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►►Slope Calculation with drainage ditchSlope Calculation with drainage ditch
►► Grading for ramp, road Grading for ramp, road การปรับระดับเพื่อการการปรับระดับเพื่อการ

สัญจรสัญจร



กรรมวิธีในการการปรับระดับกรรมวิธีในการการปรับระดับ
1. กําหนดตําแหนง และขนาดของบริเวณที่จะทําการปรับระดับ
2. พิจารณาดูวาจะใชวิธีตัด ถม หรือตัดและถม
3. กําหนดระดบัของบริเวณที่จะปรับระดับ (Finish grade) ใหเหมาะสมกับวิธี
ตามขอ 2
4. กําหนดความลาดของเนินที่จะเกิดขึ้นใหม
5. ลาดบรรจบ (Meeting grade) เปนภาษาเฉพาะที่ใชในงานปรับระดับ  
หมายถงึจุดที่ความลาดของเนินใหมสิน้สุดลง  โดยทั่วไปแลวในงานปรับระดับ เรา
มักจะพยายามลดการปรบัใหนอยที่สุด  โดยพยายามใหเกิดลาดบรรจบ โดยเร็วที่สุด
6. การกําหนดระดับพื้นลาดบริเวณใหม  อาจกําหนดทีร่ะดับใดก็ได  แตทางที่ดีควร
ใชตัวเลขกึ่งระหวางเลขของเสนระดับ  เชน 7.5, 18.5 ในกรณีที่เสนระดับตางกัน 1 
เมตร  ทั้งนี้เพื่อความสะดวก และงายในเรื่องของตําแหนงเสนระดบัใหม
7. การกําหนดความลาดของไหลเนินใหม  ความเอียงลาดของไหลเนนิที่จะเกิดขึ้น
ใหมนัน้  จะกําหนดใหเปนเทาไร ขึ้นอยูกับคุณภาพการยึดตัวของดิน



ขออุปสรรคขออุปสรรค  (Constraints)
ที่จะตองพิจารณากับการจัดทําผังปรับระดบัที่จะตองพิจารณากับการจัดทําผังปรับระดบั

1. พิจารณาพืชพันธุเดิม (ตนไมยืนตน  และตนไมพุม) วาอันไหนจะตองเก็บรักษาไว  อันไหน
จะตองขุดยาย  หรือโคนทิ้ง  โดยการประเมินคาในแงของสภาพ (รูปทรง  ขนาด  ความสมบูรณ 
และโรค) ประโยชน  ราคาคาปลูกทดแทน  ผลของตําแหนงตนไมที่มีตอผังใหม  โดยปกติแลว
เราจะประเมินคาปลูกทดแทน  ซึง่จะแพงมาก  ถาจะใหไดตนไมดังสภาพเดิม  ดังนัน้จงึควรเก็บ
รักษาตนไมเดิมไวใหมากที่สุด  เทาที่จะมากได
2. ระดับสําเร็จพื้นชัน้ลางของอาคารเดิม  ระดับนีเ้ปนตัวคงที่  เปลี่ยนแปลงไมได  ดังนัน้ระดับ
ใหมที่จะทําขึ้น จะตองเขากันไดกับระดับเดมิ  และเพื่อปองกันน้ําทวมอาคารเดิม
3. ระดับสําเร็จของถนนเดิม  เชนเดียวกับระดับของพื้นอาคารเดิม  เปลี่ยนแปลงไมได  
โดยเฉพาะถนนสาธารณะ จะเปลี่ยนแปลงโดยเกอชนไมได
4. รปูทรงเดิมของแผนดิน  จะเปลี่ยนแปลงรปูทรงของแผนดิน ซึง่เปนของเดิมได มากนอย
เพียงใดนัน้ ขึ้นอยูกับวิจารณญาณ เชนรปูทรงเดิมสวยงาม มีคุณคาจะตองเก็บรักษาไว  หรือชัน
เกินไปทีจ่ะปรับระดับได  หรือเกิดการพังทลาย 
5. บรเิวณที่ดินขางเคียง เนื่องจากในการปรบัระดับ อาจจะตองกระทําไปจนชิดเขตที่ดิน  ดินที่
เกิดจากการถม อาจไหลทลายลงไปในบรเิวณขางเคียงที่ต่ํากวา  และที่สําคัญที่สุดจะตองไมปรับ
ระดับ ใหน้ําในบรเิวณระบายทิ้งไป บรเิวณทีด่ินของคนอื่น



การระบายน้ําการระบายน้ํา



Slope for circulation and drainageSlope for circulation and drainage



Typical drainage slope concepts 1Typical drainage slope concepts 1

แสดงการปรับระดับ โดยรอบอาคาร
- ระยะจากอาคารถึงจุดกึ่งกลางของ Swale ไมต่ํากวา 3.00 ม.
- ความลึกของ Swale / ความกวางของ Swale ขึ้นอยูกับปรมิาณน้ํา
- ความลาดชนั ควรคํานึงถึงทางสัญจรดวย



Typical drainage slope concepts 2Typical drainage slope concepts 2



วัตถุประสงคของการปรับระดับทางสัญจรวัตถุประสงคของการปรับระดับทางสัญจร

เพื่อเปดมมุมองที่ดี เปรียบเทียบระดับปจจุบันและการปรับระดับโดยใชการ
ออกแบบภูมิสถาปตยกรรม เสริมกับความเหมาะสมทางเทคนิค



วัตถุประสงคของการปรับระดับทางสัญจรวัตถุประสงคของการปรับระดับทางสัญจร  ((ตอตอ))

เพื่อปดมมุมองที่ไมดี



วัตถุประสงคของการปรับระดับทางสัญจรวัตถุประสงคของการปรับระดับทางสัญจร  ((ตอตอ))

เพื่อใหสามารถปลูกพืชขางทางได



วัตถุประสงคของการปรับระดับทางสัญจรวัตถุประสงคของการปรับระดับทางสัญจร  ((ตอตอ))

เพื่อใหกลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศ



►► การตัดดินดานไหลทางของถนนการตัดดินดานไหลทางของถนน
►► การถมดินดานไหลทางการถมดินดานไหลทาง

ไหลทางไหลทาง  &&  การระบายน้ําการระบายน้ํา



หลักการปรับระดบัเพื่อการสัญจรหลักการปรับระดบัเพื่อการสัญจร
(grading for circulation)(grading for circulation)

1. การสัญจรในทางราบใหลาดขึ้นลงเล็กนอยตามแนวยาม
2. ราบระยะหนึ่งแลวขึ้นทางดิ่ง โดยใชทางราด (ramp) หรอืบันได



การตัดถนนตั้งฉากการตัดถนนตั้งฉาก//ขนานกับแนวเสนระดับขนานกับแนวเสนระดับ

ชันแตระยะสัน้ (ประหยัด) vs ลาดแตระยะไกล (เปลือง)??



ผสมการตัดถนนตั้งฉากผสมการตัดถนนตั้งฉาก//ขนานกับแนวเสนระดับขนานกับแนวเสนระดับ

ความชนัเหมาะสม ระยะไมไกลมาก



การตัดถนนขนานกับแนวเสนระดบัการตัดถนนขนานกับแนวเสนระดบั  ผสมผสม  กับการใชขัน้บนัไดกับการใชขัน้บนัได

ความชนัเหมาะสม มุมมองนาสนใจ



การออกแบบปรับระดับถนนการออกแบบปรับระดับถนน  ดวยวิธีถมดวยวิธีถม  (fill)(fill)



การออกแบบปรับระดับถนนการออกแบบปรับระดับถนน  ดวยวิธีตัดดวยวิธีตัด  (cut)(cut)



การออกแบบปรับระดบัถนนการออกแบบปรับระดบัถนน  ดวยวธิีตัดดวยวธิีตัด&&ถมถม  ((cut&fillcut&fill))



การออกแบบปรับระดับที่ไมเหมาะสมการออกแบบปรับระดับที่ไมเหมาะสม

ความกําหนดระดับใหมใหเหมาะสม กลมกลืนกับสภาพเดิม



การออกแบบปรับระดับที่ไมเหมาะสมการออกแบบปรับระดับที่ไมเหมาะสม

►► ดูความเหมาะสมทางทัศนีภาพดูความเหมาะสมทางทัศนีภาพ  และภูมิและภูมิ
ทศันทศัน  ผสมผสานกับผสมผสานกับ  
requirement requirement ทางเทคนิคทางเทคนิค



Contour signatureContour signature

เสนระดบับริเวณเสนกึ่งกลางถนน ชี้เขาหาจดุต่ําสุด (Low - point)
เสนระดบับริเวณเสนกึ่งกลางถนน ชี้ออกจากจุดสูงสุด (High - point)



การระบายน้ําแบบหุบ,เนิน (Valley)

หมายเหต ุ: จะสังเกตไดวาจุดต่ําสุดของหุบ จะชี้ไปทางเสนระดับทีสู่ง



การใชขอบคันหนิ และรางน้ํา  เพื่อการระบายน้ําถนน - เสน Contour จะเปนรปู 
W โดยมีจุดปลายแหลมตรงกลางของ W คือแนวกึ่งกลางถนน ชี้ไปทางเสนระดบัที่ต่ํา



การใชคูน้ําขางทางการใชคูน้ําขางทาง    ระบายน้ําระบายน้ํา  22  ขางขาง



การใชคนู้าํการใชคนู้าํ    ระบายน้ําขางเดียวระบายน้ําขางเดียว
เชนในกรณีตัดถนนบริเวณไหลเขาเชนในกรณีตัดถนนบริเวณไหลเขา



ขอจํากัดในการปรับระดับเสนทางสัญจรขอจํากัดในการปรับระดับเสนทางสัญจร
►► ความลาดเอียงของเสนทางความลาดเอียงของเสนทาง  ขึ้นอยูกับชนิดของยานพาหนะที่จะใช เชนรถยนตนั่ง  

จะแลนไดดีที่สุด ในความเอียงลาดไมเกิน 10 % คนเดินไดสะดวกในระยะยาว  
ในความลาด 3 - 5 % แตในระยะสั้นอาจเปน 12 - 15 % หรือแมแต 30 %
โดยปกติแลวหนวยงานของรัฐ จะเปนผูกําหนดอัตราความลาดสูงสุดเหลานี้ไว  เชน 
กําหนดความเอียงลาดสูงสุดของถนน และกําหนดความเอียงลาดสูงสุดของทางลาด 
เปนตน

► สวนความกวางของทางสัญจร ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ขนาดที่ดินเดิมที่
หาได  ,ความเร็วของการสัญจร  ,ปริมาณของการจราจร ,ความปลอดภัย  ตลอดจน
ปจจัยทางดานทัศนภาพ  และนิเวศนวิทยา  ในบริเวณที่มีความลาดชันมาก หรือ
บริเวณที่สวยงาม ควรทําถนนใหแคบเทาที่จะทําได  เพราะถนนแคบจะลดการตัด
หรือถมลงไดมาก  เปนการลดการทําลายสิ่งแวดลอมทีส่วยงาม หรือบอบบาง

โดยปกติการเลือกเสนทางควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่ชัน  เชน ควรวางแนวถนนไป
ทางแองเขา มากกวาบนเขาที่ชัน  หรือวางไปตามริมแมน้ําจะดีกวาวางขึ้นไปบนไหล
เขา  การวางแนวถนนที่ประหยัดควรวางไปตามฐานของไหลเขา



ขอควรคํานึงในการปรับระดับทางสัญจรขอควรคํานึงในการปรับระดับทางสัญจร
►►ความลาดเอียงของถนนความลาดเอียงของถนน  ความลาดเอียงของถนนควรเปนอัตราที่เหมาะสมสะดวกความลาดเอียงของถนนควรเปนอัตราที่เหมาะสมสะดวก

แกการสัญจรแกการสัญจร  ประหยดัประหยดั  และปลอดภัยและปลอดภัย    แตโดยขีดความสามารถของยานยนตแตโดยขีดความสามารถของยานยนต
โดยทั่วไปแลวโดยทั่วไปแลว    สามารถไตขึ้นเนินทีม่ีความลาดสม่ําเสมอสามารถไตขึ้นเนินทีม่ีความลาดสม่ําเสมอ  1717 %%  โดยใชเกียรต่ําโดยใชเกียรต่ํา    
ดังนั้นความลาดดังนั้นความลาด  1717 %% อาจนํามาใชไดเฉพาะบริเวณที่จําเปนอาจนํามาใชไดเฉพาะบริเวณที่จําเปน  เชนเชน  ทางลาดขึ้นทางลาดขึ้น
สะพานสะพาน    หรือขึ้นหรือขึ้น--ลงที่จอดรถลงที่จอดรถ    ทางเขาออกทางหลวงทางเขาออกทางหลวง  และถนนยอยบางตอนและถนนยอยบางตอน    สวนสวน
ทางหลวงที่ใชเปนเดนิทางระยะยาวทางหลวงที่ใชเปนเดนิทางระยะยาว    ไมสมควรมีความลาดมากเกินไปไมสมควรมีความลาดมากเกินไป    เพราะจะทาํเพราะจะทาํ
ใหสิน้เปลืองใหสิน้เปลือง  และเกิดอันตรายและเกิดอันตราย  ((ปกติปกติ  44 -- 88 %% maxmax..))

► ความลาดเอียงที่สูงกวาที่กวามาแลว  ก็ยังมีใชอยู เพราะเปนถนนเกา  หรืออยูในภูมิ
ประเทศภูเขา  จากการสํารวจในสหรฐัอเมริกาพบวา ความลาดสูงสุดของถนนที่
เปนอยูมีดังนี้

►ทางหลวง 9 - 12 %
►ถนนยอยในเมือง 30 - 32 %



โจทย จงทําการปรับพื้นที่ลาน ขนาด 
30.00 ม.x 30.00ม. และคู
ระบายน้ํา โดยใหลานมีระดับเทากัน 
คือ 25.20ม. ความชันของดนิ
ตัด และถม 1:5 ในทกุๆบริเวณ 
(ตามรูปตัด) ระยะจากขอบลานถึง
กึ่งกลาง คูระบายน้ําเปดอยางนอย 
5.00ม. มีตําแหนงจุดสูงสดุ ของ
ระดับครูะบายน้ําที่ HP ซึ่งหางจาก
ขอบลาน 5.00 ม. (ตามภาพ) 
ความลาดชัน ตามแนวค ู= 1:50

Example Example -- Open Open 
drainage ditchdrainage ditch

คูระบายน้ําเปดคูระบายน้ําเปด



ปรับระดับถนนและทางเทาปรับระดับถนนและทางเทา

►โจทย จงทําการปรับพื้นที่ถนนและทางเทา มีความลาดชันแนวยาวไมเกิน 
8% มี Slope หลังเตา (Crown) 2%, Cross Slope สนาม
หญา 2% ทางเทามี Slope ลงหาหญา 1% ขอบคันทางเทาสูง 0.15 ม.



Examples : Examples : การปรับระดบัถนนการปรับระดบัถนน
--การระบายน้ําแบบหลังเตาการระบายน้ําแบบหลังเตา
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