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ข้ อกำหนดงำนวัสดุพืชพรรณ

หมวด 1 ขอบเขตของงำน (Scope of Work)
1.1 ผู้รับเหมาต้ องจัดเตรี ยมวัสดุ , อุปกรณ์และแรงงาน เพื่อก่อสร้ างงานภูมิทศั น์ตามที่ระบุในแบบก่อสร้ าง และ/หรื อ
ข้ อกาหนดนี ้ ส่วนอื่นที่ไม่ถกู ระบุในแบบก่อสร้ างหรื อข้ อกาหนดนี ้ แต่โดยปกติจาเป็ นต้ องมีหรื อต้ องปฏิบตั ิเพื่อให้ งาน
บรรลุตามความมุง่ หมายถือเป็ นส่วนหนึง่ ของงาน ภูมิสถาปนิกขอสงวนสิทธิ์ในการปรับและ/หรื อเปลีย่ นตามสมควร
เพื่อความเหมาะสมของแบบภูมทิ ศั น์ กับสภาพหน้ างาน
ขอบเขตของงานครอบคลุมแต่ไม่จากัดอยูเ่ ฉพาะงานดังต่อไปนี ้
1.2 การเตรี ยมพื ้นที่ ได้ แก่ การขุด ถมดิน การถมดินด้ วยหน้ าดิน เพือ่ ปรับระดับตามความเหมาะสม
1.3 การจัดหาและลงดินผสมปลูก ทังบนดิ
้ นและในกระบะปลูกต้ นไม้
1.4 การจัดหา , ขนส่ง และปลูกไม้ ยนื ต้ น, ปาล์ม, ไม้ พมุ่ และไม้ คลุมดิน ตามที่ระบุ
1.5 การจัดหา ขนส่ง , และติดตังระบบระบายน
้
้า และการถมทรายตามความจาเป็ น
1.6 การดูแลรักษาภูมิทศั น์

หมวด 2 ระยะเวลำดำเนินกำร (Timeline)
2.1 ระยะเวลาการก่อสร้ าง
2.2 ระยะเวลาการดูแลรักษาและประกันผลงาน

2 เดือน
12 เดือน

หมวด 3 ข้ อกำหนดกำรประสำนงำน (Co-ordination Procedure)
3.1 กำรประสำนงำนกับผู้รับเหมำหลัก
ผู้รับเหมาภูมิทศั น์ต้องประสานงานกับผู้รับเหมาหลัก เพื่อกาหนดตารางการทางานให้ สอดคล้ องกัน
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้
3.1.1 การจัดทาตารางการทางานให้ สอดคล้ องกับตารางการทางานอื่นๆ
3.1.2 ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
3.1.3 ที่ตงพื
ั ้ ้นที่สานักงาน , ที่พกั คนงานชัว่ คราว, ที่จอดรถ, ที่วางวัสดุ เป็ นต้ น
3.1.4 การจัดเส้ นทางสัญจรชัว่ คราวในพื ้นที่โครงการ ทังเพื
้ ่อการขนส่งวัสดุ และการก่อสร้ าง
3.1.5 การทางานของเครื่ องจักรเบา และเครื่ องจักรหนักในพื ้นที่โครงการ เช่น เครน , เจซีบี เป็ นต้ น
3.1.6 การตัดหน้ าดินในพื ้นที่ ทังช่
้ วงก่อน และขณะปฎิบตั ิงาน
3.1.7 การจัดทาแนวเขตรัว้ ป้องกันพรรณไม้ เดิมก่อนผู้รับเหมาหลักทาการเปิ ดหน้ าดิน หรื อการ
ก่อสร้ างใดๆ
3.1.8 การจัดการทาแนวระบายน ้าของผู้รับเหมาหลัก เพื่อหลีกเลีย่ งการระบายน ้าผ่านแนวรักษาพรรณไม้
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3.2 กำรประสำนงำนกับภูมิสถำปนิก
ผู้รับเหมาต้ องประสานงานเพื่อแจ้ งให้ ทราบ ขอคาปรึกษา ขออนุญาต หรื อ ขอการรับรองจากภูมิ
สถาปนิกในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
3.2.1 ภายใน 7 วันหลังจากได้ รับการว่าจ้ าง ผู้รับเหมาต้ องส่งแผนการทางานอย่างละเอียดระบุขนตอนของงาน
ั้
วัน
เริ่ มและวันเสร็ จงานขันต่
้ าง ๆ และการจัดการพื ้นที่ก่อสร้ างแก่ภมู ิสถาปนิกเพื่อตรวจสอบ และรับรองเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ก่อนการปฎิบตั ิงานในพื ้นที่ ตารางการทางานของผู้รับเหมาภูมิทศั น์ ต้ องสอดคล้ องกับตาราง
การทางานของผู้รับเหมาหลัก
3.2.2 การทาการใดๆของผู้รับเหมา ทีม่ ีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อพรรณไม้ ผู้รับเหมาต้ องแจ้ งรายละเอียด
เป็ นเอกสารทางการแก่ภมู ิสถาปนิกเพื่อขอคาปรึกษา ขอนุญาต หรื อขอการรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ก่อนการปฎิบตั ิงานทุกครัง้ เช่น ความจาเป็ นในการตัดแต่งต้ นไม้ , การตัด หรื อย้ ายต้ นไม้ นอกเหนือจากที่ระบุ
เป็ นต้ น
3.2.3 ผู้รับเหมาต้ องแจ้ งปั ญหา หรื ออุปสรรคที่พบทังก่
้ อนปฎิบตั ิงาน ขณะปฎิบตั ิงาน และหลัง การปฎิบตั ิงาน ที่มี
ผลกระทบต่อพรรณไม้ เป็ นเอกสารทางการแก่ภมู ิสถาปนิกเพื่อขอคาปรึกษา ขอนุญาต หรื อการรับรองเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ก่อนการดาเนินการต่อไปทุกครัง้
3.2.4 หากผู้รับเหมาต้ องการคาแนะนาจากภูมิสถาปนิก ผู้รับเหมาต้ องแจ้ งต่อภูมิสถาปนิกอย่างน้ อย 24 ชัว่ โมง
ล่วงหน้ า โดยทางโทรศัพท์หรื อโทรสาร ยกเว้ นในกรณีเร่งด่วน
3.2.5 ผู้รับเหมาต้ องเสนอตารางการดูแลรักษางานภูมิทศั น์ประจาเดือนเพื่อขออนุมตั ิจากภูมิสถาปนิกเป็ นเวลาอย่าง
น้ อย 2 สัปดาห์ก่อนการเริ่มงาน
3.2.6 ผู้รับเหมาต้ องส่งรายงานการดูแลรักษาประจาเดือน ซึง่ บันทึกและสรุปงานดูแลรักษาตามจริ ง เพื่อการ
ตรวจสอบโดยภูมิสถาปนิก ตลอดระยะเวลาการดูแลและประกันผลงาน
3.2.7 ผู้รับเหมาต้ องส่งคูม่ ือการดูแลรักษางานภูมิทศั น์ของโครงการนี ้แก่ผ้ วู า่ จ้ างและภูมิสถาปนิก คนละ 1 สาเนา

หมวด 4 ข้ อกำหนดโดยทั่วไป (General)
4.1 เรื่องทั่วไป (General)
4.1.1 ข้ อกาหนดงานนี ้เป็ นแนวทางโดยทัว่ ไป สาหรับงานปลูกต้ นไม้ และงานที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ ผู้รับเหมาต้ องทา
ความเข้ าใจในภาพรวมของทังแบบก่
้
อสร้ างและข้ อกาหนดนี ้
4.1.2 ให้ ถือว่าแบบก่อสร้ างและข้ อกาหนดงานภูมิทศั น์นี ้ครอบคลุมงานทังหมด
้
หากวัสดุ งานหรื อสิง่ อืน่ ใดไม่ได้ ถกู
ระบุอย่างละเอียดเพียงพอ แต่จาเป็ นและเหมาะสมต้ องมีเพื่อที่จะทางานให้ สาเร็ จ ให้ ถือว่าอยูใ่ นขอบเขตงาน
ของผู้รับเหมา
4.1.3 สิง่ ใดที่ถกู ระบุในแบบก่อสร้ าง แต่ไม่ถกู ระบุในข้ อกาหนด หรื อกลับกัน ให้ ถือว่ามี อยูใ่ นทังสองส่
้
วน หาก
ผู้รับเหมามีข้อสงสัยหรื อในเอกสารการประมูลมีความคลุมเคลือ ต้ องทาหนังสือต่อภูมิสถาปนิก เพื่อขอคา
ชี ้แจงก่อนการยื่นประมูล
4.1.4 แบบก่อสร้ างต้ องถูกอ่านควบคูไ่ ปกับข้ อกาหนดนี ้ การก่อสร้ างต้ องให้ ตรงกับความประสงค์ของแบบ เพื่อ
ผลสาเร็ จที่นา่ พอใจของงาน ไม่วา่ จะถูกระบุในแบบก่อสร้ างหรื อข้ อกาหนดหรื อไม่ก็ตาม
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4.1.5 ผู้ประมูลควรลงพื ้นที่และรวบรวมข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการประมูลต่าง ๆ ทังสภาพของพื
้
้นที่ การ
เข้ าถึงและอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการทางาน
4.1.6 มูลค่าของงานประมูลถือเป็ นที่สิ ้นสุด และไม่มีการปรับเปลีย่ นตามความผันผวนใด ๆ
4.1.7 ผู้รับเหมามีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องเข้ าใจข้ อกาหนดนี ้และเตรี ยมบุคลากรที่ได้ รับการรับรองและมี
ประสบการณ์ในการจัดการโครงการ, ดูแล, ควบคุมงานก่อสร้ าง, แรงงาน รวมทังเตรี
้ ยมวัสดุ, อุปกรณ์ ,
เครื่ องจักร เครื่ องมือ และพาหนะที่เหมาะสมและพอเพียงสาหรับการทางานให้ สาเร็ จ
4.1.8 ผู้รับเหมาต้ องไม่ทาการที่แตกต่างจากข้ อกาหนดนี ้ ดังนัน้ ในช่วงการประมูล การทดแทนวัสดุที่กาหนดอยูใ่ น
เอกสารประมูลด้ วยวัสดุที่มีคณ
ุ สมบัติอื่นหรื อวัสดุอื่น จะไม่ได้ รับการยอมรับ ผู้ประมูลที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
ได้ จะไม่ได้ รับการพิจารณา
4.2 คุณภำพของฝี มือช่ ำงและวัสดุ (Quality of Workmanship and Materials)
4.2.1 ฝี มือช่างและวัสดุทกุ ชนิดต้ องตรงตามข้ อกาหนดและมีคณ
ุ ภาพและคุณสมบัติที่ดีที่สดุ
งานทีไ่ ม่ได้ รับการ
รับรองจากภูมิสถาปนิกว่าถูกต้ องตามข้ อกาหนด ต้ องได้ รับการแก้ ไขโดยผู้รับเหมา โดยไม่สามารถเรี ยกร้ อง
ค่าใช้ จา่ ยได้
4.3 ควำมรับผิดชอบต่ อพืน้ ที่ (Site Responsibility)
4.3.1 ผู้รับเหมาต้ องมีความรับผิดชอบต่อพื ้นที่ดงั ต่อไปนี ้ ในราคาประมูล
4.3.2 การซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้ างหรื อต้ นไม้ เดิมทีเ่ สียหายจากการกระทาของผู้รับเหมา
4.3.3 การรักษาความสะอาดเรี ยบร้ อยทังบริ
้ เวณและทางเข้ า
4.3.4 ขนย้ ายเศษวัสดุ และขยะที่เกิดจากการทางานออกจากพื ้นที่ทกุ วัน
4.3.5 การบารุงรักษางานภูมิทศั น์ทเี่ สร็ จแล้ วให้ สมบูรณ์อยูเ่ สมอ รวมถึงการทดแทนต้ นไม้ ที่หายหรื อตายไปไม่วา่
จากสาเหตุใดก็ตาม โดยไม่มคี า่ ใช้ จ่ายเพิ่ม
4.3.6 ผู้รับเหมาต้ องรับผิดชอบวัสดุและอุปกรณ์ของผู้รับเหมาที่เก็บไว้ ในพื ้นที่เองและไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าชดเชย
หากเกิดการสูญเสียหรื อเสียหาย
4.3.7 การปฏิบตั ิตามกฎข้ อบังคับเรื่ องความปลอดภัยของโครงการและของกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้ องทุกประการ
4.3.8 ผู้รับเหมาต้ องมีความรู้เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคใต้ ดินที่มีอยูเ่ ดิมก่อนที่จะเริ่ มก่อสร้ างงานภูมิทศั น์
ถ้ า
ระบบนันขั
้ ดขวางการทางานให้ ทารายงานต่อผู้รับเหมาหลักทันที ผู้รับเหมาต้ องซ่อมแซมระบบที่ได้ รับความ
เสียหายจากการทางานของผู้รับเหมาโดยไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่าย
4.3.9 ผู้รับเหมาต้ องเข้ าร่วมประชุมโครงการกับเจ้ าของโครงการ ผู้วา่ จ้ างและที่ปรึกษาด้ านต่างๆ ตามความจาเป็ น
4.4 กำรป้ องกันพรรณไม้ (Plant Protection)
วัสดุพืชพรรณทังหลาย
้
ต้ องมีการป้องกันในระหว่างการก่อนการขนย้ าย ระหว่างรอการขนย้ าย การขนขึ ้นและลง
ในพื ้นที่ พืชพรรณต้ องมาถึงพื ้นที่ ไม่เกิน 24 ชัว่ โมง ก่อนการปลูก พรรณไม้ ที่นามาต้ องสุขภาพดี ปราศจากโรค และแมลง ไม่มี
อาการทิ ้งใบ หรื อเหี่ยว พรรณไม้ ที่ขาดการป้องกันที่ดีหรื อมีสภาพไม่สมบูรณ์จะถูกปฏิเสธ และผู้รับเหมาต้ องจัดหามาทดแทน โดย
ไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยเพิม่ เติม
4.5 กำรทดแทนวัสดุพืชพรรณ (Substitutions)
การทดแทนหรื อเปลีย่ นวัสดุพืชพรรณจากแบบก่อสร้ างหรื อข้ อกาหนด ไม่สามารถกระทาได้ โดยไม่ได้ รับอนุญาต
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากภูมิสถาปนิก หากมีข้อพิสจู น์วา่ พืชพรรณชนิดใดไม่สามารถหาได้ ในท้ องตลาด ผู้รับเหมาต้ องแจ้ งต่อ
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ภูมิสถาปนิก ภายใน 2 สัปดาห์นบั จากวันว่าจ้ าง และเสนอพืชพรรณทีม่ ีความใกล้ เคียงด้ านสาย
พันธุ์และขนาดเพื่อขออนุมตั จิ ากภูมิสถาปนิก
4.6 กำรกำหนดระยะระดับ (Setting Out)
4.6.1 ผู้รับเหมาต้ องปั กหมุดแสดงระยะและระดับให้ ถกู ต้ องเพื่อการตรวจสอบและรับรองโดยภูมิสถาปนิกก่อนการ
ขุดหรื อถมดิน
4.6.2 ผู้รับเหมาต้ องแจ้ งภูมิสถาปนิกในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างขนาดพื ้นที่ในแบบก่อสร้ างและพื ้นที่จริ ง
มิฉะนัน้ ในภายหลังผู้รับเหมาจะไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างจากผู้วา่ จ้ าง
4.6.3 การหาค่าระดับและระยะที่จาเป็ นต่อการก่อสร้ างงานภูมิทศั น์ อยูใ่ นขอบเขตงานของผู้รับเหมา
4.6.4 ผู้รับเหมาต้ องเตรียมอุปกรณ์และบุคลากรที่จาเป็ นเพื่ออานวยให้ ภมู ิสถาปนิกสามารถตรวจสอบระดับและ
ระยะในพื ้นที่ก่อสร้ างได้
4.7 เครื่องมือ อุปกรณ์ และแรงงำน (Tools, Equipment and Manpower)
4.7.1 ผู้รับเหมาต้ องใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม สาหรับการก่อสร้ างงานภูมิทศั น์ และใช้ แรงงานทีถ่ กู
กฎหมาย หากมีการจ้ างแรงงานผิดกฎหมายหรื อเกิดความเสียหายใด ๆ จากการจ้ างแรงงานผิดกฎหมาย ถือ
ว่าเป็ นความรับผิดชอบของผู้รับเหมาแต่เพียงผู้เดียว
4.7.2 อนุญาตให้ ใช้ เครื่ องจักรในการก่อสร้ างได้ อย่างไรก็ตาม หากความเสีย่ งต่อการสร้ างความเสียหายต่อพรรณ
ไม้ เดิม ให้ ใช้ แรงงานคนแทน
4.8 หัวหน้ ำฝ่ ำยดูแลพืชสวน (Horticulturist or Horticultural Supervisor)
4.8.1 ผู้รับเหมาต้ องว่าจ้ างนักวิชาการพืชสวน หรื อนักเทคโนโลยีการเกษตรสาขาภูมิทศั น์ วุฒิปริ ญญาตรี พร้ อม
ประสบการณ์ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องกับงานภูมิทศั น์อย่างน้ อย 3 ปี หรื อวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง พร้ อม
ประสบการณ์การทางานในวิชาชีพที่เกี่ยวข้ องกับงานภูมิทศั น์ 5 ปี
4.8.2 ผู้รับเหมาต้ องแนบเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของหัวหน้ าฝ่ ายดูแลพืชสวน อันได้ แก่ วุฒิบตั ร
ประกาศนียบัตร และใบผ่านงานพร้ อมกับใบเสนองานประมูล
4.8.3 ผู้รับเหมาต้ องรวมอัตราค่าจ้ างของหัวหน้ าฝ่ ายดูแลพืชสวนลงในใบเสนอราคาประมูล
4.8.4 หัวหน้ าฝ่ ายดูแลพืชสวน
ต้ องควบคุมการทางานและประสานงานปลูกต้ นไม้ ตลอดระยะเวลาก่อสร้ างและ
ระยะประกันผลงาน และต้ องประสานงานกับฝ่ ายอื่น ๆ ที่งานภูมทิ ศั น์มีสว่ นเกี่ยวข้ อง

หมวด 5 วัสดุและกำรดำเนินกำร
5.1 งำนเตรียมพืน้ ที่
5.1.1 การเตรี ยมพื ้นที่ต้องมีการเก็บเศษวัสดุทเี่ หลือจากสิง่ ก่อสร้ าง เช่น เศษหิน เศษไม้ เศษเหล็ก ปูนซีเมนต์
พลาสติก หรื อเศษวัสดุสงิ่ ก่อสร้ าง ที่ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การจัดสวน หรื อการปลูกต้ นไม้ ออกให้ หมด และทา
การปรับพื ้นที่ให้ ได้ รูป และระดับตามกาหนด
5.1.2 ต้ องขุดดินให้ ได้ ความลึกตามที่ระบุในแบบก่อสร้ างและทาการถมกลับด้ วยดินผสมปลูก
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5.2 หน้ ำดิน
5.2.1 ดินร่วน (หน้ าดิน) เป็ นดินจากนา หรื อสวนที่ขดุ ลึกไม่เกิน 30 ซม. ต้ องเป็ นดินที่เหมาะแก่การปลูก
ต้ นไม้ จะต้ องไม่มีเศษวัสดุ เช่น เศษหิน, เศษไม้ หรื อวัสดุที่เป็ นประโยชน์ตอ่การปลูกต้ นไม้ หรื ออาจเป็ นดิน
ก้ ามปูหรื อดินขุยไผ่ (ราชบุรี)
5.3 วัสดุปรุ งดิน
วัสดุปรุงดินมีกากถัว่ ลิสง แกลบ เปลือกมะพร้ าวสับละเอียด ขุยมะพร้ าว หรื อวัสดุอื่น ๆ ที่ทดแทนกันได้ และมี
คุณสมบัติทาให้ ดินร่วนซุย และเก็บความชื ้นได้ ดีไม่มเี ชื ้อโรค , เชื ้อรา
5.4 ปุ๋ย
ปุ๋ ยอินทรี ย์ มีปยคอก
ุ๋
ปุ๋ ย กทม.901 หรื อเทียบเท่า
5.4.1 ปุ๋ ยคอก หมายถึง ปุ๋ ยได้ จากมูลสัตว์ ซึง่ ปุ๋ ยคอกต้ องมีเวลาพักตัวในระยะเวลาหนึง่ เพื่อจะให้ ปยเป็
ุ๋ นประโยชน์
ต่อพืชมากที่สดุ และมีคณ
ุ ภาพ เช่น มูลวัว มูลไก่ และอื่น ๆ
5.4.2 ปุ๋ ย กทม.901 หรื อเทียบเท่า ปุ๋ ยเคมีทใี่ ช้ ในการผสมดินปลูกในอัตราส่วน N:P:K คือ 5:10:5 หรื อสูตรเคมี
อัตราส่วนใกล้ เคียง
5.5 ทรำยหยำบ
เป็ นทรายน ้าจืดและต้ องเป็ นทรายหยาบเพราะจะทาให้ ดินระบายน ้าได้ ดี
5.6 ปูนขำว
ใช้ แคลเซียมคาร์ บอเนต เป็ นตัวปรับ pH ของดินผสม pH ที่ต้องการคือ 6.5
ตำรำงเติมปูนขำว
pH เดิม
6.00
6.00
5.00

pH ที่ต้องกำร
6.50
6.50
6.50

Kg/m3 ถ้ ำดินผสมหนำ 0.10 m
0.080
0.160
0.240

Kg/m3
0.80
1.60
2.40

5.7 วัสดุคลุมดิน (Mulch)
ใช้ เปลือกไม้ บดละเอียด ฟางข้ าวสับเป็ นชิ ้น เปลือกถัว่ ลิสง ชานอ้ อย เปลือกข้ าว หญ้ าไทรแห้ ง เปลือกมะพร้ าว
สับเป็ นชิ ้น หรื อกรวดที่สะอาด ปราศจากเชื ้อโรคหรื อเชื ้อราที่เป็ นอันตรายแก่ต้นไม้
5.8 นำ้
น ้าสะอาดสาหรับรดน ้าต้ นไม้ และการก่อสร้ าง จะจัดหาให้ โดยเจ้ าของงาน ผู้รับเหมาเป็ นผู้จดั หาสายยางและ
อุปกรณ์สาหรับจ่ายน ้า และรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการใช้ น ้าตลอดช่วงสัญญา
5.9 กำรผสมดินปลูก
โดยทีด่ ินปลูกในหลุมปลูกเป็ นสิง่ สาคัญยิง่ ในการช่วยการเจริ ญเติบโตของต้ นไม้ ในระยะเริ่มต้ นหลุมปลูกต้ นไม้
ใหญ่ และแปลงปลูกต่าง ๆ ควรใช้ ดินปลูกที่ผสมจากนอกบริ เวณดินปลูกทัว่ ไป สาหรับหลุมปลูกไม้ ใหญ่ และแปลงปลูกต่างๆ ควรใช้
ส่วนผสมให้ เหมาะกับชนิดของพืชแต่ละชนิด โดยการเห็นชอบจากภูมิสถาปนิกหรื อเจ้ าของงาน
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5.9.1 ดินปลูกไม้ ยืนต้ น ปาล์ม และต้ นไม้ ขนาดเล็ก มีอตั ราส่วนผสมดินปลูก 3:2:2:1 ดังนี ้ (Type A)
ดินร่วน ดินขุยไผ่ ดินก้ ามปู
30%
ปุ๋ ยอินทรี ย์
20%
วัสดุปรุงดิน (เปลือกถัว่ 1 ส่วน , แกลบ 1 ส่วน)
20%
ทราบหยาบ ปรับ pH ได้ 6.5 หรื อใช้ ดินผสมปลูกที่มอี ตั ราส่วนเทียบเท่า 10%
5.9.2 ดินปลูกไม้ พมุ่ ไม้ คลุมดิน มีอตั ราส่วนผสมดินปลูก 3:2:2:1 ดังนี ้ (Type A)
ดินร่วน ดินขุยไผ่ ดินก้ ามปู
30%
ปุ๋ ยอินทรี ย์
20%
วัสดุปรุงดิน (เปลือกถัว่ 1 ส่วน , แกลบ 1 ส่วน)
20%
ทราบหยาบ ปรับ pH ได้ 6.5 หรื อใช้ ดินผสมปลูกที่มอี ตั ราส่วนเทียบเท่า 10%
5.9.3 ดินปลูกหญ้ า มีอตั ราส่วนผสมดินปลูก 1:2:1 ดังนี ้ (Type B)
ดินขุยไผ่ ดินก้ ามปู
10%
ทรายหยาบ
20%
ปุ๋ ยอินทรี ย์ ปรับ pH ได้ 6.5 หรื อใช้ ดินผสมปลูกหญ้ ามีอตั ราส่วนเทียบเท่า 10%
5.9.4 ดินปลูกไม้ ยืนต้ น ไม้ พมุ่ และไม้ คลุมดิน บริ เวณดาดฟ้า มีอตั ราส่วนผสมดินปลูก 2:2:1:1 ดังนี ้ (Type C)
ดินขุยไผ่ ดินก้ ามปู
20%
เปลือกถัว่ เพอร์ ไลท์, แกลบดิบ หรื อเม็ดโฟม (ในกรณีทจี่ าเป็ นจะต้ องใช้ ) 20%
ปุ๋ ยคอกสลายตัวแล้ ว หรื อปุ๋ ย กทม. เบอร์ 901 ร่วนละเอียด
10%
ทรายหยาบ ปรับ pH ได้ 6.5
10%
โดยจะต้ องผสมปุ๋ ยสลายตัวช้ า (Osmocote 18-6-12) และยาฆ่าเชื ้อราเข้ าไปด้ วยในอัตราส่วนทีร่ ะบุในสลาก
หรื อใช้ ดินผสมปลูกที่มีอตั ราส่วนเทียบเท่า
5.9.5 ดินปลูกสนามหญ้ า บริ เวณดาดฟ้า มีอตั ราส่วนผสมดินปลูก 1:1:1:1 ดังนี ้ (Type D)
ดินขุยไผ่ ดินก้ ามปู
10%
ทรายละเอียดร่อน
10%
ปุ๋ ยคอกหรื อ ปุ๋ ย กทม.
10%
เปลือกถัว่ บด แกลบดิบ หรื อเม็ดโฟม (ในกรณีทจี่ าเป็ นจะต้ องใช้ )
10%
โดยจะต้ องผสมปุ๋ ยสลายตัวช้ า (Osmocote 18-6-12) และยาฆ่าเชื ้อราเข้ าไปด้ วยในอัตราส่วนทีร่ ะบุในสลาก
หรื อใช้ ดินผสมปลูกที่มีอตั ราส่วนเทียบเท่า
5.9.6 ดินปลูกไม้ กระถาง มีอตั ราส่วนผสมดินปลูก 2:2:2:1:1:1 ดังนี ้ (Type E)
ทรายหยาบ
20%
ถ่านแกลบ
20%
ขุยมะพร้ าว
20%
ดินก้ ามปู
10%
แกลบดิบ
10%
ปุ๋ ยอินทรี ย์ หรื อใช้ ดินผสมปลูกอัตราส่วนเทียบเท่า
10%
Shma Co., Ltd. 93/2 Ekkamai Soi 3 Sukhumvit 63 Klongton Nuer Vadhana Bangkok Thailand T: 662 390 1977 F: 662 390 1974 E: admin@shmadesigns.com

9

5.9.7 ดินปลูกเฟิ ร์น มีอตั ราส่วนผสมดินปลูก 1:1:1:1 ดังนี ้
ดินขุยไผ่ ดินก้ ามปู
ทรายหยาบ
ปุ๋ ยอินทรี ย์
กากมะพร้ าวสับ ขนาด 1x1” หรื อใช้ ดินผสมปลูกอัตราส่วนเทียบเท่า

10%
10%
10%
10%

หมำยเหตุ
1. การผสมดินปลูกควรทาในขณะดินและวัสดุแห้ งพอสมควร การผสมปูนขาว เพื่อให้ ได้ pH 6.5 ให้ ผสมก่อนไม่
น้ อยกว่า 1 สัปดาห์ จึงใส่ปยเคมี
ุ๋
ได้ ดินปลูกที่ผสมแล้ ว ควรเก็บกองดินไว้ ให้ พ้นน ้า และควรมีหลังคาคลุม
ป้องกันแดดและฝน
2. ใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์ของ กทม.901 หรือเทียบเท่าการจัดซื ้อจะต้ องมีใบรับรองคุณภาพจากกรุงเทพมหานคร ว่าเป็ น
ปุ๋ ยสลายตัวแล้ วทาการบดละเอียดและได้ คณ
ุ ภาพตามข้ อ กาหนดของปุ๋ ย กทม.901 หรื อเทียบเท่า

5.10 ตัวอย่ ำงวัสดุในหมวดที่ 5 ที่ผ้ รู ับเหมำจะต้ องส่ งให้ ภมู ิสถำปนิก
ภายใน 30 วัน หลังจากเซ็นสัญญาผู้รับเหมาต้ องส่งตัวอย่างวัสดุดงั ต่อไปนี ้ให้ ภมู ิสถาปนิกรับรอง
5.10.1 ตัวอย่างดินผสมและดินปลูก ถุงละ 5 กิโลกรัม จานวน 3 ถุง พร้ อมใบรับรองจากสถาบันที่ตรวจสอบเมื่อได้ รับ
อนุมตั ิแล้ ว จึงนาดินเข้ าบริ เวณได้ ภูมิสถาปนิกและเจ้ าของงานจะทาการตรวจสอบดินอีกครัง้ หนึง่ หากไม่
เป็ นไปตามอย่างที่อนุมตั ิ ผู้รับจ้ างต้ องขนดินออกไปด้ วยค่าใช้ จา่ ยของผู้รับจ้ าง
5.10.2 ปุ๋ ยสูตร 16-16-16 ถุงละ 1 กิโลกรัม ชนิดละ 3 ถุง
5.10.3 ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยอินทรี ย์ และปุ๋ ยหมัก ถุงละ 5 กิโลกรัม ชนิดละ 3 ถุง
5.10.4 วัสดุปรุงดินถุงละ 1 กิโลกรัม สาหรับเปลือกถัว่ ถุงละ 3 กิโลกรัม สาหรับอิฐหักและทรายหยาบ อย่างละ 3
กิโลกรัม
5.10.5 การติดชื่อ ผู้รับจ้ างต้ องติดชื่อของวัสดุแหล่งทีม่ า และวันที่ที่ได้ รับมาโดยชัดเจน ทังในถุ
้ งและในรายการส่ง
วัสดุตวั อย่าง ถุงควรใช้ พลาสติกใสชนิดหนา

หมวด 6 งำนปรับระดับและระบบระบำยนำ้
6.1 ดินถม
ดินที่นามาจากแหล่งภายนอกบริเวณจะต้ องเป็ นดินผิวส่วนบนจากท้ องนา สวนหรื อเชิงเขา ต้ องเป็ นดินร่วนไม่
เหนียวจัด ไม่มเี กลือหรื อสารเคมีใดเจือปน ปราศจากวัชพืช เศษอิฐ หิน คอนกรี ต เหล็ก ไม้ แก้ วแตก พลาสติก ถุงพลาสติก โลหะ
ตลอดจนวัชพืชใด ๆ เจือปน มีความชื ้นพอเหมาะไม่เหลวเละ หรื อแห้ งสนิท หรื อป่ นเป็ นผง
6.1.1 แหล่งดิน ผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งแหล่งดินว่าได้ มาจากที่ใดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากภูมิ
สถาปนิกเสียก่อน จึงจะนาดินเข้ ามายังบริ เวณได้
6.1.2 การทดสอบดินและการแก้ ไขดิน ก่อนการตกลงซื ้อดิน ผู้รับจ้ างควรตรวจสอบคุณสมบัติของดินที่บอ่ ดิน
เสียก่อน โดยดินที่นาเข้ ามาใช้ ปลูกต้ นไม้ ในบริ เวณจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
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ค่าไฮโดรเจนไอออน (pH)
6.5-7.0
ค่าวัสดุอินทรี ย์วตั ถุน ้าหนัก
3% (110C) ขึ ้นไป
ค่าของเกลือไม่เกิน (EC 1:5 ที่ 25C)
0.75 มิลลิโมห์
ฟอสฟอรัส
15 ppm.
โปแตสเซียม
60 ppm.
โดยส่งดินไปทดสอบที่ห้องทดลองของสถาบันราชการหรื อเอกชนที่เชื่อถือได้ พร้ อมทังส่
้ งใบรับรองผลของสถาบันนัน้ ๆ
ให้ แก่เจ้ าของโครงการ และภูมิสถาปนิก โดยผู้รับจ้ างเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายเอง
6.2 กำรปรับระดับ
6.2.1 การปรับระดับให้ ใช้ ดินที่มีคณ
ุ สมบัติตามรายละเอียด(ข้ อ 6.1) แล้ วปรับระดับให้ เป็ นไปตามแบบโดยถือระดับ
ที่กาหนดไว้ ในแบบเป็ นเกณฑ์ โดยรวมถึงระดับของชันทรายและดิ
้
นผสมปลูกด้ วย ถ้ าดินมีการทรุดตัว ไม่วา่
เนื่องจากกรณีใด ๆก็ตามก่อนทีจ่ ะมีการตรวจรับงาน ผู้รับงานจะต้ องนาดินเข้ ามาเพิ่มเติมจนได้ ระดับตาม
แบบ
6.2.2 เมื่อปรับระดับแล้ ว จะต้ องให้ ภมู ิสถาปนิกหรื อผู้ควบคุมงานได้ ตรวจสอบถึงความถูกต้ อง และเหมาะสมก่อน
ดาเนินการขันต่
้ อไป
6.2.3 เมื่อภูมิสถาปนิกได้ ตรวจสอบและอนุมตั ิแล้ ว จึงทาการปักหมุดตาแหน่ง และ/หรื อโรยปูนขาวแสดงตาแหน่ง
แนวของสิง่ ก่อสร้ างต่าง ๆ ตามแบบ เพื่อให้ สถาปนิกตรวจสอบก่อนดาเนินการขันต่
้ อไป
6.3 กำรเสริมแรงในเนินหรือลำดดิน ด้ วยแผ่ นใยสังเครำะห์
6.3.1 ทาการเตรี ยมปรับสภาพพื ้นที่บริ เวณที่จะทาการติดตังให้
้ เรี ยบร้ อย
ปูแผ่นใยสังเคราะห์บนพื ้นที่บริ เวณที่
ต้ องการการเสริ มแรง
6.3.2 ถมหรื อตัดแต่งดินตามขนาดและรูปทรงที่ต้องการ ทับลงไปบนแผ่นใยสังเคราะห์เสริ มแรง โดยใช้ เครื่ องบดอัด
เพื่อให้ ได้ ความแน่นตามที่กาหนด
6.3.3 พับแผ่นใยสังเคราะห์สว่ นทีจ่ ะเป็ นการฝังกลับมาปิ ดทับส่วนที่บดอัดเรี ยบร้ อยแล้ ว
6.3.4 ทาการปูแผ่นใยสังเคราะห์บนพื ้นที่ที่เตรี ยมไว้ โดยให้ มีสว่ นทาบต่อเพียงพอ (อย่างน้ อย 0.30 เมตร) ที่จาไม่ทา
ให้ แผ่นใยสังเคราะห์หลุดออกจากกัน เนื่องจากการต่อทาบโดยการเชื่อมต่อด้ วยความร้ อน จะต้ องมีระยะต่อ
ทาบอย่างน้ อย 0.15 เมตร หรื อการเชื่อมต่อด้ วยการเย็บด้ วยเครื่ องเย็บจะต้ องมีระยะต่อทาบในการเย็บ อย่าง
น้ อย 0.10 เมตร
6.3.5 สาหรับการก่อสร้ างในบริเวณพื ้นที่ที่มีสภาพเป็ นดินอ่อน ซึง่ อาจมีการทุรดตัว ระยะต่อทาบจะต้ องมีคา่ ความ
ปลอดภัยมากกว่า 1.5 เท่า เนื่องมาจากผลของการทรุดตัว หรื อ มากกว่า 0.50 เมตร เพื่อป้องกันการหลุดออก
จากกัน

หมวด 7 วัสดุพืชพรรณและกำรปลูก
7.1 ปริมำณและขนำด
7.1.1 ปริ มาณ ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาไม้ ให้ ได้ ครบพอเพียงแก่งาน ปริมาณของต้ นไม้ ที่แสดงในตารางต้ นไม้ เป็ นแต่
เพียงตัวเลขสังเขปทีเ่ ตรี ยมขึ ้น เพื่อความสะดวกและผู้รับจ้ างเท่านัน้ จานวนต้ นไม้ ในผังวัสดุพชื พันธุ์ถือว่า
ถูกต้ องเหนือกว่าจานวนที่บอกไว้ ในตารางต้ นไม้
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7.1.2 ขนาดของต้ นไม้ ต้ นไม้ ใหญ่ถือขนาดของเส้ นผ่าศูนย์กลางลาต้ นเป็ นสาคัญ ขนาดความสูง และ
ทรงพุม่ อาจผัน แปรได้ ตามความเหมาะสม แต่ไม่น้อยหรื อมากกว่าทีก่ าหนดไว้ ในตารางไม้ เกิน
กว่า 20%
7.1.3 ขนาดของไม้ พมุ่ ถือตามความสูงและระยะแผ่ รวมทังจ
้ านวนกิ่งสาขาตา่ สุด และจานวนต่าสุดของใบ (บาง
ชนิด) ไม้ เลื ้อยต้ องมีความยาว เมื่อยืดแล้ วไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร หรื อระบุในรายการต้ นไม้ ขนาดของต้ นไม้
ต่าสุด จะวัดหลังจากทาการตัดแต่งก่อนทาการปลูก
7.2 ชื่อของต้ นไม้
ถือตามชื่อทางวิทยาศาสตร์ เป็ นสาคัญ ชื่อสามัญถือตามทะเบียนพรรณไม้ ประดับของสมาคมไม้ ประดับแห่ง
ประเทศไทย และ/หรื อ ชื่อพรรณไม้ ในเมืองไทย พ.ศ.2525 โดย ดร.สะอาด บุญเกิดและคณะ การค้ านกับชื่อหากมีขึ ้น ผู้รับจ้ าง
จะต้ องปรึกษาหารื อกับภูมิสถาปนิกจนได้ ข้อยุติเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนจึงนามาปลูกได้
การตรวจชนิดของพรรณไม้ หากพบว่าผู้รับจ้ างนาต้ นไม้ ผิดชนิดมาปลูกจะต้ องขนย้ ายออก และนาชนิดที่
ถูกต้ องมาปลูกใหม่ โดยค่าใช้ จ่ายเป็ นของผู้รับจ้ าง
7.3 เงื่อนไขอื่น ๆ
7.3.1 ต้ นไม้ ใหญ่ ไม้ พมุ่ ไม้ เลื ้อยและไม้ คลุมดินทุกชนิดจะต้ องงาม แข็งแรงและขึ ้นตามสภาวะธรรมชาติ ปราศจาก
แมลงและโรค ซึง่ จะมีบคุ คลเข้ าไปทาการเช็คต้ นไม้ ก่อนที่จะนาไปปลูกหรื อทางบริ ษัทรับเหมาส่งรูปถ่ายต้ นไม้
เพื่อทาการตรวจเช็คก่อน แต่ถ้าต้ นไม้ เกิดความเสียหายในขณะทาการขนย้ าย ถือเป็ นหน้ าที่รับผิดชอบของผู้
รับจ้ าง การตรวจรับจะถือเอาลักษณะของต้ นไม้ ที่หน้ างานเป็ นเกณฑ์เท่านัน้
7.3.2 การวัดเส้ นผ่านศูนย์กลางของต้ นไม้ จะวัดจากโคนเหนือระดับดินธรรมชาติ 30 ซม.
7.3.3 ต้ นไม้ ที่วดั ได้ ตามขนาดทีก่ าหนด แต่มีรูปร่างไม่สมดุลระหว่างระยะแผ่และความสูงหรื อบิดงอน่าเกลียด หรื อ
แตกกิ่งเป็ นมุมแหลมจะถูกคัดออก
7.3.4 ต้ นไม้ ที่มีขนาดใหญ่กว่ากาหนดในแบบ อาจนามาใช้ ได้ แต่ผ้ รู ับจ้ างจะคิดราคาเพิม่ ขึ ้นจากทีเ่ สนอไว้ เดิมไม่ได้
7.3.5 ผู้รับจ้ างจะถือเอาความสูงที่เกินกาหนดมาชดเชยกับขนาดเส้ นผ่า นศูนย์กลางทีเ่ ล็กกว่ามิได้
7.3.6 ต้ นไม้ ที่นามาปลูกจะต้ องเจริ ญงอกงามในกระถางหรื อภาชนะขนาดเท่าที่กาหนดไว้ ในแบบโดยมีระบบราก
เจริ ญเต็มกระถางแล้ ว หากมิให้ ใช้ ต้นไม้ ขนาดเล็กเปลีย่ นใส่กระถางใหญ่โดยที่รากยังไม่เจริ ญเต็มในดินใหม่
7.3.7 ขนาดของตุ้มดินของต้ นไม้ ที่ขดุ ย้ าย จะต้ องมีขนาดใหญ่เป็ น 6 เท่า ของขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางลาต้ น และ
จะต้ องมีขนาดความสูงของตุ้มดินประมาณสองในสามของความกว้ างของหน้ าตัดตุ้มดิน ต้ นไม้ ที่ย้ายมาโดยมี
ขนาดตุ้มดินเล็กกว่ากาหนดหรื อตุ้มดินแตกร้ าวได้ รับความเสียหายจะถูกคัดออก
7.3.8 ต้ นไม้ หรื อไม้ พมุ่ ที่ไม่แข็งแรง โอนเอนยืนต้ น โดยปราศจากไม้ ค ้ายันไม่ได้ จะถูกคัดออก
7.3.9 ต้ นไม้ ใหญ่จะต้ องมีลาต้ นตรงมีรูปทรงงาม มีใบแตกเป็ นพุม่ ปราศจากความเสียหายจากการหักของกิ่งก้ าน
ยอด (Leader) ต้ องไม่หกั ยอดที่มีอยูจ่ ะต้ องเป็ นยอดเดี่ยว เว้ นแต่จะกาหนดให้ มีหลายยอดได้ ต้ นไม้ ที่เปลือก
ฉีกขาดเป็ นปุ่ มปมมีรอยถูกเสียดสีหรื อมีกิ่งหักที่ไม่ได้ รับการตัดแต่งและทาสี หรื อมีเปลือกหุ้มดินมิดแล้ วจะถูก
ตัดออก
7.3.10 ต้ นไม้ ที่นามาปลูกทุกชนิด ต้ องได้ รับการ “ฝึ ก” ให้ ค้ นุ กับสภาวะของแสดงมาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ต้ นไม้
ทีน่ ามาปลูกในร่ม หากทิ ้งใบหรื อต้ นไม้ ที่นาไปปลูกกลางแจ้ งแล้ วใบเหี่ยวเฉาจะถูกคัดออก
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7.3.11 การเปลีย่ นแปลงต้ นไม้ ที่ไม่ได้ ขนาดหรื อรูปทรงตามที่ระบุในแบบแปลน จะต้ องทาใน 15 วัน
หลังจากที่ผ้ รู ับจ้ างได้ รับแจ้ งจากเจ้ าของงาน หรื อภูมิสถาปนิก ไม้ พมุ่ และไม้ คลุมดิน จะต้ อง
เปลีย่ นภายใน 7 วันหลังจากได้ รับแจ้ ง
7.3.12 ส่วนของแปลงปลูกทีต่ ิดกับสนามหญ้ าจะต้ องทาร่องดินสับ “รูปตัววี” เพื่อเป็ นการแยกสนามกับแปลงปลูก
เพื่อความสะดวกในการตัดหญ้ าและรักษาแนวไม้ คลุมดินให้ เรี ยบร้ อยอยูเ่ สมอ ร่องดินสับควรกว้ างประมาณ
10 ซม. และลึก 10 ซม. ยกเว้ นบริ เวณที่กาหนดไว้ เป็ นวัสดุอื่นตามแบบ
7.4 กำรปลูกหญ้ ำ
7.4.1 การเตรี ยมหญ้ าและการปลูกหญ้ าแผ่น เช่น หญ้ าแพรก , หญ้ านวลน้ อย , หญ้ ามาเลย์
ชนิดของหญ้ ำ : หญ้ าที่ใช้ ปลูกในบริ เวณให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในแบบแปลน
กำรปู : ใช้ วิธีปเู ป็ นแผ่น แผ่นหญ้ าจะต้ องมีขนาด 50x100 ซม. มีความ
เขียวสดชุม่ ชื่น ไม่ขาดริ มหรื อโหว่กลาง ดินที่ติดมากับหญ้ าต้ องสมา่ เสมอ
หญ้ าที่เหลืองแห้ งไม่สมบูรณ์ ขาด หรื อแหว่งจะต้ องถูกคัดออก
ดิน
: บริ เวณที่จะทาการปลูกหญ้ าเป็ นทรายหยาบปรับระดับหนา 0.05 ม.
ก่อนทาการปูหญ้ าจะต้ องปรับพื ้นที่บดอัดแน่นให้ เรี ยบสม่าเสมอ โดยใช้ ดินปลูกหญ้ าที่
กาหนด รดน ้าให้ ชมุ่ แต่ไม่เละ ผิวดินที่เสียหาย ถูกชะโดยฝนหรื อน ้าจะต้ องปรับผิวหน้ า
ใหม่เสียก่อน การปูหญ้ าจะต้ องปูให้ รอบขอบต่อแผ่นชิดสนิท และเรี ยบเสมอกัน ขอบเข้ า
มุมหรื อโด่งจะต้ องตัดให้ เรี ยบคมด้ วยมีด หรื อกรรไกรที่เหมาะสม เมื่อปูเสร็ จแล้ วรดน ้าให้
ชุ่มแล้ วใช้ ลกู กลิ ้งบดให้ แผ่นหญ้ าแนบแน่นกับดินเดิม
7.4.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องดูแลรักษาสนามหญ้ าหลังจากทาการปลูกหญ้ าทันทีและดูแลรักษาตลอดระยะเวลาประกัน
ผลงาน ผู้รับจ้ างจะต้ องรดน ้าสนามในบริเวณทีเ่ หมาะสมวันละ 2 เวลา เป็ นเวลา 1 สัปดาห์
7.4.3 หลังจากเริ่ มปลูกต่อจากนันให้
้ รดน ้าในเวลาเช้ าหรื อเย็นให้ ช่มุ วันละ 1 ครัง้ เป็ นเวลาอีก 1 สัปดาห์ เมือ่ ครบ
กาหนดแล้ วให้ หยุดรดน ้า 2 วันทาการ ตัดหญ้ าใส่ปยเคมี
ุ๋
แล้ ว จึงเริ่ มดาเนินการรดน ้าต่อไป ในสัปดาห์ที่ 3 ให้
รดน ้าให้ ช่มุ 2 วันต่อครัง้ จนถึงวันส่งงาน
กำรรดนำ้ และกำรใส่ ป๋ ุย
จะต้ องรดน ้าด้ วยหัวฉีดฝอย ไม่รดน ้ามากและเร็วจนน ้าไหลไปตามผิวดิน ควรใช้ หวั ฉีดน ้าแบบฝอยหมุนด้ วยแรง
น ้าและควรใช้ แก้ วน ้ารองวัดน ้าให้ ได้ รวมแล้ วสัปดาห์ละ 120 มม. ในวันฝกตกมากผู้รับจ้ างอาจงดรดน ้าได้
การให้ น ้าในปริ มาณที่เหมาะสมวันละ 3 ครัง้ (เช้ า-กลางวัน-เย็น) เป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์ หรื อจนกว่าหญ้ าจะ
เริ่ มหยัง่ รากและเจริ ญเติบโตอย่างสมบูรณ์ จากนันรดน
้
้าอย่างน้ อยวันละ 1 ครัง้ หลีกเลีย่ งการรดน ้าช่วงทีม่ ีแดดจัด
งดการรดน ้าหลังบ่าย 3 โมง เนื่องจากดินจะเกิดความชื ้น อันเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคพืช
กำรถอนวัชพืช
ผู้รับจ้ างจะต้ องทาการถอนวัชพืชออกทันทีตลอดเวลาที่ทาการดูแลรักษาที่กาหนดไว้ ในสัญญา
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กำรบดสนำม
หลังจากการบดด้ วยลูกกลิ ้งครัง้ แรกแล้ วเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ ผู้รับจ้ างต้ องนาลูกกลิ ้งมากลิ ้งบด
สนามที่ไม่เรี ยบร้ อยอีกครัง้ หลังจากนันให้
้ ทาการบดสนามทุก ๆ 30 วัน จนกว่าจะหมดสัญญาการดูแลรักษา การบด
ควรรดน ้าให้ ดินฟูเสียก่อน
กำรแต่ งผิวหน้ ำ
ในกรณีที่มีการยุบของดินเกิดขึ ้นและไม่สามารถแก้ ไขได้ ด้วยการบดลูกกลิ ้ง ผู้รับจ้ างจะต้ องใช้ ปยุ๋ กทม.901 หรื อ
เทียบเท่าผสมกับทรายละเอียดอัตราส่วน 1 : 1 ร่อนผ่านตะแกรงมุ้งลวด แล้ วนามาโรยตามรอยยุบของสนามทุกครัง้ ที่ทาการตัด
หญ้ าและบดลูกกลิ ้ง
7.5 กำรปลูกต้ นไม้ ใหญ่ ปำล์ ม มะพร้ ำว และต้ นไม้ เล็ก
7.5.1 หลุมปลูก
ผู้รับจ้ างต้ องทาการขุดหลุมปลูกต้ นไม้ ใหญ่ให้ ได้ ขนาดหลุมตามกาหนดในแบบแปลนและรายละเอียด
การปลูก โดยให้ ทาการขุดหลุมหลังจากการปรับระดับภูมิทศั น์แล้ ว ดินที่นาขึ ้นมาจากส่วนบนของหลุมที่เป็ น
ดินดี ให้ กองไว้ ที่ปากหลุมได้ ดินก้ นหลุมที่ปะปนเศษวัสดุก่อสร้ างให้ ขนไปทิ ้งนอกบริ เวณ
7.5.2 ดินและกำรปลูก
- ดินปลูกให้ ใช้ ดินผสมตามชนิดของต้ นไม้ และอัตราส่วนเทียบเท่า
- การปลูกจะต้ องเป็ นไปตามรายละเอียดการปลูกต้ นไม้ ตามแบบผู้รับจ้ างจะต้ องระมัดระวังอย่างสูงในการยก
ต้ นไม้ ออกจากกระถาง ภาชนะ หรื อที่ปลูกชนิดอื่น ๆ เช่น เข่ง ลังไม้ เพื่อมิให้ ระบบรากของต้ นไม้
เสียหาย การแกะกระสอบหุ้มตุ้มดิน จะต้ องกระทาด้ วยความระมัดระวังอย่างยิง่ ที่จะมิให้ ดินหลุด
จากตุ้ม ผู้รับจ้ างควรวัดความสูงของตุ้มดินก่อนทาการเตรี ยมความลึกของก้ นหลุมให้ พอดีกบั ขนาด
ของตุ้มดิน แล้ วจึงทาการยกต้ นไม้ ลงหลุม ตังให้
้ ต้นไม้ ตรงได้ แนว ใช้ มือหรื อเท้ ากดพอแน่น แล้ วจึงเติม
ดินลงไปอีกครัง้ ละ 15 ซม. เมื่อถึงระดับที่กาหนดแล้ ว ให้ รดน ้าให้ ช่มุ โชกและทิ ้งไว้ ไม่รดน ้าเป็ นเวลา 3
วัน
- การแต่งผิวหน้ าหลุมปลูก หลังจากการปลูกแล้ ว ผู้รับจ้ างจะต้ องทาการเก็บกวาดสิง่ สกปรก ดินปลูก เศษ
วัสดุห้ มุ ตุ้มดิน เชือกกระทง ฯลฯ ออกไปให้ หมด เมื่อรดน ้าทิ ้งไว้ ครบ 3 วันแล้ ว ให้ ทาการแต่งพรวนหรื อ
เสริ มผิวหน้ าของหลุมปลูก
7.6 กำรคำ้ ยันต้ นไม้
จะต้ องกระทาทันทีหลังจากการปลูกและหลังจากการใส่ไม้ ค ้ายันแล้ ว ต้ นไม้ ต้องตังตรงแผ่
้
กิ่งก้ านได้ ตามปกติ
7.6.1 กำรคำ้ ยันต้ นไม้ เหนือดิน
- การค ้ายันด้ วยไม้ (woods staking) ต้ องเป็ นไม้ เนื ้อแข็งที่มคี วามคงทนแข็งแรงไม่มีรอยแตกร้ าวหรื อผุพงั เช่น
ไม้ สน ไม้ ยคู าลิปตัส โดยมีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 8-10 ซม. หรื อ ตามสภาพของงานและขนาดต้ นไม้
- การค ้ายันด้ วยเส้ นลวด (Cable wires staking) โดยจะต้ องมีความแข็งแรง โดยมีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 1/4
นิ ้ว หรื อ ได้ รับการรับรองคุณสมบัติของวัสดุจากวิศวะกรหรื อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน โดยจะต้ องทา
เครื่ องหมายติดเส้ นลวดเอาไว้ เช่น ธงผ้ า หรื อ ธงพลาสติก ที่สามารถมองเห็นตาแหน่งของเส้ นลวดได้
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- ในกรณีที่ต้นไม้ เป็ นลาต้ นเดี่ยว ไม้ ค ้าหรื อเส้ นลวดสาหรับยึดลาต้ น จะต้ องยึดที่ความสูง 2 ใน 3
ส่วน ของความสูงของลาต้ น ตังแต่
้ ระดับพื ้นดินไปจนถึงฐานของเรือนทรงพุม่ แต่สามารถปรับ
ตามความเหมาะสมได้
หากมีพื ้นที่หน้ างานทีจ่ ากัด โดยจะต้ องได้ รับการรับรองจากภูมิสถาปนิก หมุดปั กทังที
้ เ่ ป็ นไม้ หรื อโลหะที่ฝังลง
ไปในดิน ต้ องลึกอย่างน้ อยที่สดุ 50 ซม. วัสดุค ้ายันต้ องทามุมกับระดับพื ้นดินประมาณ 60° หุ้มลาต้ นด้ วยผ้ า
กระสอบ หรื อวัสดุที่มีความใกล้ เคียงกันโดยรอบลาต้ นในบริ เวณที่จะยึดลาต้ นไว้ กบั ไม้ ค ้ายัน หรื อบริ เวณที่จะ
ยึดเส้ นลวดไว้ (No.5101)
- วัสดุที่ห้ มุ ลาต้ นและยึดเส้ นลวด ให้ ใช้ วสั ดุที่เป็ นยางพาราหรื อวัสดุสงั เคราะห์ที่มีความยืดหยุน่ มีความหนา
ประมาณ 1 ซม. หุ้มเป็ นวงรอบลาต้ นโดยมีตาแหน่งยึดเส้ นลวด 3 จุดเชื่อมโยงไปยึดกับบริ เวณอื่นๆ ในหน้ า
งานต่อไป
- ในกรณี ที่ทาการค ้ายันต้ นไม้ ที่เป็ นลาต้ นกลุม่ หรื อเป็ นกอ เช่น กอหมาก หรื อ กอไผ่ (Multiple trunk) ให้ มดั
หรื อยึดไม้ ค ้าติดกับลาของต้ นไม้ หรื อปาล์มให้ แน่นในแนวที่ตงฉากกั
ั้
น โดยวางแนวไม้ ค ้าเป็ นกรอบครอบกลุม่
ลาต้ นนันไว้
้ ทงั ้ 4 ด้ าน
- ในกรณีที่ปลูกไม้ พมุ่ สูงหรื อ ไม้ ตดั แต่งที่ปลูกเป็ นแนวตรงที่สงู เกินกว่า 2.00 เมตร ที่จาเป็ นจะต้ องค ้ายัน ให้ ทา
การค า้ ยัน โดยวางแนวค า้ ยัน ขนานกับ แนวปลูก ต้ น ไม้ แล้ ว มัด หรื อ ยึ ด ล าต้ นไว้ กับ ไม้ ค า้ ยัน ให้ แ น่ น ใน
แนวตังฉากกั
้
น
- ขนาดของวัสดุและกรรมวิธีในการจัดปั กไม้ ค ้าจุนต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนด โดยตาแหน่งของไม้ ค ้าจะต้ องไม่
ทาให้ เกิดช่องโหว่ เนื่องจากไม่สามารถปลูกต้ นไม้ สว่ นอื่นตามแบบได้
7.6.2 กำรคำ้ ยันต้ นไม้ ใต้ ดิน
- การค ้ายันด้ วยไม้ จะต้ องเป็ นไม้ เนื ้อแข็งที่มีความคงทนแข็งแรงไม่มีรอยแตกร้ าวหรื อ ผุพงั มีความหนา
ประมาณ 5 ซม. หน้ าไม้ กว้ างประมาณ 10 ซม. ติดยึดกันเป็ นกรอบครอบไว้ เหนือตุ้มดินของต้ นไม้ ทงั ้ 4
ด้ านในลักษณะไขว้ กนั ไว้
- ในการค ้ายันที่ใช้ วสั ดุที่เป็ นโลหะ จะต้ องมีความคงทนแข็งแรง โดยขนาดจะต้ องมีความเหมาะสมและ
ได้ รับการรับรองคุณสมบัติของวัสดุจากวิศวะกรหรื อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
ระบบการค ้ายันต้ นไม้ จะต้ องมีการตรวจเช็คและปรับขนาดทุกๆ เดือน หรื อ ตามความเหมาะสม และจะต้ องรื อ้
ย้ ายออกไปเมื่อต้ นไม้ สามารถยึดรากตัวเองได้ มนั่ คงแล้ ว หรื อ เมื่อได้ รับคาสัง่ จากภูมิสถาปนิก
7.7 กำรให้ นำ้ แก่ พืชพรรณ (Watering of Plants)
7.7.1 ต้ องให้ น ้าแก่พชื ทุกชนิด หลังการปลูกทันทีและให้ น ้าจนดินรอบตุ้มดินชุม่ น ้าทีใ่ ช้ ควรเป็ นน ้าทีไ่ ม่ใช้ ในการ
บริ โภค
7.7.2 หากน ้าทีใ่ ช้ เป็ นน ้าสาหรับบริ โภคจากก๊ อกที่เตรี ยมไว้ ให้ ผู้รับเหมาต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
7.7.3 การให้ น ้าแก่พชื วงค์ปาล์ม ระยะ 15 วัน หลังปลูกควรใช้ น ้าฉีดพ่นยอดทุกๆชัว่ โมง และหลังจากนันให้
้ รดน ้า 3
ครัง้ ต่อวัน เป็ นเวลา 15 วัน จากนันให้
้ น ้าตอนบ่ายต่อเนื่อง 30 นาที เป็ นเวลา 30 วัน
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7.8 กำรคลุมดิน
เมื่อการปลูกเสร็ จแล้ ว ต้ องคลุมดินด้ วยวัสดุคลุมดินที่ผา่ นการรับรอง ให้ มีความหนา 5 ซม. และ
พรวนผสมกับดิน บริ เวณที่ปลูก การคลุมดินต้ องกระทาภายใน 2 วันหลังจากการปลูกแล้ วเสร็ จและต้ องคลุมเพิ่มทุก ๆ 3
เดือน หรื อตามคาแนะนาของภูมสิ ถาปนิก
7.9 กำรให้ ป๋ ุย (Fertilizing)
7.9.1 หลังจากการปลูกแล้ วเสร็ จ 1 เดือน ต้ องให้ ปยละลายช้
ุ๋
า (Slow Release) ที่ได้ รับการรับรอง สูตร NPK
15:15:15 หรื อ NPK+TE หรื อมีสตู รใกล้ เคียงกัน โดยมีหลักการใช้ ดงั นี ้คือ
ไม้ ยืนต้ นและปาล์ม
300 กรัม / ต้ น
ไม้ พมุ่ / ไม้ คลุมดิน
50 กรัม / ต้ น
หญ้ าสนาม
75 กรัม / ต.ร.ม.
7.9.2 หลังการให้ ปยต้
ุ๋ องให้ น ้าทันที และการให้ ปยต้
ุ๋ องปฏิบตั ิตามวิธีการใช้ ปยชนิ
ุ๋ ดนันตามที
้
่ระบุในฉลาก
7.9.3 ต้ องให้ ปยแก่
ุ๋ ต้นไม้ เดือนละ 1 ครัง้ หรื อตามคาแนะนาจากภูมิสถาปนิก
7.10 กำรควบคุมโรคและแมลง (Pests and Diseases Control)
7.10.1 ผู้รับเหมาต้ องกระทาทุกวิถีทางเพื่อป้องกันและหยุดยังการระบาดของโรคและแมลง
้
ผู้รับเหมาต้ องระบุชนิด
ของสารเคมีที่จะใช้ ความเข้ มข้ น ตารางการพ่นรวมถึงข้ อมูลต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ ยาฆ่าแมลง และสารกาจัดเชื ้อรา ต้ องอยูใ่ นบรรจุ
ภัณฑ์จากผู้ผลิต ติดฉลากและได้ รับการอนุมตั จิ ากภูมิสถาปนิกก่อนถูกนาไปใช้
ตัวอย่างรายชื่อยาฆ่าแมลงและสารกาจัดเชื ้อราที่ได้ รับอนุมตั ิให้ ใช้ มีดงั นี ้คือ
Dimethoate
40% EC
Deltamethrin 1.25% EC
White Summer Oil 80 % EC
Abat 1% sand granules
Benomyl 50% EC (Benlate)
Captan 50% UP
Thiram 80% UP
Terrazole 24% EC
Mancozeb 80% WP
Captafol 39% EC
Omite
Tenac (Sticker) 30% WP
7.10.2 ในการยื่นราคาประมูลผู้รับเหมาต้ องระบุคา่ ใช้ จา่ ยในการจัดการ การเดินทางไปพื ้นที่โครงการ การวิเคราะห์
ตัวอย่างดินและพืชที่เป็ นโรค โดยผู้เชี่ยวชาญทีม่ ีใบรับรอง ในกรณีที่เกิดโรคหรื อแมลงระบาดร้ ายแรง ทังนี
้ ้ โดย
การแจ้ งให้ ดาเนินการโดยภูมิสถาปนิก
7.10.3 การวิเคราะห์ดงั กล่าวควรกระทาโดยผู้เชี่ยวชาญในท้ องถิ่น เพื่อการจาแนกสาเหตุที่ถกู ต้ อง รวมทังวิ
้ ธีการใน
การควบคุมและหยุดยังการระบาดนั
้
น้
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7.10.4 ในช่วงเดือนแรก ควรพ่นยาฆ่าแมลงและสารกาจัดเชื ้อรา ทุก ๆ 2 สัปดาห์ และทุก ๆ 1 เดือน
หลังจากนันตลอดระยะเวลาการประกั
้
นผลงาน

หมวด 8 กำรปลูกพืชพรรณชัน้ ดำดฟ้ ำ (Roof Planting)
8.1

8.2
8.3

8.4
8.5

ก่อนการใส่กรวดหรื อหินก่อสร้ างเบอร์ 2 และทราย ผู้รับจ้ างจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน ว่าได้
ตรวจสอบการต่อท่อเพื่อการระบายน ้าเรี ยบร้ อยแล้ ว จากนันให้
้ ทาตามกรรมวิธี ดังแสดงในแบบ เมื่อใส่ทรายหยาบ
แล้ ว ให้ ทาการบดอัด ร้ อยละ 80
การวางวัสดุลดน ้าหนักเครื่ องปลูกได้ แก่ high density foam / tank modules โดยไม่มีกรวดหรื อหินก่อสร้ างเบอร์ 2
เล็ดลอดเข้ าภายในกระถางได้
การผสมเพอร์ ไลท์/แกลบดิบกับดินปลูก หรื อ เม็ดโฟมคลุกเคล้ าส่วนผสมให้ ทวั่ โดยไม่มีปริมาณของหินพรุน / แกลบ
ดิบเป็ นกระจุกเกินกว่า 5 ซม. โดยเด็ดขาด หากพบว่าเกิดกรณีดงั กล่าว ผู้รับจ้ างจาเป็ นต้ องทาการผสมดินใหม่
และขจัดปั ญหาดังกล่าวให้ หมดสิ ้นไป
ใส่ดินปลูกตามอัตราส่วนที่กาหนด ในข้ อ 5.9.5 และ 5.9.6
เมื่อเรี ยบร้ อยแล้ วใส่วสั ดุปรุงดินรายละเอียดตามข้ อ 5.3 หนา 0.05ม.ปรับให้ เรี ยบบดด้ วยลูกกลิ ้งให้ ได้ ความลาด
เอียงตามแบบแล้ วปูหญ้ า ตามรายละเอียดการปูหญ้ า ข้ อที่ 7.4

หมวด 9 กำรปลูกพืชพรรณบนเนินดิน (Mound Planting)
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

ทาการปรับสภาพพื ้นที่แนวลาดเอียงคันดินของบริ เวณหน่วยงานก่อสร้ าง ในกรณีการถมหรื อการตัดแต่งพื ้นผิวให้
พร้ อม ปรับระดับและเตรี ยมพื ้นที่ ตามรายละเอียดข้ อกาหนด หมวดที่ 5 และ 6
เกลีย่ ผิวหน้ าที่จะทาการปูให้ เรี ยบ
ทาการปูแผงระบายน ้า (Drainage cells) บริ เวณพื ้นที่เนินที่เตรี ยมเอาไว้ ให้ ทวั่ พื ้นที่เพื่อช่วยให้ การระบายน ้าได้ ดี
ขึ ้น ซึง่ จะเป็ นผลให้ เกิดความสม่าเสมอต่อการเจริ ญเติบโตของพืชที่ปลูกบนเนินให้ ดียงิ่ ขึ ้น
ทาการปูวสั ดุสงั เคราะห์ปอ้ งกันการกัดเซาะผิวหน้ าดิน บนพื ้นที่ที่เตรี ยมไว้ ตามทีก่ าหนดไว้ ในแบบ โดยการใช้ เหล็ก
รูปตัว ยู หรื อ เจ เป็ นตัวล๊ อกเข้ ากับผิวหน้ า และขึงให้ ตงึ อยูเ่ สมอโดยยึดกับโครงเหล็กตามทีก่ าหนดในแบบ
นาวัสดุปลูกหรื อดินปลูกต้ นไม้ เททับลงไปบนวัสดุสงั เคราะห์ปอ้ งกันการกัดเซาะหน้ าดิน จากนันท
้ าการปลูกหญ้ า
ตามข้ อกาหนด 7.4

หมำยเหตุ
วัสดุเหล็กรูปตัว ยู หรื อ เจ ยึดติดกับผิวหน้ าดิน โดยมีความลึกเพียงพอ ระยะห่างระหว่างหมุดไม่น้อยกว่า 1 เมตร
ระยะฝังลึกของเหล็กไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร หรื อขึ ้นอยูก่ บั สภาพความมัน่ คงของผิวหน้ าความลาดเอียงนันๆ
้

หมวด 10 กำรดูแลรั กษำงำนภูมิทัศน์ (Maintenance Works)
10.1 ขอบเขตและควำมรับผิดชอบ
10.1.1 การดูแลรักษางานภูมิทศั น์ ต้ องเริ่ มทันที หลังจากการปลูกแล้ วเสร็ จในแต่ละส่วน โดยไม่เกี่ยวข้ องกับ
ระยะเวลาการดูแลรักษาที่กาหนดในเอกสารการประมูล ซึง่ เป็ นการกาหนดการดูแลรักษาในช่วงการประกัน
ผลงาน ซึง่ เริ่ มต้ นขึ ้นหลังจากงานที่ได้ รับการรับรองจากภูมิสถาปนิกว่าก่อสร้ างเสร็ จสมบูรณ์แล้ ว
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10.1.2 ขอบเขตของการดูแลรักษา ครอบคลุมพื ้นที่ปลูกต้ นไม้ ทงหมด
ั้
ภายในบริ เวณโครงการตามที่
แสดงไว้ ในแบบก่อสร้ าง
10.1.3 ผู้รับเหมาต้ องจัดเตรี ยมทีมงานที่มีประสบการณ์และอยูภ่ ายใต้ การควบคุมของผู้ควบคุมงานพฤกษศาสตร์
เพื่อการปฏิบตั งิ านดูแลรักษาตามที่กาหนด
พืชพันธุ์ทกุ ชนิดต้ องได้ รับการดูแลให้ อยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์
ปราศจากวัชพืช โรค และแมลงรบกวนตลอดเวลา
10.1.4 ผู้รับเหมาต้ องระบุคา่ ใช้ จ่ายในการจ้ างแรงงาน และการดูแลรักษางานภูมิทศั น์ รวมทังการมี
้
คนสวนอย่างน้ อย
1 คน ประจาอยูท่ ี่พื ้นที่ตลอดเวลาเพื่อดูแลรักษาต้ นไม้ ให้ น ้า และดูแลพื ้นที่ให้ เรี ยบร้ อย
10.1.5 นักวิชาการพืชสวนของผู้รับเหมา ต้ องทาการตรวจเยี่ยมพื ้นที่อย่างน้ อย 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ และเตรี ยมแผน
ตารางการดูแลรักษาประจาเดือน โดยมีข้อแนะแนวทางการทางานดังนี ้คือ
ข้ อปฏิบตั ิ
การให้ น ้า
การพรวนดินและถอนวัชพืช
การพ่นยาฆ่าแมลงและสารฆ่าเชื ้อรา
การให้ ปยุ๋
การตัดแต่งกิ่ง
การตรวจและการปรับการค ้ายัน
การปลูกซ่อมต้ นไม้ ที่ตายและที่หายไป
การตัดหญ้ า
การแต่งผิวหญ้ า
เก็บกวาด / ทาความสะอาดพื ้นที่
ตรวจระบบระบายน ้าผิวดิน
ทาความสะอาดระบบระบายน ้า

ควำมถี่ในกำรทำ
ทุกวัน
2 ครัง้ ต่อสัปดาห์
ทุก 2 สัปดาห์ในเวลา 6 เดือนแรกและทุก 1
เดือนต่อจากนัน้
เดือนละ 1 ครัง้
ทุกเดือน
หรื อเมื่อได้ รับการแจ้ งจากภูมิ
สถาปนิก
ทุกเดือน
หรื อเมื่อได้ รับการแจ้ งจากภูมิ
สถาปนิก
ทาการปลูกซ่อมเมื่อได้ รับการแจ้ งหรื อที่
ตรวจพบไม่วา่ กรณีใด ๆ
ทุก 2 สัปดาห์
ทุก 6 เดือนหรื อเมื่อพบการยุบตัว
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกเดือน

10.1.6 ความถี่ของการดูแลรักษาอาจแตกต่างจากทีก่ าหนดนี ้
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ภายใต้ การแนะนาจากภูมิสถาปนิก
ผู้รับเหมาควรรวมอัตราค่าใช้ จา่ ยในการดูแลรักษานี ้ในราคาประมูล
10.1.7 ผู้รับเหมาต้ องเสนอตารางการดูแลรักษางานภูมิทศั น์ประจาเดือนเพื่อขออนุมตั จิ ากภูมิสถาปนิกเป็ นเวลา
อย่างน้ อย 2 สัปดาห์ก่อนการเริ่ มงาน
10.1.8 ผู้รับเหมาต้ องส่งรายงานการดูแลรักษาประจาเดือน ซึง่ บันทึกและสรุปงานดูแลรักษาตามจริ ง เพื่อการ
ตรวจสอบโดยภูมิสถาปนิก ตลอดระยะเวลาการดูแลและประกันผลงาน
10.1.9 ต้ องทาการตรวจสอบและกาจัดวัชพืชและหญ้ าที่ไม่เป็ นทีต่ ้ องการทุกวัน
วัชพืชต้ องกาจัดโดยวิธีการถอน
ระบบรากออกทังหมด
้
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10.1.10 ตรวจต้ นไม้ ทกุ ต้ นและสนามหญ้ าเพื่อหาโรคและแมลงทุกสัปดาห์ หากตรวจพบให้ ทาการแก้ ไข
ทันที
10.1.11 รื อ้ ถอนต้ นไม้ ที่ตาย หรื อไม่เจริ ญเติบโตและปลูกทดแทนด้ วยต้ นไม้ ชนิดและขนาดเดียวกัน
10.1.12 ปรับค ้ายันเสมอ เพื่อให้ ต้นไม้ ถกู ตรึงอยูก่ บั ที่อย่างมัน่ คงแข็งแรงและได้ แนวตังตรง
้
10.1.13 ไม้ พมุ่ และไม้ คลุมดิน ต้ องดูแลให้ คลุมเต็มแปลงเสมอ หากมีความเว้ าแหว่ง ต้ องปลูกทดแทนด้ วยพืชชนิด
เดียวกัน
10.1.14 การดูแลสนามหญ้ า ให้ ปฏิบตั ติ ามข้ อ 7.4.2 หมวดที่ 7
10.1.15 ต้ องตรวจและเก็บกวาดใบไม้ ออกจากระบบระบายน ้าผิวดินทุกวัน
และตรวจ/กาจัดความอุดตันในราง
ระบายน ้าเดือนละ 1 ครัง้
10.2 อุปกรณ์ ดูแลรักษำงำนภูมิทัศน์
ผู้รับจ้ างเป็ นผู้จดั หาอุปกรณ์ และกาลังคนมาดูแลรักษาบริ เวณและภูมิ ทศั น์ให้ เหมาะสมกับข้ อกาหนดในสัญ ญา
เจ้ าของงานและภูมิสถาปนิกมีสทิ ธิสงั่ ให้ ผ้ รู ับจ้ างเพิ่มอุปกรณ์และคนงานได้ หากเห็นว่าผู้รับจ้ างขาดประสิทธิภาพในการทางาน ทา
การละเลยไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา เจ้ าของงานมีสทิ ธิในการริ บเงินงวดสุดท้ ายของผู้รับจ้ างและนาไปว่าจ้ างบุคคลอื่น
เครื่ องมือที่ผ้ รู ับจ้ างควรมีนอกเหนือไปจากเครื่ องมือและวัสดุธรรมดา มีดงั นี ้
1. รถตัดหญ้ าแบบโรตารี่ ที่มใี บมีดคม มีเสียงเบา
2. เครื่ องพ่นปุ๋ ยและยาขนาด 18 ลิตร เครื่ องยนต์เบนซิน
3. เครื่ องตัดหญ้ าชนิดด้ ามยาวสะพายบ่า
4. เครื่ องมือตัดแต่งต้ นไม้ ครบชุด พร้ อมสีทาแผลต้ นไม้
การดูแลรักษาหลังจากส่งมอบงานแล้ ว ผู้รับจ้ างไม่ต้องจ่ายค่าน ้าและค่าไฟ ส่วนค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง รถตัดหญ้ าและ
เครื่ องพ่นยา เป็ นของผู้รับจ้ าง ผู้รับจ้ างพึงกาชับคนในบังคับของผู้รับจ้ างมิให้ สง่ เสียงดัง แต่งกายไม่สภุ าพหรื อแสดงกิริยาไม่ดีใน
ระหว่างปฏิบตั งิ าน อนึง่ ในการจัดตารางดูแลรักษา ผู้รับจ้ างพึงตรวจสอบศึกษาเวลาปฏิบตั ิงานของพนักงานในโครงการและต้ องจัด
ตารางเวลาให้ เกิดผลกระทบต่อการทางานน้ อยทีส่ ดุ

หมวด 11 กำรขยำยพันธุ์พืช (Plant Propagation)
การขยายพันธุ์พชื หมายถึง การเพิ่มจานวนต้ นพืชให้ ได้ จานวนมากพอกับปริ มาณความต้ องการที่เพิ่มขึ ้น โดยพืชต้ นใหม่ที่
ได้ ยงั คงลักษณะของพันธุ์ และคุณสมบัติที่ดีไว้ เหมือนเดิม อาจกล่าวได้ วา่ การขยายพันธุ์พืชเป็ นการช่วยรักษาลักษณะที่ดขี องพันธุ์
ไว้ ไม่ให้ สญ
ู หาย การขยายพันธุ์พชื แบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ
1. การขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ ได้ แก่ การขยายพันธุ์โดยการใช้ เมล็ด
2. การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ได้ แก่ การขยายพันธุ์โดยการใช้ สว่ นต่างๆ ของต้ นพืช เช่น การปั กชา การตอนกิ่ง การ
ติดตา การต่อกิ่ง การแบ่งและแยกส่วนต้ น รวมถึงการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ
11.1 กำรเตรียมงำนขยำยพันธุ์พืช (Preparation)
- ผู้รับเหมาต้ องศึกษาวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เหมาะสมตามแต่ละชนิดที่ระบุไว้ ในแบบก่อสร้ าง และจะต้ องสรุปข้ อมูล
ต่างๆ ทีจ่ าเป็ นต่อการดาเนินงาน แล้ วจัดทาเอกสารนาเสนอเพื่อขอการรับรอง หรื อ อนุมตั ิตอ่ ไป
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หากไม่สามารถจัดหาหรื อเตรี ยมพันธุ์พืชไม่ได้ หรื อมีไม่เพียงพอกับจานวนทีจ่ ะต้ องใช้ ปลูกจริ ง จาเป็ น
จะต้ องเสนอชนิดอื่นแทน ต้ องรี บแจ้ งต่อภูมิสถาปนิกโดยด่วน อย่างน้ อย 2 สัปดาห์ ก่อนดาเนินการ
ผู้รับเหมาต้ องว่าจ้ างบุคลากรที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และมีทกั ษะชานาญการเฉาะด้ าน, พฤกษศาสตร์ , วน
ศาสตร์ หรื อ พืชสวน ประจาโครงการ เพื่อให้ คาแนะนา ตลอดจน ควบคุมดูแลการดาเนินการของผู้รับเหมา ให้ เป็ นไป
ตามข้ อกาหนดของภูมิสถาปนิกอย่างเคร่งครัด

11.2 กำรดำเนินกำรขยำยพันธุ์พชื (Plant Propagation Operation)
ในข้ อกาหนดนี ้จะเน้ นเฉพาะการขยายพันธุ์พชื โดยเมล็ด (Seeding) และ การแบ่งและแยกส่วนต้ นพืช (Separation and
Division)
11.2.1 การขยายพันธุ์โดยเมล็ด เป็ นการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศโดยใช้ สว่ นของเมล็ดทีเ่ กิดจากการผสมเกสร
ระหว่างเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียที่แก่เต็มหรื ออยูใ่ นสภาวะที่เหมาะสมตามแต่ชนิดของพืชก่อนนามาเพาะในวัสดุเพาะ
หรื อ
นามาหว่านในพื ้นที่หรื อแปลงปลูกที่มีการเตรี ยมดินผสมปลูกเอาไว้ แล้ วในอัตราส่วนทีเ่ หมาะสมกับชนิดของพืชแต่ละชนิด โดยการ
เห็นชอบจากภูมิสถาปนิกหรื อเจ้ าของงาน (ดูรายละเอียดประเภทดินผสมปลูกใน 5.9)
11.2.2 การขยายพันธุ์พชื โดยการแบ่งและแยกส่วน เป็ นวิธีการขยายพันธุ์พืชพวกทีม่ ีลาต้ นพิเศษ เพื่อให้ ได้ ต้นพืช
ต้ นใหม่ที่มีลกั ษณะตรงตามสายพันธุ์ของต้ นแม่ทกุ ประการ โดยจะทาการขยายพันธุ์ก่อนออกราก ส่วนใหญ่พืชที่ทาการขยายพันธุ์
โดยวิธีนี ้จะใช้ สว่ นของลาต้ น เหง้ า หน่อ จุก ไหล เป็ นส่วนขยายพันธุ์ โดยส่วนใหญ่จะเป็ นพืชใบเลี ้ยงเดี่ยว ในการเลือกส่วนของพืชที่
จะใช้ ขยายพันธุ์จะต้ องสังเกตุปมตาหรื
ุ่
อราก หรื อถ้ าเป็ นหัวก็จะต้ องพ้ นระยะการพักตัวหรื อผ่านการพักตัวก่อนนามาขยายพันธุ์หรื อ
ปลูกลงแปลงเพาะ/ปลูกที่เตรี ยมเอาไว้ โดยการเห็นชอบจากภูมิสถาปนิกหรื อเจ้ าของงาน (ดูรายละเอียดประเภทดินผสมปลูกใน 5.9)
ในขันตอนการขยายพั
้
นธุ์พืชผู้รับเหมาจะต้ องดาเนินการโดยคานึงถึงรายละเอียดต่อไปนี ้อย่างเคร่งครัด
- ไม้ พมุ่ ไม้ คลุมดินทีม่ ีความสูงเมือ่ โตเต็มที่อย่างน้ อย 60 ซม.จะต้ องมีความหนาของวัสดุปลูกตามระดับดินที่กาหนด
อย่างน้ อย 30 ซม. ขึ ้นไป
- พืชคลุมดิน/หญ้ าคลุมดินที่มคี วามสูงเมื่อโตเต็มที่ต่ากว่า 60 ซม.จะต้ องมีความหนาของวัสดุปลูกตามระดับดินที่
กาหนดอย่างน้ อย 15 ซม. ขึ ้นไป
- ไม้ ยืนต้ นหรื อปาล์มขนาดใหญ่จะต้ องมีความหนาของวัสดุปลูกตามระดับดินที่กาหนดอย่างน้ อย 50 ซม. ขึ ้นไป
- เมล็ดพืชทุกชนิดทีจ่ าเป็ นจะต้ องเก็บจากแหล่งธรรมชาติจะต้ องผ่านการทดสอบเปอร์ เซ็นต์ความงอกก่อนการหว่าน/
โรย เพื่อตรวจสอบเปอร์ เซ็นต์การงอกของเมล็ด
- การเตรี ยมเมล็ดพืชไม้ พมุ่ ไม้ คลุมดินที่มีความสูงเมื่อโตเต็มที่ตา่ กว่า 60 ซม. สาหรับพื ้นที่เพาะ/ปลูกใน 1 ตารางเมตร
จะต้ องมีปริ มาณเมล็ดพันธุ์เมื่อหว่าน/โรยลงในแปลงสัมพันธุ์กบั เปอร์ เซ็นต์การงอก ซึง่ ถ้ าหากชนิดพืชนันมี
้ เปอร์ เซ็นต์
การงอกสูงกว่า 80% ให้ ประมาณ 80-100 เมล็ด/ตารางเมตร แต่ถ้าพืชนันมี
้ เปอร์ เซ็นต์การงอกสูงกว่า 50% แต่ตา่
กว่า 80% ให้ ประมาณ 120-150 เมล็ด/ตารางเมตร
- การเตรี ยมเมล็ดพืชไม้ พมุ่ ไม้ คลุมดินที่มีความสูงเมื่อโตเต็มที่อย่างน้ อย 60 ซม. สาหรับพื ้นที่เพาะ/ปลูกใน 1 ตาราง
เมตรจะต้ องมีปริ มาณเมล็ดพันธุ์เมื่อหว่าน/โรยลงในแปลงสัมพันธุ์กบั เปอร์ เซ็นต์การงอก
ซึง่ ถ้ าหากชนิดพืชนันมี
้
เปอร์ เซ็นต์การงอกสูงกว่า 80% ให้ ประมาณ 50-60 เมล็ด/ตารางเมตร แต่ถ้าพืชนันมี
้ เปอร์ เซ็นต์การงอกสูงกว่า 50%
แต่ต่ากว่า 80% ให้ ประมาณ 80-100 เมล็ด/ตารางเมตร
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ในกรณีที่จะต้ องย้ ายพืชพวกปาล์มกอ ไผ่ ที่ขยายพันธุ์จากแหล่งเพาะชาอื่นมาปลูกจะต้ องมีรากเจริ ญ
งอกงามดี และสังเกตุเห็นการแตกยอดใหม่ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
ในกรณีที่จะต้ องย้ ายไม้ พมุ่ /พืชคลุมดินที่ขยายพันธุ์จากแหล่งเพาะชาอื่นมาปลูกจะต้ องมีรากเจริญงอกงามดีแล้ วไม่
น้ อยกว่าหนึง่ ข้ อ

11.3

กำรดูแลรักษำ (Maintenance)
การดูแลรักษาจากบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญของผู้รับเหมา (ตามข้ อ 11.1) จะต้ องเป็ นผู้ดแู ลรักษาในเรื่ องหลัก

ต่อไปนี ้

กำรรดนำ้ (Watering)
- ผู้รับเหมาต้ องดูแลให้ น ้าอย่างทัว่ ถึงวันละ 2 ครัง้ เช้ า-เย็น ในระยะแรกกาหนดให้ ปริ มาณน ้าเป็ น 5-6 ลิตร
ต่อ 1 ตร.ม.
- ระยะที่สองประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากระยะแรก ลดปริ มาณการให้ น ้าลงเป็ น 3-4 ลิตร
- ในกรณีต้นไม้ ตายลงอันเนื่องมาจากการขาดน ้า ผู้รับเหมาจะต้ องรับผิดชอบหาต้ นไม้ ชนิดเดียวกันใน
ขนาดใกล้ เคียง มาปลูกทดแทน และไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยกับผู้วา่ จ้ างได้
- ผู้รับเหมาต้ องจัดหาน ้าทีส่ ะอาดไม่มีเชื ้อโรค และสารเป็ นพิษเจือปน ในกรณีทตี่ ้ นไม้ ตายลง อันเนือ่ งมากจากน ้า
เป็ นสาเหตุ ผู้รับเหมาต้ องรับผิดชอบหาต้ นไม้ ชนิดเดียวกันในขนาดใกล้ เคียง มาปลูกทดแทน และไม่สามารถ
เรี ยกร้ องค่าใช้ จ่ายกับผู้วา่ จ้ างได้
- ผู้รับเหมาต้ องจัดหาวัสดุรักษาความชื ้นแก่หน้ าดิน อาทิ ฟาง ขุยมะพร้ าว เป็ นต้ น คลุมบริ เวณหน้ าดิน และรอง
พื ้นภาชนะปลูกเพื่อรักษาความชุม่ ชื ้น โดยหมัน่ เปลีย่ น หรื อเพิ่มเติมเป็ นประจาตามความเหมาะสม
กำรใส่ ป๋ ุย และสำรเคมี (Fertilizing)
- ระยะแรก ควรให้ สารเร่งราก และพ่นยากันรา
- ระยะที่สอง หรื อประมาณประมาณ1เดือน หลังจากระยะแรก ควรให้ ปยทั
ุ๋ งทางรากและทางใบ
้
โดยกาหนด
สูตรเป็ น15 -15 -15 พร้ อมพ่นยากันราและโรคแมลงทุกๆ15วัน
- กรณีต้นไม้ แสดงอาการขาดสารอาหาร ผู้รับเหมาจะต้ องทาการแก้ ไขโดยให้ ปยแก่
ุ๋ ต้นไม้ นนั ้
- ในกรณีต้นไม้ ตายลงอันเนื่องมาจากการให้ ปยและสารเคมี
ุ๋
ทไี่ ม่ถกู ต้ อง หรื อเป็ นพิษแก่ต้นไม้
ผู้รับเหมาจะต้ องรับผิดชอบหาต้ นไม้ ชนิดเดียวกันในขนาดใกล้ เคียงมาปลูกทดแทน และไม่สามารถเรี ยกร้ อง
ค่าใช้ จา่ ยจากผู้วา่ จ้ างได้
กำรป้ องกัน และรักษำโรคและแมลง (Pet and diseases Control)
- ผู้รับเหมาต้ องหมัน่ สังเกต เฝ้าระวัง และป้องกันโรค หรื อแมลงที่อาจเกิดขึ ้นในเรื อนเพาะชา และป้องกันอย่าง
สม่าเสมอ
- กรณีการเกิดโรค หรื อ แมลงระบาด ผู้รับเหมาจะต้ องทาการแก้ ไข โดยไม่ให้ ผลกระทบต่อพื ้นที่โดยรอบ เช่น การ
เป็ นพิษของสารเคมีที่ใช้ ต่อคนงานของผู้รับเหมาเอง ผู้รับเหมาหลัก หรื อพรรณไม้ โดยรอบที่เป็ นปกติ ผู้รับเหมา
ต้ องแจ้ งเป็ นเอกสารทางการแก่ภมู ิสถาปนิก เพื่อขออนุญาติเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกครัง้ ก่อนการดาเนินการ
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- ในกรณีทตี่ ้ นไม้ ตายลงอันเนื่องมาจากโรคและแมลงเป็ นสาเหตุ
ผู้รับเหมาจะต้ องรับผิดชอบหา
ต้ นไม้
ชนิดเดียวกันในขนาดใกล้ เคียงมาปลูกทดแทน และไม่สามารถเรียกร้ องค่าใช้ จา่ ยจากผู้วา่ จ้ างได้
กำรกำจัดวัชพืช (Weeding)
- ผู้รับเหมาต้ องกาจัดวัชพืชในภาชนะปลูกอย่างสม่าเสมอ โดยการขุดวัชพืชออก และนาไปทาลายทิ ้ง โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อพื ้นที่โดยรอบ
- ห้ ามไม่ให้ ใช้ สารเคมีกาจัดวัชพืชที่มีผลต่อพรรณไม้ อื่นๆ อย่างเด็ดขาด ยกเว้ นแต่เป็ นกรณีพิเศษ
ซึง่ ผู้รับเหมาต้ องแจ้ งภูมิสถาปนิกเป็ นเอกสารทางการ เพื่อขออนุญาตก่อนการดาเนินการ ในกรณีที่ต้นไม้ ตายลง
อันเนื่องมาจากสารเคมีกาจัดวัชพืชข้ างต้ น ผู้รับเหมาจะต้ องรับผิดชอบหาต้ นไม้ ชนิดเดียวกันในขนาดใกล้ เคียง
มาปลูกทดแทน โดยไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยจากผู้วา่ จ้ างได้
กำรคำ้ ยัน (Tree Staking)
- ผู้รับเหมาต้ องติดตังค
้ ้ายันไม้ พมุ่ ล้ อมที่มีขนาดใหญ่ เช่น กล้ วย ต้ นกระดาด หรื อ ไม้ เลื ้อยบางชนิด เพื่อช่วยพยุง
ให้ ต้นไม้ อยูใ่ นแนวตังตรง
้
กำรตัดแต่ งกิ่ง (Tree pruning for maintenance)
- ผู้รับเหมาต้ องตัดแต่งกิ่งที่ตาย หรื ออ่อนแอออกจากทรงพุม่

หมวด 12 กำรตรวจรับงำน (Inspection of Completed Works)
12.1 กำรตรวจรับงำนสนำมหญ้ ำและพืชคลุมดิน การตรวจรับงานสนามหญ้ าขันสุ
้ ดท้ าย ผู้รับจ้ างจะต้ องเตรี ยมการ
ส่งมอบงานดังต่อไปนี ้
12.1.2 กรณีหญ้ าแผ่น หญ้ าแผ่นต้ องเรี ยบสม่าเสมอ เจริ ญงอกงามสมา่ เสมอกันตลอด ทังสนาม
้
ไม่มีวชั พืชอื่น
ปะปนและต้ องทาการตัดหญ้ าก่อนการส่งมอบงาน 1 สัปดาห์ ตัดขอบสนามให้ ตรงตามแบบแปลน
12.1.3 กรณีหญ้ าหว่านเมล็ด สนามหญ้ าจะต้ องเรียบสม่าเสมอ หญ้ าเจริญแผ่คลุมเต็มพื ้นที่อย่างสม่าเสมอ และไม่
มีวชั พืชอื่นขึ ้นปะปน
12.1.4 กรณีการปลูกโดยวิธีแยกหน่อ ต้ องมีหน่อใหม่เจริ ญงอกงามแล้ ว ถอนวัชพืชออกให้ หมด เติมดินในบริ เวณที่
ถูกกัดเซาะพังทะลาย และปลูกซ่อมแซมบริ เวณที่ตาย หมักเพือ่ ทาปุ๋ ยหมักตามขันตอนและวิ
้
ธีการทาปุ๋ ย
หมักในบริ เวณที่เหมาะสมหรื อตามที่ระบุในแบบ ในกรณีที่เกิดข้ อโต้ แย้ งของการตรวจรับงาน ให้ ถือคา
ตัดสินของภูมิสถาปนิกที่ตรวจรับงาน เป็ นอันสิ ้นสุด
12.1.5 กรณีการปลูกโดยการปั กชา พืชคลุมดินที่ปักชาต้ องเจริ ญงอกงามแผ่คลุมเต็มพื ้นที่ ไม่มีวชั พืชขึ ้นปะปน มี
ความแข็งแรงสมบูรณ์เสมอกันทัว่ ทังพื
้ ้นที่ ภายหลังการตรวจรับงานจึงจะเริ่มช่วงการดูแลรักษา 1 ปี และจะ
มีการตรวจรับงานภายหลังครบระยะเวลาดูแลรักษาเป็ นขันสุ
้ ดท้ ายอีกครัง้ หนึง่
12.1.6 การตรวจรับงานต้ นไม้ หรื อไม้ พมุ่
จะกระทาหลังจากการปลูกต้ นไม้ และไม้ พมุ่ เสร็ จและถูกต้ องตามแบบ
ก่อสร้ างและข้ อกาหนด
12.1.7 การตรวจรับงานดูแลรักษา จะกระทาก่อนการส่งมอบงานขันสุ
้ ดท้ าย 1 เดือน
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หมวด 13 กำรส่ งมอบงำนขัน้ สุดท้ ำย (Final Handing Over)
13.1 ภายในระยะเวลา 1 เดือนก่อนการสิ ้นสุดระยะประกันผลงาน จะมีการตรวจสอบและประเมินสภาพโดยทัว่ ไปของ
งานภูมิทศั น์ก่อนการส่งมอบงานขันสุ
้ ดท้ าย ซึง่ เป็ นการตรวจสอบร่วมกันระหว่าง ผู้วา่ จ้ าง ภูมิสถาปนิก ผู้รับเหมา
หลัก และผู้รับเหมาภูมิทศั น์
13.2 หลังจากตรวจสอบแล้ ว ถ้ าผู้วา่ จ้ างและภูมิสถาปนิกมีความเห็นว่างานทุกอย่างกระทาถูกต้ องตามแบบก่อสร้ าง
และข้ อกาหนด ภูมิสถาปนิกจะออกเอกสารรับรองความเสร็ จสมบูรณ์ของงานภูมิทศั น์ทงหมด
ั้
อย่างไรก็ตาม
ผู้รับเหมายังไม่ได้ พ้นจากความรับผิดชอบทังหมดในสั
้
ญญา
13.3 ผู้รับเหมาต้ องส่งสาเนาบันทึกการดูแลรักษาตลอดระยะเวลาประกันผลงาน และคูม่ ือการดูแลรักษางานภูมิทศั น์
ของโครงการนี ้แก่ผ้ วู า่ จ้ างและภูมิสถาปนิก คนละ 1 สาเนา
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