


คูมอืการออกแบบภมูสิถาปตยเบือ้งตน

โครงการอนรัุกษ ฟนฟแูหลงนํ้า

การจัดทําคูมือ “การออกแบบภูมิสถาปตยเบื้องตน โครงการอนุรักษ ฟนฟู
แหลงน้ํา” ฉบับนี้ กรมทรัพยากรน้ํามีวัตถุประสงคเพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับงานการอนุรักษ
ฟนฟูแหลงน้ํา สามารถนําไปประกอบใชในการพิจารณาความเหมาะสม การออกแบบดาน
ภูมิสถาปตยเบื้องตนของโครงการอนุรักษ และฟนฟูแหลงน้ําไดอยางเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียมประเพณี และความสัมพันธในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ ที่
สามารถสื่อหรือแสดงออกในลักษณะเปนเอกลักษณประจําภูมิภาค โดยบริเวณพื้นที่ชุมน้ํา
ทีท่าํการปรบัปรงุภมูทิศัน สามารถใชเพือ่การนนัทนาการของประชาชนทีอ่าศยัอยูโดยรอบ
รวมถึงใชเปนจุดศูนยรวมองคความรูดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต

กรมทรัพยากรน้ําหวังวาผูที่เกี่ยวของกับงานการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา สามารถ
นําแนวทางในหนงัสือเลมนี้ไปใชในการออกแบบภูมิสถาปตย โครงการอนุรักษและฟนฟู
แหลงน้ํา ที่กอใหเกิดประโยชนในการใชพื้นที่ชุมน้ํา  ตลอดจนการอนุรักษทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมใหดํารงอยูคูกับการดํารงชีพของมนุษยในสังคมอยางยั่งยืนตอไป

(นายศิริพงศ  หังสพฤกษ)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
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คูมอืการออกแบบภมูสิถาปตยเบือ้งตน

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ สารบัญ

-ก-

สารบัญ
หนา

คํานํา

กิตติกรรมประกาศ

สารบัญ - ก -

สารบัญตาราง - จ -

สารบัญรูป - ฉ -

บทที่   1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับแหลงน้ําและพื้นที่ชุมน้ํา

 1.1 ระบบนิเวศของแหลงน้ํา 1-1
 1.1.1 ระบบนิเวศแหลงน้ําจืด 1-1
 1.1.2 ระบบนิเวศในทะเล 1-2
 1.1.3 ระบบนิเวศปาชายเลน (น้ํากรอย) 1-3

 1.2 ประเภทของพื้นที่ชุมน้ํา 1-4
 1.3 หนาที่และคุณประโยชนของพื้นที่ชุมน้ํา 1-5
 1.4 พ้ืนที่ชุมน้ําในประเทศไทย 1-7

บทที่   2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตรและขนบธรรมเนียมประเพณี
ทองถิ่นในประเทศไทย

2.1 สภาพทั่วไปทางดานภูมิศาสตรและธรณีวิทยาของภาคตางๆ ในประเทศไทย 2-1
 2.2 สภาพทั่วไปทางดานภูมิอากาศของภาคตางๆ ในประเทศไทย 2-7
2.3 ประวัติศาสตรและขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นของภาคตางๆ ในประเทศไทย 2-12

ที่เกี่ยวของกับแหลงน้ํา
2.3.1 ภาคเหนือ 2-12
2.3.2 ภาคกลาง 2-14
2.3.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2-18
2.3.4 ภาคใต 2-19

บทที่   3 แนวทางการออกแบบดานภูมิสถาปตยกรรม

3.1 นโยบายและแผนงานของหนวยราชการที่เกี่ยวของ 3-1
3.2 ขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของดานสภาพแวดลอม 3-1
3.3 มาตรฐานและเกณฑตางๆ ที่ตองใชประกอบในงานออกแบบภูมิสถาปตยกรรม 3-2
3.4 หลักการในการออกแบบภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม 3-11

3.4.1 การกําหนดลําดับขั้นของการพัฒนา 3-11
3.4.2 กิจกรรมและประโยชนใชสอยพื้นที่ 3-11
3.4.3 การใชที่ดิน และเทคนิคการวางผังโครงการ 3-15
3.4.4 การสัญจร (Circulation) 3-18



คูมอืการออกแบบภมูสิถาปตยเบือ้งตน

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ สารบัญ

-ข-

สารบัญ (ตอ)
หนา

3.5 องคประกอบของงานภูมิสถาปตยกรรม (Landscape elements) และ 3-23
วิธีที่จะนํามาใชในการออกแบบ
3.5.1 รูปทรงของแผนดิน (Land form) 3-23
3.5.2 น้ํา 3-25
3.5.3 พืชพรรณไม 3-26
3.5.4 อาคารและสิ่งกอสราง 3-30
3.5.5 อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 3-30

3.6 การเลือกใชพืชพรรณไมในงานออกแบบ 3-31
3.6.1 พรรณไมทั่วไป 3-32
3.6.2 พรรณไมที่มีลักษณะเดนของแตละภูมิภาค 3-53
3.6.3 รายชื่อตนไมประจําจังหวัด 3-55

3.7 การเลือกใชวัสดุและองคประกอบใหเหมาะสมกับโครงการ 3-57
3.8 กรณศีกึษาการออกแบบปรบัปรงุภมูสิถาปตยเบือ้งตนโครงการอนรุกัษ ฟนฟูแหลงน้าํ 3-58

3.8.1 งานออกแบบบนพื้นที่ขนาดไมเกิน 20 ไร 3-58
3.8.2 งานออกแบบบนพื้นที่ขนาดตั้งแต 20-100 ไร 3-65
3.8.3 งานออกแบบบนพื้นที่ขนาดเกินกวา 100-1,000 ไร 3-76
3.8.4 งานออกแบบบนพื้นที่ขนาดเกินกวา 1,000 ไร 3-83

บทที่  4 แนวทางการออกแบบทางดานสถาปตยกรรม

4.1 ขอกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานอาคาร 4-1
4.2 มาตรฐานและเกณฑตางๆ ที่ใชในการออกแบบอาคาร 4-1

4.2.1 ทางลาด 4-1
4.2.2 บันได 4-2
4.2.3 ราวจับ 4-2
4.2.4 ทางเขาอาคาร 4-3
4.2.5 ประตู 4-3
4.2.6 หนาตาง 4-3
4.2.7 ทางสัญจรระหวางอาคาร และทางเชื่อมระหวางอาคาร 4-3
4.2.8 หองน้ํา 4-4
4.2.9 พ้ืนผิวตางสัมผัส 4-4

4.3 หลักการในการออกแบบสถาปตยกรรม 4-5
4.3.1 พ้ืนฐานการวิเคราะหพ้ืนที่โครงการ 4-5
4.3.2 เทคนิคการวางผังอาคาร และการออกแบบรูปทรงอาคาร 4-6
4.3.3 ประโยชนใชสอยอาคาร และการจัดพื้นที่วางภายในอาคาร 4-7
4.3.4 ประเภทของอาคาร และรูปแบบที่เหมาะสมในการนํามาใช 4-8



คูมอืการออกแบบภมูสิถาปตยเบือ้งตน

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ สารบัญ

-ค-

สารบัญ (ตอ)
หนา

4.4 องคประกอบของงานสถาปตยกรรม และวธิทีีจ่ะนาํมาใชในการออกแบบ 4-10
4.4.1 พ้ืน 4-10
4.4.2 ผนัง 4-11
4.4.3 ชองเปด ประตู และหนาตาง 4-12
4.4.4 บันได 4-14
4.4.5 หลังคา 4-16

4.5 การเลือกใชวัสดุกอสรางใหเหมาะสมกับโครงการ 4-17
4.5.1 ไม 4-17
4.5.2 อิฐและวัสดุกอ 4-18
4.5.3 ปูนซีเมนตและคอนกรีต 4-18
4.5.4 เหล็กและอะลูมิเนียม 4-19
4.5.5 กระจก 4-20
4.5.6 สีและผลิตภัณฑรักษาเนื้อไม 4-22
4.5.7 พลาสติก 4-23
4.5.8 ฉนวนใยแกว 4-24

บทที่   5 แนวทางการออกแบบทางดานงานวิศวกรรม

5.1 งานทางดานวิศวกรรมโยธาและปฐพีกลศาสตร 5-1
 5.1.1 การศึกษาหาขอมูลที่ตองใชในการออกแบบ 5-1
5.1.2 การเลือกรูปแบบและการออกแบบเขื่อนหรือพนังกั้นน้ํา 5-1
5.1.3 ปจจัยที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบรายละเอียด 5-7

5.2 งานทางดานวิศวกรรมโครงสราง 5-7
5.3 งานดานวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม 5-8

5.3.1 ระบบประปา 5-8
5.3.2 ระบบระบายน้ําฝน 5-20
5.3.3 ระบบระบายน้ําทิ้ง 5-22
5.3.4 ระบบบําบัดน้ําเสีย 5-24
5.3.5 ระบบ Sprinkler สําหรับงานภูมิทัศน 5-24

5.4 แนวทางการออกแบบดานวิศวกรรมชลศาสตร 5-30
5.4.1 การวิเคราะหสภาพฝนบริเวณพื้นที่ศึกษา 5-30
5.4.2 การวิเคราะหระดบัน้ําบริเวณพื้นที่ศึกษา 5-34
5.4.3 การวิเคราะหอัตราการไหลในบริเวณพื้นที่ศึกษา 5-34



คูมอืการออกแบบภมูสิถาปตยเบือ้งตน

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ สารบัญ

-ง-

สารบัญ (ตอ)
หนา

5.5 แนวทางการออกแบบระบบระบายน้ํา 5-39
5.5.1 แนวทางการออกแบบทางดานอทุกวทิยาและชลศาสตรสาํหรบัระบบระบายน้าํ 5-39
5.5.2 แนวทางการออกแบบทางดานวิศวกรรมโยธาสําหรับระบบระบายน้ํา 5-40
5.5.3 ตัวอยางการคํานวณออกแบบระบบระบายน้ํา 5-44

5.6 งานทางดานวิศวกรรมไฟฟา 5-50

บทที่   6 การประมาณราคา

6.1 หลักเกณฑการคํานวณหาปริมาณงานและวัสดุในงานกอสรางอาคาร 6-1
6.1.1 งานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม 6-1
6.1.2 งานระบบสุขาภิบาล 6-6
6.1.3 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 6-8

6.2 การประมาณราคางานทางดานภูมิสถาปตยกรรม 6-15
6.3 การประมาณราคางานทางดานสถาปตยกรรมและงานวิศวกรรมระบบอาคาร 6-19
6.4 ราคางานทางดานวิศวกรรมโยธาและโครงสราง 6-21
6.5 ราคาวสัดุกอสราง 6-21

ภาคผนวก  ก IDF Curve สําหรับพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทย ก-1

ภาคผนวก  ข ตัวอยางรายการคํานวณเขื่อนหรือผนังกั้นน้ําแบบกําแพงกันดิน ข-1



คูมอืการออกแบบภมูสิถาปตยเบือ้งตน

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ สารบัญ

-จ-

สารบัญตาราง
หนา

ตารางที่ 1.1 ประเภทและจํานวนพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย 1-8

ตารางที่ 1.2 ประเภท จํานวน และเนื้อที่ของพื้นที่ชุมน้ําของประเทศไทย (แยกตามรายภาค) 1-8

ตารางที่ 5.3.1-1 ปริมาณการใชน้ํา แยกตามประเภทของอาคาร 5-9

ตารางที่ 5.3.1-2 อัตราการสูบน้ําสําหรับอาคารแตละประเภท 5-10

ตารางที่ 5.3.1-3 Load Values Assigned to Fixtures 5-12

ตารางที่ 5.3.1-4 อัตราความตองการน้ําสูงสุด (Hunter’s Curve) 5-13

ตารางที่ 5.3.1-5 Hospital Water Factors 5-16

ตารางที่ 5.3.1-6 Office Buildings, Schools, and Apartment Water Factors 5-16

ตารางที่ 5.3.1-7 Water-pips sizes : Number of 15 mm. (1/2 in.) Connections allowed 5-17

ตารางที่ 5.3.1-8 Water-pips sizes : Number of 15 mm. (1/2 in.) Connections allowed 5-17

ตารางที่ 5.3.2-1 พ้ืนที่รับน้ําฝนเปนตารางเมตร ซึ่งสามารถระบายน้ําออกโดยทอในแนวดิ่ง 5-21
ขนาดตางๆ

ตารางที่ 5.3.2-2 พ้ืนที่รับน้ําฝนเปนตารางเมตร ซึ่งสามารถระบายน้ําออกโดยทอในแนวนอน 5-21
ขนาดตางๆ

ตารางที่ 5.3.3-1 ขนาดทอเปน มม. สําหรับเครื่องสุขภัณฑตางๆ 5-23

ตารางที่ 5.4.1-1 รายชื่ออําเภอตางๆ ในประเทศไทยที่มีขอมูลกราฟ IDF Curve 5-33

ตารางที่ 5.4.3-1 คาสัมประสิทธิ์น้ําทา (C) สําหรับลักษณะการใชประโยชนที่ดินตางๆ 5-36

ตารางที่ 5.4.3-2 คาสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน “n” ในสภาพตางๆ ของพื้นที่ที่ถูกน้ําทวม 5-38

ตารางที่ 6.3-1 ประมาณราคาคากอสรางงานสถาปตยกรรมและงานวิศวกรรมระบบอาคาร 7-20



คูมอืการออกแบบภมูสิถาปตยเบือ้งตน

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ สารบัญ

-ฉ-

สารบัญรูป
หนา

รูปที่ 5.3.1-1 Hunter’s Curve 5-15

รูปที่ 5.3.1-2 Hunter’s Curve 5-15

รูปที่ 5.3.1-3 FRICTION LOSS, FT. PER 100 FT. OR M. PER. 100 M. 5-18
(COPPER TUBING OR SMOOTH STEEL PIPE)

รูปที่ 5.3.1-4 FRICTION LOSS, FT. PER 100 FT. OR M. PER. 100 M. 5-19
(FAIRLY ROUGH STEEL PIPE)

รปูที่ 5.3.2-1 การคาํนวณพืน้ทีร่บัน้าํฝนในแนวดิง่ 5-20

รูปที่ 5.4-1 การวิเคราะหหาคาอัตราการไหลสูงสุดเนื่องจากฝนตกในพื้นที่เพ่ือใชในการ 5-31
ออกแบบระบบระบายน้ําหรือหาขนาดเครื่องสูบน้ํา

รูปที่ 5.4-2 การวิเคราะหหาระดับน้ําและอัตราการไหลสูงสุดในลําน้ําเพื่อใชในการออกแบบ 5-32
โครงสรางปองกันตลิ่งหรือขุดลอกลําน้ํา

รูปที่ 5.4.3-1 แนวความคดิของวิธี Rational Formula 5-35

รูปที่ 5.5-1 ลักษณะทั่วไปของระบบระบายน้ําสําหรับพ้ืนที่เมือง 5-39
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����� 1
��	
���������������ก����ก�������������������� !�
����

1.1 #����$��%�	����������

�������	
 (Ecosystem) ��������������	����� ��!"��#	$����%��&'&	�(($��) ก������	+,	-.�/�
0&%��%��&'&	�(�#.$��&1-2���'&	�(/34$ �������	
��1�����,�	��- (concept) 0&%��ก���	
	�03�7-��2���8'�8�ก���/�
�.ก�$	�3$/3) 9/��.ก � :%/0&%;�7-��9��8;�	������7����.ก�&17-�-&9<1� �������	
#�<%�) ��1� ���ก/�-�	3
����	+0&%��%��&'&	�(-2���/34$ ,.�ก.=$����'�ก�0&%�&'&	�(/34$8�����	+-��ก.$�	  :',.��-3�> ����(	"($��) ก?
(�/�ก������	+0&%/34$/�
�30&%�&9��-/3$����/30&%�=-0&%�#����� 0�1��&1� :%/	$�ก���&'&	�(/34$�/-(./-7�

�������	
 ,�$�//ก7-�����ก.=$�8#@$) 7-� 2 ,�� �:/ �������	
���ก ,.��������	
8��12�
8�0&%�&1;�ก.$�	B<��> ���������	
8��12��0$���1� C<%�7-�,ก$ �������	
,#.$��12�;:- �������	
8�0��. ,.�
�������	
�D�'�3�.� -���&1

1.1.1 #����$��%���������&�'

�������	
,#.$��12�;:-�&�	���2���@ �:/ ����,#.$�/�
�39/���(	"�12�,.� :'�12� ����,#.$�/�#��
0&%�2���@9/���=E3",.���(	"($��) ����,#.$�0&%8#��12�8�ก��/=��F� ����F� ,.�02�ก���กE(� �2�#�����%�
�&'&	�(;2� 	ก :' �'$� ;/ก ��#�$�3 ,#� ,.�;2� 	ก��(	" �'$� #/3 �.�($��) ก=��

�������	
,#.$��12�;:- �& 2 ���� �:/

1) �������	
,#.$��12�7#. 7-�,ก$ ,�$�12� .2�!�� �12�(ก .2��./� �����������	
,����G-    
�&ก��,��12�7#.�	&3�  �- �,�$!�(= ���/�#��7�3��,#.$��12�/:%�) 7-�/34$(./-�	.� ,�$�//ก����

• �9(�12�7#.�'&%3	 (Rapid Zone)  ��������	+0&%ก��,��12�7#.,�� ก��.2�!����/�-
7�$�&ก������9/�(�ก/�8(��12� �#���ก��ก��-2���9/���%��&'&	�( 	ก0&%�����B�ก��(�-ก��	�(B=8(��12�7-�#�:/
�:��.��7���7-���-	ก #�:/ 	ก0&%�����B	$�3�12�0&%�4��	��,��9/�ก��,��12�7-� ;�7�$ �, .�ก"(/�

• �9(�12�7#.�/:%/3 (Pool Zone)  ��������	+0&%�&�	��.<ก,.��	����?	9/�ก��,��12�
.-.� �&ก��(ก(�ก/�9/�/�=F��8(��12� ก��0��B�9/�(�ก/���ก �#���ก�� 	ก0&%9=-�4/34$,.� 	ก0&%
	$�3�12�7���7-�/3$��/���� �	�0�1�, .�ก"(/�-�	3

�2�#��� ��!=" :'0&% �  7-�,ก$  �OG�"�  �/�  ��:%/�;�ก�����	��'=$�':1�9/�.�//��12�   :'
�$	�8#@$��P�	�12��&.�กE+�����ก/./37�(���12� �'$� P�ก(�'	� P�ก���- P�ก�=�� �/ก;�ก�&13���& :'(��
,�	'�3QRS�,.�����	+�12�(:1� �'$� (��กก �$	���%��&'&	�(0&% � ;��&9��-8#@$ �4��$��0&%�#�����($/ก��	$�3�12�
�'$� �.�(�� &3�0/� �.���:/ $��12� ����(��
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2) �������	
,#.$��12���%� 7-�,ก$ ����12� #�/� �<� �����������	
,���G- ����,#.$��12�
9��-�.?ก0&%�&�12�9��(./-�T �12�8�,/$��12�;�#3=-��%�/34$ก��0&% ก���(���12�;�7-����;�ก�12�Q� �12�;�ก,P$�-��
#�:/ก��0$	�.��9/�,�$�12�0&%7#.�9����8�,/$��12��0$���1�

�2�#���ก.=$�9/���%��&'&	�(0&% �;�,(ก($��ก��7�(������	+�$	�($��) F�38�����12� �-3
����	+P�	�12�;� � , .�ก"(/� ��#�$�3 ,.� :'./3�12� �'$� ��	 ;/ก ,#� P�ก,	$� U.U B�-.���ก.���12�
 ���%��&'&	�(	$�3�12�/3$��/����  �'$� �.�-=ก �.�'$/� �4 �$	� :1��12�;� ���(	"#���-�� �'$� #/3 ก=�� ,.�
 :'7��8(��12� �'$� ��#�$�3#��ก���/ก ��#�$�3 =�'��- ���(�	�8� �3 ����(��

1.1.2 #����$��%)�����

0��.,.��#���=0��&/�+��9(ก	���8#@$7 
�.,.�(�-($/ก��(./- 02�8#���%��&'&	�(8�,($.�,#$�
7�$�#�:/�ก�� 9<1�/34$ก��/=+#F4�� ��-���	����?� ,.���-���	��.<ก ก��,��12�8��#���=0��&ก��#�=��	&3�
�':%/�($/ก�� ก��,��12�0&%��.:%/�0&%;�ก�$	�.<ก;� ��/�,�$!�(=0&%/34$ก��0��.9<1����4$P�	�12� 02�8#�, .�ก"(/� :'
7-����/�#��/=-����4�+"

0��.�&�.:%�,.��12�9<1��12�.� �.:%�,.��12�9<1��12�.� 02�8#��&P.($/ก��-2���'&	�(9/���%��&'&	�(����	+
'�3QRS��12�0��.�&�	����?� �	����?��&1�ก�-;�ก�ก.:/,�$0&%.�.�3/34$;�,(ก(�	8��4�9/�7///� (Ion) C<%��$	�8#@$
����7///�9/��C�-&3� (Na+) ,.�7///�9/��./�&� (Cl-) ��%��&'&	�(�$	�8#@$8�0��.�&ก������(�	 �-3�&
�	���9��9��9/��ก.:/,�$F�38��$��ก�3 /) ก���12�0��.  �$	� 	ก0&%�&�	���9��9��9/��ก.:/,�$  F�38�
�$��ก�3(%2�ก	$�F�3�/ก;��&ก������(�	�-3ก��� �%������0!�F� 8�ก��9�-�ก.:///ก8#�7-���ก

1) ��%��&'&	�(8�0��.

• , .�ก"(/� �&0�1�, .�ก"(/� :',.���(	" �'$� 7-/�(/� ก=����3 (�	/$/�9/�� �&3�#��
,.�3���& 	ก��#�$�3 �'$� ��#�$�3�9&3	 ��#�$�3�&�9&3	,ก��12�����

• ��%��&'&	�(0&%	$�3�12�����/���� �'$�  	ก�.�($��) �($� #�<ก �.�	�Z �.��.��
• ��%��&'&	�(#���-��  �/34$0�%	7� �'$� O/��12� ��ก���� � �&3�#�� #/3�����

-/ก7��0��. �.��0��. -�	0��. #/3,���  .�� .<�0��.

2) �������	
8�0��. �& 3 '=��=�

• ���������	�
 ��������	+0&%7�$�#���ก��ก��/�
�39/���%��&'&	�(8�0��.0�%	7� � ���
�&�F� ,	-.�/�0&%�=�,�� ��%��&'&	�(;<��&ก������(�	-���&1

- �&P�	��&3� .2�(�	,�����ก�� :1�0��3 � :%/��-	ก,ก$ก��,0�ก(�	#�&.�0��3
�'$� #/3($��) �#�&3@0��.

- .-9��-9/��$	�($��) .�
- .-9��-9/��$��ก�3.� � :%/(���0��ก��0��30&%B4ก�.:%�C�-�������;2� �'$� �4

0��	��,#��,.��7-�-&
- ��.:%/�7#	7-�/3$���	-��?	 � :%/�����B#.�#.&ก
�(�47-�/3$���	-��?	
- '/�QR�(�	#�:/9=-�4/34$8�0��3
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• ����������� ��������	+0&%���ก/�7�-�	3#�������$	�8#@$ ��%��&'&	�(�&ก������(�	
-���&1

- �&�	����0� ,.�0�0��($/ก����.&%3�,�.�/=+#F4�� �-3;��&�����.:/� 	ก
�;..�(�� ��กE��	��':1�,.��\/�ก��ก�����#39/��12�

- �����B-4-C<��12��/�7	�8'��	.��12�.�7-� �'$�  	ก7.���
- �&���#=��(�	� :%/'$	38�ก��,.ก��.&%3�ก]�C7-�-&

• ���������ก�	�� ���ก/�-�	3 ��ก����#.�3'��- �&�4��$��($��) ก�� ���ก/�-�	3

- ,�.�C&3����"�/��( (CO3) C<%�ก���������ก����;��&��ก#�:/��/3 9<1�/34$ก��
/=+#F4��,.�,���	$�� ����	+0&%�&,����ก;��&��ก������ก � �����ก�����$	�8#@$
�;��@7-�-&��:%//34$�	�ก����#�$�3 ��ก�����:� ��!="7-��-3ก��,(ก#�$/�':%/�(�-ก��

1.1.3 #����$��%�+� ����� (����ก#�	�)

�D�'�3�.� �ก�-;�กก��0��B�9/�(�ก/�����	+��ก,�$�12� ���ก/�7�-�	3 0��3 ��.� ,.�
-�� ����	+0&%(�-ก����ก,�$�12�����-���#�&3	 B�-7�����-���$	�,.�����	+0&%.<ก�9��7�;��&0��3��ก9<1�
�/ก;�ก�&1 ����	+($��) 9/��D�'�3�.�3��,(ก($��8�-���9/��	������ก�--��� �	����?� �	�0�1��	��
���4�+"9/�-�� C<%�	�-7-�;�ก�����+9/�7��(��;� (N) O/�O/��� (P) ��,(��C&3� (K)

�D�'�3�.��&�	���2���@ �:/ ����,#.$�/�
�3,.�93�3 ��!="��(	"�12� ����(�	ก.��02�8#��ก�-�	��
��-=.��#	$��0��.ก�����ก ����,#.$� ��!="7��($��) 0&%�&�	���2���@0���
�E`ก�;#.�3/3$�� ����,#.$�
/�#��0&%/=-����4�+" ����>�กก2����.� �\/�ก��ก��'�.���0&%�=�,��0&%�ก�-;�ก.����=� ,.��������:/�ก2�, �
�\/�ก��ก�� ��0.�39/�-�� ��ก9/� ��!="7��'$	3ก�/���%��a�ก4.($��) 8��12�

.�กE+�9/� :'8��D�'�3�.�;��&��ก�12�;=� � :%/'$	3 3=�.2�(��7��8#�.�� ��:%//34$8�-���.� ��.?-
 :';��/ก(�1�,($/34$��(��,�$ �&���������9/�8�0&%02�8#������B�ก?������12�7-���ก ,.��&���������0&%�\/�ก��
ก���4@��&3�12��-3ก����3�12� �'$� �ก�ก�� ,��-2� ����9�	 ����#�4 ���ก�,0� '����� (��4� (&����-
0��. (�(=$�0��. ���0��. �0&3�0��. '.4 .2� 4 .2�, � B�%	9�	 P�ก��&130��.

�2�#�����(	"0&% � ;�,�$�//ก������(	"0&%/34$(����ก :' �'$� �4 #/3($��) ��(	"0&%/34$(��#���-��
(��'�3�.� 7-�,ก$ �.�(&� �4��>	� �4,�� 0�ก0��. #/39&1�ก ก=��-&-9�� �4 ก���-�� ,.���(	"8�-��
7-�,ก$ 7���-:/�0��. #/3Q��-&3	
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1.2 �#��.��	������� !�
����

 :1�0&%'=$��12� �&�	��#��3��/��.=�B<�,#.$��12��ก:/�0=ก����F0 7-�,ก$ #�	3 #�/� �./� �<�
�$/ ก�� �� ((�� ��) ����3 ,�$�12� .2�!�� ,�	 .�#�� '�3�./� QRS��12� ���12� ��� 0��.��� ,/$� .=$� ก=-
0=$� ก	]�� ��� �=$� 0��  �= ��=$� ,ก$� �12�(ก #�-#�� #�-ก�	- #�-0��3 #�-��.� #�-�.� '�30��.
'�3QRS�0��.  :-#����ก���� ,#.$�#@��0��. ,#.$���#�$�30��. �=�� /$�	 -��-/�����#.&%3� '$/�,��
'�	�ก0��. (�ก�- #�/��12� ก�$/3 �D� �= �D��.� �D�'�3�.� �D��ก�ก�� �D�;�ก �D�,�� �	�0�1���9��	
��ก=�� ���ก.:/ �$/�.� /$���ก?��12� ����(�� �-3�&����F0#.�ก0&%�2���@ �:/

•  �= (bog) #�:/ �����ก ( �=�9(#��	) �:/ -�� �(0&%����ก�- ( �= �( e peat bog)

• 0=$���	�" (moor) 8�9�1�,�ก�&.�กE+��#�:/� �=,($($/��7-��	�(�	ก��-����3/-����

• �/��" (,#.$�0&%/34$) 7-�,ก$  �=0&%3ก(�	�4�9<1�8��ก?/(,.�-"

•  �=-��-$�� (fen) �:/ -�� �=�12�;:-0&%�&�=+����(�0�����&9/��12�8(�-������-$��

• 0&%.=$�':1�,>� (marsh) /�;���� :1�0&%'=$��12�0&%�����12�;:-#�:/�12���?�ก?7-� .�กE+��2���@9/����
ก?�:/�	����G-�.$�0&%�& :' ��+����F0�(&139<1�/34$

• 0&%.=$�':1�,>�'�3QRS� (�12���?�) /�;/34$�4$ก��'	�ก0��.,.�/34$3�	(��0���12���#	$���ก��9	��
'�3QRS�,.�'�3QRS�-���8�  :' ��+/�;���%�;�ก(��กก0&%9<1�8��12�ก�$/37�;�B<�(��C�.�����&3 0&%9<1���-��
�.���?�  :1�0&%����F0�&13��/�;����8'�����0=$�#@���.&13���(	"#�:/���ก.:/

• 0&%.=$�':1�,>��12�;:-/�;���ก/�-�	3 #@�� กก #@��0��ก���0&3�,.�7��.��.=ก/:%�) (/�;�&
7�� =$��(&13) 0&%/34$7-�ก���12�(:1� B:/���� �=0&%�&�4�,����G-�.$�

• ����" (carr) �:/  �=-��-$��/&ก'��-#�<%�0&%7-� �i����B<�;=-0&%�����B�/����(��7��7-� ����"
����':%/��&3กก��3=���(/��#�:/

• ��� (swamp) �:/  :1�0&%'=$��12�0&%�&(��7��9<1���กก	$�#@��,.�	�' :'�(&13 ����':%/0&%��&3ก8��9(
��/�,.�/����ก��#�:/ -��,.��12�/�;�&�	������ก�- �-3���0&%����0&%�4�;�ก8�����0
703 �:/ ���(� =-
��� ��;��0�" ���/��k0!�l ,.����ก����

• �D�'�3�.� (mangrove forest) �:/  :1�0&%0&%�F� 0&%.=$��12���?�#�:/�12�ก�$/30&%�&(��7��'�3�.�
9<1�/34$�����$	�8#@$ �'$� (���ก�ก�� ,�� .2� 4 '����� �'$� �D�'�3�.�/=03��,#$�'�(�/$�	 ����
�D�'�3�.�
4�3"
<กE�ก�� �i��/$�	�=��ก�����/����:%/���;�ก ����'-2���

• �<���34 (bayou) #�:/ (slough) ����':%/0&%��&3ก�$/�#�:/0���12�0&%7#.P$����� #�:/�<� ������1�
ก?��&3ก o�$/��12�9<1�-.�p (creek)

•  :1�0&%'=$��12���=E3"����� ��%����-�E "̀9/���=E3"0&%02�9<1�� :%/;�8;8#�����0&%�2�#����/�����12�0$	�
>�� .�� � :%/02�8#��12������ก��/�-9<1� �$������8#��ก�-0&% �ก ��,.�0&%/34$/�
�39/���(	" ,.�/�;� :%/����3'�"
-���ก��#3$/�8; /�;��&3ก	$�,ก��.��ก?7-�
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• #�/��12�8�0&%-/� (pocosin) �:/  :1�0&%'=$��12�0&%�.��3 �=ก���&7�� =$�,.�(��7��0�7O9<1�����
�$	�8#@$  ���ก8�F��(�	��//ก�>&3�8(�9/��#��`U

0�1��&1 :1�0&%'=$��12�0&%/34$8��9(�12�9<1��12�.� (intertidal) 0&% �(��'�3QRS�0��.;�(�/��&/=+#F4��7�$�=-�($�
�.:%�7�$�=�,��;�-��ก �&�	����?�7�$�4�,.�ก���2� �9/�(�ก/������� �	�0�1�/34$8�(2�,#�$�0&%�9��.�กE+�
�������	
,.���%�,	-.�/�9/�'	�ก0��. (estuarine environment)

1.3 ����������/!0�#�1� �2�	������� !�
����

 :1�0&%'=$��12� �����������	
0&%�&�0��0#���0&% (./-;��=+�$�,.��	���2���@($/	�B&'&	�( 0�1�
��=E3"  :' ,.���(	" 0�1�0�����	
	�03� �
�E`ก�; ����� ,.�ก����:/� 0�1�8���-��0�/�B�%� ��-��'�(� ,.�
��-������'�(� �=+����3'�"0&% <��& <�7-����;�ก :1�0&%'=$��12� 7-�,ก$

- ����,#.$��12� 0�1��12�;:- �12�ก�$/3 ,.��12���?� 0&%��  :' ,.���(	" �9��7�8'�����3'�"7-��-3
(��#�:/�2���8'�8�ก�;ก���($��) �'$� ก��/=��F�����F� ก���กE(� ก���.&13���(	" /=(��#ก��� ก��� ��
�.&13���(	"�12� ���0��ก�� U.U �/ก;�ก��1�  :1�0&%'=$��12�3��'$	3��กE���-=.9/���-���12�8(�-�� �-3�12�F�38�
 :1�0&%'=$��12�C<%������12�P�	-��;��$/3) 7#.B$�3�0.��4$'�1��12�8(�-�� ก.�3�����12�8(�-��0&%8���/�- #�ก;�-ก��
�	��=�/�(��ก���2��12�9<1���8'�8#��#�����,.�-4,.��กE��=+F� �12�8#�-& ;������B�2�ก.��9<1���8'�7-�
/3$��3�%�3:� 8�0��ก.��ก�� �12�8�'�1��12�8(�-��ก?/�;7#.ก.��9<1��������12�P�	-��/34$8� :1�0&%'=$��12�����,#.$�
�12�8'�9/�'=�'�0&%/34$�-3�/�7-� �-3�> ��/3$��3�%�8�k-4,.��

- ����,#.$��ก?�ก�ก�12�Q�,.��12�0$� 0&%7#.�$�.���;�ก� :1�0&%(/���9/�.=$��12� ,0�0&%;�7#.
//ก7��4$0��. /3$���	-��?	0�1�#�- '$	3.-,.��\/�ก���R@#��12�0$	�>�� .��0&%;��ก�-ก�� :1�0&%�-3�/�
#�ก :1�0&%'=$��12�B4กB�#�:/��.&%3�,�.�7� ;��ก�-�R@#��12�0$	�9���$/3���1�9<1�

- �&�0��0'$	3�\/�ก����8#��12���?� �=ก�9����8�,P$�-�� �12�;:-0&%7#.��(��0���12�($��) ;�
7#.P$�� :1�0&%'=$��12�,.�	7#..��4$'�1��12�8(�-��8� :1�0&%'=$��12� ,.�'$	3P.�ก-���12�0��.��8#��=ก�9����8�,P$�-��
ก��B�02�.�3 :1�0&%'=$��12� �-3�> ������	+'�3QRS�0��. ก���4��12�8(�-��9<1���8'���ก�ก��9��- ก��P���12�
;�ก0���12���8'���ก�ก��7� �	�0�1�ก����.&%3�����0���12� ก��9=-93�30���12�,.�B�กB�� :' ��+'�3
�./�'�3QRS� .�	��&P.02�8#��12���?��=ก�9����8�,P$�-��7-���ก9<1� �-3�> ��8�'$	��12�9<1��4��=-

- '$	3�\/�ก����กE�'�3QRS�0��.,.�.-ก�� ��0.�39/�'�3�./�'�3QRS�  :' ��+8� :1�0&%
'=$��12�  :'���(.�%� '�3QRS��./�,.�'�3QRS�0��. 0&%�--�-$��#?�7-�'�-0&%�=- �:/ �D�'�3�.�;�'$	33<--��
��0�,��.� �3= ก��,��12� ,.��.:%� 0�1�3��'$	3�\/�ก�� :1�0&% ก�;ก���,.�0�� 3"���($��) ����	+ :1�0&%#.��
'�3QRS�0��.-�	3

- '$	3'�./ก��7#.9/��12� -�ก;��(�ก/�0&% �- ���;�ก :1�0&%(/���  :1�0&%'=$��12�'�3QRS�
0��. �:/ ���ก��-$���=-0��39/� :1�0&%.=$��12� ก$/�0&%�12�F�38�.=$��12�;�7#.//ก�4$0��.  :' ��+0&%9<1�/34$8�
 :1�0&%'=$��12� �'$� /�/ ,9� กก ,.�#@�� '$	3'�./�	����?	9/��12� ก�ก�ก?�(�ก/� ;<�'$	3.-ก��(:1��9��9/�
/$�	,.���กE��=+F� 9/� :1�0&%'�3QRS�0��.,.��12�8�0��.
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- '$	3-�ก;��ก�ก�ก?�!�(=/�#�� 0&%B4ก �- ���ก���12�,.�(�ก/�7	� 7�$	$�;������=t3�$	��ก��
;�ก :1�0&%�กE(�ก��� �12�0�1�;�ก'=�'�,.�/=(��#ก��� �	�0�1��12�0�1�;�ก,#.$�� ���.&13���(	"�12�  :'
 ��+,.���(	" F�38� :1�0&%'=$��12� �����B-<�!�(=/�#���#.$���1�7�8'� � :%/ก���;��@�(���( #�ก;�-ก��
/3$���#����� �ก?��ก&%3	P.P.�( :',.���(	" ;�ก :1�0&%'=$��12�/3$���������� �&ก��#�=��	&3�8'�!�(=/�#��
0&%B4ก�ก?�ก�ก7	�/3$����-=. �/ก;�ก;��ก�-P.(/�,0�0���
�E`ก�;� �%�9<1� 3��'$	38#��=+F� �12�-&9<1�
'$	3.-P.ก��0�0&%;��ก�-($/�F� ,	-.�/�7-�/&ก0��#�<%�

- '$	3-�ก;��ก�ก�ก?���� �E#.�3'��- 0&%3<-�ก��/34$ก��/�=F��9/�-�� 0&% �- ���ก���12�,.�
(�ก/�7	� '$	3.-/��(��3 0&%�ก�-ก���������	
�-3�/�

- �&0�� 3�ก�!���'�(� 0&%�������B�9��7��ก?��ก&%3	�2���8'�����3'�"7-� ��ก��3#.�3
'��- C<%�.�	�����0�� 3�ก� 0&%�&�	���2���@($/'&	�(���;2�	�� �	������/34$9/����'�'�0&%/�
�3/34$�-3�/�
 :1�0&%'=$��12� ,.��&�	���2���@($/�F� �
�E`ก�;������-3�$	��	�9/�'�(�

- ����,#.$��$�P$����.:%/�3��3B$�3�0!�(=/�#��,.��	.'&	F�  7�(������0���12� #�:/(��
ก��7#.9/��12�P�	-�� � �%� 4��	��/=-����4�+"8#�,ก$�������	
�-3�/�,.�����	+8ก.���&3�

- ����,#.$�0�� 3�ก� .�����#.�3�4�,�� �'$� 7��� :%/ก���P�B$�� 7��Ou�� :%/ก��#=�(��
�=�7O7.$3=�   #�:/� :%/8#��	��/�/=$�   �':1/� .��� :%/8'�8�ก��,���4�P.�(F�+v"�'$�8'����	���.��	�0�1�
�':1/� .��8��4�9/� &0 (peat)

- �&�	���2���@($/ก��������8�0�/�B�%� ��������0��������0&%�&�����0!�F� ��&3�$�8'�;$�3
��/3 ,.��ก�-P.ก��0�($/�F� ,	-.�/���/3

- ����,#.$��	���3 ��!=" :',.���(	"���;2�B�%� /����������3'�"($/ก�� �i����3 ��!=" 0&%�&
.�กE+��-$� ����0&%(�/�ก��8��'�� �+�'3"

- �&�	���2���@0�����	
	�03�,.�ก��/�=��กE"!���'�(� ��%��&'&	�(#.�3'��-(�/� <%� �/�
�3
 :1�0&%'=$��12� � :%/�	�����4�+"9/�	�;�'&	�(  :',.���(	"�D�#.�3'��-;� ��#?�7-��> ��8� :1�0&%'=$��12��0$���1�

- �&�	���2���@($/���0��ก��,.�ก��0$/��0&%3	 ก�;ก���0&% ��#?�7-����/ �'$� ก&Z�0���12�
ก��(ก�.� ก��-4�ก ก��B$�3F� !���'�(� ก��
<กE�!���'�(� ก��
<กE�'&	�(��(	"�D� ก��	$�3�12� ก��-2��12�
ก���.$���:/ ก�� �3��:/�.$� ,.�/:%�) /&ก��ก��3

- ����,#.$��2���@�2�#���ก��
<กE�	�;�30��!���'�(�	�03� ก��
<กE�9�	�ก���	����-=.
8�����!���'�(�0�1����� ����,#.$�0&%���	�02�ก��(�-(��(�	;�/��=+F� ��%�,	-.�/� �����B��0&%8'�
�/�8#�ก��
<กE�,.�8#�ก��/���,ก$���'�'�7-�0=กก.=$�0=ก��-��

- �����$	�#�<%�9/�F4��0�
�",.��&�0��0'$	3�$��������กE��	����-=.9/�9�	�ก��($��)  
0&%�ก�-9<1�8�!���'�(� �'$�����,#.$��������"�/� '$	3��กE���-=.9/�F4��0�
�"/�ก��0�/�B�%� ����(��
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1.4 ������ !
����)��#���%���

8�F� �	� :1�0&%'=$��12�9/�����0
703 ���ก/�-�	3  :1�0&%'=$��12�����F0 ,�$�12� ,.�0&%���.=$�
�12�0$	�B<� C<%��&,�$�12��9�����,�$�12�����'�(�0&%7#.P$��'�3,-�-��� /2��F/�'&3�,�� ,.�/2��F/�'&3�9/�
;��#	�-�'&3���3 ��ก��3#.�3��3 ,.�#.�3,#$� ,.�'�3,-�-���(�	��//ก�>&3��#�:/(�1�,($ ;��#	�-
#�/���3 ;�B<�;��#	�-/=�.��'!��& �&,�$�12���.�	��,.���3ก�1��9(,-���#	$������0
703ก���#F� 
��&3����"8��9( ;��#	�-,�$x$/��/�,.�(�ก (��.2�-�� ,.��&,�$�12��=7#��ก-.กก�1��9(,-���#	$������0

703ก�����.�C&3

F� �#�:/�&,�$�12��2���@#.�3��3 7-�,ก$ ,�$�12��G� 	�� 3� �$�� C<%�ก2����-;�ก�0:/ก�9��.��
C��C�/�,.�0&%�����#	$��#=��9� �&0&%����12�0$	�B<�����	+.2��12�($��) ���� :1�0&%ก	���9	��;�-	$����� :1�0&%
'=$��12����4�+"-�	3�	��#.�ก#.�30��'&	F� (�1�,($,/$��'&3�,�� C<%�����0&%���.=$�,�$�12��9�,.�,�$�12�กก
0&%���.=$��12�,�$�12�3� C<%���/��.=�;��#	�- �E+=�.ก �=�90�3 ,.�(�ก �/ก;�ก��1�3���&�<�9��-8#@$/&ก
#.�3,#$� 7-�,ก$ ก	]�� ��3�8�;��#	�- ��3� �<��/��� ?-8�;��#	�-����	���" �<��&7O8�;��#	�- �;�(�
,.�/$���ก?��12�9��-8#@$ 7-�,ก$ /$���ก?��12��9:%/�F4�� .8�;��#	�-(�ก /$���ก?��12��9:%/�����ก�(�l8�;��#	�-
/=(�-�(B" (./-;�#�/��12�/&ก��ก

 :1�0&%'=$��12�8�F��(�	��//ก�>&3��#�:/ B:/ก2����-;�ก0&%���,/$�����' C<%���������	+0&%���.=$�
,�$�12��4.-'& ��/��.=� :1�0&%B<���/3.� 75 9/� :1�0&%F��(�	��//ก�>&3��#�:/ ,/$�����'�&,�$�12�0&%�2���@ �:/
,�$�12�'&C<%��&�	��3�	�����+ 765 ก��.��(� ,.�,�$�12��4.C<%��&�	��3�	�����+ 750 ก��.��(� ,�$�12�
0�1��/��&,�$�12���9���ก��3 �'$� ,�$�12� �� ,�$�12��'�@ .2���	 C<%�7#..��4$,�$�12�'& .2��-���/3 .2�(��/�
.2��C��3 .2��C�ก .2��.�3��
 .2��-�8#@$ .2��-���/3 C<%�7#..��4$,�$�12��4. �/ก;�ก0&%���,/$�����'
,.�	3���&0&%���,/$��ก.��� ����0&%���/34$��#	$��,�$�12��9�ก��0�	�9�F4 ���&,�$�12���1�) #.�3��3 �'$�   
,�$�12������� ,�$�12��.3 ,�$�12��#:/� C<%�0=ก��37#..��4$,�$�12��9�

 :1�0&%'=$��12�8�F��ก.��,.�(�	��//ก ���ก/�-�	3 0&%���.=$�,�$�12�8�F��ก.��(/��#�:/C<%��&
,�	�9�.�/����-���  :1�0&%.�-�/&3�.���0��0�
8(� ���ก/�-�	3 0&%.=$��12�C<%��&#�/��<�ก��;�3/34$0�%	7�
(/�ก.��9/�F������-��-/�����#.&%3���ก,�$�12��ก�-;�กก��0��B�9/�(�ก/�,�$�12� ����0&%���.=$�
ก	���8#@$ (/�8(�9/�F������0&%���.=$���ก,�$�12�7#..��4$/$�	703 0&%����&1����#�-'�3�.� -���0�
(�	��(ก
9/�F�� �&!���12�,��) 7#.P$���0:/ก�9�0&%0/-3�	($/��:%/�#.�30�	�9� C<%�����(���12�.2�!��9/�,�$�12�
�2���@#.�3��3 8�F��(�	��//ก�&0&%���.=$�,�$�12�0/-(�	8�,�	(�	��//ก�>&3��#�:/-(�	��//ก�>&3�8(�
,�$�12�7#..��4$/$�	703 '�3QRS�0��.F��(�	��//ก�&/$�	��ก��3�&'�3#�-�	3���#.�3,#$�

 :1�0&%'=$��12�F��8(� ���ก/�-�	3 '�3QRS�0��.9���ก��F4�9�,.�0&%������QRS�0��.  :1�0&%'=$��12�
���ก/�-�	3 ,�$�12���3��1�) �D� �= �D�'�3�.� #�-�.� #�-0��3 #@��0��. �ก��,ก$� ��ก��3 .�	�,.�	
,($���� :1�0&%'=$��12�0&%����,#.$��ก/ 3 8�k-4#��	 ,.�����,#.$�0$/��0&%3	�'��/�=��กE"0&%�&':%/��&3� 0��.���
��9.�C<%�;�-	$�����0��.����12�ก�$/3,#$��-&3	9/�����0
703 �& :1�0&%ก	���9	��/34$���QRS�0��.-���0&%(�-($/
ก��/$�	703 �#�:/0��.�����9.��&�<��12�;:-0&%�&':%/��&3�8�`�������,#.$�0&%/34$/�
�39/��ก;2��	���ก �:/
0��.��/3 '�3QRS�0��.(�	��(ก0&%(�-ก��0��./��-�����(?�7�-�	3�D�'�3�.�P:�8#@$ ����,#.$��2���@0&%



������ก�	��ก
���������������������� ����� 1
��	�ก�	���	�ก�� � !���
"#����$� ��	
���������������ก����ก�������������������� !�
����

1-8

� �� ��!="�.�,.���(	"�12�/:%�) �&/$�	 ����C<%��&F4�9�#���4�8#@$��/3ก��;�-ก��;�3/34$F�38� �&�D� �=0&%�&
 ��!="7��,(ก($��#.�กก.�3 �& ��!="�.��> ��B�%�/34$��ก��3#.�3,#$� 0&%�&':%/��&3�,.�3�����F� ���4�+"
7-�,ก$  �=�(]�,-�

 :1�0&%'=$��12�9/�����0
703 �&0�1�0&%���� :1�0&%'=$��12�,#.$��12�;:- ����F0,#.$��12�7#.,.�,#.$��12���%�
7-�,ก$ �./� #�	3 .2�!�� ,�$�12� �12�(ก #�/� �<� /$���ก?��12� �9:%/� 0��.���  �=#@��  �=�12�;:-0&%�&7�� =$�
0&%.=$�':1�,>�  :1�0&%�กE(�0&%�&�12�0$	�9�� ,.� :1�0&%'=$��12�'�3QRS�0��. 7-�,ก$ ��ก,�$�12� '�3#�- #�-�.�
�D�'�3�.� ��ก���� �-3�&;2��	� :1�0&%'=$��12�0&%��������F0,#.$��12�;:-����F0 �./� #�	3 .2�!�� ,�$�12�
��ก0&%�=- /3$����/3 25,008 ,#$� �/�.��� 7-�,ก$ ����F00��.��� #�/� �<� /$���ก?��12� �9:%/� /3$����/3
14,128 ,#$� -��,�-�8�(����0&% 1.1 ��:1/0&% :1�0&%'=$��12�9/�����0
703 ��/��.=� :1�0&%/3$����/3 36,616.16
(����ก��.��(� (22,885,150 7�$) ��-���������+��/3.� 7.5 9/� :1�0&%����0
 ,.�(����0&% 1.2 ,�-�
����F0,.�;2��	� :1�0&%'=$��12�9/�����0
 (,3ก(����3F��)

4�#�����  1.1  �#��.����&����������� !�
�����	��#���%���

#��� &����� (����)

�./� #�	3 .2�!�� ,�$�12� 25,008

0��.��� 14,128

#�/��12� 0&%.=$�':1�,>� 1,993

0��. '�3QRS�0��. ,.���ก,�$�12� 1,256

3��7�$7-�;2�,�ก 268

#�
 42,653

�
����4!  : �
�#�
������������

4�#�����  1.2  �#��.� &����� �������	����	������� !�
�����	��#���%��� (��ก4�
#��.�/)

.�/����	
.�/4����		ก

�9�������	
.�/ก������

4����		ก
.�/)4�

#���.�/

&����� ����	��� &����� ����	��� &����� ����	��� &����� ����	���

0��. '�3QRS� ,.�
��ก,�$�12�

- - - - 387 670.89 869 19,513.545

,�$�12� .2�!�� .2�#�	3 �./�
0&%����12�0$	�B<�

5,461 1,116.74 8,053 1,091.54 8,380 163.56 3,114 393.067

�<� 0��.��� /$���ก?��12� 4,573 1,678.46 6,168 836 2,228 2,352.86 1,159 3,643.173

#�/��12�#�:/0&%.=$�':1�,>� 539 26.05 368 19.79 750 142.19 336 4,916.097

3��7�$7-�;2�,�ก - - 161 21.80 7 - 100 >1,000

#�
 10,573 2,821.25 14,750 1,999.53 11,752 3,329.5 5,578 28,465.88

�
����4!  : �
�#�
������������
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8��T .
.2532 ก���D�7���$	�ก���# ��!"� :%/ก��/�=��กE"�.ก (World Conservation Union - IUCN)
7-��2��	; :1�0&%'=$��12�0�%	����0
� :%/���0<ก9�/�4. :1�0&%'=$��12�0&%�&�	���2���@��-������'�(� .�8�0���&3�
 :1�0&%'=$��12�9/��/�C&3 8�ก���&17-� �	$� :1�0&%'=$��12� 42 ,#$�0�%	����0
 ����,#.$�0&%/34$/�
�3 #�ก�� ,.�
P�� ��!=" 0&%�2���@9/��ก�12� �ก'�3�12� 0�1�0&%�����ก���;2�B�%�,.��ก/ 3 

8��T  .
.2539-2542 �2���ก�����3��3,.�,P���%�,	-.�/� 7-�-2���������ก��%>ก?� @��#�&
&�'�����A �#�� ��	 @B��.� ��������	
�������� !�
�����	��#���%��� � :%/;�-02���@'&��3':%/
�B��F�  ,.�`��9�/�4. :1�0&%'=$��12�9/�����0
703 ,.��2�����`��9�/�4.0&%7-���;�-ก��	��,P�ก��8'�
����3'�" :1�0&%'=$��12�9/�����0
 �-3����7�(���ก+v"9/�/�=��@@�	$�-�	3 :1�0&%'=$��12�0&%�&�	���2���@
��#	$������0
 �-3�> ������0&%/34$/�
�39/��ก�12� (/�=��@@�,��C��")

ก��;�-��-���	���2���@9/� :1�0&%'=$��12� ,�$�//ก���� 3 ��-�� 7-�,ก$  :1�0&%'=$��12�0&%�&�	���2���@
��-������'�(�  :1�0&%'=$��12�0&%�&�	���2���@��-��'�(� ,.� :1�0&%'=$��12�0&%�&�	���2���@��-��0�/�B�%�

;�กก��-2�����ก��
<กE�,.��2��	;  �	$� 8��R;;=��� :1�0&%'=$��12�9/�����0
703 0&%�&
�ก3F� 
,.��&�	���2���@(���ก+v"ก��;�-.2�-���	���2���@ �����B9<1�0���&3� :1�0&%'=$��12�0&%�&�	���2���@��-��
����'�(�7-�/3$����/3 61 ,#$�  :1�0&%'=$��12�0&%�&�	���2���@��-��'�(�/3$����/3 208 ,#$� ,.� :1�0&%'=$��12�
0&%�&�	���2���@��-��0�/�B�%�/3$����/3 42,396 ,#$�

• ������ !�
�������
�/��
@��/�A#�'������ �4$

��:%/ �;��+�;�ก�ก+v"9/�/�=��@@�	$�-�	3 :1�0&%'=$��12�U ,.�9�/�4.;�กก���2��	; 8���:1/�(��
�����B9<1�0���&3� :1�0&%'=$��12�9/�����0
7030&%�&�	���2���@��-������'�(�;2��	�0�1���1� 61 ,#$� 
���ก/�-�	3 ,�$�12� ,/$��12� #�/��12� �<� 0&%����12�0$	� #�-0��3 #�-�.� �D�'�3�.� �D� �= ��ก,�$�12� 
/$�	 �ก��,ก$� #�	�0��.�12�(:1� ,�	��ก���� ,.�,#.$�#@��0��. �'$� ก	]�� ��3� ;. ��3� �<��&7O       
;. �;�(� �<��/��� ?- ;.����	���"  :1�0&%'=$��12�8�/=03��,#$�'�(�-/3/��0��0" ;.�'&3�8#�$ #�/�#��
ก=�F	��T ;./=-�!��&

• ������ !�
�������
�/��
@��/�A#�'�� �4$

 :1�0&%'=$��12�8�9/�����0
703 �/ก�#�:/;�ก0&%7-����ก����-�.:/ก8#�9<1�0���&3� :1�0&%'=$��12�
0&%�&�	���2���@��-������'�(� 61 ,#$� 3���&/&ก��ก��30&%�&�	���2���@7�$3�%�#3$/�7�ก	$�ก�� 8���:1/�(���&1
��:%/ �;��+�(���ก+v" :1�0&%'=$��12�0&%�&�	���2���@��-��'�(�  �	$� �����B9<1�0���&3����� :1�0&%'=$��12�0&%�&
�	���2���@��-��'�(�7-� 208 ,#$� ���ก/�-�	3

�  :1�0&%'=$��12�0&%7�$7-�����	���=����/� 7-�,ก$ ,�$�12� #�/��12� #�	3 .2�!�� ,�$�12� 0&%���.=$�
/$�	 ;2��	� 31 ,#$� 7-�,ก$  �=#@��0$�(/� #�/�#.	� #�/�x$�� ,�$�12��G� ,�$�12�	�� ,�$�12�3� ,�$�12��$��
,�$�12�กก -4�.2� �� #�/�ก/��ก�� #�/��.��4+ �<��ก.:/ �$/,ก #�/����#�:%� ,ก$�.�	�� #�	3��:/�(��
.=$��12����(/�.$�� ,�$�12��4.,.��=$�0�� ���4.-'& 0&%���.=$�F��ก.��(/�.$�� /$�	703 ,�$�12��;�� ��3�
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,�$�12��D���ก ,�$�12�0$�;&� ,�$�12������ก� ,�$�12������3ก ,�$�12�� '��=�& 0=$�� !�l0/�#�:/0=$��2�#3�-    
/$�	�=��ก�����  �=���!=.&  �=����7��9�	 ,.��ก��,(�

�  :1�0&%'=$��12�0&%7-����ก���=����/�(��ก�#��3 7-�,ก$ .2�!�� #�	3 �12�(ก 0&%/34$8��9(

-  :1�0&%'=$��12�8�/=03��,#$�'�(� ;2��	� 107 ,#$�
-  :1�0&%'=$��12�8��9(��กE� ��!="��(	"�D� ;2��	� 40 ,#$�
-  :1�0&%'=$��12�8��9(#���.$���(	"�D� ;2��	� 30 ,#$�

8�;2��	��&1 :1�0&%'=$��12�0&%�&.2�-���	���2���@�4� ;2��	� 48 ,#$� 0&%7-����ก����-�.:/ก8#�/34$
8�0���&3� :1�0&%'=$��12�0&%�&�	���2���@��-��'�(� ��:%/�;�ก����B�%�0&%/34$/�
�39/��ก,.��.�#.�ก#.�3'��-
��กก	$�0&%/:%� ���ก/�-�	3  :1�0&%'=$��12�(��!���'�(� 7-�,ก$ ,�$�12� #�/��12� #�	3 .2�!�� 0&%���.=$� /$�	
 �= �D�'�3�.� �ก��,ก$� ;2��	� 31 ,#$� (���12�.2�!��C<%�/34$8�/=03��,#$�'�(� 7 ,#$� �9(��กE� ��!="
��(	"�D� 5 ,#$� ,.��9(#���.$���(	"�D� 5 ,#$�

ก�C������ &.���� ��	����ก!
.���D &.	!'#E���

�>��	#��F' &.�/#@�##/2 	���/!��ก#���� &.&����!#�
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����� 2
��	
��������������
����	��ก����ก�������� !	���"
������#������������
$����%& ��'������!��

2.1 ��	
������	%*�	���� !	���"���#�$�� ��	��%�	+�,	%- '������!��

�	+�.���

���ก�	
�� ������������ก��������
��������������� �������ก���������� ���!�"�#�ก
����ก������$�����������#�� #�ก�%ก&'�ก������(����������)�'��*�� $�� "�ก�����ก
%��%����
�*����
 (Magma) ���ก�	ก%	 ���	�	�%
��������%���ก-���%��ก �1����2� �3*�!ก���� ก����4������
�������ก������ ����ก�����(�1�$%5�������"*��$��  6
��ก� ����ก����
���� ����ก���7��)�8% ����ก���
#�"��� ����ก���3��9�� 1� ����ก����:���� ����ก�������2��	�� 	�*��'��������������ก����������   
"���(��	������������ (Intermontane basin) DE(��%��*&F������ก*
#�ก�����(����:$����G�8���( �3��
*���:

�(1� ��4�����ก���	� (Graben) ��"�% �ก��3:2%��Eกก���������IJ�*ก�G����$"� �1������"*�����K
%�ก����
ก����4���(��	������������ �8�� 	�*��'��(��	�8����"� �1�2�� �1���� �8���� �2�� ������� 	�*��'
��(��	������������  "��"�� 1����1�$%5��(�ก*
#�ก	�*��'����ก������6��3��� ���*�8�� �"�� 1��J� �%� " ����
กก ��ก �*� �� �" ������� �% �%���4�	�*��'��($��"�1�$%5������K�&Fก*#���ก���% �7*(�F�����
���8�ก�����"*��$�� ��ก
�� ���
������%��ก�L������������$��  "��������ก����
���� �8���4�����
2�"�
��������6�ก%	2"�� �������
������%��ก "��������ก���7��)�8%��
����6�������
�%ก&'���"*�����K���
������%��ก�L�������������%��ก��� #.�8����"� ���ก�	
�� ������������ก���
�����%	D%	D��� ��:����ก�ก�ก��$"��$" 	�*��' #.�"�N������"���(��	�$	O �����������*����7��
)�8%���%��ก����*����7��)�8%���ก��� ��(��	
%�ก������4������6�7E� �.�"������� ����"�� 1�"
6��3�����(��	��  �������ก�����	�*��'�� �
*"�%��*&F�������4�2� ���	 (peneplain)

ก������(��������)�'��*�� ���ก�	ก%	ก���Eกก�����1������"*�����K��:��� �*������(�1�$%5
���
������%��ก $�� �*�����*��ก��*� �:��2 �*�����G 	�*��'��(��	�8����"� - �1�2�� DE(��ก*
#�ก�����(��
���#�กก��ก%
�D���Eกก���� ���ก���%	7" ��(��	��  ���ก�	
�� ��(��	�% �	%�6
 (terraces) ��:$����G�8���(
�����ก����("��%	7" ��:$�9##:	%���4�	�*��'��("�$��"�1�$%5����K�&Fก*#�8���
��ก%	��(��		�*��'
#.�1���� �8���� �2�� ������� DE(�����(�����"����%ก&'��
��ก%� ��"*�����K������ก��������$�� 
���ก�	
�� ����ก���3��9�� 1� DE(�"�����ก���ก% ���������8����"�ก%	�8���� ��������8����"� - �1�2��
ก%	�1���� �*����3��9�� 1�"��*��ก��*�:$6������*ก���ก
%��E �"� �8�� ����ก����:���� ���
������%�
��ก����1������4�����ก���3��9�� 1�ก% ���������1����ก%	�2�� DE(�����ก���
%�ก����������5� ���ก�	
��
�*�8:
�1���� ����*�8:
��8	:�� "��*������6I �*�	�D���G ���ก�����4����"O ����ก���3��9�� 1�������� 
��4�������E(���(�	��� 1�6���������(��	��� #.�8����"� �8���� �1���� �2�� ������"*�����K���
���
���%���ก�L������� "�����ก�������2��	��ก% �2�"�
�6�ก%	��� �% �������
������%���ก���       
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�.�8����� �� #.�8���� 3�����"���� #.���� �2�� �:��
*�7G ��"*�����K��	�*��'�� $��������:�ก%�
��
"���*���� ����*������%	D%	D������กS%�"���(��	�$	O ����� �.�:��8��� �.�9� �.�"��� #.����

��"*�����K������	�!
�L2������*(������ #.�8���� "���(��	ก����ก���#%���%
�
O ��
��$����� ��		�"�� 1��1�)��������5�6���E �6���������������"�� 1�!�� �"�� 1���(6��3�����(��	 "��% �ก��
ก%
�D�� ����%	7" ���	�*��'��(���� 1�!$����%
 (meanders) ���������	�����ก (oxbow lake) ��"
�% �	�*��'��(��:
�(1�"�� 1��%����
�X���ก�Y��2��� �����(�:�"8� ��L������ �.�8����� #.�8���� 	�*��'
���
�����������$����� ����������ก���3��9�� 1���
�� ��6����
��� ������ #.�1���� �����������
#.�:��
*�7G 	�*��'�%� #.�:��
*�7G ��6���������4���(��	�����������$ก��� ����6�กS��"��4�ก���ก��(
#��	������������������������$�����ก%	��(��	��$ก��� �����4����������� �% ��� �2��������������"
6�������%���ก�����E(����������%��ก3��� #.��ก ��4�����ก���7��)�8%��
�����
������%��ก
��������K


%��% ���ก��2*#��'��	����'������$���
��������  ��ก�����#�ก�%ก&'���"*�����K DE(�6"�
��"��7��
����6
�8%
�#� #E�#1���4������8���%ก�ก'ZG���
����%[�)��"����2*#��'�
�� 	�*��' �.�"�2�*ก
#.�1���� ก%	 �.	�����ก #.��ก #%
��4��������(�"���ก%� (transitional zone) 
����%[�)��"�%	�% ����
��&�����7*(� ก��	�*!�$ K*�������O "����!��"6������(��ก����6�#�ก��$�����������S�6
�8%


�	+ก�	%

������5����ก�	6�
�� ��(��	DE(��ก*
#�กก����(�"�� 1�2%
2�����K&�*� �K&
*� ก��
���
�����ก��"��%	7"2�ก2��"��%	��4���������O �X 	�*��'��(��	�����$�� ก*���'�	�*��'�% ����������
��� #.�:��
*�7G ��6�#�#
����6� �%	��4�2� ���(��	��("����
ก������5�ก�����"*��$��(�O ��������K
����6�กS��"	��	�*��'�����$ก���"������!

O ��� #.�$�����$G ���
������%��ก��� #.2*&':!�ก

DE(������!

�������  #�ก��%กF�����)�'��*���%��*&F������
*"�$��4��ก�� �2���� 1�����
���"�E �6�7E� #.�:��
*�7G �����:$����"%2� �
*�ก�%�����E � ��"�% �ก��ก���1�����"�� 1����O ��
DE(�"�ก��ก%
�D���Eกก�������ก���%	7"2�ก2�� �1����	�*��'
%�ก������4���(��	�%�ก������5���������K
	�*��'��$ก��� �"�(�2*#��'���"�%ก&'�!$������� ��"��7�	��6
���4� 3 ��� $�� ��$ก������	� 6
��ก�
	�*��'�% ���� #.�$�����$G �E �6�������	� $��	$�:"2� ���(����� #.ก1��2��28� 2*#*�� 2*&':!�ก
�:!��% ��"�% �	��	�*��'������������ #.�:��
*�7G ����28�	��'G

��"*�����K!
�%(�O 6���	�*��'���	���  ���"�' 2 �� 3 ���2� ���( ��4���(��	�:�"�"�� 1� ���
��(��	��กI�ก (rolling plains) DE(��ก*
#�กก��ก���1�����"�� 1����1�$%5O $�� �"�� 1��J� �%� " ���� ���
������"*�����K��(��4���กI�ก�% � ��#�ก*
#�กก����(�"�� 1�2%
2�����K&�*� ก��
 ��� ��("����
��5����
�ก��ก�� ก����%	7"2�ก2�� 7����ก���	ก%	
*���ก������ 8�*
��ก��"��7����������ก���Eกก����
6
�"�กก���8�*
��%� �1����ก����4���"*�����K$���O ��ก$��(� "���ก��*���� O ��%	ก%		�*��'��(����ก�ก��
�Eกก���� DE(�ก����4������Eก"��%ก&'���4���(��	��กI�ก  ��ก#�ก�� ก��ก���1�����"�� 1� �1�����ก*
��(��	
�% �	%�6
 (terraces) ��(��	�:�"�"�� 1�������(��	� 1����"7E� (flood plain) ����"�� 1��J� " ������� ��ก
��
��"*�����K���
������%���ก�������� ��4�������������ก���#
��	��������$���%���ก�L������� 
�������ก���
%�ก���� 6
��ก� ����ก����28�	��'G 2 DE(�������(��"�#�ก����ก�������2��	�� �������
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����ก����28�	��'G 1 �������ก����28�	��'G 2 "���(��	�$	O ����� �.���"�%ก ��� #.�28�	��'G ��(��	�� 
"��"�� 1��_��%ก6��3�����6������� ����ก����28�	��'G 2 ��  ������5���4��*����
�6D�G 6
!�6��G :$����G
�8���( ���
������%��ก�������ก�������� ��4���(��	�8*������%	 ��ก��*���� O 6�#�#
ก%	��(��	�:�"�"�� 1�
��$ก���������� ��4���(��	�:�"DE(���*("�% ���������������� #.�$�����$G ��6�#�#
����6� ��"*�����K
��$ก���������� 	�*��'
*�
����"����("�"�� 1��#��2��� 2� ���(������5���4�
*���ก����(�"�� 1�
�#��2��� �"�� 1����#�� �"�� 1��"�ก��� ����"�� 1�	����ก� 2%
2�"� �"�� 1�������� �"�(�6��3���	�*��'
��(��4���(��	$��"��S����ก����� 1��
�� �%�7:����O ��(������"�ก%	� 1�#��ก��ก���%	7"2�ก2�� DE(�
��ก��������� ������5� ���ก�	
�� ��������
 
*������ 
*���ก�� 	������6��ก��ก����	�*��'
��ก�"�� 1��#��2���

����6�กS��" 
*���ก����(�"�� 1�2%
2�"� "����!8�G��ก�����ก���� DE(���4�2�8��%ก���
�����K �% ��� �2���
*���ก����"��7�:�"� 1�6
� $��"������8% �
*���ก�� ��	��	�*��'��("�ก���:
�#��
�2�(��1���#���)�'��*�� 2	��� 	����������ก*� 120 �"�� #E�#�7E��*�
*�
�� (bedrock) ������� 	�*��'
��	��(��	 (marginal plain) 6
��ก� ��"*�����K��("��%ก&'���4���(��	�$	O 	��	�*��'���
������%��ก
��� #.�:�%)��� �*��G	:�� �:2��'	:�� ����$��F" ���	��	�*��'���
������%���ก��� #.���	:�� �2	:��
DE(��%ก&'���"*�����K
%�ก���� �����)�'��%'F���*����ก����#�ก��(�:�"�"�� 1� �% ��� �2����*���(�Eกก����
ก����4�
*���"�% �� 1���4��%�ก����(�1�����K&
*� �K&�*��������  "��%	7"��	�*��'�8*�������������(���
��������(��	�:�"�"�� 1� �"�(�����	���	�%ก&'�ก���ก*
2	�������ก%� 	�*��'���
������%��ก��� #.�2	:��
!
�L2������� �.!$ก�1�!�� �1�����'G ��4���(��	��%	��ก��*���� O DE(�	�*��'�� �Eกก����"�#�ก�*����
(8:
��8	:��) �*�8��� ����*�
*�
�� �1����
*�"���������"7E�
1� ��ก#�ก�� ��	��	�*��'"��*��%$�����ก
�E �"���4����"O "��*�	�D���G ����*����
�6D�G �����
�� 	������"�������Sก �8�� ��(����%	$��     
�.�"��� #.�2	:�� 2� ���(	�*��'��	��(��	�% � 2 
��� �9##:	%���4��������("�$��"�1�$%5��ก�����ก2�8 �8��
����!2
 ��� ����I_�� "%��1�����%� �����(�O ก����4�2�8�K�&Fก*#��(�1�$%5��������K

�	+�������ก

"��%ก&'���ก����6�#�ก��$ก��� �% ����
�����"*�����K ��"*��ก�K 2�8)��"8��* ������2
�%�$"�K�&Fก*# �% ��� �2������2� ���(����$��  ������5����ก�	
�� ����� �������ก��� ��(�����(��	�$	O
������	� ���8�a9b����� �1���%	��(��	���	�DE(��������� #.�$���ก ������#��	:�� ��4���(��	���
��������������ก��� �����$���%���ก�L�����������������ก��������$�� 

��"*�����K����
*"��#��4��������ก������ก%� ������(��#�กก������(��������)�'��*��
�3��
*�:	�%����ก*
��4���(��	�$	O ���กก%���� L���6� (Thai corridor) �8�(�"!�����6�%���(��	��
�����Kก%"2�8� �������ก�����������$���%���ก�L�������(�1�$%5O 6
��ก� ����ก���#%��	:�� DE(���4�
����ก����*��ก��*���("�$��"��S��ก��� "��
�����
�����������
�����
����� ��ก#�ก�� %�"�����ก���
	���%
�8���4�2�"�
�������������K6�ก%	�����Kก%"2�8����
������%���ก ��ก#�ก��"*�����K��(��4�
����ก���������� 2� ���(������5���4���(��	��กI�ก "���ก��*���� O 8�a9b�������4������("����8�ก���K%���
�������ก���	�*��'��(�O 8�a9b�������������� 	��������4���(�:�"�(1�� 1��������"7E� "��_�8��������
�_�!ก�ก���E ���������	�*��'
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��ก#�ก�� 	�*��'�ก��8�a9b�"��ก����5����"�ก"� �ก����(�1�$%5 6
��ก� �ก��8��� �ก��ก�

����ก������ �%ก&'�!$����������)�'��*�����2� ���(����"*��$��  ����ก������������5���4��*��ก��*�
��(���ก�%��E �"���%	��������*�8% � �*��ก��*�������� "����:$ �% ���� $��G	��*�I��%� 6������*ก ���
$�����8�� �*�8% �������5���4��*�8:
��8	:�� ���ก�5#�	:�� ��ก#�ก�*�
%�ก�������� %�"��*�	�D���G
���ก�E �"���4����"O ����� #.#%��	:�� "����)��:��("�$�� !
�L2������*(� 2�� ��("�8�(����������$�� 
�"�� 1����% �O ��(�ก*
#�ก����ก�����������$��  6
��ก� �"�� 1����� �"�� 1���f: �"�� 1�������G �"�� 1�
#%��	:�� ���$�����5� 	�*��'��(��	8�a9b�����������E(��ก*
#�ก�"�� 1�������� 2%
2������ก��"��%	7"
2�ก2���% ����!	��'"�7E��9##:	%�

�	+������ก

�%ก&'���"*�����K�����$���%��ก �	����ก6
���4� 2 �����5�O $��

1. �������ก��� ��4�����ก��������
�%���������������% ����#%���%
��ก7E����#�	$����%�)G
��4����2�"�
�)��"8��*��(ก% ��������6�ก%	2"����(�1�$%5 6
��ก� ����ก���7��)�8% ����ก�����(���
��������"�� 1��$���5�����"�� 1��$���� �������ก��������K�� �����������ก�������O "���(��	�:�"�"�� 1�
��%	��� ��(��	�:�"�"�� 1�������� �ก*
#�กก��:	�%���������ก!�ก��(���ก��� ����ก���	� ก����4��:	������
�:�"�"�� 1� 	�*��'��(ก�%�����E ����ก��� N��G��G ก����4�������������ก��� ��(��	�:�"�"�� 1��1�$%5 6
��ก�   
��(��	�:�" �"�� 1��$���5� ��(��	�:�"�"�� 1��$���� �����(��	�:�"�"�� 1��28�	:��

�"�(��	��2� ���(��$���%��ก��"��
%	$��"��� #�2	���2� ���(������5������ 58 ��4���������
����� 23 ��4���(��	 �������� 19 ��4���(��	�8*���� �%ก&'���"*�����K�����$���%��ก$���$�E�ก%	
��$����� $�� ��4�����ก��������%	�:	����$	 ������%��ก#�"�����ก��������4������������(�� #�ก
��$�������
�%���6������$��� ����������%���ก#���4���(��	�:�"�"�� 1� �����(��	8�a9b�����

2. �����(��	 6
��ก� 	�*��'��(�����������������ก���ก%	��(��	��$ก����������6� !

"���'�	�*��'�% �������
������%���ก���#%���%
ก�5#�	:�� ���"�%�#%���%
��8	:��������#�	$����%�)G
����� �	����ก��4��������� 6
��ก�

�����(��	�% �	%�6
 : 	�*��'��(��	���
������%���ก�L��������#%���%
ก�5#�	:�� ���
��8	:�� ��4���(��	��(�ก*
#�กก�����"�%� �����ก��!
�*�)*2�����"�� 1��"�ก��� ����"�� 1����#�� ��(��	
������� #�������
������%��ก�L������� DE(��*
���ก%	�������ก�������$����
�(1���"�������%���ก
������%���ก�L����� #�#
��(��	��$ก��� �������6�"��%ก&'�$����% �	%�6


�����(��	8�a9����� : 	�*��'�% ���������������#%���%
�28�	:�����	8�a9b�������
6�#��:
���#%���%
���#�	$����%�)G ��(��	
%�ก������  ��4���(��	�$	O ��O ��(�ก*
#�กก��ก���1����$��(�
DE(���4���(��	8�a9b�����ก�%�

�	+�������ก�/��%�.���

"��%ก&'��ก�%���ก#�ก��$����������$ก��������
��8%
 �% ��� �2���ก��ก�%�����3��
*�
���
��� $�� 
������%��ก ���
������ �1������"*�����K���$���
����6�������%���ก ก��ก�%����
�3��
*� 
������%��ก�1�����ก*
��	���8%���"�������ก����28�	��'G ���6�%��������ก���
�25��S�
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!
��(
�����	8%� �%�6�������%��ก���	�*��'��(��	��$ก��� ��"*�����K���
��������"�������ก���
�%�ก1��2� �������ก���
��%ก �3��
*�ก�%�����E � �8���
��ก%	���
������%��ก!
��(�%�
�����	8%�6�
��������Kก%"2�8�$���O ก%	2� ���(���$���������6��������� 	�*��'������ก��������$ "��%ก&'�
��4�����$���ก�������:�"�"�� 1�8�����"�� 1�"�� �% ��� �2����������ก�����2����
��$���6����
���
���%���ก�L������������$������*K���%���ก�L����� - ���%��ก�L������� ����������	� ��4�����
������� �����(��	��
����6�����"�� 1�!�� �%ก&'�!$����������)�'��*��!
�%(�O 6������$�� 
������5� ���ก�	
�� �*�8% � DE(�"��*�������8% ��ก������ก�����	��	�*��' #�กก���1���# 2	���
	������$��"������8% ��ก����%	��4�����"�� �*�
����(��4��*����������� �"�(��Eกก��������%� 6���4�

*���� ��
$��"�:
"�"	��'G���6"��กS	� 1� �1�����ก*
�95��$��"��������DE(����กk����%(�O 6�����"*��$�� 
�% �O ��(	��	�*��'"���*"�'a�"�กก�����$ก�����������K

��"*�����K�����$���%���ก�L������� �	���������"�%ก&'����!$�������6
� 4 	�*��'

��ก%� $��

	�*��'����������(���
������%��ก $��	$�:"2� ���(��"�������ก����28�	��'G����� #.��
����ก�� ��
��"��8�(�"���ก%	����ก���
�25��S� ����� #.8%��"* ����$���8��"� �%ก&'���"*�����K
	�*��'�� ������5� ���ก�	
�� ������*���� 8:
2���*�����2�����8:
��ก��
E� ก��ก%
�D���Eกก����
	������%�$��%ก&'���"*�����K ��4��������("�
�����	���"���	8%� (mesa or table land) �8�� ��ก��
E�
�����5� ��4���� ����ก����������4�������ก*
����"�� 1��1�)�����1�$%5O ��(6��6�������%���ก ��"���
��
���������"*�����K 6
��ก� �"�� 1�8� �"�� 1�2�� �"�� 1�2�" �"�� 1��8*5 ����1�)�����% �O ��ก"�ก"�
	��	�*��'��"*�����K��4���(�����%	��ก��*���� O "���(��	�$	O ����� #.8%��"* ����� 	������%�"��_�
�
*	
��(�"	��'G������E(���������K �9##:	%��_�
%�ก����7�กก��7���2�(��1�6��

	�*��'����ก����%�ก1��2��������ก���
��%ก ��"*�����K���
�����������$��  
�����(�*
ก%	
�����Kก%"2�8� 2� ���(7�กก�%�����E �����6���"������*#�
	�*��'�����K6� ��4���(�����
����6����
����� �����������Kก%"2�8���4���(��	�(1� #E�"%ก#����กก%������"���������"��(1� �������ก������
%�ก����
��4������������� 1��1�)������� �8�� �1���$�� �1�2���2�*� �"�� 1�"�� �1����"�K �����:� �1�!
"
��5�����1�!
"��� ����������� 6��������"�� 1�"������"�� 1�!������(�:
 ��"*�����K��(��4���(��	�8*���� "�
ก��ก%
�D���Eกก���� 	��������4���"*�����K"��% ���(�����(�(1���%	ก%�6��8���
��ก%	��(��	��กI�ก ��ก#�ก
�*�8% ����� 	������%�"��*��%$�� DE(�������5���4��*�	�D���G :$����G�8���( ���ก
%��%��E �"���4����"O
����� #.	:���%"G �:�*���G ���K��&��ก& 	��	�*��'��(��	�:�"�"�� 1�8� ����"�� 1�"�� #%
��4���(��	�:�"
�"�� 1���("���'�	�*��'ก����������(�:
����"*��$�� 	��������"*�����K��4���(��	��กI�ก ��%	��ก��*� DE(�
ก��#%
ก��#�����%(�6� ��(��	�:�"�"�� 1��% ������  ���(��#�ก��4���(�:�"�(1� ���ก�	ก%		��	�*��'�"�� 1�6��
$
�$� � !$�����%
 (meanders) ���	�������"�� 1��%
����
*� #E�"�������	�����ก���กk����%(�O 6�
���8�ก��% �	������������������ �������ก��������(�O �����$������5�"%ก#���"ก%����	���(
����4�ก�:�"O
DE(��%ก&'�ก���% �	��������
%�ก������ก����6�#�กก���% �	����������	�*��'��$ก�����������K ����
����"�� 1�8���������(�ก*
#�ก����ก�����2�� �8�� �1��D	ก �1��D	� 6��������"�� 1�8� ���6���"ก%	�"�� 1�
"��������� �.���(���� ก%	 �.���*�81���	 ����� #.�:	���8)��� ����"�� 1�"��6��������"�� 1�!�������
#.�:	���8)����8���
��ก%�
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������(��	!$��8 (Korat basin) ��4���(��	�(1���(������������� (
������) �����$ ��*("�% ����	�*��'
8���	�������ก���2�"
��%ก DE(�������
�������E �6���������#
�8*������2�����8���	�������ก���
25��S� DE(����������%��ก6�������%���ก#�#
�"�� 1�!�� 	�*��'����!$��8�� "��%ก&'���"*�����K��4�
��(��	��ก����
 ��%	ก%	�:�"�"�� 1�!
"���(���������
������%��ก���#���
�(1���6�������%���ก "��"�� 1�
6��������"�� 1�!�� $�� �"�� 1�8�ก%	�"�� 1�"��

������(��	�ก��$� (Sakon Nakorn basin) ��4�������(�������������������$"�2� ���(��Sกก�������
��(��	!$��8 ��*("�% ����	�*��'8���	 ����ก�����2���E �6���������#�#
�*"a9b��"�� 1�!���� #.����$�
�����*("�% ������ก��
E�������%��ก 6�#�#
a9b��"�� 1�!���� #.�$�2�" ������(��	�� #������������� DE(�
�*
ก%	��2��������
�(1� 6������������������%���ก �"�� 1�������O ��(6��3���������"�� 1�!�� $�� �"�� 1�
��$��" ����� 1�#�
����������	� 1�#�
 $�� ������� ��( #.�ก��$� ก%	������� ��( �.ก:"����X #.�:
�)���

�	+'��

��"*�����K"��%ก&'���4����"�(�6������� !
"��������	�% � 2 
��� $�� ����6� �������
�%�
�"%� "��������ก������กS���
���% ���� #.8:"2� 7E� #.2%��� 7%
#�ก�% ���4�������*������� O ���
����ก����$�K��)��"��8 ��4��������������ก������กS� ��*("#�ก��������� #.�:��&p�G)��� ก��	�( 3���
�$�K��)��"��86�7E����� �*�����% ������  ��
��6�������ก��������$����ก%	������#*#�
$���O
�ก�ก��� 2� ���(��
6����a9b������% � 2 
���

���
�������:
�����$"��������ก����%�ก���$�����
����������%���ก-���%��ก ����8���4�
����2�"�
�������������K6�ก%	�����K"����D� #�ก�������ก�����(��
��6�������ก������
��$�� "���(��	�$		�*��'8�a9b����� �"�(�2*#��'��%ก&'���"*�����K ��������(���ก%	��$���%��ก���
���	����� 2	��� "��%ก&'�$���O ก%� 
%��% �#E�����2*#��'��%ก&'��%[�)��"���ก�	��	�*��'���
���������� #.8:"2� ��� #.���#�	$����%�)G (�.	����2��) ��4�����	����$ �2�����	�*��'�� "��%ก&'�
$���O ������(����(�"ก%����������$�����ก%	��$ก��� $�� ���8�8�2�
��&�$���6������&�2� ��"���
��$��� ���ก�	ก%	 �%ก&'���"*��ก�K"���*"�'a�"�กก���������	� �����*"�'a����
�������2*("
"�ก�E �

�%ก&'�!$����������)�'��*�� ���ก������(��������)�'��%'F���*�������$��� 2	���
����ก������กS� ���ก�	
�� �*�8:
�ก��ก��#�����
�������������ก����� ��4��*�8:
��8	:�� ���"��*�
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บทที่ 3
แนวทางการออกแบบดานภูมิสถาปตยกรรม

3.1 นโยบายและแผนงานของหนวยราชการที่เก่ียวของ

กอนที่จะเริ่มตนโครงการใดๆ ควรที่จะตองศึกษาหาขอมูลในระดับกวางเกี่ยวกับแผนงานของ
หนวยราชการทีเ่กีย่วของ เพือ่ทีจ่ะไดกาํหนดแนวทางในการออกแบบใหสอดคลองตอนโยบายของแผนตางๆ
เหลานั้น ไดแก

− ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดตางๆ ของประเทศไทย
− ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว ในภาคตางๆ ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
− ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดของสํานักงานโยธาธิการจังหวัด
− แผนพัฒนาเทศบาลเมืองและขององคการบริหารสวนตําบล
− โครงการพัฒนาตั้งแตระดับจังหวัดจนถึงระดับองคการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยวของ

3.2 ขอกําหนดและกฎหมายที่เก่ียวของดานสภาพแวดลอม

เมือ่กําหนดแนวทางในการออกแบบไดแลว กอนทีจ่ะดําเนนิการออกแบบโครงการจะตองทราบถงึ
ระเบียบ ขอบเขต และขอจํากัดที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวของในเรื่องตางๆ ไดแก

− พรบ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
− พรบ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535
− พรบ. การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.2456
− พรบ. สําหรับกําจัดผักตบชวา พ.ศ.2546
− พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2545
− พรบ. การผังเมือง พ.ศ.2518
− พรบ. ทางหลวง พ.ศ.2535
− พรบ. รักษาคลอง พ.ศ.2445
− พรบ. การชลประทานราษฎร พ.ศ.2482
− พรบ. การชลประทานหลวง พ.ศ.2485
− พรบ. การประมง พ.ศ.2490
− พรบ. คันและคูน้ํา พ.ศ.2505
− พรบ. สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535
− พรบ. อุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504
− พรบ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507
− ระเบยีบกรมเจาทาวาดวยหลกัเกณฑในการสรางสิง่ลวงล้าํลาํน้าํในแมน้าํเจาพระยา พ.ศ. 2534
− ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมออกตามความใน พรบ. สงเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
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3.3 มาตรฐานและเกณฑตางๆ ทีต่องใชประกอบในงานออกแบบภมูสิถาปตยกรรม

1. ถนน  เปนองคประกอบสําคัญของการเขาถึงโครงการ ทําหนาที่เชื่อมโยงสวนตางๆ ของ
พื้นที่โครงการเขาดวยกัน และเปนสวนเชื่อมโยงพื้นที่โครงการเขากับระบบสัญจรอื่นๆ ของเมืองและชุมชน
อีกดวย

ประเภทตางๆ ของถนน

ก. ถนนสายประธาน (Highway) ไดแก ถนนเชื่อมระหวางเมือง เปนถนนสายใหญ
รถแลนดวยความเร็วสูง

ข. ถนนสายหลัก (Primary Distributor) ไดแก ถนนที่เปนถนนหลักของเมือง ตัด
ผานพื้นที่สวนใหญของตัวเมือง มีรถสัญจรไปมามากกวาถนนสายอื่น

ค. ถนนสายรอง (District Distributor) ไดแก ถนนที่แยกยอยออกจากถนนสายหลัก
ของเมือง มีการจราจรหนาแนนรองลงมาจากสายหลัก

ง. ถนนสายยอย (Local Distributor) ไดแก ถนนที่แยกออกจากถนนสายรอง
จ. ถนนทางเขา (Access Road) ไดแก ถนนที่แยกสูสถานที่ตางๆ

ท่ีมา: คูมือพฒันาภมิูทศันเพือ่การทองเทีย่ว,คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั

ภาพแสดงการเชือ่มโยงของถนนแตละประเภท
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องคประกอบของถนน

- ความกวางของถนน

ตารางเปรยีบเทยีบประเภทและองคประกอบถนน

สวนประกอบของ
ถนน

ขนาดความเรว็
(กม./ชม.)

จาํนวนชองทางวิง่
(เลน)

ความกวางของชองทางวิง่
(เมตร)

ความกวางของชองจอด
(เมตร)

ถนนสายประธาน 65-95 4 ข้ึนไป 3.6 3.6

ถนนสายหลกั 50 4-6 3.0 3.0

ถนนสายรอง 30-50 2-4 2.4-3.0 3.0

ถนนสายยอย 30 2 2.4 2.4

ท่ีมา : คูมือพฒันาภูมิทศันเพือ่การทองเทีย่ว, คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั

ท่ีมา : คูมือพฒันาภูมิทศันเพือ่การทองเทีย่ว, คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั

ภาพรปูตัดแสดงประเภทของถนนและขนาดชองทางวิง่ของรถยนต
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ภาพแสดงรัศมีวงเลี้ยวและระยะเวนวางเพื่อความ
ปลอดภัย

ท่ีมา : คูมือพัฒนาภูมิทัศนเพื่อการทองเที่ยว, คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ในบรเิวณทีจ่ะตองเลีย้วโคง รศัมวีงเลีย้วจะตองมคีวามกวางพอทีจ่ะใหความปลอดภยัในการเลีย้วได
ซึง่โดยทัว่ไปรศัมวีงเลีย้วนีจ้ะอยูในระยะ 5-7 เมตร แตในกรณถีนนทีม่รีถขนาดใหญสญัจร รศัมวีงเลีย้วกค็วรมี
ความกวางมากขึน้ตามไปดวย

เพื่อความสะดวก และความปลอดภัยของการสัญจร จุดวิกฤตตางๆ บนเสนทาง เชน จุดตัดถนน
ทางแยกตางๆ หรือจุดที่อาจเกิดอันตราย จําเปนตองมีระยะหางเพื่อความปลอดภัย อาจมีการติดปาย
สัญลักษณตางๆ เพื่อบอก ดังนั้นปายหรือสัญลักษณตางๆ ควรมองเห็นไดงาย และในทางแยกที่ไมมี
สัญญาณไฟจราจร ควรมองเห็นรถที่จะสวนทางมาดังนั้นบริเวณดังกลาวควรเปนบริเวณที่ไมมีอะไรปดบัง
การมองเห็น

- เกาะกลางถนน

ในถนนที่มีขนาดกวาง มีชองทางวิ่งขางละ 3 ชองทาง ขึ้นไป มักจะมีเกาะกลางถนน
เพือ่ปองกนัความสบัสนของผูสญัจร เปนจดุพกัสําหรบัขามถนน และสามารถตกแตงใหดสูวยงามได สวนมาก
เกาะกลางถนนไมมีขนาดที่เปนมาตรฐาน เนื่องจากขนาดของเกาะกลางจะแผไปตามขนาดของถนน หรือใน
บางครั้งเกาะกลางถนนอาจกําหนดขึ้นมาเพื่อรองรับการขยายตัวของถนนในอนาคต
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ภาพแสดงเกาะกลางถนนรูปแบบตางๆ
ท่ีมา : คูมือพัฒนาภูมิทัศนเพื่อการทองเที่ยว, คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ค. วงเวียน

สวนมากมกัใชวงเวียนเปนทีห่มายตา (Landmark) เชน หอ
นาฬกิา น้ําพ ุ รปูปฏิมากรรม ขนาดของวงเวยีนทีเ่ลก็ทีส่ดุ
ควรมเีสนผาศนูยกลางไมนอยกวา 14 เมตร

ภาพแสดงรปูแบบวงเวยีน
ท่ีมา : คูมือพัฒนาภูมิทัศนเพื่อการทองเที่ยว, คณะสถาปตยกรรมศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ง. ขอบคัน

ขอบคันเปนสวนประกอบที่สําคัญสําหรับถนน หนาที่หลัก คือ ควบคุมการระบายน้ํา
และแบงถนนและทางเทาออกจากกัน ขอบคันมี 2 ประเภท คือ

1. ขอบคันชนิดพาหนะขึ้นไมได
2. ขอบคันชนิดพาหนะสามารถขึ้นบนทางเทาได
ขอบคันควรสูงกวา 10 ซม. เพื่อใหควบคุมการระบายน้ําไดดี และใหมองเห็นชัดเจน

แตไมควรสูงเกินกวา 20 ซม.
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ภาพแสดงลกัษณะขอบคนัรปูแบบตาง ๆ

ท่ีมา : คูมือพฒันาภูมิทศันเพือ่การทองเทีย่ว, คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั

จ. พื้นผิวถนน

สิง่ทีต่องคาํนงึถงึเกีย่วกบัพืน้ผวิถนนมดีงันี้

- ชนดิของพ้ืนผวิถนน

โดยทัว่ไปจะเนนการใชงานเปนหลกั เชน ผวิลาดยาง Asphalt ผวิคอนกรตี
Concrete

- ความลาดเอยีงของถนน

1. ลาดเอยีงไปทศิทางเดยีวกนั ตลอดทัง้ถนน

2. ลาดเอยีงจากจดุกึง่กลางของถนนไปทัง้ 2 ขางถนน

3. ลาดเอยีงเขาหาจดุกึง่กลางถนน

ภาพแสดงความลาดเอยีงของถนน

ท่ีมา : คูมือพฒันาภูมิทศันเพือ่การทองเทีย่ว, คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
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2. ทางเทา

2.1 ทางเทาในเมือง

องคประกอบของทางเทา

ก. ขนาดทางเทา มนุษย 1 คน โดยเฉล่ียตองการขนาดทางเทา 0.60 เมตร โดย
ประมาณ และในกรณีที่ถือสิ่งของ ความตองการขนาดทางเทาก็จะเพิ่มมากขึ้น ทางเทาในที่สาธารณะ อยาง
นอยที่สุด คือ 1.20 เมตร คือ ใหคนเดินสวนทางกันได โดยยานที่พักอาศัยทั่วไปใชขนาด 1.20-2.00 เมตร
ในถนนสายยอย

ภาพแสดงขนาดรางกายมนษุยโดยเฉลีย่ในการใชทางเทาในลกัษณะตางๆ กนั

ภาพแสดงมาตรฐานของทางเดนิริมน้าํ

ทางเดนิสําหรับรถเขน็ ตองมีความกวางอยางนอย 1.20 ม.

ภาพแสดงมาตรฐานของทางเดนิคนพิการ  (Wheel Chair)

ภาพแสดงมาตรฐานของทางลาดคนพกิาร

ท่ีมา : คูมือพฒันาภูมิทศันเพือ่การทองเทีย่ว, คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
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ข. การเลือกวสัดผุวิพ้ืน

• พืน้ประเภทแขง็ (rigid paver) เชน พืน้คอนกรตี ปูผวิดวยกระเบือ้งดนิเผา
ผวิหนิลาง เปนตน

• พืน้ประเภทยดืหยุน (flexible paver) เชน พืน้ยางสงัเคราะห ยางมะตอย
(Asphalt) เปนตน

• พืน้ประเภทหนวยยอย (unit paver) เชน อฐิประดบัพืน้ (Interlocking Block)
กระเบือ้งคอนกรตี เปนตน

2.2 ทางเทาในธรรมชาติ

ทางเดินเทาในธรรมชาติ (trail) ขอควรคํานึงถึงในการจัดทําทางเดิน
• ความกวาง ความชัน ที่เหมาะสม
• จุดแวะพัก
• ระยะทางของการเดิน
• วัสดุปูพื้นและราวจับ

ภาพแสดงรปูแบบทางเทาในพืน้ท่ีธรรมชาติ

ท่ีมา : คูมือพฒันาภูมิทศันเพือ่การทองเทีย่ว, คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
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3. ทางจักรยานและที่จอดรถจักรยาน

องคประกอบของทางและที่จอดจักรยาน

ก. ขนาดและระยะที่จําเปนสําหรับทางจักรยาน

ภาพแสดงขนาดระยะตางๆ สาํหรับทางจกัรยาน

ข. รัศมีเลี้ยวโคงสําหรับทางจักรยาน

ภาพแสดงรศัมเีลีย้วโคงสาํหรับทางจกัรยาน

ค. ความลาดชันของทางจักรยาน

ภาพแสดงความลาดชนัของทางจกัรยาน

ง. ที่จอดจักรยาน

1.70 ม. 0.70 ม.

พืน้ทีจ่อดจักรยานตอ 1 คนั เฉลีย่ 0.70  x 1.70 เมตร

ภาพแสดงขนาดและระยะทีจ่อดรถจกัรยาน
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4. ที่จอดรถ

การออกแบบที่จอดรถ

ก. ที่จอดรถแนวขนานถนน

รถทัศนาจร

รถยนต

กรณีที่ เปนการจอดรถ
ขนานแนวถนน ทัง้การจอด
แบบชั่วคราวและจอดเปนเวลา
นานขึ้นกับขนาดของรถและ
รศัมเีลีย้ว

ภาพแสดงชองจอดรถขนาดตางๆ

ข. ที่จอดรถนอกแนวถนน

ภาพแสดงชองจอดรถแบบตางๆ

การจัดวางชองจอดรถมีไดหลายลักษณะ ไดแก
• จอดตัง้ฉาก ใชเนือ้ทีน่อยทีส่ดุ แตอาจเกดิอบุติัเหตุ
ไดงาย

• จอด 60 องศา เปนวิธีการจอดทีน่ยิมใชกนัมากทีส่ดุ
เนื่องจากเขา-ออกชองจอดไดสะดวกรวดเร็ว 
เปลืองเนื้อที่มากกวาแบบตั้งฉากเล็กนอย

• จอด 45 องศา สามารถเขาออกไดสะดวก เชน
เดียวกับแบบ 60 องศา แตผูขับขี่จะกะระยะได
ลําบากกวาแบบ 60 องศา

• ขนาดความกวางของถนนควรกวางไมนอยกวา 
6.00 เมตร
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3.4 หลักการในการออกแบบภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม

3.4.1 การกําหนดลําดับข้ันของการพัฒนา

1. ขอควรพิจารณาในการกําหนดกิจกรรมและระดับการพัฒนา

1.1 ผูใชสอยและแนวโนมในการเขามาใชพื้นที่โครงการ
• ประมาณแนวโนมความนาสนใจของสถานที่จากผูเขามาใชโครงการ
• ประมาณระยะเวลาในการใชพื้นที่ของผูเขามาใชโครงการ

1.2 ความสามารถในการรองรับกิจกรรมของพื้นที่
1.3 กําลังของหนวยงานในการบํารุงรักษา

2. การกําหนดกิจกรรมและระดับในการพัฒนา

2.1 ระดบัการพฒันาขัน้ตํ่า หมายถงึ การสงเสรมิกจิกรรมพืน้ๆ และจดัสิง่รองรบักจิกรรม
แตเพียงพอใหเขาไปใชสอยบริเวณไดสะดวก เชน วายน้ํา รับประทานอาหาร ชมวิวธรรมชาติ และมีบริเวณ
จอดรถ เปนตน จากการพัฒนาระดับนี้ จะใหลักษณะพื้นที่เปนธรรมชาติ มีภาพรวมสวนใหญคงสภาพเดิม
เหมาะกับพื้นที่ที่มีผูใชสอยเบาบางไมแนนขนัด และหนวยงานมีกําลังในการบํารุงรักษานอย

2.2 ระดับการพัฒนาขั้นปานกลาง หมายถึงการสงเสริมกิจกรรมพื้นๆ แตมีการจัด
ระบบทีแ่นนอนขึน้ มกีารสรางแนวโนมการเกดิกจิกรรม เชน การจดัพืน้ทีท่างเดนิ หลกีเลีย่งการยดึครองพืน้ที่
ตามขางทาง จัดใหมีบริเวณนั่งเลน ศาลา ชื่นชมธรรมชาติ หรือมีกิจกรรมพักผอนและปกนิก เปนตน การ
พัฒนาในระดับนี้จําเปนตองมีกําลังในการบํารุงรักษามากพอสมควร อีกทั้งยังไดบรรยากาศที่เปนธรรมชาติ
นอยกวาระดับแรก แตเปนสิ่งที่จําเปนและเหมาะสมกับพื้นที่ที่มีผูใชสอยจํานวนมาก

2.3 ระดับการพัฒนาขั้นสูง หมายถึงนอกเหนือจากกิจกรรมพื้นๆ ของการทองเที่ยว
ทั่วไปแลว ยังมีการสงเสริมกิจกรรมเพื่อลดความแออัดของพื้นที่ เชน การจัดทางเดินธรรมชาติ (trail) เขาไป
ในบางบรเิวณ หรอืการตกปลา การพกัผอนนัง่ชมธรรมชาต ิ เปนตน การพฒันาระดบันีจ้ะมสีภาพการปรบัปรงุ
ใกลเคียงกับระดับปานกลาง แตจะมีอาณาบริเวณที่กวางขวางกวา และใชกําลังในการบํารุงรักษามากตาม
ลําดับ โดยยังคงถือหลักรักษาความกลมกลืนของบริเวณไวเชนเดียวกับการพัฒนาแบบอื่นๆ

3. ตัวอยางกิจกรรม เชน วายน้ํา นั่งพักผอน พูดคุย รับประทานอาหาร ทางเดินธรรมชาติ
ตกปลา ศูนยการเรียนรูธรรมชาติ และการพักแรม เปนตน

3.4.2 กิจกรรมและประโยชนใชสอยพื้นที่

1. กิจกรรมการใชสอยและผูใชสอยในพื้นที่ (Activity Used and Users on Site)

1.1 ลกัษณะและการแสดงออกของกจิกรรม (Activity Characteristic and Expression)

• กิจกรรมแบบสงบ (Passive) ไมมีความเราใจ เชน การนิ่ง การเคลื่อนไหวนอย
ตองการพื้นที่มีความเงียบมีสิ่งรบกวนนอย เชน การนั่งพักผอน อานหนังสือ เลนหมากกระดาน
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• กิจกรรมแบบกึ่งสงบและเราใจ (Semi-Passive & Active) เปนกิจกรรมที่มีความ
เคลื่อนไหวเขามาเกี่ยวของ เราใจ ต่ืนเตนเปนบางครั้ง เชน ปกนิก พักผอนกลางแจง เปตอง ปาเปา
ตองการใชพื้นที่วางแบบกึ่งปดกึ่งเปด

• กิจกรรมแบบตื่นเตนเราใจและมีการเคลื่อนไหวสูง (Active) มักตองการพื้นที่เปดโลง
(Open Space) เชน กีฬาตางๆ เกมการละเลน งานสังสรรค หรืองานอดิเรกบางชนิด
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1.2 ประเภทของผูใชสอย (Types of User)

จําแนกได 2 แบบ ไดแก

1. พิจารณาจากขนาดกลุมและความสัมพันธ ไดแก

− ผูใชคนเดยีว (Single, Individual User) ตองการกจิกรรมทีม่คีวามเปนสวนตัวสงู
− กลุมผูใชขนาดเล็ก (Small Group) เปนกลุมขนาดเล็ก ต้ังแต 2 คนขึ้นไป ที่มี

ความสนิทสนมใกลชิด เชน เพื่อนสนิท คูรัก ญาติ เพื่อนบาน
− กลุมผูใชขนาดใหญ (Large Group) กลุมคนจาํนวนมาก ไมจาํเปนตองรูจกัสนทิสนม

ซึ่งกันและกัน และใชพื้นที่รวมกันที่มีกิจกรรมหลากหลาย เปนสาธารณะ เชน ลานกิจกรรมของเมือง สวน
สาธารณะของเมือง ตลาด ศูนยการคา เปนตน

2. พิจารณาจากเพศ วัย และลักษณะเฉพาะทางบุคลิกภาพ ไดแก

− ชวงที่ 1 วัยเด็ก อายุแรกเกิด ถึง 14 ป ตัวอยางภูมิทัศนที่สงเสริมประสบการณ
แวดลอมชวงวัยเด็ก เชน สวนสําหรับเด็กเพื่อการเลนเกมตางๆ แคมปผจญภัยสําหรับเด็ก เปนตน

− ชวงที่ 2 วัยรุน อายุ 15-20 ป เชน สนามกีฬา ลานสเก็ต พื้นที่จัดกิจกรรม
สังสรรค

− ชวงที่ 3 วัยผูใหญ วัยทํางาน วัยมีครอบครัว อายุระหวาง 21-60 ป สวนสุขภาพ
กิจกรรมสังสรรค

− ชวงที่ 4 วัยชรา วัยเกษียณ อายุ 60 ป ขึ้นไป ลานกีฬา เชน เปตอง ชมรมหมาก
กระดาน ลีลาศ สังสรรคพบปะพูดคุย

− คนพิการ ทางสัญจร ทางลาด ราวจับ สวนดอกไมพักผอน

2. พ้ืนที่ใชสอยและบริเวณที่วาง (Space)

บริเวณวาง (Space) ประกอบดวย เนื้อที่วางสามมิติ (Spatial) เพื่อจัดสภาพพื้นที่และ
สิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม การใชงาน ผลทางความงาม และสรางสรรคคุณภาพของ
บริเวณวาง (Quantities of Space) เชน การควบคุมมุมมอง สรางความสัมพันธกับทัศนียภาพ เปนตน

โครงสรางในบริเวณวาง (Structure in Space)

• สวนระนาบพื้น (The Base Plane) เชน พื้น ลาน ถนน
• สวนระนาบเหนือศีรษะ (The Overhead Plane) เชน ซุมทางเดิน หลังคา ระแนงไม
• สวนระนาบตั้ง (The Verticals Plane) เชน กําแพง รั้ว ไมพุมตัดแตง



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน บทที่ 3

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ แนวทางการออกแบบดานภูมิสถาปตยกรรม

3-14

ภาพแสดงโครงสรางในบริเวณทีว่างในลกัษณะ
ตางๆ
ทีม่า : Introduction to landscape, Department of

Landscape Architect, Texas A&M University.

ประเภทของบริเวณวาง พิจารณาจากระดับความเปนสวนตัว ไดแก

• บรเิวณวางเปด (Open Space) เปนทีว่างโลง หรอืสนามกลางแจง มคีวามเปนสาธารณะ
และอิสระ

• บริเวณวางกึ่งเปด-ปด (Semi-Enclose Space) เปนที่วางโลงมีแนวกําบังหรือสวนให
รมเงาบางสวน มีความเปนสวนตัวปานกลาง

• บริเวณวางปดลอม (Enclose Space) เปนที่วางที่มีแนวกําบังรอบดาน และมีสวนให
รมเงา มีความเปนสวนตัวสูง

ภาพแสดงประเภทของบรเิวณวาง พจิารณาจาก
ระดบัความเปนสวนตวั
ทีม่า : Introduction to landscape, Department of

Landscape Architect, Texas A&M University.
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3.4.3 การใชที่ดิน และเทคนิคการวางผังโครงการ

การกําหนดเขตการใชที่ดิน

1. หลักการกําหนดเขตในบริเวณธรรมชาติทั่วไป

1.1 พื้นที่ธรรมชาติ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ใหคงอยูตลอดไป เชน พื้นที่
ซึ่งมีลักษณะเดนสําคัญ พื้นที่ซึ่งสงวนไวใหคงสภาพธรรมชาติ เปนตน

1.2 พื้นที่สงวนหลักฐานทางประวัติศาสตร เชน พื้นที่ตองสงวนรักษาอยางจริงจัง พื้นที่
สงวนรักษาผสมการใชประโยชน เปนตน

1.3 พื้นที่เพื่อการพัฒนา เชน พื้นที่เพื่อการบริการงานของเจาหนาที่ ศูนยติดตอสื่อสาร
เปนตน

1.4 พื้นที่เพื่อการใชประโยชนในกิจการพิเศษ เชน พื้นที่เพื่อการคา พื้นที่ซึ่งราษฎร
อาศัยอยู พื้นที่ซึ่งใชทําการเกษตรและปศุสัตว เปนตน

2. เทคนิคการวางผังโครงการ

2.1 แนวความคิดหลักของโครงการ (Main Concept of Project)

• ภาพลักษณที่ตองการในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเปนภาพรวมของโครงการ หรือใน
แตละสวนพื้นที่ โดยมีเนื้อหาเปนองคความรู (theme) และมีจุดมุงหมาย (purpose) ไดแก

− หนาที่ใชสอยและบริการ
− การตระหนักตอสภาพแวดลอม
− สุนทรียภาพและความงาม
− การจัดการและการดูและรักษา

• เอกลักษณทางกายภาพที่ตองการในอนาคต เชน ดานการใชสอยและกิจกรรม
ดานระบบการสัญจร ดานสถาปตยกรรมและสิ่งกอสราง

2.2 แนวความคิดเฉพาะสวนพื้นที่  (Zoning Concepts)

ตัวอยางเชน พื้นที่ดานหนาโครงการที่เปนพื้นที่สาธารณะเพื่อการเขาถึงและการ
ตอนรบั หรอืลานจดักจิกรรมทีไ่มไดเกดิขึน้เปนประจาํ ควรจะพฒันาแนวความคดิทางกายภาพและภาพลกัษณ
ของพื้นที่สวนนี้อยางไร

2.3 การสรางแผนภูมแิสดงหนาทีใ่ชสอยและผงัแนวความคดิ (Functional Diagram and
Concept Plan)

โดยการรางรูปทรงอิสระงายๆ เปนวงกลมรูปฟองน้ํา เรียกวา “แผนภูมิรูปฟองน้ํา”
(Bubble Diagram) หรือ “แผนภูมิหนาที่ใชสอยตามอุดมคติ” (Ideal Functional Diagram) แลวพัฒนารูป
ฟองน้ํานํามาจัดลงในผังพื้นทีเพื่อใหเกิดความสัมพันธ (Site Related) เพื่อเสนอภาพรวมของการใชสอย
อยางมีระบบในพื้นที่โครงการ (Overall Functional Diagram)
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ภาพแสดงรปูแบบผงัแนวความคดิ และผงัหนาท่ี
ใชสอยรูปฟองน้าํแบบตางๆ

ท่ีมา : ภมิูทศันเคหสถาน, อจัฉรี เหมสันต

2.3.1 ความสาํคญัของแผนภูมหินาทีใ่ชสอย (Importance of Functional Diagrams)

• วางเคาโครงพื้นฐานการใชสอยยางมีแบบแผน
• กําหนดบริเวณและพื้นที่ใชสอย โดยวงกลมรูปฟองน้ําสามารถทําใหเห็น

เปนภาพเคาโครงของการออกแบบพื้นที่ไดตามสัดสวนที่ตองการ (Form Follow Function) และแสดงการ
เชื่อมโยงซึ่งแสดงถึงการคมนาคมสัญจรดวย

• การศกึษาแนวทางเลอืก (Study Alternative) โดยการวางรปูแบบวงกลม
รูปฟองน้ํา (Bubble Diagram) ตางๆ กัน 2-3 ลักษณะ เพื่อเปรียบเทียบหาขอดี-ขอเสีย เพื่อเลือกแนวทางที่
ดีที่สุด

2.3.2 วิธีสรางแผนภูมิหนาที่ใชสอยตามอุดมคติ

• แผนภูมิแสดงหนาที่ใชสอยตามอุดมคติบนกระดาษเปลาดวยรูปฟองน้ํา
อยางงายๆ (Ideal Functional Diagram or Bubble Diagram)

• แผนภูมิแสดงหนาที่ใชสอบตามอุดมคติบนผังพื้นที่เพื่อแสดงความ
สัมพันธที่เปนจริงมากขึ้น (Site Related Functional Diagram) เรียกการวางผังขึ้นนี้วา “การวางผังแนว
ความคิด” (Concept Plan)

สิง่ทีจ่าํเปนทีต่องพจิารณารวมในการสรางแผนภูมริปูฟองน้าํ (Bubble Diagram) ไดแก
1. ขนาด (Size)
2. การกําหนดที่ต้ัง (Site Location)
3. แสดงสัดสวน (Proportion)
4. การสัญจร (Circulation)  รปูแบบของการวางเสนทางสัญจรในการออกแบบ

ภูมิสถาปตยกรรม ตองแสดงถงึการเขาถงึและเชือ่มโยงแตละพืน้ที ่ทางเขา - ออก
ไดแก
- รูปแบบของจุดเขา - ออก เชน แบบทางตรง (Direct Points)  หรือแบบ

ทางออม (Indirect Points)
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ภาพแสดงรปูแบบของจดุเขาออก แบบ
ทางตรง หรือแบบทางออม แสดงใน
แผนภมูพิืน้ท่ีใชสอยแบบหยาบ

ท่ีมา : ภมิูทศันเคหสถาน, อจัฉรี เหมสันต

- รูปแบบของเสนทาง ไดแก
• เสนทางตดัผากลางบรเิวณ (Circulation Cuts through Middle of Space)
• เสนทางเลยีบขอบบรเิวณ (Circulation Passes along Edge of Space)
• เสนทางตดัขวางบรเิวณ (Circulation Cuts across Space)
• เสนทางคดโคงตัดขวางบรเิวณ (Circulation Meanders through Space)

ภาพแสดงรูปแบบของเสนทางท่ีตัดผานบริเวณ
ท่ีมา : ภมิูทศันเคหสถาน, อจัฉรี เหมสันต

3. พ้ืนฐานของหลักการออกแบบ (Design Principal) ใชการพิจารณาการจัดองค
ประกอบของผังรางเคาโครงตางๆ ไดแก

• มุมมองและสุนทรียภาพ (Aesthetic)
• การจัดองคประกอบและรูปทรง (Form Composition)
• วัสดุและรูปแบบของวัสดุประกอบบริเวณและการเลือกองคประกอบ
• การจัดองคประกอบของบริเวณ (Spatial Composition)

4. หลักการในการจัดองคประกอบ

• ลําดับ (Order)

การออกแบบทีส่รางกฎเกณฑ การจดัระเบยีบหรอืการจดัลาํดบัการเขาถงึ จดุเดน จดุเนน
การนาํสายตาทีม่คีวามตอเนือ่งและเขาใจงาย ทัง้ในแบบรปูสมมาตร (Symmetry) และอสมมาตร (Asymmetry)
รวมทัง้ การจดัองคประกอบตางๆ เปนกลุมกอน (Mass Collection) เชน วัสดพุชืพรรณ เปนตน
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• เอกภาพ (Unity)

เปนการกลมกลืนและความสัมพันธของประกอบภาพโดยรวม แสดงออกถึงความรูสึก
ของการเปนหนึ่งเดียว เนนความสําคัญที่ ขนาด รูปราง สี ผิวสัมผัส โดยเกิดจาก

− จดุเดน (Dominance) จดุเดนมาจากองคประกอบหลกัหรอืกลุมขององคประกอบใด
ที่นาสนใจ เปดรับมุมมองและนําสายตาจากที่หนึ่งไปสูอีกที่หนึ่ง

− การซ้ํา (Repetition) การพิจารณาองคประกอบที่เหมือนกัน หรือคลายคลึงกัน
นํามาจัดกลุมและลําดับความสําคัญ

− การเชื่อมโยงองคประกอบ (Interconnection) ความหลากหลายขององคประกอบ
ตองมีความสัมพันธตอกันทางกายภาพและมุมมองโดยองคประกอบของขนาด รูปราง สี และผิวสัมผัส

− เอกภาพของวสัดพุชืพรรณ (Unity of Tree) พชืพรรณจะสรางลําดบัความนาสนใจ
ในแตละบริเวณ สรางความรมรื่น ความรูสึกสบาย การเชื่อมโยงตอองคประกอบและสิ่งแวดลอมอื่น

• จังหวะ (Rhythm)

เปนการจดัองคประกอบทีพ่จิารณาถงึเรือ่ง เวลา (Time) และการเคลือ่นที ่ (Movement)
แสดงออกในเรือ่งของการจดัความถี ่ชองวาง แบบแผนของรปูทรง ทีว่างและเวลาทีเ่ปลีย่นแปลง ประสบการณ
ทีไ่ดรบัจากองคประกอบของบรเิวณใหเกดิความประทบัใจเสมอืนทวงทาํนองดนตร ี โดยเกดิจาก

− การซ้ํา (Repetition) การจัดองคประกอบแบบซ้ําๆ ทําใหเกิดตําแหนงที่ต้ังและ
ชวงความถี่ของชองวาง เชน รั้ว กําแพง เปนตน

− ทางเลือกหรือการสับเปลี่ยน (Alternation) การสรางความแตกตางในจังหวะที่
สม่ําเสมอ หรือการสลับเปลี่ยนวัสดุ ในเรื่องขนาด ผิวสัมผัส รูปราง สี แบบตอเนื่องเพื่อลดความนาเบื่อจาก
การซ้ํา

− ความตรงกนัขาม (Inversion) เปนการเปลีย่นแปลงลกัษณะของการจดัองคประกอบ
แบบตรงกันขาม เพื่อสรางความนาสนใจเฉพาะสวน

− การลดหลั่น (Gradation) การใชขนาด รูปราง สี และผิวสัมผัส ที่สรางการ
เปลี่ยนแปลงแบบมีลําดับจากมากไปหานอย ขนาดใหญไปหาขนาดเล็ก สีออนไปหาสีแก เปนตน

3.4.4 การสัญจร (Circulation)

1. การเขาถึง (Access)

ประเภทของการเขาถึง ไดแก

• ทางเดินเทา
• ทางรถยนตหรือรถโดยสาร
• ทางจักรยาน หรือจักรยานยนต
• ทางเรือหรือทางแพ
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ขอควรพิจารณาในการออกแบบทางสัญจร

• ควบคุมเสนทางและรูปแบบการสัญจรไมใหเกิดความสับสน
• จัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหตามสมควร
• จัดสื่อใหขอมูลขาวสาร
• ใชรูปแบบที่แสดงถึงเอกลักษณของพื้นที่โครงการ
• มีการดูแลรักษาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ

2. ถนน เปนองคประกอบสําคัญของการเขาถึงโครงการ ทําหนาที่เชื่อมโยงสวนตางๆ ของ
พื้นที่โครงการเขาดวยกัน และเปนสวนเชื่อมโยงพื้นที่โครงการเขากับระบบสัญจรอื่นๆ ของเมืองและชุมชน
อีกดวย

ประเภทตางๆ ของถนน
• ถนนสายประธาน (Highway) ไดแก ถนนเชือ่มระหวางเมอืง เปนถนนสายใหญรถแลน

ดวยความเร็วสูง
• ถนนสายหลัก (Primary Distributor) ไดแก ถนนทีเ่ปนถนนหลกัของเมอืง ตัดผานพืน้ที่

สวนใหญของตัวเมือง มีรถสัญจรไปมามากกวาถนนสายอื่น
• ถนนสายรอง (District Distributor) ไดแก ถนนที่แยกยอยออกจากถนนสายหลักของ

เมือง มีการจราจรหนาแนนรองลงมาจากสายหลัก
• ถนนสายยอย (Local Distributor) ไดแก ถนนที่แยกออกจากถนนสายรอง
• ถนนทางเขา (Access Road) ไดแก ถนนที่แยกสูสถานที่ตางๆ

3. ทางเดินเทา (Pedestrian Way)

ประเภทของทางเดินเทา
• ทางเทาที่แยกออกจากทางอื่นๆโดยสมบูรณ
• ทางเทาที่ใชรวมกับทางรถยนต หรือ ทางจักรยาน
• ทางเทาที่ใชรวมกับถนนและทางจักรยาน
• ทางเทาชนิดที่เปนทางลัด หรือเปนเสนทางหลักของพื้นที่
• ทางเทาชั่วคราว

4. ทางจักรยานและที่จอดจักรยาน

ประเภทตางๆ ของทางจักรยาน
• ทางจักรยานที่แยกออกจากทางเทาโดยสมบูรณ
• ทางจักรยานที่แยกออกจากทางเทาหรือทางรถยนตในระดับปานกลาง
• ทางจักรยานที่ใชเสนทางรวมกับทางเดินรถหรือทางเทา
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ภาพแสดงทางจกัรยานรวมกบัทางสญัจรแบบตางๆ

ท่ีมา : คูมือการพฒันาแหลงทองเทีย่วประเภท นํ้าตก, คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั

5. ที่จอดรถ

ประเภทของที่จอดรถ
• ที่จอดรถชั่วคราว
• ที่จอดรถริมถนน
• ที่จอดรถนอกแนวถนน
• อาคารจอดรถ

6. ทางเรือ

ประเภทของทาเรือ
• ทาเรือทําเปนสะพานยื่นลงไปในน้ํา (Pier)
• ทาเรือที่ลอยขึ้นลงตามน้ํา หรือโปะ
• ทาเรือที่ใชสําหรับจอดเรือไวริมตลิ่งผูกกับคานไมหรือหลัก
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ภาพแสดงทาจอดเรอืประเภทตางๆ

ท่ีมา : คูมือการพฒันาแหลงทองเทีย่วประเภท นํ้าตก, คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั

ประเภทของการใชพ้ืนที่ริมน้ําเพ่ือกิจกรรมของ
โครงการ
บริเวณพื้นที่ริมน้ํา อาจมีการปรับปรุงพื้นที่เหลานั้น
เพื่อเปนแหลงพักผอนของโครงการ เชน เปนทางขี่
จักรยาน เปนทางเดินเลน หรือที่นั่งพักผอนชม
ทิวทัศนริมน้ํา

พื้นที่ริมน้ําที่มีการใชงานสําหรับเปนจุดพักผอนชม
ทวิทศัน และยงัใชเปนทาเรอืได

พืน้ทีร่มิน้าํทีม่กีารทาํทาน้าํยืน่ลงไป เพือ่เพิม่
ปฏิสัมพันธระหวางผูคนในโครงการกับแหลงน้ํา

ภาพแสดงตวัอยางการปรบัปรงุบรเิวณชายน้าํ เพ่ือกจิกรรมตางๆ ของเมอืง

ท่ีมา : คูมือพฒันาภูมิทศันเพือ่การทองเทีย่ว, คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
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7. เสนทางนักทองเที่ยว (Tourist Route)

เสนทางนักทองเที่ยว ไดแก แนวทางการสัญจรที่กําหนดขึ้นสําหรับนักทองเที่ยว เพื่อให
สามารถพบเห็นหรือเขาชมจุดสนใจตามแหลงทองเที่ยวตางๆ ไดงาย สะดวก ปลอดภัย อาจเปนการใช
เสนทางรวมกับเสนทางสัญจรปกติของเมือง หรืออาจเปนการกําหนดเสนทางขึ้นมาใหมเฉพาะเปนพิเศษ

ขอพิจารณาในการออกแบบเสนทางนักทองเที่ยว

• ขัน้ตอนในการกําหนดเสนทาง โดยสํารวจสงัเกตการณจากพฤตกิรรมของนกัทองเทีย่ว
ที่เปนอยู ประกอบกับแนวโนมความนาจะเปนในการจัดเสนทางทองเที่ยว ควรจัดลําดับความสําคัญสถานที่
นาสนใจไวดวย

• การจัดเสนทางในลักษณะวงบรรจบ เปนการทําใหนักทองเที่ยวไดเห็นสิ่งแปลกใหม
โดยไมตองยอนกลับทางเดิม

• การจัดเสนทางใหมีความแตกตางภายในพื้นที่โครงการอาจกําหนดเสนทางขึ้นหลายๆ 
เสนทาง เพื่อเสนอเปนทางเลือกสําหรับนักทองเที่ยว

• การใหขอมูลขาวสารในเสนทางเปนสิ่งจําเปน ดวยระบบปายหรือวิธีอื่นๆ เพื่อชวย
บอกทิศทางระยะทางดวย “ที่หมายตา” (Landmark)

• พิจารณาจัดประเภทของพาหนะตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ

• การปรับปรุงบริเวณจุดเริ่มตนของเสนทาง

• ความตอเนื่องกับเสนทางทองเที่ยวภายนอกพื้นที่โครงการ

• อื่นๆ เชน สามลอ รถราง กระเชาลอยฟา เปนตน



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน บทที่ 3

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ แนวทางการออกแบบดานภูมิสถาปตยกรรม

3-23

3.5 องคประกอบของงานภูมิสถาปตยกรรม (Landscape elements) และวิธีที่
จะนํามาใชในการออกแบบ

3.5.1 รูปทรงของแผนดิน (Land form)

รูปทรงของแผนดิน (Landform) เปนสวนสําคัญของการออกแบบพื้นที่ นําไปสูความหมายของ
การใชพื้นที่ รวมไปถึงรูปแบบของการระบายน้ํา และรวมไปถึงความสามารถในการรับน้ําหนักของพื้นดิน
และรูปรางของพื้นที่วาง (Space) ที่จะเกิดขึ้น

ภาพแสดงรปูทรงของแผนดนิมลีกัษณะรูปทรงทางสถาปตยกรรม (บน) และรูปทรงทางธรรมชาต ิ(ลาง)

พ้ืนที่ซึ่งมีการปดลอมมาก

พ้ืนที่ซึ่งมีการปดลอมปานกลาง

พ้ืนที่ซึ่งมีการปดลอมดานเดียว

พ้ืนที่ซึ่งมีการปดลอมนอย

พ้ืนที่ซึ่งมีการปดลอมนอย

ภาพแสดงลาํดบัของการปดลอมท่ีเกดิจากรูปทรงของแผนดนิรูปแบบตางๆ
ท่ีมา : Introduction to landscape, Department of Landscape Architect, Texas A&M University

การสรางและปรบัปรงุรปูทรงของแผนดนิ (Landform) ใหเกดิทีว่างเพือ่ใชประโยชนทางดานภมูทิศัน
สามารถทําได 3 รูปแบบ

1. การตัด (Cut) เหมาะสําหรับพื้นที่เดิมที่เปนเนินเขา ไมมีศักยภาพในการใชพื้นที่หรือวาง
อาคาร จึงตัดเอามวลดินสวนที่มากเกินความตองการ ออกจากพื้นที่เดิมใหราบ หรืออยูในรูปทรงที่สามารถ
ใชงานได

2. การถม (Fill) เหมาะสําหรับพื้นที่เดิมที่เปนหลุม บอ ไมมีศักยภาพในการใชพื้นที่หรือวาง
อาคาร จึงมีการนําดินจากบริเวณอื่น มาถมพื้นที่เพื่อใหพื้นที่อยูในรูปทรงที่สามารถใชงานได
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3. การตัดและถม (Cut & Fill) เหมาะกับพื้นที่ที่มีรูปทรงของแผนดินเปนทั้งหลุม บอและเนิน
ดิน จึงมีการตัดและถมดิน ในบริเวณพื้นที่ใหเหมาะสมแกการใชงาน

การตัด

การถม

การตัดและ
การถม

ภาพแสดงรปูแบบการสรางและการปรบัปรงุรปูทรงของแผนดนิ
ท่ีมา : ภมิูทศันเคหสถาน, อจัฉรี เหมสันต
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3.5.2 นํ้า

องคประกอบน้ําในงานภูมิสถาปตยกรรม

น้ํามสีถานะเปนของเหลว สามารถเปลีย่นแปลงสถานะและลกัษณะทางกายภาพได เมือ่มีพลงังาน
มากระทําใหเปนของแข็งและกาซได เมื่อน้ําอยูในสถานะของเหลว ก็จะรักษาระดับแนวราบตามแรงโนมถวง
ของโลกไว การนําน้ํามาใชในงานการออกแบบ หรือเปนองคประกอบของงานภูมิสถาปตยกรรมมีหลายวิธี
สามารถหลายรูปแบบ ไดแก

1. ใชน้ําเปนองคประกอบในการออกแบบทางกายภาพ (Elements of Visual Design)

1.1 เสน (Line) น้ําที่มีลักษณะเปนเสน หรือรูปแบบลักษณะของขอบน้ํา สามารถเกิด
ประโยชนในการออกแบบ เชน

− เปนเสมือนรั้ว แสดงอาณาเขตของพื้นที่ หรือปองกันการบุกรุก (เชน คลองคู
เมือง)

− เปนทางสญัจร สรางความเชือ่มตอ หรอืความสมัพนัธระหวางองคประกอบอืน่ๆ
เชน ใชเปนทางสัญจรทางน้ํา และขอบของน้ําเปนตัวบังคับเสนทางการเดินเทา

1.2 รูปทรง (Form)  น้ําเปนสิ่งที่ไมมีรูปราง แตคุณสมบัติของน้ํา สามารถเติมเต็มใน
รปูทรงตางๆ  รปูทรงของน้ําสามารถนําสายตาและเนนความสําคญัของพืน้ที ่ และแสดงถงึลกัษณะทีแ่ตกตาง
ออกไปในแตละรูปทรง เชน น้ํารูปทรงอิสระ น้ํารูปทรงเราขาคณิต เปนตน

1.3 แสงและส ี (Lighting and Color) น้าํมคีณุสมบติัของความโปรงใส น้าํทีม่คีณุภาพดี
จะไมมีสี และเมื่อแสงตกกระทบพื้นกับพื้นผิววัสดุ จะสะทอนสีของแสงและวัสดุนั้นมาที่ผิวน้ําทําใหเกิดภาพ
สะทอน (Reflection) ซึ่งความลึกต้ืนของบอน้ําสามารถทําใหเกิดการลวงตา (Illusion) อีกดวย เชน ความ
ลึกต้ืน เกินจริง หรือภาพเสมือนจริง เปนตน

1.4 ผิวสัมผัส (Texture) เมื่อน้ําเคลื่อนไหว พื้นผิวของวัสดุที่น้ําไหลผานเปนตัว
กําหนดลักษณะของการไหลและรูปทรงน้ํา เชน คลื่นน้ํา กระแสน้ําที่ไหลผานแกงหิน กรวด ทราย เปนตน

2. ความรูสึกกับปริมาณของน้ํา (Sense of Quality) ปริมาณของน้ําสามารถเพิ่ม
ความรูสึก เชน เพิ่มความสงบ ความยิ่งใหญ หรือความมีชีวิตชีวา เปนตน อีกทั้งปริมาณน้ําที่มากพอจะ
สามารถชวยลดความรอนใหกับบริเวณโดยรอบ

3. น้ํากับการเคลื่อนไหว (Water as movement) การเคลื่อนที่ของน้ําแสดงซึ่งความหมาย

3.1 น้ํานิ่ง มีคุณสมบัติของการแสดงภาพสะทอน (Reflection) ใหความรูสึกสงบนิ่ง   
คงที่ เปนทางการ และผอนคลาย เชน น้ําในบอน้ํา น้ําในสระน้ํา

3.2 น้ําไหล เคลื่อนไหว หรือเคลื่อนที่ เมื่อมีสิ่งตกกระทบและสิ่งเรา เชน แรงโนมถวง
ลม และเมื่อน้ําเคลื่อนไหวจะทําใหเกิดเสียง ทําใหเกิดความหมาย ใหความรูสึกมีการเคลื่อนที่ (Movement)
ลื่นไหล (Flow) ตอเนื่อง ผอนคลาย และมีชีวิตชีวา เชน น้ําพุ น้ําตก คลื่นน้ํา เปนตน
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4. น้าํแสดงความหมายและเปนสัญลกัษณ (Water as Allusion and Symbol) กระแสน้าํ
แมน้ํา น้ําทวม หรือลําธาร ตางใหความหมายที่ตางกัน น้ําสามารถสรางความนาสนใจใหกับพื้นที่ดวยความ
รูสึกเหลานั้น เชน

4.1 เปนงานประตมิากรรมหรอืเปนทีห่มายจาํและสญัลกัษณของสถานที ่ เชน น้าํพ ุน้าํตก
หรือประติมากรรมประกอบที่มีน้ําเปนองคประกอบ

4.2 น้าํชวยสรางลกัษณะเฉพาะ (Characteristic) ของพืน้ที ่การสรางความสมัพนัธกบัผูใช
โดยการเปนพืน้ทีร่องรบักจิกรรมนนัทนาการ เชน น้ําพ ุหรอืบอน้ําเลก็ๆ ใหคนเขาไปสมัผสักบัน้ํา นัง่พกัผอน
ริมน้ํา หรือ กิจกรรมกีฬาทางน้ํา เปนตน

5. สระน้ํา และบอน้ํา (Pools and Ponds) สระน้ํา คือ แหลงน้ําที่มีรูปรางเรขาคณิต ใน
ขณะที่บอน้ํา คือ แหลงน้ําที่มีรูปรางอิสระตามธรรมชาติ มีลักษณะเปนน้ํานิ่ง หรือเคลื่อนไหวนอย สามารถ
แสดงภาพสะทอน ความลกึต้ืนของน้ําสามารถแสดงภาพลวงตา และแสดงสสีนัของน้ําดวยบอน้ําและสระน้ํา
สามารถเปนองคประกอบที่ใชรวมกับพืชน้ําได

6. ทางน้ําไหล (Channels) มีรูปรางเปนแนวเสน คือ ลําธาร คลอง ขึ้นอยูกับปริมาณของน้ํา
อตัราการไหลของน้ํา ความชนัของทางน้ําไหล ซึง่ทางน้ําไหลนีม้ผีลกระทบตอแผนดนิรมิน้ําและความปนปวน
ของคลื่นการไหลของน้ํา เชน ทางระบายน้ําผิวดิน น้ําตก

7. กําแพงน้ําตกและน้ําตก (Cascade and Waterfalls)

8. น้ําพุ (Fountain) เครื่องพนน้ํา (Water Jets) เครื่องพนน้ําและน้ําพุ ทําใหเกิดการหมุน
ของน้ํา ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในอากาศ ไอน้ํา และละอองน้ํา ใหความรูสึกโดดเดน ดึงดูดความ
สนใจ ใหกับน้ํา สามารถใชรวมกับรูปปน หรือประติมากรรมตางๆ

3.5.3 พืชพรรณไม

การออกแบบการใชพืชพรรณ (Planting Design) ในการวางผัง

1. การใชพืชพรรณในเชิง สถาปตยกรรม (Architecture Uses) ไดแก

1.1 การสรางพื้นที่บริเวณวาง (Creating Space)

- ใชไมยืนตน หรือไมพุมสูงสรางระนาบตั้ง
- ใชพืชพรรณแสดงขอบเขตของพื้นที่
- ใชตนไมสรางรมเงา
- ใชพืชพรรณกําหนดบริเวณวาง
- บริเวณวางกลางแจงสามารถใชไมพุมความสูง เกิน 6 ฟุต สรางบริเวณวาง

ปดลอมไดเชนเดียวกับไมยืนตน หรือใชรวมกัน
- ไมพุมเต้ียความสูงระหวาง 1-3 ฟุต สามารถใชสรางขอบเขตคลายกับผนัง

เต้ียๆ โดยไมปดบังมุมมอง
- ใชไมคลุมดินในระดับความสูงไมเกิน 1 ฟุตเพื่อแสดงขอบเขตของบริเวณวาง

หรือแบงแยกพื้นที่ใหเห็นความแตกตางของแตละบริเวณ
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ภาพแสดงการใชพชืพรรณกาํหนดบรเิวณวาง

ภาพแสดงชัน้ของการสรางพืน้ท่ีบริเวณวาง
ท่ีมา : Introduction to landscape, Department of Landscape Architect, Texas A&M University
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1.2 การปดบังและกําหนดทิศทางของมุมมอง (Screening and Directing Views) ซึ่ง
สามารถควบคุมทิศทางและลักษณะการมองเห็นทิวทัศนรูปแบบตางๆ

− การปดบงัและกาํหนดทศิทางของววิทวิทศัน จากภายในสูภายนอก และภายนอก
สูภายในพื้นที่โครงการ เชน บริเวณที่ไมสวยงาม

− การปดบังและกําหนดทิศทางของมุมมอง เพื่อสรางความเปนสวนตัว (Private
Areas) ในระดบัตางๆ ตามลกัษณะเฉพาะของกจิกรรม เชน บรเิวณพกัผอนและกจิกรรมแบบสงบ (Passive)
บริเวณรับประทานอาหารกลางแจง เปนตน

− การปดบงัหรอืเปดมมุมองเพือ่สรางลกัษณะการมองเหน็รปูแบบตางๆ ทีจ่ะเสรมิ
บรรยากาศใหแปลกแตกตางออกไป เชน มุมมองเปดกวางตอเนื่อง (Panorama) ทิวทัศนแบบการมีแนวนํา
สายตา (Vista) ทิวทัศนแบบชองหนาตาง (Windows) ทิวทัศนแบบแคบจุดเดียว (Points) เปนตน

− การปดบงัและกําหนดทศิทางของววิ ชวยสรางระดบัการปดลอมของบรเิวณวาง
ใหมีลักษณะแบบเปด (Open) กึ่งเปดกึ่งปด (Semi-Enclose) และแบบปด (Enclose)

2. การใชพืชพรรณในเชิงความงาม (Aesthetic Uses)

• การเนนจุดเดน (Providing Accents)
− ขนาด (Size)
− รูปทรง (Form)

• สงเสริมความงามใหกับอาคารหรือสถาปตยกรรม (Complementing the House or
Architecture)

3. การใชพืชพรรณเพื่อควบคุมสภาพภูมิอากาศ (Climate Control Uses)

• การใหรมเงา (Providing Shade)
• การปดบังลม (Screening Wind)
• การบังคับทิศทางและชองลม (Directing and Channeling Wind)

4. การใชพืชพรรณในเชิงวิศวกรรม (Engineering Uses)

• ควบคุมการพังทลายของดิน (Controlling Erosion)
• การควบคุมการสัญจร (Directing Circulation)
• ควบคุมแสงสะทอน (Screening Glare)
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5. การใชพืชพรรณเพื่อปองกันเสียงที่ไมตองการ (Voice Screening)

ภาพแสดงรปูแบบการใชพืชพรรณเพือ่ปองกนัเสียงทีไ่มตองการ
ท่ีมา : Introduction to landscape, Department of Landscape Architect, Texas A&M University

วัสดุพืชพันธุ (Plant Material)

ประเภทของวัสดุพืชพันธุ

1. ไมยืนตน (Tree) พืชที่มีเนื้อไมมาก ไมเนื้อแข็ง (Woody Plants) มีลําตนสูงชะลูดจาก
พื้นดินขึ้นมาระดับหนึ่ง แลวจึงแตกกิ่งกานสาขาอยูในระดับสูง เชน มะมวง จามจุรี หางนกยูง เปนตน

2. ไมพุม (Shrub) พืชที่มีเนื้อไม แตกกิ่งกานสาขาในระดับใกลผิวดิน ทําใหดูเปนกอหรือเปน
พุม เชน ยี่โถ แกว เข็ม เปนตน

3. ไมคลุมดิน (Ground Cover) ไมมีเนื้อไมหรือลําตน แตกกิ่งกานชอใบระดับผิวดิน เชน
หนวดปลาดุก วานกาบหอยแครง เปนตน

4. ไมเลื้อย (Vine) อายุยืน ลําเถาใหญ มีเนื้อไมมาก มักพบตามปาทั่วไป เชน พวงชมพู
อัญชัน พวงแสด เปนตน

5. พืชน้ํา (Aquatic Plants)

ภาพแสดงประเภทของวสัดพืุชพันธุประเภทตางๆ

ลักษณะของการนํามาใชในการตกแตงแบงไดเปน 3 ระดับ

1. การใชในระดับพื้น (Floor)
2. การใชในระดับผนัง (Wall)
3. การใชในระดับเพดาน (Ceiling)
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การใชพืชพรรณในระดับพื้นไมสรางความรูสึกปดลอม

การใชพืชพรรณในระดับผนังเตี้ย สรางความรูสึกปดลอมปานกลาง

การใชพืชพรรณในระดับผนังสูง สรางความรูสึกปดลอมมาก

3.5.4 อาคารและสิ่งกอสราง

1. อาคารบริการนักทองเที่ยว
2. ศาลาที่พัก
3. หองน้ํา
4. รานขายของ อาหาร เครื่องดื่ม

3.5.5 อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ

1 สิ่งกอสรางและสิ่งประกอบบริเวณ ไดแก โตะ เกาอี้ มานั่ง
2. ปาย
3. ซุมโฆษณา ประชาสัมพันธ
4. ถังขยะ
5. กระบะตนไม กระถางตนไม
6. ที่ดื่มน้ํา
7. รั้ว กําแพง และเสากั้นจราจร
8. น้ําพุ น้ําตก
9. ระบบตางๆ เชน ไฟฟาแสงสวาง ระบบระบายน้ํา และระบบจํากัดขยะ
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10. ทางเดินมีหลังคา (Covered Walkway)
11. ซุมทางเขา (Gateway)
12. อื่นๆ เชน รูปปน อนุสาวรีย หอนาฬิกา เปนตน

3.6 การเลือกใชพืชพรรณไมในงานออกแบบ

การเลือกพรรณไม (Plant Selection)

การเลอืกพรรณไมสําหรบัจดัภูมทิศันใหถกูตอง จะทําใหการจดั ตกแตงและการดูแลรกัษาภมูทิศัน
งายขึ้น ซึ่งการเลือกพรรณไมตางๆ ตองทราบรายละเอียดทั่วๆ ไป ดังนี้

1 อุณหภูมิ (Temperature) ตนไมนั้นชอบอุณหภูมิ สูง กลาง หรือ ตํ่า
2. น้ํา (Water)

− ตนไมตองการน้ําคอนขางแหง หรือชื้นมาก
− การระบายน้ําเร็วหรือชา
− ความชื้นในอากาศ

3. แสง (Light)
− รมทั้งวัน
− แสงที่ผานการกรอง
− แสงครึ่งวัน รมครึ่งวัน
− แดดเต็มวัน

4. ดิน (Soil)
− ดินที่อุดมสมบูรณ
− ดินทรายหรือหิน
− ดินเหนียว
− ดินที่เปนกรด
− ดินที่เปนดาง
− ดินที่ปรุงเปนพิเศษ

5. ขนาดของตนไม (Height)
− ไมคลุมดิน สูงไมเกิน 0.38 เมตร
− ไมพุมเต้ีย สูงประมาณ 0.90 เมตร
− ไมพุมกลาง สูงประมาณ 1.80 เมตร
− ไมพุมสูง สูงประมาณ 3.00 เมตร
− ไมยืนตนขนาดเล็ก (ไมพุมสูง) 6.00 เมตร
− ไมยืนตนขนาดกลาง 15.00 เมตร
− ไมยืนตนขนาดใหญ เกินกวา 15.00 เมตรขึ้นไป
− ไมเลื้อยทั่วไป ขนาดประมาณ 3.00 เมตร

6. ระยะปลูกระหวางตนหรือทรงพุม (Spacing)
7. การเจริญเติบโต (Rate of Growth)
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8. รูปทรงตามธรรมชาติ (Natural Form)
9. ลักษณะผิวสัมผัสของทรงพุม (Texture of Foliage)
10. สี (Color)
11. ความตองการการดูแลรักษา
12. ความเหมาะสมดานคุณสมบัติพิเศษ และประโยชนใชสอย เชน ตองการรมเงาจากตนไม

ตองการปดบังสิ่งที่ไมนาดู ตองการปลูกตนไมริมทะเล เปนตน

ขอควรคํานึงถึงในการกําหนดตําแหนงตนไม

1. ระยะหางจากอาคารหรือสิ่งกอสราง
2. ตําแหนงที่ไมกีดขวางการใชงาน
3. คาํนงึถงึประโยชนใชสอย เชน ใชตนไมในแงของการปรบัปรงุทศันยีภาพ ไมกดีขวางทศิทาง

ลมและไดรมเงา  เปนตน

3.6.1 พรรณไมทั่วไป

3.6.1.1 ไมยืนตน

− ไมยืนตน ชนิดปลูกบนบกทั่วไป

1. อโศกอินเดีย 2. มะฮอกกานี
3. ไทรยอยใบแหลม 4. สะเดา
5. ราชพฤกษ (คูน) 6. หางนกยูงไทย/ฝรั่ง
7. กระทิง 8. ตีนเปด
9. ปบ 10. พิกุล
11. มะขาม 12. ชงโค

− ไมยืนตน ชนิดปลูกริมน้ําและชายน้ํา

1. กระถิน/กระถินเทพา/กระถินณรงคเงิน 2. กระเบาน้ํา
3. กุมน้ํา 4. ไกร
5. ขอย 6. ขี้เหล็ก
7. ชมพูพันธทิพย 8. ชมพูมะเหมี่ยว
9. ตาล 10. ทองหลางน้ํา
11. ไทร 12. ไผ
13. โพธ์ิ 14. มะกอกน้ํา
15. มะขามเทศ 16. มะเดื่อน้ํา
17. มะตาด 18. มะพราว
19. มะกรูด 20. โสกน้ํา
21. หมาก 22. อินทนิลน้ํา
23. ไครยอย
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3.6.1.2 ไมพุม

− ไมพุม ชนิดปลูกบนบกทั่วไป

1. แกว 2. ขาไก
3. เข็ม 4. ชบา
5. ชาขอย 6. เทียนหยด
7. ทองพันชั่ง 8. ผกากรอง
9. แยมปนัง 10. เล็บครุฑ
11. แสยก 12. พัดโบก
13. เทียนทอง

− ไมพุม ชนิดปลูกริมน้ําและชายน้ํา

1. กะพอ 2. กัญชาเทศ
3. โคลงเคลง 4. แพงพวยน้ํา
5. ชมพูนุช (นีออนฟลิปปนส) 6. ฝนตน
7. พุทธรักษา 8. กามกั้ง/กามกุง
9. โมกซอน 10. หมอขางหมอแกงลิง
11. เหงือกปลาหมอดอกขาว/เหงือกปลาหมอดอกมวง

3.6.1.3 ไมคลุมดิน

− ไมคลุมดิน ชนิดปลูกบนบกทั่วไป

1. ผัดเปด 2. ฤาษีผสม
3. ดาหลา 4. พลับพลึง
5. มหาหงส 6. เศรษฐีเรือนนอก/เรือนใน
7. วานนางกวัก 8. การะเกด
9. เขียวหม่ืนป 10. วานกาบหอย
11. หนวดปลาดุก

− ไมคลุมดิน ชนิดปลูกริมน้ําและชายน้ํา

1. กกลังกา/กกฟลอริดา/กกอียิปต 2. กระดาดเขียว/กระดาดดาง/กระดาดดํา
3. กระดุมทองเลื้อย 4. เฟรน
5. คลาน้ํา 6. ดาวกระจาย
7. ตอยต่ิง 8. เตยหอม
9. ธูปฤาษี 10. มือพระนารายณ
11. พลับพลึง
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3.6.1.4 ไมเลื้อย

− ไมเลื้อย ชนิดปลูกบนบกทั่วไป

1. ผกากรองเลื้อย 2. การเวก
3. สายหยุด 4. พวงคราม
5. อัญชัญ 6. เฟองฟา
7. พวงชมพู 8. อรพิม
9. สายน้ําผึ้ง 10. บานบุรีเลื้อย
11. หิรัญญิการ

− ไมเลื้อย ชนิดปลูกริมน้ําและชายน้ํา

1. เถาวัลยเปรียง 2. พลูดาง
3. เถาวัลยเปรียงมวง 4. กระดุมทองเลื้อย
5. โคลงเคลงเอย 6. ผักบุงรั้ว/ผักบุงทอง
7. พลูฉีก 8. โลต๊ิน
9. เล็บมือนาง 10. รสสุคนธ

3.6.1.5 ไมน้ํา

1. บัวสาย 2. บัวบาน
3. บัวหลวง 4. บัวสี
5. ผักบุง 6. อเมซอนใบพาย/อเมซอนใบมน
7. กกฟลอริดา/กกอียิปต 8. คลาน้ํา
9. กระจับแกว 10. บัวเผื่อน
11. บอนจีน
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ชื่อ
(Name)

ลักษณะ
(Characteristic)

ระยะการ
ปลูก (ม.)
(Spacing)

การใชงานในงานออกแบบ
ภูมิทัศน

(Landscape Uses)

ไมยืนตน ชนิดปลูกบนบกทั่วไป

ชื่อสามัญ
(Common Name)

กระทิง (สารภีทะเล)
Alexandrail luarel

1
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Millettia brandisiana
Kurz

6.00-8.00

1. ทรงพุมและใบสวยงาม
ปลูกใหรมเงาไดดี

2. ใชเปนไมประดับในอาคาร
3. ชอบขึ้นตามชายปา

ริมทะเล หรือโขดหิน ราก
ชอนไช ไมควรปลูกในบาน

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ชงโค
Purple orchid tree

2
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Bauhinia purpurea L.
4.00-6.00

1. สามารถปลูกริมทะเลได
2. ดอกมีลักษณะสวยงาม

สีมวง ชมพู ขาว
3. นิยมปลูกรวมกับกาหลง

โยทะกา

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ตีนเปด (พญาสตับรรณ)
Devil tree,
White cheesewood

3

ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Alstonia scholaris
(L.)

6.00-8.00

1. แข็งแรง โตเร็ว พุมใบสวย
มีขนาดใหญ

2. สามารถตัดแตงพุมใหเตี้ย
แตสวยงามได เมื่ออยูใต
สายไฟ

ชื่อสามัญ
(Common Name)

นนทรี
Copper pod

4 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Peltophorum
pterocarpum

5.00-6.00

1. ตองคํ้ายนัขณะตนยงัเล็กอยู
เพราะลําตนยังไมแข็งแรง

2. นิยมปลูกเปนกลุมในสนาม
กวาง ริมถนน ทางเดิน
ทาจอดรถ หรือตามสวน
สาธารณะ เพราะแข็งแรง
และโตเร็ว

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ปบ
Indian cork tree

5
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Millingtonia
hortensis L.f.

6.00-8.00

1. นิยมปลูกริมถนน            
เพราะพุมใบสวย ดอกหอม

2. เล้ียงงายและหาซื้อได
ทุกขนาด

3. ใบและดอกรวงทุกวัน
ตองหมั่นเก็บกวาด

ที่มา  : หนังสือพรรณไมในงานภูมิสถาปตยกรรม 1, อ.เอื้อมพร วีสมหมาย
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ชื่อ
(Name)

ลักษณะ
(Characteristic)

ระยะการ
ปลูก (ม.)
(Spacing)

การใชงานในงานออกแบบ
ภูมิทัศน

(Landscape Uses)

ไมยืนตน ชนิดปลูกบนบกทั่วไป

ชื่อสามัญ
(Common Name)

พิกุล
Bullet wood,
Tanjong tree

6
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Mimusops elengi
L.Alstonia scholaris
(L.)

5.00-6.00

1. ใชเปนไมกระถางประดับใน
อาคารได

2. ปลูกริมถนนไดดี ทนตอ
สภาพแวดลอมตางๆ ได

3. สามารถตัดแตงเปนรูปทรง
ตางๆ ได

4. ทรงพุมทึบมากอาจทําให
หญาตาย

ชื่อสามัญ
(Common Name)

มะขาม
Tamarind, Indian date

7
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Tamarindus indica L.
4.00-5.00

1. เจริญในดินทราย ปลูกริม
ทะเลได และทนน้ําขังแฉะ

2. ใชประดับตามถนนดีมาก
ทนทาน  เล้ียงดูงาย

3. ระวงัใบรวงมากและมขีนาด
เล็ก ปลิวไปอุดตันทอได

ชื่อสามัญ
(Common Name)

มะฮอกกานี
Bay wood,
Honduras mahogany

8

ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Swietenia
macrophylla King

5.00-6.00

1. ปลูกใหรมเงาบริเวณ
ลานจอดรถ หรือริมถนน

2. โตเร็วใบไมรวงมาก
เล้ียงดูงาย

3. ปลูกริมทะเลได

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ราชพฤกษ (คูน)
Golden shower

9 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Cassia fistula L. 5.00-6.00

1. ไมควรปลกูเปนจาํนวนมากใน
ทีเ่ดียว เพราะถาแมลงเขา
ทาํลายจะเสยีหายทัง้หมด

2. ไมควรปลกูในทีม่รีะดับนํ้าสงู
เพราะอาจทาํใหรากเนาได

3. เปนไมประจาํชาตไิทย เปนไม
มงคล ดอกสสีวยงาม

4. ปลูกรมิทะเลได

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ลีลาวดี (ล่ันทม)
Temple tree

10 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Plumeria Spp.

 

4.00-6.00

1. ทรงพุมแผสวยงาม            
ดอกหอม ควรปลูกในพื้นที่
กวางรับแสงเต็มที่

2. ผลัดใบฤดูรอน ยกเวนพันธุ
ขาวพวง ปลูกริมทะเลได

3. ล่ันทมแคระปลูกในกระถาง
ได

ที่มา  : หนังสือพรรณไมในงานภูมิสถาปตยกรรม 1, อ.เอื้อมพร วีสมหมาย
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ชื่อ
(Name)

ลักษณะ
(Characteristic)

ระยะการ
ปลูก (ม.)
(Spacing)

การใชงานในงานออกแบบ
ภูมิทัศน

(Landscape Uses)

ไมยืนตน ชนิดปลูกบนบกทั่วไป

ชื่อสามัญ
(Common Name)

สะเดา
Siamese neem tree

11 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Azadirachta indica A. 5.00-6.00

1. ปลูกในที่มีการดูแลต่ํา
ปลูกริมทะเลได

2. ใหรมเงาไดดี ใบและดอก
ออนสามารถรับประทานได

3. สามารถสกัดทําสารกําจัด
แมลง

4. เปลือกขรุขระและใบกวาง
กวาสะเดาอินเดีย

ชื่อสามัญ
(Common Name)

หางนกยูงฝรั่ง
Flame tree,
Flamboyant

12
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Delonix regia (Bojer)
Raf.

10.00

1. ไมควรปลูกในที่ที่มีขนาดต่ํา
กวา 1 ไร  เพราะมีขนาดใหญ
รากและลําตนอาจดันพื้น
และอาคารแตกได

2. ปลูกในสวนสาธารณะดี
เพราะแขง็แรง และดอกสวย

3. ใบเล็กละเอียด ทําใหอุดตัน
รางระบายน้าํหรอืทอไดงาย

ชื่อสามัญ
(Common Name)

อโศกอินเดีย
Cemetary tree

13 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Polyalthia longifolia
Benth.&Hook.

2.00-2.50

1. นิยมปลกูเปนแถวระยะ 1.5
เมตร พุมใบจะชนกนัพอดี
ชวยบงัสายตาในพืน้ทีจ่าํกัด
หรอืปลูกเปนขอบเขตพืน้ที่

2. ควรตดัแตงพุมใบดานลางให
โคนตนสงู 1 เมตร เพือ่ความ
งามของทรงพุม

3. ชวยกรองฝุน กรองเสยีงไดดี

ที่มา  : หนังสือพรรณไมในงานภูมิสถาปตยกรรม 1, อ.เอื้อมพร วีสมหมาย



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน บทที่ 3

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ แนวทางการออกแบบดานภูมิสถาปตยกรรม

3-38

ชื่อ
(Name)

ลักษณะ
(Characteristic)

ระยะการ
ปลูก (ม.)
(Spacing)

การใชงานในงานออกแบบ
ภูมิทัศน

(Landscape Uses)

ไมยืนตน ชนิดปลูกริมนํ้าและชายน้ํา

ชื่อสามัญ
(Common Name)

กระถินณรงค
Wattle

1

ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Acacia
auriculaeformis A.
Cunn. Ex Benth.

5.00-6.00

1. มีปญหาหนอนเจาะลําตน     
ทําใหก่ิงหัก แตในที่แลง
ปญหาน้ีจะลดลง

2. ไมเหมาะในที่แคบเพราะใบ
ไมสลายตัวเปนปุย ทําใหตอง
เก็บกวาดโคนตนเสมอ

3. ไมเหมาะแกการปลูกใน
สนามเด็กเลน

4. เล้ียงงาย โตเร็ว ทนแลงและ
ทนนํ้าขังได

ชื่อสามัญ
(Common Name)

กระเบาน้ํา

2 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Hydnocarpus
anthelminthicus

6.00-8.00

1. ปลูกบริเวณริมลําธารหรือ
ที่ลุม

2. สามารถปลูกบริเวณ
ลานจอดรถ หรือบริเวณ
ที่ตองการรมเงา เพราะพุม
กลมทึบ

3. มีดอกหอม

ชื่อสามัญ
(Common Name)

กุมนํ้า

3 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Crateva magna
(Lour.) DC.

4.00-6.00

1. ชอบพื้นที่ชื้นหรือริมนํ้า       
ทนนํ้าทวมขังแฉะ

2. เหมาะปลูกในพื้นที่ที่มีระดับ
นํ้าใตดินสูง

3. ขุดลอมยากกวากุมบก
เพราะตองแชในภาชนะที่มี
นํ้าไหลเวียนรอบตุมดิน
ระหวางการพักตัว

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ไกร

4
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Ficus altissima
Blume

8.00

1. มีขนาดใหญ ไมผลัดใบ          
มีผลเปนอาหารสัตว

2. ไมควรปลูกบนพื้นแข็ง          
เพราะมีรากชอนไช
ทําลายพื้นได

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ขอย
Siamese rough bush

5
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Streblus asper Lour.
8.00-10.00

1. ทนอากาศรอนและแหงแลง
ไดดี ข้ึนไดใกลทะเลและ     
ทั่วไป

2. นิยมปลูกเปน  1.รั้ว
2.ไมตัดแตง  3.ไมดัดไทย

3. ทนนํ้าทวมขังไดระยะหน่ึง

ที่มา  : หนังสือพรรณไมในงานภูมิสถาปตยกรรม 1, อ.เอื้อมพร วีสมหมาย



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน บทที่ 3
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ชื่อ
(Name)

ลักษณะ
(Characteristic)

ระยะการ
ปลูก (ม.)
(Spacing)

การใชงานในงานออกแบบ
ภูมิทัศน

(Landscape Uses)

ไมยืนตน ชนิดปลูกริมนํ้าและชายน้ํา

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ข้ีเหล็ก
Cassod tree

6
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Senna siamea (Lam.)
8.00-10.00

1. ปลูกริมนํ้าเพื่อใหรมเงา
สามารถกินใบและดอกได

2. เล้ียงงาย ทนลมแรง ทนดิน
เปรี้ยว มลพิษตางๆ และ    
นํ้าทวมขัง เหมาะใชริมถนน

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ไครยอย

7 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Elaeocarpus
grandiflorus

8.00-10.00

1. ไมตนขนาดเล็ก-กลาง          
แตกกิ่งต่ํา ใหรมเงามาก     
มีผลเปนอาหารของนก

2. ดอกหอม มสีขีาวขนาดใหญ
ควรปลูกใกลบริเวณน่ังเลน

3. สามารถปลูกเพื่อยึดกันดิน
พังทลายริมนํ้า

ชื่อสามัญ
(Common Name)

จามจุรี กามปู ฉําฉา
Rain tree

8
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Samanea saman
(Jacq.)

10.00-
20.00

1. ใหรมเงาขนาดใหญ รูปทรง
สวยงาม

2. ทนนํ้าทวมขังแฉะ ใชกับ พื้น
ที่บริเวณกวางเทาน้ัน

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ชมพูพันธุทิพย
Pink tecoma

9
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Tabebuia rosea
(Bertol.)

8.00-10.00

1. ปลูกริมนํ้า ตนสูง แผก่ิงกาน
สาขาใหรมเงามาก

2. ผลสามารถรับประทานได
เปนสมุนไพร

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ตาล
Toddy palm, Sugar
palm

10 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Borassus flabellifer
L.

8.00-10.00

1. ทรงพุมและตน สวยงาม     
แตเจริญเติบโตชา

2. มีผลขนาดใหญ ไมควรปลูก
ใกลที่จอดรถ บริเวณนั่งเลน
หรือสนามเด็กเลน เน่ืองจาก
ผลอาจรวงลงมา เกิด
อันตรายได

3. ผลสามารถนํามารับประทาน
ได

ที่มา  : หนังสือพรรณไมในงานภูมิสถาปตยกรรม 1, อ.เอื้อมพร วีสมหมาย
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ชื่อ
(Name)

ลักษณะ
(Characteristic)

ระยะการ
ปลูก (ม.)
(Spacing)

การใชงานในงานออกแบบ
ภูมิทัศน

(Landscape Uses)

ไมยืนตน ชนิดปลูกริมนํ้าและชายน้ํา

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ทองหลางน้ํา
Coral tree

11
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Erythrina fusca Lour.
5.00-6.00

1. ทนนํ้าทวมขังได
2. ไมควรปลูกบริเวณ            ที่

จอดรถ เน่ืองจากมีฝกและ
เมื่อฝกแกจะรวงลงพื้น

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ไทรยอยใบแหลม
Weeping fig

12 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Ficus benjamina L. 20.00-
40.00

1. นิยมปลูกที่ริมนํ้าหรือมี   นํ้า
ขัง ปลูกริมทะเลได

2. ใบรวงมากในที่แลง พุมทึบ

3. ระบบรากชอนไชไดไกล อาจ
ทําลายอาคารได       ถาควบ
คุม ทรงพุมโดยการตัดแตง
เสมอ รากจะไมขยาย เกิน
ขนาดแนวพุม

ชื่อสามัญ
(Common Name)

โพธิ์
Bo tree, Pipal tree

13

ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Ficus religiosa L.
20.00-
30.00

1. นิยมปลูกในวัด เพราะ
พระพุทธเจาทรงตรัสรูใตตน
โพธิ์  มีผลเปนอาหารของนก

2. เวลาลมพัดใบจะพลิ้ว
สวยงาม ทนลมแรง          
ปลูกริมทะเลได  ทนนํ้าขัง

3. แข็งแรงทนทาน สามารถทํา
เปนไมดัด

4. ปลูกริมถนนไดในบริเวณที่มี
พื้นที่กวางใหญ

ชื่อสามัญ
(Common Name)

โพทะเล
Portia tree,
Umbrella tree

14

ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Thespesia populnea

6.00-8.00

1. ตนขนาดเล็ก–กลาง
ไมผลัดใบ ใหรมเงา

2. ปลูกริมทะเล ชายทะเลได
3. สามารถปลูกเปนแนว

เพื่อบังลมริมทะเลได

ชื่อสามัญ
(Common Name)

มะกอกน้ํา

15
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Elaeocarpus
hygrophilus

5.00-6.00

1. ปลูกริมนํ้าในสวน มีขนาด
เล็ก ถึงปานกลาง ดอกสีขาว
สวย

2. รากชวยยึดตล่ิงริมนํ้าไดดี
3. ผลรัปประทานได

ที่มา  : หนังสือพรรณไมในงานภูมิสถาปตยกรรม 1, อ.เอื้อมพร วีสมหมาย
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ชื่อ
(Name)

ลักษณะ
(Characteristic)

ระยะการ
ปลูก (ม.)
(Spacing)

การใชงานในงานออกแบบ
ภูมิทัศน

(Landscape Uses)

ไมยืนตน ชนิดปลูกริมนํ้าและชายน้ํา

ชื่อสามัญ
(Common Name)

มะขวิด
Elephant’s apple

16
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Limonia acidissima
L.

8.00

1. ตนขนาดกลางถึงใหญ
สามารถปลูกในสวน
สาธารณะพื้นที่กวาง

2. มีผลเปนอาหารของนก หรือ
สวนสมุนไพร

ชื่อสามัญ
(Common Name)

มะเด่ือนํ้า

17
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Ficus racemosa L.
8.00

1. สามารถปลูกใหรมเงาในสวน
สาธารณะ

2. ผลสามารถเปนอาหารนก
หรือสวนสมุนไพร

ชื่อสามัญ
(Common Name)

มะตาด

18
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Dillenia indica  L.
5.00-6.00

1. ทรงพุม ใบ ดอก สวยงาม
เหมาะสําหรับใชงานในสวน
สาธารณะ

2. ลําตนแผกวาง ใหรมเงา
ไมผลัดใบ

ชื่อสามัญ
(Common Name)

มะพราว
Coconut tree

19 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Cocos nucifera L. 3.00-5.00

1. ปลูกริมทะเล ทนลมแรง
เหมาะกับสวนน้ํา ทนนํ้าทวม
ขัง

2. ไมนิยมปลูกในบริเวณ
พักผอน หรือสนามเด็กเลน
เพราะใบและผลเปนอันตราย
เมื่อรวงหลน

ชื่อสามัญ
(Common Name)

โสกน้ํา
Asoka tree

20
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Saraca indica L.
5.00-6.00

1. ชอบขึ้นริมนํ้า เล้ียงงายกวา
โสกพวง ใบออน หอยยอยลง
สวยงาม

2. มีดอกที่ปลายกิ่งมองเห็น
ชัดเจน

ที่มา  : หนังสือพรรณไมในงานภูมิสถาปตยกรรม 1, อ.เอื้อมพร วีสมหมาย
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ชื่อ
(Name)

ลักษณะ
(Characteristic)

ระยะการ
ปลูก (ม.)
(Spacing)

การใชงานในงานออกแบบ
ภูมิทัศน

(Landscape Uses)

ไมยืนตน ชนิดปลูกริมนํ้าและชายน้ํา

ชื่อสามัญ
(Common Name)

หูกวาง
Singapore almond

21

ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Terminalia catappa
L.

5.00-6.00

1. ปลูกในสนามกวาง เชน สวน
สาธารณะ

2. ใหรมเงามาก ทําใหหญาตาย
สามารถปลูกริมทะเล ทนนํ้า
ทวมขัง

3. ไมควรปลูกในลานพื้นแข็ง
ทุกชนิดมีผลรวงหลน และมี
หนอน

4. ฤดูแลงใบเปลี่ยนสีเปน      สี
แดง นํ้าตาลและ รวงหลน
จากตนไป

ชื่อสามัญ
(Common Name)

อินทนิลนํ้า
Queen’s flowers

22
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Lagerstroemia
speciosa (L.)

5.00-6.00

1. นิยมปลูกตกแตงสวนหรือ
ปลูกริมถนน เพราะมีดอก
สวยงาม มีปญหานอย

2. ทนนํ้าขังชั่วคราวไดดี

ที่มา  : หนังสือพรรณไมในงานภูมิสถาปตยกรรม 1, อ.เอื้อมพร วีสมหมาย
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ชื่อ
(Name)

ลักษณะ
(Characteristic)

ระยะการ
ปลูก (ม.)
(Spacing)

การใชงานในงานออกแบบ
ภูมิทัศน

(Landscape Uses)

ไมพุม ชนิดปลูกบนบกทั่วไป

ชื่อสามัญ
(Common Name)

แกว
Andaman satinwood

1 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Murraya paniculata
(L.)  Jack

4.00-6.00

1. สามารถปลูกเด่ียวๆ หรือ
ปลูกเปนกลุม เพื่อบังสิ่งไม
สวยงาม

2. ตัดแตงทรงพุมเปนรูปราง
ตางๆ หรือเปนรั้วได

3. ปลูกในที่รมรําไรได แตไมมี
ดอก

4. ปลูกริมทะเลได

ชื่อสามัญ
(Common Name)

เข็มขาว
Siamese white ixora

2
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Ixora finlaysoniana
Wall

1.00-2.00

1. ปลูกเปนกลุมริมรั้วได
(ใชตนเล็ก) หรือปลูกตน
เด่ียวได (ใชตนใหญ)

2. ใชตนเด่ียวจะมีทรงพุมสวย
งามมากกวาปลูกเปนกลุม

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ขาไกเขียว

3
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Justicia fragilis Wall.
0.60

1. ปลูกทั่วไป ทํารั้วได ริม
กําแพง หรือริมถนน

2. สามารถปลูกใตตนไมใหญที่
ปลูกใหมๆ เมื่อตนไมใหญโต
ข้ึน ตนขาไกจะสามารถ ปรับ
ตัวเขากับสภาพแสงตางๆได

ชื่อสามัญ
(Common Name)

จั๋งจีน
Lady palm

4
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Rhapis humilis
Blume

1.5-2.00

1. ปลูกริมทะเลได
2. หากอยูในที่แสงรําไรใบจะ

เขียวเปนมันมากกวาปลูก
กลางแจง

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ชบา

5 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Hibicus rosa-
sinensis L.

1.50

1. ปลูกเปนแปลงขนาดใหญ
มีดอกสีสดใส

2. นิยมปลูกในสวนสาธารณะ
เพราะเลี้ยงงายออกดอกสวย
งามตลอดป

3. ทําเปนรั้วได ถาคุมทรงพุมให
เตี้ยจะไมมีดอก

ที่มา  : หนังสือพรรณไมในงานภูมิสถาปตยกรรม 1, อ.เอื้อมพร วีสมหมาย



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน บทที่ 3

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ แนวทางการออกแบบดานภูมิสถาปตยกรรม
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ชื่อ
(Name)

ลักษณะ
(Characteristic)

ระยะการ
ปลูก (ม.)
(Spacing)

การใชงานในงานออกแบบ
ภูมิทัศน

(Landscape Uses)

ไมพุม ชนิดปลูกบนบกทั่วไป

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ชาขอย

6
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Acalypha siamensis
Oliv.

1.00

1. นิยมตัดแตงเปนรั้ว
ไมขอบแปลง ปลูกริมถนน

2. ปลูกในรมใบจะมีสีเขียวและ
ขนาดใหญกวากลางแจง

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ทองพันชั่ง

7 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Rhinacanthus
nasutus

1.20

1. เหมาะกับสวนแบบไทย
เพราะมีใบเล็กบาง  ดอกเล็ก
สวย    สีขาว เล้ียงงาย

2. ใชทํารั้วระดับสูงปานกลาง
เพราะมีใบแนนเมื่อทําการ
ตัดแตง

ชื่อสามัญ
(Common Name)

เทียนทอง

8 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Duranta erecta L. 1.00

1. ปลูกเปนกลุมทําไมขอบ
แปลง

2. นิยมใชจัดสวนเพราะมีสีสด
ใส ใชสีเหลืองของใบตัดกับ
ไมสีแดงหรือสีเขียวเขม

3. สามารถตัดแตงเปนไมดัด
หรือทํารั่วได หรือปลูกริม
ถนนได

ชื่อสามัญ
(Common Name)

เทียนหยด (ชอมวง)
Golden dew drop

9
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Dutanta erecta L.
2.00

1. ปลูกเปนกลุมบังกําแพง และ
ริมทะเลได

2. ผลเปนพิษ
3. สามารถตัดแตงใหมีระดับต่ํา

ไดถึง 50 ซม. ปลูกริมถนนได
แลวตัดแตงใหโคนตนโลง

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ผกากรอง

10
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Lantana spp.
1.00-2.00

1. ปลูกเปนกลุมไมประดับ มีสี
ดอกที่หลากหลาย สวยงาม

2. ก่ิงอาจเกะกะตองคอยตัด
แตงเสมอ

3. ใบ ผล เปนพิษเปนไมริม
ทะเล

ที่มา  : หนังสือพรรณไมในงานภูมิสถาปตยกรรม 1, อ.เอื้อมพร วีสมหมาย



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน บทที่ 3

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ แนวทางการออกแบบดานภูมิสถาปตยกรรม
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ชื่อ
(Name)

ลักษณะ
(Characteristic)

ระยะการ
ปลูก (ม.)
(Spacing)

การใชงานในงานออกแบบ
ภูมิทัศน

(Landscape Uses)

ไมพุม ชนิดปลูกบนบกทั่วไป

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ไผจีน
Munro

11
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Arundinaria
suberecta

1.50-3.00

1. ถาปลูกเปนไมกระถางควรมี
จานรอง มิฉะน้ันปลายใบจะ
แหง

2. ชอบแสงรําไร ถาแดดจัดตอง
ใหนํ้ามากตามไปดวย

ชื่อสามัญ
(Common Name)

พัดโบก
Do-re-mi plant

12 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Clerodendrum
incisum

1.00-2.00

1. ลักษณะใบและทรงพุม
ใหความรูสึกเปนสวนปา        
ดูแลรักษางาย

2. ดอกสีขาวเล็กลักษณะคลาย
พัดโบก เมื่อดอกบานจะเปน
สีมวง จะออกดอกพรอมกัน
ทั้งตน

ชื่อสามัญ
(Common Name)

พุดซอน
Cape Jessamine,
Gardenia

13

ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Gardenia augusta
(L.)

3.00-4.00
1. นิยมใชจัดสวนเพราะมีดอก

หอม
2. เปนไมริมทะเล

ชื่อสามัญ
(Common Name)

เล็บครุฑ
Polyscias

14 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Polyscias spp. 1.00-1.50

1. ปลูกใตตนไมใหญ สามารถ
ปรับตัวเขากับสภาพแวด
ลอมที่เปล่ียนแปลงได

2. สามารถเปนไมประดับภาย
ในอาคาร

3. สามารถเปนไดทั้งไมริมทะเล
และไมริมถนน

ชื่อสามัญ
(Common Name)

สนสามรอยยอด
Chinese juniper

15 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Juniperus chinensis
L.

2.00-3.00

1. ใชปลูกประกอบสวนหยอมที่
มีสนเปนประธาน

2. ทรงพุมแผปานกลาง
สามารถใชทํารั้วได

3. ทนทานตอสภาพแวดลอม
ทั่วไป ไมมีโรค และแมลง
มารบกวน

4. ยิ่งปลูกนานยิ่งสวย
ที่มา  : หนังสือพรรณไมในงานภูมิสถาปตยกรรม 1, อ.เอื้อมพร วีสมหมาย



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน บทที่ 3

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ แนวทางการออกแบบดานภูมิสถาปตยกรรม
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ชื่อ
(Name)

ลักษณะ
(Characteristic)

ระยะการ
ปลูก (ม.)
(Spacing)

การใชงานในงานออกแบบ
ภูมิทัศน

(Landscape Uses)

ไมพุม ชนิดปลูกบนบกทั่วไป

ชื่อสามัญ
(Common Name)

แสยก
Jew-bush

16
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Pedilanthus
tithymaloides

2.00-3.00

1. เปนตนไมเล้ียงงาย สามารถ
ทําเปนรั้วเตี้ย และเปนไมริม
ทะเล

2. สามารถปรับตัวเขากับสภาพ
แวดลอมที่เปล่ียนแปลงไดดี
พอสมควร คลายขาไกดาง

ชื่อสามัญ
(Common Name)

หมากเขียว
MacArthur palm

17
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Ptychosperma
macarthurii

2.00-2.50

1. ปลูกเปนฉากก้ันสายตา หรือ
เปนรั้วที่ไดรับแสงครึ่งวันเชา

2. เหมาะปลูกริมสระวายนํ้า
เพราะใบใหญเก็บกวาดงาย

3. สามารถใชประดับในอาคาร
และเปนไมริมทะเล

ชื่อสามัญ
(Common Name)

หางนกยูงไทย
Barbados pride

18 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Caesalpinia
pulcherrima (L.)

3.00-4.00

1. ไมควรปลูกใกลอาคารหรือ
สนามเด็กเลน เพราะมีหนาม

2. เหมาะที่จะใชริมถนน
กลางถนน หรือสวน
สาธารณะ เพราะทนตอ
สภาพแวดลอมตางๆ   ไดดี
และมีดอกสวยตลอดป

ที่มา  : หนังสือพรรณไมในงานภูมิสถาปตยกรรม 1, อ.เอื้อมพร วีสมหมาย



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน บทที่ 3

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ แนวทางการออกแบบดานภูมิสถาปตยกรรม
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ชื่อ
(Name)

ลักษณะ
(Characteristic)

ระยะการ
ปลูก (ม.)
(Spacing)

การใชงานในงานออกแบบ
ภูมิทัศน

(Landscape Uses)

ไมพุม ชนิดปลูกริมนํ้าและชายน้ํา

ชื่อสามัญ
(Common Name)

กะพอ

1
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Licuala spinosa
Thunb.

2.00-3.00

1. ทนไฟไหม สามารถแตกกอ
ใหมได

2. เปนไมประดับไดทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร

3. ทนนํ้าขัง สามารถปลูกใน
กระถางเปนไมนํ้าประดับได

ชื่อสามัญ
(Common Name)

กลวยแดง
Yellow stripped
heliconia

2

ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Heliconia indica Lam.

1.00

1. เหมาะกับสวนไทย ปลูกรวม
กับขิงแดงและฟโลเดนดรอน
ไดสวย

2. สามารถใชในอาคาร ปลูก
เปนฉากหลังของสวนหยอม
ได

ชื่อสามัญ
(Common Name)

กามกุง
Lobster claw

3 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Heliconia psittacorum 0.60-1.00

1. ทนนํ้าทวมขังแฉะ ปลูกริม
ถนนหรือริมทะเลได

2. ดอกสีสดใส สามารถนํามา
ประดับแจกันได

3. ปลูกรวมกับ มะผูมะเมีย
ล้ินกระบือ กําแพงเงิน และ
เฟรนใบมะขามไดดี

ชื่อสามัญ
(Common Name)

เตย

4
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Pandanus spp.
3.00-4.00

1. ทนนํ้าขังแฉะ นิยมใชริมทะเล
เน่ืองจากมีใบหนา ทนลมดี

2. ไมควรปลูกริมทางเดินหรือ
สนามเด็กเลน
เพราะใบมีหนาม

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ไทรทอง

5 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Ficus microcarpa L.f.
‘Golden Leaves’

4.00-5.00

1. ไมควรตัดแตงใหตํ่ากวา
50 ซม.

2. ตองการแดดจัดเพื่อใหมีสี
ทอง ในรมใบจะเขียว ทนนํ้า
ทวมขังแฉะ

3. เหมาะปลูกในสวนสาธารณะ
ทนลมแรง

ที่มา  : หนังสือพรรณไมในงานภูมิสถาปตยกรรม 1, อ.เอื้อมพร วีสมหมาย



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน บทที่ 3

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ แนวทางการออกแบบดานภูมิสถาปตยกรรม
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ชื่อ
(Name)

ลักษณะ
(Characteristic)

ระยะการ
ปลูก (ม.)
(Spacing)

การใชงานในงานออกแบบ
ภูมิทัศน

(Landscape Uses)

ไมพุม ชนิดปลูกริมนํ้าและชายน้ํา

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ไผนํ้าเตา
Buddha’s belly
bamboo

6

ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Bambusa ventricosa

2.00-3.00

1. ในที่รมลําจะมีสีเขียวเขม
ถาขาดนํ้าลําจะเปนสีเหลือง

2. ควรตัดก่ิงโคนตนใหโลงเห็น
ลําชัดเจน เมื่อนํามาใชใน
สวน

3. ทนนํ้าทวมขังเปนเวลานาน

ชื่อสามัญ
(Common Name)

พุทธรักษา
Canna

7
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Canna hybrid
0.50-0.80

1. ตองการการดูและรักษาสูง
เรื่องการตัดแตงใบแหงทิ้ง
กอนที่จะเหี่ยวคาตน

2. ทนนํ้าทวมขัง
3. ระบบรากของพุทธรักษาดูด

ซับนํ้าเสียไดดี

ชื่อสามัญ
(Common Name)

โมก

8
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Wrightia religiosa
Benth.

1.50-3.00

1. ไมควรปลูกในที่มีลมแรง
เพราะใบรวงงาย

2. ดอกมีกล่ินหอมตลอดปและดู
แลงาย

3. ถาปลูกเปนแนวรั้วควรปลูก
หาง 0.3 เมตร

ชื่อสามัญ
(Common Name)

หมากแดง
Sealing wax palm

9 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Cyrtostachys renda
Blume

2.00-3.00

1. สามารถปลูกทั้งในกระถาง
และลงแปลง

2. ควรปลูกในท่ีที่มีแสงเชา
เทาน้ัน

3. นิยมใชเพราะกานใบมีสีแดง
สวยงาม

4. สามารถปลูกริมทะเลได

ชื่อสามัญ
(Common Name)

หนวดปลาหมึกแคระ
Miniature umbrella
plant

10

ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Schefflera arboricola

1.5-2.5

1. นิยมปลูกในที่ที่มีแสงปาน
กลาง

2. เล้ียงงาย ตัดแตงไดและมีทรง
พุมที่สวยงาม

3. ใชเปนไมประดบัไดดี ปลูกรมิ
ถนนหรอืทางเดินได

ที่มา  : หนังสือพรรณไมในงานภูมิสถาปตยกรรม 1, อ.เอื้อมพร วีสมหมาย
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ชื่อ
(Name)

ลักษณะ
(Characteristic)

ระยะการ
ปลูก (ม.)
(Spacing)

การใชงานในงานออกแบบ
ภูมิทัศน

(Landscape Uses)

ไมคลุมดิน ชนิดปลูกบนบกทั่วไป

ชื่อสามัญ
(Common Name)

การะเกดหนู

1
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Pandanus pygmaeus
0.30-0.50

1. ใบลักษณะเปนเสนยอย
หอยลง เหมาะใชรวมกับไม
ประธานที่ใบมีลักษณะคลาย
กัน

2. มีหนาม ไมเหมาะกับกับการ
ปลูกในสนามเด็กเลน
สามารถปลูกริมทะเล และริม
ถนน

3. ทนแลง ชอบการระบายน้ําดี

ชื่อสามัญ
(Common Name)

เขียวหมื่นป
Chinese evergreen

2 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Aglaonema spp. 0.30-0.50

1. นิยมใชภายในอาคาร หรือ
พื้นที่รม ปลูกดีในที่แสงนอย
ไมตองการการดูแลมากนัก

2. ตองการความชื้นสูง ปลูกรวม
กับฟโลเดนดรอน ใบพาย
ออมเพชร เฟรน
ขาหลวงหลังลาย

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ซุมกระตายเขียว
White lily turf

3
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Heliconia indica Lam.
0.30

1. ปลูกตามที่รมรําไร หรือ
ซอกหินตามน้ําตก

2. นิยมปลูกเปนไมกระถาง
3. เล้ียงงาย ปลูกรวมกับหนวด

ปลาดุก หรือพืชที่มีลักษณะ
ใบคลายกัน

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ผักเปด

4
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Alternanthera
bettzickiana

0.10-0.20

1. ดูแลรักษางาย ตองตัดแตง
ทรงพุมจึงจะสวยงาม

2. ควรปลูกเปนขอบแปลงที่มี
ขนาดไมใหญนัก

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ล้ินมังกร
Snake plant

5 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Sansevieria trifasciata 0.30-0.50

1. ปลูกประดับสวนกรวด
สวนหิน

2. เปนไมแดดจัดแตก็ทนรมได
มาก สามารถประดับใน
อาคารได หรือปลูกในบริเวณ
ที่ไดรับแสงนอย

3. ไมริมทะเล ไมริมถนน

ที่มา  : หนังสือพรรณไมในงานภูมิสถาปตยกรรม 1, อ.เอื้อมพร วีสมหมาย
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ชื่อ
(Name)

ลักษณะ
(Characteristic)

ระยะการ
ปลูก (ม.)
(Spacing)

การใชงานในงานออกแบบ
ภูมิทัศน

(Landscape Uses)

ไมคลุมดิน ชนิดปลูกบนบกทั่วไป

ชื่อสามัญ
(Common Name)

ฤาษีผสม
Coleus, Painted nettle

6
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Plectranthus
scutellarioides (L.)

0.30-0.50

1. คลุมพื้นที่ไดดี นิยมปลูกเปน
แปลงใหญในพื้นที่กวาง

2. เล้ียงงาย ชอบแดดเต็มที่
อากาศเย็นจะมีสีสวยงาม

3. สามารถขยายพันธุเองไดแต
อายุสั้น

ชื่อสามัญ
(Common Name)

วานกาบหอยแครง
Boat lily, Oyster plant

7 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Tradescantia
spathacea

0.30

1. ใชคลุมดินในกลุมอากาเว
จันทนผา เข็มกุด่ัน ไมควรใช
รวมกับกลุมตนไมที่มีใบออน
พล้ิว

2. ทนตอสภาพแวดลอมไดดี
ใชปลูกริมถนน

3. กาบหอยแครงแคระจะนิยม
มากกวาพันธุตนใหญ

ชื่อสามัญ
(Common Name)

วานรางเงิน
Star lily

8
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Hippeastrum
reticulatum Herb.

0.40

1. นิยมปลูกทั้งในแปลงและใน
กระถางมีคุณสมบัติทาง
สมุนไพร

2. บริเวณที่ปลูกควรมีแสงรําไร
ดินระบายน้ําดี

ชื่อสามัญ
(Common Name)

เศรษฐีเรือนนอก
St. Bernard’s lily

9
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Chlorophytum bitchtii
0.20

1. คลุมดินเปนแปลงในพื้นที่รม
2. เหมาะกับสวนหิน หรือสวน

ญี่ปุนที่อยูในที่รม

ชื่อสามัญ
(Common Name)

หนวดปลาดุก

10
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Ophiopogon
japonicus 0.10-0.20

1. คลุมดินแทนหญาในสวนริม
นํ้าตกหรือสวนญี่ปุนใหความ
รูสึกชุมชื่น

2. ควรปลูกเปนแปลงที่ไมใหญ
มากนัก

3. ใชประกอบกับไมที่มีลักษณะ
ใบคลายกัน เชน เศรษฐีไซ
งอน เศรษฐเีรอืนใน เศรษฐี
เรอืนนอก ซุมกระตายเขียว

ที่มา  : หนังสือพรรณไมในงานภูมิสถาปตยกรรม 1, อ.เอื้อมพร วีสมหมาย
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ชื่อ
(Name)

ลักษณะ
(Characteristic)

ระยะการ
ปลูก (ม.)
(Spacing)

การใชงานในงานออกแบบ
ภูมิทัศน

(Landscape Uses)

ไมคลุมดิน ชนิดปลูกริมนํ้าและชายน้ํา

ชื่อสามัญ
(Common Name)

กระดุมทองเล้ือย
Climbing wedelia

1 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Wedelia trilobata (L.) 0.20

1. ใชคลุมดินตามที่ลาดเอียง
โตเร็วกวาวัชพืช

2. ใชปลูกแทนหญาบนเกาะ
กลางถนน

3. เหมาะสําหรับปลูกในท่ีที่ไมมี
การเดินผาน

4. สามารถปลูกริมทะเลได

ชื่อสามัญ
(Common Name)

คลา

2
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Calathea spp.
0.60

1. ปลูกลงแปลงและเปนไม
กระถางได แตตองอยูในที่รม
ชื้นนํ้า ไมขังแฉะ

ชื่อสามัญ
(Common Name)

เงินไหลมา
Arrow head plant

3
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Syngonium
podophyllum

0.30

1. ใชเปนไมคลุมดินในที่รม
ทนนํ้าทวมขัง

2. สามารถปลูกริมถนน
3. ถาเล้ือยขึ้นตนไมใบจะมี

ขนาดใหญมาก

ชื่อสามัญ
(Common Name)

เดหลีใบมัน

4
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Spathiphyllum spp.
0.30-0.60

1. ควรเลือกพื้นที่ที่มีแสง 30-
50% ในชวงเชา

2. ชอบความชุมชื้นมาก พุมใบ
จึงจะมันสวยงาม

3. สามารถมีดอกขึ้นในที่รมและ
ประดับในอาคารไดดี

ชื่อสามัญ
(Common Name)

พลับพลึงตีนเปด
Spider lily

5
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Hymenocallis
littoralis

0.60

1. เล้ียงงายและทนทานตอ
สภาพอากาศทั่วไป

2. ปลูกริมนํ้าไดดี
3. สามารถปลูกริมทะเล ริมถนน

หรือเกาะกลางถนน

ที่มา  : หนังสือพรรณไมในงานภูมิสถาปตยกรรม 1, อ.เอื้อมพร วีสมหมาย
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ชื่อ
(Name)

ลักษณะ
(Characteristic)

ระยะการ
ปลูก (ม.)
(Spacing)

การใชงานในงานออกแบบ
ภูมิทัศน

(Landscape Uses)

ไมคลุมดิน ชนิดปลูกริมนํ้าและชายน้ํา

ชื่อสามัญ
(Common Name)

พลับพลึงหนู

6 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Hymenocallis spp. 0.30-0.40

1. ปลูกคลุมดินเปนกลุม ใบเปน
เสนหอยยอยลง

2. ใบยาวละเอียด ดูออนหวาน
กวาพลับพลึงตีนเปด เล้ียง
งาย สามารถปลูกริมถนนได

3. สามารถปลูกริมทะเลและทน
นํ้าทวมขังได

ชื่อสามัญ
(Common Name)

พลูดาง
Devil’s ivy

7 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Epipremnum aureum 0.20-0.30

1. ปลูกเปนกลุมใหญคลุมพื้นที่
ในรม ทนทานเทากับ
หญามาเลเซีย หรือเฟรน

2. ควรปลูกบริเวณที่ไมมีการ
เหยียบย่ํา

3. ปลูกในนํ้า และเปนไมริม
ทะเลได

ชื่อสามัญ
(Common Name)

เฟรนขาหลวงหลังลาย
Bird’s nest fern

8
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Asplenum nidus L.
0.50

1. ใชประดับเปนไมกระถางใน
อาคารไดดี

2. นิยมปลูกริมนํ้าตกและ
ประดับบนตอไม

3. ระบบรากตื้น ควรเตรียมดิน
ปลูกยกสูง การระบายน้ําดี

ชื่อสามัญ
(Common Name)

เสนหจันทรเขียว

9
ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Homalomena
rubescens

0.60-1.00

1. เหมาะกับสวนในรมที่มี
ความชื้นสูง

2. สามารถปลูกริมทะเลได
3. เปนไมประดับภายในอาคาร

ได

ชื่อสามัญ
(Common Name)

หลิวใบ

10 ชื่อวิทยาศาสตร
(Scientific Name)

Phyllanthus
myrtifolius

0.30-0.40

1. ปลูกคลุมดินไดดี
2. สามารถปลูกในกระบะบน

อาคารได เพราะมีใบยอย
หอยสวยงาม

3. ปลูกตามซอกหินนํ้าตกและ
ลําธาร

4. ไมทนเค็ม ใบจะรวง

ที่มา  : หนังสือพรรณไมในงานภูมิสถาปตยกรรม 1, อ.เอื้อมพร วีสมหมาย
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3.6.2 พรรณไมที่มีลักษณะเดนของแตละภูมิภาค

เนื่องจากประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกตางกันไปในแตละภูมิภาคตางๆ  
ดังนั้นในแตละภาคของประเทศไทยจึงมีพืชพรรณไมบางชนิดที่ขึ้นอยูมากและเปนเอกลักษณของพื้นที่ แต
ทั้งนี้พรรณไมสวนมากดังกลาว มักจะเปนไมเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งไมนิยมนํามาใชเปนองคประกอบใน
งานภูมิสถาปตยกรรมเทาใดนัก  การจําแนกพรรณไมที่มีลักษณะเดนออกเปนภาคตางๆ แบงออกเปน 6
ภาค ดังนี้

1. ภาคเหนอื ไดแก สัก จําป สนสองใบ สนสามใบ เปนตน

จําป สัก

2. ภาคกลาง ไดแก ประดู มะคา ตะแบก เสลา ยางนา ขาว เปนตน

ยางนา ประดู
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3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก แดง เต็ง รัง พลวง เหียง ปอ เปนตน

พลวง รัง

4. ภาคตะวันออก ไดแก ตะเคียน กระบาก ยมหอม กระวาน ระกํา อบเชย กระทิง เปนตน

ตะเคียน ระกํา

5. ภาคตะวันตก ไดแก ประดู แดง ไผ สมอพิเภก ตีนนก เปนตน

ประดู ตีนนก
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6. ภาคใต ไดแก ยางพารา ปาลม ตีนเปดแดง หวาย เฟรน จิก ยานลิเภา โกงกาง แสม สน
ทะเล เปนตน

ปาลม ยางพารา

3.6.3 รายชื่อตนไมประจําจังหวัด

ตนไมประจําจังหวัดของไทย

ภาคเหนือ

1.  กําแพงเพชร ตนสีเสียดแกน 2.  เชียงราย ตนกาสะลองคํา
3.  เชียงใหม ตนทองกวาว 4.  ตาก ตนแดง
5.  นครสวรรค ตนอินทราชิต 6.  นาน ตนเสี้ยวดอกขาว
7.  พะเยา ตนสารภีไทย 8.  พิจิตร ตนบุนนาค
9.  พิษณุโลก ตนปบ 10.  เพชรบูรณ ตนมะขาม
11.  แพร ตนยมหิน 12.  แมฮองสอน ตนกระพี้จั่น
13.  ลําปาง ตนขะจาว 14.  ลําพูน ตนจามจุรี
15.  สุโขทัย ตนตาลโตนด 16.  อุตรดิตถ ตนสัก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

17.  กาฬสินธุ ตนมะหาด 18.  ขอนแกน ตนกัลปพฤกษ
19.  ชัยภูมิ ตนขี้เหล็กบาน 20.  นครพนม ตนกันเกรา
21.  นครราชสีมา ตนสาธร 22.  บุรีรัมย ตนกาฬพฤกษ
23.  มหาสารคาม ตนพฤกษ 24.  มุกดาหาร ตนชางนาว
25.  ยโสธร ตนกระบาก 26.  รอยเอ็ด ตนกระบก
27.  เลย ตนสนสามใบ 28.  ศรีสะเกษ ตนลําดวน
29.  สกลนคร ตนอินทนิลน้ํา 30.  สุรินทร ตนมะคาแต
31.  หนองคาย ตนชิงชัน 32.  หนองบัวลําภู ตนพะยูง
33.  อุดรธานี ตนรัง 34.  อุบลราชธานี ตนยางนา
35.  อํานาจเจริญ ตนตะเคียนหิน
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ภาคกลาง

36.  กรุงเทพมหานคร ตนไทรยอยใบแหลม 37.  กาญจนบุรี ตนขานาง
38.  ฉะเชิงเทรา ตนนนทรีปา 39.  ชัยนาท ตนมะตูม
40.  นครนายก ตนสุพรรณิการ 41.  นครปฐม ตนจันทรหอม
42.  นนทบุรี ตนนนทรี 43.  ปทุมธานี ตนปาริชาติ
44.  ประจวบคีรีขันธ ตนเกด 45.  ปราจีนบุรี ตนโพศรีมหาโพธิ์
46.  พระนครศรีอยุธยา ตนหมัน 47.  เพชรบุรี ตนหวา
48.  ราชบุรี ตนโมกมัน 49.  ลพบุรี ตนพิกุล
50.  สมุทรปราการ ตนโพทะเล 51.  สมุทรสงคราม ตนจิกทะเล
52.  สมุทรสาคร ตนสัตบรรณ 53.  สระแกว ตนมะขามปอม
54.  สระบุรี ตนตะแบกนา 55.  สิงหบุรี ตนมะกล่ําตน
56.  สุพรรณบุรี ตนมะเกลือ 57.  อางทอง ตนมะพลับ
58.  อุทัยธานี ตนสะเดา

ภาคตะวันออก

59.  ชลบุรี ตนประดูปา 60.  ระยอง ตนสารภีทะเล
61.  ตราด ตนหูกวาง 62.  จันทบุรี ตนจัน

ภาคใต

63.  กระบี่ ตนทุงฟา 64.  ชุมพร ตนมะเดื่ออุทุมพร
65.  ตรัง ตนศรีตรัง 66.  นครศรีธรรมราช ตนแซะ
67.  นราธิวาส ตนตะเคียนซึมตาแมว 68.  ปตตานี ตนตะเคียนทอง
69.  พังงา ตนเทพธาโร 70.  พัทลุง ตนพะยอม
71.  ภูเก็ต ตนประดูบาน 72.  ยะลา ตนศรียะลา
73.  ระนอง ตนอบเชย 74.  สงขลา ตนสะเดาเทียม
75.  สตูล ตนกระซิก 76.  สุราษฎรธานี ตนเคี่ยม
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3.7 การเลือกใชวัสดุและองคประกอบใหเหมาะสมกับโครงการ

การเลือกวัสดุ  (Material Selection) พิจารณาจาก

1. การใชสอย (Function)
2. รูปทรง (Form)
3. รูปแบบ (Style) หรือ คุณลักษณะ (Character)
4. งบประมาณ (Budget)

โดยทุกปจจัยจะตองมีขอมูลของแตละรายการวัสดุประกอบการพิจารณาทั้งในดานเทคนิคและ
ความเปนไปได 2 ประการ คือ

1. วัสดโุครงสราง (Structure Material) พจิารณาถงึลกัษณะทางกายภาพของวสัด ุ3 รปูแบบ คอื

1.1 วัสดุรูปทรงไมแนนอน (Loose Material) เชน กรวด ทราย

1.2 วัสดรุปูทรงแนนอน (Unit Material) สวนใหญเปนวัสดสุาํเรจ็รปูมาตรฐานจากโรงงาน
เชน หินแผนธรรมชาติ หินแมน้ํา ไม เปนตน

1.3 วัสดุที่มีความเหนียวหรือหลอมเหลว (Adhesive or Fluid Material) เชน งาน
คอนกรีต งานยางมะตอยหรือแอสฟสท เปนตน

2. วัสดุพืชพรรณ (Plant Materials) เปนองคประกอบลําดับที่สองที่ตองใชประกอบบริเวณ
วาง เพื่อทั้งประโยชนใชสอยและความงาม

รูปแบบของวัสดุพ้ืนผิว  (Material Patterns) พิจารณาจาก

1. ความกลมกลืนกับสภาพแวดลอมของพื้นที่ (Site Context) รูปทรงของพื้นที่ เชน พื้นที่
เรขาคณิต รูปทรงธรรมชาติ รวมถึงการกลมกลืนกับองคประกอบตางๆ ในพื้นที่ เชน ศาลา ผนัง กําแพงรั้ว
เปนตน

2. คุณสมบัติของวัสดุ (Material Characteristic) เชน กรวด ทราย ใชไดดีสําหรับงานคลุม
หนาดิน ตกแตงผิว หรือ แผนหิน แผนไม สามารถพัฒนาไดหลากหลายรูปแบบ และใชกับงานพื้นผิว
เรขาคณิตไดดี เปนตน

3. คณุภาพของมมุมอง (Visual Qualities) เชน การเนนจดุเดน การตัดกนั หรอืความแตกตาง
ของพื้นผิว เปนตน
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3.8 กรณีศึกษาการออกแบบปรบัปรงุภูมสิถาปตยเบือ้งตนโครงการอนรัุกษ ฟนฟู
แหลงน้าํ

3.8.1 งานออกแบบบนพื้นที่ขนาดไมเกิน 20 ไร

โครงการ Living Water Garden, Funan river, China

ตําแหนงที่ต้ังโครงการ : ริมแมน้ํา Funan, เมือง Chengdu, ประเทศจีน
พื้นที่โครงการ : ประมาณ 15 ไร
ผูออกแบบ : Margie Ruddick, Betsey Damon

ความเปนมาของโครงการ

ในชวงป ค.ศ.1970 แมน้ํา Funan มีมลภาวะทางน้ําอยูในปริมาณที่สูงมาก และตอมาในป 
ค.ศ.1992 เมืองจึงเริ่มมีการปรับปรุงคุณภาพน้ําในบริเวณแมน้ํา Funan ใชเวลาประมาณทั้งหมด 5 ป โดย 
ที่เมื่อมีการพัฒนาโครงการนี้แลว สงผลรวมไปถึงการพัฒนาเมืองในดานอื่นๆ ดวย เชน

- การจัดสรรที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการเคหะชุมชนใหม จากชุมชนที่เคยอยูริมน้ํา

- การปดโรงงานริมแมน้ํา เพื่อพัฒนาและฟนฟูสิ่งแวดลอม

- การเชื่อมเมืองสูแมน้ําโดยการสรางพื้นที่สาธารณะริมน้ําเพื่อใหเกิดการใชงานของชาวเมือง

- การพัฒนาและฟนฟูคลองที่เชื่อมตอพื้นที่ในระยะ 40 กิโลเมตร
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ลักษณะของโครงการนี้เปนตัวอยางของโครงการประเภท ใหความรูทางดานสิ่งแวดลอม ทีม่กีาร
จดัแสดงในเรือ่งการบาํบดัน้าํเสยีดวยกระบวนการธรรมชาต ิ และยงัเปนสวนในเมอืงทีด่งึดดูใจผูคนไปพรอมๆ
กับการเกิดโครงการใหญที่ปรับปรุงแมน้ํา Funan ซึ่งมีการจัดการใหระบบบําบัดน้ําเสียสามารถบําบัดไดถึง
200 ลบ.ม. ตอวัน โดยที่สามารถเอาแบคทีเรียที่เปนพิษ และสารโลหะหนักออก กอนปลอยลงสูแมน้ํา

ลักษณะที่ต้ังโครงการ

พื้นที่ขนาดประมาณ 15 ไร ขนาบริมแมน้ํา Funan สภาพพื้นที่เดิมเปนพื้นที่ที่มีสารพิษตกคาง

เปาหมายโครงการ

1. เปนการสรางจุดหมายตาลักษณะ Landmark Park ที่ทําใหคนจดจําโครงการฟนฟูแมน้ํา
และพื้นที่นี้ได

2. ใหความรูประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการธรรมชาติในการบําบัดน้ําเสีย ดวยการแสดงออก
ในรูปแบบสัญลักษณ และประติมากรรม

3. กระตุนความใสใจ และจิตสํานึกของคนในเรื่องสิ่งแวดลอมและมีความภูมิใจในเมืองที่ตน
อยูมากขึ้น

แนวความคิดในการออกแบบ

มีการอุปมาอุปไมยมาจากลักษณะของปลาตามตํานานจีนโบราณ ปลา คือ สัญลักษณของการ
เกิดใหม การฟนฟูและสุขภาพที่ดี ในการออกแบบมีการนําเอาสัญลักษณตัวปลานี้มาเปนหลักการในการวาง
ผังการออกแบบ คือ ผูชมจะผานทางเขาที่อยูใกลๆ กับตรงหัว ซึ่งเปนปากพอดีและจากการเดินตามทาง
ผานระบบบําบัดน้ําตางๆ ก็จะน้ําไปสูทางออกตรงสวนหาง

องคประกอบของสวน จะประกอบดวย ลําดับของเสนทางการไหลเดิมของน้ํา และบอน้ําแบบ
ตางๆ ที่ทําใหเกิดชุดของน้ําแบบตางๆ ว่ิงผานรอบสวนและคนเดินไปตามน้ําขณะเดินเลน โดยมีหลักการใน
การออกแบบดังนี้

Cleans, protects and restores water

เปนโครงการที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการที่ยั่งยืนในการบําบัดน้ําเสีย ต้ังแตการจัดการกับน้ําเสียไป
จนถึงน้ําฝนที่ตกลงมาตามธรรมชาติ อีกทั้งเพื่อรักษาพื้นที่ริมตลิ่ง และเพื่อลดอุณหภูมิของน้ํา

Blends art and science

เมื่อวิทยาศาสตรเปนเหมือนทฤษฎีทางวิชาการ ศิลปะก็เปนแนวทางที่จะสื่อสารเนื้อหานั้นในทาง
ที่สามารถทําใหเขาใจไดงาย ทําใหเกิดเปนงานที่มีการผสมผสานกันระหวางวิทยาศาสตรและศิลปะไดอยาง
สมบูรณ
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Educates about water in a visible and experiential way

โครงการนี้เปนการใหความรูและประสบการณโดยตรงแกประชาชนในเมือง วามีกระบวนการ
อยางไรในการบําบัดน้ําใหสะอาด ซึ่งจะทําใหคนรูสึกเกิดความสัมพันธกับแมน้ํา โดยที่การออกแบบนี้ได
เชื่อมโยงระหวางธรรมชาติของน้ําและความเชื่อมโยงของน้ํากับวิถีชีวิต ที่ทําใหเห็นน้ําในรูปแบบของส่ิงที่
เอื้อประโยชน  การเพิ่มออกซิเจน  และสามารถเพิ่มการบําบัดโดยใชการน้ําหรือการเพิ่มสิ่งมีชีวิตใตน้ํา

Reflects the local culture

ในกระบวนการปรับปรุงลักษณะพื้นฐานของน้ําอยางยั่งยืนนั้น กลุมประชาชนในเมืองมีสวน
สําคัญมาก โดยจะตองเขาใจวาน้ํานั้นมีความสําคัญอยางไรตอวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของเขา โครงการนี้จะ
เนนอยางมากในเรื่องของการบําบัดน้ํา โดยการใชวิธีที่สามารถประสานเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชาวเมืองได
และยังอาจสรางความเชื่อมโยงกับเพื่อนบานจังหวัดใกลเคียงดวย โครงการจะตองสามารถสื่อถึงลักษณะ
ทางธรรมชาตแิละประวัติศาสตร ทัง้ในดานการออกแบบและการใชงาน มกีารใชวัสดพุืน้ถิน่ และการรวบรวม
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งอยูบริเวณใกลเคียงกับพื้นที่แหลงน้ําไวดวยกัน

Developed by using an inclusive and public process

เปนการรวบรวมความรวมมือจากประชาชนในสวนตางๆเนื่องจากการทําโครงการที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาชุมชนเมืองที่มีผลกระทบมากเชนนี้ ตองอาศัยความเชี่ยวชาญจากหลายๆ ฝาย ทั้งนักวิชาการ
ผูอาวุโสในกลุมชุมชน วิศวกร ศิลปน ตัวแทนจากหนวยงานรัฐ กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมอิสระ ประชาชนใน
ทองถิ่นและอาจยังรวมไปถึงกลุมอุตสาหกรรมในพื้นที่อีกดวย ลักษณะของโครงการนี้ตองการผลที่อยูไดใน
ระยะยาว ดังนั้นขั้นตอนการคิดวิเคราะห ประชาพิจารณ จนถึงการรวบรวมขอมูลจึงมีความสําคัญอยางมาก

สวนประกอบโครงการและการวางผังพ้ืนที่โครงการ

ประกอบดวย 6 สวน ไดแก
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Welcome area เปนพื้นที่ที่ลาดชัน ตองปนขึ้นเนิน
เปนการบังคับมุมมองไปในตัว เปนการเริ่มตนทาง
เขาทางดานปากปลา บรเิวณทางเขาทีเ่ปนเนนิขึน้ไป
จะมีการใชพืชพรรณทองถิ่นที่เปนสัญลักษณของ 
การพักผอนในพื้นที่มีบรรยากาศแบบภูเขาศกัดิส์ทิธิ์
ของจีน

Waterfront sitting area คือ บริเวณที่เปน
Amphitheater ที่ลดระดับจากตัวสวนหลักลงมาไป
ยังเวที ที่วางตัวดานหนาของแมน้ํา โดยพื้นที่
บริเวณนี้จะเปนพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมสาธารณะ 
โดยมีแมน้ําเปนฉากหลัง

Circular plaza คือ บริเวณที่เปนสวนของตาปลา
ประกอบดวย รานน้ําชาที่มีกลไกลอหมุนน้ําเขามา
ในพื้นที่ และมี anaerobic pond ที่เปนบริเวณที่ตา
ของปลา anaerobic pond อยูบริเวณจุดสูงสุดของ
Plaza และมีลักษณะเปนประติมากรรม

Cascade stone flow หลังจากเดินลงมาสูบอ
Anaerobic pond จะผานมาเจอกับสวนนี้ โดยจะ
เปนสวนของพื้นที่ ซึ่งเปนทางเดินที่ไดรมเงาจาก
ตนไม ซุมไมเลื้อย โดยจะมีการใชน้ําเปนตัวกําหนด
ทิศทางการเดิน ซึ่งมีลักษณะเปนรูปทรงอิสระ (free
form) มีที่นั่งหยุดฟงเสียงน้ําได และเมื่อเดินตอไป
เรื่อยๆ จะถึงทางเดินไม (boardwalk) ที่ไมมีรมเงา
และมีแดดจา ใชความแตดตาง (contrast) ในการ
จัดแสดงพื้นที่ ซึ่งสวนของพื้นที่สวางนี้ คือ จุดเดน
ของแนวความคิด คือ เปนพื้นที่ชุมน้ําที่มีความตาง
ระดับกันซึ่งมีความลึกแตกตางกันออกไป บริเวณที่
ออกจากพื้นที่ชุมน้ําไปสูสวนตอไป จะมีการใช
ประติมากรรมประดับเปนชุด และมีการใชพืชพรรณ
หลากหลายชนิดที่ชวยในการกรองมลพิษใหเปน
สารอาหาร บริเวณนี้จะมีทางเดินไม พาดผานให
เดินไปยังสวนตางๆ ของบอ
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Filtering flow form เปนทางน้าํทีม่กีารวางตวัตาม
ทศิทางการไหลเดมิของน้าํในพืน้ที ่ มลีกัษณะเปนรปู
ทรงอสิระ (free form) ในบรเิวณนี ้ จะสามารถลงไป
เลนน้าํได โดยบอสวนนีน้าํพาไปยงัสวนทีเ่รยีกวา
Fishpond หรอืบอตัวปลา ทีบ่อตัวปลาจะมหีนิมาก
มายวางไวใกลๆ  ขอบบอใชแทนทีน่ัง่และบรเิวณขอบ
บอจะมีขอบคอนกรีตกวางพอจะเปนทางเดินใหคน
สามารถเดนิสมัผสัน้าํอยางใกลชดิ ในขณะเดยีวกนั
พืน้ทีน่ีย้งัมทีางเดนิสาํหรบัพกัผอนชมดอกไม ในชวง
เทศกาลและมีจุดปกนิกเปนบริเวณที่เหมาะแกครอบ
ครวัทาํใหบรเิวณนีเ้รยีกวา House plaza area เพราะ
เปนจดุหนึง่ทีเ่ปนทีน่ยิมทีส่ดุในสวนสาํหรบัครอบครวั

นอกจากนัน้ในสวนนี ้ บรเิวณรมิน้าํยงัมทีางเดนิทีล่ด
ระดบัไปสูแมน้าํทีเ่ปน Terrace ของหญาเปนพืน้ที่
หลักทีม่มีมุมองทีช่ดัเจนสูแมน้าํ พืน้ทีส่วนนีส้ามารถ
ทาํใหคนเขาถงึและลงไปสมัผสัน้าํได เปนบรเิวณที่
ยอมใหน้าํจากแมน้าํทวมถงึ ในขณะทีส่ามารถเปน
กําแพงกัน้น้ําทวมไดในตัวเนือ่งจากผูออกแบบมองวา 
การเขาถึงนั้นสําคัญเทาๆกับการทําใหพนังมีความ
สามารถในการปองกนัน้าํทวม แตรปูแบบของผนงัใน
อดีตที่เปนเหมือนกําแพงนั้นไมไดตอบสนองการเขา
ถงึของผูใชพืน้ทีแ่ตอยางใดจงึปรบัปรงุเปนรปูแบบดงั
กลาว

Return to river เปนพืน้ทีส่วนสดุทายภายในสวน
ซึง่จะมกีารปลอยน้าํทัง้หมดทีท่าํการกรองแลว กลบั
ลงสูแมน้าํ  พืน้ทีท่ัง้บรเิวณเปรยีบเสมอืนหางปลา
บรเิวณดานบนสดุของโครงการ มกีารทาํกาํแพงกนั
ดนิในแนวต้ัง เปนขัน้ เพือ่สือ่ถงึปากปลา แตการนาํ
น้ําจากแมน้ําที่จะเขามาสูโครงการไมไดเขามาทาง
ปากปลา แตจะถกูปมเขามาโดยกงัหนัทีต้ั่งอยูขาง
รานน้าํชา และไหลไปยงับอน้าํบรเิวณตา ซึง่ตรง
กลางบอจะมนี้าํพต้ัุงอยู ฟองอากาศทีเ่กดิขึน้โดยผาน
กระบวนการอดัอากาศเพือ่บาํบดัน้าํ ซึง่เกดิจากการ
วางรปูปน ทีว่างในลกัษณะเหมอืนกบัการไหลของน้าํ
เพือ่ใหน้าํไหลไปเหมอืนกบัลาํธารบนภเูขา
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ตอจากนั้นน้ําจะไหลเขาสูบริเวณที่เปนพื้นที่ชุมน้ํา 
และมกีารใชกระบวนการ Phytoremediation โดยใช
พชื 7 ชนดิ ทีแ่ตกตางกนั มกีารทาํทางเดนิไม
(boardwalk) เหนอืพืน้ทีชุ่มน้าํ (wetland) บรเิวณทอง
ปลา มกีารใชทราย และหนิ เพือ่กรองของเสยีทีไ่หล
ปะปนมากบัน้าํ บรเิวณหางปลา น้าํทีจ่ะผานออกมา
จะเปนน้าํทีผ่านการบาํบดัแลว โดยมีรปูปนหนิออน
และน้าํพวุางอยู โดยน้าํในน้าํพจุะเปนน้าํทีส่ะอาดแลว
สามารถใหเดก็ลงไปเลนในบอน้าํได

การสัญจร

ภายในโครงการมีเพียงทางเดินเทาเทานั้นซึ่งมี 2 แบบ คือ ทางเดินแบบพื้นดาดแข็งและทางเดิน
ไม (boardwalk) โดยทําการออกแบบเสนทางเดินในรูปแบบของรูปทรงอิสระ เพื่อใหสามารถไดสัมผัสกับ
ธรรมชาติอยางใกลชิด

การบําบัดน้ําดวยวิธีการ Phytoremediation

เปนขบวนการใชพืชพันธุในการดูดจับสารตกคางในดิน และตะกอนตางๆ ซึ่งสารตกคางอาจเปน
ไดทั้งสารอินทรีย และสารอนินทรีย ใชในการจัดการกับ โลหะ ยาฆาแมลง สารละลาย สารระเบิด น้ํามันดิบ
และน้ําเสียจากขยะ (Landfill leachates) ซึ่งประกอบดวย ขบวนการตางๆ ดังนี้

- Rhizospherebiodegradation เกิดบริเวณรากพืช เพราะสารธรรมชาติที่ปลดปลอยบริเวณ
รากพชืใหสารอาหารแก microorganism เปนการสนบัสนนุกจิกรรมตามธรรมชาต ิพชืพนัธุชวยทาํใหดนิโปรง

- Phyto-accumilation เปนการดดูซมึสารตกคางโดยรากพชืเขาไปในสวนตางๆ ของพชื (ยอด
และใบ)

- Phyto-degradation เปนขบวนการ metabolism ของสารตกคางในเนื้อเยื่อของพืช พืช
สรางพลังงาน เปนการชวยกระตุนการ degradation ของสารตกคาง

- Phyto-stabilization เปนปรากฏการณของผลผลติของสารเคมทีีพ่ชืสรางขึน้เพือ่เคล่ือนยาย
สารตกคางทีส่มัผสับรเิวณรากพชืและดนิ
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พืชที่สามารถนํามาใชในขบวนการ 
Phytoremediation จะตองมีการปลูกโดยวิธี
hydroponics ซึ่งเปนการเพาะเลี้ยงพืชในทราย
กรวด และน้ํา โดยไมอาศัยดิน แตเติมสาร
อาหารลงไป ซึ่งพืชที่นํามาใชมักจะเปนพืชที่ทน
ตอสารพิษพวก นิกเกิล แคดเมียม สังกะสี
เปนตน

ประโยชนที่ไดรับจากกรณีศึกษา

ขอดี

1. เปนสวนสาธารณะแนวความคิดใหมที่สงเสริมการรักษาสภาพแวดลอมผนวกกับการศึกษา
เขาไวดวยกัน

2. รูปแบบของการจัดแสดงภายในโครงการ ลําดับการเขาชม และเทคนิคของรายละเอียดใน
โครงการในการออกแบบมีความนาสนใจ

3. สรางเรื่องราวในการออกแบบผังดวยทฤษฎีแนวความคิดแบบอุปมา อุปมัย (Metaphor)
โดยเปรียบเทียบกับรูปรางของปลา

ขอเสีย

1. การออกแบบทางสัญจรในสวนของพื้นที่ชุมน้ํามีลักษณะแคบและไมปลอดภัยเนื่องจาก
เปนไปตามลักษณะขอบบอที่โคงและมีพืชพรรณขึ้นอยูสูงและหนาแนน

สรปุ

โครงการสวนสาธารณะแหงนี้ไดรับความสําเร็จในดานการกระตุนประชาชนใหมีความสนใจดาน
สิง่แวดลอมโดยทีก่ารออกแบบสวนนีต้องการใหคนทีม่าชมรูสกึวาอยูในพืน้ทีธ่รรมชาตซิึง่ตองสรางสิง่แวดลอมที่
เปนธรรมชาติขึ้นมาใหม ในขณะที่ความนาสนใจซึ่งเปนสิ่งที่มีลักษณะเฉพาะของงาน คือ การนําเอา
กระบวนการบําบัดน้ําเสียโดยวิธีธรรมชาติมาใชเปนสวนหนึ่งในการจัดแสดงเพื่อการศึกษาประกอบกันดวย
ในโครงการ
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3.8.2 งานออกแบบบนพื้นที่ขนาดตั้งแต 20-100 ไร

โครงการ  The Red Ribbon – Tanghe River Park, China

ตําแหนงที่ต้ังโครงการ : เมือง Qinhuangdao, จังหวัด Hebei, ประเทศจีน
ผูออกแบบ : Turenscape (Beijing Turen Design Institute) and Peking

University Graduate School of Landscape Architecture,
Beijing, China

ภูมิสถาปนิก : Lin Shihong, Chen Chen, Niu Jin, Hong Wei, He Jun,
Ning Weijiing, Li Yao

สถาปนิก : Liu Xiangjun, LongXiang, Yang Zhenrong
พื้นที่โครงการ : ประมาณ 75 ไร

ถอยแถลงแนวความคิดของโครงการ (Project Statement)

ลกัษณะการแทรกขององคประกอบนอยชิน้เขาไปในพืน้ทีส่เีขยีวของเมอืง (The Minimum Intervention
Approach to Urban Greenway)

ภาพจากการตกแตงภาพดวยคอมพิวเตอรแสดงภาพรวมโครงการจากมุมมองสูง
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ภาพแสดงผังโครงการ
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The Red Ribbon - Tanghe River Park

The Red Ribbon มีองคประกอบที่มีรูปแบบสวนทางกับลักษณะสภาพแวดลอมและพืชพรรณ
โครงการนี้ คือ หนึ่งในงานภูมิสถาปตยที่ไดรับรางวัลในสาขา General Design Award จาก American
Society of Landscape Architects (ASLA) 2007

การวางผังมีการจับกลุมและใชพื้นที่ทํากิจกรรมในรูปแบบตามแนวยาว (linear) และเปนหองๆ
(room) สลับกันไป

ขอดี

1. มีความหลากหลายของพื้นที่ (space) ในแตละการใชงาน (function) คือมีทั้งพื้นที่แบบ
เปนหอง (room) และเปนพื้นที่ตามแนวยาว (linear space)

2. ใชองคประกอบนอยชิ้นดวยริบบิ้นแดงสรางเอกลักษณของพื้นที่ และเกาะเกี่ยว (interlock)
บริเวณ (zone) ตางๆ เขาดวยกัน

ขอเสีย

1. พื้นที่โครงการที่ยาวและแบงเปนสองสวนทําใหตองกระจายกิจกรรมบางอยางออกเปน
สวนๆ ของสองฝงแมน้ํา
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ภาพแสดงพื้นที่โครงการเปนพ้ืนที่ริมน้ํามีพืชเขียวชอุมชุมฉ่ําแตไมปลอดภัยและ
ไมสามารถเขาไปใชประโยชนได พ้ืนที่ทั้งหมดเปนพ้ืนที่ถูกทิ้งรางและเปนทราย
ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่ถูกบังคับใหมีการพัฒนาเมืองและมีการปรับเปลี่ยนชองทางแมน้ํา

ZONING SYSTEM
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The Red Ribbon หรือริบบิ้นแดง คือ มานั่งอเนกประสงครูปทรงคดเคี้ยว มีความยาวครึ่ง
กิโลเมตร ไมเพียงแตใชประโยชนในดานการใหแสงในตอนกลางคืน เปนที่นั่ง เปนพื้นที่สื่อความหมายของ
ธรรมชาติ  (Environmental Interpretation) และเปนตัวบอกตําแหนง แตไดชุบชีวิตใหมใหกับบริเวณที่เคย
เปนพื้นที่รกรางสําหรับทิ้งขยะ และแหลงสลัม ทั้งยังดึงดูดใหคนเดินทางมาพักผอนและทํากิจกรรม
นันทนาการที่อุทยานแหงนี้อยางไมขาดสาย

ภาพแสดง The Red Ribbon คือมานั่งอเนกประสงครูปทรงคดเคี้ยว มีความยาวครึ่งกิโลเมตร               
ทําจาก Fiber Steel ซึ่งสามารถเปนทั้งโคมไฟใหแสงสวาง มานั่ง เปนตัวแสดงสื่อความหมาย

ทางธรรมชาติ และเปนตัวบอกตําแหนงสรางเอกลักษณใหกับพ้ืนที่

ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ (Project Narrative)

ที่ต้ังของโครงการ The Tanghe River Park เปนทางเดินริมแมน้ําบริเวณชานเมือง
Qinhuangdao, จังหวัด Hebei, ประเทศจีน ซึ่งกําลังแผขยายความเปนเมืองออกไปอยางรวดเร็ว แมจะเปน
บริเวณที่มีพืชพันธุตามธรรมชาติอุดมสมบูรณและพันธุสัตวหลากหลายชนิด แตก็ถูกบดบังความงดงามดวย
จุดทิ้งขยะและสิ่งปลูกสรางเพื่อการชลประทานที่ถูกทิ้งราง ทางสํานักพัฒนาที่ดินของเมือง มีนโยบายขยาย
ความเปนเมืองออกไปยังพื้นที่รอบนอก จึงตองการพัฒนาที่ดินบริเวณนี้ดวยการปรับสภาพภูมิทัศนบริเวณ
สองฝงแมน้ํา เพื่อทําให ชาวเมืองไดรับประโยชนจากพื้นที่ซึ่งเปนแหลงที่มีระบบนิเวศวิทยาที่ดีแหงนี้
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โจทยอนัทาทายของโครงการนี ้ คอื การรกัษาสภาพทางนเิวศวทิยาทีม่คีวามสมบรูณในพ้ืนที่
และรับประกันในเรื่องความสะอาด ปลอดภัย การเขาถึงไดอยางสะดวกสบาย และมีเสนหดึงดูดให
ประชาชนนิยมเดินทางมาพักผอนหยอนใจไดเหมือนกับสวนสาธารณะในเมือง โดยพื้นที่โครงการมี
รูปรางเปนเสนยาวเรื่อยไปตามริมสองฝงแมน้ํา ซึ่งมีพ้ืนที่โครงการขนาดประมาณ 75 ไร

ภาพแสดงThe Red Ribbon ริมแมน้ํา Tanghe เปนองคประกอบที่ออกแบบมาอยางเรียบงาย
เพ่ือไมรบกวนพื้นที่และพืชทองถิ่น มีการสรางทางขามสําหรับสัตวเล็กๆ ใน The Red Ribbon              

พ้ืนที่ริมแมน้ําที่ไมเคยเขาถึงไดกลับกลายมาเปนพ้ืนที่ที่ดึงดูดผูคนที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง

ลักษณะของที่ต้ังและความทาทาย (Site Conditions  And Challenges)

1. มีระบบนิเวศวิทยาที่ดี ปกคลุมไปดวยพืชพรรณทองถิ่นนานาชนิดที่อุดมสมบูรณ เหมาะ
แกการเปนแหลงที่อยูอาศัยที่หลากหลายของสัตวและพืช

2. ความไมเปนระเบียบและรกราง เปนที่ทิ้งขยะ แหลงสลัม และสิ่งปลูกสรางเพื่อการชล
ประทาน เชน คูน้ํา และหอเก็บน้ํา ที่ถูกสรางขึ้นเพื่อการกสิกรรมตั้งแตเมื่อหลายปกอน

3. ปญหาดานความปลอดภัยและเขาถึงไดยาก เต็มไปดวยพุมไมหนาเตี้ยๆ และพงหญา
ที่ขึ้นอยางไมเปนระเบียบ เปนพื้นที่ที่เขาถึงไมไดและไมปลอดภัย

4. ความตองการใชประโยชน นอกเหนือจากการขยายความเปนเมืองออกสูพื้นที่รอบนอก
แลว สถานที่นี้ยังถูกคาดหวังใหมีประโยชนในดานกิจกรรมนันทนาการ เชน ตกปลา วายน้ํา และวิ่งออก
กําลังกาย เพื่อใหคนที่ยายเขามาอยูในชุมชนที่ไดรับการพัฒนาขึ้นใหมใกลๆ กับอุทยานไดมาใชบริการ
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5. แรงกดดันจากการพัฒนา กอนหนานี้ทางการไดสั่งถมพื้นที่ริมฝงตอนลางของแมน้ํา
Tanghe ใหแคบลงและมีความเปนไปไดวากระบวนการดังกลาวจะเกิดขึ้นกับพื้นที่โครงการ ซึ่งหมายถึง
ทางเดินริมน้ําตามธรรมชาติอาจถูกแทนที่ดวยทางเดินที่ปูลาดดวยคอนกรีตและแปลงดอกไมประดับ หาก
การออกแบบ The Red Ribbon ไมผานการอนุมัติ

ภาพแสดง The Red Ribbon สอดแทรกไปตามกลุมตนไมและกลมกลืนเขาไปกับพ้ืนที่ภูมิประเทศ

วัตถุประสงคในการออกแบบ (Design Objectives)

ปญหาที่สําคัญในการออกแบบคือการอนุรักษแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติริมแมน้ํา ขณะเดียว
กันก็ตองสรางประโยชนใชสอยในดานนันทนาการและการศึกษาในรูปแบบสังคมเมืองควบคูไปดวย และ
แนวทางการแกปญหานั้น คือ The Red Ribbon นั้นเอง

แนวทางการแกปญหา (Design Solution)

Turenscape และ Graduate School of Landscape Architecture แหงมหาวิทยาลัยปกกิ่ง ผูทํา
หนาที่ออกแบบโครงการนี้แกปญหาดวยการเลือกใชการออกแบบที่ใชองคประกอบที่เรียบงายและนอยชิ้น
(minimal design) ผสมผสานกับการเอาหลักการดานนิเวศวิทยามารวมเขากับศิลปะสมัยใหม จึงเปนที่มา
ของ The Red Ribbon ที่พาดผานพื้นที่ทั้งอุทยานขนานไปกับแมน้ําและตัดผานปาหลิวเพื่อนําคนเขาไป
เดินเลนชื่นชมในธรรมชาติ
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The Red Ribbon  ถูกออกแบบขึ้นทามกลางปาเขียวครึ้มตัดกับพื้นน้ําสีฟา ภายใตรูปลักษณ
เรียบงาย แตกลับมีประโยชนใชสอยมากมาย เปนไดทั้งมานั่ง ขนานคูไปกับทางเดินไมกระดาน เปนทั้งไฟ
สองสวางในตอนกลางคืน เปนจุดแสดงพันธุพืชทองถิ่น และเปนงานประติมากรรมที่สรางความสอดคลอง
และเพิ่มคุณคาใหกับสภาพแวดลอม The Red Ribbon ทําจากวัสดุไฟเบอรสตีลมีคุณสมบัติโปรงแสง มีไฟ
สองสวางจากดานในสามารถสองสวางในเวลากลางคืน ดวยความสูง 60 เซนติเมตร และมีความแคบกวาง
ตางกันไป ต้ังแต 30-150 เซนติเมตร ตลอดตัวริบบิ้นมีการเจาะรูไวสําหรับเพาะปลูกตัวอยางพืชทองถิ่น
หลายชนิด นอกจากนี้ The Red Ribbon ยังถูกออกแบบใหลัดเลาะไปตามแนวแมน้ําโดยรบกวนพืชพรรณ
ทองถิ่นใหนอยที่สุด และมีการสรางชองทางเดินเพื่อใหสัตวขนาดเล็กขามไปมาระหวางปากับแมน้ําได

ภาพแสดง The Red Ribbon เปนพ้ืนที่รวมผูคน พ้ืนที่โครงการถูกปรับปรุงใหมีความเปนเมืองและ
ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งเปนสองสิ่งที่ชาวบานทองถิ่น ผูซึ่งเคยเปนชาวนามากอน และคนเมืองใหม

ตองการมาก ในขณะเดียวกันก็รักษากระบวนการทางนิเวศวิทยาไดอยางสมบูรณ
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ภาพแสดงบรรยากาศหนาหนาวของ ศาลา The Pavilion of Wolftail Grass                                                  
หนึ่งในส่ีศาลาเหล็ก โดยมีการต้ังชื่อตามพืชทองถิ่นในพ้ืนที่

ภาพแสดงหนึ่งในสวนดอกไมในพ้ืนที่เดิมซึ่งเปนทราย มองเห็น The Red Ribbon                                
และ ศาลา The Pavilion of Silver Grass
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ภาพแสดง Red Ribbon วิ่งผานพ้ืนที่เดิมซึ่งเปนพ้ืนที่ทิ้งขยะ ซึ่งมีความขัดแยงอยางชัดเจน
กับพืชทองถิ่น คือ Wolftail Grass

ภาพแสดง The Red Ribbon เปนโคมไฟใหแสงสวางในตอนกลางคืน                                                       
และเปนตัวบอกตําแหนงทิศทางของพื้นที่ในปา
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ภาพแสดงเสนทางเดินปูทับถนนเดิมซึ่งเปนถนนดิน และมีมานั่งยาวซึ่งสรางทับรางระบายน้ําเดิม
ซึ่งเปนพ้ืนที่เดิมที่ถูกทิ้งราง กลายมาเปนพ้ืนที่ที่ดึงดูดผูคนในทุกชวงอายุ
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3.8.3 งานออกแบบบนพื้นที่ขนาดเกินกวา 100-1,000 ไร

โครงการ  Louisville Waterfront Park

ตําแหนงที่ต้ังโครงการ : Louisville, Kentucky, USA
ภูมิสถาปนิก : Hargreaves Associates
พื้นที่โครงการ : 212.5 ไร

ภาพแสดง ภาพรวมของพื้นที่โครงการ Louisville Waterfront Park

ความเปนมาของโครงการ

เนื่องจากพื้นที่เดิมของโครงการเปนพื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่โรงงาน รวมถึงเปนทาจอดเรือที่มี
ความสําคัญของเมือง แตเนื่องจากภายหลังมีการใชงานที่นอยลงจนกลายเปนพื้นที่ราง ประกอบกับเมืองมี
การเจริญเติบโตมากขึ้น ทําใหพื้นที่ริมน้ําแหงนี้ถูกตัดขาดดวยการสรางเสนทางคมนาคม ทางยกระดับ และ
ทางดวน ทําใหพื้นที่ซึ่งมีคุณคาของเมืองไมไดใชประโยชนเทาที่ควร ตอมาทางเมือง Louisville ไดตระหนัก
ถงึคณุคาของพืน้ทีร่มิน้าํ และปฏิสมัพนัธของแมน้าํ กบัเมอืงมากขึน้ จงึไดเกดิโครงการออกแบบและปรบัปรงุ
พื้นที่ขึ้นมา

ภาพแสดง ภาพแสดงพื้นที่เดิมของโครงการ Louisville Waterfront Park
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สภาพทั่วไปของพื้นที่โครงการ

• เปนพื้นที่อุตสาหกรรมที่ไมไดมีการใชงาน และถูกทิ้งให
รกราง

• พื้นที่ถูกตัดขาดจากเมืองดวยระบบคมนาคม ทางยกระดับ
ทางดวน

• ปญหาการกัดเซาะตลิ่ง และพื้นที่ริมน้ําจากคลื่นที่เกิดจาก
เรือขนาดใหญ

• ปญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงระดับน้ํา น้ําขึ้น น้ําลง ทําให
เกิดน้ําทวม

ภาพแสดงปญหาที่เกิดข้ึน
ภายในพื้นที่โครงการเดิม

วตัถปุระสงคของโครงการ

1. เพือ่สรางสวนสาธารณะและพืน้ทีน่นัทนาการสาํหรบัเมอืงในลกัษณะเปน Urban Park เพือ่ให
ประชาชนที่อยูอาศัยทํางานในเมือง  หรือแมกระทั่งนักทองเที่ยว สามารถมาใชประโยชนไดมากที่สุด

2. เพื่อเปนประตูสูเมือง Kentucky และสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับเมือง พรอมทั้งสามารถ
รองรับกิจกรรมระดับเมือง เชน งานเทศกาลของเมือง งานการแสดง

3. เพื่อเปนการฟนฟูและพัฒนาพื้นที่ที่เคยเปนอุตสาหกรรมเกา แตยังคงเปนพื้นที่ริมน้ําของ
เมืองที่มีคุณคาและสามารถใชประโยชนได

4. เพือ่ฟนฟรูะบบนเิวศวทิยาของแมน้าํ Ohio River ใหมสีภาพเหมอืนกอนการพฒันาอตุสาหกรรม
และการเจริญเติบโตของเมือง

ภาพแสดงหุนจาํลองโครงการ Louisville Waterfront Park Phase 1

แนวความคดิในการออกแบบ

แนวความคิดหลักในการออกแบบคือ การแบงการพัฒนาพื้นที่ออกเปน 3 สวน เนื่องจากเปน
พื้นที่ที่มีขนาดใหญ
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• Phase 1 การพัฒนาสวนที่เรียกวา Great Lawn ซึ่งถือวาเปนจุดที่ใชดึงดูดผูคนใหเขามาใช
พื้นที่โครงการกอนเปนอันดับแรก เพื่อใหเปนพื้นที่รวมตัว ทํากิจกรรมตางๆ ของเมือง งานเทศกาล รวมถึง
พื้นที่ The Wharf and the Festival Plaza ดวย

• Phase 2  สรางและออกแบบสวนที่เปนการเนนพื้นที่ธรรมชาติ และการอนุรักษ นอกจากนี้
ยังมีการเพิ่มพื้นที่กิจกรรม ใหมีพื้นที่ริมน้ํา The Promenade  เสนทางเดินเลน  พื้นที่สําหรับปกนิก และ
สนามเด็กเลนสําหรับเพิ่มกิจกรรมและสรางความมีชีวิตชีวาใหกับโครงการ

• Phase 3  เนนการฟนฟูและเชื่อมตอกับพื้นที่อุตสาหกรรมเดิม ดวยการสรางสวน Big 4
Pedestrian Bridge สําหรับเชื่อมตอพื้นที่ทั้ง 2 สวนแรกที่ไดดําเนินการสรางกอนแลว การสรางพื้นที่สําหรับ
รําลึกถึงประธานาธิบดี Lincoln

Phase I Phase III Phase II

ภาพแสดงการแบงการพัฒนาพืน้ทีโ่ครงการ Louisville Waterfront Park

ภาพแสดงผงัพ้ืนทีโ่ครงการ Louisville Waterfront Park
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วเิคราะหรายละเอยีดในการออกแบบ

Phase 1

พื้นที่ 137.5 ไร

งบประมาณการกอสราง 58 ลานเหรียญสหรัฐ

กอสรางเสร็จ ค.ศ.1999

ภาพแสดงบรรยากาศ The Entry Plaza

The Entry Plaza

คือสวนของทางเขาหลักของโครงการ Louisville Waterfront Park ดวยการออกแบบใหมีน้ําพุ
แบบ Interactive water jet สําหรับตอนรับผูที่มาเยือนโครงการ ทั้งนี้น้ําจากน้ําพุเหลานี้จะไหลลงสูแมน้ําที่
จัดทําไวใหมีแนวยาวจากทิศเหนือไปสูทิศใตโดยมีความยาวประมาณ 30 เมตร

The Wharf and the Festival Plaza
คือ สวนของพื้นที่ลานกิจกรรมที่เชื่อมตอกับ The
Great Lawn ซึ่งมีการออกแบบที่นําสายตาไปสู
แมน้ํา Ohio ดวยวิธีเนนการออกแบบลวดลายบน
ทางเดิน และการออกแบบและจัดแสง

ภาพแสดงบรรยากาศ The Whart and the Festival Plaza

The Great Lawn

คอื สวนทีม่จีดุเดนและสรางความเปนเอกลกัษณใหกบัโครงการ เนือ่งจากเปนพืน้ทีท่ีส่ามารถรองรบั
กิจกรรมไดหลากหลายทั้ง กิจกรรมงานเทศกาลระดับเมือง งานคอนเสิรตหรือแมกระทั่ง เทศกาลประจําป
ซึ่งตองมีการคํานึงถึงการออกแบบที่สามารถปองกันน้ําทวมอันเนื่องมาจากระดับน้ําขึ้นน้ําลง ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงบอย ดวยการออกแบบใหอยูสูงจากระดับน้ําทวมประมาณ 0.15 เมตร และสวนที่ยื่นออกไปสู
แมน้ํานั้น ไดคํานึงถึงการใชวัสดุที่สามารถระบายน้ําไดดี เชน ดิน ทราย เปนตน
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ภาพแสดงบรรยากาศ Harbor Lawn

Harbor Lawn

คือ สวนสําหรับเทียบเรือของผูที่เขามาใชโครงการทางเรือ ดวยการออกแบบพื้นที่ใหมีน้ําเขา
มายังบริเวณสนามหญาและใชเปนที่เทียบเรือ เพื่อตองการแสดงถึงอดีต และประวัติศาสตรของพื้นที่ที่เคย
เปนทาเทียบเรือที่สําคัญของเมือง พรอมทั้งการเลือกใชเสนสายที่โคงไปมา เพื่อสื่อถึงสายน้ํา ความเปน
ธรรมชาติ และความรูสึกผอนคลาย

ภาพแสดงบรรยากาศ Linear Park

Linear Park

คอื สวนทีเ่ชือ่มตอจากดานทศิตะวนัออกของ The Great Lawn ซึง่เปนการออกแบบพืน้ทีธ่รรมชาติ
ใหงดงามดั่งภาพเขียน (Picturesque) ที่สามารถรองรับกิจกรรมนันทนาการตางๆ เชน พื้นที่ปกนิก สนาม
เด็กเลน พื้นที่สําหรับพักผอน
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Phase 2

พื้นที 42.50 ไร
งบประมาณการกอสราง 15 ลานเหรียญสหรัฐ
กอสรางเสร็จ ค.ศ.2004

เปนสวนของพื้นที่ที่ทําการกอสรางเพิ่มขึ้นเพื่อเนนกิจกรรมที่สามารถตอบรับกับความตองการ
ของชุมชน และยังใหความสําคัญกับแมน้ํามากขึ้น ในลักษณะที่ออกแบบพื้นที่ซึ่งสงเสริมใหผูใชงานไดมี
ปฏิสัมพันธกับน้ําในเชิงพักผอนมากขึ้น พรอมทั้งคํานึงถึงการฟนฟูระบบนิเวศวิทยาดวยการเลือกใชไม
พื้นถิ่น และการปองกันน้ําทวม

สวนประกอบของโครงการ Phase 2 มีดังนี้

• The Adventure Playground
• The Brown-Forman amphitheater
• The Brown-Forman Lawn
• Tumbleweed Southwest Grill
• The Promenade
• Walking paths picnic and play

areas

ภาพแสดงบรรยากาศโครงการ Louisville Waterfront Park Phase II
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Phase 3

พื้นที่ 55 ไร
งบประมาณการกอสราง 22 ลานเหรียญสหรัฐ
กอสรางเสร็จ ค.ศ.2010

เปนพื้นที่ที่เนนการออกแบบที่สามารถเชื่อมโครงการทั้ง 2 Phase เขาดวยกัน ดวยการเนนการ
อนรุกัษและฟนฟพูืน้ทีเ่ปนหลกัรวมถงึการอนรุกัษ
พืน้ทีอ่ตุสาหกรรมเกาดวย

สวนประกอบของโครงการ Phase 3 มดีงันี้

• Big 4 Pedestrian Bridge
• Lincoln Memorial
• The Swing Garden
• Lawn areas
• Walking paths picnic and play

areas.

Big 4 Pedestrian Bridge

เปนสวนที่มีเนินเขาขนาดใหญที่ใชเสนสาย
ขดเปนรูปวงกลม มีทางเทาและทางจักรยานเชื่อมสู
Big 4 Pedestrian Bridge เพื่อใชเปนเสนทางเชื่อมไป
ยังพื้นที่อุตสาหกรรมเดิม

ภาพแสดงบรรยากาศโครงการ
Louisville  Waterfront Park Phase III

หลกัการทีไ่ดในการออกแบบ

• มกีารจดัการแกปญหาตางๆ ในการปรบัปรงุพฒันาพืน้ทีร่มิน้าํของโครงการ Louisville Waterfront
Park ที่แตเดิมเปนพื้นที่อุตสาหกรรมรกรางใหกลับมาเปนพื้นที่สาธารณะที่สามารถใชประโยชนไดอยาง
คุมคา และเหมาะสม

• การออกแบบที่สื่อถึงรูปแบบของบริบทของพื้นที่ เชน รูปแบบการไหลของน้ําผานทางรูปทรง
ของแผนดิน (Landform) รูปสามเหลี่ยมโคง และรูปรางของพื้นที่ นอกจากนี้ยังไดมีการแกไขรูปรางที่ไมเปน
ระเบียบ (Irregular Shape) ของพื้นที่ดวยการนํารูปทรงสามเหลี่ยมมาใชประกอบ

• การออกแบบโดยการคํานึงถึงสภาพแวดลอมเดิมของโครงการ ประวัติศาสตรของพื้นที่ให
สอดคลองกับกิจกรรมและโครงการที่จะสรางขึ้น รวมถึงตอบสนองความตองการของชุมชน พรอมทั้ง
สามารถเปนจุดดึงดูดของโครงการใหมีผูเขามาใชโครงการตลอดเวลา

• การแกปญหาน้ําทวมพื้นที่โครงการดวยการเลือกกิจกรรม การทําพื้นที่ลาดเอียง และวัสดุที่
สามารถระบายน้ําไดดีมาใชในบริเวณที่น้ําทวมถึง

• การแบงการออกแบบและการกอสรางออกเปนสวนๆ เพื่อความสะดวกในการพัฒนาพื้นที่
โครงการขนาดใหญ
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3.8.4 งานออกแบบบนพื้นที่ขนาดเกินกวา 1,000 ไร

โครงการ  The Planning of 2007 China International Garden Show Park Area in Xiamen, China

ผูออกแบบ : Atelier DYJG, Beijing, China
ภูมิสถาปนิก : Xiangrong Wang, Qing Lin
พื้นที่โครงการ : ประมาณ 4,175 ไร

ขอกําหนดของโครงการ

1. โครงการนี้เปนการสรางระบบโครงขายพื้นที่สีเขียวให มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการ
ใชประโยชนอื่นๆ ของเมือง เพื่อการพัฒนาเมืองใหม และสรางสวนใหมที่เปนพื้นที่แสดงนิทรรศการถึงการ
พัฒนาในประเทศจีน

2. เปนการสรางจิตสํานึกดานวัฒนธรรมทางภูมิทัศนผสมผสานไปกับประโยชนใชสอยของ
สวนยุคใหม เขากันกับโครงขายของโครงการ ความเปนเอกลักษณของ Garden Show Park นี้สรางสภาพ
แวดลอมที่เหมาะสมกับการแสดงงาน และเปนการวางพื้นฐานของการพัฒนาเมืองในอนาคต

ภาพแสดงผังโครงการ
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สภาพพื้นที่โครงการ

ดวยความรวดเร็วของการเจริญเติบโตของเมือง Xiamen มีการเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็วของ
ประชากรเมืองและโครงการพัฒนาที่ดิน จึงจําเปนที่จะขยายพื้นที่ออกไปสูอาว เชน พื้นที่ของ Almond Bay
กระแสน้ําเดิมที่ไหลจากภูเขาที่ลอมรอบมาเจอกับ Almond Bay กําแพงทะเลทําใหเกิดอางเก็บน้ําของอาวที่
จะสามารถเปนแหลงน้ําฉุกเฉินใหกับเมือง อยางไรก็ตาม มีบอปลาจํานวนมาก ทั้งที่อยูภายในและภายนอก
อางเก็บน้ําซึ่งสรางโดยชาวบานเพื่อสําหรับเปนรายไดเล็กๆ นอยๆ สวนในบริเวณถนนหลัก มีบอปลา ลึก 2
เมตร และเปนพื้นที่สวนใหญของพื้นที่โครงการวางขนานไปกับแนวถนน พบวามีน้ําพุรอนบริเวณนั้นเมื่อ
ประมาณ 2-3 ปที่ผานมา และมีกระทอมกอสรางงายๆ จํานวนมากปลูกสรางอยูในบริเวณบอปลานั้น

ปญหา

The garden show park และ ความปลอดภัยของอางเก็บน้ํา

บอปลาในโครงการกอใหเกิดผลเสียอยางมากกับอางเก็บน้ําในเรื่องความสามารถในการเก็บและ
ปลอยน้ําทวม บอปลาเหลานี้สรางมลพิษใหกับอางเก็บน้ํา ซึ่งทําใหอางเก็บน้ําไมสามารถปฏิบัติงานตาม
ความตองการของเมืองในเรื่องการใหน้ําและเปนพื้นที่อันตรายเสี่ยงภัย จึงแทนที่บอปลาเหลานั้นดวยสวน
นิทรรศการ (The Garden Show Park) โครงการนี้จะชวยปองกันมลพิษทางน้ํา ซึ่งแตเดิมลักษณะทาง
กายภาพบริเวณขอบของบอน้ําจะถูกทําลายโดยบอปลาและสรางผลเสียตอการระบายน้ําทวมและการเก็บ
กักน้ําของอางเก็บน้ํา

ยุทธศาสตรและการวิเคราะห

1. ขนาดของการวางผังพ้ืนที่

โครงการนี้เปนอางเก็บน้ําของภาคมีขนาดพื้นที่ประมาณ 4,175 ไร สํานักชลประทานของ
รฐับาลไดพจิารณาตดัสนิใจวา พืน้ทีพ่ืน้ผวิของอางเกบ็น้าํ ควรจะมพีืน้ทีอ่ยางต่าํ 1,125 ไร เพือ่ความปลอดภยั
ที่เหลือของพื้นที่ประมาณ 1,410 ไร ควรจะเปลี่ยนแปลงเปนพื้นดินเพื่อเปนสวนนิทรรศการ (Garden Show
Park)

จากการพิจารณาและศกึษากรณีศึกษาจํานวนมาก จึงไดขอสรุปวาพื้นที่ 375 ไร เปนพื้นที่
ใหญเพียงพอสําหรับที่จะเปน the garden show park แลว ในการจัดการระยะยาวพื้นที่สีเขียวสวนกลาง
ขนาดใหญจะมีขนาดพื้นที่เกินสมควรสําหรับเมืองใหม ดังนั้นจึงไดลดพื้นที่ลงทําใหมีมูลนิธิและองคกร
จํานวนมากเขารวมโครงการและ the garden show park จะเปนโครงการเดียวที่เสร็จสมบูรณสําหรับการ
เปดตัวแสดงสวน และจะเปนการลดภาระของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ

การวางผังไดพิจารณาถึงการเปนพื้นที่เอนกประสงค เริ่มตนดวยการวิเคราะหโครงสราง
ลักษณะพื้นที่แบบหมูเกาะ เชน ความแตกตางของประโยชนของพื้นที่สามารถจัดการในเกาะแตละเกาะ
แตกตางกันไป ความพิเศษของโครงสรางเหลานี้ไดนํามาเปรียบเทียบอางอิง ถึงลักษณะทางกายภาพ
ลักษณะภูมิประเทศของ Xiamen และเปนสิ่งที่ดีสําหรับการพิจารณาเรื่องการปองกันน้ําทวมและดําเนินงาน
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ใหสําเร็จไปตามขั้นตอน รวมทั้งยังใหพื้นที่ริมน้ํา (waterfront) จํานวนมาก ประกอบดวย พื้นที่ เกาะ 9 เกาะ
1 แหลม และ 1 พื้นที่ริมน้ํา

พื้นที่ดิน มีขนาด 1,293 ไร เกาะสองเกาะถูกใชเปนสวนแสดงนิทรรศการ (the garden
show) และเกาะเล็กๆ อีกสองเกาะเปนที่อยูอาศัยของนกตามระบบนิเวศวิทยา และอีกหนึ่งเกาะถูกใชเปน
ศูนยพฤกษศาสตรสําหรับมหาวิทยาลัยใกลเคียง

พื้นที่เกาะ และที่ดินที่เหลือ ถูกรักษาไวเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพยในอนาคต
ประกอบดวย ที่อยูอาศัย โครงการหมูบาน ตึกสํานักงาน โรงแรม ศูนยรวมส่ือความบันเทิง แหลงอํานวย
ความสะดวกสถานที่พักตากอากาศ พื้นที่พาณิชยกรรม และกิจกรรมนันทนาการ พื้นที่ริมน้ําจะถูกพัฒนา
เปนศูนยรวมโครงขายพืน้ทีส่าธารณะ ในลกัษณะเปนพืน้ทีส่เีขยีวทีม่โีครงสรางใตดนิ ดวยหลักการและเหตผุล
ของการกระจายโครงขายพื้นที่สีเขียวของเมืองนี้ จะเปนมากกวาการเพิ่มความสามารถในการเขาถึง และมี
ประสิทธิภาพมากกวาพื้นที่สีเขียวขนาดใหญพื้นที่เดียว

ผังแสดงวางผังประโยชนที่ดิน

2. ขนาดของ the garden show park

ถึงแมวา พื้นที่ทั้งหมดของ the garden show park จะถูกจํากัดไวที่ 401 ไร ซึ่งประกอบ
ไปดวย เกาะตางๆ เพื่อเปนเกาะแสดงงาน (the garden show island) ซึ่งสามารถรองรับงานเทศกาลตางๆ
กิจกรรม งานนิทรรศการ และเกาะวัฒนธรรม (The Cultural island) ซึ่งเปนพื้นที่สวนยอยของพื้นที่จัด
นิทรรศการ เชนเดียวกันกับพื้นที่ทางเดินริมน้ํา(promenade) ซึ่งเปนสวนตอเชื่อมเกาะสองเกาะเขาดวยกัน
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พื้นที่เดิมของโครงการ มีลักษณะเฉพาะตัว คือ เปนบอปลาขนาดกวางใหญ ไมมีที่สิ้นสุด
ลกัษณะทางกายภาพของโครงการถกูพฒันาและออกแบบใหบรบิทตางๆ  สามารถเชือ่มตอกนัและเปนการลด
งบประมาณการกอสราง เทาๆ กับเปนการนํามาซึ่งโครงสรางพื้นที่ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว บอปลาบางบอมี
การนํามาใชใหมเปนองคประกอบทางภูมิทัศนอยางหนึ่ง เชน เปนบอน้ําและเปนทะเลสาบ บอปลาบางบอ
ถูกถมเพื่อเปนการวางโครงสราง ขนาดสัดสวนที่พอดีของบอปลาถูกเปลี่ยนเปนพื้นที่ที่กดต่ําลงและใชจัด
นิทรรศการลักษณะเปน sunken exhibition space กับ parterres ตนไมตัดแตงหรือสวน บอปลาแตละบอ
คือ พื้นที่จัดนิทรรศการ  พื้นที่ระหวางบอปลาแบงพื้นที่แตละสวนออกจากกันอยางเปนธรรมชาติและเปนตัว
สรางใหเกิดโครงสรางการสัญจรแบบตาราง (grid) ลักษณะเฉพาะของภูมิประเทศทําใหเกิดประสบการณ
และความหลากหลายทางมุมมองแกนักทองเที่ยว และเปนการสรางลักษณะการเขาขมพื้นที่นิทรรศการแบบ
สามมิติ

แนวเสนถนนเดิมถูกปรับปรุงเปน ทางเดินชมสวน (Garden show promenade) ระยะทาง
2 กิโลเมตร มีลักษณะเปนเหมือนกระดูกสันหลังของโครงสรางหมูเกาะ พื้นที่อื่นๆ สําหรับสาธารณูปการ
ประกอบดวย the garden show plaza, show area, exhibition hall, amphitheater, cafe' area และ
footbridge

พื้นที่นิทรรศการสวนและดอกไมที่ประกอบดวยตนไมและสนามหญาในงานแสดง the
garden show park จะถูกเปลี่ยนเปนสวนสาธารณะกลางเมืองสําหรับเมืองใหม เปนการสรางพื้นที่
นันทนาการใหกับชาวเมืองในอนาคต

3. จุดเดนของโครงการ

เปนการจัดงานแสดงการพัฒนาเมืองที่บูรณาการเมืองเขากับสวนสาธารณะ โครงการนี้
เปลี่ยนลักษณะที่ไมเอื้ออํานวยตอโครงการใหเปนลักษณะทางกายภาพที่เปนเอกลักษณ ดวยการตอขยาย
การศึกษาจากเมืองใหม  ดวยความซับซอนที่แตกตางกันของพื้นที่โครงการ และดวยความตอเนื่องของ
บริบทและสภาพแวดลอม

โครงการนี้เปลี่ยนเปนสวนสาธารณะที่มีรูปลักษณทางศิลปะที่โดดเดนสะดุดตา และเปน
แกนโครงสรางของเมอืง การวางผงัสามารถจดัการความทาทายทีแ่ตกตางกนั เปนการรวมมอืกนัของโครงการ
และความสมบูรณแบบในการแกปญหาดวยหนทางแบบศิลปะ เปนการวางผังอยางมีประสิทธิภาพ และให
เปนตัวอยางแนวทางโครงการลักษณะเดยีวกันในอนาคต
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วิเคราะหโครงการ

ผังแสดงระบบทางสัญจรในโครงการ

การวางระบบการสัญจร (circulation) แบบมีแกน (axis)

ขอดี

1. เสนทางสัญจรชัดเจน ไมวกวน มีเสนหลักที่สั้นที่สุด ที่เชื่อมตอกับเกาะอื่น ๆ และมีเสน
ทางวงรอบ (Loop) รองสําหรับระยะทางเดินพักผอนไมรีบรอน

2. ประหยัดเสนทางสัญจรในพื้นที่ใหญๆ

3. เปนกระจายทางเดินไปสูจุดตางๆ ของพื้นที่ไดอยางทั่วถึง
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ขอเสีย

1. ทําใหเกิดเปนพื้นที่ (space) ยอยๆ หลายๆ พื้นที่  หากในพื้นที่ขนาดเล็กจะทําใหเสีย
เนื้อที่ไปเปนเสนทางสัญจร

2. การกระจายเสนทางสัญจรทําใหตองเกิด ทางลัดเพื่อเชื่อมตอในบางพื้นที่

ผังแสดง Zoning System
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การวางผังแบบกระจาย

ขอดี

1. เหมาะกับพื้นที่โครงการที่มีขนาดใหญ เพื่อความสะดวกในการสัญจรและการเขาถึงพื้นที่
ในสวนตางๆ กัน ที่อยูไกลกันมากเกินไป

2. เหมาะสมกับโครงการที่มีกิจกรรมประเภทเดียวที่มีผูตองการใชจํานวนมาก จึงตองแยก
สวนออกจากกัน เชน พื้นที่กีฬา สนามเด็กเลน

ขอเสีย

1. พื้นที่แยกสวนออกจากกัน

2. พื้นที่กิจกรรมถูกลอมรอบดวยเสนทางสัญจร

ผังแสดงระบบ Open space
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การเชื่อมตอพ้ืนที่วาง (Open space) ในพ้ืนที่โครงการแบบเลื่อนไหล (flow)

ขอดี

1. เปนการเชื่อมตอพื้นที่ทั้งโครงการเขาดวยกัน สรางความตอเนื่อง ใหกับโครงการ

2. การเชื่อมพื้นที่วาง (open space) แตละสวนเขาดวยกัน ใหความรูสึกเปนพื้นที่วาง (open
space) ที่ใหญขึ้น

3. เปนการกําหนดภาพรวมที่มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (unity)

ขอเสีย

1. การสรางพื้นที่แบบเลื่อนไหล (flow) ดวยระยะความกวางหรือพื้นที่ที่เทาๆ กัน ทําใหไม
เกิดพื้นที่ที่เปนพื้นที่หลัก
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�ก0@���)���ก-%)���)���� 400 "�����"�� ��)�+; �����������)���#���*��$�!����)��!�%�!�������)��0��!���
��-�ก�� ����-%
��#�";��*������Dก �#��#��.�����!#�����#�����#��)����.�����!#�����#�����#
���$!���� ?�ก����ก�������-����3� ���	)

1) �����#�"0@���#�����";���*�(@�$.����
- (@�-�ก�����(@�0@����2 ����)�$������#�"0@�+"�����ก#�� 80 �'����"�� ���+"��#��ก�� 

90 �'����"����ก-%)�
- (@�$.��ก���	)��D���-�ก�� ����)�$������#�"0@���!#��� 70 �'����"�� ��� 75 

�'����"����ก-%)� ?�����)��;<���#����	
0��
- �Dก ����)�$������#�"0@� 60 �'����"����ก-%)� ?�����)��;<���#����	
0�"

2) �@;�����#��� �#�"	�0��(��5@��:ก���+"��
��ก#�� 3 �'����"��
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3) ��#���0��!��������������+ �#�"	����!��������#�����)�0�����+"�����ก#�� 90 
�'����"�� ���+"��ก�� 1.50 �"��

4) ��#����	
����)�����ก��ก���-� �#�"	����!�����!#���ก���-�ก����#��� 5 �'����"�� 
0��!���-%)�(�#��	�� ��� 6 �'����"�� 0��!���-%)�(�#!���

5) �(���@�0�"(�00��!���(@�-�ก�����0����

4.2.4 �
� ��
�
"


����������������#���ก�����0�/�� ;���@$� ;���@��ก ����#3������� ����#3�	
����
����2�;�	
���� ����#�"	��������	
��$!��������ก������������(@�-�ก�� ?�ก����ก�������-����3� ���	)

1) 0�/��ก13:0�ก���ก����!����������

2) -%)��	
!���������� �#�"	-%)��	
#����	
����#3�	
;���@�;H��ก0@�*����ก��������� 1.50 x
1.50 �"��

4.2.5 ���0

;���@�#��;H J ;H+����� ���(@�-�ก��0�"���������ก;���@+������.���	�#ก���2����
#+; ?�
ก����ก�������-����3� ���	)

1) ��ก13����;���@

2) �#�"ก#������;���@����;H ���;���@�����%
�� �#�"	�����;H02�K���������� 90 
�'����"��

3) �����#��ก���;H�������;���@�����%
�� $!��!"��0"ก��(@��	
���.���	
02

4) �2;ก�3:0��!���;���@

5) ก������)��(��ก��ก��ก����ก

6) ;G�����0�/��ก13:

4.2.6 ���
�(
�

!�������+"��#�����)�0@��ก��+; ���0�"���"���!D���5�	�*�-*����ก+����� �@กLMกก���ก$!�
�����%
��!"��!�%����0	�	
0���ก��!D�+�.� !�ก"	�!�Dก��#�"	.����;H�	
0�"����;H+�������"N2ก�N��

4.2.7 �
��!3.��	(
��
"
 ����
� +4�����	(
��
"


���0�/�� �������.%
�"��!#�������� �#��;<�-%)���	���0"�ก�� +"��%
� +"�"	0�
�ก	�#�� !�%�"	
0�#����������%
��)����ก"��;<��2;0���!�%�������$!��ก�������� ����#���@�$������	�#ก��-%)����
*����ก����� !�%�-%)�������� $�ก�3	�	
��@�������������"	������	
0�"�����)���+�0�#ก "	�#�"
��.��+"��ก�� 1:12 ?�ก����ก�������-����3� ���	)
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1) �#�"ก#���������0�/�� �������.%
�"��!#�������� �#�"	�#�"ก#������������ 90
�'����"��

2) -%)�(�#0�"(�0��%�� ก�3	"	0�
�ก	�#��

3) -%)�(�#���0�/�� �������.%
�"��!#��������

4.2.8 �����6�


0��!���!����)��0�K��3� ������$!�"	!����)��0��!���(@�-�ก��0�"���$.�+���������� 1 !���$�
!����)����)� !�%�����ก��ก"���@�$�����#3�	�#ก��ก��!����)��0��!����2�����
#+; ���������@�$�����!���
�	
(@�-�ก��0�"����������+�?�0�#ก ?�ก����ก�������-����3� ���	)

1) �#�"�!"��0"������-%)��	
!����)��

2) -%)�(�#��������$�!����)��

3) ;���@!����)�� �	
�!"��0"0��!���(@�-�ก�� �%� ;���@�����%
�� ���.���;���@�#�"	�#�"
ก#������������ 90 �'����"��

4) ;G��0�/��ก13:!����)��0��!����2����
#+; ���(@�-�ก�����0����

5) ก������)����%
��02�*�3O: ����2;ก�3:�0��"����&

4.2.9 846�9:	�(
��!�9!�

-%)�(�#���-%)� ���0�/�� ����� ���+ ���;���@ ����"	-%)�(�#����0�"(�0��%��0��!���(@�-�ก��
���0���� ?�ก����ก�������-����3� ���	)

1) -%)���������
- 0@�+"��ก�� 0.60 �'����"�� +"�����;��������	��
- 0@���!#��� 0.60 -1.30 �'����"�� ;��������	�� 1:2
- 0@��ก�� 1.30 �'����"�� ����$0������?�+"�����"	-%)�(�#0�"(�0��%��
- 0@��ก�� 20 �'����"�� ����"	-%)�(�#����0�"(�0��%��

2) ��� ���ก������)� -%)�(�#����0�"(�0����"	�#�"ก#��� 30 �'����"�� �����#����ก��
.������0�/��

3) -%)�(�#����0�"(�0 �����0�/������
- -%)�(�#����0�"(�0��%�� "	��ก13��;<�;2P"#�ก�"�@��
������	���;<���#��D"-%)��	
0	
�!�	
�"

���2��0��-%)�(�#

4) -%)�(�#����0�"(�0��ก��5��� "	��ก13��;<��0����������@��
�� .	)+;��"�0�����0�/��
��-%)�(�#
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4.3 ��!กก
*�ก
��ก�����
����ก�

4.3.1 846�$
�ก
	: "
��'846����;"�ก


ก��#�����!:0*�-�#���"����	
��)�?���ก�� "	�#�"0����/�����"�ก$�ก����ก��������
�-����ก	
�#����?�������ก��#��(����������ก�2�"����� 0�"�������+�!���;M���� �%�

��..!���
�<0�:=
��'

1) ��ก13��� �230"�����������"	(����0����	
ก��0���� ���ก��-����3���ก���ก��0����
��������	)
- �;<���#ก��!�;���*����������Q����ก
- �#�"0�"���$�ก��@'���)�����������)��
- �;<���#ก��!�.��!�%�-��K2:+"��	
�����"�;�@ก

2) *@"�;����5 �#�"����	�����-%)��	
��"	(����0����	
ก��0�������-����3�ก����ก���
ก��0������������	)
- �;<���#ก��!�;���*����.�����Q����ก
- �;<���#ก��!��@;��������#�����
- �;<���#ก��!��������#�K	ก��������)��
- ��ก13���LG���ก�5?���� +��ก� �23!*@"� ��5����" ������0	��ก#�������:

?����0����	
ก��0����

3) ���+"� J -��K2:+"� .�����-%.!�%�-��K2:+"���"	(��������#30����	
ก��0�������	)
- ��ก13���LG���ก�5?���� +��ก� ก��@'��!�%�ก���(��#�"���� ��5����"

�#�".%)� ����23!*@"�?����0����	
ก��0����
- 0*�-*@"�0��;M��:?����0����	
ก��0����
- �#�"0�"���$�ก��@'���0	��!�%�ก��0������0	��

��..!���
�<0�:�
ก
=

1) #�������: �;<��!������-��������"K��".��� "	(����ก��-����3���ก����@;���
����� ���ก����#����5�����������	)
- ��5���ก���(����0	�#�"����"����?�ก$������.�#��#��
- ก��$.��0�K��".���

2) �" ���K�-�����#�"��D# ��5��� ����#�"�2��������"��"	(����	)
- ก�����ก��#�����ก�5����+;$������
- ก���������ก�5*��$����*����ก�����
- ���ก�������������	
ก��������?���0���������
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3) R� ;��"�3�#�"�	
����#�"�2�������R� "	(����	)
- �;<���#ก��!��@;�����ก13�?���0�������ก��"#�K	$�ก��ก��0����!�����
- �;<���#ก��!��@;�������ก��������)��
- �;<���#ก��!�#�02�	
��$.�$�ก��ก��0���������

4) �23!*@"� ;M����������*@"���ก�5���	
+�ก���#��"	���K�-����0*�-�23!*@"�?����
0����	
ก��0����

��..!���
����
��!�9!�

1) ��5�	�*�- ����!���!�%���5��������5�	�*�-�	
����ก��!�%�+"�����ก��$!�"���!D���ก
��#����� "	���K�-����ก����ก�����������	)
- �;<���#ก��!��@;��������5���ก��#������!��������
- �;<���#ก��!�����!��������5������;���@-!�������
- �;<���#ก��!�.��!�%�-��K2:+"��	
�����"�;�@ก�-%
��ก�����;<�0#�!���"

2) �0	�� �����23*�-����!����	
"�����0	��?������"	(����	)
- �;<���#ก��!���5���ก��#������!������ก��ก����������#�����
- �;<���#ก��!�ก����%�ก$.�#�02�-%
�.�#�@'��!�%�;G��ก���0	����ก#�
- �;<���#ก��!�#�K	ก���#��2"�23*�-����0	����������0	���	
+"�����ก��

4.3.2  �"�:"ก
	
�9!��
"
 ���ก
��ก���0����
"


1)  �"�:"ก
	
�9!��
"


ก��#��(�������"	�#�"0����/"�ก$�ก��;G��ก���#�"���� ����#�".%)� ����"�0@�*��$�
����� "	#�K	ก�����	)

- !����������������+;�����5��#����ก-��#���ก �-%
�$!�+�����0�������:�����	
02

- �;H.����;H�����5�!�%� - $��  �-%
�$!�����ก��ก��ก���$!���"���ก������� �#����
(��������5��#����ก J ��#���ก$!��;<�(������ ��%
����ก�0�������:�����
�� ���$!���ก���ก������	

����

- !��������;H�����5�!�%� J $�� �;<���5�	
����"���+������)�;S '�
�.�#�����#�".%)�
��ก+;

- $�����!����	
+"�0�"���#�������+���"�	
ก���#"�������� $!���ก���*@"�0��;M��ก��"
����.�#���������ก�"$!��ก�.����" �.�� ��#���+"�
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2) ก
��ก���0����
"


ก����ก����@;���������;<�;M�����	
"	�#�"0����/�������
����ก��;G��ก���#�"������ก
*����ก �@;����	
"	�#�"�!"��0"���;��0��K�*�-ก��;��!��-������ �������;<��@;����	
"	-%)��	
(�#����
�	
02���"	-%)��	
$.�0��"�ก�	
02 !�%����ก���#+�#�� ����"	�����0�#���!#���-%)��	
(�#*����ก���-%)��	
$.�0��
*��$�����������	
02 ��%
����ก;��"�3�#�"�����	
�ก�ก���������#�"����(����;�%�ก��������;�(����"
ก��-%)��	
�;�%�ก����� �"%
������"	-%)��	
(�#����กD��0��(�$!�;��"�3�#�"�����	
����"�$�����������#� $�ก�3	
�	
"	���-%)��	
$.�0������ก�� �@;����	
0��(�$!�"	�����0�#�-%)��	
(�#���-%)��	
$.�0���
��02 �%� ���ก����ก
�����"� �%� ���0	
�!�	
�"���2��0 ���0	
�!�	
�"(%�(�� ����@;��#��� ��"����� 0��!����@;���������	
"	�����
0�#�-%)��	
(�#���-%)��	
$.�0��0@��	
02�%� �@;���0	
�!�	
�"(%�(���	
"	���:ก��� ����)�!�ก����ก����ก����@;���
�	
0��(�$!��ก�ก��;��!��-������$������;�����ก�5���# +"��#���%�ก�@;����	
"	�0������@;"�ก ����#�
��%�ก�@;����	
"	-%)��	
(�#������
�� !�%�"	�0������@;���� ��ก��ก��)�$�ก����ก����@;���������#����������
�#�"�!"��0"$�ก��$.�;��?�.�:��ก;M����K��".���*����ก �.�� ก��$.��0�K��".��� �#��.��ก��

4.3.3 ��;�+�'*+�����
"
 ���ก
.!�846����	(
�<
�*��
"


1) ก
.!�ก�?(�846����*+���� ?���
#+;"�ก����-%)��	
$.�0�� ��ก�;<� 3 0�#� �%�

- ����������	 (Public Zone) �;<�0�#����!���?���ก�� ��*����ก0�"�������
���+� �.�� 0�#�-�ก��� ������!�� �����������	
����ก �	
����

- ����ก���������	 (Semi Public Zone) �;<�0�#��	
�.%
�"���ก��0�#�0�K��3� ��
*����ก0�"����������+�?�ก�������ก������!����	
 �.�� 0�#��0���� 0�#�����#�����"@� !���������

- ������� (Private Zone) �;<�0�#����RP�����!�� �.�� 0�#������� !���;��.2" 0�#�
�กD���ก0��

Public Zone

Parking

Hall

Restaurant

Toilet

Semi Public Zone

Exhibition

Library

Guest Room

Private Zone

Work Area

Meeting Room

File Storage

Toilet

Main Entrance

�9�<0�:����ก
.!�ก�?(�846����*+����
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1) ��
�!�ก
 ��
�@�

Work Area

Meeting RoomFile Storage

Toilet

Reception

Exhibition

Library

Guest Room

Toilet

Parking

Retail Shops Hall Restaurant

"#$$%&'()*ก

,-.'/).'012

SERVICE

�9�<0�:����"	
��!�8!�A'���846����*+����

4.3.4 �� <�����
"
 ���0������� ��
���*�ก
��
�
*+�

ก������;���*�����������)� �;<�ก��������";���*����0��;M��ก��" '�
��;<�ก��������"
;��?�.�:$.�0�� +��ก�

1) 0��;M��ก��"�-%
�ก����@���5��

2) 0��;M��ก��"�-%
�0�K��3@;ก��

3) 0��;M��ก��"�-%
�-���.�ก��"����2�0�!ก��"

4) 0��;M��ก��"�-%
������.ก��

5) 0��;M��ก��"�-%
�ก��ก��"���5�0��

6) 0��;M��ก��"�-%
�������ก��

��%
����ก�@�"%��	)�;<��@�"%�ก����ก���*@"�0��;M��:��%)����� ?���ก����2��ก1:LTU�L@�!����)�� ���
0��;M��ก��"�������+;�-%
�ก��������ก�� ������ก��#��������0��;M��ก��"�-%
�������ก�� '�
��;<�
�����0�K��3��-%
�0���;��?�.�:$.�0��$�ก��ก��"������������ก�����?���ก�� ;��ก���#�

1) ������-%
�������ก��;���*� ACTIVE �;<�������	
0���;��?�.�:$.�0������������ก��
?�(@�$.�������;<�(@��%�;\����� !�%�������#"$�ก��ก��"��� �-%
���กก�����ก�� �%
����� 0�2ก0��� +��ก�

- �����������ก���-%
�ก��ก	]� �.�� 0��"ก	]� ��"���'	
�" ^�^
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2) ������-%
�������ก��;���*� PASSIVE �;<�������	
0���;��?�.�:$.�0��������
���$� ?�(@�$.������������#"ก��ก��"$�Q���(@�@ �-%
��#�"�-���-��� ������� -�ก(��� !��#�"�@� +��ก�

- �����������ก���-%
��#�"������� �.�� ?��*�-����: ?������ ^�^
- �����������ก���-%
�ก��-�ก(��� �-���-��� ����#�"�@� �.�� -�-�K*�3O: !���0"2

5@��:���ก����ก������	
�# ^�^

�!	��(
�=0��'�:ก
�!ก�(�� ����	

5@��:���ก����ก������	
�# �;<�������	
$!����"@�����& �ก���ก������	
�# '�
�����;<�������	
�#
�����Dก �����ก�2�"������	"	ก��$.�0��!���& ����� ?�"	;��?�.�:ก��$.�����	
��ก����ก��

1) �@;���� ��ก13� ���0	0�� ���0��;M��ก��"������+"�?��������#�"0�$����
��ก������	
�#+;��ก0*�-K��".���

2) �����5@��:���ก����ก������	
�# ���"	ก��$.����!���& ;���*� +��ก� 0�#��	
���ก��
����!����	
 0�#�;��.�0�"-��K: 0����	
�����0����" 0�#�-�-�K*�3O:!�%�0�#��0������5ก�� ������!��
�����������	
����ก 0�#�-�ก���0��!����;<��	
-�ก(��������ก������	
�# !����)��

3) ����!����	
��)� �#��@�$�����#3�	
��ก������	
�#(����;<�����#�"�ก +��ก� ����#3�������
!�%������ก !�%���@�$�����#3�	
�;<��	
�#"!�%�"	0�
��	
��ก������	
�#0�$� ���������#��"�$!���#�����+;����
��#��5�:�	
0#���" ��������;<��2�	
�������+������#�

4) ���?���ก��"	-%)��	
ก#����#��"�ก �����5@��:���ก����ก������	
�#�	)���ก�������ก+;
��"�2����& +� ?���$!�"	ก��ก��"���;��?�.�:$.�0������& ก�� 0�#��������������)���)���@�ก��
;��"�3��ก������	
�#�	
"� �������#������5@��:���ก����ก������	
�#�	
"	��@���)�!"

�@;���0��;M��ก��"�	
�!"��0"$�ก�����"�$.�$�ก����ก��� ����;<���������$�"@�Q�����
��ก13����0��;M��ก��" ?�-����3�$� 3 ;���D� �%�

1) 0��;M��ก��"-%)���
� (Local Architecture Styles) �;<�0��;M��ก��"�	
"	#�#�n��ก��"�
��ก�	� ���;<���ก��ก13:$������-%)���
���)�& �.�� 0��;M��ก��"-%)���
���)� 4 *�� '�
������*��"	     
��ก��ก13:�	
��ก����ก��
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#�$%&�'( #�$�	���((ก%)*+�%&�'(

 

#�$ก,�� #�$-�.

����
  : http://suebpong.rmutl.ac.th/Vernweb/index1.htm

2) 0��;M��ก��"��#"0"�� (Contemporary Architecture Styles) �;<�0��;M��ก��"�	
(0"
(0���@;���-%)���
���#"ก���@;���0"��$!"��	
�;�	
���;��+;��"�2�0"��

3) 0��;M��ก��"0"��$!"� (Modern Architecture Style) �;<�0��;M��ก��"�@;���$!"�& �	

+"�������ก1��@;�������	��	ก���+; "2������;M��2�����������

4.4 ��"'��ก������
���
����ก� ���	:A����.���
�
*+�*�ก
��ก���

$������!��
�& ��"	���:;��ก�������-%)�Q�� �.�� -%)� (��� .����;H ;���@ !������� ���+
!����� ;��ก����#"ก���;<����:�����

4.4.1 846�

�;<�0�#�$.�0��;��ก��ก��ก��"����& �	
��@�$��������"�ก���#��� ��)�$�����������ก
����� ���!����	
����)��!��ก���(@�$.���������0�
��������& ���#�����)��!��ก��0@���� �0� ���Q����ก��"
����� ?���
#+;0�"�������.�����-%)���"#�02?���0���� ���	)
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1) 846�"��ก�� ������ก�;<� 2 ��ก13� �%�

- /'0�$(�ก�*�&,�(-�1*� ���ก�������ก�	�!������*��$�"	ก���0��"�#��!�Dก�0��
�-%
��-�
"�#�"��D��������#�"0�"���$�ก����������

- /'0�$(�ก�*��2�%�34�56 "	��ก13��;<��(�� !���0����D��@;��ก?����� ��ก��)���0��
+;0����	
ก��0���� ���#�ก#����?���0�������#��;H����#����ก�	�

$�ก����ก���-%)����ก�	� (@���ก����������������ก13�ก��$.����-%)�$�����#3��)�
�-%
�ก��!��)��!��ก����2ก ����;<��	
"�$�ก������#3�#�"0�"���$�ก�����������-%)�?���0���� +"��#�
�;�	
���;��ก��$.�����	
�;<�ก���-�
"�)��!��ก$!�ก��-%)� !�%�$!�-%)���ก����)��!��ก�	
"�กก#���	���ก��	
���+�
�����$!�?���0������ก���#

2) 846� ��Xก �;<�#�02�	
(�����ก�!�Dก �.�� ����!�Dก ���!�Dก ����(��-%)��!�Dก ���"�
;��ก��ก���-%
����!����	
�;<�-%)������ ���:;��ก���2ก0�#��	
�;<��!�Dก������!�%����%���#��)����!�%�0	ก��
0��" �-%
�;G��ก��0��"ก�ก����?���0�������0	��#�"0�"���$�ก������)��!��ก -%)��!�Dก"	�#�"0�"���$�
ก������������������+�	 ���กD"	�	���ก�$�ก������)��!��ก����2ก ����)��#�"0�"���$�ก������)��!��ก
���?���0��������(���ก������#3��ก#�5#ก�

3) 846�,�� ����)��!��ก�	
(�����ก+"��;<�!��ก �.�� ���+"� ��+"� ���"�;��ก��ก��?�ก��
$.��t�� 0ก�@ !�%�������)���ก13�����& !�ก"	ก��$.����-%)��	
��������)��!��ก"�ก �#���%�ก$.�+"��	
"	���
!�����$!/���)��;<�?���0��������)��!��ก !�%��-�
"�#�"�	
$�ก��#���� �-%
�;G��ก��ก��-���������-%)�

4.4.2 9�!�

�;<�0�#�;��ก����������$���#�
� �	
;ก;G��(@�$.�0��*��$��������ก0*�#��#���"*����ก
���ก�)�!�%�����-%)��	
$.�0��*��$������$!��ก��;<��	
#�����"ก��$.��������& 0�"�������.�����#�02+�
���	)

1) 7���$(�ก�*�%��89%&,3ก&,�(-�1*� �;<�(����	
$.�ก��(@ก�!�Dก�0��"��������ก�	�$��	
 ?�
"�ก"�ก$.�$�0�#��	
�;<�(�������)��!��ก !�%�(����	
����0�"(�0ก���)������#�".%)���@��0"� �.�� (��� ����)��
�#��������ก��'�"$�(���0�#��	
0�"(�0ก���)��!�%�-%)��� �����0	$�0�#��	
0�"(�0��ก�5

2) 7���$(�ก�*��2�%�34�56 �;<�ก��!���(������ก�	��������ก?�����(��� ��ก��)����
ก��������"����0����	
ก��0�����-%
��ก��)�����)�ก��?���0��������� ?�ก��RM��(���!�Dก$�(���0����D��@;
���?���0��������� ��ก��)����ก���.%
�"�	
!������ ����#������ก�	��	
"	�#�"!������0@��������#3�2
�	
�.%
�"��!#����(��(���0����D��@;���?���0��������� �����%
��"���กก���0%
�"0*�-����(���!�Dก�	
RM�
*��$�?���0�������(��� �����$!��0	�0*�-ก�����ก������#�!���

3) 7���:$��%$���%&,3ก;,	<9. �;<�(����	
$.��!�Dก���+"�"��;<�?�������� ���"$.��;<�(���
*��$������ ����#��-�
"�#�"��D����$!�ก��?���������#�ก���0��"�!�Dก������������ !�%���#����
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"2"�-%
��-�
"�#�"0�"���$�ก������)��!��ก����L��:������: �ก����*��$� ��ก��)����;H����#�#�02����&
�.�� ��;'�
"���: +"�ก���� !�%�'	�"��:���: �;<����

4) 7������=>ก�( �;<�ก�����#�02�	
"	��ก13��;<�ก��� �.�� ��Q !�� !�%����ก�	���D�� "�ก��
���;<�(����#�;@�ก�� ?�"	��)�(�������)��!��ก ���+"�����)��!��ก ����"	ก���0��"�#�"��D�������(����#�
�0���D�������!����;<�����& ��)��	)��������!#���(���ก��ก���0���D�!�%��0�?���0�����#��0	���!�Dก!�#ก2��
�-%
��-�
"ก�����ก����!#���ก��

5) 7���ก�>�(?(�$�� �;<�(���*����ก������	
�����กก���ก-���"ก���?�!� !�%�ก��
���?�!� !�� !�%��(�����ก�	��0��"�!�Dก ���"����ก��ก��?���0����������#��2;ก�3:?�!� ก����ก
����������)�(���ก�2������������������������;�������)��!��ก�����2ก��)�!"�	
�ก���)�ก����#(���   
��)��	)�����������������#�"0�"���$�ก���������"������0�
�0���%�� ��%
����กก���ก��(����+!# �#"���
�)��!��ก�����#(������ ?��2;ก�3:?�!��	
��ก��?���0�������������"	����#��-	��-����(���ก������#3
��ก#�5#ก�

4.4.3 +(�� �Y� ���0 ������
�(
�

@�(�%6A= �����;<�.����;H��#������.����;H��#��)� ?���
#+;���$.�.����;H������$�ก��
�.%
�"-%)��	
L�ก!��
�ก���	กL�ก!��
�?�0�/��(������;���@ ���$.�ก���.%
�"ก��"���!D��#�!������� ���
$.�.����;H�����)�0��!����.%
�"���-%)��	
��!#���.�)�

ก����ก���.����;H$���#��� �#����������ก��;G��ก��ก���ก��������0�
������+;$�.���
�;H��)��#� ?�ก������)����ก���ก �#"�������!������.���������#�02�	
$.�����)�#��"	�#�"�0	
���	
��
�ก�*��ก��(@�$.�0��!�%�+"� 0�#�ก����ก���.����;H$���#��)� +"��#�"	.����;H$ก��-%)��	
��������!�%�$ก��
.������+ �-���������$!��ก�ก��-���ก!ก��"+� �#���ก���$!�"	����!�������-�
""2"$�ก��"��!D�
���"	ก��0���@��!�%�.����;H�-%
�;G��ก���)��R�����"�$������

6�	�5 "	!����	
$�ก��;Hก�)�.����;H������ �-%
�;H���"-%)��	
$.�0�����;G��ก��(@�$.��������ก
*������& *����ก-%)��	
����#3�	
�@ก;Hก�)��#�;���@ ������"��ก13�ก���;H���;���@ ���.�����#�02
���	)

1) �!กZ%�ก
 �Y�������0

- 6�	�5?��%6A= ����ก��-%)�!���;���@$�ก���;H �#�����)���#!�2;���@;G��ก��ก��
�;Hก����ก�0	�!�� $�����	
"	(@�$.�����	
 �#�"	ก������.����-%
�ก��"���!D� ;G��ก��ก���;Hก����กก��
(@�$.����RMu�������" ก�3	�;<�;���@!�	+L�����;H����!�.���!�	+L�������)��2;ก�3:$!�;���@;H+����

- 6�	�5?��%,'�(� �#����������ก��;G��ก���)������0@���#���������#�"0@����K�3	;���@
�#"����)��!��ก���;���@$!�0�"����;H+�0�#ก ����2;ก�3:;��ก��.2�����%
������& �#�"	�#�"
��������0*�-��ก�5����#�".%)�
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- ���0�
� �4���[(�� �!"��0��!���$.�*��$��������%
����ก+"�0�"���;G��ก���)��
�" ����#�".%)���ก*����ก+�	�����	
�#�

- 6�	�5?��%BCD+9 �!"��0��!���$.�*��$��������%
����ก+"�0�"���;G��ก���)�� �"
����#�".%)���ก*����ก+�	�����	
�#� ��ก13�����	
'���-��ก�����$!��-%)��	
$�ก��$.���� ����#���#�
0���#�"ก#������.����;H!�����ก-�������	������$!��!"��ก��ก��$.����

2) +�:����	!��?

- ?��6�	�5%&,3ก $.��!�Dก�;<�#�02!��ก$�ก��(������;���@����2;ก�3:;��ก�� ?�
(�#�������!�Dก����"	ก�����%���-%
�;G��ก��0��" !�%�(�����ก�(��0�����0 !�%����@"���	�" �;<����
��)��	)$�ก��$.�;���@����!�Dก�-%
�ก����+L �����������������@;���$�ก������.���ก���ก '�
�0�"-��K:ก��
�����ก����+L ���0�$���������+;�	)

�
�$
�          
UL

"	
���,^
846����ก�.ก������*�� :  �_�ก�.ก �:� ���*��	�

�

� 6x6 ��.

A 3 .". +"�$!�"	ก���ก

B 1 1/2 .". 0.06 ������"��/���

C 3/4 .". 0.84 ������"��/��� ����������#+"��ก�� 1,370 "".

D 1 1/2 .". +"�$!�"	ก���ก

E 3/4 .". 0.46 ������"��/.����0� ������������#+"��ก�� 1,370 "".

- ?��6�	�5<9. ?���
#+;"	!�����ก13� �.�� ���;���@ก�#�*��$��;<�?��������
*����ก;H����#�#�02ก�2(�# ���;���@��%)���� '�
������ก.�)�+"���%)����!�%�#�02(0" ������;���@     
�@กLMก '�
�$.��(��+"���%)������)��@;�;<�ก������������������ ����������ก����-%
�������!�%���    
�(��+"� �@กLMกก���ก !�%�����ก�D �;<���� ���;���@+"��#�;G��ก��(�#�#�ก�����%���)������ก1���%)�+"�
���������#�0	!�%�0��;G��ก��� �-%
�;G��ก��;���@+"���ก�)�� �#�".%)� ����0�� '�
��;<�0��!�2
$�ก��(2ก�����0%
�"0*�-

- ?��6�	�5ก�	4ก ��#���ก���ก�#�$.�.���	
�;<�ก���ก���*�� �.�� ก���ก
��"�;��:�����"���� ����#��������������!����	
�!"��0"+"��0	
�����ก����ก�0	�!��

&�.����� "	!����	
$�ก���.%
�"ก��"���!D���!#���-%)��	
�	
�@ก����ก�)��#�(��� �#"������:
;��ก���	
�.%
�"���*��$������ก��0*�-�#���"*����ก����� �.�� �0�K��".��� ����" �;<���� ����
��"��ก13�ก���;H���!������� ���.�����#�02 ���	)

1) �!กZ%�ก
 �Y�������
�(
�

- ?��6A=��+ �������ก�5 0% ����#�"0������� 0�"�������;<�������$!/�+�
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- ?��%6A=$5� �������ก�5 100% ����)����� ����#�"0������� 0�"�������;<����
���$!/�+�

- ?��ก�	1>.�$��2� �������ก�5 100% ����)����� ����#�"0������� ;G��ก��R�
�3��;H+�

- ?��ก�	1>.�&��+ �������ก�5 100% ����)����� ����#�"0�������

- ?��%,'�(�;����? �������ก�5 50% ����)����� ����#�"0�������

- ?��%,'�(�;����0� �������ก�5 50%

- ?��%ก,3=&9>� �������ก�5 100% ����)����� ;G��ก��R��3��;H+� ;H���ก��
"���!D� ;��*�� ��ก�5��
#+�"�ก 0�"�������;<�������$!/�+�

- ?��&9>� �������ก�5 100% ����)����� ����#�"0�������

2) +�:����	!��?

- &�.�����:,&	 ก����%�ก$.�!�������?�!��#�����������)������#�".%)� ?���
#+;#�ก�
�!�Dก�#�.2�0��ก�0	 !�%����%�����-%)��#�0	ก��0��" ก������%���ก�����#�0	�	���"�����	��ก�@�	��� !�%�
?-�	+#������+�: �#���#��+"�$!��)��'�"����0@�*��$�#�ก�(������������!�%��@����& �	
;��ก\��(�##�ก�

- &�.�����<9. ก����%�ก$.�!�������+"��#����������ก��;G��ก����%)�#�ก�+"���ก�)��
�#�".%)� ?�ก�����%��(�#�#�#�02���)������0�� �#"���ก�����%��(�#;G��ก���"���	
ก�ก����%)�+"�
��#�ก�.���2�0	�!��

ก����ก������!��������#����������������ก���ก����#�"!��$!�0�"���������
�";���+�?�+"��ก�ก��?ก����!�%�����#����ก�0	�!��+� ��)��	)0�"����0��"�#�"��D����+�?�ก��
����-%)��	
ก���ก���!������� !�%��-�
"#�ก��-%
�����ก���ก�	
"	-%)��	
���$!/�$!���Dก������D����0�"���
�������";���+�

4.4.4 �!�,�

�;<�0�#�;��ก�����������	
(@�$.������$.�0��!�����)���0@�-%)��	
*��$�������	
��@�����0@�ก#��
!�%��
��ก#��

1) �(	���ก������!�,�

- ,5ก��0�;,	,5ก�(�?��<= �;<�0�#�;��ก���	
0����/������+�-����ก	
�#����ก�����!#�
$�ก��ก��#��)������(@�$.������ ?��	
�������@ก��)�����@ก�����)�"	���2��"ก !"�� (ก ก����#�
N����	
 55 (-.5.2543) ��ก��"�#�"$�-����.��//����#��2"����� -.5.2522) ��ก�!�%���ก��)��
��
��"ก !"�����# ?���
#+;�#�"ก#�������@ก���+"��#�����ก#�� 280 "". �#�"0@�����@ก��)�+"�����ก#��
100 "". ���+"�0@��ก�� 180 "". ����#����"2"��������� 60 ��5�ก����#��� ��)��	)�����0�#���!#���
�@ก��)�����@ก��� !�%��#�".��������+����"	��5��	
�!"��0" �%� ��!#��� 30 ��� 42 ��5� ����#�"	
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ก������)��"@ก���+ ?�ก���%
�0�#��"@ก���+�	)+"��ก�� 1 1/2 ��)# !�%�"	ก�� �'���������ก������)��"@ก
���+�-%
�;G��ก��(@�$.������-���ก���+

- $��9ก�.��E(�?��<= �#�"	�#�"ก#��������������"�	
ก !"�����2 ��)��	)���
��ก���#�ก���กก��#������!:$!��!"��0"ก��0�0�#��������ก��"�21�: �%� ����������	
02���+!��ก���
���������"	�#�"ก#���+"�����ก#�� 1,100 "". !�%�ก�3	"	(@�$.����������ก#�� 49 ���#�"ก#������+����
+"�����ก#�� 900 "". ���ก�3	�	
���+"	�#�"ก#���"�ก�ก��+;�#��-�
"��#ก���ก����#3ก�
�ก����#�"ก#���
������+��)�

- ���ก���ก?��<= �;<�0�#�;��ก��������+�	
"	+#� �-%
�;G��ก��(@�$.����-���ก
���+ !�%�.�#������#�#����)������+ �#���ก�����#ก���ก$!�"	�#�"0@�+"��
��ก#�� 900 "". ?���
#+;
�#�"	�#�"0@��	
 1,100 "". �-%
��;<�ก��;G��ก��(@�$.����-�����#�ก�ก��-��!�����ก���+ �����ก13�
���"%������#ก���ก�#�"	����#�"ก#���;��"�3 45-50 "". ��%
����ก�;<�����#�"ก#����	
-��!"��
ก��ก��ก��"%����"�21�: $�ก����ก���"%������#ก���ก�	
"	�#�"ก#����ก�� 50 "". �#�"	ก���-�
""%����
0���������#3�������

- @��/�ก?��<= ก����ก���.��-�ก��
#+;�#�"	�����#�"ก#���+"�����ก#�� 1,100 "".
!�%�+"�����ก#���#�"ก#���������+!��
���5��� ��)��	)�#�"ก#���������+����;��5��ก0�
�ก	�#�� �.��
��#ก���ก !�%����;���@����#3.��-�ก���+�	
����ก���;H���ก	�#��!�%��-%)��	
ก��$.����.��-�ก���+

2) �!กZ%�����!�,�

- ?��<=��� �#�"	.��-�ก�2ก& �#�"0@� 3,600 "". �-%
�$!�(@�$.����"	�2�%�-�ก

- ?��<=;??&�ก%6,*�+�1>ก1�� ���"	��ก13��;<��@;��# L !�%� U ���#���ก����ก���
?��#�"ก#���������+�	
�;�	
����5����#�"	�����	
����ก�� ���$�ก�3	�	
�;<����+!�ก�;�	
����5��������#
U .���#������ก�����!#���-%)����+�#�"	�����#�"ก#����	
+"��ก�� 300 "". �-%
�;G��ก��ก��ก��#-��

- ?��<=;??%�*+�&�ก)�ก ��ก13���������+���?��� �#�����������@ก������+
$�0�#��	
�;�	
����5�����"	��ก13��;<���
" '�
��ก��#�"�0	
��$�ก��$.������%
����ก�#�"������0�#�;���
�@ก����	) �#�"	�#�"ก#������������ 150 "".

- ?��<=%�*+�;??:$.� ��ก13�����@ก����	
"	;������!��
�����;<���
" �������
�������@ก����#�ก#���+"�����ก#�� 250 "". ����-%
��#�";��*�����(@�$.���� ��5"	#�$�0�#�?���
#�ก�"������+�#�"	���+"�����ก#�� 2 ���� ����#�"ก#������+

- ?��<=%�*+�;??%ก,*+� ก����ก���!�%���%�ก$.����+�#	������ก�	�# �#�$.�
0��!����2�	
�;<������)���-��51 "	ก��$.����+"��������)� !�%�"	-%)��	
���ก���+"�0�"���$.����+��ก13�
�%
�+� �-������+��ก13��	)"	�#�"�0	
��0@�$�ก��ก��#-�� ?��������@ก����	
#���ก;���������
��ก"� 300 "". ����+"�����ก#�� 190 "". ��������!�%�5	�1��"%
�(@�$.������ก��#��)������++"��#�����
ก#�� 2,000 "". �#"����#�"0@���!#����@ก����	
+"��ก�� 240 "".
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3) +�:����	!��?;"���
��!�,�

- ?��<=<9. ;��ก����)���ก���:;��ก������& �	
�;<�+"� �.�� �"����++"� �@ก��)�
�@ก���+"� �;<���� ก����%�ก$.����+.���	) �#�@����ก1���%)�+"���ก0*�#���ก�5 �)�� �#�".%)� +L ���
�"���	
ก�ก����%)�+"�

- ?��<= $�,. 0������)���กก��!������ก�	����(@ก�!�Dก�0��"*��$� ก����ก���
!�%���%�ก$.����+ �0�. �#�����������#�"0�"���$�ก������)��!��ก ���ก���������ก��'�"$!�ก��?���0����
�-%
�;G��ก���!�Dก�0��"*��$��ก�0��" ���;<��!�2$!�?���0����-������ �����%
��"���ก���+�	
��@�*����ก
���������0�"(�0�)��!�%��#�".%)���@�����#��

- ?��<=%&,3ก ;��ก����)���ก���:;��ก������& �	
�;<��!�Dก �.�� �"����+�!�Dก   
�@ก��)��@ก����!�Dก ;��ก��ก��?�ก���.%
�"!�%�$.�0��ก0"� ?����+�!�Dก"	��)����0����D��@;���
;��ก������)�!������ ����#����������ก��;G��ก���!�Dก�	
�;<�?���0����!��ก��ก�)������#�".%)� '�
��;<�
�!�2$!��!�Dก��)�0��" �#�ก�������(�#�!�Dก�#�0	ก��0��" ���ก��;G��ก��ก��-�������"%
�0�"(�0�;�#+L
�#�ก����0	ก��+L!�%�!2�"�#�#�02ก��+L �.�� ��;'�
"���:.��ก��+L �;<����

4.4.5 ��!�"


�;<�0�#�;��ก����02�������� �	
$.�;ก;G��(@�$.�0��������:;��ก���%
�& *��$��������ก
0*�#��#���"*����ก �.�� � �" R� �;<���� !�����"	!�����ก13����;��ก����)���ก!���#�02 ���	)

1) 0������!�"


- &,��$�;??��? (Flat Roof) �;<�!������	
"	��ก13��#�".���;<�-%)�(�#��� ก��
��%�ก$.�!�������ก13��	) ����"	ก��;���(�#!�����$!�"	�#�"����	������!��2������)����!����� '�
�
0�"������+�?�ก��;���(�#��	���	
?���0���� !�%�ก��;����	
�#�"!�����.�)�#�02;@(�#!����� ��)��	)!�����
������"	;��?�.�:$�ก���-�
"-%)��	
$.�0��$!�ก����#����� ���������@�$��	�#�"0�"����	
������)��!��ก+�

- &,��$�4��� (Gable Roof) (%�!�����"	�#�"����	���� 2 ���

- &,��$�6KD�&+� (Hip Roof) (%�!�����"	�#�"����	���� 4 ��� ;G��ก��� R�
+�	�2ก���

- &,��$�%/8�&9�;&�� (Shed Roof or Lean-to Roof) (%�!�����"	�#�"����	��
������	�#

- &,��$�6Cก7*%�'0( (Double Lean-to Roof) "	��ก13������!������-��!"��!��!��
!���.�ก�� ���"	����)�����������.�ก�������# ����#�����(�ก���ก��R��-�
" ��%
����ก.������)�
4 ��� �;H�������R���D"�	


��)��	)�#�"��.�����!�����"	(����ก��������)�����!����� '�
�!������	
������)��+"�	
���0	
�����ก����
#'�"����)������0@����� �;<�(�$!��!�Dก�0��"$�-%)��LG��0�.��)�0��" ���$!��#�"0�"���
$�ก������)��!��ก���?���0������� ?�!������	
"	�����#�"��.���
���#��������ก��'�"�-�
"
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2) +�:����	!��?;"���
���!�"


- &,��$�$(�ก�*�%��89%&,3ก �%� !������	
���ก�������ก�	����(@ก�!�Dก�0��"!������
����#�;H���!����#�#�02ก��'�"����& �-%
�;G��ก��(�#���ก�	��0%
�"0*�-��กก���%������#�"%
�0�"(�0
�23!*@"�����#�".%)�����ก���#

- &,��$�:$����.��%&,3ก ;��ก����)���ก���:;��ก������& �	
�;<��!�Dก �.�� ���
�!�Dก ���0�!�Dก �������!�Dก �;<���� ?����"�;��ก������ก���;<�!������#�#�K	ก���.%
�"!�%����#�
�t��0ก�@ ����#����������ก��;G��ก���!�Dก�	
�;<�?���0����!��ก��ก�)������#�".%)� '�
��;<��!�2$!��!�Dก��)�
0��" �#�ก�������(�#�!�Dก�#�0	ก��0��" !�%�ก��-������#�N�#�����& �.�� 0��(0"���;@�N����;'�
"
�0��$���� 0�����ก��������	�: !�%�;@�'	�"��:�"ก�	�'	�"��ก'	���+�:

- &,��$�:$����.��<9. ;��ก����)���ก���:;��ก������& �	
$.�+"����!���������&
"�;��ก��ก���;<�?���0����!����� ก����%�ก$.�!�����.���	) �#�@����ก1���%)�+"���ก0*�#���ก�5 �)��
�#�".%)� +L ����"���	
ก�ก����%)�+"�

3) ก
��ก�����!�"
 84��"	
�����<!�

- �#���ก����%)������ก��?���0����!�������""���Q�����(���*�3O: �-%
�;G��ก���"-�
ก����%)��;��#�#���ก�-��2R�

- ��������!#���(��������ก��?���!���������#3(��������ก �#�;H$!���	������
;G��ก��0��#:"	-�1����"���5��

- !�����.�(����#�"	��������!�%�;H;@�ก���)����
#'�"+!����������

- �@������)��$����������)�� �#�"	����#��	
�-	��-����@��$!�-���"$.����+�

- !�����+"��#��%
��0"�!�%������#�����)#�	
�� �-���������$!��)���	
�������ก!�����
+!�+;��ก#��-%
������+� �#�"	����!������������ 500 "".

4.5 ก
 �4�ก*+�	!��?ก(���
�*�� ��
���ก!�;"�ก


#�02ก��0����������	
���"$.�$�;M��2���"	����#�"�ก +��ก� +"� ��Q���#�02ก�� ;@�'	�"��:���
���ก�	� �!�Dก������@"���	�" ก���ก 0	���(���*�3O:��ก1���%)�+"� -��0��ก N�#�$��ก�#

4.5.1 ,��

+"��;<�#�02ก��0����-%)�Q��0��!������ก��0������
#+; ���"���+;���(������-%)������ �#"+;���
ก��������%
����%������& �#���%�ก$.�.�����+"�$!��!"��0"ก����ก13���� ��%
����กก��$.�;��?�.�:��ก+"�
�������ก��"�#�"��D��ก��������%)�+"� ���	)

- <9.%�'0(;E3� $.��;<�?���0��������� �.�� �0� ��� �� ?���0����!����� ?�������� !�%�$.�
�;<�#�02-%)�(�#����� �.�� -%)� (��� ���+ ;���@ !������� #�ก�
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- <9.%�'0(;E3�6��ก,�� $.��;<�+"�R� ?�������� RG��-�� ���%
����%��

- <9.%�'0((�(� $.�������%
����%������&

+"�0�"������"�$.��;<�?���0���������+� ���"	�	���ก�$�ก������)��!��ก����2ก 0�"������
�����"��#�����0	)��+�"�กก#�������"��#�#���0	)�� !�ก����ก���-�
"�#�"��D�������+"� 0�"���
���+"�!���& .�)�"�;��ก��ก��+� ����)��#�5�ก1��������#3�#�"0�"���$�ก������)��!��ก?���0����
ก���������ก���2ก���)�

4.5.2 �:$���	!��?ก(�

��Q�;<�#�02ก��0����-%)�Q��0��!������ก��0������
#+; "	ก��$.�ก��������-��!��� ��%
����ก"	
�#�"��D�������!�'%)�+����� ��Q���K��"�(�����ก0�#�(0"������!�	�# ���� �ก�� ����)��
0��!�����Q�%
�& �.�� ��Q��+L ���ก�	���D�� ������ก�	�"#���� ��(0"0��!�%�#�02-��51�-�
" �-%
�ก��
$.����ก�� ก���$.��#�5�ก1��230"�������#�02�����.��ก��� �-���"	�#�"0�"���$�ก������)��!��ก�	

��ก����ก�� ��%
����ก�230"���������%)�#�02 �23*�-���#�02 ���#�K	ก��(��� ����)��#���%�ก#�02ก��$!�
�!"��0"ก��ก������)��!��ก���ก��$.���� ���	)

- (8S9(T $.�ก��(�����)�*����ก���*��$������ ��#����	��ก���ก ก��ก���-%
��-�
"���
����0�?���0����$!�+�0�0�#�ก���������� !�%��ก�������0��;M��ก��"

- (8S1�<B $.�ก���;<�(����	
���#�"����0@� �.�� ����(���Q �"�2�(�5- !�%�;����+L

- $(�ก�*�?,3(ก $.�ก��(�����)�*����ก���*��$������ -%)�*����ก ������� ��)#���
��������"	.����" !�%�����;<�(�������)��!��ก

- $(�ก�*�9�,%?� $.�ก��(�����)�*����ก���*��$������ �	
����ก���-�
";��0��K�*�-ก��
;��!��-������$������ �����)��!��ก$!�?���0����

4.5.3 �0�[� ���'���"��ก��

���ก�	�?���
#+;"	0�#�(0" ;��ก���#� ;@�'	�"��:;��:����: !�� ���� ����)�� (0"�#"
ก��$�0�0�#��	
�!"��0"ก����ก13�����	
�����+;$.� �	ก��)�ก����%�ก$.�;���*����;@�'	�"��:;��:����:
�����!"��0"ก�����ก��0����;���*�����& ?�0"��"�0��#�02��"��ก� (The American Society for
Testing Materials) +�����;���*����;@�'	�"��:;��:����: ��ก�;<� 5 ;���*� ���	)

- 6�	%#11*�&���� ;@�'	�"��:;��:����:K��"� (Ordinary Portland Cement) +��ก� ���
-/����0	��	�# ���.��� �������-.� �;<���� �!"��0��!���(������ก�	����ก��0������
#+; �.�� �����
-�ก��5�� ��� 0�-�� ���������)��

- 6�	%#11*��(� ;@�'	�"��:;��:����:��;�� (Modified Portland Cement) +��ก� ���
-/������D�5	�� �!"��0��!���$.�$�������ก�	��	
�ก��#�"���������'���L�+�;��ก��� ���?���0����
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���$!/� �.�� ��"�����$!/� 0�-����	����%� ��%
��!�%�ก���-�ก����$�����#3�	
�@ก�)����D"�;<����)�
���#

- 6�	%#11*���9 ;@�'	�"��:;��:����:��D���#��D# (High-Early Portland Cement) +��ก�
���-/����0	�� ���0�"�-.� �������#�3 �!"��ก������	
�����#�"	�#�����ก� !�%�����ก�������
��D#ก#��;ก���-%
�!"2��#	����� �.�� �0���D" .�)�0�#�0����D��@;

- 6�	%#11*��*� ;@�'	�"��:;��:����:�ก��#�"�����
�� (Low-Heat Portland Cement) $�
;����5+��+"�"	ก��(���;@�;���*��	) �!"��0��!���������ก�	�!�� (Mass Concrete) �.�� ก��0������%
��

- 6�	%#11*�&.� ;@�'	�"��:;��:����:��'���L�+�0@� (Sulphate-Resistance Portland
Cement) +��ก� ���;��N��" �!"��ก��ก��$.����$�����#3�	
"	ก��ก�������ก'���L��2���� �.�� -%)��	

$ก�������	
��"	�#�"�;<����0@�

- 65�U*%9��V7�9 (Mixed Cement) +���กก�����"#�02�N%
�� ���-#ก���� !��;@� !�%�
�%
�& ��+;-���"ก���;@��"D���;@�'	�"��:;��:����:;���*�!��
� +��ก� ����@�!�� ����0%� ������
�ก�����	 �!"��0��!���������ก�	���
#+;�	
+"�����ก��ก�����"�ก !�%����ก�� N��

- 65�U*%9��VE�� (White Portland Cement) +���กก���;@��"D���;@�'	�"��:��# '�
�
�;<�(��ก�	
�ก���กก���(�0�#�����& ���#"��#ก��02ก-�	 +��ก� ���.����(%�ก ���ก���� �!"��0��!���
����ก���� ;@ก����%)�� 02�*�3O: ���!����

*��$���%)����ก�	���"	��ก�5���0��(0"�-�
"�-%
��-�
"�230"�������ก�	� �#�$0���"0�0�#��	

(@�(���������������������� ก����ก���?���0�������ก�	� ������������)��!��ก����2ก��"�	
"���Q��
ก��!� ����)�!��"#��0�
�����	
"	�)��!��ก"�ก& ��?���0�����	
+"�+�"	ก����ก����;<�-��51

4.5.4  ��Xก������0�: ����

1)  ��Xก

�;<�?�!���D��	
"	�#�"��D���� 0�"�����)��@;+���"����ก�� ���"$.�ก��������	
����ก��
.�#�-�ก#����;<�-��51 ก����ก���?���0�����!�Dก������%�ก$.��������@;��������!�Dก$!��!"��0"ก��
ก��$.���� 0�"�����%�ก$.������ก�!�Dก;���*�����& ���	)

- %&,3ก�56/����*=�.(� $.�0��!���?���0�����	
��������)��!��ก"�ก �.�� �0� ���
?���!����� !�%��"����+ "	!������@;����& +��ก� �@;��#��. �@;��#+� �@;��#'	 �;<�������� !�%��!�Dก�(��

- %&,3ก�56/���E�0��56%+3� $.�0��!���?���0����������	
����)��!��ก���� �.�� ?��������
(��� ?��������RG��-�� ������ �;!�����

- %&,3ก%�.� $.�$�ก��ก��0�������ก�	��0��"�!�Dก 0��!����0��"$!����ก�	�"	�#�"��D����
"�ก��)� ��%
����ก���ก�	���������+�+"�	 ���$.��!�Dก�0���0��"$����ก�	�$!���������+�	��)� $.�ก�� ���
�0� -%)�
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- ,�= $.�$�ก��ก��0�������ก�	��0��"�!�Dก 0��!���(@ก�!�Dก�0��"$�?���0�������ก�	�
�����#�ก�� �.�� (@ก�!�Dก;��ก$��0� ��� !�%�$.���?��������RG��-�� !�%��#������ $.�0��!��������)#
(���?;��� !�%��0��"$����N��(���;G��ก��ก����ก���#

�!�Dก$��������"�ก��"	���+"�+�"���Q�� ���"	�)��!��ก����#�"��#��ก����ก�� ���
$!���������ก�� ������$!�"	�#�"0�"���$�ก������������& �
��ก#���	
��ก���+#� �#�0�
���ก?������	
"	
"���Q���2�0�!ก��"������ 0��!���������	
��$.�!������!�Dก�#�-��N�#���%
�ก���1 !�%�-�� PU foam
�-%
�;G��ก���#�"������ก!����� ���ก��������#���?���0�����!�Dก���# ���.�#���0	�����#��R��ก�#�

2) ���0�: ����

���@"���	�"�;<�?�!�����	
0�"�����;<��@;����& +����� +"��;<�0��" ���"���"����
ก������;���@ !������� #�ก� ���?��������RG��-�� #�ก����@"���	�"��"	�������@;����ก����ก��
��".��ก��$.���� �.�� #�ก�����;H ���#�ก������%
�� 0�#��#�"!��������@"���	�" ����2;ก�3:
;��ก��;���@ !������� ������%�ก$.�$!��!"��0"ก���)��!��ก���.���@กLMก

4.5.5 ก�.ก

ก���ก�;<�#�02ก��0�����	
$.�ก��������-��!���$�ก��ก��0���� �#�����$������ก13�-%)�Q�����
�230"�������ก���ก;���*�����&

1) ก�.ก;^�� (Float Glass)

- ก�	4ก-� ���(��� .����;H !����� �@�?.#:0����� 0�"���"���!D�+���ก*����ก ���
�#�"����������"�"�ก ���ก���ก��ก��"	�#�"�!�"�"�;<�����������(@�$.������

- ก�	4ก�* ���(��� .����;H !����� ก���ก��������� .�#���#�"�������0� ���
�#�"����+�"�กก#��ก���ก$0

2) ก�.ก��"	
���� (Heat Treated Glass)

- ก�	4ก%19%6(�V ����#3�	
����ก���#�";��*����กก����ก���ก���ก �.��
;���@-!����������$!/� (���ก�)�*��$�!����)�� ����ก�;<��"D+"��;<�����������(@�$.���� ������ก����
ก���ก��"�;��: �%� +"�0�"�����	�� �����@ !�%������� �-�����+;�������#�"0"2��:��������ก��
�����$���%)�ก���ก ���$!���ก+� �#�0�
������ �����@��ก?����� ก���ก��"�;��:+"�0�"���������
ก������;<��2+� �#���#������!�"�"ก����ก���ก

- ก�	4ก[*��%���$V%1� �����ก���ก��"�;��: ���"	�#�"��D�����
��ก#�� ����#��
��ก���!"%��ก���ก?L��

3) ก�.ก "�4��9:	 (Surface Coated Glass)

- ก�	4ก%�� $.��ก����������	
����ก��$!�!���@ก#������0#�����)� !�%��-�
"�����ก�5
?�$.�ก���ก���0	����&
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- ก�	4ก�	1.(�����*$��9�.(� ���(��� .����;H !������	
��ก��*����ก�-%
�0�����
���0	�#�"������ก#�������: �����#�"�������0� .�#�;��!��-������

- ก�	4ก1*�9*�#�/ก��;7�����*��2� ���(��� .����;H !������	
��ก��*����ก �-%
��ก��
�(����0	�#�"��������"�*��$������ ����������ก���0�0#�������"�*��$������ .�#�;��!��-������

4) ก�.ก�!����� (Processed Glass)

- ก�	4ก)���ก��$��9�.(� ���(��� .����;H !����� 0��!��������;�����ก�5�	

����ก��;G��ก���#�"������ก�0�������: ��#�"�������0� ����0�0#�������+� ��0	����ก#� .�#�
;��!��-������ ������ก����ก���กN�#�ก���#�"���� �%� +"�0�"������������ก���ก!������+�
����#�������#0�
�(�����ก?�����?���� �#��(%
������#��$�ก��0�
�(��� ก������)���#����ก���ก
(���� �#�0����"��ก(@�(���?����

- ก�	4ก,�98%�� ���(��� .����;H !����� -%)� $.��;<�ก���กก��ก��02� ก���ก���*��
ก��ก��?��ก��" ������	
����ก���#�";��*��0@� �#��ก���ก��ก+"�!�2��#��;<�����������(@�$.������
������ก����ก���ก��"���� �%� +"��#�$.�$�-%)��	
"	�#�"����0@�"�ก !�%�-%)��	
�	
?��)����@�����#�� !�%�
$.�#�02����#�	
"	0�#�(0"���0������������	�: �-������$!�LH�:"���ก�����!#���ก���ก�23*�-�0%
�"��D#
ก#��;ก��

5) ก�.ก���9�:��@6� 84��ก
*+��
�8: =Z

- ก�	4กก��<B !���ก��+L ���+!�	+L 0�"������#�"�����	
�23!*@"� 900 ��5�
�'��'	�0 �;<��#����� 2 .�
#?"�+� ?�ก���ก+"���ก

- ก�	4ก,�=,�+ ���(��� .����;H �ก��������� �	
����ก���#�"?;����0����+"�?;���$0

- ก�	4ก��=%�� �!"��ก������0�0����� �@�?.#:����& �	
����ก���0�0#���"�ก 0�"���
"����ก*����ก+�.���� +"�"	���0�����

- ก�	4ก%��89,�= .����;H�	
����ก���#�"��D����-��51 ;G��ก��ก��?��ก��" !�%�
ก��+L+� �"%
��ก��-���+!"�ก���ก����ก �#�����51ก���ก�	
��ก+#� ���$!��#�����+L+"���"(���
ก���ก

- ก�	4ก12�$��9�	(�==.�+���%(� ���(��� .����;H !����� �	
��@�0@� !�%���ก���
ก������#�"0��� ����ก���#�"$00�������#�� +"�"	�����)��

��%
����กก���ก+"�$.�#�02�	
"	�#�"��D��ก��������%)�#�02"�ก��ก �#�!�	ก��	
��ก�����ก���ก+;$.�
�;<�0�#�;��ก��������	
��������)��!��ก;��"�3"�ก !�%�$�ก�3	�	
$.��;<����ก���ก�	
�����������";��"�3
"�ก ����"	ก������#3�����ก���ก���ก$!�"	�#�"!������#�"��D�����-	��-�$�ก��������
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4.5.6 �����9�:�<!%&'!กZ
 �46�,��

1) ������:��*+�*��
�ก(���
� ���!���6

- �*�02�/,���8ก (PVA Emulsion) (�#0�"(�0"	��)�ก�
���� ������ ��".�����0	 $.���
#�02$��������
#+; �.�� (���;@� �0�. ��;'�
"���: +"� +"��������0*�-��LG���ก�5 ���"$.�*��$������

- �*�02�(	$�*,8ก (Acrylic Emulsion) (�#0�"(�0"	��)�"��#�# ���ก�
���� ��".�����0	
$.���#�02$��������
#+; �.�� (���;@� �0�. ��;'�
"���: +"� �������0*�-��LG���ก�5 ���"$.�*��
��ก�����

- �*�02�9�� (Enamel) (�#0�"(�0"	��)�"��#�# ���ก�
���� ��".�����0	 $.���#�02+��2ก
.�� �"%
��!����"	ก�����ก����#+�	ก#��0	�)�����"	��ก13��;<��(��LH�:" �������0*�-��LG���ก�5"�ก
"	��)�.���	
ก������+"�ก���

- �*(*/(กU*� (Epoxy Enamel) (�#0�"(�0"	�#�"��D� "	��)�"��#�# ���ก�
���� ��".��
���0	 $.�$�-%)��	
�	
����ก���#�"��D����0@� �.�� -%)�?����� !������%
�� "	�#�"0�"���$�ก�������0��
�����ก�-���

- �*:/,*+5�8%1� (Polyurethane Enamel) (�#0�"(�0"	�#�"��D� ���"��#�# �������
0*�-��LG���ก�5	"�ก ������#�"����0@�

0	�	
���"�$.�$������"	!���0�#� �#���%�ก$.�0	;���*�����& $!��!"��ก����ก13����
����#�;\�������"�@�"%�ก��$.�������������� �.�� ����"	ก����0	���-%)�!�%�+"� !�%�������0	���-%)�.��$
�-���0	���-%)�"	!���;���*� �.�� 0	���-%)�;@��ก�� 0	���-%)�;@�$!"� 0	���-%)�+"�ก���.%)��� 0	���-%)�
0��!���+"��	
"	��� 0	�����-%)��!�Dกก��0��" 0	�����-%)�?�!��	
"��#�# �;<����

2) 9�:�<!%&'!กZ
 �46�,�� ����:��*+�*��
�ก(���
� "	���	)

- �02�9�����V�8@ (Varnish) "	0	$0 �"%
��!������D���#�;<��(��LH�:" $.�������%)�+"��-%
�
0�����#�"������D���� �������0*�-��LG���ก�5 �����ก1�0*�-0	�����%)�+"���"

- %@,;,3ก (Shellac) "	0	0�"$0 �"%
��!������D���#�;<��(��LH�:" $.�������%)�+"��-%
�
0�����#�"������D���� �������0*�-��LG���ก�5 ��ก1�0*�-0	�����%)�+"� ���"$.�ก��+"��	
���ก�����"0	

- ;,3ก%ก(�V (Lacquer) "	0	$0 �"%
��!������D���#�;<��(��LH�:" $.�������%)�+"��-%
�
0�����#�"������D���� �������0*�-��LG���ก�5 �����ก1�0*�-0	�����%)�+"���"

- �02�9��$�*:(:U� (Creosote Oil) $.���ก1���%)�+"� ก��0��#:����"��+�	 "	ก��
��!"D�"�ก

- :U,8ก���9 (Solignum) "	0	����& ก�� �.�� 0	$0 0	��# 0	�)��������� 0	�)��������"     
0	�� 0	��	�# $.���ก1���%)�+"� ก��"����;�#ก+�	 "	ก��
��!"D�"�ก

- �02�9��%$,'(?;E3� (Polyurethane) "	0	$0 �"%
��!������D���#�;<��(��LH�:" $.�����
��%)�+"��-%
�0�����#�"������D���� �������0*�-��LG���ก�5+�	"�ก $.�+���)�*��$����*����ก
����� �����������ก����ก �	��#� �#�"���� 0����"	 ����#�"0�������
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- �*+.(9<9. (Wood Stain) �;<��)��"���	
"	0�#�(0"���0	����& �.�� 0	0�ก��� 0	;��@�
0	+"��� 0	+"�"���� 0	"��ก�%� 0	"���กก��	 �;<���� 0�#�(0"����)��"��.�#������)��"����"K��".���
�����%)�+"��	
0@/�0	�+;�-��� �0�����ก��$.���� ���$!������0*�-�#���"+�	 .�#���ก1���%)�+"����
�%���2+"�K��".��� $.�+���)�*��$����*����ก�����

- 18�%�(�V $.��������Dก�ก��: ����)��"��#��:��.

- ;(,ก([(,V $.�������.���Dก

�#���%�ก$.�(���*�3O:��ก1���%)�+"�$!��!"��0"���ก��$.���� ��%
����ก(���*�3O:�����
;���*�"	�230"������ก����ก��+; �.�� ���%��(�# ���"0	 ก���"�� �;<����

4.5.7 8�
��:ก

-��0��ก�;<�#�02;���*�?-���"��:�	
0�"�����)��@;�#����-�"-: $.��;<�0�#�;��ก����������
"�ก"�� ������ก�;<� 2 ;���*� �%� -��0��ก��D� ���-��0��ก����

1) 8�
��:ก��X� (Thermosetting Compound)

- BC�(,B(�V9�=*<[=V (Phenol Formaldehyde) �;<�0�#�(0"$��2�0�!ก��"0	���
�)�������%��(�#!���.��

- +5%�*+B(�V9�=*<[=V (Urea Formaldehyde) ���ก�#�	
"	�#�"���!�	�#	������)��
-�"�ก$��2�0�!ก��"+"���

- %9,�9*�%�U8�� (Melamine Resin) ���#�02�(��;H(�#�	
"	�#�"��������0����"	
.%
����ก����� �%� L��:+"ก� "	��)�0	��#���0	����&

- (*/(กU*� (Epoxy) .���!�#���#�02���%��(�# �����ก��0�กก�������ก��ก����ก
�.�� 0	�	-�ก'	
 �;<���� ���ก�#!�� '�
�"	�230"���������	
	"�ก

- U8,8:$� (Silicone) $.��;<��������#���;���@���!������� $.��;<����ก��ก����%��
!������������2'��"�'"?���0���� �.�� ������-%)���� -%)����0��#����)��

- :/,*%(�%�(�V%�U8�� (Polyester Resin) �@���กก��	$��@;��� �+L����:ก��0� '�
�
0�"���!�����)��@;�;<�#�02 !�%�.�)�0�#�����& �������� �.�� .����0� !����� �(�ก��� ����กD��)��
�;<���� (����;<��0��$��-%
�$.�(����;<�(�� -�"

- :/,*+5�8%1� (Polyurethane) $.�����;<�N�#�ก���#�"���� "	��)�.���(�����.��-��
���"$.�$��2�0�!ก��"!�����D�����@���D� !�%�-��$��!�����

2) 8�
��:ก�(�� (Thermoplastic)

- :/,*<��8,$,(<�=V (Polyvinyl Chloride, PVC) ���"$.��������)�� �������0��+L
$.����ก����%)��;@-%)� ���.��"	ก��(0"��0��0��0!�%�0���%
� �-%
��-�
"�#�"��D����

- :/,*<��8,$,(<�=V(	U8%�� (Polyvinyl Chloride-Acetate) .���!�#$.����#�02
���%��(�#



������ก�	��ก
���������������������� ����� 4

��	�ก�	���	�ก�� � !���
"#����$� ��	�
�ก
��ก����
���
���
����ก�

4-24

- :/,*<��8,(	U8%�� (Polyvinyl Acetate) $.��;<�0�#�(0"���0	������ $!��#�"����

- (	$�*,8ก%�U8�� (Acrylic Resin) $.�����;<�#�02�(�� "	��)���ก13�$0����;<�0	 �.��
$.����ก���ก ���02�*�3O: ;G��?�13� ก����+L ?"!�����

- :/,*(�<9=V (Polyamides) ���"$.�$��@;�������0��$�$�.%
� +���� (Nylon)

- :/,*%(1*,'� (Polyethylene, PE) $.�����;<�N�#�ก���#�"���� ����;<�#�02���%��
���ก���!�Dกก��0��"

- :/,*:/�/8,*� (Polypropylene, PP) $.�����;<�N�#�ก���#�"����

- :/,*�<��*� (Polystyrene, PS) $.�����;<�N�#�ก���#�"���� ������!���!�%��2
������$����?���0���� ���.�)�-%)����

- :/,*$��V?(%�� (Polycarbonate) $.�����(��!������	
"	��ก13�$0!�%�0	����& ��%
����ก
"	�#�"�������D����

ก��$.����-��0��ก �#�����#�"����$��������	�����230"�������(���*�3O:����& ?�
�N-����%
���#�"��D���� ก����������0	������+#?���� ก����+L ก�����;\�ก�����ก��0����"	 ��%
����ก�����
;���*�"	�#�"�!"��0"$�ก��$.�����	
��ก����ก�� �.�� ��� PVC "	��)�.���	
RM���+����RM���+"�+� �;<����

4.5.8 i�	�*��ก�	

�;<�#�02�	
���"$.��;<�N�#�;G��ก���#�"���� ���$.��;<�#�02;G��ก�����@'���0	�� �#�
��"���#�����������กก��$.�N�#�$��ก�# �.�� ��ก������	
(�#!��� ���ก���������%���������������
!��$� ��%
����กN�#�$��ก�#"	!���;���*� �#�-����3���"�ก3O: ���	)

1) "	
���
��(����i�	�*��ก�	

- $��9&��;�����2� (����ก#�� 24 กก./��.".) $.��;<�N�#�;G��ก���#�"���� �.��
#����RG��-�� !2�"����" !2�"����)����D� �;<���� $.�����)�$���ก13�#����� ��%
����ก"	�#�"!������
�
�� +"�0�"���#��$���#��)�+� �-������ก�ก���2���#��"�ก����������

- $��9&��;���6��ก,�� (24-48 กก./��.".) $.��;<�N�#�;G��ก���#�"���� $�
����#3�	
����ก��0�";��0��K��ก��ก���#�"����"�ก��)� ����;<�#�02@'�����;G��ก���0	��+� $.�����)�$�
��ก13�#����)����#����� ��%
����ก�#�"!������;��ก�����"	ก���2���#���� ���+"��#�0@�"�ก���"	
?�ก�0�	
���ก�ก���2���#+��.��ก��

- $��9&��;����5�  ("�กก#�� 48 กก./��.".) $.��;<�N�#�;G��ก���#�"�������%
����ก�
�	
"	�#�"����0@� ����;<�#�02@'�����;G��ก���0	��+� $.�����)�$���ก13�#����)����#�����

2) �!กZ%����	!��?�?��i�	�*��ก�	

- (,598���9B(+�V $.�!2�"N�#�$��ก�#�-%
�;G��ก��ก��L2G�ก����� ���;G��ก��$��ก�#��ก
0*�-��ก�5 �#�".%)� ���0��#:����& "�ก$.�ก��N�#�$��ก�#;���*��#�"!�������
�� ����#�"!������
;��ก��� .�#��-�
"���0������#�"���� ���"$.��;<�N�#�ก���#�"����$��!�����
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����� 5 
��	�
�ก
��ก����
���
��
�	��	ก� 

5.1 �
��
���
�	��	ก����
�������ก��
��  

����	
ก	�ก���
	�������	����ก�������ก����ก�����
ก	�����ก !"#$�"��%&'
�()	 *+�,
��
ก	�-.ก 	ก���
	�����ก����/,
ก��
	��	
0,	���-�ก�����1	�&+�23�ก&-	���! 40,�ก' �/5��%�53��

ก�(��()	�����'�	������'�()	%�5����&
 �������	3/
&	0�&��
 ����.

	�2	��	ก����
������
��,	
	�	�
��+ก��'	
6 �	��	�&+���00�
�'4���( 

5.1.1 ก
�!ก"
#
$���%��������&'�&�ก
��ก��� 

ก'�������,��)	ก	�ก���
	��	
0,	���-�ก�����1	�&+���
��,	
 *+�,
�)	ก	��*	+�)	��*
7�(�0��8������9���*+�)	ก	�ก��� �35����*+40,��	�/,��&�ก����ก����	37�(�0�� �&+/,��&�	
�23�      
ก&-	���!/
7�(�0�����87,�
������
��,	
�/5�� �&+	�	���+ก��'	
6 :.�
*+��;&�'ก	��&5ก������
�/5��%�53��
ก�(��()	 �&+�+��2	��	ก���*+87,�
������
��,	
	�	� �35�8%,����	������
�/<
��
 

5.1.2 ก
)�*�ก%�������ก
��ก���)$*���#*���+�ก+,��,-
 

���
�)	��=8�ก	�3�*	�9	�������/5��%�53��
ก�(��()	 �5 ��5�ก'��,	
���<*�&,�*+�,
��ก 	��	3&)	
�()	�0��>3	+�&��
8%,����	38ก&,����
/
�0���	ก�����0 �0���%&�กก	�3�*	�9	0�
��( 

• &)	�()	������&��
��
8����0��
 %�5�����9�����35(����%�,	��0/
&)	�()	��� ���87,�/5��%�53��

ก�(��()	�����
 

• &)	�()	������&��
���
���87,�/5��%�53��
ก�(��()	������
 

• 8������9�����?�35(����1���7	�� ���87,�/5��%�53��
ก�(��()	���1���7	��;��ก����������
���
��,	
 �35���ก 	��	31���7	���0��4�, 

• 8�ก�9������	���
/
�&��
���	ก%�5�+0���()	�'	
ก���	ก ���87,�/5��%�53��
ก�(��()	�����
���
��,	
%�5������.0 

1) %����)$*���#*���+�ก+,��,-
ก/�������� 

�/5��%�53��
ก�(��()	8�ก�9���(�����?������������
��,	
�	�� :.�
������'	
������0�
��( 
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• )$*���#*���+�ก+,��,-
'�����ก)$0��*���� Cantilever Wall 

 

�%�	+ก�������9���4�'�,
ก	�35(����0,	�%&�
�	ก
�&+&)	�()	������ ��'�,	�&��
����	���
�	ก*+4�'
�%�	+ ��5�
*	ก�	�	��3&�ก���
40, �,	�����
��	��/<
��
�/,	4�*+�)	8%,���	�	�'�/,	
��
 

����� 

� 87,35(����ก'��,	
�,� �&+����/5��4�'�5��&()	&)	�()	 
� �	�	��ก'��,	
40,��0��<� 4�'�,
�A0ก�(�&)	�()	/9+ก'��,	
 
� �
���/<
��
 	��ก	�87,
	��	� 
� ก	�0��&��ก 	�,� 4�'��'
�	ก 

�����	ก�� 

� �����
0��0��40,4�'�	ก �)	8%,�	�	��ก'��,	
40,4�'��
�	ก 
� ก	��75���'�+%�'	
35(�0���&+35(��()	��ก��0/	0*	กก���	ก 

• )$*���#*���+�ก+,��,-
'���ก-
���ก+��������
�+�������;<	�$����ก 

 
����� 

� 87,ก���&��
�������	�7��40, 
� �	�	��ก'��,	
40,
'	��&+��0��<� 
� �'	ก'��,	
4�'��
 
� ก	�0��&��ก 	�,� 4�'��'
�	ก 

�����	ก�� 

� ��	���
/
�/5��%�53��
ก�(��()	�)	40,*)	ก�0 �,	�&��
��
�,
��'
��?�/�(�6 �35�
��	��/<
��
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• )$*���#*���+�ก+,��,-
'�����ก)$0��*����)$0���� 

 
����� 

� 87,35(����ก'��,	
�,� �&+����/5��4�'�5��&()	&)	�()	 
� �	�	��ก'��,	
40,��0��<� 4�'�,
�A0ก�(�&)	�()	/9+ก'��,	
 
� �
���/<
��
 	��ก	�87,
	��	� 
� ก	�0��&��ก 	�,� 4�'��'
�	ก 

�����	ก�� 

� �,
��35(����0,	�%&�
�	ก3���*+����	�/<������
�35�7'�������
0��0�� 

• ก�<���
$<
��=>#�� (Gabian) 

 
����� 
� ก	�ก'��,	
�)	40,
'	��&+4�'�,
	-��7'	
CD�5 �3�	+4�'�����
��,	
���:��:,� 
� �'	ก'��,	
4�'��
��5������ก���/5��%�53��
ก�(��()	�������	���
8ก&,����
ก�� 
� �/<
��
���	� 	-���()	%��ก/
3��
ก�(��()	�
��?�����,	��	���
0��0���&+

��
0���()	0,	�/,	
 

�����	ก�� 

� �%�	+ก��35(�����������	�ก�,	
�	ก3 �&+	*���0���40,:.�
*+/.(�ก��0������
���
0,	�&'	
 

� �,
0��&��ก 	3����� �0��>3	+ก&'
�	/'	� 
� �'��8%='*+87,�)	�/5��%�53��
ก�(��()	���ก %�535(��������()	4�'��
�	ก 
� 0��2	��	ก�,
����	��/<
��
 ก�9�2	��	ก��?�0��'��,
87,2	��	ก�+��

��	�/<� �)	8%,�	�	�'	ก'��,	
�3���/.(� 



������ก�	��ก
���������������������� ����� 5 

��	�ก�	���	�ก�� �� ���
!"����#� ����	
ก	�ก����	
��	�
	�����ก��� 

 

 5-4 

2) %����)$*���#*���+�ก+,��,-
ก/������)���� 

�/5��%�53��
ก�(��()	8�ก�9���(�	�	���)	40,��(
�����������
��,	
�	�� �&+4�'�����
��,	

�	�� :.�
������'	
������0�
��( 

• )$*���#*���+�ก+,��,-
'������B���
�)������	)���	 

 

�%�	+ก��35(����������+0���()	��ก�'	
ก��
�	ก�&+��������+0����	�&	0���
/

�&��
8%,3�%�	+ �7'� 0���/<
 1:2 0��
�	�ก&	
 1:2.5 �&+0��'� 1:3 ��?��,� 

����� 

� �	�	��ก'��,	
40,��0��<� 4�'�,
�A0ก�(�&)	�()	/9+ก'��,	
 
� 8%,��	���,�.ก�75���'�+%�'	
35(�0���&+35(��()	 
� �	�	��87,35(����%&�
�/5��%�53��
ก�(��()	40, 
� �/5��%�53��
ก�(��()	�)	��	�&	0���
ก��&)	�()	:.�
��?�ก	�����ก !&)	�()	 
� �	�	��87,ก��0��40,��ก7��0 
� �	�	��0	0;��0,�����0�1���7	�� %�53573��98��,
���� 
� 0��&��ก 	
'	� 

�����	ก�� 

� �,
87,35(����ก������/5��%�53��
ก�(��()	�'�/,	
�	ก �0��>3	+8�ก�9�����&��
��
ก<
*+�,
87,35(����8�����	��	ก�	�4�0,�� 

� 	*�ก�0ก	��5��&()	�/,	4�8�&)	�()	 �3�	+��	�&	0���
/
����/5��%�53��
ก�(��()	 
� �,
��0��&���*��ก	�ก�0�:	+ �&+ก	��&5�����/
�/5��%�53��
ก�(��()	 

• )$*���#*���+�ก+,��,-
'���#����,� 

 

�%�	+ก���&��
���
�������	�7���,�ก�'	 
1:3 �&+��35(�����3��
3�)	%�������/5��
%�53��
ก�(��()	 

����� 

� �	�	��ก'��,	
40,��0��<� �0�������	�&	0���
/
�&��
8%,���������	3 
� 4�'�,
�A0ก�(�&)	�()	 
� �'	ก'��,	
4�'��
�	ก 
� �/5��%�53��
ก�(��()	�)	��	�&	0���
ก��&)	�()	:.�
��?�ก	�����ก !&)	�()	 
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� �	�	���)	3��
ก�(��()	������3���40,8�ก�9�������()	�'�� :.�
�	�	���)	40,��0��<��&+
��+%��0 

� 0��&��ก 	
'	� 

�����	ก�� 

� �,
�+��
0��'�%�50�����*+�ก�0ก	��&5��4%& 
� ���87,���0������8��,
�����	0	0;���35���	�4�'��&ก�&� �&+0�ก&�ก&5�ก��

��	3��0&,� 
� 0����0 (Cut) �	�	���)	��	�&	07��/
���3��
ก�(��()	40,7��ก�'	0���� (Fill) 

��5�
*	ก���������	3/
0���	กก�'	 

• )$*���#*���+�ก+,��,-
'���B+����'������� 

 

�%�	+ก�������9����,
ก	��P
ก���()	�'�� 
�&+�,
ก	���	���?�1���7	����
 ��	�
&	07��/.(���'ก��&�ก 9+/
�&��
�&+
��	3/
0�� �7'� ��	�&	07��/
���
0���)	%���0���/<
 1:2 �&+��	�&	07��
/
���0���)	%���0���	�ก&	
 1:2.5 
��?��,� 

����� 

� 0���?�1���7	�� ก&�ก&5�ก��������+��-�0�� 
� �	�	��87,��+��7�!�%�5���0��40, �7'� ��� �	
��,	 
� ก'��,	

'	� �&+��0��<� �'	ก'��,	
��)	 
� �	�	���)	��?�3��
ก�(��()	�����*	ก3��
ก�(��()	�0��8�ก�9�����()	�'����
 

�����	ก�� 

� �,
����35(����4�ก������/5��%�53��
ก�(��()	�'�/,	
�	ก ��5�
*	ก�,
������
��	�&	0���
 

� �,
��35(�����	ก3���*+�)	���0�� �&+���+�+���'� 
� �,
0��&��ก 	��'��� �35���ก 	�������	3��	�&	0���
�&+��	���
/
���0�� 

• )$*���#*���+�ก+,��,-
'���B+����C�<'������� 
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����� 

� �ก�0;&ก�+��ก���������	3/
��	�&	0���
����&��
�,� 
� �	�	��87,��+��7�!�����935(����0,	�%�,	3��
ก�(��()	�&+�����3��
ก�(��()	40, 

�7'� 87,���ก�(��()	��?��	
��=*�40, 

�����	ก�� 

� �,
����35(����0,	�%�,	���0�� �&+	*���()	�'��8��	
R0� 
� �%�	+ก��35(��������,
ก	���ก 	��	3%�,	3��
ก�(��()	 �&+�����9���4�'�,
ก	�8%,

�%<����0��7�0�*� 

• )$*���#*���+�ก+,��,-
'���)���� 2 ��	 

 

�%�	+ก���&��
�������	��'	
�+0��
ก���	ก 

����� 

� �	�	��87,��+��7�!��35(�����'	
�+0��40, 
� ��A0����
40,ก�,	
 �&+8%,��	���,�.ก�75���'�+%�'	
35(�0���&+35(��()	 

�����	ก�� 

� ��35(�����	
�'��	*��ก�()	�'���	
R0� 

• )$*���#*���+�ก+,��,-
'����B���
�$+,��+�C� 2 ��+� 

 

�%�	+ก��35(����������+0���()	��ก�'	

ก���	ก 

����� 

� 8%,��	���,�.ก����'��5�
�+%�'	
35(��ก�&+35(��()	 
� �	�	��87,��+��7�!35(�������/5��%�53��
ก�(��()	40,�	ก 

�����	ก�� 

� �+0����	���
/
&�ก��(
�,
���3��1!ก���+0���()	��'&+R0� 
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• )$*���#*���+�ก+,��,-
'����B���
�$+,��+�C��
��
� 

 

�%�	+ก�������9���87,/.(�&
�&+ก�*ก���
���87,&�ก��(
&�ก���	��2	� �7'� ��?� ���
���
�)	%���7���'�()	 

����� 

� �	�	��87,��+��7�!35(��������/5��%�53��
ก�(��()	40,�	ก 

�����	ก�� 

� �,
��ก	�0��&��ก 	%&�
�()	�'�� 
� �'	ก'��,	
�'�/,	
��
 �,	87,��+��7�!�,�*+4�'��,��'	 

5.1.3 �E==+����B	B-
�!�;!�&�ก
��ก���
���)���� 

%&�
*	ก�)	ก	��*	+�)	��*7�(�0�� �&+�&5ก�������/5��%�53��
ก�(��()	�	�&�ก 9+������+��-
�&,� ก<�	�.
/�(���ก	�ก����	�&+���0 :.�
�����
����,
3�*	�9	 0�
��( 

• �)	ก	������	+%!�&+���*�����
��,	
�35�%	�����+���1�T��	��&0���8�ก�9��'	
6 0�
��( 
- ก�9�ก'��,	
���<*8%�'6 
- ก�9����()	4%&8��&
%�5��'�()	 
- ก�9���ก	�&0�+0��/
�()	8��&
%�58���'�()	 

• �)	ก	����*���������	38�����	� (Sliding Stability) 

• �)	ก	����*���������	3�'ก	�&,����)	/
�+�� (Overturning Stabillity) 

5.2 �
��
���
�	��	ก��B���
� 


	��	
0,	���-�ก������
��,	
 ����ก����/,
ก��
	�������	����ก���/
���
ก	�����ก !"#$�"�
�%&'
�()	 *+��+ก�0,�� ก	�ก������
��,	
	�	���+ก��'	
6 ����.
���
��,	

	���1	 �	����40,
ก&'	��	�&,� :.�
���
����,
3�*	�9	8�ก	�ก��� 40,�ก' 

• /,��&�	
0,	��23�ก&-	���!*	ก;&ก	��*	+�)	��*7�(�0�� �35�*+40,��	��.
��	37�(�0�� 
��
0��0�� �&+��	��	�	��8�ก	�����()	%��ก�����ก/
0������+0����	�&.ก�'	
6 �35�87,8�ก	���0���8*
�&5ก87,���������
��,	
 �&+2	��	ก����
���8%,��ก�,
�&+�%�	+�� 

• ������ก	�������/
���
��,	
 �7'� ก	���������5�
*	ก��
0�0 ��
�>5� ��
��0 ก	��&5��4�& 
�&+�������	3�0����/
���
��,	
 ��?��,� �35��)	4���'��1�ก	��)	��9ก����35��P
ก��ก	�������
0�
ก&'	� 
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• ��9������/
���0�ก'��,	
 �7'� ก)	&�
�����
�0/
��ก��� ก)	&�
/
�%&<ก����� �&+���0�
ก'��,	
�'	
6 �35��)	�	87,��+ก�ก	�ก��� 

• ��1����*+�)	�	87,8�ก	��)	��9ก��� �35�8%,40,���
��,	
�������	��/<
��
 �&0���   
��ก�,
�	�%&�ก��7	ก	� �&+���	��2	��	�/,ก)	%�0�'	
6 

• ก	�ก)	%�0���'�'	
6 8����
��,	
 �7'� ���'�35�ก	�ก'��,	
 ���'�35�ก	�%0��� 
�&+���'�35�ก	�/�	���� �35�8%,���
��,	
�	�	��87,
	�40,0� 

5.3 �
���
�	��	ก��>$
F��
���������	����� 

5.3.1 ������
 

�+����+�	��ก*+40,���ก	�ก�����?��+����ก8�
	�0,	���/	���	& �3�	+�	�	���)	/,��&���
40,��(4��)	��9�+��5���'4� �7'� �+���+�	��()	 �&+�+���)	��0�()	���� ��?��,� /�(���8�ก	�ก���
�+����+�	��0�
��( 

5.3.1.1 ก	��	����	�ก	�������	 

����	9ก	�87,�()	�)	��940,*	ก��+���/
	�	��&+����	9/
;�,87,�()	 0�
��0
8��	�	
��� 
5.3.1-1 :.�
����	9ก	�87,�()	�'���*+�)	�	87,�)	��9/�	0/
��
�ก<��()	 �&+�+������()	*	ก�'���
�	1	�9+ �'������	9ก	�87,�()	��
��0*+87,8�ก	��)	��9/�	0/
���5�
����()	�&+�'���*'	��()	8�	�	� 

5.3.1.2 ����ก�����	 

ก	�%	/�	0��
�ก<��()	 ��5�����	��,
ก	����*+8%,���()	87,����� ������ �3��
3�'��	�
�,
ก	� ���*+����
�ก<��()	�)	�
4�,87, ก	�%	/�	0/
��
�ก<��()	%	40,*	ก����	9ก	�87,�()	��(
%�0 ��ก*+
�	�	���)	�
�()	40,�	กก�'	 1 ��� 

5.3.1.3 � �!"��#$����	 

���5�
����()	*+�,
��0��(
�'	
�,� 2 ���5�
 %	ก87, 2 ���5�
 ��'&+���5�
*+�,
�	�	������()	
40,8�7'�
��	��,
ก	��()	��
��0 ��'�,	87, 3 ���5�
��'&+���5�
*+�,
�	�	������()	40,�,�&+ 50 /
��	�
�,
ก	��()	��
��0 8�ก�9����4�'��	����	ก	�87,�()	�����'���	�	���)	��940,*	ก�	�	
��� 5.3.1-2 

��	�0��/
���5�
����()	�)	��940,*	ก�'	��	���=������	�0��8���,��'��(
%�0 (Total Head 
Loss) ��ก�'	��	���ก�'	
��	�0��8���,��':.�
�ก��*+ก)	%�08%,��'	ก�� 14 ���� /
�()	 (20 psi) ��ก
ก����	�0������,
ก	�8���,��'��
��0 ���ก���+�+��	���ก�'	
 ��	���
/
���5�
��/��9h!��
��0 �&+
�+0���()	8���
�ก<��()	 (*+���'	��?���ก��5�����()	*	ก7�(�&'	
�'
/.(�4�87,8�	�	��&+���'	��?���� ��5�����()	
*	ก��
��
����ก<��()	�	4�,��%&�
�	/
	�	���(�*'	�&
��
7�(�&'	
) 



������ก�	��ก
���������������������� ����� 5 

��	�ก�	���	�ก�� �� ���
!"����#� ����	
ก	�ก����	
��	�
	�����ก��� 

 

 5-9 

�

����  5.3.1-1  ���
/ก
&'��,-
 ��ก�
���)F�$���
B
 

���
/ก
&'��,-
 

��)F�                         
$���
B
 

;�
C�<�
�                   
=-
�	�H%�&'��,-

���
/=
ก 

;�
�
�               
=-
�	�H%�&'��,-
                         
(���/B�/	+�) 

���)	�
               
&�ก
&'��,-
                   

('�./	+�) 

=-
�	�)�<
$��
ก
&'��,-
�%��>� 
)�*��)����ก+�

ก
&'��,-
)J���� 

#�
�)#�> 

�)	��ก
	� 9 ��.�./�� 75 8 k 9 2.0 k 2.5 �,	����
	%	� 100               
&���/��/��� 

	�	�3�ก	-�� 1.75 - 4 ��/%,
 100 k 350 15 2.0 k 3.0 - 

��
��� 1.75 ��/%,
 200 k 600 11 3.0 - 

��
3�	�	& - 500 k 1,100                   
&���/����
/��� 

20 3.0 /.(���'ก����ก�9!5��6  
0,�� �7'� ���5�
:�ก;,	 

	�	������ - 100 16 2.2 - 

%3�ก - 280 16 2.2 - 

%,
�m�����ก	� 40 &���/���/              
*�087,�()	 

- 1 - - 

��
	%	�
��ก-.ก 	 

- 7.5 &���/��/�5( - - - 

-���!ก	��,	 5 &���/��.�. 5 &���/&�ก�,	/���              
75 &���/&�ก*,	
/��� 

10                     
10 

2.0 k 3.0 - 

��
�	3���! - 8 k 15 - - - 

����	�	� - 75 k 100 - - ���3��ก
	� 

:�ก��0 30 - 90 &���/กก. - - - - 

���5�
����()	*+��?���� End Suction Centrifugal Pump %�5 Vertically Multi Stage Turbine 
Pump ก<40, �0��&5ก/�	0�	�����	9ก	�87,�()	�&+8%,����	�0���&��&����(
�'	��	�0����
��0�&+��)	��0 
(�����ก�'	
ก�� 1.4 กก./��.:�.) :.�
��ก*+�,
�&5ก���5�
����()	������'	��	�0����
ก�'	�'	����)	��940, �35�8%,
�	�	���)	
	�40,�&0�'	/
��	�0�������&������&
4� 
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�

����  5.3.1-2  �+�
ก
�%��,-
�-
#+��
B
��<����)F� 

��)F�$���
B
 
=-
�	�                        

)B*����>$F+/K * 

�+	)�$)�*��&'�B%/ก+�=-
�	� )B*����>$F+/K *   
&#�)�M��+�
ก
�%��,-
��#�<	�)�M��ก����/                          

�
��/)B*����>$F+/K  

&'�)B*����%��,-
              
$�
�)�0ก�>� 

(�ก����/�
��) 

1 k 25 0.6 10 

26 k 50 0.5 15 

51 k 100 0.35 30 

101 k 200 0.30 40 

201 k 400 0.28 65 

401 k 800 0.25 120 

	�	�3�ก	-�� 

801 /.(�4� 0.24 210 

1 - 50 0.65 25 

51 - 100 0.55 35 

101 k 200 0.45 60 

201 k 400 0.35 100 

401 k 800 0.275 150 

801 k 1,200 0.25 225 

��
����&+��	�� 

1,201 /.(�4� 0.2 300 

1 k 50 1.0 25 

51 k 100 0.8 55 

101 k 200 0.6 85 

201 - 400 0.5 125 

��
3�	�	& 

401 /.(�4� 0.4 210 

1 - 10 1.5 10 

11 - 25 1.0 15 

26 - 50 0.8 30 

51 - 100 0.6 45 

101 - 200 0.5 65 

��
����� 

201 /.(�4� 0.4 110 
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�

����  5.3.1-2  �+�
ก
�%��,-
�-
#+��
B
��<����)F� (�<�) 

��)F�$���
B
 
=-
�	�                 

)B*����>$F+/K * 

�+	)�$)�*��&'�B%/ก+�=-
�	� )B*����>$F+/K *   
&#�)�M��+�
ก
�%��,-
��#�<	�)�M��ก����/                          

�
��/)B*����>$F+/K  

&'�)B*����%��,-
              
$�
�)�0ก�>� 

(�ก����/�
��) 

1 - 50 1.25 25 
26 - 50 0.9 35 
51 - 100 0.7 50 

101 k 150 0.65 75 
151 k 250 0.55 100 
251 k 500 0.45 140 
501 k 750 0.35 230 

751 k 1,000 0.30 270 

	�	��)	��ก
	� 

1,001 /.(�4� 0.275 310 
1 k 25 1.5 25 
26 - 50 1.0 40 

51 k 100 0.75 60 
101 k 150 0.7 80 
151 - 250 0.65 110 

	�	���

	�                
���	%ก��� 

251 /.(�4� 0.6 165 

#�
�)#�> * �+��
�=-
�	�)B*����>$F+/K �������+,� C�<&'<#�<	��>$F+/K  
- �ก����/�
�� x 0.06308 =  ���/	��
�� 
- �ก����/�
�� x 0.2271 =  ��.�./'�. 

5.3.1.4 ก	��	��	�&'���(�	 

�0�����4��&,�/�(���ก	�%	/�	0/
�'��+�	���*+��?�0�
�'4���( 

1. ���*)	���%�'����/��9h!/
�'���%�5�'��ก����,
ก	��0�	-���	�	
��� 5.3.1-3 

2. %	���	��	��,
ก	��()	��
��0���	**+��?�4�40, �0�87,������ 5.3.1-1 �&+ 5.3.1-2 %�5
�	�	
��� 5.3.1-4 �.
 5.3.1-6 ��+ก� 

3. %	/�	0/
�'���%�5�'��ก40,*	ก������ 5.3.1-3 %�5 5.3.1-4 �0�8%,��	���<�/
�()	 
�	�8��'4�'�ก�� 3 m/s ��	���<�/
�()	����%�	+�������'�+%�'	
 1.2 �.
 2.4 m/s 

4. %	/�	0/
�'�'��0�	-���	�	
��� 5.3.1-7 �&+ 5.3.1-8 %�587,���	��	��,
ก	�
�()	��
��0/
�'�'� �'��/�	0/
�'���*+�'�/,	ก�����5�
��/��9h!8%,��?�4��	�/�	0���;�,;&����+�)	 

5. �)	��9%	��	�0��&0��
��0/
�'���%�5�'��ก8�	-�������� 5.3.1-3 %�5 5.3.1-4 
�35�87,8�ก	�*�0��	�0��/
�()	8%,�ก'�+�� �0�����4��&,���	�0��&0��
��0*+��'����'��ก���*'	�8%,ก��
���5�
��/��9h!�����'4ก&*	ก�%&'
��	�0��/
�()	�����0 
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6. �,	��	�0��&08��+����
�ก��4�*�4�'�%�	+���	
%&�ก�-� 2-	���!%�5�
5��4/5��6 
�7'� �,
87,/�	0/
���5�
����()	8%='�ก��4� ��	�0��/
�()	4�'�3��
3 ��?��,� 8%,ก&���	����/�	0�'
�&,��)	ก	��)	��9�	�/�(����0��*�ก�'	*+40,��	�0��&0���3�%�	+ :.�
*+�,
	-����+��ก	�9!/

��-�ก��+���'�0��>3	+��ก���&,�/�(�����(��ก*+4�'����	�*)	��?��)	%���;�,�������	�7)	�	=8�ก	�
ก����+���'�&,� 

�

����  5.3.1-3  Load Values Assigned to Fixtures 

Load values, in water-supply fixture units 
Fixture 

Type of Supply 
Control 

Occupancy 
Cold Hot Total 

Water closet Flush valve Public 10.0 w.. 10.0 

Water closet Flush tank Public 5.0 w.. 5.0 

Urinal 1-in flush valve Public 10.0 w.. 10.0 

Urinal 3/4-in flush valve Public 5.0 w.. 5.0 

Urinal Flush tank Public 3.0 w.. 3.0 

Lavatory Faucet Public 1.5 1.5 2.0 

Bathtub Faucet Public 3.0 3.0 4.0 

Shower head Mixing valve Public 3.0 3.0 4.0 

Service sink Faucet Offices, etc. 2.25 2.25 3.0 

Kitchen sink Faucet Hotel, restaurant 3.0 3.0 4.0 

Drinking fountain 3/8-in valve Offices, etc. 0.25 w.. 0.25 

Water closet Flush valve Private 6.0 w.. 6.0 

Water closet Flush tank Private 3.0 w.. 3.0 

Lavatory Faucet Private 0.75 0.75 1.0 

Bathtub Faucet Private 1.5 1.5 2.0 

Shower stall Mixing valve Private 1.5 1.5 2.0 

Kitchen sink Faucet Private 1.5 1.5 2.0 

Laundry trays (1 to 3) Faucet Private 2.25 2.25 3.0 

Combination fixture Faucet Private 2.25 2.25 3.0 

Dishwashing machine Automatic Private  1.0 1.0 

Laundry machine (3.5 kg) Automatic Private 1.5 1.5 2.0 

Laundry machine (3.5 kg) Automatic Public or general 2.25 2.25 3.0 

Laundry machine (7 kg) Automatic Public or general 3.0 3.0 4.0 

Note  : For fixtures not listed, loads should be assumed by comparing the fixture to one listed using water in 
similar quantities and at similar rates. The assigned loads for fixture with both hot and cold water 
supplies are given for separate hot-and cold-water loads and for total load, the separate hot-and cold-
water loads being three-fourths the total load for the fixture in each case. 

Source  : National Standard Plumbing Code, Appendix B, Table B.5.2. 
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�

����  5.3.1-4  �+�
B	
�����ก
�,-
�%��>� (Hunteros Curve) 

Supply Systems Predominantly for Flush Tanks Supply Systems Predominantly for Flush Valve 

Load (water-supply fixture units) Demand RPM Load (water-supply fixture units) Demand RPM 

6 5   

8 6.5   

10 8 10 27 

12 9.2 12 28.6 

14 10.4 14 30.2 

16 11.6 16 31.8 

18 12.8 18 33.4 

20 14 20 35 

25 17 25 38 

30 20 30 41 

35 22.5 35 43.8 

40 24.8 40 46.5 

45 27 45 49 

50 29 50 51.5 

60 32 60 55 

70 35 70 58.5 

80 38 80 62 

90 41 90 64.8 

100 43.5 100 67.5 

120 48 120 72.5 

140 52.5 140 77.5 

160 57 160 82.5 

180 61 180 87 

200 65 200 91.5 

225 70 225 97 

250 75 250 101 
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�

����  5.3.1-4  �+�
B	
�����ก
�,-
�%��>� (Hunteros Curve) (�<�) 

Supply Systems Predominantly for Flush Tanks Supply Systems Predominantly for Flush Valve 

Load (water-supply fixture units) Demand RPM Load (water-supply fixture units) Demand RPM 

275 80 275 105.5 

300 85 300 110 

400 105 400 126 

500 125 500 142 

750 170 750 178 

1,000 208 1,000 208 

1,250 240 1,250 240 

1,500 267 1,500 267 

1,750 294 1,750 294 

2,000 321 2,000 321 

2,250 348 2,250 348 

2,500 375 2,500 375 

2,750 402 2,750 402 

3,000 432 3,000 432 

4,000 525 4,000 525 

5,000 593 5,000 593 

6,000 643 6,000 643 

7,000 685 7,000 685 

8,000 718 8,000 718 

9,000 745 9,000 745 

10,000 769 10,000 769 

Source  : National Standard Plumbing Code, Chapter 10, Table 10.13.2.B. 
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%����  5.3.1-1  HUNTERoS CURVE 

 

%����  5.3.1-2  HUNTERoS CURVE 
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�

����  5.3.1-5  Hospital Water Factors 

FU Hunter, gpm Percent Adjusted, gpm Minimum, gpm 

Up to  400 125 100 125  

401 - 600 155 90 140 130 

601 - 1,200 235 77 180 145 

1,201 - 1,500 270 74 200 185 

1,501 - 2,000 330 70 230 205 

2,001 - 2,500 385 69 265 235 

2,501 - 3,000 435 68 295 270 

3,001 - 4,000 560 65 365 300 

4,001 - 5,000 675 64 430 370 

5,001 - 6,000 775 63 490 435 

6,001 - 8,000 975 62 600 495 

8,001 - 10,000 1,175 61 720 605 

10,001 - 13,000 1,460 60 875 725 

�

����  5.3.1-6  Office Buildings, Schools, and Apartment Water Factors 

FU Hunter, gpm. Percent Adjusted, gpm. Minimum, gpm. 

Up to  400 125 100 125  

401 - 600 155 87 135 130 

601 - 900 195 75 145 140 

901 - 1,200 235 64 150 150 

1,201 - 1,500 270 63 170 155 

1,501 - 2,000 330 61 200 175 

2,001 - 2,500 385 60 230 205 

2,501 - 3,000 435 59 255 235 

3,001 - 4,000 550 58 320 260 

4,001 - 5,000 675 56 380 325 

5,001 - 6,000 775 56 435 385 

6,001 - 7,000 875 56 490 440 

7,001 - 8,000 975 55 540 495 

* Add gym showers and laboratory outlets separately. 
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�

����  5.3.1-7  Water-pips sizes : Number of 15 mm. (1/2 in.) Connections allowed 

Pipe size, mm. (in) Average demand 100 percent demand 

15 (1/2) 1 1 

20 (3/4) 4 3 

25 (1) 10 6 

30 (1 3/4) 20 12 

40 (1 1/2) 30 20 

50 (2) 50 35 

65 (2 1/2) 90 60 

80 (3) 125 85 

100 (4) 225 150 

�

����  5.3.1-8  Water-pips sizes : Number of 15 mm. (1/2 in.) Connections allowed 

Pipe size, mm. (in) 
Number of 25 mm. (1 in)                    
in flush valve allowed 

30 (1 1/4) 1 

40 (1 1/2) 2-4 

50 (2) 5-12 

65 (2 1/2) 13-25 

80 (3) 26-40 

100 (4) 41-100 

* &#��+� flush valve $�
� 20 ��. =-
�	� 2 �+	 ��B<
)�<
ก+� flush valve $�
� 25 ��.  
=-
�	� 1 �+	 ���&'��<�=<
�$�
� 25 ��. C�� 
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%����  5.3.1-3  FRICTION LOSS, FT. PER 100 FT. OR M. PER. 100 M. 
(COPPER TUBING OR SMOOTH STEEL PIPE) 
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%����  5.3.1-4  FRICTION LOSS, FT. PER 100 FT. OR M. PER. 100 M. 
(FAIRLY ROUGH STEEL PIPE) 
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5.3.2 �����
��,-
z� 

35(��������()	C�*	ก	�	� �7'� %&�
�	 0	0"P	 �+����
 �	
�0�� *+�,
��ก	��+�	��()	C�&
��'�'
�+�	��()	�	1	�9+ �0����	
�+�	�%�5�'����()	*	ก*�0����()	C��'	
6 �35��'
4��/,	�'����()	8����0��

&
��'�+0��35(�0���&+�+�	�ก*	ก	�	� %	ก�����9�������()	C���'��)	ก�'	�'�+�	��()	*+�,
���'���
�()	C��&+87,���5�
����()	�'	
�,� 2 ���5�
����()	ก 

�ก��35(��������()	C�*+��0*	ก35(����8�����	� (Horizontal Project Area) ��'�,	��;��
ก�(�8� 
���0��
�&+����()	�/,	�	���ก��35(��������)	��98�����	� �)	8%,������	9/
�()	C����*+�,
�+�	��	ก/.(�     
*.
�,
�3���35(��������()	8����0��
�0��)	��9�	������� 5.3.2-1 ��5���	�35(��������()	��� ����	9�()	C�����ก
�&+���	��	�&	0���
/
�'����()	8������ ก<�	�	���&5ก/�	0/
�'�+�	��()	8����0��
40,�	�     
�	�	
��� 5.3.2-1 �&+�'�+�	��()	8�������	��	�	
��� 5.3.2-2 

 

%����  5.3.2-1  ก
B-
�	/�*,����+��,-
z�&���	���� 
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�

����  5.3.2-1  �*,����+��,-
z�)�M��

�)�� {!���
�
;��
��,-
��ก����<�&���	����$�
��<
�| 

$�
�)���H<
�%�� ก�
�$���<���
��,-
&���	���� (��.) ���
/z��ก          
(��./'�.) 50 80 100 125 150 200 

25 265 315 1,710 3,215 5,015 10,775 
50 130 410 855 1,600 2,510 5,390 
75 90 270 570 1,070 1,670 3,590 
100 65 205 425 805 1,255 2,695 
125 50 165 340 645 1,005 2,155 
150 45 135 285 535 836 1,795 
175 35 115 245 460 715 1,540 
200 30 100 215 400 625 1,345 

�

����  5.3.2-2  �*,����+��,-
z�)�M��

�)�� {!���
�
;��
��,-
��ก����<�&���	���$�
��<
�| 

���
/�,-
z�����ก�%��>� (��./'�.) 
B	
��
�)���� 

(��./�.) 

$�
��<���
�
�,-
&���	��� 

(��.) 50 75 100 125 150 

80 150 100 75 60 50 
100 350 235 175 140 115 
125 620 415 310 250 205 
150 995 660 495 400 330 
200 2,135 1,425 1,070 855 705 
250 3,845 2,565 1,925 1,540 1,280 

10 

300 6,185 4,125 3,095 2,476 2,060 
80 215 145 110 85 70 
100 490 330 245 195 165 
125 875 585 440 350 290 
150 1,405 935 700 560 470 
200 3,030 2,020 1,515 1,210 1,010 
250 5,425 3,620 2,715 2,170 1,805 

20 

300 8,735 5,815 4,365 3,495 2,910 
80 305 215 155 120 100 
100 700 465 350 280 230 
125 1,240 825 620 495 415 
150 2,000 1,270 995 795 665 
200 4,275 2,845 2,130 1,710 1,425 
250 7,690 5,130 3,845 3,080 2,565 

40 

300 12,375 8,250 6,185 4,940 4,125 
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ก	��'�'�+�	��()	C�*	ก7�(������)	ก�'	%&�
�	�/,	�'���8����0��
:.�
����()	*	ก7�(���
ก�'	 *+�,
�'
0,��/,�'�	� (Y) ���*�0��)	ก�'	�+0���'8������ (�������()	C�8�7�(���(�) 0.6 ���� %�5%	ก*+�,
�'�/,	
ก���'����()	���8������ ก<*+�,
�'���*�0:.�
%'	
*	ก*�0��&������-�	
ก	�4%&/
�'���*	ก���0��
�	
��'8������4�'�,�ก�'	 1.5 ���� 

�'�+�	��()	C����*+���'	
�,��
�' �&+���'����()	&,�>�ก�>�� (Overflow Drain) �ก0,�� 
�0��'>�ก�>����(����+�	�ก������%�5�	
��,	�0���
 �35��P
ก��ก�9�����'�+�	��()	7�(�&'	
�0���    
����	ก�'����()	C�*+�,
���+�ก�
ก��;
:.�
��35(����/
7'
��A04�'�,�ก�'	�
��'	/
35(����%�,	��0/
�'
����()	��(� �.�
%	ก4�'*)	��?�*��
6 4�'���87,�'/�	0 50 ��. �3�	+�ก�0ก	��0���40,
'	� 

�)	%���8�	�	��������	���
�'�+�	��()	C���ก*+�'�	���
&
�	8����0��
 *��.
�+0���+�	��()	
���35(�0��:.�
���+�+�	
�	� �)	8%,��ก	��.0-%0���/
�'�	ก��5���ก	���&������&
�9%���� %	ก;�,ก���
��40,�)	�.
�.
8���5�
��(*+�)	8%,�ก�0���,	��&+�()	����:.�/.(����7'
����()	���%&�
�	 (Roof Drain) 0�
��(��&	�
����0/
�'���*+�,
ก��7'
����()	���87, Flexible Connection %�5 Expansion Joint %�5�'��?�/,

4�'8%,�ก�0��
0�����7'
����()	�0���
 

5.3.3 �����
��,-
��,� 

�'8��+���+�	��()	��������9!��+ก�0,���'���)	��=�	��'�� �5 �'�+�	��()	 ���0�กก&����&+
�'	ก	- ��'&+�'������	��)	��= 0�
��( 

- �'�+�	��()	 �)	%�,	����+�	��()	��(
�	*	ก���5�
��/��9h!�&+��ก�9!5��6 �	�	����กก
40,��?��'�+�	��()	�����ก 87,�+�	���&/
��� �! �&+�'�+�	��()	���� 87,�+�	��()	����5��6 ���4�'87'��&
/
��� �! �	�%������,
��ก�+�	��35��P
ก��ก&������	**+�&<0&0*	ก���0�กก&����/,	�	�	�8����	�	�  
�3�	+ก&���ก'8%,�ก�0��	��)	�	=�&+��ก��;�,3�ก	-��8�	�	�40, ��'�,	%	ก4�'ก�
�&�'	*+��ก&����&<0&0
ก�	*	ก���0�กก&��� �	�	������'�()	�����ก�&+�'�()	�����/,	0,��ก��40,�7'�ก�� 

- ���0�กก&��� �+���+�	��()	����	�*)	��?�*+�,
�����0�กก&����35�4�'8%,	ก	-���������'8��'
�&<0&0�/,	�	�	�8����	�	� ��5�
*	ก	ก	-�����%&'	��(�ก�0/.(�ก	�*	ก�'��&	�/
/
�������4%&4�
�	��'��?�����	��'��/�	3/
��� �! ���0�กก&�����ก*+��0��(
��
�����9*�0����()	��(
8���'&+*�08����
	�	� 

- �'	ก	- ��+ก�4�0,�� �'���87,�)	%����+�	�8%,	ก	-;'	��/,	%�5ก*	ก�+���'
�+�	��()	 %�57'��8%,	ก	-%����������'�	�8��'�+�	��()	�35���ก 	���0�กก&���/
���5�
��/��9h!�	4�, 

ก	�ก����+���+�	��()	��(
 ������	
ก	�ก���0�
��( 

- �'�+�	��()	��(
 	*��ก	��+�	��()	��ก�	��	�7��0/
�()	��(
 �7'� �()	�����ก �()	���� 
����4� �()	����*	กก	���+ก�	%	� ��?��,� �35�&0��=%	ก&������	**+�&<0&0�/,	�	8����	�	� %�5
�35���	��+0�ก8�ก	���ก�)	��0�()	��(
ก'��&'�&
��'�	
�+�	��()	�	1	�9+ %&�กก	��0���'�()	��(
��0�
��( 
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ก.) ก	��0���'�()	��(
*)	��?��,
�0���'8%,����	�&	0���
 �35�8%,�()	�	�	��4%&40,�	� 
��
��,��'�
/
�&ก 4�'�%�5�ก���()	��+�	����	�	��4%&40,�	���	�0���������'8��' 

/.) 8�*�0�����ก	��0���'��&������-�	
ก	�4%&/
�()	��(
 �����0��(
7'
&,	
�'�35��	�	��
&,	
�'8�ก�9������ก	��0���/
�- /�+�	�8��'�()	��(
 

�.) ก	�%	/�	0�'�()	��(
 8%,�&5ก87,/�	0�'/�	0����%�	+���)	%����+�	��()	8���'&+
���5�
��/��9h!�&+��ก�9!87,�()	�'	
6 �0�4�'�)	8%,�ก�0��=%	�+�	��()	4�'��� %�5��=%	�'�+�	��()	�0��� 

- �'�+�	�	ก	- ก	�ก����0���'�+�	�	ก	-8%,ก����+�	�	ก	-�	��'�()	��(

�������' ��ก*+�+�	�	ก	-4��&'���(
�����9���4�'��;�,��'	-���&+��	ก	-�'	����+0�ก �7'� �����9
%&�
�	%�50	0"P	�.ก ก	��'�'	ก	-�/,	ก���'�()	���� *+�,
�0���'����	�&	07��&	0/.(�*	ก��/��9h!
4���
�'���	ก	- %,	��'�'&0�+0������)	8%,�()	/�
8��'�0<0/	0 

/�	0�'�����+�)	8%,87,�)	%������5�
��/��9h!��'&+7��0��?�0�
��( 

�

����  5.3.3-1  $�
��<�)�M� ��. �-
#+�)B*����>$F+/K �<
�| 

)B*����>$F+/K  �<��,-
)�0� �<��,-
��� �<���
��,-
 �<��
ก
� 

'	
	��()	 15 15 50 40 

'	
:�ก&,	
 15-20 15 80 40 

'	
&,	
8����� 15-20 15 50-80 40 

'	
&,	
�5 15 15 40-50 40 

���5�
&,	
7	�/�	0�&<ก 15-20 15-20 50 40 

C�ก���	��()	 (Stall Type) 15 15 50 40 

C�ก���	��()	 (Gang Type) 15 15 80 40 

�()	3�05�� 10 - 25-40 25 

��,�()	��<� 10 - 25-40 25 

������	�+7	� (Angle v.) 15 - 50 40 

������	�+7	� (Flush v.) 20-25 - 50-80 40 

���,�� (Flush Tank) 15 - 100 50 

���,�� (Flush v.) 25 - 100 50 

7'
�+�	��()	���35(� (Floor Drain) - - 50 40 
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5.3.4 ����-
�+��,-
)��� 

ก	�ก����+���)	��0�()	����/
	�	� *+�,
3�*	�9	*	ก��**���'	
6 0�
��( 

1) ก�%�	��ก����ก���+����/	���	&/
	�	� �7'� ��-��==������87,��
���8��/�ก'��,	
��(� 
2) ����	9�&+&�ก 9+������/
�()	���� 
3) �)	�%�'
�����(
�&+��5(���87,
	� 
4) ��+���1��	38�ก	��)	
	� 
5) ��	���'��8�ก	�87,
	� 
6) �'	87,*'	�8�ก	�0)	����ก	��&+ก	�:'��)	��
 
7) �'	87,*'	�8�ก	�ก'��,	
 
8) �%���050�,��)	�	=���	**+�ก�0/.(� 

;�,ก���*.
�,
%	/,����*	ก��	���ก ��-�ก����
��,	
 �&+�*,	/

	� �35�8%,40,�+��
�)	��0�()	��������%�	+�� 

����	9�()	��������ก�0/.(���(
%�0��ก*+��+�	9*	ก�,�&+ 80-100 /
����	9�()	87,��5���	��'	
����	9�()	�����&,��	�	���)	4��&5ก:5(�+���)	��0�()	�����)	��<*���40, 

5.3.5 ��� Sprinkler �-
#+��
�F%���+��  

��/�(���8�ก	�ก���0�
��( 

1. #
�+�
ก
&'��,-
$���*'���&'���ก��� 

Etc = 0.8 Ep ��./��� 
Etc = ���	ก	�87,�()	/
%=,	 ��./��� 
Ep = ���	ก	��+�%��>&�����
��0 ��./��� 

2. #
�+�
ก
&#��,-
$����� Sprinkler 

d = 
Eff
Etc

 

D = ��	�&.ก/
�()	���8%, ��./��� 
Eff = ��+���1��	3ก	�8%,�()	 ��./��� 

3. )�*�ก#+	=<
��,-
 

3.1 ������)�'	*���	 

ก	�8%,�()	3���*+��'
��ก&�ก 9+ก	�8%,�()	�����ก�'	
ก��ก40,3�/,	8* �	���+���
/
%��*'	��()	 �5 

3.1.1 %���()	%�0 (Dripper) 
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3.1.2 %��>�0&+
/�	0�&<ก (Mini Spray) �&+%��>�0&+
/�	08%=' 
3.1.3 %��4��������
�ก&�! (Micro Sprinkler) 
3.1.4 %��>�0�()	��?�*�
%�+ (Pulsator) 

%��*'	��()	��?���ก�9!������������5�%��8*/
�+����( �)	%���%���()	%�0*+*'	��()	&�ก 9+
��?�%�04%&�0���
��
*�0����,
ก	� 8�/9+���%��>�0&+
*+>�0�()	40,35(����ก�,	
/�	
0,��&+
/�	0�&<ก 
%�5/�	0�'	
6 �&+4�'���'��%���:.�
��ก�'	
*	ก%��4��������
�ก&�!�����8�%����%����
 �	�	��>�0�()	4�
8�35(�������ก�,	
�&+4ก&ก�'	%��>�0���&+
 �'��%��>�0�()	��?�*�
%�+*+��&�ก 9+3��-  �5*+����	%��
�()	%�0ก��ก��%��>�0&+
�&+%��4��������
�ก&�!�	�)	
	��'��ก����?�%���0���ก�� �0�8%,%���()	%�0
*'	��()	�/,	4��ก<�8�ก�+��	+ :.�
�	�8���?��	
:�&���� ��5��()	��<�ก�+��	+ก<*+>�0ก�	�%�5�ก��%��>�0
&+
�&+%��4��������
�ก&�! ��'&�ก 9+ก	�>�0*+��?�*�
%�'+*.
�����	ก	�*'	��()	����,��%�5��()	%�0 
��'>�0�()	40,ก�,	
4ก&�%�5�%��>�0&+
 �&+4��������
�ก&�! 

ก	�%	�+�+%'	
�+%�'	
%�� (Spacing) ����%�	+������4�*+ก)	%�0 Spacing ��+�	9 
(1.0-1.1) R /
��-��ก	�>�0�()	 ��'4�'����ก�� 1.2 R �+�+%'	
/
%�������'
8%,�+�+��'	6 ก�� 8%,�	ก
�����0 

3 2 �$�+��ก	�)	�,�	+��'������) Sprinkler ��*�&�	ก�� 4 +�� 

3.2.1 �	
%���������%&����*������ (Square Pattern) *+���+�+%'	
%������
�ก&�!
0,	�/,	
%�58ก&,����
��'	ก����ก6 0,	� ก	�*�0 Spacing /
%������
�ก&�!�����(*+�%�	+ก��35(���������?�
�������%&����*������ �3�	+�+0�ก8�ก	�*�0�+�+ Spacing �&+�+�+%'	
�+%�'	
��� ��'/,����/
ก	�*�0 
Spacing �����(ก<�5 *+8%,�'	���	ก	�8%,�()	������)	����,�ก�'	���5��6 ��5�
*	ก35(���������9��
ก&	

�+%�'	
%������
�ก&�! 4 ��� 40,����()	�,�ก�'	�����95�� �ก*	ก��(��
&�ก<��;&�'ก	�*�0�+�+%'	
 %	ก
��	���<�&��3����	ก/.(� �'	�+�+%'	
/
����
�ก&�!*+&0&
 0�
��(��,
87,%������
�ก&�!�3����	ก/.(�8�
35(������'	�0�� *.
40,��/,��+�)	ก	�87,�+�+ Spacing ����%�	+��ก����	���<�&��'	
6 0�
�	�	
/,	
&'	
��( 

B	
�)0	�� ��� Spacing ����
ก����>� 

0 k 5  ก�./7�. 55% /
 Diameter 

5 k10  ก�./7�. 50% /
 Diameter 

10 k 20  ก�./7�. 45% /
 Diameter 
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3.2.2 ����������%&���� (Rectangular Pattern) ก	�*�0�+�+%'	
�����(*+���+�+%'	

�+%�'	
%��8�����0���ก����'	ก�� ��'�+�+%'	
�+%�'	
��� (L) *+4�'��'	ก���+�+%'	
�+%�'	
%�� (S) /,0�
/
ก	�*�0�����(ก<�5 �	�	�����*+�P
ก����
&��&+8%,�()	8�35(�������ก)	%�040,�'	
���)	��� ��	*+
�P
ก����
&�40,�0�ก	�ก)	%�0�+�+ S 8ก&,ก�'	�ก�� �&+�+�+ L �
�0��%�54ก&ก�'	�0���&<ก�,� *+�)	
8%,ก	�8%,�()	/
%������
�ก&�!����&��35(�����'	
�����.
 ก	���0�+�+%'	
 ����������%&����40,��+�)	�'	
�+�+ L �&+�'	 S ����%�	+��ก����	���<�&��'	
6 40,0�
�	�	
/,	
&'	
��( 

B	
�)0	�� ��� Spacing ����
ก����>� 

L = 60% of Diameter 0 k 5  ก�./7�. 
S = 50% of Diameter 

L = 60% of Diameter 5 k10  ก�./7�. 
S = 45% of Diameter 

L = 60% of Diameter 10 k 20  ก�./7�. 
S = 40% of Diameter 

*	ก�	�	
3��'	�����	���<�&��	ก/.(���	*+ก)	%�08%,�'	 L �
��� ��'��	*+��&�����'	 
S 8%,�,�&
�	�&)	0�� ��(
��(�35�8%,ก	�8%,�()	����&��35(����40,�'	
�����.
 ��'��	ก<�,
87,*)	���%������

�ก&�!�3����	ก/.(� :.�
ก<*+�)	8%,�����'	87,*'	�8���ก�9!�	ก/.(� ������&	ก	���0��(
�	ก/.(��&+�����'	
�)	��
��ก 	�+���	ก/.(��	� 

*	ก��� �+�+%'	
�+%�'	
%������
�ก&�! (S) ก���+�+%'	
�+%�'	
�'�'
�()	 (L) ���'	4�'
�'	
ก�� &�ก 9+�7'���(��/,0��5 8�35(����:.�
����'	
4�'��?�����%&����0,	���'	�	�	����0��(
40,�0��>3	+35(�������
�,
ก	���0%������
�ก&�!������/
35(���� �&+�,
ก	���0��(
8%,��?�����	��&0/
 35(���� �0�����4��&,���ก
87,ก��35(����ก�,	
�	ก6 ��'����'	
���)	��� �7'� ��	�ก&!" ����	1	�9+ �&�  �)	%����+�+%'	
/
 S ก�� 
L ��(�*+87,�	��'	8��	�	
�'4���( 

B	
�)0	�� (ก���)���<�'+�	���) 0 - 5 5 - 10 10 - 20 

L = 0.60D L = 0.60D L = 0.60d 
�+�+%'	
/
 S �&+ L 

S = 0.50D S = 0.45D S = 0.40D 

)�*��  D = )���H<
�%�� ก�
�$���*,����$��)�}�ก 
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3.2.3 �������	��%&���� (Triangular Pattern) ��?�������87,ก����'����4" �0�ก	�*�0
�����(*+���+�+%'	
�+%�'	
%������
�ก&�!8�����0���ก����'	6 ก�� :.�
�'��8%='87,��+�	9 24 ����  ก	�
*�0��������(*+�)	8%,35(����8�ก	�8%,�()	40,����()	�'	
4�'���)	���ก�� �0��	
�%'
*+40,����()	�	ก�ก��4� 
�0�����	��%&������(��/,0�ก�'	�������%&�����	
�'	
ก<�5 ก	�*�0����	��%&������(*+8%,�'	�+�+%'	
���
�	กก�'	�������%&��������6 4� 0�
��(�*.
87,%������
�ก&�!�,�ก�'	8�35(������'	ก�� 

 

�,	��	ก)	%�08%, S ��?��+�+%'	
�+%�'	
%������
�ก&�!��'&+%�� �&+ L ��?��+�+%'	

�+%�'	
���/
����
�ก&�!8��������	��%&���� ��	*+40,�'	�+�+ L = S x 0.866 :.�
�,	��?�8�ก�9�ก	�
8%,�()	8���	�ก&!"/�	08%='*+ก)	%�08%,�+�+ Spacing �S� = 24 ���� 0�
��(��+�+ L = 24 x 0.866 = 
20 ���� 

 

3.3  ก	� �	�)��(*(�'	��(�)'	���) 

��5�
*	ก8�ก	�ก)	%�0�+�+%'	
����**����5�
��	���<�&��	�ก����/,
 *.
��+�)	8%,*�0
�+�+%'	
%������
�ก&�!��'&+%��0�
��( 

B	
�)0	�� ���#<
��
ก����>� 

0 k 5  ก�./7�. 60% /
 Diameter 

5 k 10  ก�./7�. 55% /
 Diameter 

10 k 20  ก�./7�. 50% /
 Diameter 
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3.3.1 �)	��9%	 Precipitation Rate (�+0����	�&.ก/
�()	) ��./7�. 

- �	
�������%&���� 

Pr = 
L  xS
Q  x000,1

 ��./7�. 

- �	
����	��%&���� 

Pr = 
2S 0.866

Q 000,1
 ��./7�. 

- �	
�������0���� 

Pr = 
2S 1.6
Q 000,1

 ��./7�. 

8���5� Q = ���	ก	�*'	��()	*	ก%�� Sprinkler ����
ก&� ��%�'��  
�.3/7�. 

3.3.2 %	��&	8�ก	�8%,�()	��'&+ Valve 

Ta = 
Pr

d  x60
 �	��/��� 

3.3.3 ก)	%�0��&	8�ก	�8%,��
��0���&+ก��7�����
 (Td) 

�ก���,	ก)	%�0��&	8�ก	�8%,�()	���<*�	� ก<*+�)	8%,�	�	����'
35(����ก	�8%,�()	
40,�	ก��&
 �+���'�&+���5�
����()	*+�&<ก �,	87,��&	8%,�()	���<*��(
%�0��<� �+��ก<*+�,
8%=' 

�ก���,	35(�����&<ก���ก)	%�0 1-2 7�./��� �,	35(����8%=' 2-4 7�./��� �&+�,	35(����
8%='�	ก6 �7'� ��	� Golf 6-10 7�./��� 

4 B-
�	/#
=-
�	�ก
��<��*,����&#��,-
 (Valve)  

�0�3�	�	�8%,�� Valve �	ก�����0 ��'�,
4�'�ก����&	���ก)	%�0�	�/, 7 

ก	���'
35(����ก	�8%,�()	��/,��+�)	0�
��( 

4.1 %,	�87,%��������'	 Pr ��ก�'	
ก����'8� Valve �0���ก���0<0/	0 �7'� %�� Spray ก��
%�� Sprinkler 

4.2 %,	�87,%�� Sprinkler ���>�0�()	��?��
ก&� ��.�
�
ก&� %�5�- �'��/
�
ก&� ��'
8� Valve �0���ก�� 8�ก�9����87,%�� :.�
��/�	0��>�0�()	�0���ก�� �5 �����	ก	�*'	��()	��'	ก�� 

�,	�,
ก	�8%,��A08� Valve �0���ก�� *+�,
�&5ก/�	0��>�0�()	�'	
ก�� �5 8%,����	9��?�
��0�'�����3��1!ก�� �7'� �,
ก	�87,%�� 1/2 �
ก&��'�'��ก��%�� 1/4 �
ก&��,
87,%�� 1/2 �
ก&������	
*'	��()	��?� 2 ��'	/
%�� 1/2 �
ก&� *.
*+87,���ก��40, 	**+��8%,��ก�'	
ก��40,�,	
 ��+�	9 (1.9-
21) ��'	ก<387,40,��?��,� ��'�,
3�*	�9	��&	8�ก	�8%,�()	/
%�� Sprinkler 8���'&+��� �&+ก	���'

�,
3�	�	���'
���	ก	�8%,��'	ก���	ก�����0 �35�*+40,87,���5�
����()	����0����'	
����+���1��	3�	ก
�����0 
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�3�	+>+��(�*+�,
3�*	�9	��&	ก	�8%,�()	�)	%���%�� Sprinkler ��'&+����&+*)	���%��
�����(
%�08���'&+���0,�� 

5 #
=-
�	�#+	���&'��+,�#�� 

�0���ก��?���'&+�������&5ก87,�7'� %�� Spray �&+%�� Sprinkler 

6 	�)	�
ก
&#��,-
)�*���+�&#���#�+�����+��+�� ก+�)	�
���ก-
#�� 

��&	ก	�8%,�()	��'&+��������&	�)	%����'	
&+ 1 Valveww �	�� �,	�����&	�&,��,�
ก�'	��&	���ก)	%�04�,�	กก<*+��'
*)	��� Valve ��������	ก	�*'	��()	�	กก��?� 2, 3 %�5 4 �	���	�
�%�	+�� ��'��5������&	��(
%�0�&,��,
4�'�ก����&	���ก)	%�0 

7 )'*����<��-
�#�<�#+	ก+���	�<�  

:.�
*+�'40,%&	������'�,
3�	�	�8%,ก	�ก�+*	��()	���)	��������0 �7'� �	
�'���%�� 
�	
�'���:,� �	
�'���ก,	
�&	 �	
����'�0��� �	
���;�� 

8 #
$�
�$���<����)#�
��� 

%&�กก	��&5ก/�	0�' �,
3�	�	�8%,��=������
0���,������0 ��'�,
��+%��0�����00,�� 
�	��	��2	�*+ก)	%�08%,��
0����ก�'	
ก��40, �)	%���%�� Sprinkler ����	ก�����0 �&+�,������0    4�'�ก�� 
20% /
��
0���()	���87,ก������%�� Sprinkler 8�ก	���A0�()	��'&+ Valve 

�35���	��+0�ก�&+��0��<�8�ก	�ก�����5(
�,�*+ก)	%�0��	���<�/
�()	8��'�)	%���
�'�/�
4�'����ก�� 2.0 ����/���	�� �&+�'��+1	���+�	9 1.5 ����/���	�� �,	��	���<�8��'���
�	ก 
�'	ก	���=����ก<*+�	ก 

9 �-

�ก
�����)���
B
	+��> 
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5.4 ��	�
�ก
��ก�����
�	��	ก�'��
��  

8�ก	�-.ก 	ก���
	�������	����ก���*+�,
��ก	�-.ก 	ก������
��,	
�	
7&-	���!
�'	
6 �35��P
ก����=%	�()	�'�����	**+�ก�0/.(�8�35(�������
ก	� �7'� �+���+�	��()	 /�	0���5�
����()	 
���
��,	
�P
ก���&��
 �&+ก	��������
&)	�()	1���7	�� ��?��,� :.�
/,��&�	
0,	������������	�&+��ก����	
����)	��=���87,8�ก	�ก��� 40,�ก' ����	9C��ก8�35(���� �'	�+0���()	 �&+���	ก	�4%&/
�()	8�&)	�()	   ���
;'	�35(����-.ก 	 ��?��,� 

8�ก	�-.ก 	��	3C��ก8�35(����*+�,
�)	ก	������	+%!%	�'	��	��/,�C�������Dก	��ก�0:()	
�'	
6 (%�5�'	 IDF Curve) �35�87,8�ก	������	+%!%	���	ก	�4%&��
��0/
�()	C�����ก8�35(���� :.�
*+�)	4�
ก����	
�+�	��()	 �'�+�	��()	 ���4��.
%	/�	0/
���5�
����()	�35��ก,��=%	�()	�'��8�35(�����'4� 
:.�
��1� IDF Curve ��(�%�	+�)	%���35(��������()	C������/�	035(�����,�ก�'	 25 ��.ก�. �'��8�ก�9������35(�������
�()	C�/�	035(�����	กก�'	 25 ��.ก�.��(� *+87,��1� Regional Flood Frequency Analysis) 0������� 5.4-1 
��+ก� 

�)	%���ก	������	+%!�'	�+0���()	�&+���	ก	�4%&��
��08�&)	�()	 �35��)	4�87,8�ก	������	+%!
������ �&+/�	0/
���
��,	
�P
ก���&��
 �&+ก	�/�0&ก/�	�&)	�()	��(� ����' 2 ��1� �5 (1) ��1� Gumbel 
Distribution �35��)	��9%	�+0���()	�&+���	ก	�4%&��
��0������Dก	��ก�0:()	�'	
6 �&+ (2) ��1���ก	� 
Manning �35�ก	��)	��9%	���	ก	�4%&��
��0�0�	-��/,��&�'	�+0���()	��
��0�&+/,��&ก	��	3&)	�()	
����)	��*40,8��	���	� 0�
��0
8������� 5.4-2 

�	�&+���0ก	�-.ก 	�&+�����	+%!/,��&��	3�����������	�&+��ก����	�'	
6 ��0�
�'4���( 

5.4.1 ก
	�)B
�# �F
�z���)	/�*,�����!ก"
 

ก	������	+%!�'	��	��/,�C�����ก8���'&+7'�
��&	����	�ก	��ก�0�'	
6 %�5 IDF Curve 
(IntensitykDurationkFrequency Curve) *+87,/,��&C��ก�+����ก7'�
��&	 15 �	�� *	ก��	����0�()	C�
��������/
ก�������������	 :.�
�'��8%='*+��(
��'��������9�����5
�)	��=8���'&+*�
%��0 *	ก�	�
	�
ก	�-.ก 	/
C�	���*���&+��ก����	��+��ก�! �)	��ก��ก����	�&+���%	��()	 (�D 3.-. 2542) 40,����;&ก	�
�����	+%!�'	��	��/,�C������&	C��ก 15 �	�� 30 �	�� 45 �	�� 1 7�����
 2 7�����
 3 7�����
 6 7�����
 12 
7�����
 �&+ 24 7�����
 ������Dก	��ก�0:()	 2, 5, 10, 25, 50 �&+ 100 �D (����ก�'	 �'	 IDF) 9 ��	����0
�()	C����������'	
6 ������+��- (0��	�	
��� 5.4.1-1) �&+ก�	" IDF Curve ��0
4�,8��	�;��ก ก :.�

/,��& IDF Curve *+�)	4�87,8�ก	��)	��9%	���	ก	�4%&��
��0/
�()	8�35(����-.ก 	�'4� �0���
�	�&+���0ก&'	�4�,8�%��/,��� 5.4.3 
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รูปที่   5.4-1 การวิเคราะหหาคาอัตราการไหลสูงสุดเนื่องจากฝนตกในพื้นที่เพื่อใชในการ         
ออกแบบระบบระบายน้ําหรือหาขนาดเครื่องสูบน้ํา 
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ก������ 1 	�
����������������

��������	���	��
������������ �������ก��!"�
�#

$�%��&�� (Momentary Peak) 

���"��#���# �4����	���������5#67��$��

���8���"9"�84��������� �������ก��!"�
�#
$����
���6:ก���ก��;����4�#< ������=�

Gumbel Distribution

ก������ 2 !	4	�
����������������


�����F�8
�	"���������
�#
$�

���8���"9"�84������ก��!"�
�#
$� (Q)
��ก
	ก�� Manning Q = R2/3 x S1/2 x A

n
R = A/P , A �5 35(����%�,	��0&)	�()	 (��.�.)
P �5 ��,�/���D�ก/
&)	�()	 (	.)
S 8Q� 8��	���R���#������
 �� n "�!����ก����#��� 6.4.3-2

��84��������� �������ก��!"�
�#
$�!6��ก ��
V8�#
���#6W�#ก�����#"�Q��$���ก������

ก��������	��
��������
�����ก���	����������������

 
%����   5.4-2 ก
	�)B
�# #
��+��,-
����+�
ก
C#��%��>�&��-
�,-
)�*��&'�&�ก
��ก��� 

�B���
�����ก+������#*�$>���ก�-
�,-
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�

����  5.4.1-1  
�'*���-
)F��<
�| &���)��C�������$���%�ก
� IDF Curve 

�-
�+� �-
)F� =+�#	+� �-
�+� �-
)F� =+�#	+� 

 F
Bก�
�   F
B��	+���ก  

1 0���� ก��
��3� 26 ��	�7���/� >+�7�
���	 

2 �,	�%��� &3���� 27 �ก	+��7�
 7&���� 

3 ��5
 ��������! 28 3���	 7&���� 

4 �,	�4�' ����1	�� 29 �&�ก�0
 �+�
 

 F
B)#�*�  30 �ก&
 �+�
 

5 ��5
 �7��
8%�' 31 ��5
 �+�
 

6 ��5
 ก)	�3
�37� 32 ��=��+��- ��+�ก,� 

7 �*,%'� &)	�	
  F
B��	+��ก  

8 ��'�+����
 ��'�'
�� 33 ��5
 ก	=*����� 

9 ����
�	 �'	� 34 �'3&� ก	=*����� 

10 ��5
 �37����9! 35 ��5
 �37����� 

11 ��5
 3� 9��&ก 36 ��5
 ��+*������/��1! 

12 �
 �3�'  F
B&��  

13 -����7�	&�� ���/��� 37 ��5
 7��3� 

14 ��5
 �	ก 38 ��5
 ���-��1����	7 

15 �	��
	 �	ก 39 &	��ก	 ���-��1����	7 

16 ��5
 ���0���! 40 ��5
 ��	1��	� 

 F
B��	+���ก)J���)#�*� 41 ��5
 ����	�� 

17 ��.ก ��������! 42 ��5
 3��&�
 

18 ��5
 /��ก'� 43 ��5
 ���ก<� 

19 �()	3
 /��ก'� 44 ��	�������ก<� ���ก<� 

20 ��5
 �&� 45 ��5
 �+�
 

21 ��5
 ���3�� 46 ��5
 �
/&	 

22 ��5
 ����	7���	 47 ��5
 ���
 

23 ��5
 �,��<0    

24 ��5
 ��ก0	%	�    

25 ��5
 ��&�	71	��    
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5.4.2 ก
	�)B
�# ��+��,-
��)	/�*,�����!ก"
 

ก	�-.ก 	�'	�+0���()	8������935(����-.ก 	 *+87,ก	������	+%!�	
������35�%	�'	�+0���()	��
��0 
�'	�>&����&+�'	��)	��0 *	ก/,��&��0�'	�+0���()	�	���� �&+�����	+%!%	�'	�+0���()	��
��0������Dก	��ก�0:()	
�'	
6 0,����1� Gumbel Distribution �	�����ก	��)	��98���ก	���� (1) �0�	-��/,��&�+0���()	��
��0
>��3&�� (Momentary Peak Water Level) �	��D��(
��'��������*��0*��.
��**���������	����0�()	/

%�'��
	��'	
6 40,�ก' ก�����3�	ก��()	 �&+ก��7&��+�	� ��?��,� 









−−−−= )

T
1

1ln(ln.S.7797.0S.45.0WLWL
r

WLWLrT  (1) 

�0� WLTr �5 �+0���()	��
��0������Dก	��ก�0:()	 Tr �D (�.��ก.) 
WL  �5 �+0���()	�>&��� (�.��ก.) 
SWL �5 �'	�����
����	��2	� (Standard Deviation) 

�0��'��8%='��	����0�()	�'	*+��(
��'8�&)	�()	�	�%&�ก%�5&)	�()	�	��)	��=6 �'��&)	�()	/�	0�&<ก
��ก3��'	4�'����	����0�()	�'	��(
��'8�7'�
���3�*	�9	 0�
��(�ก	���+�	9�'	�+0���()	8�&)	�()	/�	0�&<ก�35�
�)	4�87,�����	+%!�	
��-�ก��� (�������	3/
0�� �&+ก������
��,	
�P
ก���&��
) �	�	��    �5�%	
/,��&40,*	กก	����	���8�35(���� 

�)	%���&)	�()	/�	0�&<ก���4�'��;&ก�+����5�
*	ก�()	�+�&%���  �'	�+0���()	��)	��0*+�ก�08�7'�
R0�
�&,
 �'���	ก���'	�+0����'	ก���,
�()	 (4�'���()	4%&) �'���'	�+0���()	��
��0�0��>&���	*87,��1���
�ก�*	ก
��	��()	�'�������9���
��,	
	�	��ก'	�0��� (ก�9�����()	�'��&,��&��
) �&+*	กก	����	�;�,��8�
�,
���� 

�'��&)	�()	���40,���;&ก�+��*	ก�()	�+�&%����	�	����+�����'	�+0���()	��)	��0 (*	ก��1�3&/
 
�()	�+�&) �0�87,/,��&��0/
��	����08�&)	�()	�	�%&�ก�����'8ก&,����
 �'���'	�+0���()	��
��0�0��>&��� 
(�()	�'	����ก�0*	กC�) 	*87,ก	����	���8�35(����40,�7'��0���ก�� 

5.4.3 ก
	�)B
�# �+�
ก
C#�&���)	/�*,�����!ก"
 

ก	��)	��9%	���	ก	�4%&8������935(����-.ก 	 �	�	����'
ก40,��?� 2 ��1� �5 (1) ก	�
�)	��9%	���	ก	�4%&����ก�0*	กC��ก8�35(���� �&+ (2) ก	��)	��9%	���	ก	�4%&8�&)	�()	�	�&+���0  ��'
&+��1� ��0�
��( 

5.4.3.1 ก	� �	�)��	��,�	ก	�5�6&�"�ก���	ก7�,ก��8!��&�" 

ก	��)	��9%	���	ก	�4%&��
��0����ก�0*	กC��ก8�35(�����35�ก	�ก����	
�+�	��()	 �'
�+�	��()	 ���4��.
%	/�	0���5�
����()	�35�����()	�'��ก*	ก35(���� ����1�ก	��)	��9 2 ��1� �5 (1) ��1� 
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Rational Formula �)	%���35(��������()	C��,�ก�'	 25 ��.ก�. �&+ (2) ��1� Regional Flood Frequency 
Analysis �)	%���35(��������()	C��	กก�'	 25 ��.ก�. �	�&+���0��'&+��1� ��0�
��( 

1) 	��� Rational Formula  ��?���1�ก	��)	��9%	���	ก	�4%&��
��0����ก�0*	กC��ก8�35(����  
*	ก�'	��	��/,�C�*	ก������� (2) ������ 5.4.3-1 ��0
%&�กก	������	���0/
��1� Rational Formula 

 
%����  5.4.3-1  ��	B	
�B��$��	��� Rational Formula 

Q = 0.278xCIA (2) 

�0���� Q = ���	ก	�4%&��
��0 (&�.�./���	��) 
C = �����+���1�T�()	�'	 
I = ��	��/,�/
C� (��./7�.) %	40,*	กก�	" IDF Curve 8������� 5.4.1-1 

�.
 5.4.1-6 �0��'	7'�
��&	C��ก (Tc) �)	��9%	*	ก��� (3) 
A = 35(��������()	C� (��.ก�.) 

Tc = (0.87.L3 / H)0.385  (3) 

L = ��	��	�&)	�()	 (ก�.) 
H = �+0����	���
��ก�'	
8�&)	�()	�+%�'	
*�00,	��%�5�()	�&+�,	��()	 (�.) 

�'	�����+���1�T�()	�'	 (C) /.(�ก��&�ก 9+ก	�87,��+��7�!���0��/
35(�����+�	��()	 �0�    ��
�'	0�
��0
8��	�	
��� 5.4.3-1 
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�

����  5.4.3-1  B<
�+����������,-
�<
 (C) �-
#+��+ก"/�ก
&'�����'� �������<
�| 

�-
�+� �+ก"/��*,���� B<
�+����������,-
�<	�  (C) 

1 �����'	-��%�	��'��,� 0.40-0.45 

2 �����'	-��%�	��'��	�ก&	
 0.50-0.55 

3 �����'	-��%�	��'���
 0.55-0.60 

4 �'	�ก	��,	 0.50-0.70 

5 ��
�����-��
3�	�	& 0.40-0.70 

6 �'	����	%ก��� 0.50-0.70 

7 ����	1	�9+�&+��	�%=,	 0.20-0.30 

8 35(�����ก ��ก��� 0.20-0.30 

9 35(�����ก�,	
 35(������	 0.10-0.30 

2) 	��� Regional Flood Frequency Analysis ��?���1�ก	��)	��9%	���	ก	�4%&��
��0���
�ก�0*	กC��ก8�35(���� ���	�&+���0/�(���ก	��)	��90�
��( 

(1) 3&<�ก�	" (�ก� log-log) ��	����3��1!�+%�'	
���	ก	�4%&��
��0>��3&���>&���
�	��D (Qpa) �&+/�	035(��������()	C� (A) /
��	����0�()	�'	
6 �&,�%	��ก	� regression  Qpa = a.Ab 

(2) �)	��9%	���	ก	�4%&��
��0>���>&����	��D (Qpa) 9 �)	�%�'
���*+ก����+��
�+�	��()	 �0�	-����ก	� Qpa = a.Ab ���40,8�/�(������ (1) �&+/�	035(��������()	C� (A) 9 *�0ก��� 
%	*	ก�;���� 1:50,000 

(3) �)	��9%	���	�'���+%�'	
���	ก	�4%&��
��0������Dก	��ก�0�'	
6 (QTr) %	�
0,�����	ก	�4%&��
��0>��3&���>&����	��D (Qpa) 9 ��	����0�()	�'	
6 (QTr/Qpa) 

(4) �)	��9%	�'	�>&���/
�'	 QTr/Qpa  ���40,*	ก/�(������ (3) 

(5) �)	��9%	���	ก	�4%&��
��0������Dก	��ก�0�'	
6 (QTr) 9 *�0ก��� �0�ก	�
��9�'	 QTr/Qpa �>&������40,*	ก/�(������ (4) ก�� �'	 Qpa ���40,*	ก/�(������ (2) 

5.4.3.2 ก	�)�� �	(�9��,�	ก	�5�6��6�	���	 

ก	�-.ก 	�'	���	ก	�4%&8�&)	�()	*+87,ก	������	+%!�	
������35�%	�'	���	ก	�4%&��
��0 
�'	�>&����&+�'	��)	��0 *	ก/,��&��0�'	���	ก	�4%&�	�����&+�����	+%!%	�'	���	ก	�4%&������Dก	��ก�0
:()	�'	
6 0,����1� Gumbel Distribution �	�����ก	��)	��98���ก	���� (4) �0�	-��/,��&���	ก	�4%&
��
��0>��3&�� (Momentary Peak) �	��D ��(
��'��������*��0*��.
��**���������	����0/
%�'��
	��'	
6 
40,�ก' ก�����3�	ก��()	 �&+ก��7&��+�	� ��?��,� 
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−−−−= )

T
1

1ln(ln.S.7797.0S.45.0QQ
r

QQrT  (4) 

�0� QTr �5 ���	ก	�4%&��
��0������Dก	��ก�0:()	 Tr �D (&�.�./���	��) 
Q  �5 ���	ก	�4%&�>&��� (&�.�./���	��) 
SQ �5 �'	�����
����	��2	� (Standard Deviation) 

�'��8�ก�9����4�'��/,��&��0���	ก	�4%&8�&)	�()	8%,�)	ก	���+����%	���	ก	�4%&8�&)	�()	 �0�
ก	��ก<�������/,��&8���	� 40,�ก' &�ก 9+�	
ก	��	3/
&)	�()	 /,��&��9������/
0���,
�()	 
*	ก��(��	�����	+%!�0�87,������ก	� Manning 8���ก	���� (5)  :.�
�'	���	ก	�4%&*+����	����3��1!ก��
��9�������	
ก	��	3/
&)	�()	��(� �7'� �'	��	�%�	�;��/
���0��,
�()	 &�ก 9+��	��0��,
/
&)	�()	 
��	�&	07���,
�()	 /�	0%�,	��0&)	�()	 ��?��,� 

n
xAxSR

Q
2/13/2

=  (5) 

A
Q

V =  (6) 

��5� Q �5 ���	ก	�4%& %�'�� &�.�./���	�� 
V �5 ��	���<�ก	�4%& %�'�� ����/���	�� 
R �5 ��-���	
7&-	���! %�'������ �)	��940,*	ก��ก	���� (7) 

P
A

R =  (7) 

A �5 /�	0%�,	��0&)	�()	 %�'���	�	
���� 
P �5 ��,�/���D�ก %�5��	��	�/
%�,	��0&)	�()	������;��ก���()	 %�'������ 
S �5 ��	�&	07���>&����,
�()	 
n �5 �����+���1�T��	�%�	�;��/
������
 :.�
%	40,�	�	
��� 5.4.3-2 
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�

����  5.4.3-2  B<
�+���������B	
�)�����
� �n� &��F
��<
�|  $���*,�������;%ก�,-
�<	� 

�-
�+���� '������
���)����$���
��,-
 B<
���� B<
�ก�� B<
�
ก 

1. ��<�,-
�
��� (B	
�ก	�
�H�	�,-
 / ��+��>�กF+�����ก	<
 100 �>�)    

1.1 +�'���	&�"5�6��&�"�	�6:'�    

1.1.1 �	
�()	��
�&+�+	0 �+0����
 4�'������ก 0.025 0.030 0.033 
1.1.2 �%�5� 1.1.1) ��'��ก,�%���&+%=,	�ก�&���	ก 0.030 0.035 0.040 
1.1.3 �	
�()	�0���(���&+�+	0 ���'
�&+%	0��	�8�,�()	 0.033 0.040 0.045 
1.1.4 �%�5� 1.1.3) ��'��ก,�%���&+%=,	�ก�&���,	
 0.035 0.045 0.050 
1.1.5 �%�5� 1.1.4) ��'���+0���5(� ����'	
4�'���)	��� 0.040 0.048 0.055 
1.1.6 �%�5� 1.1.4) ��'��ก,�%���	ก 0.045 0.050 0.060 
1.1.7 ก	�4%&�'�/,	
7,	 ���'
&.ก �ก�&��0,����7357 0.050 0.070 0.080 
1.1.8 �ก�&��0,����7357�	ก ���'
�&<ก 4�,�5��,�%�	��'� 0.075 0.100 0.150 

1.2 +�'���	&�"5�6�	ก�:���	 ��	;�	ก8!�8�����&	����	 +,'��5��*!�,��+6(5��8:'�
��,6�"� <="��(������(�(������	#$� 

   

1.2.1 �,
�()	 ��+ก�0,�� ก��0 ก,�%��8%='�,	
�&<ก�,� 0.030 0.040 0.050 
1.2.2 �,
�()	 ��+ก�0,�� ก��0 ก,�%��8%='�	ก 0.040 0.050 0.070 

2. ���
�������,-
�<	�;!�    

2.1 &:'��>�	�6��*�#�,)9 ��	;�	ก��$'5��8:'�    

2.1.1 %=,	3��1�!��(� 0.025 0.030 0.035 
2.1.2 %=,	3��1�!��
 0.030 0.035 0.050 
2.2 8!��&�"�8	(�6$ก    

2.2.1 4�'��ก	��&�ก/,	� 0.020 0.030 0.040 
2.2.2 �&�ก/,	������ก0)	 0.025 0.035 0.045 
2.2.3 �&�ก/,	����%�'	� 0.030 0.040 0.050 
2.3 ��$'5��8:'�    

2.3.1 ก�+*�0ก�+*	� ����7357�ก�&����
 0.035 0.050 0.070 
2.3.2 ����	�%�	��'��,� 8�R0�%�	� 0.035 0.050 0.060 
2.3.3 ����	�%�	��'��,� 8�R0��,� 0.040 0.060 0.080 
2.3.4 ����	�%�	��'��	�ก&	
�.
��
 8�R0�%�	� 0.045 0.070 0.110 
2.3.5 ����	�%�	��'��	�ก&	
�.
��
 8�R0��,� 0.070 0.100 0.160 
2.4 5��*!�,��    

2.4.1 4�,&)	�,���
 ����	�%�	��'���
 8�R0��,� 0.110 0.150 0.200 
2.4.2 35(�����'	
��&'	 ���4�, 4�'��&)	�,�'� 0.030 0.040 0.050 
2.4.3 �%�5� 2.4.2) ��'����	�%�	��'�/
4�,&)	�,�'���
 0.050 0.060 0.080 
2.4.4 ��4�,�5��,��	ก ��4�,���+�&+4�,���ก)	&�
���&<ก�,� �+0���()	�'����'40, ก��
ก,	�8� 0.080 0.100 0.120 
2.4.5 �%�5� 2.4.4) ��'���+0���()	�'��ก��
ก,	�8� 0.100 0.120 0.160 

3. ��<�,-
�
�#�+ก (B	
�ก	�
�H�	�,-
 / ��+��>�กF+��
กก	<
 100 �>�)    

3.1 ���	,��ก	�5�6��?��(���*� 5�'��ก��������>' ��!�5��8:'� 0.025 - 0.060 

3.2 ���	,��ก	�5�65�'��?��(���*� +6(�� )	���:��( 0.035 - 0.100 

����
 : Ven Te Chow, Open Channel Hydraulics (1988) 
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5.5 ��	�
�ก
��ก��������
��,-
 

ก	�ก����+���+�	��()	 ������	
�+�	��()	 %�5 �'�+�	��()	 (������()	4%&4�'��<��') �	�8�
35(�������
ก	� (0������� 5.5-1) ������	
ก	�ก���0�
��( 

 

%����  5.5-1  �+ก"/��+�	C�$�������
��,-
�-
#+��*,����)�*�� 

5.5.1 ��	�
�ก
��ก����
���
��>�ก	���
���'��
�� �-
#+������
��,-
 

1) ก	��)	��9%	���	ก	�4%&��
��0����ก�0*	กC��ก8�35(���� 87,��1� Rational Method �0�87,
ก�	"��	��/,�C�-7'�
��&	-��	���� (Intensity-Duration-Frequency; IDF Curve) (0��	�&+���08�%��/,��� 
5.4.3.1) �0�ก)	%�08%,�+���+�	��()	�	�%&�ก �&+
�!��+ก�%&�ก/
�+�� �7'� ��	������()	 �	�	��
�
���C�������Dก	��ก�0:()	 5 �D �&+�+���+�	��()	�	��
�	�	���
���C�������Dก	��ก�0:()	 2 �D 

2) ก	��)	��9%	���	ก	�4%&��
��08��&
%�5�	
�+�	��()	87,��ก	�������
 (Manning�s 
Equation) (0��	�&+���08�%��/,��� 5.4.3.2)  

3) �35�8%,�ก�0��	���+%��0�&+��,����8�ก	�ก'��,	
�������
�+���+�	��()	 40,ก)	%�0
�ก9h!�3��������0���8%,�()	�'��&.ก40,4�'�ก�� 0.30 �. %�5�'��/�
4�'�ก�� 30 �	�� 8��/�7��7�%�	��'� 
�'��7��7����ก%�5��	�	
��8%,�()	�'��&.ก40,4�'�ก�� 0.50 �. %�5�'��/�
4�'�ก�� 1 7�����
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4) �	
�+�	��()	�	�%&�ก*+�,
�	�	���+�	��()	�0���
��,��'�
40,�'	
�3��
3 �'��
ก�9�����+0���()	8��	
�()	1���7	�����+0����
��?���&	�	� *+ก)	%�08%,���'����()	�)	%������5�
����()	
��&5�����  �&+ก�9����������	9�()	�	ก*+ก)	%�08%,��?���	������()	 

5) �'�+�	��()	�,
��/�	0��,�;'	-���!ก&	
4�'��)	ก�'	 0.60 �.  �35��P
ก��ก	��0���/

/�+�&+�35���	��+0�ก8�ก	��)	��
��ก 	 

6) ��	���<�ก	�4%&8��'/9+�ก�0C��ก�,
4�'��)	ก�'	 0.75 ����/���	��  �35��P
ก��ก	�
�ก�+ก��	�8��'  �)	8%,�ก�0ก	��0���  �&+4�'�ก�� 2.0 ����/���	��  �35��P
ก��ก	�ก�0�:	+ 

5.5.2 ��	�
�ก
��ก����
���
�	��	ก����
�-
#+������
��,-
 

1) B�����
��,-
 (�����
��,-
�
�#�+ก) 

ก)    6��#	*�6�ก 

�ก9h!ก	�ก���ก	��+�	��()	 �)	%����&
�	�%&�ก ��0�
��( 

• ��	���<�ก	�4%&�>&���8�ก�9���?��&
0	0��ก����,
4�'�,�ก�'	 0.70 
����/���	�� (Vavg ≥ 0.7 ����/���	��) �&+�+0���()	��
��08��&
�	�%&�ก/9+�ก�03	��C�������+0��    4�'
�ก��/��� (soffit) /
�'�+�	��()	 %�5������+0���()	��
��0��'��)	ก�'	�+0��35(�0���>&�����+�	9 0.50-
1.00 ���� 

= 2K

QQ
 

K2 = 0�7����	�*� (conveyance) 

= 2

3/42

n

RA
  

R = ��-��7&-	���! (hydraulic radius), �. 

= 
P
A

 

P = ��,�/���D�ก (wetted perimeter), �. 
n = �'	�����+���1�T��	�/��/�+/
������
 (Manning�s roughness) 

= 0.026 �)	%����&
�������%&�����	
%�� (�)	��	��+	0�&+/�0
&ก�&
���)	���) 

= 0.025 �)	%����&
�������%&����;5�;,	�&+�/5��ก��0������&��
  
(�)	��	��+	0�&+/�0&ก�&
���)	���) 

= 0.020 �)	%����&
�������%&����;5�;,	�/5��ก��0������&��
�&+35(�
��ก��� 

= 0.018  �)	%����&
�������%&�����	
%��0	0��ก��� 
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�)  6���(�	*���	#	*��� 

�'	3	�	�����!�&+�	��2	������?�����	
8�ก	�ก����)	%����&
�+�	��()	
�	��
 ��0�
��( 

(1) /�	035(��������()	�'������'
�>&���4�'�ก�� 3.0 ��.ก�. ��'�,	��?�35(��������()	 
�'�/
�'�����35(�����>&���4�'�ก�� 0.06 ��.ก�. 

(2) �	������/
C� ���87,��'
�	�/�	035(���� 0�
��( 
• �)	%���35(���� < 0.2 ��.ก�. T ≤ 2 �D 
• �)	%���35(���� 0.2 �.
 1.0 ��.ก�. T = 2 �D 
• �)	%���35(���� 1.0 �.
 5.0 ��.ก�. T ≤ 5 �D 

(3) �'	�����ก,/�	035(���� (ARF) �)	%���35(����4�'�ก�� 5.0 ��.ก�. ARF  = 1.0 

(4) ก	��)	��9���	ก	�4%&��
��0/
35(����/�	0��(
��' 0.06 �.
 3.0 ��.ก�.
	*87,��1�ก	��)	��9�0�87,��1�%&�ก�%��;& (Rational Method) %�5��1� SCS 

(5) �'	�>&���/
��&	����ก�0���	ก	�4%&��
��0 (tc) �����*	ก8��+���+�	��()	�

�.
�&
�	�%&�ก tc ≤ 1.5 7�. :.�
�)	��9�0���1�%&�ก�%��;& 

(6) ก	�ก)	%�0/�	0%�,	��0�&
�	��
 �	�	��ก)	%�0�0�87,��ก	�������
 

(7) ��	�&	07���	
7&-	���!����,
ก	��>&��� (hydraulic gradient) ��+�	9 
0.25 ����/ก��&���� �&+8�ก	��)	��9��	�&	07&-	���!�	�	��87,��ก	�������
40, 

(8) �'	�>&�����	�%�	��'�/
�&
�	�%&�ก�&+�	��
��+�	9 800 �./��.
ก�. �.
 1,200 �./��.ก�. 

 )  6���	� ��ก��, 

�ก9h!ก	�ก����0�����4�87,�	��2	�/
ก��
��3�%	��� ก����1	1�ก	�
�&+;�
��5
 �&+ก��7&��+�	����	�&+���0�'4���( 

(1) /�	0%�,	��0/
�&
*+�,
�	�	���
�������	9�()	�'	��
��0 :.�
	**+
�)	��90,����ก	�������
%�5�0����*)	&
�	
�9��-	���!���87,��ก	��:��!������!��<������� 

(2) �+0���()	ก)	%�08�%�,	��0/
�&
��?��+0���()	����ก�0*	กก	�4%&8��&

������	��
��0�	����40,ก���4�,�)	%����&
��'&+7'�
 

(3) ��	�&	00,	�/,	
/
�&
ก)	%�0�	���9������/
0�� 

(4) ��0�'��/
��	�ก�,	
ก,��&
�'��	�&.ก/
�()	8��&
������	ก	�4%&
�	����ก���4�,��'�+%�'	
 1 �.
 2 �&+�'	��	�ก�,	
ก,��&
*+�,
4�'�,�ก�'	 0.50 �. �'	��	�&.ก/

�()	*+�,
4�'�,�ก�'	 0.30 �. 
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(5) �+�+�;5�&,� (freeboard) /
����&
*	ก�+0���()	4%&�	����ก��� 
�	�8��&
�.
�+0��%&�
����&
���8%,���+�+4�'�,�ก�'	 0.25 y + 0.30 ��5�  y  ��?���	�&.ก/
�()	8�
�&
 

(6) �+�+�;5�&,�/
��ก���0	0*	ก�+0���()	�	����ก����	�8��&
�.

/���ก���0	0��?�4��	���	�*)	��?��)	%���ก	�ก����&+��ก)	%�00�
��( 

&�ก 9+ก	��ก�+0���()	8��&
 �+�+�;5�&,� (����) 
�����+0���ก�()	40, 0.20 y + 0.20 
�+0���ก�()	�
��� 0.30 

��5� y ��?���	�&.ก/
�()	8��&
��?������	����ก��� 

(7) ��	�%�	/
��ก���0	04�'�,�ก�'	/,ก)	%�0/
 USBR �)	%���
��ก���0	04�'������%&<ก0�
��( 

��	�*��&
 (&�.�./���	��) ��	�%�	��ก��� (:�.) 
�,�ก�'	 14.0 7.0 
�	กก�'	  14.0 8.0 

(8) &	0����&
0,	��ก��'	ก�� 1 : 2 (���0��
 : �����) 

(9) ��	���
/
%&�
����&
�����
ก�'	�+0��0���0��4�'�,�ก�'	 0.30 �. 

(10) 7�(�ก�
8�,�;'���ก������ก'��,	
�>3	+8��&
������+0��/
ก,��&

��'&.กก�'	�+0��0���0��8�1���7	�� ��(
��' 0.60 �. /.(�4� �0�3�*	�9	�'	�+0���()	8�,0����'����+0��0���0�� 

(11) 7	��&
���ก'��,	
�>3	+8��&
���/�08�0���0����(
%�0�0�����+0��/

7	��&
ก)	%�08%,��'8��+0���0���ก��ก���+0��/
�+�+�;5�&,�/
�&
7'�
��(� 

(12) ����&
�&+7	��&
�'�������?�0���,
�&�ก%=,	�35��P
ก��ก	�ก�0�:	+���
	*�ก�0/.(� 

(13) ��	���<���
��0/
ก	�4%&�,
4�'�ก�� 80% /
��	���<�/
�()	4%&���ก	�
4%&��กR� (critical flow)  ��'4�'�	กก�'	 2.5 �./���	�� �35��P
ก��4�'8%,�()	8��&
4%&������������&+
�ก�0��
�ก0���;'���ก���0	0�;�/.(�40, 

(14) ��	���<���)	��0/
ก	�4%&*+�,
4�'�)	8%,��ก	��ก�+ก�/.(�8��&
 

2) �<���
��,-
'���ก�����)#����� 

�ก9h!ก	�ก����'�+�	��()	 (8�ก�9�ก	�4%&4�'��<��') ��0�
��( 

(1) �	�ก	��ก�0/
C����87,8�ก	�ก���  ��'	ก��  2  �D 

(2) ก	��)	��9���	ก	�4%&��
��0/
�()	%&	กก*	ก35(����87,��1�%&�ก�%��;& 
(rational method) 

(3) ก	��)	��9%	/�	0%�,	��0/
�'8%,87,��ก	�/
������
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(4) ��	���<���)	��08��' : 0.75 �./���	�� (�35��P
ก��ก	��ก�+ก�) 

(5) ��	�&	0���
 : /.(���'ก����	3������+��-�&+�ก9h!0�
��( 

/�	0�' (�.) ��	�&	0���
 (0��
:�	�) 

∅ 0.60 1 : 600 
∅ 0.80 1 : 800 
∅ 1.00 1 : 1,000 
∅ 1.50 1 : 1,500 
� 1.00-1.50 1 : 1,000 k 1 : 1,500 
� 1.50-3.00 1 : 1,500 k 1 : 3,000 

(6) /�	0�'	
�,� : ∅  60 :�. �35��P
ก��ก	��0���8��' 

(7) �+0���()	8��' : ��<��'������	4%&��
��0 

(8) ���*�0��&����/�	0�' : �+0������' (/���) ��(
�
/,	
��'8��+0���0���ก�� 

(9) �+0��ก,��'3�ก�()	 : ��'��)	ก�'	�+0��0���0�� 

(10) �+0��0����%&�
�' : �	�	������()	%��ก�������ก/�	0 20 ���40, 

3) 
���
��,-
)��� 

�ก9h!ก	�ก���  ��0�
��( 

(1) ��	���<���)	��0 : 4�'�,�ก�'	 0.75 �./���	��  
(2) ��	�&	0���
 : �	���	3������+��- 
(3) /�	0�	
�&<ก��0 : 0.40 �. 
(4) ��	�&.ก/
�	
��)	��0 : 0.50 �. 
(5) ��	�&.ก�()	8��	
 : 4�'��)	ก�'	 0.30 �. 

4) �;
���%��,-
 

��	������()	87,�)	%����'
�()	/,	��������%�5���
ก�0/�	
���4�'�	�	���	
�'�75�� 2 /,	
40, 
��	������()	�)	%�,	���&)	�&��
�()	ก*	ก35(�������
ก	�%�535(�����+�	��()	�'� 

ก	��)	��9/�	0���5�
����()	�����0��(
���/�	�ก��%&	����5�
 *+�)	��9*	กก	���,	
 
pump system curve ���5�
����()	�����0��(
�,
��?���/�	0�&+�	��2	��	����	ก	�����()	 (capacity) 
�&+��	���
/
�()	���ก��� (head) �ก9h!ก	�ก��� ��0�
��( 

• 7��0/
���5�
�����?����*�'� (submersible) %�5���0��
 (vertical turbine) 
• ���	ก	�����()	/
���5�
����()	�'7�04�'�ก�� 6 &�.�./���	�� 
• ��	���
/
�()	�����! (static head) *+ก����;5�4�,�)	%���ก	����0���/
�;'�0�� 

(	*87,��ก�9!�������ก�'	 suction umbrella ��0��(
�����9�	ก�'����()	�35��3��� suction head ก<40,) 
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5.5.3 �+	��<
�ก
B-
�	/��ก��������
��,-
 

�+	��<
����  1 : ก)	%�08%,35(����  A1 /
%��'�,	�*�0����%'
%�.�
8��/�ก��
��3�%	��� 
��+ก�0,�� �,	��0���� 8 ������5�0�
��� *
ก����'��ก���8�7'�
 (1) k (2) �35��+�	��()	ก*	ก
35(���� A1 ��(  �&+8%,ก	�4%&��;��0��87,��&	 10 min 

 

A1

90 m 100 m

25 m

S = 0.002
1

2

 

)�A�&�	 35(����  A1 ��/�	0 = 25  m x 90 m = 2,250 m2 

*	ก�	�	
��� 5.4.3-1  8�%��/, 5.4.3 �)	%���35(������'	-��%�	��'���
  C = 0.6 

*	ก���8��	�;��ก ก ��5�8%,��&	/
ก	�4%&��;��0����'	ก��7'�
��&	���C��ก  = 10 min 
�&+ก���������Dก	��ก�0:()	 5 �D *+40,��	��/,�C�  I = 150 mm/hr 

- ����	9�()	�
 QR = 0.278 CIA x 10-6 
= 0.278 (0.6) (150) (2250) x 10-6 

QR = 0.056 cms 

- ����	9�()	���� 1 m3/unit/day QW = (1 m3/unit/day) (8 unit) 
= 8 m3/day 

QW = 6.26 x 10-5 cms 

- ����	9�()	:.��/,	�'�+�	��()	 20 m3/ ��	��	��'�+�	��()	 1 km / 1 day 

0�
��(� Qi = (20 m3/km.day) (1 km/1000 m) (100 m) 
= 2 m3/day 

Qi = 2.31 x 10-5 cms 
���	ก	�4%&��� Q = QR + QW + QI 

= 0.056 + (9.26 x 10-5) + (2.31 x 10-5) 
Q = 0.056 cms 

�'��ก����� n = 0.014 

ก���/�	0�' D D = 
8/3

002.0

)014.0)056.0(21.38/3

S

Qn21.3






=




  

= 0.34 m 
ก���87,�'/�	0 D = 0.40 mm (/�	0��)	��0) ��� 
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�+	��<
����  2 : *	ก����'	
��� 1 

(ก) �,	��	���ก40,ก)	%�08%,ก���7'�
 (1) k (2) ��?��	
��ก����������%&����;5�;,	8%,��
��	�ก�,	
 0.30 m *+�,
ก���8%,�	
��ก�������	�&.ก��'	4� 

(/) �,	�,
ก	�ก�����?�%�,	��0���0������0�������%&����;5�;,	 *+�,
ก�����	�&.ก�&+
��	�ก�,	
/
�	
��ก�����'	80 

	����-
 (ก) ��5�ก)	%�0��	�ก�,	
/
�	
��ก��� 0.30 m �&+8%, y �5 ��	�&.ก/
�	

��ก���0�
��� 

30 m

y = ?

 

35(����%�,	��0 A = 0.30 y m2
 

��,�/���D�ก P = 0.30 + 2y m 

��-��7&-	���! R = 
P
A

 = m
y230.0

y30.0
+

 

�	
�+�	��()	��;����ก���%�	� *+�������+���1�T��	�/��/�+  n  =  0.014 

��ก	�/
 Manning Q = 2/1S3/2AR
n
1

 

0.056 = 2/1)002.0(
3/2

y230.0
y30.0

)y30.0(
014.0
1








+
 

��	�&.ก�	
��ก��� y = 0.28 m ��� 

(/) %�,	��0���0������0�	
7&-	���!/
�	
��ก����������%&����;5�;,	 �5 %�,	��0����� 
b = 2y 0�
��� 

b = 2y

y

 

35(����%�,	��0 A = by = (2y) y = 2y2
 

��,�/���D�ก P = b + 2y = 2y + 2y = 4y 
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��-��7&-	���! R = 
P
A

 = 
2
y

y4

2y2
=  

�	
�+�	��()	��;����ก���%�	� *+�������+���1�T��	�/��/�+   n  =  0.014 

��ก	�/
 Manning Q = 2/1S3/2AR
n
1

 

 0.056 = 2/1)002.0(
3/2

2
y

)2y2(
014.0
1







  

��	�&.ก y = 0.20  m 
��	�ก�,	
  b = 2y = 2 (0.20) = 0.40 m 

�����5 %�,	��0���0������0�	
7&-	���!/
�	
��ก����������%&����;5�;,	��( �5 
%�,	��0�������	�ก�,	
 0.40 m �&+��	�&.ก 0.20 m 

�+	��<
����  3 ก)	%�08%,35(�����+�	��()	/
7��7��%'
%�.�
8�ก��
��3�%	��� ���;�;�
0�
 ���
��� 1 �0���/,��&/�	035(�����+�	��()	�'� �����+���1�Tก	�4%&�
 �&+��&	8�ก	��+�	��()	8���'&+35(����
�+�	��()	�'�0�
�	�	
��� 1 

�

����  1 $���%��*,���� �+���������ก
C#�������)	�
���
�,-
C#���H�	 

�*,������
�
�,-
�<�� 

�*,���� A              
(m2) 

C 
)	�
����,-
C#�          
��H�	 Ti (min) 

 

I 8094 0.7 5  

II 12141 0.7 7  

III 16188 0.6 10  

IV 16188 0.6 10  

V 20235 0.5 15  

VI 18211.5 0.5 15  

 

I II

III IV V

VI VII

A

B

C

E

D  

 

VII 18211.5 0.5 15  

%����  1 
 

��5��	
����'0�
������ 1 �&,���0��	��	� �&+ก)	%�0��	�&	0�'��'&+7'�
 0�
�	�	
��� 2 

�

����  2  ��	�<� B	
��
	 ���B	
��
� 

��	�<� B	
��
	 L (m) B	
��
� S (m/m) 

EB 137.20 0.0064 
AB 167.68 0.0081 
BC 121.95 0.0064 
CD 137.20 0.0064 
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*
ก���/�	0��,�;'	-���!ก&	
�'��ก���������%&<ก AB, BC �&+ CD �35��+�	��()	C����
�����Dก	��ก�0:()	 5 �D  ก)	%�08%,�����+���1�T��	�/��/�+/
�' 0.014 

	����-
  ก	�ก����' EB 

*	ก������  1 *+�%<�40,�'	 ����' EB *+����()	*	ก35(���� III :.�
*	ก�	�	
��� 1 �� 

A3 = 16188 m2, C3  =  0.6   �&+  3CT   =  3iT  = 10  min 

��5��)	4���A0ก�	"8��	�;��ก ก *+40, 

��	��/,�C����ก��� I = 150  mm/hr 
���	ก	�4%&���ก��� Q = 0.278 CIA x 10-6 

= 0.278 (0.60) (150) (16188) x 10-6 
Q = 0.41 cms 

*	ก�	�	
��� 2 �' EB ����	�&	0 S = 0.0064 

��,�;'	-���!ก&	
�' 

D = .m57.0
8/3

0064.0

)014.0()41.0(21.38/3

S

Qn21.3
=





=




  

��ก����<�B��ก��)���)#�0ก ∅∅∅∅ 0.60 m 

��	���<� V = 
A
Q

 = 
2)60.0(

4

41.0
π  = 1.44 m/s 

��&	����()	4%&8��' t = 
V
L

 = 
44.1
20.137

 = 95.28 sec %�5 1.59 min 

����;&�)	��9ก����' EB 0�
������ 1 /
�	�	
���  3 

ก
��ก����<� AB 

*	ก������ 1 *+�%<�40,�'	����' AB *+����()	*	ก35(���� I �&+35(���� II :.�
*	ก�	�	
��� 1 *+�� 

A1 = 8097  m2, C1 =  0.7 �&+   1iT  =  5 min 
A2 = 12141  m2, C2 =  0.7 �&+   2iT  =  7 min 

∑CA  = C1 A1 + C2 A2  = (0.7) (8094) + (0.7) (12141) = 14164.5 

�������������&	8�ก	��+�	��()	 1iT  =  5 min 2iT  =  7 min 

��0
�'	35(�����+�	��()	�'� II 87,��&	8�ก	��+�	��()	�	กก�'	35(�����+�	��()	�'� I 0�
��(�    8�
ก	�ก���*.
�&5ก87,��&	8�ก	��+�	��()	 2CT  = 2iT  = 7  min 

��5��)	4���A0ก�	"8��	�;��ก ก  *+40, 

��	��/,�C����ก��� I = 155  mm/hr 
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���	ก	�4%&���ก��� Q = 0.2781ΣCA x 10-6 

= 0.278 (155) (14164.5) x 10-6 
Q = 0.61  cms 

*	ก�	�	
��� 2 �' AB ����	�&	0 S =  0.0081 

��,�;'	-���!ก&	
�' D = 
8/3

S

Qn21.3





  = 
8/3

0081.0
)014.0)(61.0(21.3





 = 0.64 m 

��ก����<�B��ก��)���)#�0ก ∅∅∅∅ 0.70 m. 

��	���<� V = 
A
Q

 = 
2)70.0(

4

61.0
π  = 1.58  m/s 

��&	����()	4%&8��' t = 
V
L

 = 
58.1
68.167

 = 106.13 sec %�5 1.77 min 

����;&�)	��9ก����' AB 0�
������ 2 /
�	�	
��� 3 

ก
��ก����<� BC 

*	ก������ 1 *+�%<�40,�'	����' BC *+�+�	��()	ก*	ก35(�����+�	��()	�'� 5 35(���� �5 35(���� 
I, II, III, IV �&+ V �0������ก	�4%&/
�()	�	*	ก 4 �	
 �5 

1. *	ก�' AB ����&	8�ก	��+�	��()	ก*	ก35(���� II  7 min �&+��&	����()	4%&8��' AB 
�ก 1.77 min 0�
��(� 

��&	  1CT  = 7 + 1.77  = 8.77  min 

2. *	ก�' EB ����&	8�ก	��+�	��()	ก*	ก35(���� III 10 min �&+��&	����()	4%&8��' EB 
�ก 1.59 min 0�
��(� 

��&	  2CT  = 7 + 1.77  = 8.77  min 

3. *	ก35(�����+�	��()	�'� IV ��&	  3CT  = 10  min 

4. *	ก35(�����+�	��()	�'� V ��&	  4CT  = 15  min 

��5��������������&	8�ก	��+�	��()	*	ก��(
 4 ��� 3��'	��&	8�ก	��+�	��()	*	ก35(�����+�	�
�()	�'� V 87,��&	�	������0 0�
��(� �&5ก87,��&	8�ก	��+�	��()	 TC = 15 min ��5��)	4���A0ก�	"*+40, 

��	��/,�C����ก��� I = 140 mm/hr 

∑
=

5

1i
CiAi = (0.7) (8094) + (0.7) (12141) + (0.6) (16188) + (0.6) (16188) + (0.5) (20235) = 43707.6 
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���	ก	�4%&���ก��� Q = 0.278 I ∑CA x 10-6 
= 0.278 (140) (43707.6) x 10-6 

Q = 1.70  cms 

*	ก�	�	
��� 2 �' BC ����	�&	ก S  =  0.0064 

��,�;'	-���!ก&	
�'  

D = 
8/3

S

Qn21.3





  = 
8/3

0064.0
)014.0)(70.1(21.3





  = 0.98 m 

��ก����<�B��ก��)���)#�0ก ∅∅∅∅ 1.00 m 

��	���<� V = 
A
Q

 = 
2)1(

4

70.1
π  = 2.17 m/s 

��&	����()	4%&8��' t = 
V
L

 = 
17.2
95.121

 = 56.20 sec %�5  0.94 min 

����;&�)	��9ก����' BC 0�
������ 3 /
�	�	
���  3 

ก
��ก����<� CD 

*	ก������ 1 *+�%<�40,�'	����' CD *+�+�	��()	ก*	ก35(������(
%�0 �0�������	
8�ก	�%	
��&	�)	%����+�	��()	 3 ����	
 �5 

1. *	ก�' BC ����&	8�ก	��+�	��()	ก*	ก35(���� I �.
35(���� V 87,��&	 15 min ��กก��
��&	����()	4%&8��' BC �ก 0.94 min 0�
��(� 

��&	  1CT  = 15 + 0.94  = 15.94  min 

2. *	ก35(�����+�	��()	�'� VI ��&	  2CT  = 15  min 

3. *	ก35(�����+�	��()	�'� VII ��&	  3CT  = 15  min 

��5��������������&	8�ก	��+�	��()	*	ก��(
 3 ��� *+�%<�40,�'	 ����	
��� 1 ����&	8�ก	�
�+�	��()	�	������0 0�
��(� �&5ก87,��&	8�ก	��+�	��()	 TC  = 15.94 min ��5��)	4���A0ก�	"8��	�;��ก 
ก *+40, 

��	��/,�C����ก��� I = 135 mm/hr 

∑
=

7

1i
Ci Ai = ∑

=

5

1i
Ci Ai + C6 A6 + C7 A7 = 43707.6 + (0.5) (18211.5) + (0.5) (18211.5) = 61919.1 

���	ก	�4%&���ก��� Q = 0.278 I ∑CA x 10-6 
= 0.278 (135) (61919.1) x 10-6 
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Q = 2.32  cms 

*	ก�	�	
��� 2 �' CD ����	�&	ก S  =  0.0064 

��,�;'	-���!ก&	
�' 

D = 
8/3

S

Qn21.3





  = 
8/3

0064.0
)014.0)(32.2(21.3





  = 1.10 m 

��ก����<�B��ก��)���)#�0ก ∅∅∅∅ 1.20 m 

��	���<� V = 
A
Q

 = 
2)20.1(

4

32.2
π  = 2.05 m/s 

��&	����()	4%&8��' t  =  
V
L

  = 
05.2
20.137

 = 66.93 sec %�5  1.12 min 

����;&�)	��9ก����' CD 0�
������ 4 /
�	�	
���  3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
�<� B	
�

�
	 L 
(m) 

B	
�
�
� S 
(m/m) 

�*,���
��
��,-

	� (m2) 

∑∑∑∑CA tC    
(min) 

B	
�
)$��z� I 
(mm/hr) 

�+�

ก
C#� 
Q (cms) 

B-
�	/ 

∅∅∅∅ D  
(m) 

��ก��

� ∅∅∅∅ D  
(m) 

B	
� 
)0	 V 
(m/s) 

)	�
ก

C#� L/V 

(min) 

EB 137.20 0.0064 16188 97128 10.0 150 0.41 0.57 0.60 1.44 1.59 
AB 167.68 0.0081 20235 14164.5 7.0 155 0.61 0.64 0.70 1.58 1.77 
BC 121.95 0.0064 72846 43707.6 15.0 140 1.70 0.98 1.00 2.17 0.94 
CD 137.20 0.0064 109296 61919.1 16.2 135 2.32 1.10 1.20 2.05 1.12 

5.6 �
��
���
�	��	ก�C���
 

1. ��	�
�ก
��ก������C���
ก-
�+� 

1) ���ก�	�����ก	���ก+�� 

ก. ��ก���	
����ก�� 

- ��(
��'8��/�ก	�4""P	���%&�
 �+����
0��4""P	��
��
 3 �"�, 24 ก��&��&�! 
- ��(
��'8��/�ก	�4""P	�'�������	� �+����
0��4""P	��
��
 3 �"�, 22 %�5 33 

ก��&��&�! 

	. ก� ����������ก��

ก��� 

- ก�/,��
���/
ก	�4""P	���%&�
 (ก"�.) %�5ก	�4""P	�'�������	� (ก"�.) 
- ก�/,��
���/

�!ก	����-�3�!�%'
��+��-4�� (�-�.) 
- ��+ก	-ก�+���
�%	04�� ��5�
��	��&0����ก����ก��4""P	 
- �	��2	�ก	���0��(
�	
4""P	�)	%�����+��-4�� (E.I.T.) 
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- �	��2	� TIEA ��	��4""P	��
��'	
�%'
��+��-4�� 
- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC) 
- NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC). 
- NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA). 
- ILLUMINATION ENGINEERING SOCIETY (IES). 
- CONSULTATIVE COMMITTEE OF INTERNATIONAL TELEGRAPH AND 

TELEPHONE (CCITT) 

. ������������
��ก��� 

- �)	��ก
	��	��2	�;&����9h!���	%ก��� (��.) 
- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC) 
- STANDARD OF AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE (ANSI). 
- UNDERWRITENS� LABORATORIES, INC. (UL). 
- NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURES ASSOCIATION (NEMA) 

2) �	*6(���*�����(�� 

2.1) ���� !!"�����#� 

(1) �0�����4��+���	��'
*+��?��+���	�	ก	- 1 �	��P� *	ก���0,	�%�,	
���
ก	��&+��&������?����8�,0���/,	8����
ก	� �35���	������
�&+�&0����	�	���3�����?� 2 �	��P�40,
8�ก�9�������%&04""P	��
6 �&+��'8�35(�������ก	�4""P	���+���	�	ก	- 2 �	��P� 

(2) 7��0/
�	�4""P	 	*87,40, 2 &�ก 9+ 0�
��( 

- �	�4""P	����)	&�����������87,�0���0��.0ก��&�ก>�������	��ก��� 
- �	�4""P	����)	�
�0
%�,�>���0,�� Cross-Linked Polyethylene (XLPE) 

2.2) $�%
���� !!"� 

%�,��&
4""P	�&5ก��� Oil Type :.�
�	��2	�/�	0%�,��&
��0��(
�0�ก	�4""P	 
��/�	0�'	
6 0�
�'4���( 

Single Phase : 10 20 �&+ 30 kVA 
Three Phase : 50 100 160 250 315 400 500 630 1000 1250 1500 2000 

2500 �&+ 3000 kVA 

2.3) �#%'����(�)� !!"�����*+� 

(1) ��,�������7!4""P	��
��)	87,�	�*)	���%�,��&
4""P	 

(2) �&5ก87,����7!��0������������(
%�0 �����/�	0��ก�+��&�0�
*�40,�3��
3 
�&+��ก	��)	
	��'����+�	�8��+�� (COORDINATION) 

(3) ��,�������7!4""P	��
��)	��0��(
4�,8��	�8�	�	� 8%,�&5ก�+0���P
ก��C����&+
�()	��� IP31 �'������&5ก��0��(
4�,�	��ก	�	� 8%,�&5ก�+0���P
ก��C����&�()	��� IP54 
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(4) ��,�������7!4""P	��
��)	ก)	%�0��?� FORM 3 :.�
8%,��	��&0����+0��%�.�

��'��
�
ก	����*���)	��
��ก 	40,
'	� 

(5) ��0��(
 SURGE PROTECTION DEVICES (SPDS) �35��P
ก����
0���ก���)	
��	�����%	�8%,ก����ก�9!4""P	 ��5�
*	ก;&ก�+��/
ก�+��"P	;'	8�35(����/,	
����
 

(6) �����!4""P	��?���� Digital �35��	�	���/,	�+������.ก�'	87,*'	���������40, 
3�,���(
�ก<�/,��&ก	�87,3&�

	�4""P	�35�ก	�������ก	�87,3&�

	� 

2.4) �#%�����
'�
�� (MCC) 

(1) ��,4""P	��'
  Compartement  �35���	��+0�ก8�ก	��)	��
��ก 	 

(2) 87, Starter ��� Variable Speed (Inverter) �&+ Fixspeed �0�0���	��%�	+��
0,	�ก	���+%��03&�

	���?�%&�ก 

(3) 7�0 Motor Starter *+ก����0��.0�	��2	� IEC 947 �0��&5ก87,��ก�9!���
�� Coordination Type 2 :.�
����	��&0�����
�&+ก	��)	��
��ก 	���
'	� 

(4) �+���	�0���35���	������
�	
4""P	 (��ก�'���	�0����ก�9!����!, MCC, 
�+��&'"P	, �+��������) 

(5) ��ก�9!����&5ก87,*+����	��	�	��8�ก	����'ก�+��&�0�
*� ก	��)	
	����
�'��5�
�&+>������87,�%�	+��ก���+0����
0��4""P	���87,
	� 

(6) ก	��)	
	�/
��ก�9!�P
ก�� *+8%,��ก	��)	
	�������3��1!ก����(
��'�%&'
*'	�
4""P	 �+��*)	%�'	�4""P	 *��.
����7!��0�������'8ก&,ก����ก�9!87,
	� (Coordination Curve) 

(7) ก	�ก�����0��(
��ก�9!4""P	*+����	��&0�����
 �����(
�)	�.
�.
��	�
�+0�ก8�ก	��������&+0��&��ก 	 

(8) ก	�ก�����0��(
*+��?�4��	��	��2	�&'	��0�	
��-�ก��� �0����5�
�5��'
&+�'���&+ก	��	
�+��*+��ก	�ก���8%,����	������
8��+����
��0 

(9) ��
0���ก8��	��P�4�'�ก��  3% /
��
0��3�ก�0 ��
0���ก8��	��
*��'�
4�'�ก�� 2% �&+����&,�����
0���ก��(
8��	��P��&+�
*��'�4�'�ก�� 5% 

2.5) ����1+�$�2�3��3'������*+� 

(1) �+��*)	%�'	��	������
��)	�+��4""P	��
��'	
 8%,87,�	� THW �,�8��'
�&%+%�5�	
 Wire way  �35���	��+0�ก8�ก	�:'��)	��
 

(2) �+��*)	%�'	��	������
��)	�	��ก	�	��&+�	��������!/���5�
*�ก�8%,
87,�	� CV �&+%�5 NYY �,�8��'�&%+�&+%�5�	
�0���	� �35���	��+0�ก8�ก	�:'��)	��
 

(3) �+��*)	%�'	��	������
��)	���*'	�8%,ก����ก�9!7'��7����8%,87,�	���4" 
��+��� CWZ �,�8��'�&%+  �35���	��&0���*	ก������� 

2.6) ���� !!"������2�� 
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(1) ก	��0���	��	�8������9���4�'��CP	 8%,�0���	��,��'�&%+C�
8��30	���ก��� 
�'��8������9�����CP	�30	�8%,�0���	��,��'�&%+&��.0ก���30	� 

(2) ������ก)	&�
4""P	�)	%���35(�����)	
	�8%,�3��
3�)	%�����0��(
�+������	ก	-
��ก�'���	�%&�
8�35(��������	0�'	��ก	��)	
	�&'�
��&	  3�,��0���'�,��	�4""P	�/,	%	ก&'
�'�	�  �35�
��	�������,�8�ก	���0��(
�+������	ก	-��ก�'���	�%&�
 

(3) ��	��'
��'	
�	�8�	�	��0�����4�87,%&�ก�ก9h!0�
��( 
- �����9����4����87,��0��(
���5�
*�ก� ��
��'	
 ��+�	9 200-300 LUX 
- �����9��,�������&+%,
��������
��'	
 4�'��)	ก�'	 500 LUX 
- �����9%,
����	� %,
��+7�� �&+%,
�)	
	� ��
��'	
4�'��)	ก�'	 500 LUX 
- 7'
�	
�0���	�8�	�	�  ��
��'	
4�'��)	ก�'	 200 LUX 
- %,
�()	 ��
��'	
4�'��)	ก�'	 100 LUX 
- �����935(�����'��ก&	
����4�  ��
��'	
��+�	9 200 - 300 LUX 
- �����9���*0���	�8�	�	�  ��
��'	
��+�	9 50 LUX 

(4) �	�8�35(�����)	��ก
	��&+%,
������ 87,0�
���"&�����:��!���C�
CP	
�30	����;'��+�,���
���8%,ก	�ก�+*	���
���0���+���1��	3��
  �35���+%��03&�

	� 

(5) �	�8�35(��������,
ก	���	����
	���?�3��-  8%,*�0������0�
���4"��
��'	

�����+%��03&�

	��	������	���กก)	%�0 

(6) �����9�'����0��(
���5�
*�ก� 87,0�
���"&�����:��! 3�,� Reflector �+�,�
��
 Aluminium  �&+��� High bay %&0 Metal Halide 

(7) �����9*0�� �&+�	
�����
87,0�
���"&�����:��!/�	0 36 ����! %&0
�0������+�ก�
ก��%&0��ก 

(8) �����9��
%�,	&�"�!, �	
�0�� 87,0�
���"&�����:��!�����+%��0�'	4" ��'
8%,��	����
	�  �7'�  %&0 PL, SL ��?��,�  ��(
��(*+40,%	�5�ก&
ก����	���ก8�ก	��&5ก0�
����'4� 

(9) �����9���ก	�	�87,0�
������ก���()	 

(10) ������4"��
��'	
�'��ก&	
40,*	ก%,
��������� �0�0�
���4""P	��

��'	
�	��ก	�	�8%,������;'	�����:!��
�00 (PHOTO CELL) 

(11) ��&&	��!ก)	%�08%,��?������&<������ �	��	��2	� �..ก. �35���+%��0
3&�

	��&+8%,��9�	3/
��
���0� 

(12) C	�������7! 87,���C	���&�������� :.�
����	��
�� 

(13) ��,	���4""P	�&+����7!���87,�	��ก	�	���?�C	���ก���()	 

2.7) ����'�%���� !!"� (Receptacle Outlet)  

��� 220V 1 ∅ *�0������4�,�	��)	�%�'
�&+*)	�������%�	+���)	%�����'&+35(����87,

	� 7��0/
��,	�����?���� Universal Type �5 �	�	��87,ก����,	����� ��(
7��0/	ก&� �&+/	��� �0�
��,	�����ก�����?�7��0���	� Ground �35���	��&0��� �&+C	 Cover Plate ��?� Aluminium 
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�)	%��������9����,
ก	�87,
	�:'��:�  *+*�0��������?� Power Plug & Socket 
���ก���()	 3P+N+E 

2.8) 1��@$%�A�� !B�ก'B(�
�������(  

�0���%&04" HALOGEN 50 WATT *'	�4"*	ก7�0 SELF-CONTAINED 
BATTERY 7��0 SEALED LEAD-ACID �&+��7�0 AUTOMATIC CHARGER ��?������+*�4""P	 ��(
��(
ก)	%�08%,  BATTERY  �,
�	�	��*'	�ก)	&�
4"8%,%&04"40,4�'�,�ก�'	  2  7�����
  ��(
��(���4">�ก�>��
��������*+*�08%,���	������9�	
�0��, ��
  �	
ก�&+���40%��4" 

2.9) �����2
!"� (Lightning Protection System) 

(1) 87,�+��&'"P	 ��� Conventional Type :.�
��+ก�0,����ก�9! �5 
- Air Terminal %�5 %&�ก&'"P	 
- Down Conductor %�5����)	&
0�� ��?��	��
�0
��&5� �,��' PVC 

C�
8���	 
- Earthing %�5 �+��%&�ก0�� �35���?�����)	ก�+��4""P	8%,ก�+*	�&
��'35(�0�� 

(2) �+��&'"P	 �0��>3	+�'�� Air Terminal *+�,
��0��(
���'�������
�����0/
���
	�	� �&+�'�75���.
ก����(
%�0 �0��� PROTECTION ANGLE ����	�	������&��35(����	�	���(
%&�
40, 
�7'� �����9%&�
�		�	� �&+�����9��	���4" Flood Light �'
��	� 

2.10) ������3�(� (Grounding System) 

�+��4""P	��(
%�0*+�,
���+�� Ground �0���������%�,��&
 %�5 Main Distribution 
Board �&+ก�+*	�4��	�ก	�*'	�ก�+��4""P	��ก*�0 ��(
��(�35�ก	��)	
	��'	
�����9!/
��ก�9!�&+��	�
�&0����'7����/
;�,87,
	�0,�� /�	0/
�	�0���&+ก	�ก����,
��?�4��	��	��2	� 

2. )ก/K ก
��ก�������*���
�������+��
/)�*���+BB�F+� 

1) �	,�B	�ก	���ก+�� 

NEMA : NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION 
NFPA : NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 
IEC : INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
ASA : AMERICAN STANDARD ASSOCIATION 
NEC : NATIONAL ELECTRICAL CODE 
UL : UNDERWRITERS LABORATORIES 
IEEE : INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING 
ANSI : AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE 
TOT : TELEPHONE ORGANIZATION OF THAILAND 
MEA : METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY 
VDE : VERBAND DEUTSCHER ELECTROTECHNIKER 
PEA : PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 
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CCITT : CONSULTATIVE COMMITTEE INTERNATIONAL TELEGRAPH AND 
TELEPHONE 

CCIR : CONSULTATIVE COMMITTEE INTERNATIONAL RADIO 
TISI : THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUE 

2) �(��ก	���ก+�� 

2.1) �����S�T�US� 

�+�����-�3�! ��+ก�0,���'���'	
6 �0���
�/� 0�
��( 

(1) �;
ก�+*	��	���� (Main Distribution FramekMDF) ��+ก�0,�� �;

/�(��'�	����-�3�! *)	����	ก (Telephone Terminal) �)	%�����?�*�0�'�&+ก�+*	��	����-�3�!      
��(
%�0 ��(
�	���
 �	��	�8��)	��ก
	� �&+�	����-�3�!�	1	�9+ 

(2) ��,�	/	�������� (Private Automatic Branch ExchangekPABX) *+��?�   
��,�	/	���-�3�!�)	%����&/%�	��	�8�	�	��0�*+�0���	�ก�+*	�4��	�*�0��,	������-�3�!�'	
6 

��,�	/	�������� *+��?�4��	��	��2	����ก)	%�0 �&+�	�	��ก)	%�0 
FEATURE ก	�87,
	��'	
6 40, �0� SOFTWARE �7'� ก)	%�0&�ก 9+ก	�����/,	-ก/
�&/%�	�
�	�8�, ��9������ CALL FORWARDING, �&� 

(3) �;
ก�+*	��	��'� (TELEPHONE TERMINAL CABINETkTC) ��?�*�0
ก�+*	��	����-�3�!�'� �)	%���7�(��'	
6 %�535(�����'	
6 �	�8�	�	� �35��0���	�4���
��,	���
���-�3�! 

(4) ��,	������-�3�! ��?���� MODULAR JACK, RJ11 7��0 4 /�(� �0���C	 
COVER PLATE ��� ALUMINIUM  ��,	������-�3�!  *�0������8%,��8�%,
�)	
	� �'���,����, �'�� 
�������	�*�0�'	
6 

(5) �	����-�3�! ���87,�0�����4� �� 2 7��0 �5 
- TIEV, ��?��	��
�0
 /�	0��,�;'	-���!ก&	
 0.50 mm. %�,�0,��

>��� PVC  7��0 4 CORE  87,�)	%����0���	�*	ก�;
ก�+*	��	��'� (TB) 4���
��,	������-�3�! 
- TPEV, ��?��	��
�0
 /�	0��,�;'	-���!ก&	
 0.50 m. %�5 0.65 m. 

%�,�>��� PVC ��*)	����ก��	�8��	กก�'	 87,�)	%����0���	�*	ก�;
ก�+*	��	���� (MDF) 4���
 TB 

ก	��0���	����-�3�! �0�����4�*+��?�ก	��0���,�8��'�&%+ %�5�	�8� 
WIREWAY 

2.2) ������VV��'�W
�
�AX�3 (FIRE ALARM SYSTEM) 

ก	�ก����+����==	9��5�������� *+�.0�5�	��2	��'4���(��?�%&�ก �5 

- NFPA : NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 
- NEC : NATIONAL ELECTRICAL CODE 
- UL : UNDERWRITERS LABOLATORIES 
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��ก�9!8��+�� ��+ก�0,�� 

(1) FIRE ALARM CONTROL PANEL (FCP) 

�)	%�,	�����?�-���!������8�ก	������==	9*	ก������**���'	
6 �&+�'

��==	94���
��ก�9!�*,
�%���'	
6 &�ก 9+ก	����**��*+��'
ก	�������ก��?� ZONE �	�ก	���'

35(�����&+"�
ก!7��ก	�87,
	�/
35(����ก	��)	
	�*+������0,�� MICROPROCESSOR �+��ก	��)	
	�*+
��?���� NON-CODED, PRE-SIGNAL �+��ก	��0���	���?��+�� MULTIPLEX 

(2) 
��ก������11�� (DETECTOR) ���ก
� ��%�3 

- SMOKE DETECTOR (��ก�9!���*����) 7��0 IONIZATION TYPE 
87,�)	%���8�35(�����)	��=��'	��(� �7'� %,
���5�
�'	
6, %,
�ก<�/
 

- HEAT DETECTOR (��ก�9!���**����	��,�) 7��0 COMBINATION 
TYPE ก&'	��5 ����9�����������(
&�ก 9+ FIXED TEMPERATURE �&+ RATE-OF-RISE 87,�)	%���35(����
����6 4� 

- MANUAL STATION  ��?���ก�9!���87,�*,
�%���0��	�	��ก0����%�5
0.
ก,	�/
��ก�9!�35��*,
��==	94���
 FCP 40,87,��0��(
�����9�	
ก %�5�	
%��4" 

(3) ALARM BELL 

��&�ก 9+��?�ก�+0��
 �35��'
��==	9����
�*,
�%�� ALARM BELL *+
�)	
	��0��������� �0�ก	����

	�*	ก�+��/
 FCP *+��0��(
�����98ก&,���40�	
ก %�5�	
%��4" 

2.3) �����S�S�T����� (MATV) 

��?��+�������-�!���87,��		ก	-����3��
7�0�0��� �&+ก�+*	���==	9;'	�
�	���==	94���
��,	��������-�!�	�*�0�'	
6  �+��*+��+ก�0,�� 

(1) ��		ก	- (ANTENNA) �)	%�����?���		ก	-��� �����==	9�����-�!
*	ก��	��7'
 3, 5, 7, 9, 11 �&+ ITV 

(2) ��ก�9!/�	��&+ก�+*	���==	9 (ก�9�*)	��?��,
��) 

- CHANNEL AMPLIFIED %�5 MULTIBAND AMPLIFIER �)	%���
/�	���==	9������40,*	ก��		ก	-8%,����	���
3�%�	+8�ก	��'
ก�+*	�4���
��,	��������-�!�	�*�0
�'	
6 ��(
��(8%,��ก	�*�0��������5(����)	%���ก	���0��(
 AMPLIFIED �3��������)	%��� CHANNEL /

��==	90	������8��	��40,0,�� 

- SPLITTER  �&+  TAP-OFF ��?���ก�9!�)	%�����ก��==	9  %�5
�'��==	94��	�*�0��,	��������-�!�'	
6 

(3) �	���==	9��?��	� CO-AXIAL �0��8��'�,��	��&%+ ��(
��(�,
��/�	0
3�%�	+�)	%�����==	9���*+�����(
8���	�����+0�� VHF �&+ UHF 

(4) ��,	�����==	9�����-�!*�08%,��8�%,
������ �&+�'���)	��ก
	� 



������ก�	��ก
���������������������� ����� 5 

��	�ก�	���	�ก�� �� ���
!"����#� ����	
ก	�ก����	
��	�
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2.4) �����S�S�T����1��c� (CLOSEDdCIRCUIT TV) 

�)	%���87,���*��	ก	��/,	-ก�	�8����
ก	���+ก�0,�� 

(1) ก&,
�����-�! (CAMERA) ��?������ ��/�	0�&<กก�+��0��0 ��0��(
�0�  �.0
ก��;��
%�5CP	�30	� �)	�%�'
�����0��(
 �5 �����9��
�	
�/,	 ��+���	
�/,	�'	
6 ��+��8%=' �0� 
�0�&,
ก���)	�%�'
/
�+����ก 	��	��&0���/
35(���� 

(2) SWITCHER ��?���ก�9!�&���	3�������� 8�ก�9������	3*	กก&,
  
�����-�!%&	���� 

(3) MONITOR ��?����5�
����	3*	กก&,
�����-�! ��(
��(��0��(
 MONITOR 4�,
�����9%,
������ก&	
 

2.5) ����'�A3����ก�T (SOUND & PAGGING SYSTEM) 

��?���� SOUND MANAGEMENT SYSTEM �35�ก	���+ก	-����ก�	�8�  
���
ก	� �0���*�0��+ก	-����ก��'�����	�!���!��+7	���3��1!%�5%,
������ก&	
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�����  6
ก�	
	���	���

6.1 ���ก�ก��ก�	�������
	�������������� ����ก!"�	#��"���	

6.1.1 ���$�	��	#���������%�
&'(ก		�

 �����	�
����ก���������������ก��������	������ก	���������
��������ก��������

1. ���)��������'"ก����)*�

1.1 ���� �������!"#$� ก��#����&
����"�&������'�(��	�� � ��"��$�	'�(�	�)����ก
��*������ #+&����#��"�,ก�ก��������!,����)����ก����#+&������	�)����ก��*����������-���./0
��1�22..".3 �"$(	������"�&������� ��	�)����ก'���
"������������"ก����	�0�45��0ก���-$(	���� ����
(��"
��ก�ก&70�-$(	ก�����.������.$(	'�����8���ก) ก5�������"��������� �'���
"���1������2....".3

ก��!"#$� #$	 ก��������'�(� ������ก)����ก#$�������
� ")����ก
����ก'��
ก��
�*	#	�ก���)����ก����8��	"$	�����8�5

1.2 ����	ก�8���5" ก��#����&
����"�&�	��8���5"'�(��	ก ��";��� �������
#��"����	��8���5" <��#�����"�&�	��8���5"'�(ก��
���
��	กก��)����ก��*������ ������"�	����
������'*��� ��1����"�&�	��8���5"'�(��;�'���
"���1������222���

2. ���$�	��	#���"�ก	�'��	�����*ก

2.1 �����8� �	����)����ก ก��#����&
����"�&�����8� �	����)����ก <��#����8� 
�	�)����ก��"������$�	'�(���)����ก��*������#+&����#��"
���	���8� �	����)����ก����#&+�����
�	�)����ก��*�������-���./0��1�22..2".3 �"$(	��"���"�&�����8� �	����)����ก' ก��������ก5�
������"�&#	�ก������)����ก'���
"���1������22..".3

2.2 ���#	�ก����	����)����ก (#	�ก��� 1:3:5) ก��#����&
����"�&���#	�ก���
���)����ก <��#��#	�ก����	�)����ก ��"������$�	'�(���)����ก��*������ ����#&+����#��"
���	�
���#	�ก������)����ก���#+&������	�)����ก��*���������-���./0��1�22".3 �"$(	��"���"�&���
#	�ก����	����)����ก' ก��������ก5�������"�&#	�ก������)����ก'���
"���1������22".3

2.3 ���#	�ก���<#��8���� ก��#����&
����"�&��$�	���#	�ก���<#��8�����	�	�#��
'���
"�������*)����ก �8� �	"*	 #��#	��� �8� #�� .$����������' ก;��� �!,�<#��
���#���"      ���
����������"�����'���
"���1�22..".3



������ก�	��ก
���������������������� ����� 6

��	�ก�	���	�ก�� � !���
"#����$� ก�	
	���	���

6-2

- #	�ก���)����ก ก��#����&���"�&#	�ก���)����ก <��#��#	�ก�����"
�����	�)����ก��*������ #$	 #��"ก����#+&#��"������#+&#��"
��)����ก���-���./0��1�2..".3

�"$(	��"���"�&#	�ก���)����ก' ก��������ก5�������"�&#	�ก���)����ก'���
"���1������22..".3

- #	�ก����8��	"*	 ก��#����&���"�&#	�ก����8��	"*	 <��#��.$��'�(
���
�����"�����	��8��	"*	 ��*��������������.$��'�(
�������	��8��	"*	#+&ก��#��"8+��	��8��	"*	�
���-���./0��1�2..".3 �"$(	��"���"�&#	�ก����8��	"*	' ก��������ก5�������"�&#	�ก����8��	"*	'���
"�
��1������222".3

- #	�ก����8� ก��#����&
����"�&#	�ก����8� <��#��.$��'�(
��������"
�����	��8���*�������������.$��'�(
�������	��8�#+&#��"8+��	��8�����-���./0��1�22..2.".3 �"$(	
��"���"�&#	�ก����8�' ก��������ก5�������"�&#	�ก����8�'���
"���1������2222..".3

- #	�ก���#�� ก��#����&���"�&#	�ก���#�� <��#��.$��'�(
��������"����
�	�#����*�������������.$��'�(
�������	�#��#+&#��"����	�#������-���./0��1�222..".3 �"$(	
��"���"�&#	�ก���#��' ก��������ก5�������"�&#	�ก���#��'���
"���1������222".3

- #	�ก���.$�� ก��#����&���"�&#	�ก���.$�� <��#����$�	'�(�	�.$��'�(��"
�����	�.$����*���������������$�	'�(�	�.$��'�(#+&#��"
���	�.$��'�(����-���./0��1�2.2.".3 �"$(	��"
���"�&#	�ก���.$��' ก��������ก5�������"�&#	�ก���.$��'���
"���1������2222.".3

2.4 ����"����
�*	#	�ก��� ก��#����&
����"�&��$�	'�(�"���� #$	 ��$�	'�(�"����'�(
�	���� 
�$	
*	
 �"#	�ก���'�(�
�*	��1����<#��8���� #.8.�. '���
"� �;*� )����ก �	"*	 �8� #�� .$��
@�@ ��1���� �"$(	��"���"�&����"����'���
"�������"������1������22222".3

ก��#����&
����"�&�"�#�*��8��
����,��"���� #��<���A��(����"�& 30% �	�
��$�	'�(�"����'���
"� �"$(	#+&ก������-���./0���1�2222.".3

ก��#����&
��"�#�������"���� #��'�	�#�� 1 ����*	#��"����	�'�	�#�� 1
�"�� ����"�#������'�	�.$�� 1 ����*	��$�	'�(.$�� 1 ������"�� �"$(	��"���"�&����"�#������'���
"������
��1������22..���

2.5 ����
�5ก�8��"#	�ก��� ก��#����&
����"�&�
�5ก�8��"#	�ก��� ��"'�(ก��
��
�����������";����������#��"����	��
�5ก�8��" <��#����"#��"ก����
�$	#��"����	�<#��8����
����D ������8����� <���"*��	�
�ก-��#	�ก���'�(
*	
 �" ����"*��	��-$(	#��"�����ก��'���*	 �	����

�$	#��#	"�� �;*� �
�5ก�8��"�	�)����ก #���
�5ก�8��"��"���������"#��"ก���� ��� �	�)����ก
#+&������8����"������� ������"#��"���'���
"���1�22..�"��

- �
�5ก�8��"�	��8� #���
�5ก�8��"'�(��1��
�5ก�$���*������ ��"#��"8+��	�
�8� �������"���������"#��"�����1�22..�"�� 8*���
�5ก��	ก�
�#��#��"�����"�8��ก�	��+�
�	��8� ���������	��
�5ก��	ก��"�������������"#��"�����1�22..�"��

- �
�5ก�8��"�	�#�� #���
�5ก�8��"'�(��1��
�5ก�	� '���'�(����������� ���
�����1�#	"�� ��*��������"#��"����	�#���กE+��0ก����8�!,�E+��0ก����8� �������"�������
��"#��"�����1�22..�"�� 8*���
�5ก��	ก�
�#��#��"�����"�8���+��	�#�� ���������	��
�5ก
��	ก��"������� ������"#��"�����1�22..�"��
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- �
�5ก�8��"�	�.$�� #���
�5ก�8��"'�(��1��
�5ก�	� '�(����������������� ��1�
#	"�� ��*��������"#��"ก����#��"����	��-*�.$���������"������� ������"#��"���
��1�22..�"�� 8*���
�5ก�8��".��EF�
�#����"���� ���#��"����	��
�5ก��*���8�� �������"   ���
���� ������"#��"�����1�2222.�"��

- �
�5ก�8��"����� #���
�5ก�8��"'�(��1��
�5ก�	���"#��"ก�������#��"���
�	�������
�5ก �+ก<4*#��#��"�����"#��"ก�����	��+ก�	� ��ก#��"8+��	��+ก���� #+&������
�5ก
��"������� ������"#��"�����1�2222.�"��

2.6 ก���-$(	����
�5ก�8��"#	�ก���

- �"$(	#����&
����"�&�
�5ก�8��"�*��D �	����<#��8����'���
"� <��"�#��"
�����1��"�� ������"�
�5ก�8��"��*������ ����-$(	ก��'���*	 �	���� ���#	"�����ก���8���EF ��"
��	�0�45��0ก���-$(	�	��
�5ก��*������ ����#����&
�����
��ก�	��
�5ก�8��"��1�22..กก. 
�$	�"���ก���

- ก��#����&
����"�&���-+ก�
�5ก ��"
��ก�ก&70ก��!	���� #��<���A��(�
���"�& 30 ก�<�ก��"�*	����
��ก�
�5ก�8��" 1 �"���ก���

2.7 ������ก��4,"-8"#	�ก��� (!��"�) #���������"��$�	���#	�ก���'�(-8"��"��1�2.".3

3. ���������

3.1 ���<#��
���#��"� ก��#����&
����"�&�"�'�(�;�'��<#��
���#�"�
�*����1�22..H.3

����ก* �"��$(	 �"����� �"�#������ �"���'���	ก �"���'��.�� �"�	ก�ก* �"�8�.�������'�� �"����
�$	�"������
�"��;��;������"��IJ��"����
��������1����� #��"�����1��"�� ����#����"��1�222.H.3

- ��ก��#��#��"����	��"���*��	�*������ ��	��-$(	#��"����"��
�.	ก��ก��
ก*	8������� #��"����	��"�����+���'�	����� �"�����
��������5ก�"�#��"���������* 1.00 "., 1.50
"., 2.00 ". ����"*�ก�� 6.00 ". �;*� �"����� 1-1/2M x 3M @�@ 8*���"�
�������
O* �;*� 2M x 8M �"�����
������* 2.00 ". !,� 8.00 ". <���.�("#��"����,��
�*���� 50 �45����"��

- �����
� ��� -+�'�(���"�&��#����	���"�����������$(	�#��"����	��"� �.���
!��#��"�����*�������"*����� 
�$	�"*.	��ก��ก���;����ก*	8�������	��.�("#��"����,��	�ก 50 4".

- ���"�&ก��
�	 �ก�&0�,�<#��
���#�����ก* �-*��
�5ก��ก���	��*	�"� �Q	�
8ก�+�,��	��*	�����*��D �
�#��
�������ก�������
�$	�������

- ก��#����&
���$�	'�(<#��
���#���"������ ก����#+&��� �����$�	'�(��1�2..".2

�.$(	�����
�#*���������ก�����ก	�����������<#��
���#�

3.2 ���<#��
���#��
�5ก�+�.��& #����&
����"�&�
�5ก�+�.��&'�(�;�'��<#��
���#�
'���
"���";����	��
�5ก����
������ #��"�������������1�'*	� 4,(��
�5ก�+�.��&��""���)��
'�(���'*	�
�,(����� 6 �"��, 10 �"�� 
�$	#����1�����
��ก�
�5ก'���
"��
���1�ก�<�ก��"ก5���
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4. ������������

4.1 ���" �
���#� ก��#����&
����"�&��8� " �
���#�'���
"� "�
�*����1��-*� �;*�
��8� " ���1�;���ก����$�	���
���+กH+ก�	���5ก���� 0.54 x 1.20 ". 
�$	���� 0.54 x 1.50 ". ��	�#��
�ก
#��"ก�����	��-*���8� " �'�(��	�4�	�'��ก��'���������� 9 4". �����������4�	�'�� 20 4". �.$(	
�
�����ก����$�	�'�(��	��;�" �
���#���*���!�'���
"������-$(	�����'�(	����ก �.���ก����8*�
�$	ก��
'�����	�ก 5% ��"��1������'�(���	��;�'���
"���1�222�-*�

4.2 ก��#����&
����"�&��8� " �;���#�	�" "�*��D �;*� #�	�" "�	���5ก����
0.54 x 0.50 ". ��	�#��
�ก#��"���'�(��	�4�	�'��ก�� 9 4". ��*���-*���"#��"�	�8��
���#�" "�*��D
�.$(	�
������#�	�" "'�(��	��;�'���
"������-$(	�����#�	�" "'�(	����ก�.���ก����8*�
�$	ก��
'�����	�ก 5 % ��"��1������'�(���	��;�'���
"�222.�-*�

4.3 ก��#����&
����"�&	 �ก�&0�,�ก����$�	���";��� �������#��"��� �.$(	�,�
��8� " �
���#�����,�#�	�" " ��"�	���*��;���'���
"��
��+������	����ก�������������ก�����ก	�

4.4 ก��#����&
���$�	'�(" �
���#� �
�#����$�	'�(" �
���#���"�������	�
���#� ���
��$�	'�(��1�22.".2 �.$(	�����
�#*���������ก��" �
���#�

5. ������/01�2�#

5.1 ���'��.$���"� ก��#����&
����"�&�"�'�(�;�'��#��, �� ���.$��"�
�*����1�2.....H.3

����ก* �"�'�("�����
��������1����� ���"�#��"�����1��"����"�����'�(�+����ก��
���
��;��"$(	�	�' ก
����"���"ก������#����1�222.H.3

- ��ก��#��#��"����	��"���*��	�*������ ��	��-$(	#��"����"��
�.	ก��ก��
ก*	8������� #��"����	��"�����+���'�	����� �"�����
��������5ก�"�#��"���������* 1.00 "., 1.50
"., 2.00 ". ����"*�ก�� 6.00 ". �;*��"����� 1-1/2. x 3M 8*���"�
�������
O* �;*� 2M x 8M �"�����    ����
��* 2.00 ". !,� 8.00 ". <���.�("#��"����,��
�*���� 50 4".

- �����
� ��� -+�'�(���"�&��#����	���"�����������$(	�#��"����	��"� �.���
!��#��"�����*�������"*����� 
�$	�"*.	��ก��ก���;����ก*	8�������	��.�("#��"����,��	�ก 50 4".

5.2 ���"�&ก��
�	 �ก�&0�,�#��, �� ����ก* �-*��
�5ก��ก�� �Q	�8ก�+8��
����,�
�����*��D �
�#��
�������ก��������������������'��.$���"�

5.3 ก��#����&
���$�	'�(.$����"������ #��"ก����#+&#��"��������$�	'�(��1�2.".3

�.$(	�����
�#*���������ก�����ก	��������������'��.$���"�

6. ���34��/���, 6���, /01�, �����6��'!��7

6.1 ���ST��.��� ก��#����&
����"�&��$�	���"�
�*����1�������"�� <��#����ก
���"�&��$�	����	�ก��'��ST���*����� �;*� ST��.���ก����$�	��-*������, ST��.������4�("�	�0�, ST�



������ก�	��ก
���������������������� ����� 6

��	�ก�	���	�ก�� � !���
"#����$� ก�	
	���	���

6-5

�.����"� ��1���� ����
�.$��'�(�	�ST��.�������#��"ก����#+&#��"�����"������������"ก��
��1�22..��.".

6.2 ���-��� ก��#����&
����"�&��$�	���"�
�*����1�������"�� <��#����ก
���"�&��$�	����	�-�����"�����*�����ก�� �;*�-���ก*		�), -���ก����$�	��-*������, -����"�	����1����
����
�.$��'�(�	�-�������#��"ก����#+&#��"8+���"������������"ก����1�22222��.".

6.3 ���A���+� ก��#����&
����"�&��$�	���"�
�*����1�������"�� <��#����ก
���"�&��$�	����	�ก��A���+���*��8*���	�	�#�� �;*� ���A���+�-���, A���+��.������A���+�
<#��8������1���� ����
�.$��'�(�	����A���+���*�������"������������"ก����1�2222..��.".

6.4 �����8� -��-��� ก��#����&
����"�&��$�	���"�
�*����1�������"�� <��#����ก
���"�&��$�	����	���8� -��-�����*����� �;*� -���� ก����$�	��#�$	�, -���� 
��	*	�, -���
������'���
��1���� ����
�.$��'�(�	���8� -��.$����*�������"������������"ก����1�2222..��.".

6.5 �����8� -��.$�� ก��#����&
����"�&��$�	���"�
�*����1�������"�� <��#����ก
���"�&��$�	����	���8� -��.$����*����� �;*�-���� ก����$�	��#�$	�, -���� 
��	*	�, -���
������'���
��1���� ����
�.$��'�(�	���8� -��.$����*�������"������������"ก����1�22222��.".

6.6 �������;��-��� ก��#����&
����"�&��$�	���"�
�*����1��"�� <��#����ก
���"�&��$�	����	���8� '������;��-�����*����� �;*�����;��-����"�, ����;��-���
�����, ����;��-���
������
��1���� ����
�#��"����	���8� �;�'������;��-�����*�������"������������"ก����1�222".

7. ���
	�'9-��#�'!��

7.1 ����+-
����*�� ก��#����&
����"�&��$�	���"�
�*����1�; � <��#����ก���"�&
��$�	�����"8�O��กF&0���;����	�����+-
����*����*����� �;*� ����+-
����*���"� �.1-�.1, ����+�
�5ก
�.1, 
����*��	�+"�����" �.1 ��1���� ��������������"������������"ก����1�2222..; �

- ��ก�����+
����*�� #���������1�; � ���8�"��!��ก���ก����8� �;�'��
��ก������"�+����'�(��	�ก��
�$	��;���/�8$���#��ก-+�-���
�$	��'�	�����ก5�����"#��"�
"��8"

- �������+
����*�� #���������1���� ���8�"��!��ก���ก����8� �;�'��  ��
ก������"�+����'�(��	�ก��
�$	��;���/�8$���#��ก-+�-���
�$	��'�	�����ก5�����"#��"�
"��8"

7.2 	 �ก�&0����+-
����*�� ก��#����&
����"�&��$�	���"�
�*����1�; �
�$		������
��*	 �ก�&0'�(��;� <��#����ก	 �ก�&0��"�+�������ก��ก��
����"ก����1�22..; �/	��

7.3 ก��ก����+-
����*�� ก��#����&
����"�&��$�	���"�
�*����1������H � <��
#����ก���"�&��$�	�����";������#��"
���;*� ก��ก�8
�� 2 
 �, ก��กST�
�� 1-1/2 
 � ��1����

8. �����	0�"���)<������"�
ก	�
	�ก"��#"��1���#"��#��

8.1 �#�$(	�8 �U�&70 ก��#����&
����"�&��$�	���"�
�*����1�; � <��#����ก���"�&
��$�	�����"8�O��กF&0���;����	��#�$(	�8 �U�&70��*����� �;*� <!8��";�ก<#�ก;�����(�����#�$	�8�, '�(
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�I88���;��;�������-����#�$	�8�, 	*������"$	;����������-����#�$	�8���1���� ��������������"���
���������"ก����1�22.; �

8.2 	 �ก�&0���ก	�
�	�����
�	�8��" ก��#����&
����"�&��$�	���"�
�*����1�; �

�$		��������*	 �ก�&$'�(��;� <��#����ก	 �ก�&0��"�+�������ก��ก��
����"ก����1�22.; �/	�� �;*�
;����	�.��	"ก��ก���#����1�; �, �	�����-��#����1�	�� ��1����

8.3 �#��0��	�0	*������"$	 ก��#����&
����"�&��$�	���"�
�*����1��"�� <��#����ก
���"�&��$�	�����"��8� '�(�;�'����"�+����������ก����"ก����1�22..".

9. �������

ก��
����"�&��$�	���"�
�*����1�������"�� <��#����ก���"�&��$�	�����"��8� '�(�;�
�;*� ���'�8�����"���;�'��"�
�$	�
�5ก ���'�8�.��8��ก�;�'�-���A���+�
�$	ST��.������4�("�	�0����
'��8��
�5กก��8��"������.*�8������� ��1���� ก��
���$�	���'�8����	�.����"�+��� ������ก��
���ก	�����
����	��� �.���	��ก��ก��-��.�������$(	��	��	����ก��'�8����;����	�8�'�(�
����
��$(	��ก"���8� ������ก��'�(���"�ก��'�8�"��ก<��������� ��1���� ก��
���$�	���'�8����	�.����"
�+��� ������ก�����ก	�����
����	��� �.���	��ก��ก��-��.�������$(	��	��	����ก��'�8����
;����	�8�'�(�'���� ��$(	��ก"���8� ������ก��'�(���"�ก��'�8�"��ก<�����

6.1.2 ���	�����)�<����

1. ������ ># �ก�	ก!"�	#��

1.1 �������-�������&
1.2 �������ก������'*	.$��;����*��D
1.3 �������
�	�����;����*��D
1.4 ��������	<4�"���ก
�	�����;����*��D
1.5 ���������	��ก�"'*	����8 ��U���������(�
1.6 ���"���)��ก���������'*	���	 �ก�&0����8 ��U����
1.7 �������ก������'*	����.���;����*��D
1.8 ���������	��ก�"'*	����.����������(�
1.9 ���"���)��ก���������'*	����.���;����*��D
1.10 ���"���)���*	.�ก�����8�����'*	��������8��
1.11 ���"���)���*	��ก��������ก��"��
1.12 ���"���)���*	�����������8��;���
�*	ก��'�(
�$	;���8����5�+�

2. >���)"��!"��� >#���

2.1 '*	<8<#�ก�;��
�5ก
�*	
�$	'*	 PVC #��"�����"����	��"*��	�ก�*� 1:75
2.2 '*	���������'����;�'*	�
�5ก	��8��ก�8�
�$	'*	 PVC #��"�������	��"*��	�ก�*� 1:75



������ก�	��ก
���������������������� ����� 6

��	�ก�	���	�ก�� � !���
"#����$� ก�	
	���	���

6-7

2.3 '*	�����8*��'�(�*	ก���#�$(	�8+�����, !������, '*	�"������(���;*	�'*	�;��
�5ก	��
8��ก�8� '*	8*��'�(SI�������'*	
�	������*��'�(��ก�*	�"��ก'*	�"��;�'*	 PB 
�$	'*	 PVC

2.4 '*	�����	�ก�E�;�'*	�
�5ก	��8��ก�8�
�$	'*	 PVC
2.5 '*	���������S��;�'*	�
�5ก	��8��ก�8�
�$	'*	 PVC
2.6 '*	����.����;�'*	�
�5ก	��8��ก�8�
2.7 '*	��������8���;�'*	 HDPE ;��� PN 63
2.8 '*	��������������&�;�'*	#	�ก����8��"�
�5ก

3. �!��
	�ก"�	���
	�
�

3.1 �#�$(	�8+��������� WATER PUMP
3.2 �#�$(	�8+����������.�("������ BOOSTER PUMP
3.3 FIEXIBLE CONNECTION
3.4 MODULATING FLOAT VALVE
3.5 CHECK VALVE ��� GATE VALVE
3.6 FOOT VALVE & STRAINER
3.7 METER ����

4. �!��
	�ก"�	�������/���

4.1 �#�$(	�8+��������� FIRE PUMP
4.2 �#�$(	�8+��������� JACKEY PUMP
4.3 ; �
��A������.������	 �ก�&0
4.4 FLEXIBLE CONNECTION
4.5 CHECK VALVE ��� GATE VALVE
4.6 FOOT VALVE & STRAINER

5. ��?�ก�	����!"

5.1 ก��#��'*	������	���������(� #��#��"�����"��1��"���	�'*	��*��;������
�����	�'*	�*��D

5.2 ��	�*	, ��	�	�*��D #����1����
�$		����";�����������	�'*	
5.3 #*�����������'*	#�� 30% �	���#���8�  !����#���8� �(��ก�*� 50 ��' �
�#��#*�

������ 20 ��' �*	�"��/��� �.���'*	���	 �ก�&0���������	�SI���.$�����-���'	�
�#*�������8+��,��
5.4 	 �ก�&0�,�'*	�
�#�� 10% �	���#�#*���8� ��������� ��*�"*��"#*��#�$(	��ก�
5.5 #*�'�8	�'*	�
�#�� 5% �	���#�#*���8� ��������� ��*�"*��"��#��#�$(	��ก�

6. ���ก�ก��ก�	�60�"����(���!"

6.1 '*	���������<8<#�ก ����'*	���<!8��" �-$(	���  0.50 o 1.00  �"��
����'*	���<!�I88��� �-$(	���  0.70 o 1.00  �"��
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����'*	��� FCO �-$(	���  0.50 o 1.00  �"��

6.2 '*	���������'��� ����'*	���	*������
��� �-$(	���  0.70 o 1.00  �"��
����'*	��� FD �-$(	���  0.50 o 1.00  �"��
����'*	��� FCO �-$(	���  0.50 o 1.00  �"��

6.3 '*	����� ����'*	����<!8��";�ก<#�ก �-$(	���  1.00  �"��
('*	���.$������8 �U�&70) ����'*	����<!�I88��� �-$(	���  1.00  �"��

����'*	����	*������
��� �-$(	���  1.00  �"��
����'*	���0�SIก��� �-$(	���  1.50 o 2.00  �"��

6.4 '*	����� ����'*	����<!8��";�ก<#�ก �-$(	���  2.50 o 3.00  �"��
('*	��.$������8 �U�&70) ����'*	����<!�I88��� �-$(	���  1.50 - 2.00  �"��

����'*	����	*������
��� �-$(	���  2.00 o 2.50  �"��
����'*	กQ	ก���� �-$(	���  2.00 o 3.00  �"��

6.5 '*	�����	�ก�E ����'*	����<!8��";�ก<#�ก �-$(	���  3.00 o 4.00  �"��
����'*	����<!�I88��� �-$(	���  1.50 - 2.00  �"��
����'*	����	*������
��� �-$(	���  1.50 o 2.50  �"��

6.6 '*	����.��� ����'*	���
�� SPRINKLER �-$(	���  0.20 o 0.50  �"��

6.7 '*	���������S� ����'*	���
�� RFD ��� RD �-$(	���  0.20 o 0.50  �"��

6.1.3 ���	���2@@4�����0�"��	

�����	��	�ก�����"�&��#�
����ก������������������	������ก	�������� "�������

1. ก�	ABกC���������)#� D�������	�������	9
	!��	����1�	�(���"�(�)"������
"�
ก	���� >#���ก�	'��'�1�

1.1 ������	�����������HHT����ก	�����

- �����HHT�ก���������8�8�*��
- �����*	HT����ก���*	�����
- ����<'�E�.'0���8$(	8��
- ����8�OO�&����
� �.����
"�
- �����8������ก�E
- ����8�OO�&'�����"
- �����8���-�8�-U�.
�	����; "

1.2 ������	����	��+�������ก	������������*��D 4,(�<��'�(�������-+�		ก����
����ก���		ก���������

- 8����O���
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- 8�O��กF&0��8� 	 �ก�&0, ������	������
- Single Line Diagram, ��กF&��-�8���40
- Riser Diagram
- �����<
�� (Load Schedule)
- �+���กF&0�	���8� 	 �ก�&0��� Detail ก���������'�(����1���	��8��
- -���HHT������&
- ����HHT�ก������8�8�*���	�	�#��' ก;���
- ����*	HT����ก���*	�����
- �������'�(�ก�(����	��	�	�#��' ก;��� �;*� <'�E�.'0 8�OO�&����.����
"�

��1����

2. ก�	%"�����	0"ก�	���	�D��
	���)"���������"�
ก	� ����	%��!�""ก2�#
�
E� 2 �!�� #$	

2.1 ��8� 	 �ก�&0'�(������

- ก��!	���8� 	 �ก�&0�!	���1�; � <������'�(	 �ก�&0�*	�'�(���ก������
4,(�����ก* ���<#" 8���40 ������� .���" 	 �ก�&0��������.����
"� 	 �ก�&0����<'�E�.'0 	 �ก�&0����
�8��� 	 �ก�&0����'��� ��1����

2.2 ��8� 	 �ก�&0'�(��	����#��"���

- ก��!	���8� 	 �ก�&0'�(��	�ก�����#��"�� ����ก* '������8���HHT� ('*	��	�
8���HHT� �������8�� ����#����) 8���H 8��<'�E�.'0 �!	���1��"�� <������("��*!	���" Single
Line Diagram �ก Incoming '�(�������8+*<#��ก���!,�	 �ก�&0���8 �'��� �;*� ���<#"
�$	������� ��1����
���ก��!	����ก��1��	���*������ �.$(	8���ก��ก��ก�	ก��	"+����� BOQ

- -+�!	��������1���	�E,กF����
�#��"�+� ��ก��
������8���HHT�'�(��	���
'*	��	�8�� �������8�� (Wire Way) ����#���� (Cable Tray) �	������*��D 4,(����+����8*��"�ก	�
�"*����8����� �;*� 8���HHT������ก8���40 4 ��� ��������<#"��	��;�8��ก�(�8�� ����'*	�'*��� ��1����

3. ก�	%"�������������(2@@4���!�2�# ������

3.1 8���"�
�$	 Incoming 
�$	8���"�����	�#��

- �;�ก����������"�������-$(	#��"���'�(���������"�& 5-10% �	�#��"
���'*	
�$	8��'�(������ �����	��������$(	�����"���8*���	������	����8	��
��� �.���!,��"��*��"�
8�ก��	ก"����8*����*!��!+ก�*	
�$	����"� 8�ก��	ก"����8*��ก5�#����#�$(	��;������� �����HHT�
����("�ก"���	�0�	�ก���HHT�@ '�(���	�+*ก���8��HHT������ก8 �ก*	�����<#��ก��������+��"�8���40 (MDB)
���������� 220 V 1 �H8
�$	 380 V 3 �H8 ��"#��"��	�ก���	�<
�� !����1� HV Incoming ก��    �H
HT�@ �*����1�������8+�����8+*
"�	���� 
�$	-*��	 �ก�&08���40�ก���0���8+� (Switcher) ��������8+* 
"�	
��������������(����1�����(��������+��"�8���40
�$	�ก�#�$(	�ก�������HHT�"�����+��"�8���40
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- ก������8���"�����	�#�� (Incoming) "�	�+* 2 ��กF&� #$	
- 8���"�;���8��	�ก�E (Overhead Line)
- 8���"�;���8�������� (Underground Line0

3.2 8���T	� (Feedder)

- �;�ก����������"�������-$(	#��"���'�(���������"�& 10-15% �	�#��"
���'*	
�$	8��'�(������ '�(���8���T	�����("�ก�+��-�8���40�"��HHT� MDB (Main Distribution Board)
������-�8���40�"��*	�4,(�����ก�*� SDB (Sub Distribution Board) 
�$	������-������;��� LC (Load
Center) 
�$		 �ก�&0
��ก�*��D �;*� ������H�0��" Single Line Diagram ���
�$	 Riser Diagram
�����ก��!	�������	��+�����
�*���������	��-� SDB �-�*���H	 �ก�&0
��ก �������'��"��ก
�-�8���40�"� (MDB) <���+�ก Single Line Diagram, Riser Diagram �����������HHT�ก������	�;���
����D ��"!,��+�����	�	�#������

3.3 8������*	� (Branch Circuit)

- ก�����#��"���
�$	����'������*	��������1�#*�'�(�8�����������'*�����
-+�		ก�����	�'���#��"8+���
�*��;����	�	�#�� �.$(	��"#��"8+�
�$	����������������� �;*� 8���40 ���
����8+� 1.20 �"�� �ก.$��#��"8+���
�*��;��� 3.00 �"�� �������#��"���'�(��"������#$	 3.00 - 1.20 =
1.80 �"�� ��1���� �"$(	����	�#��"�����"���� ��	��-$(	#*�8+O�8��	���ก���กก��������� �;*� ก���
�$	
�EF'*	 �EF8���H'�(����-$(	#��"���"�ก�ก���� ��"!,�#*�8+O�8��	���ก���ก#��"-��.����	�-+��������
���� <��'�(���'*	8�������-$(	#*�8+O�8��������"�& 15-20% �	�#��"���'*	'�(���#��"������ ก��
���#��"�����"!,�ก����ก��	�0�45��0�-$(	���� ������1�#��"���'*	�'*����� ก��
�#��"���8���H4,(�"�
�����
����8����'*	����*	� �;*� "� 2 �8������ 3 �8����� 6 �8����� 
�$	"�กก�*����� ������+����
	��"*����8�����'�������'*	 ��������8���H��� -+�!	�������	�8�"��!�+����������กF&��	�ก��
������������HHT��*��D ��"���! ���8�#0�	���������.	8"#��

- ก��!	�#��"����	�����*	�<�����	���#*	������ *���ก����;�����"�ก 
��*"+�#*���$�	���"�#*���	�"�ก�"$(	�'���ก��8���"�
�$	8���T	��ก���8�ก��&0���#��";����Oก���
�ก5�#��"8�".��/0�ก�(����	���
�*��#��"���'*	���#��"���8������*	� 4,(�8�"��!�;���1�
��ก�ก&70
��ก��
�#��"���8������*	�������

#��"���'*	��	�8������*	��8�8�*��#+&���� 3 ��'*�ก��#��"����	�8���H
����*	��8�8�*��

#��"���'*	��	�8������������#+&���� 3.5 ��'*�ก��#��"����	�8���H�������

4. ก�	�ก*�	��	��)#"�9����2�#D�กก�	%"�����	0"ก�	��� Breakdown Sheet $�(
�(ก�
E����� ������

4.1 ก���ก5���	"+��	���8� '�(������ #$	

- ���<#"�HHT� �������";�����������	��#"�H���
�	��H'�(�;���"!,�
��กF&�ก���������
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- 8���40, ������� �������";���������������กF&�ก���������
- ���#�ก	�0 ;$(	�+��������ก���8�H ��"!,�#*� IC '�(�;�

4.2 ก���ก5���	"+��	�'������8�� ('*	��	�8��, �������8��, ����#����) ���8��  �H
HT� <������������*��" Single Line Diagram 
�$	 Riser Diagram ������

- HV Incoming : �กก���HHT�@ !,�	 �ก�&08���40�ก���0���8+� ���
!,�
"�	����

- LV Incoming : �ก
"�	���� !,��+� MDB
- LV Main Feeder : �ก�+� MDB !,� SDB, LC
- LV Branchcircuit : ����*	�8��
��� Load ���8 �'��� #$	�����8�8�*��

��������HHT�ก������������

4.3 ก����ก��������8� 	 �ก�&0'�(�����������8� 	 �ก�&0��	����#��"������	 �ก�&0
	$(�D ������ ก����ก��������8� 	 �ก�&0'�(���"��กก�������"��	"+�����������8� ��*��;���"�#��"
��ก

�����ก�*��ก�� -+����"�&��#����	�E,กF��+����������ก�����	����	���8� ��*��;���	�*�����	���
������	�*���;*�

4.3.1 �+����ก��
����1����<#"�HH�+		ก��8�4*��0 ;���ก�*	��
�5ก���� 0.30
x 1.20 �"�� .��	" Aluminum Reflector ��� Diffuser 
�	� 2-36 W ���SI���ST��.��� ก��
���#�
�	����<#"; ������	��+������	����ก����+�������	����	�
"�����<#" ������

ก. #��"
���	��-*��
�5ก���ก	����<#"
�. ��	�0�45��0#*�8�'�	�<����"�	� Reflector �
�*�-���'��������'E


�$	�*������'E
#. ;������;$(	-���U�&70�	��������
�	�����������8��'��	�0
�. ;����	������8�0 �;*� ��� Low Power Factor 
�$	 High power

Factor 
�$	 Low Loss 
�$	�����8�0	���5ก'�	��#80
. ;����������� Capacitor 1 
�	�/��� 
�$	 2 
�	�/���
A. ;���ก���;��8��	�
�	� Fluorescent �;*� 
�	� High Lumen
;. ��กF&�ก�� ����
�	� �;*� �;� Starter 
�$	 Rapid Start 
�$	      ���

��8�0	���5ก'�	��#80
4. #*������ก���������
�����กก������������ ����ก���8�ก��&0 �;*�

#� 2 #� ����������<#";��������� 8 ; ��*	��� #*��������� 300 ��'/#� ��"#*���� 600 ��'/��� ��1�#*�
����������; ��� 600/8 = 75 ��' ��*#*����'�(�'������	���"!,�ก�������"ก�� �;*� ก�����ก ���#$��	�
ก�������"�#�$(	�"$	 #*�8+O�8�������� �������#*�������'�(�'����#����1� 100 ��'

4.3.2 �+����ก��
���-�8���40	��<�"��� (MDB) ��" Single Line Diagram ก��
!	������8� 	 �ก�&0���	�.���&�������

ก. �����	 �ก�&0'�(��� �� Single Line Diagram
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�. ;����	� MCB, CB ��1���� Fixed 
�$	 Drawout 
�$	��� Motor
Operate, �����	� MCB, CB ���	 �ก�&0���ก	�	������� �;*� Shunt Trip 
�$	 Ground Fault
Protection

#. 	 �ก�&0 (Metering) ��1�����
� -���U�&70	��� ����;����	�������
. ;����+� �����+� ก��.*�8� ���� Busbar .��	" Support 	 �ก�&0

���ก	����+�"�	�������
A. #*���������ก��������� ก������8���,�8�� ก��������*� ���ก��'�8	�

4.3.3 �+����ก��
���-�*���H (Panal Bord or Load Center) ก��!	����
��8� 	 �ก�&0���	�.���&�������

ก. ���� �������� .�ก��ก���8�	� Busbar
�. ���� AT, AF, Pole ���#*� IC �	� MCB
#. ���� AT, AF, Pole ���#*� IC �	� CB �*	�
�. 	 �ก�&0��� (Metering) "�	�������

5. ก�	%"����
	���	���	���$�	A�/��'#"�/�D�	� ������

5.1 ��8� 	 �ก�&0'�(������ #$	

5.1.1 �-�ก����8����" (MDF) ���ก	�����

ก. ����+� (�������("���, �������8+�8 �)
�. Connector (Connection and Dis Connection Module)
#. Lighting Arrester
�. Back Mount Frame
. Label and Label Hoder

5.1.2 �-�ก���������;��� (TB) ���ก	�����

ก. ����+�
�. Connector ;��� Connection Module
#. Back Mount Frame
�. Label and Label Hoder

5.1.3 �������<'�E�.'0 ���ก	�����

ก. ��� RJ 11 
�$	 RJ 45

5.1.4 �+�8���<'�E�.'0	��<�"��� (Pabx) ���ก	�����

ก. Analog Extension Line (�������("��� !,�����8+�8 �)
�. Digital Extension Line (�������("��� !,�����8+�8 �)
#. Analog Trunk Line (�������("��� !,�����8+�8 �)
�. Digital Trunk Line (DID) (�������("��� !,�����8+�8 �)



������ก�	��ก
���������������������� ����� 6

��	�ก�	���	�ก�� � !���
"#����$� ก�	
	���	���

6-13

. Operator Console (�������("��� !,�����8+�8 �)
A. Power Supply and Back up Battery
;. Auto Attendant and Voice Mail
4. Billing System

5.2 ก��!	����	 �ก�&0'�(��	����#��"��� #$	

5.2.1 '*	8���"�����	�#��

- �;���������"�������-$(	������"�& 5-10% ���#���������$(	�����
8�ก��	���� <�����("�ก'*	�"�����<#��ก��������+�ก����8����" (MDF) �	�	�#�� (8*���
O*�"�
�A.��'*	�����"����	����8��<'�E�.'0�ก	�#0ก��<'�E�.'0)

5.2.2 '*	8���T	�
�$	�������8��

- �;���������"�������-$(	������"�& 5-10% ���#���������$(	�����
8�ก��	���� <�����("�ก�+�ก����8����" (MDF) ������-�ก���������;��� (TB) �ก����;�8��
TPEV ��	���'*	<�
� 
�$	�������8����"'�(ก��
�������

5.2.3 '*	8������*	�

- ������"���'*	8����������8+�8 ��	�8��<'�E�.'0'�(��	���'*	
��"���������-�ก����8�������;��� (TB) 8��
���8��<'�E�.'0�����ก�������<'�E�.'0��*�� � ��
����-�ก����8�������;��� �����-$(	8�����'*	���"�& 10-15% <��'�(���8��<'�E�.'0��;�8�� Tive

�$	 UTP ��	���'*	<�
�

6. ก�	%"����
	���	���	�����RR��D#��/���2��# '#"�/�D�	� ������

6.1 ��8� 	 �ก�&0'�(������ #$	

6.1.1 	 �ก�&0#��# "
��ก (Fire Alarm Control Panel ; FCP)
6.1.2 Graphic Annunciator
6.1.3 	 �ก�&0������ 	�'� Smoke Detector, Heat Detector, Gas Detector
6.1.4 	 �ก�&0���8�OO�@����"$	 (Manual Station)

6.2 ��8� 	 �ก�&0'�(���#��"���

<��'�(�������#��"���'*	8����1�<4��ก	 �ก�&0���������
�$		 �ก�&0���
�
� �	���*��<4� <4�������-�#��# "
��ก�	�	�#�� '������;�����������8��8�OO�& ��"!,�	 �ก�&0
����8�OO�&	�+*'�(����	�ก������8��4,(���*���1�

- ��� Hard Wire (Class ��� Class B)
- ��� Multiplex
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8��8�OO�&��������.����
"� 8*���
O*�������	���'*	<�
�����������8��
�"$(	!	�'*	 ���8��8�OO�&���������-$(	������"�& 10-15% ���8��'�(���������	 �ก�&0���8�OO�&
��1�8��;���'��H

7. �!��	����

��������1�������ก	�'�(����(���������"�ก �����ก��ก�����"�&��#�'�(8 � ��	�#����'�(
#�8	�#��"�#��"�
5����ก���ก�(��ก������'�(�;�8��
���ก��'�����
�,(�D �
������8�5 4,(��,��	�+*ก��#��"
;����O������8�ก��&0ก�����8����� ก�����
����� 8!��'�(ก*	8���� ��������'����� U���
�E�F)ก� 8U��������	" 8U���	�ก�E ��+ก�� ��	���<�����	���) 
�$	�"�ก��'�(�ก����
� ����
ก����ก��������	�#������"�'Eก���*��D ��1����

�ก��	"+����ก�*��"����� 8�"��!���"��;��������'��� ��ก�����"�&��#������ ก��
����"�� ������#���
0����'����� ��
���	"+�'�(��	�ก����ก�����"�&��#��ก�(��ก��#*���� ก�����"�&
��#�'������	�����*��D 
�����ก	����;�(�<"�#��กก��'����� 4,(������"����ก���'�('��"����� #$	
�ก���8�ก��&0��(��	� 	����;�(�<"�#�'�('������*��D �
�*���� ��1�#*��A��(�����"*#�'�( ����1���	�"�ก���ก�
����������� �	�+*�8"	��"��กF&���� #*��
�*�������"!,����'�(�ก�(����	�ก��ก��'�������ก��'�����
8*���������� �;*� ก�������"ก�� ก�����ก�	� #$��	� ก�������"�#�$(	�"$	 ���#*�8+O�8���ก������ �;*�
ก��	+���� ��1����

8. ก�	�0�	���)"������"�
ก	�

�"$(	������������	���;�����������	 �ก�&0 '�(�;�'���
"���<#��ก������ ก5��	�"�ก��8$�
��#��	���8� 	 �ก�&0 <���ก����8� 	 �ก�&0'�(��� �;*� '*	��	�8�� �������8�� 8���H 8���40 �������@ �    "�
��#�"���)��	�+*���� 4,(�8�"��!�+�ก#+*"$	��#���� (Price List) ���ก�8*��'�(��'�(��� ก5������#�' �'�(#*	�
�����ก���#��� 8*��	 �ก�&0	$(�D '�(��1�	 �ก�&0
��ก'�("���#�#*	�����8+��	������HHT� 
�$	����	$(�D �;*�
	 �ก�&08���40�ก���0���8+� 
"�	�����HHT� �#�$(	�ก�������HHT� Main CB �+� MDB ��"!,�����	$(�D 	��	
��#��ก-+���
�*��8��#������D <�����ก5���

9. �!�?		����(�����!� >#D!�('!��7 ���'#"�����B�%B� ����ก*

9.1 #*�/��"����"���#*��;�*���กก���HHT�@ �;*� #*��������, #*�"���	�0�HHT� ��1����
9.2 #*�/��"����"���#*��;�*���ก	�#0ก��<'�E�.'0@ �;*� #*����
"�� ��1����

10. ก�	���	��� �	9
)"� BOQ

��1���O;�
�$	���ก���8��������	����	���8� 	 �ก�&0 ���#*����'�(�;���ก���������	 �ก�&0
����D <��ก���������"�	����ก�� ����("�ก Incoming ����"���<#��ก�� ����,���*��" Single Line
Diagram 
�$	 Riser Diagram �����	 �ก�&0�*	����8 �'��� �	ก�ก���"�ก����ก���ก���	�	 �ก�&0
��ก		ก
��1����ก���*��
�ก �����ก���ก���	���*������		ก�กก�� �;*� ����<'�E�.'0 ����8�OO�&����
� 
�.����
"� �����8������ก�E 
�$	�����*	HT� ��1����
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6.2 ก�	
	���	����������#��<9���%�
&'(ก		�

ก�����"�&ก����#��	����'������U+"�8!��I��ก��" 8�"��!��*�		ก�����1� 3 
"���
O*
�����1� 
"�����.$��-�������5� (Hardscape) 
"�����	�#0���ก	�'������U+"�8!��I��ก��" (Landscape
elements) ���
"�������8� .$;.��&�"� 4,(�����"�&��#���$�	����		ก��1���#���'/
�*����8� 
��"#��"�
"��8" �;*� ������"�� �+ก��Eก0�"�� ������	�����ก�����"
"��������

1. ���/01�6������)*� (Hardscape) 
	��<�'!��7

- ���.$��'�������+
��'�(�D�� ��.". �� 850 ��'
- ���.$��'�������+
���ก���� ��.". �� 1,200 ��'
- ���.$��'�������+#	�ก�����5	ก ��.". �� 550 ��'
- ���.$��'������-��ก�������-
������ ��.". �� 280 ��'
- ���.$��'�������"� ('�(�D��) ��.". �� 2,500 ��'
- ���.$��'�������+ Asphalt (�A.��-��) ��.". �� 250 ��'
- ���.$��-��#	�ก���'�(��� ��.". �� 280 ��'
- ���.$��'������<��ก��� ��.". �� 1,200 ��'

2. ��� Landscape elements 
	��<�'!��7

- ���ก���.�--���	�)ก*	A���+� ��.". �� 290 ��'
- ���ก���.�--���#	�ก��� ��.". �� 1,500 ��'
- ���ก���.�
��/��";���ก*	 ��.". ��. 2,200 ��'
- ���ก���.�--���ก������� ��.". �� 380 ��'
- �������. ��.". �� 5,000 ��'
- ��������ก ��.". �� 8,500 ��'
- ����A�����"� ��.". �� 2,500 ��'
- ��������
�5ก �"���� 2,500 ��'
- ��������"� �"���� 3,000 ��'
- ������!" ��.". �� 280 ��'
- ��������+ก ��.". �� 500 ��'
- ���������������� ��.". �� 200 ��'
- �����������������"���� Sprinkler ��.". �� 15,000 ��'
- ����T��;$(	<#��ก�� ��.". �� 3,000 ��'

3. ��������/0>/		2�# 
	��<�'!��7

3.1 �����	
�	

3.1.1 �"��$���� ;�����+ก���ก'�(��� ������ ���"�& 4M 8+� 3-4 �"��

- 	<Eก	������ ������ ���"�& 2M 8+��'*�ก�� ����� 2,000 ��'
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- "��	กก��� ����� 3,000 ��'
- �'���	����
�" ����� 4,000 ��'
- 8���� ����� 2,000 ��'
- ��;.�กF0 (#+�) ����� 2,500 ��'
- 
���ก�+�S��(� ����� 3,000 ��'
- ก��'�� ����� 2,500 ��'
- �����1� ����� 2,500 ��'
- ��� ����� 2,500 ��'
- .�ก � ����� 4,000 ��'
- "���" ����� 3,500 ��'
- ;�<# ����� 3,500 ��'

3.1.2 �"��$���� ;�����+ก��"�������;������ ������ ���"�& 4M 8+� 3-4 �"��

- ก��!�� ����� 500 ��'
- ก��!���'.� ����� 2,000 ��'
- ก��!��&��#0���� ����� 2,500 ��'
- ก��������� ����� 3,000 ��'
- ก *"���� ����� 3,000 ��'
- �ก� ����� 3,500 ��'
- �*	� ����� 4,000 ��'
- ����
�5ก ����� 2,000 ��'
- ;".+.��/ 0'�.�0 ����� 3,000 ��'
- ;".+*"��
"�(�� ����� 3,000 ��'
- ��� ����� 12,000 ��'
- '	�
������� ����� 3,500 ��'
- �'� ����� 4,000 ��'
- �-*'	� ก	�� 1,200 ��'
- <./�� ����� 1,500 ��'
- "�ก	ก���� ����� 4,500 ��'
- "���"�'E ����� 2,500 ��'
- "���$(	���� ����� 2,500 ��'
- "���� ����� 3,000 ��'
- "�.���� ����� 3,500 ��'
- "�ก�+� ����� 3,500 ��'
- <8ก���� ����� 3,000 ��'
- 
"�ก ����� 4,000 ��'
- 	��'������� ����� 3,500 ��'
- �#����	� ����� 3,500 ��'
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3.2 ������

3.2.1 �"�. *" ;�����+ก���ก'�(���

- �ก�� 8+� 0.30 ". ����� 30 ��'
- ���ก* 8+� 0.30 ". ����� 25 ��'
- ��5" 8+� 0.30 ". ����� 25 ��'
- ;�� 8+� 0.30 ". ����� 20 ��'
- ;��*	� 8+� 0.30 ". ����� 30 ��'
- �'���
�� 8+� 0.30 ". ����� 20 ��'
- '	�.��;�(� 8+� 0.30 ". ����� 25 ��'
- -ก�ก�	� 8+� 0.20 ". ����� 9 ��'
- ���"����� 8+� 1.00 ". ����� 120 ��'
- ��5�#� 7 8+� 0.40 ". ����� 30 ��'
- �8�ก 8+� 0.30 ". ����� 20 ��'
- .��<�ก 8+� 0.30 ". ����� 20 ��'
- �'���'	� 8+� 0.20 ". ����� 15 ��'

3.2.2 �"�. *" ;�����+ก��"�������;������

- ก�.�	 8+� 1.00 ". ����� 1,000 ��'
- O;��'E 8+� 1.00 ". ����� 100 ��'
- <#���#�� 8+� 0.50 ". ����� 25 ��'
- �.�.������ 8+� 0.40 ". ����� 15 ��'
- ;".+� ; (��		�H�������80) 8+� 0.40 ". ����� 30 ��'
- S������ 8+� 0.50 ". ����� 60 ��'
- . '/��กF� 8+� 0.50 ". ����� 40 ��'
- ก��"ก��� / ก��"ก �� 8+� 0.40 ". ����� 45 ��'
- <"ก4�	� 8+� 1.20 ". ����� 120 ��'
- 
"�	����
"�	�ก���� 8+� 0.20 ". ����� 200 ��'
- �
�$	ก���
"	�	ก��� / ����� 100 ��'

�
�$	ก���
"	�	ก"*�� 8+� 0.30 ".

3.3 ��������	

3.3.1 �"�#� "��� ;�����+ก���ก'�(���

- -����1� 8+� 0.10 ". ����� 10 ��'
- ��F�-8" 8+� 0.20 ". ����� 20 ��'
- ��
�� 8+� 1.00 ". ก	�� 350 ��'
- .���.�,������1� 8+� 0.40 ". ����� 40 ��'
- "
�
�80 8+� 0.80 ". ����� 100 ��'
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- �E�F)���$	��	ก / ��$	��� 8+� 0.20 ". ����� 30 ��'
- �*�����ก��ก 8+� 0.40 ". ����� 120 ��'
- ก����ก� 8+� 0.20 ". ����� 30 ��'
- �����
"$(��� 8+� 0.40 ". ����� 120 ��'
- �*��ก��
	� 8+� 0.15 ". ����� 15 ��'
- 
������� ก 8+� 0.10 ". ����� 15 ��'

3.3.2 �"�#� "��� ;�����+ก��"�������;������

- กก���ก� 8+� 1.20 ". ����� 70 ��'
- กกH�	���� 8+� 1.20 ". ����� 100 ��'
- กก	�����0 8+� 1.20 ". ����� 150 ��'
- ก���������� 8+� 1.20 ". ����� 120 ��'
- ก������*�� 8+� 1.20 ". ����� 150 ��'
- ก�������� 8+� 1.20 ". ����� 200 ��'
- ก��� "'	���$�	� 8+� 0.10 ". ����� 3 ��'
- �H��0���"���" 8+� 0.30 ". ����� 40 ��'
- #������� 8+� 1.00 ". ����� 150 ��'
- ���ก���� 8+� 0.30 ". ����� 30 ��'
- ��	���(�S��(� 8+� 0.20 ". ����� 30 ��'
- ���
	" 8+� 0.30 ". ����� 20 ��'
- /+���F� 8+� 1.00 ". ����� 150 ��'
- "$	.�������&0 8+� 0.40 ". ����� 50 ��'
- .���.�,������1� 8+� 0.40 ". ����� 35 ��'

3.4 ���������

3.4.1 �"���$�	� ;�����+ก���ก'�(���

- -ก�ก�	���$�	� ����� 9 ��'
- ก����ก 8+� 1.00 ". ����� 150 ��'
- 8��
� � 8+� 1.00 ". ����� 100 ��'
- .��#��" 8+� 1.00 ". ����� 150 ��'
- 	�O;�O 8+� 1.00 ". ����� 100 ��'
- �H��	�HT� 8+� 1.00 ". ����� 150 ��'
- .��;".+ 8+� 1.00 ". ����� 150 ��'
- 	�.�" 8+� 1.00 ". ����� 600 ��'
- 8������-,�� 8+� 1.00 ". ����� 100 ��'
- ���� ����$�	� 8+� 1.00 ". ����� 120 ��'
- 
���OO�ก��0 8+� 1.00 ". ����� 200 ��'
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3.4.2 �"���$�	� ;�����+ก��"�������;������

- 
���OO�ก��0 8+� 1.00 ". ����� 200 ��'
- �!�����0������ 8+� 1.00 ". ����� 150 ��'
- .�+�*�� 8+� 1.00 ". ����� 150 ��'
- �!�����0������"*�� 8+� 1.00 ". ����� 150 ��'
- ก��� "'	���$�	� 8+� 0.20 ". ����� 3 ��'
- <#���#����$�	� 8+� 0.20 ". ����� 20 ��'
- -�ก� ������ / -�ก� ��'	� 8+� 0.20 ". ����� 15 ��'
- .�+A�ก 8+� 0.40 ". ����� 50 ��'
- <�*���� 8+� 1.00 ". ����� 150 ��'
- ��5�"$	��� 8+� 1.00 ". ����� 150 ��'
- �88 #�/0 8+� 1.00 ". ����� 150 ��'

3.5 ���	��� ก����� 12 

- ���8�� ����� 150 ��'
- ����� ����� 50 ��'
- ���
��� ����� 60 ��'
- ���8� ����� 50 ��'
- -�ก� �� ����� 15 ��'
- 	�"4	���.�� / 	�"4	���"� ����� 150 ��'
- กกH�	���� / กก	�����0 ����� 150 ��'
- #������� ����� 150 ��'
- ก�����ก�� ����� 100 ��'
- ����-$(	� ����� 50 ��'
- �	��� ����� 150 ��'

6.3 ก�	
	���	����������#���%�
&'(ก		���������A�ก		�	���"���	

ก�����"�&��#���8*���	����	�#�� 4,(����ก	��������8!��I��ก��"��������E�ก��"
�������ก	�	�#��'���
"�  �
��'����#�����กF&�ก���;����
�$	����U'�	�	�#����"��������"�&
��#�#*�ก*	8����4,(�	���	����	"+��ก8"�#"-+�����"��#*�'��.�08���
*�����'E�'� <��#����&		ก"���1�
��#���' / ������"�� ��ก��1�����U'�*��D ������
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'�	�����  6.3-1  
	���	����!�ก!"�	#������%�
&'(ก		���������A�ก		�	���"���	

	������ ># �ก�	
_ 2551

 >#	��������ก!"�	#����0"� ��.(.��� "���	�(ก'��
	��<�'!��7

'��� 
��ก��� �9�

1 �������(���"�;�������� 8,700 10,100 11,300

2 �������(���"� 2 ;��� 7,500 9,500 10,900

3 �������(���"����! �8+� (����"���A.��;�����) 10,900 11,500 12,600

4 ����#�,(��,ก#�,(��"� 7,700 9,300 10,600

5 �������(���,ก;�������� 10,300 11,800 13,400

6 �������(���,ก 2-3 ;��� 9,400 11,000 13,400

7 
�	��!��"� 1-2 ;��� 5,000 6,200 -

8 	�#��.�&�;�0;�������� 5,500 6,100 7,100

9 	�#��.�&�;�0 2-3 ;��� 6,200 7,300 8,500

10 	�#��.�&�;�0 4-5 ;��� 6,000 7,000 8,000

11 	�#��.�ก	�E���"*�ก�� 5 ;��� 9,600 12,100 13,700

12 	�#��/ �ก� �"*�ก�� 9 ;��� (#) - 15,600 18,700

13 	�#��8��.8��#��'�(8+��"*�ก�� 3 ;��� (�) - 14,900 17,300

14 E+��0ก��#��8+� 4 ;����,���� - 20,300 25,000

15 	�#��	��! 8*������� 9,400 10,200 -

16 	�#��	��! 8*�������� (1-2 ;���) - 16,400 -

17 <ก���-<�����'�(��� 5,900 7,300 -

���(��'�  : #*�ก*	8����'�(ก��
������;��A.�������ก� ��'."
��#�������"&7��'*����� ��.$��'�(	$(�-+��;���	���������(����"
#��"�
"��8" <��#��"��
� -����ก	�ก����������(������ �;*� ก��#���,�!,��I������ก����8*� 	����#*����
���#*�#�	�;�.��'�	�!�(� 	 �ก�&0ก*	8����'�("�	�+*
�$	
��*��
�$	�"*��'�	�!�(����� ����I������ก���������
��ก�	�
��� (����
*�	���5����"�ก��"*��	��	ก�8���5")
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6.4 	����������#����A�ก		�$(?����$�	��	#��

>���)"��)0�"��	0"/���ก�1��1�� 	���$�(
	��� (���/��'	)

��5".$���� Cantilever 20,000 o 30,000

ก���.�ก�����'�(	�E�����<��"!*���	�<�ก 10,000 o 15,000

��5".$������5"8"	 40,000 o 80,000

ก�*	����*����� 
�� (Gabion) 15,000 o 40,000

<#��8�����	����������� 10,000 o 15,000


��'��� 10,000 o 15,000

#�����;�����(� 5,000 o 10,000

#������"*;�����(� 5,000 o 10,000

�	��� 2 ��� 10,000 o 20,000

<#��8������������� 2 ����� 30,000 o 60,000

<#��8�������������"���)�� 30,000 o 60,000

6.5 	��������ก!"�	#��

��#���8� ก*	8���� ��1���	"+�8��#�O8��
���ก��#����&��#�ก������ก*	8���� <����'����;ก��
ก��
���
��;���#����#*���8� ก*	8���� ��"
��ก�ก&70'�(ก��
����8*���	����'�������/���������ก�(��ก��

��ก�ก&70ก��#����&��#�ก������ก*	8���� ��8*��'�(�ก�(����	�ก����#�����
�*���8�  ������

1. ��#���8� ก*	8�����
��;���#��I ��� ���&�'�(#����&��#�ก������ก*	8��������

2. ก��ก*	8������8*��ก��� (ก� ��'.@ ������"&7�) �
��;���#���"'�(8����ก��;���E�F)ก�
ก��#�� ก��'���.�&�;�0 ก��
�� ��8*��U+"�U�# �
��;���#���"'�(8����ก���.�&�;�0��
���ก��
�� 
�ก
��1���8� ก*	8����'�(8����ก��;���E�F)ก�ก��#��
�$	8����ก���.�&�;�0��
���"����ก��
����#���� �
�-+�"�
���'�(
#����&��#�ก���8$���#��	� .��	"'�����'�����',ก�8��������	����	�ก��8$���#����ก��ก��
��
��#����ก�*�������1�
��ก)������



IDF Curve สําหรับพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทย



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน ภาคผนวก ก

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ IDF Curve สาํหรับพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทย

ก-1



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน ภาคผนวก ก

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ IDF Curve สาํหรับพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทย

ก-2



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน ภาคผนวก ก

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ IDF Curve สาํหรับพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทย

ก-3



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน ภาคผนวก ก

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ IDF Curve สาํหรับพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทย

ก-4



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน ภาคผนวก ก

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ IDF Curve สาํหรับพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทย

ก-5



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน ภาคผนวก ก

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ IDF Curve สาํหรับพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทย

ก-6



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน ภาคผนวก ก

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ IDF Curve สาํหรับพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทย

ก-7



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน ภาคผนวก ก

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ IDF Curve สาํหรับพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทย

ก-8



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน ภาคผนวก ก

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ IDF Curve สาํหรับพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทย

ก-9



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน ภาคผนวก ก

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ IDF Curve สาํหรับพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทย

ก-10



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน ภาคผนวก ก

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ IDF Curve สาํหรับพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทย

ก-11



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน ภาคผนวก ก

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ IDF Curve สาํหรับพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทย

ก-12



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน ภาคผนวก ก

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ IDF Curve สาํหรับพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทย

ก-13



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน ภาคผนวก ก

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ IDF Curve สาํหรับพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทย

ก-14



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน ภาคผนวก ก

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ IDF Curve สาํหรับพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทย

ก-15



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน ภาคผนวก ก

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ IDF Curve สาํหรับพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทย

ก-16



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน ภาคผนวก ก

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ IDF Curve สาํหรับพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทย

ก-17



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน ภาคผนวก ก

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ IDF Curve สาํหรับพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทย

ก-18



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน ภาคผนวก ก

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ IDF Curve สาํหรับพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทย

ก-19



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน ภาคผนวก ก

โครงการอนรุกัษ ฟนฟแูหลงน้าํ IDF Curve สาํหรับพื้นที่ตางๆ ในประเทศไทย

ก-20



คูมือการออกแบบภมิูสถาปตยเบือ้งตน ภาคผนวก ก
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ภาคผนวก  ข
ตัวอยางรายการคํานวณเขื่อนหรือผนังก้ันนํ้าแบบกําแพงกันดิน
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PERCOLATION CHECK

Ratio

Creep Weighted
=

1

1.5  1  
3

1.2) - 4(
++

= 3.43 > 3

1) Vertical Load (For Strip Width 1.00 m.)

1.1) Base Slab = 1 x 1.2 x 0.3 x 2.4 = 0.86 x ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

2

1.2
= 0.52 T-M

1.2) Stem = 1 x 0.2 x 1.6 x 2.4 = 0.77 x ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

2

0.2
= 0.08 T-M

1.3) Back Fill Soil = 1 x 1 x 1.2 x 2.1 = 2.52 x ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛
+1/2

0.2
= 1.76 T-M

1.4) Live Load ~ 1 x 1 x 1 = 1 x ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛
+1/2

0.2
= 0.70 T-M

ΣV↓ = 5.15 TON

Σ
R

M = 3.06 T-M

2) Lateral Load (For Strip Width 1.00 m.)

2.1) Surcharge = 1 x 0.333 x 1.5 = 0.5 x 
2

5.1
= 0.37 T-M

2.2) Soil (γ/) = 1 x (0.333 x 1.1) x 
2

5.1 2

= 0.41 x 
3

5.1
= 0.21 T-M

2.3) Water (γW) = 1 x 1 x 
2

5.1 2

= 1.13 x 
3

5.1
= 0.56 T-M

F
σΣ = 2.04 TON

ΣMO = 1.14 T-M

3) Stability Check

3.1) F.S. Overturn =
O

R

M

M
=

14.1

06.3
= 2.68 > 1.5 “O.K.”

3.2) F.S. Sliding =
F

Vμ =
2.04

0.4  x15.5
= 1

For Passive Force

F.S =
/2)1  x2  x(1 - 2.04

0.4  x15.5
2

= 1.98 > 1.5 “O.K.”
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4) Pile Capacity (For Strip Width 1.00 m.)

For Vertical Load

e =
2

1.2
 - 

15.5

06.3
= -0.066

MΣ = MO - ΣVe
= 1.14 – (5.15 x – 0.006) = 1.17 T-M

P1 =
2Xi

MXi
  

N

V

Σ
Σ

±
Σ

P1 =
22(0.4)

0.4  x1.17
  

2

15.5
+ = 4.02 TON

P2 = 2.56 – 1.46 = 1.1 TON
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5) Soil Data

QALL =    p
fb W - 

FS

Q  Q +

Qb = 9 C Ab
= 9 (2) (0.18)2 = 0.6

Qf = p(ΔL) (αSa)
= (4 x 0.18) (5) (1 x 4) = 14.4

QALL = 5)  x2.4  x(0.18 - 
3

14.4  6.0 2+

QALL = 5 – 0.39 = 4.61 TON/PILE > 4.02 TON

∴ USE – PC PILE S – 0.18 x 0.18 x 5.00 M = 4.5 TON/PILE

6) Flood Wall RC. Design

MBASE = 31.1  x1,000  x
6

1
= 222 kg-m

VB = 21.1  x1,000  x
2

1
= 605 kg

AS =
0.14  x0.88  x200,1

M
= 1.5 CM2

ASt = 0.0015 x 20 x 100 = 3 CM2

USE     RB9 @ 0.15

7) Stem RC. Design

MBASE = ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ++ 23 (1.2) 1)  x(0.333 

2

1
  (1.2) 1)  1.1  x(0.333 

6

1
= 0.633 T-M

AS =
0.14  x0.88  x200,1

633
= 4.28 CM2

USE     RB9 @ 0.15

8) Base Slab RC. Design

Mmax
+ = 20.8  x

1.2

3.15
 

8

1
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ = 0.21 T-M

ASt = 0.00125 x 30 x 100 = 3.75 m2

USE     RB9 @ 0.15
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โครงการอนรัุกษ ฟนฟแูหลงนํ้า

คณะที่ปรึกษาและกรรมการตรวจการจาง

 1. นายศริพิงศ หังสพฤกษ อธบิดกีรมทรพัยากรน้ํา
 2. นายเสรี โสภณดเิรกรตัน ผูอํานวยการสํานกัอนรุกัษและฟนฟแูหลงน้ํา
 3. นายเชญิชยั สขุธรานนท ผูอํานวยการสวนวางแผน
 4. นายนทิศัน สดุดพีงษ ประธานกรรมการตรวจการจางฯ
 5. นางกานดา คปูระเสรฐิ กรรมการ
 6. นายอษัฎา ทฆีะ กรรมการ
 7. นางสาวพทุธกิลุ ทองเนือ้สกุ กรรมการ
 8. นายนทิศัน พรมพนัธุ กรรมการและเลขานกุาร

คณะผูดําเนินการศึกษา

 บรษัิท โปรเกรส เทคโนโลย ีคอนซลัแทน็ส จาํกดั และ
 บรษัิท สถาปนกิอชัชพล ดสุตินานนท และคณะ จาํกดั

 1. ดร.อัชชพล ดสุตินานนท ผูจดัการโครงการ
 2. ดร.สรุพล สายพานชิ ผูชวยผูจดัการโครงการและวศิวกรสิง่แวดลอม
 3. นายพทิกัษ วรรณศริิ ภมิูสถาปนกิ
 4. ดร.สุพักตรา สุทธสุภา ที่ปรึกษาโครงการและวิทยากรในการฝกอบรม
 5. นายภาณพุงษ ธรรมพาเลศิ สถาปนกิ
 6. ดร.พิชยั ภทัรรตันกลุ วศิวกรโยธา
 7. ดร.สธุรรม วสิทุธเิมธกีร วศิวกรทรพัยากรน้าํ/ชลประทาน
 8. นายจอม อรรฐาเมศร วศิวกรปฐพกีลศาสตร
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