( (Slope)Slope)  ไดแกไดแก  อัตราสวนของระยะทางนอนอัตราสวนของระยะทางนอน  ตอตอ  ระยะทางตัง้ของเนนิระยะทางตัง้ของเนนิ  เชนเชน 3  3 : 1: 1



ลักษณะโครงสรางปรับระดับลักษณะโครงสรางปรับระดับ  แบบตางๆแบบตางๆ



ความมุงหมายของการปรับระดับความมุงหมายของการปรับระดับ

1. 1. เพื่อสรางพืน้ที่ใหเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเพื่อสรางพืน้ที่ใหเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น  เชนเชน  อาคารอาคาร    การสัญจรการสัญจร    การเลนกีฬาการเลนกีฬา  ฯลฯฯลฯ
2. 2. เพื่อการระบายน้ําออกจากพื้นที่เพื่อการระบายน้ําออกจากพื้นที่    และปองกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากทิศทางการไหลและปองกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากทิศทางการไหล  ของน้ําของน้ํา

บนผวิดินบนผวิดิน
3. 3. เพื่อแกไขสภาพภูมิประเทศที่อาจจะเกิดอันตรายตอกิจกรรมที่จะมีขึ้นเพื่อแกไขสภาพภูมิประเทศที่อาจจะเกิดอันตรายตอกิจกรรมที่จะมีขึ้น
4. 4. เพื่อกันเสียงเพื่อกันเสียง  กันลมกันลม    หรือบังการมองเห็นหรือบังการมองเห็น
5. 5. เพื่อเพิม่ความลึกของดินเพื่อเพิม่ความลึกของดิน  เพื่อการปลูกตนไมใหญเพื่อการปลูกตนไมใหญ  ในกรณีที่ดินชั้นลางมีปญหาตอการปลูกตนไมในกรณีที่ดินชั้นลางมีปญหาตอการปลูกตนไม
6. 6. เพื่อเนนสภาพภูมิประเทศเพื่อเนนสภาพภูมิประเทศ    หรือเพื่อการเนนเสนทางสญัจรหรือเพื่อการเนนเสนทางสญัจร
7. 7. เพื่อความสวยงามของบริเวณเพื่อความสวยงามของบริเวณ



PurposesPurposes

►► เพื่อการระบายน้ําเพื่อการระบายน้ํา  (Surface (Surface 
drainage)drainage)

►► เพื่อสรางเนินดินเพื่อสรางเนินดิน  ((BermBerm) ) สําหรับสําหรับ
กันเสียงกันเสียง,,  ลมลม,,  หรือเพิ่มชั้นดินปลูกหรือเพิ่มชั้นดินปลูก  ในใน
ที่ที่มีระดับน้ําใตดินสูงที่ที่มีระดับน้ําใตดินสูง//ที่ลุมที่ลุม



►► เพื่อปรับใหเกิดพื้นที่ราบพอสําหรับเพื่อปรับใหเกิดพื้นที่ราบพอสําหรับ
กิจกรรมตางๆกิจกรรมตางๆ  เชนเชน  ลานลาน//สนามกีฬาสนามกีฬา,,  
พื้นที่จอดรถพื้นที่จอดรถ,,  ฯลฯฯลฯ

►► เพื่อเนนหรือควบคุมการสัญจรเพื่อเนนหรือควบคุมการสัญจร



►► เพื่อเพิ่มความนาสนใจใหกับบริเวณเพื่อเพิ่มความนาสนใจใหกับบริเวณ
►► เพื่อเปดมุมมองสูวิวที่นาสนใจเพื่อเปดมุมมองสูวิวที่นาสนใจ  นาดูนาดู



►► เพื่อปดบังเพื่อปดบัง  (Screen) (Screen) มุมมองที่ไมมุมมองที่ไม
นาดูนาดู

►► เพื่อความเหมาะสมในการจัดวางอาคารเพื่อความเหมาะสมในการจัดวางอาคาร
บางประเภทบางประเภท



►►  เพื่อปรับสภาพภูมิประเทศบางเพื่อปรับสภาพภูมิประเทศบาง
ประเภทประเภท  ใหสวยงามใหสวยงาม//เพื่อการใชสอยเพื่อการใชสอย  
เชนเชน  ปรับผาชันปรับผาชัน  ใหสามารถใชใหสามารถใช
ประโยชนไดประโยชนได  ปลูกตนไมไดปลูกตนไมได  ทําใหดูทําใหดู
สวยงามสวยงาม



ขอควรคํานึงในการปรับระดับขอควรคํานึงในการปรับระดับ

1. 1. ตองมีความกลมกลนืกับสภาพแวดลอมโดยรอบตองมีความกลมกลนืกับสภาพแวดลอมโดยรอบ
2. 2. ตองมีการศึกษาถึงขอจํากัดตางๆตองมีการศึกษาถึงขอจํากัดตางๆ  ของพื้นที่ของพื้นที่  เชนเชน  กฎหมายกฎหมาย    สภาพภูมิอากาศเฉพาะที่สภาพภูมิอากาศเฉพาะที่    

สาธารณูปโภคตางๆสาธารณูปโภคตางๆ  ที่ปรากฎในพื้นที่ทั้งใตดินที่ปรากฎในพื้นที่ทั้งใตดิน  และบนดินและบนดิน  ทิศทางการระบายน้ําบนทิศทางการระบายน้ําบน
ผิวดินของสภาพภูมิประเทศเดิมผิวดินของสภาพภูมิประเทศเดิม  พืชพันธุเดิมพืชพันธุเดิม  ฯลฯฯลฯ

3. 3. ตองคํานึงถึงความตองการดานความลาดของกิจกรรมตางๆตองคํานึงถึงความตองการดานความลาดของกิจกรรมตางๆ
4. 4. พยายามสมดุลยการตัดดินออกพยายามสมดุลยการตัดดินออก  และการถมดินและการถมดิน  ใหไดดีที่สุดใหไดดีที่สุด ( (Balancing Balancing Cut&FillCut&Fill))
5. 5. คํานึงถึงความสะดวกในขั้นตอนการกอสรางจริงคํานึงถึงความสะดวกในขั้นตอนการกอสรางจริง



สี่หลักใหญในการปรับระดับสี่หลักใหญในการปรับระดับ
1.1. การตัดการตัด ( (Cutting) Cutting) ไดแกการแกไขสภาพภูมปิระเทศไดแกการแกไขสภาพภูมปิระเทศ  โดยโดย

ขุดดินเดิมออกไปขุดดินเดิมออกไป  ใหระดับตามที่ตองการใหระดับตามที่ตองการ  ในกรณีในกรณี  เชนนี้เชนนี้
ระดับของสิง่กอสรางจะประมาณเทากับระดับของระดับของสิง่กอสรางจะประมาณเทากับระดับของ
เสนระดับที่อยูดานลางของสิง่กอสรางนั้นๆเสนระดับที่อยูดานลางของสิง่กอสรางนั้นๆ  ขอไดเปรียบขอไดเปรียบ
สําคัญของที่ราบสําคัญของที่ราบ  ที่ไดจากการตัดไหลเนินที่ไดจากการตัดไหลเนิน  คือความมั่นคงคือความมั่นคง
แข็งแรงของพื้นที่เดิมที่อยูมานานยอมยึดตัวแข็งแรงของพื้นที่เดิมที่อยูมานานยอมยึดตัว  และอัดแนนและอัดแนน
โดยแรงธรรมชาติโดยแรงธรรมชาติ    และในบริเวณที่มีความลาดชันมากและในบริเวณที่มีความลาดชันมาก
เกินที่จะถมไดเกินที่จะถมได  ฉะนั้นการตัดจึงเปนวิธีเดียวที่ดีที่สุดฉะนั้นการตัดจึงเปนวิธีเดียวที่ดีที่สุด  
เพราะเนินตัดทําเพราะเนินตัดทํา  ไดชันกวาเนินถมไดชันกวาเนินถม  ซึง่กินเนื้อที่มากกวาซึง่กินเนื้อที่มากกวา  
และการตัดยังมีโอกาสเกิดการกัดเซาะหรือพังทลายไดและการตัดยังมีโอกาสเกิดการกัดเซาะหรือพังทลายได
นอยกวาการถมอีกดวยนอยกวาการถมอีกดวย  
►► แตมีขอเสยีคือแตมีขอเสยีคือ  การกําจัดดินที่ขุดขึ้นมาการกําจัดดินที่ขุดขึ้นมา  ซึ่งหมายถงึการซึ่งหมายถงึการ

ขนไปทิ้งที่บริเวณอื่นขนไปทิ้งที่บริเวณอื่น    ซึง่จะตองเสียคาเชารถบรรทุกซึง่จะตองเสียคาเชารถบรรทุก    
เสยีคาเชาบรเิวณที่จะนําดินไปทิ้งเสยีคาเชาบรเิวณที่จะนําดินไปทิ้ง    โดยเฉพาะบริเวณที่โดยเฉพาะบริเวณที่
เปนชมุชนหนาแนนเปนชมุชนหนาแนน    คาขนดินทิ้งจะแพงขึ้นหลายเทาคาขนดินทิ้งจะแพงขึ้นหลายเทา    
และหากมีที่ทิ้งก็มักจะเปนบริเวณหนองน้ําและหากมีที่ทิ้งก็มักจะเปนบริเวณหนองน้ํา  หรือคลองหรือคลอง    
ซึ่งมีคุณคาทางนิเวศนวิทยาอันไมควรทําลายอยางยิ่งซึ่งมีคุณคาทางนิเวศนวิทยาอันไมควรทําลายอยางยิ่ง



สี่หลกัใหญในการปรับระดับสี่หลกัใหญในการปรับระดับ  ((ตอตอ))
2.2. การถมการถม ( (Filling) Filling) ไดแกการแกไขสภาพภูมิประเทศโดยการไดแกการแกไขสภาพภูมิประเทศโดยการ

ถมดินถมดิน  ใหไดระดับตามที่ตองการใหไดระดับตามที่ตองการ  ในกรณีในกรณี  เชนนี้ระดับของเชนนี้ระดับของ
สิง่กอสรางสิง่กอสราง  จะประมาณเทากับระดับที่อยูดานบนของจะประมาณเทากับระดับที่อยูดานบนของ
สิง่กอสรางนั้นๆสิง่กอสรางนั้นๆ    ขอไดเปรียบสําคัญของการปรับระดับขอไดเปรียบสําคัญของการปรับระดับ  
โดยการถมก็คือโดยการถมก็คือ  ทําใหใชประโยชนจากพื้นที่ที่ไมสามารถทําใหใชประโยชนจากพื้นที่ที่ไมสามารถ
ใชประโยชนไดใชประโยชนได  เชนที่ต่ําน้ําขังเชนที่ต่ําน้ําขัง    หรือยกระดับบริเวณใหถงึหรือยกระดับบริเวณใหถงึ
ระดับที่กําหนดระดับที่กําหนด  เชนเชน  การถมที่บริเวณเฉลียงใหพอดีกับการถมที่บริเวณเฉลียงใหพอดีกับ
อาคารอาคาร  หรือปรับพื้นที่สงูๆหรือปรับพื้นที่สงูๆ  ต่ําต่ํา  ใหเรียบเสมอกันใหเรียบเสมอกัน  

►► สวนขอเสียเปรียบก็คือสวนขอเสียเปรียบก็คือ  จะตองหาจะตองหา  แหลงดินแหลงดิน
จากที่อื่นมาถมจากที่อื่นมาถม  ซึง่กแ็พงเชนกันซึง่กแ็พงเชนกัน  นอกจากนี้นอกจากนี้
บริเวณที่ถมใหมยังไมมั่นคงพอสาํหรับการบริเวณที่ถมใหมยังไมมั่นคงพอสาํหรับการ
กอสรางกอสราง    จะตองมกีารบดอัดเปนพิเศษฐานรากจะตองมกีารบดอัดเปนพิเศษฐานราก
ที่อยูในบริเวณนี้จะตองขุดใหลึกถงึดินเดิมที่อยูในบริเวณนี้จะตองขุดใหลึกถงึดินเดิม
เสมอเสมอ    การบดอัดยังมปีญหาสําหรับการบดอัดยังมปีญหาสําหรับ  การปลูกการปลูก
ตนไมอีกดวยตนไมอีกดวย    บริเวณที่ราบบริเวณที่ราบ  ที่ทําโดยวิธีถมที่ทําโดยวิธีถม  จะจะ
เกิดการกัดเซาะเกิดการกัดเซาะ  และพงัทลายไดมากเพราะอณูและพงัทลายไดมากเพราะอณู
ของดินของดิน  ที่ถมใหมยังไมแนนที่ถมใหมยังไมแนน



สี่หลกัใหญในการปรับระดับสี่หลกัใหญในการปรับระดับ  ((ตอตอ))
3. 3. การตัดและการถมดินการตัดและการถมดิน ( (Cutting and Fill) Cutting and Fill) ไดแกไดแก  การแกไขสภาพการแกไขสภาพ

ภูมิประเทศภูมิประเทศ  โดยการตัดดินออกสวนหนึ่งโดยการตัดดินออกสวนหนึ่ง  และถมดินเขาสวนและถมดินเขาสวน
หนึ่งหนึ่ง  ใหไดระดับตามที่ตองการใหไดระดับตามที่ตองการ  ในกรณีนี้ระดับสิง่กอสรางจะในกรณีนี้ระดับสิง่กอสรางจะ
ประมาณเทากับเสนระดับที่ผานกลางประมาณเทากับเสนระดับที่ผานกลาง  สิง่กอสรางนั้นๆสิง่กอสรางนั้นๆ    วิธีนี้วิธีนี้
เปนวิธีที่นิยมใชมากที่สุดเปนวิธีที่นิยมใชมากที่สุด  การประมาณการประมาณ  ความสมดุลยของดินความสมดุลยของดิน
ที่ถูกตัดที่ถูกตัด  และถมจะชวยลดหรือตัดและถมจะชวยลดหรือตัด  คาใชจายในการขนดินไปคาใชจายในการขนดินไป
ทิ้งทิ้ง  หรือหาดินมาถมหรือหาดินมาถม  

►► การตัดการตัด  และถมมีประโยชนมากที่สุดในบริเวณที่กวางและและถมมีประโยชนมากที่สุดในบริเวณที่กวางและ
ความลาดความลาด  ไมมากเกินไปโดยการใชดินสวนที่ขุดออกไปใชในไมมากเกินไปโดยการใชดินสวนที่ขุดออกไปใชใน
การจัดภูมิการจัดภูมิ  ทัศนทัศน  ที่จอดรถที่จอดรถ    หรือบริเวณใชสอยอื่นๆหรือบริเวณใชสอยอื่นๆ  ที่ไมมีที่ไมมี
โครงสรางโครงสราง  เชนสนามกีฬาเชนสนามกีฬา

4.  4.  การใชกาํแพงกันดินการใชกาํแพงกันดิน ( (Retaining Wall) Retaining Wall) ใชหลักการเดียวกับใชหลักการเดียวกับ 3  3 
วิธีขางตนวิธีขางตน    แตแทนที่จะตองไลระดับความลาดของดินที่ถูกแตแทนที่จะตองไลระดับความลาดของดินที่ถูก  
รบกวนรบกวน  ตองใชกําแพงกันดินแทนตองใชกําแพงกันดินแทน



การวางผังโดยคํานึงถึงการวางผังโดยคํานึงถึง
สภาพภูมิประเทศสภาพภูมิประเทศ

►► ถนนแบบถนนแบบ  grid grid มักมัก
เกิดบนที่ราบเกิดบนที่ราบ

►► สภาพพื้นที่แบบเนินมักสภาพพื้นที่แบบเนินมัก
ทําใหเกิดถนนคดเคี้ยวลัดทําใหเกิดถนนคดเคี้ยวลัด
เลาะไปตามแนวเลาะไปตามแนว  
contour contour เพื่อใหไดเพื่อใหได
ความลาดชันที่เหมาะสมความลาดชันที่เหมาะสม
ในดานในดาน

การระบายน้ําการระบายน้ํา
กิจกรรมกิจกรรม
มุมมองมุมมอง//spacespace



การปรับระดับเพื่อความสวยงามและโอบลอมพืน้ที่ใชสอยการปรับระดับเพื่อความสวยงามและโอบลอมพืน้ที่ใชสอย



การศึกษาแนวทางเลือกการศึกษาแนวทางเลือก  (Schematic Design)(Schematic Design)
โดยใชความแตกตางของสภาพภูมิประเทศโดยใชความแตกตางของสภาพภูมิประเทศ  ใหเหมาะสมการใหเหมาะสมการ

ใชงานใชงาน,,  มมุมองมมุมอง,,  เพื่อโอบลอมพื้นที่เพื่อโอบลอมพื้นที่  (space)(space)



บรรยากาศบรรยากาศ//space space ในสภาพภูมิประเทศที่แตกตางกนัในสภาพภูมิประเทศที่แตกตางกนั



จังหวะจังหวะ  และและ  ความงามของสภาพภมูิประเทศความงามของสภาพภมูิประเทศ



สวนในอดีตและสภาพภูมิสวนในอดีตและสภาพภูมิ
ประเทศที่แตกตางกันประเทศที่แตกตางกัน

►►สวนอิตาเลียนสวนอิตาเลียน  เลนระดับเลนระดับ  
เพื่อใหเกิดการไหลและเพื่อใหเกิดการไหลและ
แรงดันน้ําแรงดันน้ํา  ((น้ําพุน้ําพุ))

►►สวนฝรั่งเศสสวนฝรั่งเศส  ใชพื้นที่ราบใชพื้นที่ราบ
โลงโลง  ทําใหเกิดทําใหเกิด  VistaVista



สภาพภูมิประเทศสภาพภูมิประเทศ
......กับกับ......

►► การออกแบบมุมมองการออกแบบมุมมอง
►► การรับรูการรับรู//ความรูสึกความรูสึก
►► สภาพภูมิอากาศเฉพาะสภาพภูมิอากาศเฉพาะ

บริเวณบริเวณ ( (Macro Macro 
climate)climate)



สภาพภูมิประเทศสภาพภูมิประเทศ
......กับกับ......

►► การรับรูในการรับรูใน  spacespace
สงบสงบ
เปดโลงไรขอบเขตเปดโลงไรขอบเขต
ไมไม  PrivacyPrivacy

►► การโอบลอมการโอบลอม  
(Enclosure)(Enclosure)

PrivacyPrivacy
มีขอบเขตชัดเจนมีขอบเขตชัดเจน
((Defined space)Defined space)



สภาพภูมิประเทศสภาพภูมิประเทศ
......กับกับ......

►► การกําหนดการกําหนด  Focal Focal 
pointpoint

►► มุมมองมุมมอง
OutwardOutward
InwardInward

ตัวอยางการปรบัสภาพพื้นที่ตัวอยางการปรบัสภาพพื้นที่
ใหเกิดการโอบโลมของใหเกิดการโอบโลมของ  
SpaceSpace



สภาพภูมิประเทศสภาพภูมิประเทศ
......กับกับ......

►► การออกแบบมุมมองที่การออกแบบมุมมองที่
เปลี่ยนไปเปลี่ยนไป

►► ความสูงความสูง  
(Elevation)(Elevation) //
ระยะหางระยะหาง  กับกับ
ความรูสึกปดลอมความรูสึกปดลอม



สภาพภูมิประเทศสภาพภูมิประเทศ
......กับกับ......

►► การรับรูการรับรู//ความรูสึกความรูสึก  แปลกแยกแปลกแยก//
เปนสวนตัวเปนสวนตัว

►► มุมมองเขาหามุมมองเขาหา ( (Inward) Inward) 
ในพื้นที่ที่เปนแองในพื้นที่ที่เปนแอง  เชนเชน  บริเวณบริเวณ  
AmphitheatreAmphitheatre

►► พื้นที่เชิงเขาพื้นที่เชิงเขา  กับการกันพื้นที่กับการกันพื้นที่
เปนเปน  Open space, Open space, 
การเกษตรการเกษตร ,,  และพื้นที่ที่อาจและพื้นที่ที่อาจ
ยอมใหน้ําทวมไดยอมใหน้ําทวมได



สภาพภูมิประเทศสภาพภูมิประเทศ
......กับกับ......

►► ระดับของมุมมองระดับของมุมมอง//การรับรูการรับรู//
ความรูสึกความรูสึก

รับรูขอบเขตไดรับรูขอบเขตได
มีขอบเขตชัดเจนมีขอบเขตชัดเจน
โอบลอมโอบลอม

►► การนําสายตาการนําสายตา



สภาพภูมิประเทศสภาพภูมิประเทศ
......กับกับ......

►► การออกแบบสวนสัตวการออกแบบสวนสัตว
การออกแบบการออกแบบ  display display 
area area เปนเปน  BackdropBackdrop
การกันสายตาการกันสายตา//เปดมุมมองเปดมุมมอง



สภาพภูมิประเทศสภาพภูมิประเทศ
......กับกับ......

►► Sequences Sequences ลําดับของลําดับของ
มุมมองมุมมอง

เผยใหเห็นเปนสวนๆเผยใหเห็นเปนสวนๆ
ใหความนาสนใจใหความนาสนใจ
นาติดตามนาติดตาม

►► การเปดแยมใหเห็นบางสวนการเปดแยมใหเห็นบางสวน
►► การปดบังโดยสิ้นเชิงการปดบังโดยสิ้นเชิง
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