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หลกัการส ารวจและท าแผนที่ 
 

1.  การส ารวจโยงค่าพกิดัและค่าระดับ 
1.1 วัตถุประสงค์   เพื่อหาค่าพิกดัและ / หรือค่าระดบัของหมุดหลกัฐานท่ีสร้างข้ึนใหม่ในเขตงานซ่ึงจะใช้

เป็นค่าอา้งอิงส าหรับงานส ารวจท าแผนท่ี  งานส ารวจทางด้านวิศวกรรม และงานส ารวจเพื่อการก่อสร้าง
โครงการนั้น 

1.2  ลกัษณะของงาน 
1.2.1  งานสร้างหมุดหลกัฐานถาวร (MONUMENTING) 

1.2.1.1  การเลือกทีต่ั้งหมุดหลกัฐาน  
ต าแหน่งท่ีสร้างหมุดหลักฐานต้องพิจารณาเลือกต าแหน่งท่ีเหมาะสม เพื่อให้หมุด

หลกัฐานท่ีสร้างข้ึนมีความมัน่คง ขอ้พิจารณาในการเลือกท่ีตั้งมีดงัน้ี 
▪ เป็นต าแหน่งท่ีมัน่คง แขง็แรง พื้นดินมีการอดัตวัแน่น 
▪ เป็นต าแหน่งท่ียากแก่การท าลาย ควรเลือกสร้างในสถานท่ีราชการ วดั โรงเรียน 
หรือบริเวณท่ีคาดวา่จะไม่มีการก่อสร้างท่ีเป็นอุปสรรคในการใช้หมุดท่ีสร้างข้ึนไม่
ควรสร้างหมุดหลกัฐานถาวรบนไหล่ถนน เพราะอาจถูกท าลายไดง่้าย 

▪ เป็นต าแหน่งท่ีเด่นชดัง่ายต่อการคน้หา 
▪ หมุดคู่ท่ีสร้างข้ึนตอ้งไม่มีส่ิงอ่ืนมาบงัแนวเล็ง ระยะระหวา่งหมุดประมาณ 200–500 
ม. 

▪ กรณีของการสร้างหมุดหลกัฐานเพื่อรังวดัพิกดัดว้ยเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม ให้
เลือกต าแหน่งท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะตอ้งอยูใ่นพื้นท่ีโล่งแจง้ เพื่อให้สามารถรับสัญญาณ
จากดาวเทียม ท่ีโคจรอยูบ่นทอ้งฟ้าไดทุ้กทิศทาง 

1.2.1.2  วสัดุและวธีิการสร้างหมุดหลกัฐาน  
วสัดุท่ีสร้างหมุดหลกัฐานส่วนใหญ่ จะเป็นคอนกรีตท่ีมีส่วนผสมระหวา่ง ปูน – ทราย 

– หิน เป็นอตัราส่วน 1 : 2 : 4  ส่วน วธีิการสร้างแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ 
▪ น าวสัดุไปหล่อในภูมิประเทศ ณ ต าแหน่งท่ีเลือกตามลกัษณะในขอ้ 1.2.1.1 
▪ หล่อหมุดคอนกรีตตามแบบมาตรฐานของส านกัส ารวจฯ ไวก่้อนแลว้น าไปฝัง 
▪ กรณีท่ีมีวตัถุธรรมชาติหรือส่ิงก่อสร้างท่ีมัน่คง เช่น บนยอดเขาท่ีมีก้อนหินใหญ่ 

อาคารคอนกรีต หรือ คอสะพานรถไฟ สามารถใช้เป็นท่ีสร้างหมุดไดโ้ดยสกดัลง
ไปให้ลึกประมาณ 3 – 5 น้ิว เทคอนกรีตและใชห้ัวน๊อตเหล็กหรือหมุดทองเหลือง
เป็น หวัหมุด 
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1.2.1.3  แบบของหมุดหลกัฐาน  
เพื่อให้หมุดหลกัฐานถาวรของงานทุกชนิด และทุกหน่วยงานมีแบบมาตรฐานเดียวกนั 

จึงก าหนดแบบหมุดหลกัฐานถาวรของส านกัส ารวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา เป็น 3 แบบ มีลกัษณะรูปร่าง
และขนาดตาม ผนวก ก. ดงัน้ี 

•  หมุดหลกัฐานถาวรแบบ ก.  
เป็นหมุดหล่อดว้ยคอนกรีตสองชั้น  ผวิหนา้เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีหวัหมุดท าดว้ย

ทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม . ขนาดของหมุด 0.60  0.60  0.70 ม . ตอกเข็มไม้ขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง  3 1  ม. จ านวน 4 ตน้  (ดูรูปผนวก ก. แบบ ก.) 

•   หมุดหลกัฐานถาวรแบบ ข.  
เป็นหมุดหล่อดว้ยคอนกรีต ผวิหนา้เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีหวัหมุดท าดว้ยโลหะ

อยูต่รงกลาง  ขนาดของหมุด 0.30  0.30  0.50 ม. ตอกเขม็ไมข้นาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง   3  1 ม. จ านวน  4   
ตน้  (ดูรูปผนวก ก. แบบ ข.) 

•   หมุดหลกัฐานถาวรแบบ ค.  
เป็นหมุดหล่อดว้ยคอนกรีต มี 2 ลกัษณะ คือ 

▪ หมุดท่อกลม   ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.10  0.30 ม. 
▪ หมุดส่ีเหล่ียม  ขนาด 0.15  0.15  0.30 ม. 

บนผิวหน้าของหมุด ทั้ ง 3 แบบ ให้ระบุช่ือย่อของกรมฯ โดยใช้ค  าว่า “ชป.” และ
หมายเลขหมุด พร้อมกบัอกัษรเตม็หรือยอ่ของโครงการนั้น โดยใหต้วัอกัษรช้ีไปทางทิศเหนือ (ดูรูปผนวก ก.)  

กรณีท่ีไม่สามารถสร้างหมุดหลกัฐานถาวรได ้ให้ใชห้มุดชัว่คราว (TBM : Temporary 
Bench Mark ) ให้ใชห้มุดไมข้นาด 1 1 ยาว 10 – 20  ซม. หรือ ตะปูขนาด 3 ตอกลงบนพื้นดิน หรือ ผิว
ถนน ตามต าแหน่งท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังาน 

1.2.1.4  หมายพยาน (REFERENCE  MARKS) 
เพื่อความสะดวกในการคน้หา หมุดหลกัฐานถาวรแต่ละหมุด จะตอ้งมีหมายพยาน

อยา่งนอ้ย 2 แห่ง หมายพยานน้ีอาจจะเป็นส่ิงก่อสร้างถาวร หรือวตัถุตามธรรมชาติท่ีเด่นชดั ซ่ึงอยูใ่กลห้มุดใน
รัศมีประมาณ 30 ม. วตัถุหมายพยานเหล่าน้ีคาดวา่จะไม่ถูกท าลายหรือสูญหายไป เช่น ตน้ไมใ้หญ่ มุมบา้น เสา
ธง และสามารถวดัระยะระหว่างหมุดกบัหมายพยานไดโ้ดยตรง ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะสามารถหาต าแหน่งของหมุด
โดยวธีิสกดักลบัได ้ในกรณีท่ีหมุดหลกัฐานถูกดินกลบหรือถูกท าลายไป 

1.2.1.5 แบบแสดงรายละเอยีดหมุดหลกัฐาน   (DESCRIPTIONS) 
แบบแสดงรายละเอียดหมุดหลกัฐาน  เป็นแบบบนัทึกรายละเอียดท่ีตั้งและขอ้มูลท่ี

ส าคญัของหมุดหลกัฐาน  เพื่อให้สามารถคน้หาหมุดหลกัฐานนั้นไดง่้าย  ขอ้ความอธิบายรายละเอียดในแบบ
แสดงท่ีตั้งหมุดหลกัฐานตอ้งสั้น   กะทดัรัด   มีใจความท่ีสมบูรณ์และเป็นแบบเดียวกนั  ภาพสเก็ตท่ีตั้งหมุด
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จะตอ้งชัดเจน มีรายละเอียดท่ีจ าเป็นส าหรับค้นหาหมุดเท่านั้ น  เช่น  แสดงวตัถุถาวรท่ีมีลักษณะเด่นตาม
ธรรมชาติ  การแสดงทิศทางตอ้งถูกตอ้ง  รายละเอียดในแบบประกอบดว้ย 

▪ ต าแหน่งทัว่ไป ระบุบริเวณท่ีตั้งของหมุด สถานท่ีตั้งของหมุด ต าบล อ าเภอ จงัหวดั  
รวมทั้งเส้นทางในการเขา้ถึงหมุด  โดยเร่ิมจากจุดท่ีหาง่ายท่ีสุด 

▪ ต าแหน่งท่ีแน่นอน ระบุวตัถุถาวรหรือก่ึงถาวรท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด เช่น อาคารเรียน เสา
ธง ถงัประปา  ตน้ไมใ้หญ่  

▪ ลกัษณะของหมุดหลกัฐาน เช่น เป็นหมุดหลกัฐานถาวรแบบ ข. หมุดสกดับนกอ้น
หิน 

▪ หมายพยาน แสดงลกัษณะของหมายพยาน  ทิศทาง และระยะจากหมุดไปยงัหมาย
พยาน 

▪ หมุดคู่ ใหแ้สดงต าแหน่งและทิศทางของหมุดคู่ไวเ้พื่อสะดวกในการใชง้าน  
เม่ืองานส ารวจของโครงการเสร็จลงแลว้ ให้ตรวจสอบและเพิ่มเติมรายละเอียดขอ้ความต่างๆ 

ในแบบ สร.9 – 11 ให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งท าบญัชีค่าพิกดัและ/หรือค่าระดบัของหมุดทุกหมุด รวมทั้งแผนท่ี
สารบญัแสดงต าแหน่งของหมุด และภาพถ่ายของหมุด แล้วรวบรวมส่งให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เก็บเป็น
หลกัฐานไวใ้ชง้านต่อไป 

1.2.2  งานส ารวจโยงค่าพกิดั 
1.2.2.1  งานรังวดัพกิดัด้วยเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม 

เป็นวธีิการรังวดัเพื่อก าหนดต าแหน่งจากดาวเทียม จี พี เอส  (GPS : Global 
Positioning System) หรือระบบดาวเทียมอ่ืน โดยน าเคร่ืองรังวดัไปตั้งรับสัญญาณท่ีต าแหน่งหมุดหลกัฐาน 
หรือจุดท่ีตอ้งการหาค่าพิกดั ตามเส้นโครงข่ายการรังวดัท่ีไดจ้ดัเตรียมไวล่้วงหนา้ แลว้น าผลการรังวดัมา
ประมวลผลและปรับแกโ้ครงข่าย ค่าพิกดัท่ีค  านวณไดต้อ้งมีค่าพิกดัทางยอีอเดซี (Geodetic Coordinates) และ
ค่าพิกดักริด ย ู ที เอม็ (UTM : Universal Transverse Mercator) บนพื้นหลกัฐานสากล WGS 84  (World 
Geodetic System 1984) และบนพื้นหลกัฐานอินเดียน 2518 (Indian 1975 Datum) 

1.2.2.2  งานวงรอบ (Traverse) 
เป็นวธีิการรังวดั เพื่อค านวณหาพิกดัต าแหน่งของจุดต่างๆ โดยการวดัมุมและวดัระยะ

ท่ีเช่ือมต่อระหว่างจุดในลกัษณะต่อเน่ืองกนั ค่าพิกดัตอ้งค านวณเป็นค่าพิกดักริด ยู ที เอ็ม บนพื้นหลกัฐาน
อินเดียน 2518 หรือพื้นหลกัฐาน WGS 84 

1.2.3  งานส ารวจโยงค่าระดับ (Spirit Levelling) 
เป็นวิธีการรังวดัเพื่อค านวณหาค่าระดบัความสูง (ก าหนดสูง – ผท.ทหาร) ของหมุดหลกัฐาน 

ห รื อ จุ ด ต่ า ง ๆ ซ่ึ ง อ้ า ง อิ ง กั บ พื้ น ร ะ ดั บ น ้ า ท ะ เล ป าน ก ล า ง  (  ร ท ก .  : MEAN SEA LEVEL ) 
โดยการวดัค่าต่างระดบัต่อเน่ืองจาก จุด ถึง จุด ดว้ยกลอ้งระดบัและไมแ้บ่งส่วนม. 
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1.3  ชนิดของงาน 
1.3.1  งานโยงค่าพกิดัด้วยวธีิการวงรอบช้ันที ่2 

1.3.1.1  ข้อก าหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกต้อง 
▪ การวดัมุม 

• ใชก้ลอ้งวดัมุมท่ีมีความละเอียด 1 หรือดีกวา่ 
• จ านวนศูนยข์องการวดั 4 ศูนย ์
• ความต่างของแต่ละศูนยก์บัค่าปานกลางไม่เกิน 5 

▪ การวดัระยะ 
• ใช้เคร่ืองวดัระยะอิเลคทรอนิคส์ ท่ีมีความละเอียด   (5 mm.  5 ppm. D)

หรือดีกวา่ 
• ระยะระหวา่งหมุดไม่นอ้ยกวา่ 200 ม. 
• วดัระยะ 2 เท่ียว ( ไป – กลบั ) ความละเอียดของการวดัระยะ 1 / 15,000 หรือ

ดีกวา่ 
▪ การวดัอาซิมุท ดาราศาสตร์ (ASTRONOMICAL AZIMUTH) 

• ท าการรังวดัอาซิมุท ทุก  20 – 25 มุม 
• จ านวนศูนยข์องการวดั 12 – 16 ศูนย ์
• Probable Error  ของผลปานกลางไม่เกิน 2.0 
• จ านวนแกข้องมุมวงรอบเม่ือตรวจสอบกบัค่าอาซิมุทไม่เกินมุมละ3หรือ

10N (N  เป็นจ านวนมุม) 
• ความคลาดเคล่ือนในการบรรจบทางต าแหน่ง เม่ือปรับแก้มุมแล้วไม่เกิน              

1 / 10,000 
1.3.1.2  การกรุยแนวและสร้างหมุดหลกัฐาน 

▪ คน้หาหมุดหลกัฐานท่ีจะใช้ออกงาน และเขา้บรรจบ ซ่ึงเป็นหมุดหลกัฐานชั้นท่ี 2 
หรือชั้นท่ีสูงกวา่ 

▪ กรุยแนวเส้นวงรอบจากหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแล้ว เข้าเขตโครงการพร้อมทั้ ง
ก าหนดต าแหน่ง ของหมุดวงรอบและต าแหน่งท่ีจะสร้างหมุดหลกัฐานถาวร 

▪ สร้างหมุดหลกัฐานถาวร 
• แบบ ข. เป็นคู่ทุกระยะ 4 – 5 กม. 
• แบบ ค. เป็นคู่ทุกระยะ 2 กม. 

▪ สร้างหมุดชัว่คราว (หมุดไม)้ ทุกหมุดวงรอบ 
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1.3.1.3   การวดัมุมและวดัระยะ 
▪  วดัมุมทุกหมุดวงรอบ 
▪  วดัระยะระหวา่งหมุดวงรอบ 
▪  วดัอาซิมุทดาราศาสตร์ เพื่อควบคุมทิศทางของเส้นวงรอบทุก 20 - 25 มุม 

1.3.1.4   การค านวณ 
▪  ตรวจสอบค่ามุมและระยะใหอ้ยูใ่นเกณฑต์ามขอ้ 1.3.1.1 
▪  ค  านวณค่าพิกดัในระบบพิกดั ย ูที เอม็ 

1.3.2  งานโยงค่าพกิดัด้วยวธีิการวงรอบช้ันที ่3 
1.3.2.1  ข้อก าหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกต้อง 

▪ การวดัมุม 
• ใชก้ลอ้งวดัมุมท่ีมีความละเอียด 1หรือดีกวา่ กรณีท่ีใชก้ลอ้งวดัมุมอีเลคทรอ

นิคส์ตอ้งมีความละเอียด 20 หรือดีกวา่ 
• จ านวนศูนยข์องการวดั 2 ศูนย ์
• ความต่างของแต่ละศูนยก์บัค่าปานกลางไม่เกิน 10 
• สถานีแรกและสถานีสุดทา้ยของการวดัมุมตอ้งไม่เป็นหมุดเดียวกนั 

▪ การวดัระยะ 
• ใชเ้คร่ืองวดัระยะอิเลคทรอนิคส์ หรือโซ่ลานเหล็ก (STEEL TAPE) 
• ความละเอียดของการวดัระยะ 1/7,500 หรือดีกวา่ 

▪ การวดัอาซิมุทดาราศาสตร์  
• ท าการรังวดัอาซิมุท ทุก  30 – 40 มุม 
• จ านวนศูนยข์องการวดั  8 – 12 ศูนย ์
• Probable Error  ของผลปานกลางไม่เกิน 5 
• จ านวนแกข้องมุมวงรอบเม่ือตรวจสอบกบัค่าอาซิมุทไม่เกินมุมละ5หรือ

15N (N  เป็นจ านวนมุม) 
• ความคลาดเคล่ือนในการบรรจบทางต าแหน่ง เม่ือปรับแกมุ้มแลว้ไม่เกิน 

1/5,000 
1.3.2.2  การกรุยแนวและสร้างหมุดหลกัฐาน 

▪ คน้หาหมุดหลกัฐานท่ีจะใชอ้อกงานและเขา้บรรจบ ซ่ึงเป็นหมุดหลกัฐานชั้นท่ี 3 
หรือชั้นท่ีสูงกวา่ 

▪ กรุยแนวเส้นวงรอบจากหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแล้ว เข้าเขตโครงการพร้อมทั้ ง
ก าหนดต าแหน่ง ของหมุดวงรอบและต าแหน่งท่ีจะสร้างหมุดหลกัฐานถาวร 
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▪ สร้างหมุดหลกัฐานถาวร 
• แบบ ข. เป็นคู่ทุกระยะ 4 – 5 กม. 
• แบบ ค. เป็นคู่ทุกระยะ 2 กม. 

▪ สร้างหมุดชัว่คราว (หมุดไม)้ ทุกหมุดวงรอบ 
1.3.2.3   การวดัมุมและวดัระยะ 

▪ วดัมุมทุกหมุดวงรอบ 
▪ วดัระยะระหวา่งหมุดวงรอบ 
▪ วดัอาซิมุทดาราศาสตร์ เพื่อควบคุมทิศทางของเส้นวงรอบทุก 40 มุม หรือนอ้ยกวา่ 

1.3.2.4   การค านวณ 
▪  ตรวจสอบค่ามุมและระยะใหอ้ยูใ่นเกณฑต์ามขอ้ 1.3.2.1 
▪  ค  านวณค่าพิกดัในระบบพิกดั ย ูที เอม็ 

1.3.3  งานโยงค่าระดับ โดยวิธีการระดับช้ันที ่2 
1.3.3.1  ข้อก าหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกต้อง 

▪ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
• ใช้กล้องระดบัอตัโนมติัซ่ึงมีความคลาดเคล่ือนเฉล่ียในการปรับเส้นเล็ง 0.5 ฟิ
ลิบดาหรือ กลอ้ง Tilting ซ่ึงมีความไวของหลอดระดบั 30 ฟิลิบดา ต่อ 2 มม. หรือ
ดีกว่า และประกอบดว้ย Parallel Plate Micrometers และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของการท าระดบัไป – กลบั (Double – run) 1.5 มม./กม. หรือดีกวา่ 

• ใชไ้มแ้บ่งส่วนเมตร ท่ีท าดว้ยโลหะอินวาร์ มีหลอดระดบัฟองกลมประกอบ และ
เหล็กรองรับไมแ้บ่งส่วนเมตร (Ground Plates) 
หรือ 

• ใชก้ลอ้งระดบัดิจิตอล (Digital Level) ซ่ึงมีก าลงัขยายของกลอ้งส่อง (Telescope) 
ไม่น้อยกว่า 30 เท่า และความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการท าระดับไป – กลับ 
(Double – run) 1.5 มม./กม. หรือดีกว่า มีระบบบันทึกข้อมูลภายในตวัเคร่ือง 
(Internal Memory) หรือแผน่บนัทึกขอ้มูล (Memory Card) 

• ใชไ้มแ้บ่งส่วนเมตร  ชนิดแถบรหสั (Bar Code) มีหลอดระดบัฟองกลมประกอบ 
และเหล็กรองรับไมแ้บ่งส่วนเมตร (Ground Plates) 

▪ การปฏิบัติงานสนาม 
• ความยาวของสายการระดบั ไม่เกิน  60  กม. 
• ท าระดบัเท่ียวเดียว (Single Run) ถ้าหมุดหลกัฐานท่ีใช้ออกงานและเขา้บรรจบ     
อยูห่่างกนัไม่เกิน 20 กม. ถา้เกิน 20 กม.ใหท้  าระดบัแบบไป – กลบั 
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• ถา้ไม่มีหมุดหลกัฐานเขา้บรรจบ ให้ท าระดบัแบบไป – กลบั โดยเดินระดบัเท่ียว  
ท ากลบั ผา่นหมุดหลกัฐานทุกหมุดของเท่ียวท าไป 

• แบ่งสายระดบัออกเป็นตอนการระดบัทุกช่วง 1 – 3 กม. 
• ระยะไกลสุดระหวา่งกลอ้งกบัไมแ้บ่งส่วนม. ไม่เกิน 80 ม. 
• ความต่างระหวา่งระยะไมห้นา้และระยะไมห้ลงั ไม่เกิน 10 ม. 
• ความต่างสะสมระหว่างผลรวมระยะไมห้น้า กบัผลรวมระยะไมห้ลงั ของตอน
การระดบัไม่เกิน 10 ม. 

• หมุดออกงาน และหมุดเขา้บรรจบ ตอ้งไม่ใช่หมุดเดียวกนั 
• ความคลาดเคล่ือนระหว่างเท่ียวท าไปกบัเท่ียวท ากลบั หรือในการเขา้ บรรจบ
หมุด ไม่เกิน 8.4 มม.K   (K = ระยะทางเป็นกม.) 

1.3.3.2  การกรุยแนวและสร้างหมุดหลกัฐาน 
▪ คน้หาหมุดหลกัฐาน การระดบัชั้นท่ี 1 หรือชั้นท่ี 2 เพื่อใชอ้อกงานและเขา้บรรจบ 
▪ กรุยแนวสายการระดบั และก าหนดต าแหน่งท่ีจะสร้างหมุดหลกัฐาน 
▪ สร้างหมุดหลกัฐานถาวร 
• แบบ ข. ทุกระยะ 4 – 5 กม. 
• แบบ ค. ทุกระยะ 2 กม. 

1.3.3.3  การวดัระดับ 
▪ เคร่ืองมือ วธีิการรังวดั และการค านวณปรับแกใ้หเ้ป็นไปตามเกณฑก์ าหนดเฉพาะ
ของงานระดบัชั้นท่ี 2 

1.3.4  งานโยงค่าระดับ โดยวิธีการระดับช้ันที ่3 
1.3.4.1  ข้อก าหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกต้อง 

▪ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
• ใชก้ลอ้งระดบัอตัโนมติั หรือกลอ้งTilting ซ่ึงมีความไวของหลอดระดบั 60 ฟิลิป
ดา ต่อ 2 มม. หรือดีกวา่ 

• ใชไ้มแ้บ่งส่วนเมตร แบบธรรมดา 
หรือ 

• ใช้กลอ้งระดบัดิจิตอล (Digital Level) ซ่ึงมีก าลงัขยายของกลอ้งส่อง ไม่นอ้ยกว่า 
24 เท่า และความเบ่ียงเบนมาตรฐานของการท าระดับไป – กลับ 2.0 มม./กม. 
หรือดีกวา่ 

• ใชไ้มแ้บ่งส่วนเมตร ชนิดแถบรหสั (Bar Code) มีหลอดระดบัฟองกลมประกอบ 
และเหล็กรองรับไมแ้บ่งส่วนเมตร (Ground Plates) 
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▪ การปฏิบัติงานสนาม 
• ความยาวของสายการระดบั ไม่เกิน  40  กม. 
• ท าระดบัเท่ียวเดียว (Single Run) ถา้หมุดหลกัฐานท่ีใชอ้อกงานและเขา้บรรจบ 
อยูห่่างกนัไม่เกิน 20 กม. ถา้เกิน 20 กม.ใหท้ าระดบัแบบไป – กลบั 

• ถา้ไม่มีหมุดหลกัฐานเขา้บรรจบ ให้ท าระดบัแบบไป – กลบั  โดยเดินระดบัเท่ียว 
ท ากลบั ผา่นหมุดหลกัฐานทุกหมุดของเท่ียวท าไป 

• แบ่งสายการระดบัออกเป็นตอน ความยาวตอนละ 1 – 3 กม. 
• การอ่านค่าระดับให้อ่านทั้งสามสายใย คือ สายใยบน ( U ) สายใยกลาง ( M ) 
และสายใยล่าง ( L ) โดยให้ ผลบวกของสายใยบนกบัสายใยล่าง เทียบกบั 2เท่า
ของสายใยกลาง ตอ้งไม่เกิน 2 มม. 

• ระยะไกลสุดระหวา่งกลอ้งกบัไมร้ะดบั ไม่เกิน 100 ม. 
• หมุดออกงาน และหมุดบรรจบตอ้งไม่ใช่หมุดเดียวกนั 
• ความคลาดเคล่ือนระหวา่งเท่ียวท าไปกบัเท่ียวท ากลบั และในการเขา้บรรจบหมุด
ไม่เกิน 12 มม.K  (K= ระยะทางเป็น กม.) 

1.3.4.2  การกรุยแนวและสร้างหมุดหลกัฐาน 
▪ คน้หาหมุดหลกัฐาน การระดบัชั้นท่ี 3 หรือชั้นสูงกวา่ เพื่อใชอ้อกงานและเขา้
บรรจบ 

▪ กรุยแนวสายการระดบั และก าหนดต าแหน่งท่ีจะสร้างหมุดหลกัฐาน 
▪ สร้างหมุดหลกัฐานถาวร 
• แบบ ข. ทุกระยะ 4 – 5 กม. 
• แบบ ค. ทุกระยะ 2 กม. 

1.3.4.3  การวดัระดับ 
▪ เคร่ืองมือ วธีิการวดั และค านวณปรับแกใ้หเ้ป็นไปตามเกณฑก์ าหนดของงาน
ระดบัชั้นท่ี 3 

2. การส ารวจท าแผนทีท่างพืน้ดิน 
2.1  การส ารวจท าแผนทีโ่ครงการชลประทาน (มาตราส่วน 1 : 10,000 เส้นช้ันความสูง ช้ันละ 1 ม.) 

2.1.1  วัตถุประสงค์ เพื่อท าแผนท่ีรายละเอียดและเส้นชั้นความสูงของภูมิประเทศ ส าหรับใช้ในการ
พิจารณาวางโครงการ การพิจารณาความเหมาะสม การออกแบบเบ้ืองตน้ ของโครงการชลประทานและ
กิจกรรมอ่ืนๆ  

▪ ท าการส ารวจรายละเอียดภูมิประเทศ เช่น ล าน ้ า, ล าห้วย, คลอง, บ้าน, วดั, ปูชนียสถาน,  
โรงเรียน, อาคารส าคญัๆ, ถนน, ไร่, นา, สวน ฯลฯ 
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▪ ท าการส ารวจระดบัความสูงของภูมิประเทศครอบคลุมพื้นท่ีโครงการ  เพื่อน ามาใช้ในการ
พิจารณาก าหนดชนิด  ขนาดของอาคารบริเวณหวังาน  ระบบการส่งน ้ า  ระบบการระบายน ้ า 
และอาคารประกอบอ่ืนๆ 

2.1.2  ลกัษณะของงาน 
2.1.2.1  การเตรียมงานเบ้ืองต้น 

▪ จัดหาแผนท่ีมาตราส่วน  1 : 50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร มาก าหนดขอบเขต
โครงการ โดยก าหนดขอบระวางเป็นวง วงหน่ึงมีพื้นท่ีไม่เกิน 8 กม.2  

▪ ก าหนดขอบระวาง ให้ก าหนดแนววงรอบไปทางทิศเหนือ – ใต ้ยาว 4 กม. และไป
ทางทิศตะวนัออก – ตก ยาว 2 กม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ 

▪ จดัหาค่าพิกดั ค่าระดบั และหมายพยานของหมุดหลกัฐานในบริเวณใกลเ้คียง เพื่อ
ใชเ้ป็นค่าอา้งอิง 

▪ พล็อตค่าพิกดัและค่าระดบัของหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแลว้  ลงในแผนท่ี 
▪ ค านวณปริมาณงานท่ีจะต้องด าเนินการ เพื่อตั้ งประมาณการ และวางแผนงาน
ส ารวจ 

▪ จดัท าแผนท่ีสารบญั (Index Map) มาตราส่วนตามความเหมาะสม เพื่อประกอบการ
เขียนแผนท่ี และรายงานความกา้วหนา้ของงาน 

▪ จดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์การส ารวจ  ใหเ้หมาะสมกบังาน 
2.1.2.2  การส ารวจงานวงรอบและงานระดับ 

▪ ท าการโยงค่าพิกดัและค่าระดบั จากหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแลว้อย่างน้อย 2 หมุด 
ไปยงัมุมระวางท่ีก าหนดไวต้อนตน้ จากนั้นให้วางแนววงรอบ และระดบัสายหลกั
ครอบคลุมพื้นท่ีกรอบนอก โดยวธีิการวงรอบและระดบัชั้นท่ี 2 แต่ถา้ไม่มีเคร่ืองมือ
ส าหรับงานชั้นท่ี 2 ก็ใหอ้นุโลมท าโดยวธีิการวงรอบและระดบัชั้นท่ี 3 ได ้

▪ วางแนววงรอบและระดบัสายรองตามขอบระวางท่ีก าหนดในขอ้ 2.1.2.1 แลว้เขา้
บรรจบเป็นวงๆ  โดยวิธีการวงรอบและระดบัชั้นท่ี 3   พร้อมฝังหมุดหลกัฐานถาวร 
แบบ ข.เป็นคู่ๆ ไวทุ้กมุมของระวาง 

▪ วางแนววงรอบและระดบัเลียบตามล าน ้ าสายส าคญัๆ ตามถนน ทางรถไฟ(ถ้ามี) 
และฝังหมุดหลกัฐานแบบ ค. เป็นคู ่ตรงบริเวณเส้นวงรอบขอบระวางตดัผา่นไวด้ว้ย 

▪ ก าหนดจุดตามแนววงรอบขอบระวางดา้นทิศเหนือ–ใต ้และตอกหมุดไมทุ้กระยะ  
200 ม.  เพื่อใชส้ าหรับการออกหรือเขา้บรรจบในการส ารวจแนวเส้นซอย 

▪ วางแนวเส้นซอย โดยออกจากหมุดไมท่ี้ตอกไวแ้ลว้ ไปตามแนวทิศตะวนัออก–ตก 
โดยให้ตั้งฉากกบัเส้นขอบระวางทิศเหนือ–ใต ้ดว้ยเข็มทิศ หรือออกฉากดว้ยกลอ้ง
วดัมุม แลว้กรุยแนวเส้นซอยวดัระยะ และปักหมุดไมทุ้ก ระยะ 40 – 50 ม. 
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▪ วดัระยะความคลาดเคล่ือนของแนวเส้นซอย ท่ีเขา้บรรจบหมุด ณ ขอบระวางตรง
ขา้ม วา่เป็นระยะห่างเท่าใด และบนัทึกไว ้  เพื่อน ามาพล็อตแนวเส้นซอยใหถู้กตอ้ง
ตามความเป็นจริง แลว้วดัระยะรวมสุดทา้ยของเส้นซอยนั้น เพื่อค านวณหาจ านวน
แกแ้ต่ละจุด โดยวธีิเฉล่ียในการพล็อตจุดระดบัของเส้นซอย 

▪ รังวดัระดบัตามแนวเส้นซอย ทุกระยะ 40 – 50 ม. หรือ ณ จุดท่ีมีระดบัภูมิประเทศ
เปล่ียนแปลงมาก โดยวธีิการระดบัชั้นท่ี 3 

2.1.2.3  การฝังหมุดหลกัฐาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการสร้างหมุดหลกัฐาน ขอ้ 1.2.1 และเพื่อ
ป้องกนัการถูกท าลาย ถึงแมว้า่จะเป็นหมุดหลกัฐานมุมระวางก็อนุโลมใหเ้ล่ือนไปยงัต าแหน่งท่ีปลอดภยัได ้
เช่น คนันา หรือมุมเขตท่ีดิน 

2.1.2.4  การเกบ็รายละเอยีดภูมิประเทศ 
▪ เก็บรายละเอียดพร้อมนามศพัท์ตามแนวทั้งสองข้างเส้นส ารวจ โดยวิธีออกฉาก

หรือส่องสกดัรายละเอียดต่อไปน้ี 
• อาคารส าคญัๆ เช่น สถานท่ีราชการ วดั โรงเรียน หมู่บา้น ป่าชา้ โบสถฝ์ร่ัง เจดีย ์
สะพาน  อาคารชลประทาน  แนวเหมือง  ฝายราษฎร ฯลฯ 

• รายละเอียดทัว่ไป เช่น ไร่ นา ป่า สวน ล าน ้า ล าหว้ย หนอง บึง คลอง ท่ีชายเลน   
เขตหมู่บา้น  เขตอุตสาหกรรม  เขตป่าสงวน ฯลฯ 

• ใหใ้ชภ้าพถ่ายประกอบในการลงรายละเอียด (ถา้มี) 
2.1.2.5  การเขียนแผนที่ 

▪ จดัท าแผ่นระวางแผนท่ี ขนาด 60  100 ซม. โดยใช้กระดาษโพลีเอสเตอร์แบ่ง
ออกเป็นตารางๆละ 10  10 ซม. 

▪ ลงต าแหน่งหมุดหลกัฐานในแผน่ระวาง  ตามค่าพิกดัท่ีค  านวณตรวจสอบแลว้ และ
เขียนรายละเอียดภูมิประเทศ  และเส้นชั้นความสูง 

▪ เขียนรายละเอียดขอบระวางแผนท่ี เช่น  สารบญัแผ่นต่อ  ศูนยก์ าเนิด  หมายเหตุ
รายละเอียดการส ารวจ ฯลฯ ตามแบบท่ีส านกัส ารวจดา้นวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
ก าหนด ในภาคผนวก ค. 

  2.2  การส ารวจแผนทีบ่ริเวณอ่างเกบ็น า้ (มาตราส่วน 1: 10,000 เส้นช้ันความสูงช้ันละ 1 – 2 ม.) 
 2.2.1 วตัถุประสงค์ เพื่อท าแผนท่ีรายละเอียด และระดบัความสูงของภูมิประเทศบริเวณท่ีจะสร้างอ่าง

เก็บน ้า ( Reservoir ) และใชใ้นการ : - 
▪ ก าหนดขอบเขตบริเวณน ้าท่วม 
▪ พิจารณาวางโครงการสร้างเข่ือนเก็บกกัน ้ า  ค  านวณความจุ และพื้นท่ีผิวน ้ าของอ่างเก็บน ้ า 
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณอ่างเก็บน ้านั้น ๆ 
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2.2.2  ลกัษณะของงาน 
2.2.2.1  การเตรียมงานเบ้ืองต้น 

▪ จดัหาแผนท่ีมาตราส่วน 1 : 50,000 หรือใหญ่กว่า มาก าหนดพื้นท่ีส ารวจให้มีค่า
ระดบัสูงกวา่ระดบัน ้าสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 5 ม. โดยอาศยัค่าระดบัของเส้นชั้นความสูง
ในแผนท่ีเป็นหลกั 

▪ ก าหนดแนววงรอบขอบอ่าง แนววงรอบสองฝ่ังตามล าน ้ าสายใหญ่ และล าน ้ าสาขา
ตามความเหมาะสมหรือถา้มีเส้นทางรถยนต ์ทางเกวียน ก็ให้ก าหนดแนววงรอบให้
ต่อเน่ืองเป็นวงๆ ไวด้ว้ย 

▪ จดัหาค่าพิกดั ค่าระดบัและหมายพยานของหมุดหลกัฐานในบริเวณใกลเ้คียงเพื่อใช้
เป็นค่าอา้งอิง 

▪ ค านวณปริมาณงานส าหรับตั้งประมาณการ และวางแผนงานส ารวจ 
▪ จดัท าแผนท่ีสารบญั (Index  Map) มาตราส่วนตามความเหมาะสม เพื่อประกอบการ
เขียนแผนท่ี และรายงานความกา้วหนา้ของงาน 

▪ จดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์การส ารวจท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกบังาน 
2.2.2.2  การส ารวจงานวงรอบและงานระดับ 

▪ ท าการโยงค่าพิกดัและค่าระดบัจากหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแลว้ อย่างน้อย 2 หมุด 
ไปยงัขอบอ่างหรือหวังานเข่ือน ท่ีก าหนดไวต้อนตน้ จากนั้นใหว้างแนววงรอบ และ
ระดบัรอบขอบอ่างโดยอาศยัค่าระดบัท่ีก าหนดไวใ้นชั้นตน้เป็นหลกั โดยวิธีการ
วงรอบและระดบัชั้นท่ี 3 

▪ วางแนววงรอบและระดบั เลียบล าน ้ าทั้ง 2 ฝ่ัง (ถา้ล าน ้ าใหญ่) หรือตามถนน, ทางน ้ า
และล าน ้ าสาขา ตามความเหมาะสม และเขา้บรรจบกนัเป็นวง โดยวิธีการวงรอบ
และการระดับชั้นท่ี 3 พร้อมฝังหมุดหลักฐานถาวร แบบ ข. เป็นคู่ไวทุ้กวงท่ีเข้า
บรรจบ ฝังหมุดหลกัฐานถาวรแบบ  ค. (หมุดท่อ) เป็นคู่ทุกระยะ 2 กม. 

▪ ส าหรับร่องน ้ าหรือทางน ้ าซ่ึงไม่มีลกัษณะเป็นล าน ้ า ให้ท าการเก็บรายละเอียดโดย
การวดัมุมวดัระยะออกจากหมุดคู่ของเส้นฐานเลียบล าน ้ าสายหลกัหรือล าน ้ าสาขา
ไปตามร่องน ้ าหรือทางน ้ านั้ นๆ จนถึงระดับน ้ าสูงสุดของอ่างเก็บน ้ าท่ีก าหนด 
ก าหนดเส้นซอยตามแนวเส้นฐานทุกระยะประมาณ 200ม. ให้ตั้ งฉากกับแนว
ศูนยก์ลางร่องน ้ าหรือทางน ้ า เดินระดบัปีกเส้นซอยทั้งสองขา้งให้ถึงระดบัท่ีสูงกว่า
ระดบัน ้าสูงสุดของอ่างเก็บน ้าท่ีก าหนด  ประมาณ 3-5 ม. 

▪ ก าหนดจุดและตอกหมุดไม ้ เพื่อออกเส้นซอย  ทุกระยะประมาณ 200 ม.โดยอาศยั   
เส้นฐานเลียบล าน ้า หรือเส้นฐานรอบขอบอ่าง 
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▪ กรุยแนวเส้นซอย ท่ีก าหนดไวข้้างต้น  ด้วยเข็มทิศ หรือกล้องวดัมุมไปทางทิศ
ตะวนัออก – ตะวนัตก หรือ เหนือ – ใต ้หรือให้แนวท่ีกรุยนั้นตดัขวางกบัเส้นชั้น
ความสูงเป็นส่วนใหญ่ของขอบอ่างเก็บน ้ านั้นๆ หรืออาจจะให้ตั้งฉากกบัศูนยก์ลาง
ล าน ้ าก็ได้ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อให้ได้มาซ่ึงความต่างของจุด
ระดบัมากท่ีสุด 

▪ การวดัระยะและการท าระดบั ท าเช่นเดียวกบัขอ้ 2.1.2.2   และให้ท า B.M. (Bench 
Mark) ไวต้ามโคนตน้ไมร้อบขอบอ่างดว้ย เพื่อเป็นประโยชน์ในการส ารวจกนัเขต
ขอบอ่างเก็บน ้า หรือการถางป่าบริเวณท่ีถูกน ้าท่วม ต่อไป 

2.2.2.3  การเกบ็รายละเอยีดภูมิประเทศ 
▪ เก็บรายละเอียดพร้อมนามศพัท์ตามแนวทั้งสองข้างเส้นส ารวจ โดยวิธีออกฉาก

หรือส่องสกดัรายละเอียดต่อไปน้ี 
• อาคารส าคญัๆ เช่น สถานท่ีราชการ วดั โรงเรียน หมู่บา้น ป่าชา้ โบสถฝ์ร่ัง เจดีย ์
สะพาน  อาคารชลประทาน  แนวเหมือง  ฝายราษฎร ฯลฯ 

• รายละเอียดทัว่ไป เช่น ไร่ นา ป่า สวน ล าน ้า ล าหว้ย หนอง บึง คลอง ท่ีชายเลน   
เขตหมู่บา้น  เขตอุตสาหกรรม  เขตป่าสงวน ฯลฯ 

• ใหใ้ชภ้าพถ่ายประกอบในการลงรายละเอียด (ถา้มี) 
▪ ใหบ้นัทึกเพิ่มเติมเก่ียวกบั ประเภทป่าไมแ้ละพืชพนัธ์ุ 

2.2.2.4  การเขียนแผนที่ 

▪ จดัท าแผ่นระวางแผนท่ี ขนาด 60  100 ซม. โดยใช้กระดาษโพลีเอสเตอร์แบ่ง
ออกเป็นตารางๆละ 10  10 ซม. 

▪ ลงต าแหน่งหมุดหลกัฐานในแผน่ระวาง  ตามค่าพิกดัท่ีค  านวณตรวจสอบแลว้ และ
เขียนรายละเอียดภูมิประเทศ  และเส้นชั้นความสูง 

▪ เขียนรายละเอียดขอบระวางแผนท่ี เช่น  สารบญัแผ่นต่อ  ศูนยก์ าเนิด  หมายเหตุ
รายละเอียดการส ารวจ ฯลฯ ตามแบบท่ีส านกัส ารวจดา้นวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
ก าหนด ในภาคผนวก ค. 

▪ เส้นชั้นความสูงปิดท่ีระดบั…...ม.(รทก.) ตามความตอ้งการของ……(หน่วยงานท่ี
ขอ) 

  2.3 การส ารวจเพ่ือท าแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000 หรือ 1 : 5,000 เส้นช้ันความสูง ช้ันละ 0.25 - 1.00 ม.      
โดยวธีิเส้นซอย 

 2.3.1 วตัถุประสงค์ เพื่อส ารวจท าแผนท่ีรายละเอียด และระดบัความสูงของภูมิประเทศ ในกรณี
ต่อไปน้ี 

2.3.1.1  แผนทีบ่ริเวณอ่างเก็บน า้  ซ่ึงมีพื้นท่ีผวิน ้าท่ีระดบัเก็บกกัไม่เกิน 15  กม2 
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2.3.1.2  แผนทีภู่มิประเทศโครงการขนาดเลก็ เพื่อใชใ้นการออกแบบ 
2.3.1.3 แผนทีภู่มิประเทศบริเวณทีไ่ม่มีภาพถ่ายหรือบริเวณทีไ่ม่สามารถ Identify จุดได้ 

แสดงเส้นชั้นความสูงชั้นละ 25 ซม. หรือใชใ้นการออกแบบงานจดัรูปท่ีดิน  งานพฒันาในแปลงนา ฯลฯ 
2.3.2  ลกัษณะของงาน 

2.3.2.1  การเตรียมงานเบ้ืองต้น 
▪ จัดหาแผนท่ีมาตราส่วน  1:50,000 หรือใหญ่กว่า มาก าหนดขอบเขตโครงการ            
โดยก าหนดเป็นวง  วงหน่ึงมีพื้นท่ีไม่เกิน 1  2 กม. โดยใหเ้ส้นซอยยาว 1 กม. 

▪ ก าหนดขอบระวาง โดยการวางแนววงรอบสายหลกั ขนาด 2  4 กม. 
▪ จดัหาค่าพิกดั  ค่าระดบั  และหมายพยานของหมุดหลกัฐาน ในบริเวณใกลเ้คียงเพื่อ
ใชเ้ป็นค่าอา้งอิง 

▪ พล็อตค่าพิกดั และค่าระดบัของหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแลว้ลงในแผนท่ี 
▪ จดัท าแผนท่ีสารบญั (Index Map) มาตราส่วนตามความเหมาะสมเพื่อประกอบการ
เขียนแผนท่ี และอุปกรณ์การส ารวจท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกบังาน 

2.3.2.2  การส ารวจงานวงรอบและงานระดับ 
▪ ท าการโยงค่าพิกัดและค่าระดับจากหมุดหลักฐานท่ีทราบค่าแล้ว ไปยงัมุมขอบ
ระวางท่ีก าหนดไวต้อนต้น  จากนั้นให้วางแนววงรอบและแนวระดับสายหลัก 
ครอบคลุมพื้นท่ีกรอบนอก โดยวิธีการวงรอบและระดับชั้ นท่ี 3 พร้อมฝังหมุด
หลกัฐานถาวรแบบ ข. เป็นคู่  ตามแนววงรอบสายหลกั  ทุก 4 กม. 

▪ วางแนววงรอบ และระดบัสายรองตามขอบระวางท่ีก าหนดไว ้ในขอ้2.3.2.1 ให้เขา้
บรรจบเป็นวงๆ ขนาด 1  2 กม. โดยวธีิการวงรอบและระดบัชั้นท่ี 3 พร้อมฝังหมุด
หลักฐานถาวรแบบ ค . ไวเ้ป็นคู่ทุกมุมของขอบระวาง  หรือบริเวณใกล้เคียงท่ี
ปลอดภยั 

▪ วางแนววงรอบและระดบั เลียบตามล าน ้ าสายส าคญัๆ ตามถนน ทางรถไฟ(ถา้มี) 
และฝังหมุดหลกัฐานถาวรแบบ ค. เป็นคู่ ตรงบริเวณเส้นวงรอบขอบระวางตดัผ่าน
ไวด้ว้ย 

▪ ก าหนดจุดและตอกหมุดไมเ้พื่อออกเส้นซอยตามแนววงรอบขอบระวางทุก ระยะ    
80  ม. 

▪ วางแนวเส้นซอยให้ตั้งฉากกบัเส้นขอบระวาง  ดว้ยเข็มทิศหรือกลอ้งวดัมุม แลว้วดั
ระยะตามแนวเส้นซอยท่ีกรุยไว ้ พร้อมทั้งปักหมุดไมทุ้กระยะ 40  ม. 

▪ วดัระยะความคลาดเคล่ือน  ของแนวเส้นซอยท่ีเขา้บรรจบหมุด ณ ขอบระวางตรง
ขา้มว่าเป็นระยะห่างเท่าใด  และบนัทึกไวเ้พื่อน ามาพล็อตแนวเส้นซอยให้ถูกตอ้ง
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ตามความเป็นจริง แลว้วดัระยะรวมสุดทา้ยของเส้นซอยนั้น เพื่อค านวณหาจ านวน
แกแ้ต่ละจุดโดยวธีิเฉล่ีย ในการพล็อตจุดระดบัของเส้นซอย 

▪ รังวดัระดบัตามแนวเส้นซอยทุกระยะ 40 ม. โดยวิธีการระดบัชั้นท่ี 3 ส าหรับกรณี
ท าแผนท่ีเพื่อใช้ในงานพัฒนาในแปลงนา ต้องรังวดัระดับ ณ  จุดท่ีมีค่าระดับ
เปล่ียนแปลงมากกวา่ 25 ซม. ดว้ย 

2.3.2.3  การฝังหมุดหลักฐาน ให้เป็นไปตามหลกัการสร้างหมุดหลกัฐาน ขอ้ 1.2.1 และเพื่อ
ป้องกนัการถูกท าลาย ถึงแมว้า่จะเป็นหมุดหลกัฐานมุมระวางก็อนุโลมให้เล่ือนไปยงัต าแหน่งท่ีปลอดภยัได ้
เช่น คนันา หรือมุมเขตท่ีดิน 

2.3.2.4  การเกบ็รายละเอยีดภูมิประเทศ 
▪ เก็บรายละเอียดพร้อมนามศพัท์ตามแนวทั้งสองข้างเส้นส ารวจ โดยวิธีออกฉาก

หรือส่องสกดัรายละเอียดต่อไปน้ี 
• อาคารส าคญัๆ เช่น สถานท่ีราชการ วดั โรงเรียน หมู่บา้น ป่าชา้ โบสถฝ์ร่ัง เจดีย ์
สะพาน  อาคารชลประทาน  แนวเหมือง  ฝายราษฎร ฯลฯ 

• รายละเอียดทัว่ไป เช่น ไร่ นา ป่า สวน ล าน ้า ล าหว้ย หนอง บึง คลอง ท่ีชายเลน   
เขตหมู่บา้น  เขตอุตสาหกรรม  เขตป่าสงวน ฯลฯ 

• ใหใ้ชภ้าพถ่ายประกอบในการลงรายละเอียด (ถา้มี) 
▪ แต่ถา้เป็นการส ารวจท าแผนท่ีอ่างเก็บน ้ า ให้บนัทึกเพิ่มเติมเก่ียวกบั ประเภทป่าไม้

และพืชพนัธ์ุ ดว้ย 
2.3.2.5  การเขียนแผนที่ 

▪ จดัท าแผ่นระวางแผนท่ี ขนาด 60  100 ซม. โดยใช้กระดาษโพลีเอสเตอร์แบ่ง
ออกเป็นตารางๆละ 10  10 ซม. 

▪ ลงต าแหน่งหมุดหลกัฐานในแผน่ระวาง  ตามค่าพิกดัท่ีค  านวณตรวจสอบแลว้ และ
เขียนรายละเอียดภูมิประเทศ  และเส้นชั้นความสูง 

▪ เขียนรายละเอียดขอบระวางแผนท่ี เช่น  สารบญัแผ่นต่อ  ศูนยก์ าเนิด  หมายเหตุ
รายละเอียดการส ารวจ ฯลฯ ตามแบบท่ีส านกัส ารวจดา้นวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
ก าหนด ในภาคผนวก ค. 

2.4  งานส ารวจรายละเอียดภูมิประเทศ เพ่ือท าแผนที่มาตราส่วน 1 : 4,000 หรือมาตราส่วน 1 : 5,000 เส้น
ช้ันความสูงช้ันละ 25 ซม. โดยใช้แผนที่ภาพถ่าย มาตราส่วน 1 : 4,000 หรือ 1 : 5,000 ประกอบการส ารวจจุด
ระดับภูมิประเทศ (Spot Height  Survey)  

2.4.1 วตัถุประสงค์ เพื่อท าแผนท่ีส าหรับการออกแบบ การจดัรูปท่ีดินและการพฒันาในแปลงนา ฯลฯ 
โดยอาศัยกรรมวิธีการผลิตแผนท่ีจากภาพถ่ายทางอากาศ (Photogrammetry) ผลิตเป็นแผนท่ีภาพดัดแก ้
(Rectified Photo) หรือแผนท่ีภาพออโธ (Ortho Photo) มาตราส่วน 1 : 4,000 หรือมาตราส่วน 1 : 5,000 แลว้น า
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แผนท่ีน้ีไปส ารวจระดบัภูมิประเทศของจุดต่างๆ ท่ีเห็นเด่นชดับนแผนท่ี โดยวิธี Identify น ามาเขียนเส้นชั้น
ความสูงชั้นละ 25 ซม. ต่อไป 

2.4.2  ลกัษณะของงาน 
2.4.2.1  การเตรียมงานเบ้ืองต้น 

▪ จดัหาแผนท่ีสารบญั (Index Map) มาตราส่วน 1 : 50,000 หรือเล็กกว่า มาก าหนด
ขอบเขตพื้นท่ีท่ีจะท าการส ารวจ 

▪ จดัหาภาพดดัแกม้าตราส่วน 1 : 4,000 หรือ 1 : 5,000 มากนัขอบเขตท่ีจะตอ้งส ารวจ
ของแต่ละภาพใหต่้อเน่ืองกนั 

▪ ก าหนดขอบเขตบล็อกใหญ่ (Main  Block) ลงในภาพขนาดพื้นท่ีไม่เกิน 1,000 ไร่ 
ตามแนวทิศเหนือ – ใต ้และตะวนัออก – ตก โดยประมาณ หรืออาศยัแนวถนน ทาง 
และแนวคลองส่งน ้า เป็นขอบเขตบล็อก 

▪ ก าหนดขอบเขตบล็อกเล็ก (Sub Block) ลงในบล็อกใหญ่ ขนาดพื้นท่ีไม่เกิน 30 ไร่ 
โดยอาศยัคนันาท่ีเห็นเด่นชดั  หรือก าหนดจากตารางเส้นกริด 

▪ จดัหาค่าพิกดั  ค่าระดบั  และหมายพยานของหมุดหลกัฐานในบริเวณท่ีจะท าการ
ส ารวจหรือบริเวณใกลเ้คียง  เพื่อใชเ้ป็นค่าอา้งอิง 

▪ พล็อตค่าพิกดั  และค่าระดบัของหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแลว้  ลงในภาพดดัแก ้และ
แผนท่ีสารบญั 

▪ ค านวณปริมาณงานท่ีตอ้งด าเนินการ เพื่อตั้งงบประมาณและวางแผนงานส ารวจ 
▪ จดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์การส ารวจท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกบังาน 

2.4.2.2  การฝังหมุดหลกัฐาน 
▪ ฝังหมุดหลกัฐานถาวรแบบ ข. ทุกระยะ 4 กม. ในต าแหน่งท่ีมัน่คงและเหมาะสม 
▪ ฝังหมุดหลกัฐานถาวรแบบ ค. ทุกมุมบล็อกใหญ่ และตามอาคารชลประทาน ( ถา้มี 

)ควรท าเป็น หมุดสกดัพร้อมกบัท าหมายพยานของหมุดไวด้ว้ย 

▪ ตอกหมุดไมข้นาด 11 ทุกมุมบล็อกเล็ก  และปักหลกัไม ้ไวเ้ป็นท่ีหมาย 
2.4.2.3  การรังวดัระดับ 

▪ ฝังหมุดหลกัฐานถาวรแบบ ข. ทุกระยะ 2 กม. ตามแนวเส้นฐาน 
▪ โยงค่าระดบัจากหมุดหลกัฐานใกลเ้คียงท่ีทราบค่าแลว้  ไปยงัหมุดหลกัฐานท่ีสร้าง
ไวทุ้กหมุดและหมุดไม ้ เฉพาะตามแนวขอบเขตบล็อกใหญ่  ดว้ยวิธีการระดบัชั้นท่ี 
3 

▪ รังวดัค่าระดับของจุดท่ีเห็นเด่นชัดภายในบล็อกเล็ก ให้มีจ  านวนเพียงพอโดยถือ
เกณฑ์ระยะห่างของแต่ละจุดระดบัประมาณ 60 – 80 ม.  หรือข้ึนอยูก่บัสภาพความ
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ลาดเทของภูมิประเทศ  และค่าความสูงต่าง ของระดบัแต่ละจุดไม่เกิน 25  ซม. ถ้า
เกินจะตอ้งเพิ่มจุดระดบัแทรก 

▪ การอ่านค่าระดบั ใหอ่้านสามสายใย และอ่านค่ามุมราบประกอบดว้ย 
▪ รังวดัค่าระดบั ตล่ิง ซ้าย – ขวา – กลาง หลงัคนัของคูน ้ าและหลงัท่อลอด ท่อระบาย
น ้า ฯลฯ 

▪ การส ารวจระดบัจะตอ้งออกและเขา้บรรจบหมุดหลกัฐานอยา่งนอ้ย 2 หมุด 
2.4.2.4  การเกบ็รายละเอยีดภูมิประเทศ 

▪ จ าแนกประเภทและนามศพัท์ของรายละเอียด ท่ีปรากฏบนแผนท่ีภาพถ่ายและ          
เก็บรายละเอียดท่ีเกิดข้ึนใหม่หรือเปล่ียนแปลงสภาพ  ในภูมิประเทศ 

2.4.2.5  การเขียนแผนที่ 
▪ การเขียนแผนท่ีแสดงรายละเอียดภูมิประเทศ เส้นชั้นความสูงชั้นละ 25 ซม. เพื่อ
แสดงลกัษณะความสูงต ่าของพื้นท่ีภูมิประเทศ 

▪ ในกรณีท่ีสงสัยการก าหนดจุดจากสนาม (โดยวธีิ Identify) ให้น าค่ามุมและระยะมา
ตรวจสอบ 

▪ เขียนค่าระดบัของหมุดหลกัฐาน และอาคารชลประทานต่างๆ ท่ีไดรั้งวดัไว ้
2.5  การส ารวจแผนทีหั่วงาน มาตราส่วน 1:1,000 ถึง 1:2,000 เส้นช้ันความสูง ช้ันละ 0.25 ม. หรือ 1.00 ม. 

2.5.1 วัตถุประสงค์ เพ่ือท าแผนที่รายละเอียดและระดับความสูงของภูมิประเทศ ณ บริเวณท่ีจะสร้าง
เข่ือน ท านบ ฝาย ท่ีท าการ บา้นพกั ฯลฯ ส าหรับใชใ้นการพิจารณาออกแบบท่ีตั้งอาคารชลประทานนั้น ๆ 

2.5.2  ลกัษณะของงาน 
2.5.2.1  การเตรียมงานเบ้ืองต้น 

▪ เตรียมแผนท่ีโครงการท่ีส านกัออกแบบฯก าหนดขอบเขตและท่ีตั้งอาคารต่างๆ 
▪ จดัหาค่าพิกัด ค่าระดับและหมายพยานของหมุดหลักฐานในขอบเขตงานหรือ
บริเวณใกลเ้คียง เพื่อใชเ้ป็นค่าอา้งอิง 

▪ พล็อตค่าพิกดั และค่าระดบัของหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแลว้  ลงในแผนท่ีโครงการ 
▪ ค านวณปริมาณงานท่ีจะตอ้งด าเนินการ เพื่อตั้งงบประมาณและวางแผนงานส ารวจ 

 2.5.2.2  การส ารวจงานวงรอบและงานระดับ 
▪ ท าการโยงค่าพิกดั และค่าระดบัจากหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแลว้ไปยงัขอบเขตหัว
งานท่ีส านกัออกแบบฯ ก าหนด โดยวธีิการวงรอบและระดบัชั้นท่ี 3 

▪ วางแนวศูนยก์ลางอาคาร พร้อมสร้างหมุดหลกัฐานถาวรแบบ ข . ไวอ้ย่างน้อย 2 คู่   
(ฝ่ังซ้าย 1 คู่ ฝ่ังขวา 1 คู่) และควรเขียนค่าระดบัไวท่ี้หมุดหลกัฐาน หลงัการค านวณ
ปรับแกแ้ลว้ 
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▪ วางแนวเส้นฐานขอบเขตหัวงานให้ตั้ งฉากจากปลายแนวศูนย์กลางทั้ งสองข้าง
ออกไป ทางดา้นเหนือน ้ าและทา้ยน ้ า จนสุดเขตหวังาน ก าหนดจุดเส้นซอยทุก 20 – 
40 ม. และกรุยแนวเส้นฐานเช่ือมปลายทั้งสองขา้งให้เป็นกรอบส่ีเหล่ียม พร้อมทั้ง
สร้างหมุดหลกัฐานถาวรแบบ ข.เป็นคู่  ทุกมุมขอบเขตหวังานหรือบริเวณใกลเ้คียง
ในต าแหน่งท่ีปลอดภยั 

▪ กรุยแนวเส้นซอยใหข้นานกบัแนวศูนยก์ลาง จนถึงขอบเขตหวังานอีกดา้นหน่ึง แลว้
รังวดัระดบัทุกระยะ 10 – 20 ม. หรือทุกจุดท่ีระดบัเปล่ียนแปลงมาก และใหว้ดัระยะ
ความคลาดเคล่ือนของแนวเส้นซอยท่ีเขา้บรรจบหมุดขอบเขตหัวงาน  เพื่อน ามา
พล็อตใหไ้ดแ้นวและระยะจริงตรงกบัภูมิประเทศ 

2.5.2.3  การรังวดัรูปตัดขวาง 
▪ วางแนววงรอบและระดบัเลียบล าน ้ า โดยออกจากแนวศูนยก์ลางอาคารไปทางดา้น
เหนือน ้า 1 กม. และดา้นทา้ยน ้า 1 กม. และก าหนดจุดรูปตดัขวางทุกระยะ 100 ม.  

▪ กรุยแนวรูปตดัขวาง ให้ตั้งฉากกบัแนวศูนยก์ลางล าน ้ า และต่อปีกรูปตดัออกไปดา้น
ละ 100 ม. แลว้รังวดัระดบัทุกระยะ 5 ม. หรือทุกจุดท่ีระดบัเปล่ียนแปลงมาก 

▪ บนัทึกสถิติระดบัส่งน ้ าต ่าสุดและสูงสุด ตลอดจนระดบัน ้ า และ วนั เวลา ขณะท่ีท า
การส ารวจ และให้ระบุดว้ยวา่ระดบัน ้ า และคราบน ้ าสูงสุดท่ีหาไดน้ั้น เป็นสถิติใน 
พ.ศ. ใด 

2.5.2.4  การเกบ็รายละเอยีดภูมิประเทศ 
▪ เก็บรายละเอียดพร้อมนามศพัท์ตามแนวทั้งสองข้างเส้นส ารวจ โดยวิธีออกฉาก

หรือส่องสกดัรายละเอียดต่อไปน้ี 
• อาคารส าคญัๆ เช่น สถานท่ีราชการ วดั โรงเรียน หมู่บา้น ป่าชา้ โบสถฝ์ร่ัง เจดีย ์
สะพาน  อาคารชลประทาน  แนวเหมือง  ฝายราษฎร ฯลฯ 

• รายละเอียดทัว่ไป เช่น ไร่ นา ป่า สวน ล าน ้า ล าหว้ย หนอง บึง คลอง ท่ีชายเลน   
เขตหมู่บา้น  เขตอุตสาหกรรม  เขตป่าสงวน ฯลฯ 

• ใหใ้ชภ้าพถ่ายประกอบในการลงรายละเอียด (ถา้มี) 
2.5.2.5  การเขียนแผนที ่ 

▪ จัดท าแผ่นระวางแผนท่ี  ขนาด 60  100 ซม . โดยใช้กระดาษโพลีเอสเตอร์           
แบ่งออกเป็นตารางๆละ 10  10 ซม. 

▪ ลงต าแหน่งหมุดหลกัฐานในแผน่ระวาง  ตามค่าพิกดัท่ีค  านวณตรวจสอบแลว้ และ
เขียนรายละเอียดภูมิประเทศ  และเส้นชั้นความสูง 
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▪ เขียนรายละเอียดขอบระวางแผนท่ี เช่น  สารบญัแผ่นต่อ  ศูนยก์ าเนิด  หมายเหตุ
รายละเอียดการส ารวจ ฯลฯ ตามแบบท่ีส านกัส ารวจดา้นวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
ก าหนด ในภาคผนวก ค. 

▪ เขียนแผนท่ีแสดงรายละเอียดภูมิประเทศของล าน ้ า ทั้ งด้านเหนือน ้ า – ท้ายน ้ า     
มาตราส่วนและเส้นชั้นความสูง เท่ากนักบัแผนท่ีหวังาน 

▪ เขียนแผนท่ีรูปตดัตามยาว  มาตราส่วน ทางตั้ง 1:100 มาตราส่วนทางราบเท่ากนักบั
มาตราส่วนของแผนท่ีหวังาน  โดยแสดงระดบัตล่ิงซา้ย แนวศูนยก์ลาง และตล่ิงขวา 

▪ เขียนแผนท่ีรูปตดัขวาง มาตราส่วน ทางตั้งและทางราบ 1:100 โดยแสดงลกัษณะ   
ตล่ิงซา้ย  กน้คลอง  และตล่ิงขวา  ระดบัน ้าขณะส ารวจ  ระดบัน ้าสูงสุด 

2.6 การส ารวจแผนที่ผงับริเวณอาคารชลประทาน (Site  Plan) มาตราส่วน 1 : 500  เส้นช้ันความสูง ช้ันละ 
25 ซม. 

2.6.1 วตัถุประสงค์ เพื่อใชใ้นการออกแบบอาคารชลประทานต่างๆ เช่นประตูระบายท่อลอด สะพาน
น ้า จุดท่ีแนวคลอง แนวถนน หรือแนวคนักั้นน ้า ตดัผา่นถนน ล าน ้า ซ่ึงจะมีขนาด 200  200 ม.หรือขนาดท่ี
เหมาะสมกบัตวัอาคารชลประทาน 

2.6.2  ลกัษณะของงาน 
2.6.2.1  การเตรียมงานเบ้ืองต้น 

▪ เตรียมงานโครงการ ท่ีส านกัออกแบบฯ ก าหนดขอบเขตและท่ีตั้งอาคารต่างๆ 
▪ จดัหาค่าพิกดั ค่าระดบัและหมายพยานของหมุดหลกัฐาน บริเวณใกลเ้คียงเพื่อใชใ้น
การออกและเขา้บรรจบงาน 

2.6.2.2  การส ารวจงานวงรอบและงานระดับ 
▪ เลือกหาและก าหนดจุดศูนยก์ลางของอาคารท่ีจะท าการก่อสร้างในภูมิประเทศ และ 
ต่อแนวเส้นฐานออกจากจุดศูนยก์ลางออกไปข้างละ 100 ม. หรือจนสุดขอบเขต       
ผงับริเวณ 

▪ วางแนวเส้นฐานขอบเขตงานให้ตั้ งฉากจากจุดปลายแนวศูนย์กลางทั้ งสองข้าง 
ออกไปด้านละ 100 ม. หรือจนสุดขอบเขตผงับริเวณ  และกรุยแนวเส้นฐานเช่ือม
ปลายทั้งสองขา้งใหเ้ป็นกรอบส่ีเหล่ียม 

▪ สร้างหมุดหลักฐานถาวร แบบ ข. ในแนวศูนย์กลางอย่างน้อย 1 คู่ และฝังหมุด
หลกัฐานถาวร แบบ ค. ท่ีปลายทั้งสองของแนวศูนยก์ลางอาคารชลประทาน และ
บริเวณขอบผงับริเวณอีก 1 คู่ 

▪ โยงค่าพิกดั และค่าระดบั จากหมุดหลกัฐานบริเวณใกลเ้คียงท่ีทราบค่าแลว้   ไปยงั
หมุดหลกัฐานท่ีสร้างไวทุ้กหมุด โดยวธีิการวงรอบและระดบัชั้นท่ี 3 
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▪ วางแนววงรอบและระดบัเลียบล าน ้ า โดยออกจากแนวศูนยก์ลางไปทางเหนือน ้ า 
และทา้ยน ้า จนสุดขอบเขตผงับริเวณ 

▪ ก าหนดจุดเส้นซอย  ทุกระยะ 10 ม.  ตามแนวเส้นฐาน ตามล าน ้า 
▪ กรุยแนวเส้นซอยให้ตั้งฉากกบัแนวเส้นฐาน จนสุดขอบเขตผงับริเวณ อีกดา้นหน่ึง
แลว้รังวดัระดบัทุกระยะ 5 – 10 ม. หรือทุกจุดท่ีระดบัเปล่ียนแปลงมาก  

2.6.2.3  การเกบ็รายละเอยีดภูมิประเทศ 
▪ เก็บรายละเอียดพร้อมนามศพัท์ตามแนวทั้งสองข้างเส้นส ารวจ โดยวิธีออกฉาก

หรือส่องสกดัรายละเอียดต่อไปน้ี 
• อาคารส าคญัๆ เช่น สถานท่ีราชการ วดั โรงเรียน หมู่บา้น ป่าชา้ โบสถฝ์ร่ัง เจดีย ์
สะพาน  อาคารชลประทาน  แนวเหมือง  ฝายราษฎร ฯลฯ 

• รายละเอียดทัว่ไป เช่น ไร่ นา ป่า สวน ล าน ้า ล าหว้ย หนอง บึง คลอง ท่ีชายเลน   
เขตหมู่บา้น  เขตอุตสาหกรรม  เขตป่าสงวน ฯลฯ 

• ใหใ้ชภ้าพถ่ายประกอบในการลงรายละเอียด (ถา้มี) 
2.6.2.4  การรังวดัรูปตัดขวาง 

▪ ก าหนดต าแหน่งเพื่อส ารวจรูปตดัล าน ้ าทุกระยะ 20 ม. ตามแนวศูนยก์ลางล าน ้ าไป
ทางดา้นเหนือน ้า และทา้ยน ้า  ขา้งละไม่นอ้ยกวา่ 2 รูป 

▪ รังวดัระดบัตามแนวรูปตดั ทุกระยะ 5 ม. และทุกจุดท่ีภูมิประเทศเปล่ียนแปลงมาก  
2.6.2.5  การเขียนแผนที่ 

▪ เขียนแผนท่ีมาตราส่วน 1 : 500 แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ และความสูงต ่าของ
พื้นท่ีดว้ยเส้นชั้นความสูง  ชั้นละ 25 ซม. 

▪ เขียนแผนท่ีแสดงรูปตดัของล าน ้า มาตราส่วนทางตั้ง 1 : 100 ทางราบ 1 : 100 
2.7  การส ารวจวางแนวคลองส่งน า้ 

2.7.1 วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดท าแผนที่รายละเอียดและระดับภูมิประเทศของแนวคลองส่งน ้า (Strip 
Topographic Map) ใช้ในการก าหนด หรือเลือกแนวคลองทีเ่หมาะสม เพ่ือใช้ในการออกแบบแนวคลองส่งน า้ 

2.7.2  ลกัษณะของงาน  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
2.7.2.1  ประเภททีม่ีแผนที่โครงการ ( มาตราส่วน  1:4,000 – 1:10,000 ) 

2.7.2.1.1  การเตรียมงานเบ้ืองต้น 
▪ จดัเตรียมแผนท่ีโครงการท่ีส านักออกแบบฯ ก าหนดแนวมาให้เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการส ารวจวางแนวคลองส่งน ้ า  พร้อมทั้งรายละเอียด 
และขอ้มูลต่างๆ เช่น ระดบั Full Supply  ต าแหน่งของอาคารต่างๆ ความ
ลาดเทของคลอง 
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▪ จดัหาค่าพิกัด ค่าระดับ และหมายพยานของหมุดหลกัฐาน ในบริเวณ
ใกลเ้คียง เพื่อใชเ้ป็นค่าอา้งอิง 

▪ ค านวณหาค่ามุมเบน และระยะจากหมุดหลกัฐาน ไปยงัจุดเร่ิมตน้ และ
จุด PI. ทุกจุด โดยต่อเน่ืองกนัจนตลอดแนว 

2.7.2.1.2  การส ารวจวางแนว 
▪ ท าการโยงค่าพิกดั และระดบัจากหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแลว้ ไปยงัจุด  

ตน้คลอง ท่ีส านกัออกแบบฯ ก าหนด 
▪ วางแนวศูนยก์ลาง วดัมุม วดัระยะ จากจุดตน้คลอง (กม.0 + 000) ไปยงั

จุด PI. ทุกจุด โดยต่อเน่ืองกนั 
▪ การวางแนวจากจุดถึงจุด ให้ใช้วิธีเฉล่ียความคลาดเคล่ือนของกล้อง     

หน้าซ้ายและหน้าขวา ( Double Centering ) พร้อมกบัท าการวดัมุมทุก
คร้ัง 

▪ ในกรณีท่ีคลองยาวมาก ให้หาหมุดหลกัฐานเขา้บรรจบหรือเขา้บรรจบ
ตวัเอง เพื่อตรวจสอบงานทุก 6 – 8 กม. โดยวิธีการวงรอบและระดบัชั้น
ท่ี 3 

▪ กรุยแนววดัระยะเพื่อส ารวจรูปตดัขวาง โดยให้ตั้งฉากกบัแนวศูนยก์ลาง
คลอง ทุกระยะ 100 ม. ในกรณีภูมิประเทศเป็นลูกเนินให้ท ารูปตดัขวาง  
ทุก 50 ม. และต่อปีกออกไปทั้งสองขา้งๆละ 100 ม. 

▪ เม่ือแนวศูนยก์ลางตดัผ่านล าน ้ า ถนน ทางรถไฟ ให้รังวดัมุมเฉ (Skew) 
และระยะ กม.ของถนน  ทางรถไฟ  ไวด้้วย  ทั้งน้ีมุมเฉต้องไม่เกิน 30 
องศาจากแนวตั้งฉากกบัแนวศูนยก์ลางคลอง  จากนั้นให้ส ารวจแผนท่ีผงั
บริเวณ (Site Plan) มาตราส่วน 1:500 ขนาด 200  200 ม.  หรือขนาดท่ี
เหมาะสมท่ีสามารถพิจารณาออกแบบอาคารได ้

▪ ในกรณีท่ีแนวศูนยก์ลางหรือเขตคลอง  ผา่นสถานท่ีส าคญั เช่น  วดั  หรือ 
ท่ีธรณีสงฆ์ โบสถ์ ป่าช้า โรงเรียน ฯลฯ ให้รีบรายงานส านกัออกแบบฯ
หรือหวัหนา้โครงการโดยด่วน เพื่อออกไปพิจารณาแกไ้ขแนว ตามความ
เหมาะสม 

▪ รัศมีความโคง้ของคลอง ( Radius of Curvature ) ตอ้งไม่น้อยกว่า 5 เท่า 
ของความกวา้งผิวน ้ าในคลอง ถา้น้อยกว่าตอ้งปรึกษาส านกัออกแบบฯ 
ก่อน 

▪ การวางโค้ง  การก าหนดระยะเส้นสัมผสั ให้ปฏิบติัตามหลักวิชาการ 
และกฎเกณฑท่ี์ส านกัส ารวจฯ ไดว้างไว ้ 
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2.7.2.1.3  การสร้างหมุดหลกัฐานและหมายพยาน 
▪ ตอกหมุดไม้ทุกระยะ 100 ม. ตามแนวศูนย์กลางคลองส่งน ้ า เพื่อการ

ส ารวจรูปตดัขวาง 
▪ ฝังหมุดหลกัฐานถาวร แบบ ค. (หมุดท่อ) ณ จุดตน้คลอง จุดตน้โคง้ จุด 

PI. จุดปลายโคง้  และในแนวตรงใหฝั้งหมุดท่อทุกระยะประมาณ 500 ม. 
โดยใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีปลอดภยั 

▪ ฝังหมุดหลกัฐานถาวร แบบ ข. เป็นคู่ ตามแนว BC. – PI. หรือ PI. – EC. 
หรือทุกระยะไม่เกิน 2 กม. ให้อยู่นอกเขตคลอง แนวใดแนวหน่ึง ท่ีเห็น
วา่เหมาะสมและปลอดภยั เพื่อใชส้ าหรับอา้งอิง 

▪ ใหท้  าหมายพยานหมุดหลกัฐาน พร้อมค าอธิบายท่ีตั้งไวโ้ดยละเอียด 
2.7.2.1.4  การรังวดัระดับ 

▪ รังวดัระดับตามแนวศูนยก์ลาง ทุกระยะ 20 ม. จุด BC. , PI. , EC. และ
หมุดหลกัฐานทุกหมุด 

▪ รังว ัดระดับตามแนวรูปตัดขวางทุก  5–10 ม . และทุกจุด ท่ี ระดับ
เปล่ียนแปลงมาก 

▪ ณ ต าแหน่งท่ีศูนยก์ลางคลอง ผ่านถนน  ทาง  ทางรถไฟ  ให้ท าระดับ
หลงัถนน  เชิงลาด  ถนน  หรือสันราง  ถ้าเป็นล าน ้ าให้ท าระดบัท่ีตล่ิง
ซา้ย    ตล่ิงขวา และกน้คลอง 

▪ บนัทึกสถิติระดบัน ้ าต ่าสุดและสูงสุด  ตลอดจนระดบัน ้ า และวนั เวลา
ขณะท่ีท าการส ารวจ และให้ระบุดว้ยว่าระดบัน ้ า  และคราบน ้ าสูงสุดท่ี   
หาไดน้ั้นเป็นสถิติใน พ.ศ. ใด 

2.7.2.1.5  การเกบ็รายละเอยีด 
▪ การเก็บรายละเอียดภูมิประเทศทั้งสองขา้งแนวศูนยก์ลาง และแนวรูปตดั

ทุกเส้นอยา่งละเอียด 
2.7.2.1.6  การค านวณรายละเอยีดโค้ง ( Data Of Curve ) 

▪ ให้น าค่าพิกดัฉาก ณ จุด PI. มาค านวณหาระยะ และBearing ระหวา่ง PI. 
เพื่อใชเ้ป็นรายละเอียดโคง้ในการค านวณและเขียนแผนท่ี 

2.7.2.1.7  การเขียนแผนที่ 
▪ เขียนแผนท่ีแสดงรายละเอียดภูมิประเทศของคลองส่งน ้ า มาตราส่วน 

1:4,000 เส้นชั้นความสูง ชั้นละ 1 ม. โดยแสดงค่าระดบัของรูปตดัขวาง
ไวด้ว้ย 
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▪ เขียนแผนท่ีแสดงรูปตดัตามยาว  มาตราส่วนทางตั้ง1:100 และทางราบ 
1:4,000 ให้อยู่ ส่ วนล่างของกระดาษในแผ่น เดียวกับแผนท่ีแสดง
รายละเอียดภูมิประเทศ 

▪ ในกรณีท่ีใช้คลองธรรมชาติ หรือเหมืองเป็นคลองส่งน ้ า ให้เขียนแผนท่ี
แสดงรูปตดัขวาง  มาตราส่วนทางตั้ง 1:100 และทางราบ 1:100 

▪ เขียนรายละเอียดขอบระวางแผนท่ี   เช่น สารบัญแผ่นต่อศูนย์ก าเนิด    
หมายเหตุ  รายละเอียดการส ารวจ ฯลฯ ตามแบบท่ีส านักส ารวจฯ 
ก าหนดในภาคผนวก ค. 

2.7.2.2  ประเภททีไ่ม่มีแผนที่โครงการ 
2.7.2.2.1  การเตรียมงานเบ้ืองต้น  

▪ น าแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร ซ่ึงส านกัออกแบบฯ 
ก าหนดจุดเร่ิมตน้และแนวคลองโดยประมาณ  ความลาดเทของคลอง
พร้อมกบัระดบั Full Supply มาท าการส ารวจวางแนวคลอง 

▪ ท าการค านวณ ท าตารางส าเร็จ ความลดลาดของคลองไว ้
2.7.2.2.2  การส ารวจวางแนว 

ก) การส ารวจวางแนวคลอง 
▪ โยงค่าพิกดั และค่าระดบัจากหมุดหลกัฐานใกลเ้คียงไปยงัจุดเร่ิมตน้ 
▪ กรุยแนว วดัระยะ ท าระดบัศูนยก์ลางคลองส่งน ้ า จากจุดปากคลองโดย

ใช้กล้องระดับส่ายหาความลดลาด (Slope) ของพื้นท่ีทุกระยะ 100 ม. 
โดยให้ระดบัพื้นดินท่ีท าการรังวดัไม่สูง หรือต ่ากวา่ 50 ซม. จากระดบัท่ี
ตอ้งการ 

▪ วดัมุม วดัระยะ ตามแนวท่ีท าการส ารวจส่ายหาไวแ้ลว้ พร้อมก าหนดจุด
ส าหรับส ารวจรูปตดัขวางทุกระยะ 100 ม. ต่อปีก 2 ขา้งๆละ 200 ม. 

▪ รังวดัระดบัตามแนวรูปตดัขวางทุกระยะ 20 ม.  
▪ เขียนแผนท่ีแสดงรูปตดัตามยาว และรูปตดัขวางของแนวคลอง มาตรา

ส่วนทางราบ 1:4,000 เส้นชั้นความสูง ชั้นละ 1 ม.   
▪ ส่งแผนท่ีรูปตดัตามยาว ใหส้ านกัออกแบบฯ ก าหนดแนวคลองจริง 
ข) การส ารวจวางแนวจริง 
▪ ให้ด าเนินการเช่นเดียวกนักบัการส ารวจวางแนวคลองส่งน ้ า ประเภทท่ีมี

การแผนท่ีโครงการ (ขอ้ 2.7.2.1) ในกรณีท่ีแนวเปล่ียนแปลงไปมาก ให้
ส ารวจรูปตดัขวางเพิ่ม  ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของช่างส ารวจ 
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2.8  การส ารวจวางแนวคลองระบายน า้ 
2.8.1  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะความสูงต ่าของพื้นท่ี และรายละเอียดภูมิประเทศในแนว

ศูนยก์ลาง และขา้งเคียงทั้งสองดา้นของคลองระบายน ้ าอย่างละเอียด เพื่อใช้พิจารณาความเหมาะสมในการ
ออกแบบระบบระบายน ้า 

2.8.2  ลกัษณะของงาน  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
2.8.2.1  ประเภททีใ่ช้คลองธรรมชาติเป็นคลองระบายน า้ 

2.8.2.1.1 การเตรียมงานเบ้ืองต้น 
▪ จัดเตรียมแผนท่ีโครงการหรือแผนท่ีภาพถ่าย มาตราส่วน 1:10,000       

หรือใหญ่กวา่  ท่ีส านกัออกแบบฯไดก้ าหนดแนวทางระบายน ้าไวแ้ลว้ 
▪ คดัลอกค่าพิกดั  ค่าระดบั และหมายพยานของหมุดหลกัฐานในบริเวณ

ใกลเ้คียง เพื่อใชใ้นการโยงค่าพิกดัและระดบั 
2.8.2.1.2  การส ารวจวางแนว 

▪ ท าการโยงค่าพิกดัและค่าระดบัจากหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแล้วไปยงั
จุดเร่ิมตน้ของคลองธรรมชาติท่ีจะท าการส ารวจซ่ึงแยกออกจากแม่น ้ า 
หรือคลองระบายใหญ่ 

▪ เก็บรายละเอียดของแม่น ้าหรือคลองระบายใหญ่ตรงจุดท่ีคลองธรรมชาติ
แยกออก เพื่อจะไดก้ าหนดจุดเร่ิมตน้ (กม. 0 + 000) ของคลองธรรมชาติ
นั้น 

▪ ท าการกรุยแนว วดัมุม วดัระยะแนวเส้นฐานเลียบคลองธรรมชาติ ฝ่ังใด  
ฝ่ังหน่ึง  หรือทั้งสองฝ่ังถา้เป็นแม่น ้ าใหญ่  พร้อมกบัเก็บรูปร่างลกัษณะ
ของคลองธรรมชาตินั้นๆ 

▪ ในกรณีท่ีคลองธรรมชาติมีความยาวมาก ให้เข้าบรรจบหมุดหลกัฐาน
เพื่อตรวจสอบผลงาน ทุกระยะประมาณ 6-8 กม. โดยวธีิการวงรอบชั้นท่ี 
3 

▪ น าผลการส ารวจมาค านวณ และเขียนรูปร่างลกัษณะคลอง และก าหนด
แนวศูนยก์ลางของคลองหรือแม่น ้า 

▪ ก าหนดจุดเร่ิมตน้ของคลอง (กม. 0+000) ณ ต าแหน่งท่ีจุดศูนยก์ลางของ
แม่น ้า หรือคลองระบายใหญ่ ตดักบัแนวศูนยก์ลางของคลองธรรมชาติ 

▪ ในกรณีคลองระบายน ้ าไหลลงสู่ทะเล ให้ถือจุดเร่ิมตน้ ณ ต าแหน่งห่าง
จากชายฝ่ังออกไปในทะเลเป็นระยะ 1 กม. 

▪ ก าหนดระยะ กม. ( Stationing ) จากจุดเร่ิมต้นของคลองธรรมชาติไป
ทางตน้น ้า ทุกระยะ 100 ม. เพื่อใชใ้นการส ารวจรูปตดัขวาง 
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2.8.2.1.3  การสร้างหมุดหลกัฐานและหมายพยาน 
▪ ฝังหมุดหลกัฐานถาวรแบบ ข. อย่างน้อย 2 คู่ ไวท่ี้ปากคลองระบายหรือ

ปากแม่น ้า ทุกระยะ 2 กม. และทุกจุดคลองแยก 
▪ ฝังหมุดหลกัฐานถาวรแบบ ค. เป็นคู่ทุกระยะประมาณ 500 ม.บริเวณท่ี

เหมาะสมและปลอดภยั   
▪ ตอกหมุดไมทุ้กระยะ 100 ม. ตามแนวเส้นฐานเพื่อการส ารวจรูปตดัขวาง 
▪ เม่ือแนวส ารวจเส้นฐาน ผ่านถนน  ทางรถไฟ  และคลองส่งน ้ า ให้ฝัง

หมุดหลกัฐานถาวรแบบ ค. เป็นคู่ พร้อมกบัท าหมุดหมายพยานไวด้ว้ย 
2.8.2.1.4  การรังวดัระดับ 

▪ ท าการโยงค่าระดับจากหมุดหลักฐานท่ีทราบค่าแล้ว   ไปยงัหมุด
หลกัฐานท่ีสร้างไว ้และทุกหมุดท่ีก าหนดแนวรูปตดัขวาง โดยวิธีการ
ระดบัชั้นท่ี 3   

▪ เม่ือโยงค่าระดบัผา่นถนน ทางรถไฟ คลองส่งน ้ า หรืออาคารก่อสร้างอ่ืน 
ๆ ให้โยงค่าระดบั ใส่ไวบ้นหลงัถนน สันรางรถไฟ คนัดินทั้งสองขา้ง       
ของคลองส่งน ้าและอาคารก่อสร้างอ่ืนๆ ไวทุ้กแห่งดว้ย 

▪ ส ารวจรูปตัดขวางตรงต าแหน่งท่ี ได้ก าหนดไวแ้ล้ว  โดยรังวดัระดับ       
ทุกระยะ 5-10 ม. หรือทุกจุดท่ีระดบัเปล่ียนแปลงมากและต่อปีก 2 ขา้งๆ 
ละ 100 ม. 

▪ บนัทึกสถิติระดับน ้ าต ่าสุดและสูงสุด ตลอดจนระดับน ้ าและวนั เวลา 
ขณะท่ีท าการส ารวจและให้ระบุดว้ยวา่ระดบัน ้ าและคราบน ้ าสูงสุดท่ีหา
ไดน้ั้นเป็นสถิติ พ. ศ. เท่าใด 

2.8.2.1.5  การเขียนแผนที่ 
▪ เขียนแผนท่ีแสดงรายละเอียดภูมิประเทศของคลองระบายน ้า มาตราส่วน 

1:4,000 เส้นชั้นความสูง ชั้นละ 1 ม.                                                     
▪ เขียนแผนท่ีรูปตัดตามยาว มาตราส่วนทางตั้ง 1:100 ทางราบ 1:4,000 

โดยแสดงระดับตล่ิงซ้าย แนวศูนย์กลางคลองและตล่ิงขวา ให้อยู่
ส่วนล่างของกระดาษในแผ่นเดียวกันกับแผนท่ีแสดงรายละเอียดภูมิ
ประเทศ 

▪ เขียนแผนท่ีรูปตดัขวาง มาตราส่วนทางตั้ ง 1:100 ทางราบ 1:100 โดย
แสดงลกัษณะตล่ิงซา้ย กน้คลองและตล่ิงขวา ระดบัน ้าขณะส ารวจ ระดบั
น ้าสูงสุด     
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2.8.2.2 ประเภททีไ่ม่ใช้คลองธรรมชาติเป็นคลองระบายน ้า 
การส ารวจคลองระบายน ้าประเภทน้ีส่วนใหญ่จะเป็นการวางไปในพื้นท่ีลุ่ม การ

ส ารวจวางแนว  ถือปฏิบติัเช่นเดียวกนักบัการส ารวจวางแนวคลองส่งน ้า 
2.8.2.2.1  การเตรียมงานเบ้ืองต้น 

▪ จดัเตรียมแผนท่ีโครงการท่ีส านักออกแบบฯ ก าหนดแนวมาให้เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการส ารวจวางแนวคลองระบายน ้ า  พร้อมทั้งรายละเอียด 
และขอ้มูลต่างๆ เช่น ระดบั Full Supply  ต าแหน่งของอาคารต่างๆ ความ
ลาดเทของคลอง 

▪ จดัหาค่าพิกัด ค่าระดับ และหมายพยานของหมุดหลกัฐาน ในบริเวณ
ใกลเ้คียง เพื่อใชเ้ป็นค่าอา้งอิง 

▪ ค านวณหาค่ามุมเบน และระยะจากหมุดหลกัฐาน ไปยงัจุดเร่ิมตน้ และ
จุด PI. ทุกจุด โดยต่อเน่ืองกนัจนตลอดแนว 

2.8.2.2.2  การส ารวจวางแนว 
▪ ท าการโยงค่าพิกดั และระดบัจากหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแลว้ ไปยงัจุด  

ตน้คลอง ท่ีส านกัออกแบบฯ ก าหนด 
▪ วางแนวศูนยก์ลาง วดัมุม วดัระยะ จากจุดตน้คลอง (กม.0 + 000) ไปยงั

จุด PI. ทุกจุด โดยต่อเน่ืองกนั 
▪ การวางแนวจากจุดถึงจุด ให้ใช้วิธีเฉล่ียความคลาดเคล่ือนของกล้อง     

หน้าซ้ายและหน้าขวา ( Double Centering ) พร้อมกบัท าการวดัมุมทุก
คร้ัง 

▪ ในกรณีท่ีคลองยาวมาก ให้หาหมุดหลกัฐานเขา้บรรจบหรือเขา้บรรจบ
ตวัเอง เพื่อตรวจสอบงานทุก 6 – 8 กม. โดยวิธีการวงรอบและระดบัชั้น
ท่ี 3 

▪ กรุยแนววดัระยะเพื่อส ารวจรูปตดัขวาง โดยให้ตั้งฉากกบัแนวศูนยก์ลาง
คลอง ทุกระยะ 100 ม. ในกรณีภูมิประเทศเป็นลูกเนินให้ท ารูปตดัขวาง  
ทุก 50 ม. และต่อปีกออกไปทั้งสองขา้งๆละ 100 ม. 

▪ เม่ือแนวศูนยก์ลางตดัผ่านล าน ้ า ถนน ทางรถไฟ ให้รังวดัมุมเฉ (Skew) 
และระยะ กม.ของถนน  ทางรถไฟ  ไวด้้วย  ทั้งน้ีมุมเฉต้องไม่เกิน 30 
องศาจากแนวตั้งฉากกบัแนวศูนยก์ลางคลอง  จากนั้นให้ส ารวจแผนท่ีผงั
บริเวณ (Site Plan) มาตราส่วน 1:500 ขนาด 200  200 ม.  หรือขนาดท่ี
เหมาะสมท่ีสามารถพิจารณาออกแบบอาคารได ้
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▪ ในกรณีท่ีแนวศูนยก์ลางหรือเขตคลอง  ผา่นสถานท่ีส าคญั เช่น  วดั  หรือ 
ท่ีธรณีสงฆ์ โบสถ์ ป่าช้า โรงเรียน ฯลฯ ให้รีบรายงานส านกัออกแบบฯ
หรือหวัหนา้โครงการโดยด่วน เพื่อออกไปพิจารณาแกไ้ขแนว ตามความ
เหมาะสม 

▪ รัศมีความโคง้ของคลอง ( Radius of Curvature ) ตอ้งไม่น้อยกว่า 5 เท่า 
ของความกวา้งผิวน ้ าในคลอง ถา้น้อยกว่าตอ้งปรึกษาส านกัออกแบบฯ 
ก่อน 

▪ การวางโค้ง  การก าหนดระยะเส้นสัมผสั ให้ปฏิบติัตามหลักวิชาการ 
และกฎเกณฑท่ี์ส านกัส ารวจฯ ไดว้างไว ้ 

▪ ในกรณีท่ีแนวท่ีส านกัออกแบบฯขีดมาให้นั้น ไม่อยูใ่นท่ีลุ่มก็ด าเนินการ
แก้แนวให้ เหมาะสม  และให้หมายแนวท่ีเห็นว่าเหมาะสมนั้ นไว ้                 
ในภูมิประเทศด้วย  พร้อมกับปรึกษาส านักออกแบบฯ และหัวหน้า
โครงการต่อไป 

2.8.2.2.3  การสร้างหมุดหลกัฐานและหมายพยาน 
▪ ตอกหมุดไมทุ้กระยะ 100 ม. ตามแนวศูนยก์ลางคลองระบายน ้ า เพื่อการ

ส ารวจรูปตดัขวาง 
▪ ฝังหมุดหลกัฐานถาวร แบบ ค. (หมุดท่อ) ณ จุดตน้คลอง จุดตน้โคง้ จุด 

PI. จุดปลายโคง้  และในแนวตรงใหฝั้งหมุดท่อทุกระยะประมาณ 500 ม. 
โดยใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีปลอดภยั 

▪ ฝังหมุดหลกัฐานถาวร แบบ ข. เป็นคู่ ตามแนว BC. – PI. หรือ PI. – EC. 
หรือทุกระยะไม่เกิน 2 กม. ให้อยู่นอกเขตคลอง แนวใดแนวหน่ึง ท่ีเห็น
วา่เหมาะสมและปลอดภยั เพื่อใชส้ าหรับอา้งอิง 

▪ ใหท้ าหมายพยานหมุดหลกัฐาน พร้อมค าอธิบายท่ีตั้งไวโ้ดยละเอียด 
2.8.2.2.4  การรังวดัระดับ 

▪ รังวดัระดับตามแนวศูนยก์ลาง ทุกระยะ 20 ม. จุด BC. , PI. , EC. และ
หมุดหลกัฐานทุกหมุด 

▪ รังว ัดระดับตามแนวรูปตัดขวางทุก  5–10 ม . และทุกจุด ท่ี ระดับ
เปล่ียนแปลงมาก 

▪ ณ ต าแหน่งท่ีศูนยก์ลางคลอง ผ่านถนน  ทาง  ทางรถไฟ  ให้ท าระดับ
หลงัถนน  เชิงลาด  ถนน  หรือสันราง  ถ้าเป็นล าน ้ าให้ท าระดบัท่ีตล่ิง
ซา้ย    ตล่ิงขวา และกน้คลอง 
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▪ บนัทึกสถิติระดบัน ้ าต ่าสุดและสูงสุด  ตลอดจนระดบัน ้ า และวนั เวลา
ขณะท่ีท าการส ารวจ และให้ระบุดว้ยว่าระดบัน ้ า  และคราบน ้ าสูงสุดท่ี   
หาไดน้ั้นเป็นสถิติใน พ.ศ. ใด 

2.8.2.2.5  การเขียนแผนที่ 
▪ เขียนแผนท่ีแสดงรายละเอียดภูมิประเทศของคลองระบายน ้า มาตราส่วน 

1:4,000 เส้นชั้นความสูง ชั้นละ 1 ม. โดยแสดงค่าระดบัของรูปตดัขวาง
ไวด้ว้ย 

▪ เขียนแผนท่ีแสดงรูปตดัตามยาว  มาตราส่วนทางตั้ง1:100 และทางราบ 
1:4,000 ให้อยู่ ส่ วนล่างของกระดาษในแผ่นเดียวกับแผนท่ีแสดง
รายละเอียดภูมิประเทศ 

▪ ในกรณีท่ีใช้คลองธรรมชาติ หรือเหมืองเป็นคลองระบายน ้ า ให้เขียน
แผนท่ีแสดงรูปตดัขวาง  มาตราส่วนทางตั้ง 1:100 และทางราบ 1:100 

▪ เขียนรายละเอียดขอบระวางแผนท่ี   เช่น สารบัญแผ่นต่อศูนย์ก าเนิด    
หมายเหตุ  รายละเอียดการส ารวจ ฯลฯ ตามแบบท่ีส านักส ารวจฯ 
ก าหนดในภาคผนวก ค. 

2.9  การส ารวจวางแนวถนน 
2.9.1  วตัถุประสงค์  เพื่อส ารวจรายละเอียดของภูมิประเทศ และลกัษณะความสูงต ่าของพื้นท่ี ตามแนว

ท่ีจะสร้างถนน และบริเวณใกลเ้คียง  เพื่อประกอบการพิจารณาออกแบบ 
2.9.2  ลกัษณะของงาน 

2.9.2.1  การเตรียมงานเบ้ืองต้น 
▪ จดัเตรียมแผนท่ีโครงการ มาตราส่วน 1:10,000 ท่ีส านกัออกแบบฯ ไดขี้ดแนวถนนไว้

แลว้ เพื่อน าไปใชเ้ป็นหลกัในการวางแนว หรือเลือกแนว 
▪ จดัหาค่าพิกดั และระดบัของหมุดหลกัฐานในบริเวณใกลเ้คียง  เพื่อใชใ้นการออกงาน

และเขา้บรรจบงาน 
▪ เตรียมภาพถ่ายทางอากาศ (ถา้มี) เพื่อช่วยในการพิจารณาเลือกแนว 
▪ ค านวณหาค่ามุมเบน และระยะจากหมุดหลกัฐาน ไปยงัจุดเร่ิมตน้ (กม. 0+000) และ

จุดสกดั ( PI. ) ทุกๆ จุดต่อเน่ืองกนัไป สุดแนว 
2.9.2.2  การส ารวจวางแนว  

▪ ท าการโยงค่าพิกดั และระดบัจากหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแลว้ ไปยงัจุดเร่ิมตน้ ตามท่ี
ส านกัออกแบบฯ ก าหนด  

▪ กรุยแนว วดัมุม และระยะจากจุดเร่ิมตน้ (กม. 0+000) ไปยงัจุด  PI . ทุกจุดต่อเน่ืองกนั 
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▪ การวางแนวจากจุดถึงจุด ให้ใช้วิธีเฉล่ียความคลาดเคล่ือนของกล้องหน้าซ้าย และ   
หนา้ขวา (Double Centering )  พร้อมกบัท าการวดัมุมทุกคร้ัง 

▪ ส ารวจรูปตัดขวาง โดยให้ตั้ งฉากกับแนวศูนย์กลางทุกระยะ 100 ม. และต่อปีก
ออกไป 2 ขา้งๆ ละ 100 ม. 

▪ เม่ือแนวศูนยก์ลางตดัผ่านล าน ้ า  ถนน  ทาง  ทางรถไฟ ให้รังวดัมุมเฉ (Skew ) และ
ระยะกม. ของถนน  ทางรถไฟไวด้ว้ย  ทั้งน้ีมุมเฉตอ้งไม่เกิน 30 (ในกรณีท่ีเกิน 30 
ใหป้รึกษา ส านกัออกแบบฯ ) และส ารวจผงับริเวณ ขนาด 200  200 ม. หรือขนาดท่ี
เหมาะสม ท่ีสามารถพิจารณาออกแบบอาคารได ้มาตราส่วน 1:500  ไวด้ว้ย 

▪ ในกรณีท่ีแนวศูนยก์ลางหรือเขตถนน  ผา่นสถานท่ีส าคญัๆ เช่น วดั หรือท่ีธรณีสงฆ ์
โบสถ์  ป่าช้า  โรงเรียน ฯลฯ ให้รีบรายงานส านักออกแบบฯ หรือหัวหน้าโครงการ  
โดยด่วน  เพื่อออกไปพิจารณาแกไ้ขแนว ตามความเหมาะสม  

▪ รัศมีความโคง้ของถนนบนภูเขา ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 25 ม. ถา้นอ้ยกวา่ตอ้งปรึกษาส านกั
ออกแบบฯ ก่อน 

▪ การวางโคง้  การก าหนดระยะเส้นสัมผสั ให้ปฏิบติัตามหลกัวิชาการและกฎเกณฑ์ท่ี
ส านกัส ารวจฯ ไดว้างไว ้

2.9.2.3  การสร้างหมุดฐานและหมายพยาน 
▪ ตอกหมุดไมทุ้กระยะ 100 ม. ตามแนวศูนยก์ลางถนน  เพื่อการส ารวจรูปตดัขวาง 
▪ ฝังหมุดหลกัฐานถาวร แบบ ค. (หมุดท่อ) ณ จุดหัวถนน จุดตน้โคง้ จุด PI. จุดปลาย

โคง้  และในแนวตรงให้ฝังหมุดท่อทุกระยะประมาณ 500 ม. โดยให้อยูใ่นต าแหน่งท่ี
ปลอดภยั 

▪ ฝังหมุดหลักฐานถาวร แบบ ข. เป็นคู่ ตามแนว BC. – PI. หรือ PI. – EC. หรือทุก
ระยะไม่เกิน 2 กม. ให้อยู่นอกเขตถนน แนวใดแนวหน่ึง ท่ีเห็นว่าเหมาะสมและ
ปลอดภยั เพื่อใชส้ าหรับอา้งอิง 

▪ ใหท้  าหมายพยานหมุดหลกัฐาน พร้อมค าอธิบายท่ีตั้งไวโ้ดยละเอียด 
2.9.2.4  การรังวดัระดับ 

▪ รังวดัระดบัตามแนวศูนยก์ลาง ทุกระยะ 20 ม. จุด BC. , PI. , EC. และหมุดหลกัฐาน  
ทุกหมุด 

▪ รังวดัระดบัตามแนวรูปตดัขวาง ทุก 5–10 ม. และทุกจุดท่ีระดบัเปล่ียนแปลงมาก 
▪ ในกรณีท่ีภูมิประเทศเป็นลูกเนินและภูเขา ใหส้ ารวจรูปตดัขวาง ทุกระยะ 20 ม. 
▪ ณ ต าแหน่งท่ีศูนยก์ลางคลอง ผ่านถนน  ทาง  ทางรถไฟ  ให้ท าระดบัหลงัถนน  เชิง

ลาด  ถนน  หรือสันราง  ถา้เป็นล าน ้าใหท้  าระดบัท่ีตล่ิงซา้ย  ตล่ิงขวา และกน้คลอง 
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▪ บนัทึกสถิติระดบัน ้ าต ่าสุดและสูงสุด  ตลอดจนระดบัน ้ าและวนั เวลาขณะท่ีท าการ
ส ารวจ และใหร้ะบุดว้ยวา่ระดบัน ้า และคราบน ้าสูงสุด ท่ีหาไดน้ั้นเป็นสถิติ พ.ศ. ใด 

2.9.2.5  การเกบ็รายละเอยีด 
▪ เก็บรายละเอียดภูมิประเทศทั้ งสองข้างแนวศูนย์กลาง และแนวรูปตัดทุกเส้น           

อยา่งละเอียด 
2.9.2.6  การค านวณรายละเอียดโค้ง ( Data Of Curve ) 

▪ ให้น าค่าพิกดัฉาก ณ จุด PI. มาค านวณหาระยะ และBearing ระหว่าง PI. เพื่อใชเ้ป็น
รายละเอียดโคง้ในการค านวณและเขียนแผนท่ี 

2.9.2.7  การเขียนแผนที่ 
▪ เขียนแผนท่ีแสดงรายละเอียดภูมิประเทศของแนวถนน มาตราส่วน 1:4,000 เส้นชั้น

ความสูง ชั้นละ 1 ม. โดยแสดงค่าระดบัของรูปตดัขวางไวด้ว้ย 
▪ เขียนแผนท่ีแสดงรูปตดัตามยาว  มาตราส่วนทางตั้ง1:100 และทางราบ 1:4,000 ใหอ้ยู่

ส่วนล่างของกระดาษในแผน่เดียวกบัแผนท่ีแสดงรายละเอียดภูมิประเทศ 
▪ ในกรณีท่ีใชแ้นวถนนเดิม ให้เขียนแผนท่ีแสดงรูปตดัขวาง  มาตราส่วนทางตั้ง 1:100 

และทางราบ 1:100 
▪ เขียนรายละเอียดขอบระวางแผนท่ี  เช่น สารบัญแผ่นต่อศูนยก์ าเนิด    หมายเหตุ  

รายละเอียดการส ารวจ ฯลฯ ตามแบบท่ีส านกัส ารวจฯ ก าหนดในภาคผนวก ค. 
2.10  การส ารวจวางแนวคันกั้นน า้ 

2.10.1  วตัถุประสงค์ เพื่อส ารวจรายละเอียดภูมิประเทศ และลกัษณะความสูงต ่าของพื้นท่ี ส าหรับใช้
ในการพิจารณาออกแบบคนักั้นน ้า 

2.10.2  ลกัษณะของงาน 
2.10.2.1 การเตรียมงานเบ้ืองต้น 

▪ จดัเตรียมแผนท่ีภูมิประเทศ ท่ีส านกัออกแบบฯ ก าหนดแนวมาให้  เพื่อน าไปใช้
เป็นหลกัการในการวางแนวคนักั้นน ้า 

▪ จดัหาค่าพิกดั และค่าระดบัของหมุดหลกัฐานในบริเวณใกลเ้คียง เพื่อใช้ในการ
ออกและเขา้บรรจบงาน 

▪ จดัหาภาพถ่ายทางอากาศ (ถา้มี) เพื่อใช้ในการพิจารณาเลือกแนวท่ีจะวางคนักั้น
น ้า 

▪ พล็อตค่าพิกดั และค่าระดบัของหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแลว้ ลงในแผนท่ี 
▪ ค านวณหามุมเบน และระยะจากหมุดหลกัฐานไปยงัจุดเร่ิมตน้ และทุกจุด PI. 

โดยต่อเน่ืองกนัตลอดแนว   
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2.10.2.2  การส ารวจวางแนว 
▪ ท าการโยงค่าพิกดั และค่าระดบัจากหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแลว้ ไปยงัจุดเร่ิมตน้

คนักั้นน ้า (กม.0+000) ตามท่ีไดค้  านวณเตรียมไวใ้นขอ้ 2.10.2.1 
▪ กรุยแนว วดัมุม และวดัระยะจากจุดเร่ิมตน้ ไปยงัจุด PI. ทุกจุดต่อเน่ืองกนั 
▪ การวางแนวจากจุดถึงจุด ใหใ้ชว้ธีิเฉล่ียความคลาดเคล่ือนของกลอ้งหนา้ซา้ยและ

หนา้ขวา (Double Centering ) พร้อมกบัท าการวดัมุมทุกคร้ัง 
▪ ส ารวจรูปตดัขวาง โดยให้ตั้งฉากกบัแนวศูนยก์ลาง ทุกระยะ 100 ม.และต่อปีก

ออกไปทั้งสองขา้งๆละ 100 ม. 
▪ เม่ือแนวศูนยก์ลางตดัผ่านล าน ้ า  ถนน  ทาง  ทางรถไฟ  ให้รังวดัมุมเฉ(Skew ) 

และระยะกม. ของถนน  ทางรถไฟ  ไวด้ว้ย ทั้งน้ีมุมเฉตอ้งไม่เกิน 30 องศา (ใน
กรณีท่ีเกิน 30 องศา ใหป้รึกษาส านกัออกแบบฯ ) และใหส้ ารวจแผนท่ีผงับริเวณ       
(Site Plan) มาตราส่วน 1:500 เส้น ชั้นความสูงชั้นละ 25 ซม. ขนาด 200  200 
ม.หรือขนาดท่ีเหมาะสม 

2.10.2.3.  การสร้างหมุดหลกัฐานและหมายพยาน 
▪ ตอกหมุดไม้ทุกระยะ 100 ม. ตามศูนยก์ลางแนวคนักั้นน ้ า เพื่อการส ารวจรูป

ตดัขวาง 
▪ ฝังหมุดหลกัฐานถาวร แบบ ค. (หมุดท่อ) ณ จุดตน้แนวคนักั้นน ้ า จุดตน้โคง้ จุด 

PI. จุดปลายโคง้  และในแนวตรงใหฝั้งหมุดท่อทุกระยะประมาณ 500 ม. โดยให้
อยูใ่นต าแหน่งท่ีปลอดภยั 

▪ ฝังหมุดหลกัฐานถาวร แบบ ข. เป็นคู่ ตามแนว BC. – PI. หรือ PI. – EC. หรือทุก
ระยะไม่เกิน 2 กม. ให้อยู่นอกเขตแนวคันกั้นน ้ า แนวใดแนวหน่ึง ท่ีเห็นว่า
เหมาะสมและปลอดภยั เพื่อใชส้ าหรับอา้งอิง 

▪ ใหท้  าหมายพยานหมุดหลกัฐาน พร้อมค าอธิบายท่ีตั้งไวโ้ดยละเอียด 
2.10.2.4  การรังวดัระดับ 

▪ รังวดัระดับตามแนวศูนย์กลาง ทุกระยะ  20 ม. จุด BC. , PI. , EC. และหมุด
หลกัฐานทุกหมุด 

▪ รังวดัระดบัตามแนวรูปตดัขวางทุก 5–10 ม. และทุกจุดท่ีระดบัเปล่ียนแปลงมาก 
▪ ในกรณีท่ีใชแ้นวคนักั้นน ้า หรือถนนเดิม ใหเ้ขียนแผนท่ีรูปตดัขวางไวด้ว้ย 
▪ ณ ต าแหน่งท่ีศูนยก์ลางคลอง  ผา่นถนน  ทาง  ทางรถไฟ  ให้ท าระดบัหลงัถนน  

เชิงลาด  ถนน  หรือสันราง  ถา้เป็นล าน ้ าให้ท าระดบัท่ีตล่ิงซ้าย ตล่ิงขวา และกน้
คลอง 
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▪ บนัทึกสถิติระดบัน ้ าต ่าสุดและสูงสุด  ตลอดจนระดบัน ้ า และวนั เวลาขณะท่ีท า
การส ารวจ และให้ระบุด้วยว่าระดบัน ้ า  และคราบน ้ าสูงสุดท่ี   หาได้นั้นเป็น
สถิติใน พ.ศ. ใด 

2.10.2.5  การเกบ็รายละเอยีด 
▪ การเก็บรายละเอียดภูมิประเทศทั้งสองขา้งแนวศูนยก์ลาง และแนวรูปตดัทุกเส้น

อยา่งละเอียด 
2.10.2.6  การเขียนแผนที่ 

▪ เขียนแผนท่ีแสดงรายละเอียดภูมิประเทศของแนวคนักั้นน ้ า มาตราส่วน 1:4,000 
เส้นชั้นความสูง ชั้นละ 1 ม. โดยแสดงค่าระดบัของรูปตดัขวางไวด้ว้ย 

▪ เขียนแผนท่ีแสดงรูปตดัตามยาว  มาตราส่วนทางตั้ง1:100 และทางราบ 1:4,000 
ใหอ้ยูส่่วนล่างของกระดาษในแผน่เดียวกบัแผนท่ีแสดงรายละเอียดภูมิประเทศ 

▪ ในกรณีท่ีใชแ้นวคนักั้นน ้าหรือถนนเดิม ใหเ้ขียนแผนท่ีแสดงรูปตดัขวาง  มาตรา
ส่วนทางตั้ง 1:100 และทางราบ 1:100 

▪ เขียนรายละเอียดขอบระวางแผนท่ี  เช่น สารบญัแผน่ต่อศูนยก์ าเนิด    หมายเหตุ  
รายละเอียดการส ารวจ ฯลฯ ตามแบบท่ีส านกัส ารวจฯ ก าหนดในภาคผนวก ค. 

2.11  การส ารวจล าน า้ 
2.11.1  วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ทราบถึงสภาพ ลกัษณะรูปร่างขนาดล าน ้า ความลาดเทและรายละเอียด 

ภูมิประเทศทั้งสองฝ่ังของล าน า้ ส าหรับใช้ในการพจิารณาวางโครงการป้องกนัอุทกภัย การวางโครงการระบาย
น ้า  การแปรสภาพล าน ้า ตลอดจนเพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณาออกแบบ และเพ่ือศึกษาผลกระทบจาก
อทิธิพลของน า้ในล าน า้น้ัน 

2.11.2  ลกัษณะของงาน  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
2.11.2.1 ประเภทใช้ภาพถ่ายดัดแก้ มาตราส่วน 1:4,000 หรือ 1:5,000 

2.11.2.1.1  การเตรียมงานเบ้ืองต้น 
▪ จดัเตรียมแผนท่ีภาพถ่ายมาตราส่วน 1:4,000 หรือ 1:5,000 ซ่ึงคลุม

พื้นท่ีบริเวณท่ีจะท าการส ารวจ 
▪ จดัหาค่าระดบั และหมายพยานของหมุดหลกัฐานในบริเวณใกลเ้คียง 

เพื่อใชใ้นการโยงค่าระดบั ก าหนดแนวศูนยก์ลางล าน ้าและก าหนดจุด
พร้อมแนวรูปตดัขวางลงในแผนท่ีภาพถ่าย ใหแ้นวรูปตดัขวางตั้งฉาก
กบัแนวศูนยก์ลางล าน ้ า ระยะห่างระหวา่งรูปตดัขวาง 100 ม., 200 ม., 
500 ม.หรือตามความประสงคข์องผูใ้ชง้าน 
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2.11.2.1.2  การส ารวจวางแนวรูปตัด 
▪ ก าหนดจุดรูปตดัในภูมิประเทศ ให้ตรงกันกับท่ีได้ก าหนดไวแ้ล้ว       

ในแผนท่ีภาพถ่ายโดยวิธี Identify และวางแนวให้ถูกตอ้งตามทิศทาง
ท่ีก าหนดไว ้

▪ ต่อปีกรูปตดัไปตามแนวท่ีก าหนดทั้ งสองฝ่าย ความยาวปีกรูปตัด     
ดา้นละ100 ม. หรือตามความจ าเป็นของงาน 

▪ ตอกหมุดไมเ้พื่อก าหนดระยะในแนวรูปตดั โดยถือระยะศูนยท่ี์ตล่ิง
ซา้ย 

▪ ฝังหมุดหลกัฐานถาวรแบบ ค.ในแนวรูปตดั ณ ท่ีเหมาะสมบนตล่ิงทั้ง
สอง และถา้รูปตดัขวางมีความยาวมากก็ใหฝั้งท่ีปลายแนวรูปตดัดว้ย 

2.11.2.1.3  การรังวดัระดับ 
▪ ท าการโยงค่าระดบัจากหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแล้ว ไปยงัหมุดไม ้

และหมุดหลักฐานถาวรท่ีวางไวใ้นแนวรูปตัดขวาง  โดยวิธีการ
ระดบัชั้นท่ี 3 

▪ ในกรณีท่ีล าน ้ าซ่ึงส ารวจนั้ นมีความยาวมาก  ให้พยายามหาหมุด
หลกัฐานเขา้บรรจบขา้งหน้า  เพื่อตรวจสอบผลงานทุกระยะ6-8 กม. 
โดยวธีิการระดบัชั้นท่ี 3 

▪ รังวดัระดับตามแนวรูปตดัขวาง  โดยรังวดัระดับทุกระยะ5-10 ม.    
หรือทุกจุดท่ีระดบัเปล่ียนแปลงมาก 

▪ บนัทึกสถิติระดบัน ้าต ่าสุดและสูงสุด  ตลอดจนระดบัน ้ า และวนั เวลา 
ขณะท่ีท าการส ารวจ และให้ระบุดว้ยวา่ ระดบัน ้ าท่ีหาไดน้ั้นเป็นสถิติ
ใน พ. ศ.ใด 

▪ จ าแนกรายละเอียดและนามศพัท์ตามแนวและใกล้เคียงแนวรูปตดั 
เช่น ช่ือหมู่บา้น ฯลฯ 

2.11.2.1.4  การเขียนแผนที่ 
▪ เขียนแผนท่ีแสดงรายละเอียดภูมิประเทศของล าน ้ า มาตราส่วน 

1:4,000แสดงเส้นชั้นความสูงชั้นละ1ม. พร้อมกบัแสดงแนวและช่ือ
รูปตดัขวางไวด้ว้ย 

▪ เขียนแผนท่ีรูปตดัตามยาว มาตราส่วนทางตั้ง 1:100 ทางราบ 1:4,000 
โดยแสดงระดบัตล่ิงซ้าย แนวศูนยก์ลางล าน ้ าและตล่ิงขวา ให้อยู่ใน
ส่วนล่างของกระดาษ ในแผ่นเดียวกับแผนท่ีแสดงรายละเอียด           
ภูมิประเทศ 
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▪ เขียนแผนท่ีรูปตัดขวางล าน ้ า ใช้มาตราส่วน ทางตั้ งและทางราบ 
1:100 ในแผน่แยก 

▪ แสดงรายละเอียดค่าระดบัพื้นดิน บริเวณล าน ้ า ลกัษณะตล่ิง ระดบัน ้ า 
ขณะท าการส ารวจ ระดบัสูงสุด 

2.11.2.2  ประเภทใช้แผนที่โครงการหรือใช้แผนทีม่าตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร 
2.11.2.2.1  การเตรียมงานเบ้ืองต้น 

▪ จดัเตรียมแผนท่ีโครงการ หรือแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 ให้คลุม
พื้นท่ีบริเวณท่ีจะท าการส ารวจ 

▪ จดัหาค่าพิกดั ค่าระดบั และหมายพยานของหมุดหลกัฐานในบริเวณ
ใกลเ้คียง  เพื่อใชใ้นการโยงค่าพิกดัและค่าระดบั 

2.11.2.2.2  การส ารวจวางแนว 
▪ ท าการโยงค่าพิกดั และค่าระดบัจากหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแลว้ ไป

ยงัจุดเร่ิมตน้ของล าน ้าท่ีจะท าการส ารวจ 
▪ ท าการกรุยแนว วดัมุม วดัระยะตามแนวเส้นฐาน ท่ีวางเลียบล าน ้ าฝ่ัง

ใดฝ่ังหน่ึง โดยพยายามให้เส้นฐานเลียบใกล้ริมน ้ ามากท่ีสุด เพื่อให้
สามารถเก็บรูปร่างล าน ้าไดอ้ยา่งละเอียด 

▪ กรณีท่ีล าน ้ ามีความกวา้งเกิน 50 ม. ให้วางเส้นฐานเลียบล าน ้ าทั้งสอง
ฝ่ัง 

▪ ฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข . เป็นคู่  ทุกระยะ 4 – 5 กม . และ          
หมุดหลักฐานถาวรแบบ ค . เป็นคู่ ทุกระยะ 2  กม. ในต าแหน่งท่ี
เหมาะสมและปลอดภยั 

▪ ท าการเก็บรายละเอียดรูปร่างลักษณะของล าน ้ าและภูมิประเทศ
ขา้งเคียงทั้งสองฝ่ังของล าน ้านั้นโดยละเอียด 

▪ ถ้าล าน ้ ามีความยาวมากให้เขา้บรรจบหมุดหลกัฐานเพื่อตรวจสอบ
ผลงานทุกระยะ 6 – 8 กม. โดยวธีิการวงรอบชั้นท่ี 3 

▪ น าผลการส ารวจมาเขียนแผนท่ีรูปร่างลักษณะล าน ้ า มาตราส่วน           
1 : 4,000 หรือใหญ่กว่า เพื่อให้สามารถก าหนดแนวศูนยก์ลางล าน ้ า
และต าแหน่งรูปตดัขวางไดล้ะเอียดถูกตอ้งยิง่ข้ึน 

▪ ก าหนดระยะ กม. (Stationing) จากจุดเร่ิมตน้ของงานตามแผนงาน
ส ารวจนั้น ณ แนวศูนยก์ลางล าน ้ าโดยถือ กม. 0 + 000 อยูด่า้นเหนือ
น ้ าสุดของล าน ้ าท่ีท าการส ารวจ แลว้วดัระยะดว้ยปากคีบ – วดัระยะ 
(Divider) นับระยะต่อเน่ืองมาตามแนวศูนย์กลางล าน ้ า ก าหนดจุด
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ระยะทุก 100 ม. และ ก าหนดจุดต าแหน่งท่ีจะท าการส ารวจรูป
ตดัขวางทุกระยะ 100 ม., 200 ม. หรือตามความประสงคข์องผูใ้ชง้าน 
พร้อมกับขีดแนวรูปตดัขวางในแผนท่ีซ่ึงเตรียมไว ้โดยให้แนวรูป
ตดัขวางตั้งฉากกบัแนวศูนยก์ลางล าน ้านั้น 

▪ ค านวณหรือวดัระยะ  วดัง่ามมุม  โดยตรงจากแผนท่ี ท่ีได้ก าหนด      
รูปตดัขวางไวแ้ล้ว เพื่อหาระยะห่างจากหมุดเส้นฐานถึงจุดตดัของ
แนวรูปตดัขวางกบัแนวเส้นฐาน  และหาง่ามมุมระหวา่งแนวทั้งสอง
นั้ น แล้วบันทึกไวเ้พื่อน าไปใช้ก าหนดจุดและแนวรูปตัดในภูมิ
ประเทศ 

2.11.2.2.3  การส ารวจวางแนวรูปตัด 
▪ ก าหนดจุดรูปตดัในภูมิประเทศให้ตรงกนักบัต าแหน่งท่ีก าหนดไวใ้น

แผนท่ีท่ีเตรียมไวใ้นขอ้ 2.11.2.2.2  ด้วยระยะง่ามมุม และแนวทิศท่ี
บนัทึกไวแ้ลว้ 

▪ ต่อปีกรูปตดัไปตามแนวท่ีก าหนดทั้งสองฝ่ัง   ความยาวปีกรูปตดัดา้น
ละ 100 ม. หรือตามความจ าเป็นของงาน 

▪ ตอกหมุดไมเ้พื่อก าหนดระยะในแนวรูปตดัโดยถือระยะศูนยท่ี์ตล่ิง
ซา้ย 

▪ ฝังหมุดหลกัฐานถาวรแบบ ค. ให้แนวรูปตดั ณ ท่ีเหมาะสมบนตล่ิง
ทั้งสองและถ้ารูปตดัขวางมีความยาวมากก็ให้ฝังท่ีปลายแนวรูปตดั
ดว้ย 

2.11.2.2.4  การรังวดัระดับ 
▪ ท าการโยงค่าระดบัจากหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแล้ว ไปยงัหมุดไม ้

และหมุดหลักฐานถาวรท่ีวางไวใ้นแนวรูปตัดขวาง โดยวิธีการ
ระดบัชั้นท่ี 3 

▪ ในกรณีท่ีล าน ้ าซ่ึงส ารวจนั้ นมีความยาวมาก  ให้พยายามหาหมุด
หลกัฐานเขา้บรรจบขา้งหน้า  เพื่อตรวจสอบผลงานทุกระยะ6-8 กม. 
โดยวธีิการระดบัชั้นท่ี 3 

▪ รังวดัระดับตามแนวรูปตดัขวาง  โดยรังวดัระดับทุกระยะ5-10 ม.    
หรือทุกจุดท่ีระดบัเปล่ียนแปลงมาก 

▪ บนัทึกสถิติระดบัน ้าต ่าสุดและสูงสุด  ตลอดจนระดบัน ้ า และวนั เวลา 
ขณะท่ีท าการส ารวจ และให้ระบุดว้ยวา่ ระดบัน ้ าท่ีหาไดน้ั้นเป็นสถิติ
ใน พ. ศ.ใด 
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▪ จ าแนกรายละเอียดและนามศพัท์ตามแนวและใกล้เคียงแนวรูปตดั 
เช่น ช่ือหมู่บา้น ฯลฯ 

2.11.2.2.5  การเขียนแผนที่ 
▪ เขียนแผนท่ีแสดงรายละเอียดภูมิประเทศของล าน ้ า มาตราส่วน 

1:4,000แสดงเส้นชั้นความสูงชั้นละ1ม. พร้อมกบัแสดงแนวและช่ือ
รูปตดัขวางไวด้ว้ย 

▪ เขียนแผนท่ีรูปตดัตามยาว มาตราส่วนทางตั้ง 1:100 ทางราบ 1:4,000 
โดยแสดงระดบัตล่ิงซ้าย แนวศูนยก์ลางล าน ้ าและตล่ิงขวา ให้อยู่ใน
ส่วนล่างของกระดาษ ในแผ่นเดียวกับแผนท่ีแสดงรายละเอียด           
ภูมิประเทศ 

▪ เขียนแผนท่ีรูปตัดขวางล าน ้ า ใช้มาตราส่วน ทางตั้ งและทางราบ 
1:100 ในแผน่แยก 

▪ แสดงรายละเอียดค่าระดบัพื้นดิน บริเวณล าน ้ า ลกัษณะตล่ิง ระดบัน ้ า 
ขณะท าการส ารวจ ระดบัสูงสุด 

3.  การส ารวจท าแผนทีจ่ากภาพถ่ายทางอากาศ 
3.1  การส ารวจท าแผนที่ลายเส้น (Line Map) มาตราส่วน 1:4,000 และ 1:10,000 เส้นช้ันความสูง ช้ันละ 

0.50  ม. 1 ม. และ 2 ม. 
3.1.1  วัตถุประสงค์    เพื่อท าแผนท่ีแสดงรายละเอียดและเส้นชั้ นความสูงของภูมิประเทศโดย

กรรมวธีิการส ารวจ  จากภาพถ่ายทางอากาศ  ส าหรับใชใ้นการพิจารณาวางโครงการ  พิจารณาความเหมาะสม      
ออกแบบเบ้ืองตน้โครงการชลประทาน  และกิจการอ่ืน  ๆ 

3.1.2  ลกัษณะของงาน 
3.1.2.1  การส ารวจท าแผนทีล่ายเส้นด้วยเคร่ืองเขยีนแผนที่แบบเชิงกล 

3.1.2.1.1  การเตรียมงานเบ้ืองตน้ 
▪ ก าหนดขอบเขตโครงการลงบนแผนท่ีมาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรม
แผนท่ีทหาร 

▪ จดัหาภาพถ่ายทางอากาศให้ครอบคลุมบริเวณพื้นท่ีโครงการโดยให้มี
มาตราส่วนภาพถ่ายสัมพนัธ์กบัมาตราส่วนแผนท่ี และเส้นชั้นความสูง
ของแผนท่ี ท่ีตอ้งการจดัท า 

▪ จดัท าแผนท่ีดชันีภาพถ่าย  (Photo Index)   
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▪ คดัลอกค่าพิกดั และค่าระดบัของหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแลว้ลงบนแผน
ท่ี มาตราส่วน 1:50,000 ท่ีจดัเตรียมไว ้ พร้อมแนบหมายหมุดหลกัฐาน  
(Description)  ท่ีฝ่ายส ารวจวางหมุดหลกัฐานด าเนินการไวแ้ลว้ 

▪ ก าหนดต าแหน่งจุดบงัคบัภาพถ่ายทางราบ และทางด่ิงพร้อมหมายเลข
ก ากบับนภาพถ่าย  โดยยดึตามหลกัการขยายจุดบงัคบัภาพถ่าย 

3.1.2.1.2  การด าเนินงานในสนาม 
ก)  การส ารวจจุดบงัคบัภาพถ่าย  (Photo Control)   

▪ ก าหนดจุดบงัคบัภาพถ่ายทางราบและทางด่ิงในภูมิประเทศ ให้อยูใ่น
ขอบเขตท่ีก าหนดไวบ้นภาพถ่าย  แล้วปรุจุดด้วยเข็มปลายแหลม 
เขียนช่ือและเคร่ืองหมายก ากับด้านหน้าภาพ เขียนแผนท่ีสังเขป
โดยรอบจุดให้ชดัเจนดา้นหลงัภาพ ตอกหมุดไม ้ณ ต าแหน่งจุดท่ีปรุ
ลงในภูมิประเทศและท าหมายพยานใหส้ังเกตเห็นไดง่้าย 

▪ ส ารวจหาค่าพิกดัของจุดบงัคบัภาพถ่าย ทางราบ(Horizontal Control 
Point) โดยวิธีการวงรอบชั้นท่ี 3 หรือวิธีการอ่ืน ท่ีมีความถูกตอ้งอยู่
ในเกณฑเ์ดียวกนั 

▪ ส ารวจหาค่าระดับของจุดบังคับภาพถ่าย (Vertical Control Point) 
โดยวิธีการท าระดบัชั้น 3  หรือวิธีการอ่ืนท่ีมีความถูกตอ้งอยูใ่นเกณฑ์
เดียวกนั 

ข)  การส ารวจจ าแนกรายละเอียดและนามศพัท ์
▪ จ าแนกรายละเอียดภูมิประเทศท่ีปรากฏบนภาพถ่ายและนามศพัท ์
ไดแ้ก่ 

-  อาคารส าคญัต่างๆ  เช่น  สถานท่ีราชการ  วดั  โรงเรียน  หมู่บา้น  ป่า
ช้า     โบสถ์ เจดีย ์สะพาน  อาคารชลประทาน  แนวเหมือง  คลอง
ชลประทาน    ฝาย  ถนน  ฯลฯ 

- รายละเอียดทั่วไป   เช่น   ไ ร่   นา  สวน   ป่ า  ล าน ้ า   หนองน ้ า                
แนวสายไฟแรงสูง   คลอง  บึง  ท่ีชายเลน  เขตหมู่บา้น  เขตป่าสงวน  
เขตอุตสาหกรรม  ฯลฯ 

▪ ส ารวจเพิ่มเติมส าหรับรายละเอียดภูมิประเทศท่ีเปล่ียนแปลง และ
เกิดข้ึนใหม่ หรือมีการก่อสร้างหลังจากการบินถ่ายภาพ การเก็บ
รายละเอียดน้ีสามารถท าไดด้ว้ยวิธีการส ารวจ ท่ีมีความคลาดเคล่ือน
ทางต าแหน่ง        ไม่เกิน 1 มม. ตามมาตราส่วน 

▪  การใชร้หสั  และสีของรายละเอียด  ใหเ้ป็นไปตามภาคผนวก  ข. 
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3.1.2.1.3  การขยายจุดบงัคบัภาพถ่ายเพื่อการผลิตแผนท่ีลายเส้น 
▪ ก าหนดบริเวณบนภาพถ่าย จ านวน 3 บริเวณในแนวกลางภาพถ่ายโดยใช้
กล้องมองภาพสามมิติ  เพื่อก าหนดต าแหน่งจุดบงัคบัภาพถ่าย จ านวน       
3 ต าแหน่ง 

▪ ปรุต าแหน่งจุดบงัคบัภาพถ่ายในบริเวณท่ีเลือกบนแผ่นฟิล์มไดอาพอซิ
ตีฟด้วยเคร่ืองปรุจุดท่ีสามารถสร้างภาพสามมิติ และมีเข็มเจาะขนาด             
60 ไมครอน โดยใหเ้ลือกต าแหน่งท่ีอยูบ่นพื้นดินราบและเป็นท่ีโล่ง  

▪ รั งว ัดต าแห น่ ง จุดบั งคับ ภ าพ ถ่ ายบนแบบ จ าล อง ภู มิ ป ระ เท ศ               
(Model Coordinate) ดว้ยเคร่ืองเขียนแผนท่ี   ท าการค านวณและแสดงผล
การรังวดัโดยก าหนด ความแตกต่างเชิงต าแหน่งของจุดบงัคบัภาพถ่ายท่ี
เป็นต าแหน่งเช่ือมระหว่างแบบจ าลองสามมิติท่ีต่อเน่ืองกนั ตามเกณฑ์
ของการขยายจุดบงัคบัภาพถ่าย 

▪ ค านวณปรับแก้ และตรวจสอบจุดบังคับภาพถ่ายเพื่อหาค่าพิกัดและ         
ค่าระดับของจุดบังคับภาพถ่ายบนพื้นดิน  (Terrain Coordinate) โดย
วิธีการค านวณทั้ งทางราบ และทางด่ิง  แบบบล็อกของโมเดลอิสระ
(Independent Model Block Adjustment) โดยให้มีความคลาดเคล่ือนไม่
เกิน 30 ไมครอน ท่ีมาตราส่วนภาพถ่าย 

3.1.2.1.4  การเขียน และคดัลอกแผนท่ี 
ก)  การจดัเตรียมแผน่ตน้ร่าง  (Manuscript) 
▪ วางแผนจดัเตรียมแผน่ตน้ร่างใหค้รอบคลุมพื้นท่ีโครงการ 
▪ น าเขา้ขอ้มูล จุดบงัคบัภาพถ่าย จุดควบคุมทางพื้นดิน หมุดหลกัฐาน

ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
▪ ประกอบระวางแผ่นตน้ร่างโดยสร้างเส้นกริดพร้อมลงเลขก ากบั ใน

แนวตั้งและแนวนอน  ใส่ช่ือโครงการ   และพิมพด์ว้ยเคร่ืองวาดภาพ 
(Plotter) 

ข) สร้างแบบจ าลองภูมิประเทศ (model) ดว้ยเคร่ืองเขียนแผนท่ีแบบเชิงกล
ให้   ถูกต้องทั้ งทางราบและทางด่ิง โดยการปรับมาตราส่วนและระดับของ
แบบจ าลอง    ภูมิประเทศ 

▪ การปรับมาตราส่วน ใช้จุดบังคับภาพถ่ายทางราบท่ีได้จากการ
ค านวณ ขยายจุดบงัคบัภาพถ่าย อยา่งนอ้ย 4 จุด 

▪ การปรับระดับ ใช้จุดบังคบัภาพถ่ายทางด่ิงท่ีได้จากการส ารวจใน
สนามและ/ หรือ การค านวณขยายจุดบงัคบัภาพถ่าย อยา่งนอ้ย 4 จุด 
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ค) เขียนรายละเอียดภูมิประเทศลงบนแผ่นตน้ร่าง โดยใช้สัญลักษณ์ตาม
แบบท่ีส านกัส ารวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยาก าหนด  ดงัในภาคผนวก  ค. 

ง) เขียนเส้นชั้นความสูงพร้อมเลขก ากบั และลงจุดระดบัทุกระยะ 2-3 ซม.
ส าหรับบริเวณท่ีมีตน้ไมป้กคลุมหนาแน่น  ใหเ้ขียนเส้นชั้นความสูงดว้ยเส้นประ 

จ) ตรวจสอบ  แก้ไข  เพิ่มเติม  แผนท่ีต้นร่างให้มีความถูกต้องครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

ฉ) น าแผนท่ีตน้ร่างไปท าการคดัลอก  ลงบนแผน่ระวางตามแบบมาตรฐาน   
T-1  ของส านกัส ารวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา 

3.1.2.2  การส ารวจท าแผนทีล่ายเส้นเชิงเลข (Digital Topographic Line Map) 
3.1.2.2.1  การเตรียมงานเบ้ืองตน้ 

▪ ก าหนดขอบเขตโครงการลงบนแผนท่ีมาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรม
แผนท่ีทหาร 

▪ จดัหาภาพถ่ายทางอากาศให้ครอบคลุมบริเวณพื้นท่ีโครงการโดยให้มี
มาตราส่วนภาพถ่ายสัมพนัธ์กบัมาตราส่วนแผนท่ี และเส้นชั้นความสูง
ของแผนท่ี ท่ีตอ้งการจดัท า 

▪ จดัท าแผนท่ีดชันีภาพถ่าย  (Photo Index)   
▪ คดัลอกค่าพิกดั และค่าระดบัของหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแลว้ลงบนแผน
ท่ี มาตราส่วน 1:50,000 ท่ีจดัเตรียมไว ้ พร้อมแนบหมายหมุดหลกัฐาน  
(Description)  ท่ีฝ่ายส ารวจวางหมุดหลกัฐานด าเนินการไวแ้ลว้ 

▪ ก าหนดต าแหน่งจุดบงัคบัภาพถ่ายทางราบ และทางด่ิงพร้อมหมายเลข
ก ากบับนภาพถ่าย  โดยยดึตามหลกัการขยายจุดบงัคบัภาพถ่าย 

3.1.2.2.2  การด าเนินงานในสนาม 
ก)  การส ารวจจุดบงัคบัภาพถ่าย  (Photo Control)   

▪ ก าหนดจุดบงัคบัภาพถ่ายทางราบและทางด่ิงในภูมิประเทศ ให้อยูใ่น
ขอบเขตท่ีก าหนดไวบ้นภาพถ่าย  แล้วปรุจุดด้วยเข็มปลายแหลม 
เขียนช่ือและเคร่ืองหมายก ากับด้านหน้าภาพ เขียนแผนท่ีสังเขป
โดยรอบจุดให้ชดัเจนดา้นหลงัภาพ ตอกหมุดไม ้ณ ต าแหน่งจุดท่ีปรุ
ลงในภูมิประเทศและท าหมายพยานใหส้ังเกตเห็นไดง่้าย 

▪ ส ารวจหาค่าพิกดัของจุดบงัคบัภาพถ่าย ทางราบ(Horizontal Control 
Point) โดยวิธีการวงรอบชั้นท่ี 3 หรือวิธีการอ่ืน ท่ีมีความถูกตอ้งอยู่
ในเกณฑเ์ดียวกนั 
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▪ ส ารวจหาค่าระดับของจุดบังคับภาพถ่าย (Vertical Control Point) 
โดยวิธีการท าระดบัชั้น 3  หรือวิธีการอ่ืนท่ีมีความถูกตอ้งอยูใ่นเกณฑ์
เดียวกนั 

ข)  การส ารวจจ าแนกรายละเอียดและนามศพัท ์
▪ จ าแนกรายละเอียดภูมิประเทศท่ีปรากฏบนภาพถ่ายและนามศพัท ์
ไดแ้ก่ 

-  อาคารส าคญัต่างๆ  เช่น  สถานท่ีราชการ  วดั  โรงเรียน  หมู่บา้น  ป่า
ช้า     โบสถ์ เจดีย ์สะพาน  อาคารชลประทาน  แนวเหมือง  คลอง
ชลประทาน    ฝาย  ถนน  ฯลฯ 

- รายละเอียดทั่วไป   เช่น   ไ ร่   นา  สวน   ป่ า  ล าน ้ า   หนองน ้ า                
แนวสายไฟแรงสูง   คลอง  บึง  ท่ีชายเลน  เขตหมู่บา้น  เขตป่าสงวน  
เขตอุตสาหกรรม  ฯลฯ 

▪ ส ารวจเพิ่มเติมส าหรับรายละเอียดภูมิประเทศท่ีเปล่ียนแปลง และ
เกิดข้ึนใหม่ หรือมีการก่อสร้างหลังจากการบินถ่ายภาพ การเก็บ
รายละเอียดน้ีสามารถท าไดด้ว้ยวิธีการส ารวจ ท่ีมีความคลาดเคล่ือน
ทางต าแหน่ง        ไม่เกิน 1 มม. ตามมาตราส่วน 

▪  การใชร้หสั  และสีของรายละเอียด  ใหเ้ป็นไปตามภาคผนวก  ข. 
3.1.2.2.3  จดัหาขอ้มูลภาพถ่ายเชิงเลขความละเอียดจุดภาพ 30 ไมครอน หรือดีกวา่                 
3.1.2.2.4  น าเขา้ขอ้มูล เช่น  ขอ้มูลช่ือโครงการ  ระบบโปรเจคชัน่แผนท่ี  ช่ือภาพถ่าย  

ช่ือโมเดล  ขอ้มูลสอบเทียบกลอ้งถ่ายภาพ  จุดบงัคบัภาพถ่ายภาคพื้นดิน  เป็นตน้ 
3.1.2.2.5  การขยายจุดบงัคบัภาพถ่าย  (Aerial Triangulation) 

▪ รังว ัดต าแหน่งหมายดัชนีภาพถ่าย (Fiducial M ark) โดยให้ มีค่ า 
Standardized Residuals คร่ึงหน่ึงของความละเอียดจุดภาพ (Resolution) 
ก าหนดและรังวดั จุดผ่าน จุดโยงยึด และจุดบงัคบัภาพถ่ายภาคพื้นดิน 
โดยใหมี้ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 30 ไมครอน ท่ีมาตราส่วนภาพถ่าย 

▪ ค านวณปรับแก้และตรวจสอบพิกัดจุดบังคับภาพถ่าย โดยใช้วิธีการ
ค านวณทั้ งทางราบและทางด่ิงแบบ (Bundle Block Adjustment) ด้วย
โปรแกรมเฉพาะด้านการขยายจุดบังคับภาพถ่าย โดยให้ มีความ
คลาดเคล่ือนไม่เกิน 30 ไมครอน ท่ีมาตราส่วนภาพถ่าย 

3.1.2.2.6  การสร้างแบบจ าลองภูมิประเทศ 
▪ รังวดั DTM , Break-line เพื่อประมวลผลสร้างแบบจ าลองระดบั (Digital 
Elevation  Model : DEM)  และเส้นชั้นความสูง 
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3.1.2.2.7  การสร้างเส้นชั้นความสูง 
▪ ดว้ยวธีิการสร้าง TIN จาก DEM 
▪ ประมวลผลสร้างเส้นชั้นความสูงตามตอ้งการ 
▪ รังวดัจุดระดบั  (Spot height) 

3.1.2.2.8  ประมวลผลสร้างภาพออร์โท จากแบบจ าลองภูมิประเทศ (DEM) 
3.1.2.2.9  เขียนรายละเอียดภูมิประเทศโดยใช้วิธี จิไทซ์   ได้แก่   ถนน  อาคาร                

ส่ิงปลูกสร้าง  การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  และปรับแต่งแกไ้ขรายละเอียดแผนท่ี (Edit line map) ใชส้ัญลกัษณ์ตาม
แบบท่ีส านกัส ารวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยาก าหนด  และลงนามศพัทใ์หค้รบถว้นสมบูรณ์ 

3.1.2.2.10  ประกอบระวางแผนท่ีลายเส้นตามแบบมาตรฐาน T-1     
3.1.2.2.11  พิมพแ์ผนท่ีดว้ยเคร่ืองวาดภาพ (Plotter) พร้อมบนัทึกบนส่ือคอมพิวเตอร์ 

3.2  การส ารวจท าแผนทีภ่าพถ่าย  (Photo Map) 
3.2.1  วัตถุประสงค์  เพ่ือท าแผนที่ภาพถ่าย (Photo  Map) ส าหรับใช้ในงานส ารวจจุดระดับภูมิ

ประเทศ  (Spot Height Survey)  งานส ารวจแปลงกรรมสิทธ์ิที่ดิน ใช้เป็นหลักฐานประกอบในการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและพิจารณาจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎร และกิจการอ่ืน ๆ มีสองชนิด ได้แก่ แผนที่ภาพดัดแก้ 
(Rectified Photo Map) ในพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบหรือค่อนข้างราบ และแผนที่ภาพออร์โท 
(Orthophoto Map) ในพืน้ทีท่ีม่ีลกัษณะภูมิประเทศเป็นลูกเนินและภูเขา  

 3.2.2  ลกัษณะของงาน 
3.2.2.1  การส ารวจท าแผนที่ภาพดัดแก้ ด้วยเคร่ืองมือแบบเชิงกล  มาตราส่วน 1:4,000 หรือ 

1:10,000 
3.2.2.1.1  การเตรียมงานเบ้ืองตน้ 

▪ ก าหนดขอบเขตโครงการลงบนแผนท่ีมาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรม
แผนท่ีทหาร 

▪ จดัหาภาพถ่ายทางอากาศให้ครอบคลุมบริเวณพื้นท่ีโครงการโดยให้มี
มาตราส่วนภาพถ่ายสัมพนัธ์กบัมาตราส่วนแผนท่ี และเส้นชั้นความสูง
ของแผนท่ี ท่ีตอ้งการจดัท า 

▪ จดัท าแผนท่ีดชันีภาพถ่าย  (Photo Index)   
▪ คดัลอกค่าพิกดั และค่าระดบัของหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแลว้ลงบนแผน
ท่ี มาตราส่วน 1:50,000 ท่ีจดัเตรียมไว ้ พร้อมแนบหมายหมุดหลกัฐาน  
(Description)  ท่ีฝ่ายส ารวจวางหมุดหลกัฐานด าเนินการไวแ้ลว้ 

▪ ก าหนดต าแหน่งจุดบังคบัภาพถ่ายทางราบ พร้อมหมายเลขก ากับบน
ภาพถ่าย  โดยยดึตามหลกัการขยายจุดบงัคบัภาพถ่าย 
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3.2.2.1.2  ด าเนินงานในสนาม 
▪ ก าหนดจุดบังคบัภาพถ่ายทางราบในภูมิประเทศ ให้อยู่ในขอบเขตท่ี
ก าหนดไวบ้นภาพถ่าย  แล้วปรุจุดด้วยเข็มปลายแหลม เขียนช่ือและ
เคร่ืองหมายก ากบัดา้นหนา้ภาพ เขียนแผนท่ีสังเขปโดยรอบจุดให้ชดัเจน
ดา้นหลงัภาพ ตอกหมุดไม ้ณ ต าแหน่งจุดท่ีปรุลงในภูมิประเทศและท า
หมายพยานใหส้ังเกตเห็นไดง่้าย 

▪ ส ารวจหาค่าพิกัดของจุดบังคับภาพถ่ายทางราบ (Horizontal Control 
Point) โดยวิธีการวงรอบชั้นท่ี 3 หรือวิธีการอ่ืน ท่ีมีความถูกตอ้งอยู่ใน
เกณฑเ์ดียวกนั 

3.2.2.1.3  การขยายจุดบงัคบัภาพถ่ายเพื่อการผลิตแผนท่ีภาพดดัแก ้ 
▪ ก าหนดบริเวณภาพถ่ายจ านวน 3 บริเวณในแนวกลางภาพถ่ายโดยใช้
กลอ้งมองภาพสามมิติเพื่อก าหนดจุดบงัคบัภาพถ่ายจ านวน 3 ต าแหน่ง  

▪ ก าหนดบริเวณบนมุมทั้ งส่ีของภาพถ่ายจ านวน 4 บริเวณ  โดยให้มี
ระยะห่างจากมุมภาพถ่ายไม่น้อยกว่า 2 น้ิวในแนวทแยง เพื่อก าหนดจุด
ควบคุมการปรับแกภ้าพถ่าย  จ  านวน  4  ต าแหน่ง 

▪ ปรุต าแหน่งจุดบังคับภาพถ่าย และจุดควบคุมการปรับแก้ภาพถ่าย           
ในบริเวณท่ีเลือกบนแผน่ฟิล์มไดอาพอซิตีฟ   ดว้ยเคร่ืองปรุจุดท่ีสามารถ
สร้างภาพสามมิติ  โดยเลือกต าแหน่งท่ีอยูบ่นพื้นดิน ราบและเป็นท่ีโล่ง 

▪ รั งว ัดต าแห น่ ง จุดบั งคับ ภ าพ ถ่ ายบนแบบ จ าล อง ภู มิ ป ระ เท ศ               
(Model Coordinate) ด้วย เค ร่ืองเขียนแผน ท่ี     ท าการค านวณและ
แสดงผลการรังวดัโดยก าหนด ความแตกต่างเชิงต าแหน่งของจุดบงัคบั
ภาพถ่าย ท่ีเป็นต าแหน่งเช่ือมระหว่างแบบจ าลองสามมิติท่ีต่อเน่ืองกนั  
ตามเกณฑข์องการขยายจุดบงัคบัภาพถ่าย 

▪ ค านวณปรับแก้และตรวจสอบจุดบงัคบัภาพถ่าย  เพื่อหาค่าพิกัดและ        
ค่าระดับของจุดบังคับภาพถ่ายบนพื้นดิน  (Terrain Coordinate) โดย
วิธีการค านวณทั้ งทางราบและทางด่ิง  แบบบล็อกของโมเดลอิสระ 
(Independent Model Block Adjustment) โดยให้มีความคลาดเคล่ือนไม่
เกิน 30 ไมครอน ท่ีมาตราส่วนภาพถ่าย 

3.2.2.1.4  การผลิตแผนท่ีภาพดดัแก ้(Rectified photo Map) 
▪ เลือกภาพถ่าย และไดอาพอซิตีฟใหค้รอบคลุมพื้นท่ีขอบเขตงาน  
▪ ถ่ายจุดควบคุมการปรับแกภ้าพถ่าย  ลงบนไดอาพอซิตีฟตามต าแหน่งท่ี
ก าหนดไว ้ โดยใชเ้คร่ืองปรุจุด 
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▪ พล็อตต าแหน่งของจุดควบคุมการปรับแก้ภาพถ่าย  ลงบนแผ่นพิกัด      
ตามมาตราส่วน ของแผนท่ีภาพดดัแกท่ี้ตอ้งการ 

▪ จดัภาพในเคร่ืองดดัแก ้เพื่อแก้ความคลาดเคล่ือนจากการเอียงของแกน
กลอ้งและปรับมาตราส่วน 

▪ ถ่ายภาพ (expose) เพื่อถ่ายทอดรายละเอียดภูมิประเทศจากไดอาพอซิตีฟ 
ลงบนฟิลม์เนกาตีฟ  แลว้น าไปลา้งในหอ้งปฏิบติัการภาพถ่าย 

▪ ตรวจสอบความถูกตอ้งของพิกดัทางราบ ของแผนท่ีภาพดดัแกใ้นแผ่น    
เนกาตีฟ และต่อระวางแผนท่ีภาพดดัแก ้

▪ ประกอบระวาง  โดยลงค่าพิกดั และเขียนรายละเอียดขอบระวางตาม
แบบท่ีส านกัส ารวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยาก าหนด   

▪ พิมพ์เป็นภาพดัดแก้ด้วยวสัดุต่างๆ  เช่น กระดาษโบรไมด์ตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

3.2.2.2  การส ารวจท าแผนที่ภาพเชิงเลข 
3.2.2.2.1  การส ารวจท าแผนท่ีภาพดดัแกเ้ชิงเลข 

ก) เตรียมงานเบ้ืองตน้ 
▪ ก าหนดขอบเขตโครงการลงบนแผนท่ีมาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรม
แผนท่ีทหาร 

▪ จดัหาภาพถ่ายทางอากาศให้ครอบคลุมบริเวณพื้นท่ีโครงการโดยให้มี
มาตราส่วนภาพถ่ายสัมพนัธ์กบัมาตราส่วนแผนท่ี และเส้นชั้นความสูง
ของแผนท่ี ท่ีตอ้งการจดัท า 

▪ จดัท าแผนท่ีดชันีภาพถ่าย  (Photo Index)   
▪ คดัลอกค่าพิกดั และค่าระดบัของหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแล้วลงบน
แผนท่ี มาตราส่วน 1:50,000 ท่ีจัดเตรียมไว ้ พร้อมแนบหมายหมุด
หลกัฐาน  (Description)  ท่ีฝ่ายส ารวจวางหมุดหลกัฐานด าเนินการไว้
แลว้ 

▪ ก าหนดต าแหน่งจุดบงัคบัภาพถ่ายทางราบ และทางด่ิงพร้อมหมายเลข
ก ากบับนภาพถ่าย  โดยยดึตามหลกัการขยายจุดบงัคบัภาพถ่าย 

ข) การด าเนินงานในสนาม 
▪ การส ารวจหาค่าพิกดัของจุดบงัคบัภาพถ่ายทางราบ ด าเนินการส ารวจ
ดว้ยวิธีการวงรอบชั้นท่ี 3 หรือ การส ารวจโดยวิธีอ่ืนๆ ท่ีมีความถูกตอ้ง
อยูใ่นเกณฑเ์ดียวกนั 
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▪ หาค่าระดบัของจุดบงัคบัภาพถ่ายทางด่ิง ให้ก าหนดต าแหน่งเป็นจุด
เดียวกบัจุดบงัคบัภาพถ่ายทางราบหรือใกลเ้คียง โดยด าเนินการส ารวจ
ดว้ยวิธีต่างๆท่ีมีความคลาดเคล่ือนทางระดบัอยูใ่นเกณฑ์งานระดบัชั้น
ท่ี 3 

ค) จัดหาข้อมูลภาพถ่ายเชิงเลขความละเอียดจุดภาพ (Resolution) 30
ไมครอนหรือดีกวา่ 

ง) น าขอ้มูลเขา้ เช่น ขอ้มูลช่ือโครงการ ระบบโปรเจคชัน่แผนท่ี ช่ือภาพถ่าย 
ช่ือโมเดล ขอ้มูลสอบเทียบกลอ้งภาพถ่าย จุดบงัคบัภาพถ่ายภาคพื้นดิน  
เป็นตน้ 

จ) ขยายจุดบงัคบัภาพถ่าย (Aerial Triangulation) 
▪ รังวดัต าแหน่งจุดดชันีภาพถ่าย (Fiducial Mark) จุดผา่น จุดโยงยึด และ
จุดบงัคบัภาพถ่ายภาคพื้นดิน   ก าหนดให้มีความแตกต่างเชิงต าแหน่ง
ของจุดเช่ือมต่อระหวา่งแบบจ าลองสามมิติท่ีต่อเน่ืองกนั (Standardized 
Residuals) ไม่เกินคร่ึงหน่ึงของความละเอียดจุดภาพ 

▪ ค านวณปรับแก้และตรวจสอบจุดบงัคบัภาพถ่าย  เพื่อหาค่าพิกดัและ     
ค่าระดับของจุดบังคับภาพถ่ายบนพื้นดิน (Terrain Coordinate) โดย
วิธีการค านวณทั้ งทางราบและทางด่ิง ตามกรรมวิธี  (Bundle Block 
Adjustment) โดยให้มีความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 30 ไมครอน เฉพาะค่า
พิกดัทางราบท่ีมาตราส่วนภาพถ่าย 

ฉ) ประมวลผลสร้างภาพดดัแก ้
ช) ประกอบระวางแผนท่ีภาพตามแบบมาตรฐานท่ีส านกัส ารวจฯก าหนด 
ซ) พิมพแ์ผนท่ีภาพลงบนกระดาษตามมาตราส่วนท่ีตอ้งการ และบนัทึกลง

บนส่ือคอมพิวเตอร์ 
3.2.2.2.2  การส ารวจท าแผนท่ีภาพออร์โทเชิงเลข 

ก) เตรียมงานเบ้ืองตน้ 
▪ ก าหนดขอบเขตโครงการลงบนแผนท่ีมาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรม
แผนท่ีทหาร 

▪ จดัหาภาพถ่ายทางอากาศให้ครอบคลุมบริเวณพื้นท่ีโครงการโดยให้มี
มาตราส่วนภาพถ่ายสัมพนัธ์กบัมาตราส่วนแผนท่ี และเส้นชั้นความสูง
ของแผนท่ี ท่ีตอ้งการจดัท า 

▪ จดัท าแผนท่ีดชันีภาพถ่าย  (Photo Index)   



 49 

▪ คดัลอกค่าพิกดั และค่าระดบัของหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแล้วลงบน
แผนท่ี มาตราส่วน 1:50,000 ท่ีจัดเตรียมไว ้ พร้อมแนบหมายหมุด
หลกัฐาน  (Description)  ท่ีฝ่ายส ารวจวางหมุดหลกัฐานด าเนินการไว้
แลว้ 

▪ ก าหนดต าแหน่งจุดบงัคบัภาพถ่ายทางราบ และทางด่ิงพร้อมหมายเลข
ก ากบับนภาพถ่าย  โดยยดึตามหลกัการขยายจุดบงัคบัภาพถ่าย 

ข) ด าเนินงานในสนาม 
▪ การส ารวจ จุดบงัคบัภาพถ่าย  (Photo Control) 
 ก าหนดจุดบงัคบัภาพถ่ายทางราบและทางด่ิงในภูมิประเทศ ให้อยู่

ในขอบเขตท่ีก าหนดไวบ้นภาพถ่าย   แลว้ปรุจุดดว้ยเขม็ปลายแหลม   
เขียนช่ือและเคร่ืองหมายก ากับด้านหน้าภาพ เขียนแผนท่ีสังเขป
โดยรอบจุดให้ชัดเจนด้านหลงัภาพ  ตอกหมุดไม ้ณ ต าแหน่งจุดท่ี
ปรุ ลงในภูมิประเทศและท าหมายพยานใหส้ังเกตเห็นไดง่้าย 

 ส ารวจหาค่าพิกัดของจุดบังคับภาพถ่ายทางราบ (Horizontal 
Control Point) โดยวิธีการวงรอบชั้นท่ี 3  หรือวิธีการอ่ืนท่ีมีความ
ถูกตอ้งอยูใ่นเกณฑเ์ดียวกนั 

 ส ารวจหาค่าระดบัของจุดบงัคบัภาพถ่าย (Vertical Control Point) 
โดยวิธีการท า ระดบัชั้น  3   หรือวิธีการอ่ืนท่ีมีความถูกต้องอยู่ใน
เกณฑเ์ดียวกนั 

▪  การส ารวจจ าแนกรายละเอียดและนามศพัท ์
 จ  าแนกรายละเอียดภูมิประเทศท่ีปรากฏบนภาพถ่ายและนามศพัท์

ไดแ้ก่ 
-  อาคารส าคญัต่างๆ  เช่น  สถานท่ีราชการ  วดั  โรงเรียน  
หมู่บา้น  ป่าชา้ โบสถ ์ เจดีย ์ สะพาน อาคารชลประทาน แนว
เหมือง   คลองชลประทาน   ฝาย   ถนน  ฯลฯ 

- รายละเอียดทัว่ไป เช่น  ไร่  นา  สวน  ป่า  ล าน ้ า  หนองน ้ า แนว
สายไฟแรงสูง คลอง บึง  ท่ีชายเลน  เขตหมู่บา้น เขตป่าสงวน   
เขตอุตสาหกรรม  ฯลฯ 

ค) จัดหาข้อมูลภาพถ่ายเชิงเลขความละเอียดจุดภาพ (Resolution) 30 
ไมครอนหรือดีกวา่ 
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ง) น าเขา้ขอ้มูล เช่น ขอ้มูลช่ือโครงการ ระบบโปรเจคชัน่แผนท่ี ช่ือภาพถ่าย 
ช่ือโมเดล ขอ้มูลสอบเทียบกลอ้งภาพถ่าย จุดบงัคบัภาพถ่ายภาคพื้นดิน  
เป็นตน้ 

จ) ขยายจุดบงัคบัภาพถ่าย (Aerial Triangulation) 
▪ รังวดัต าแหน่งจุดดชันีภาพถ่าย (Fiducial Mark) จุดผา่น จุดโยงยึด และ
จุดบงัคบัภาพถ่ายภาคพื้นดิน   ก าหนดให้มีความแตกต่างเชิงต าแหน่ง
ของจุดเช่ือมต่อระหวา่งแบบจ าลองสามมิติท่ีต่อเน่ืองกนั (Standardized 
Residuals) ไม่เกินคร่ึงหน่ึงของความละเอียดจุดภาพ 

▪ ค านวณปรับแก้และตรวจสอบจุดบงัคบัภาพถ่าย  เพื่อหาค่าพิกดัและ     
ค่าระดับของจุดบังคับภาพถ่ายบนพื้นดิน (Terrain Coordinate) โดย
วิธีการค านวณทั้ งทางราบและทางด่ิง ตามกรรมวิธี  (Bundle Block 
Adjustment) โดยให้มีความคลาดเคล่ือน ไม่เกิน 30 ไมครอน เฉพาะค่า
พิกดัทางราบท่ีมาตราส่วนภาพถ่าย 

ฉ) ประมวลผลแบบจ าลองภูมิประเทศ (Stereo Resampling) 
ช) สร้างแบบจ าลองระดับ  เพื่อใช้ก ากับความคลาดเคล่ือนทางด่ิงของ        

ภาพออร์โท 
▪ รังวดัและดิจิไทซ์จุด DTM หรือ Mass Points โดยก าหนดระยะระหวา่ง
จุด 5050 ม. บริเวณท่ีราบหรือค่อนข้างราบ และ 2020 ม.บริเวณ
ภูเขาหรือท่ีเนินสูงต ่า 

▪ รังวดัและดิจิไทซ์เส้น Break-line บริเวณขอบตล่ิงล าน ้ าและบริเวณ     
สันเขา 

▪ รังวดัและดิจิไทซ์เส้น Drainages บริเวณร่องน ้ า ร่องเขา และแอ่งลุ่มต ่า
ต่างๆ 

▪ น าขอ้มูลท่ีรังวดัดงักล่าวประมวลผลสร้างแบบจ าลองระดบั หรือ DEM 
(Digital Elevation Model) โดยจดัเก็บในรูปแบบของแฟ้มขอ้มูลต่างๆ 
เช่น แบบข่ายสามเหล่ียมไม่ปกติ(TIN) แบบแรสเตอร์หรือกริด และ
แบบเวคเตอร์หรือเส้นชั้นความสูง เป็นตน้ 

ซ) ประมวลผลสร้างภาพออร์โท (Ortho Resampling) 
ฌ) ประกอบระวางแผนท่ีภาพตามแบบมาตรฐานท่ีส านกัส ารวจฯก าหนด 
ญ) พิมพแ์ผนท่ีภาพลงบนกระดาษตามมาตราส่วนท่ีตอ้งการ และบนัทึกลง

บนส่ือคอมพิวเตอร์ 
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4. การส ารวจกนัเขตและแปลงกรรมสิทธ์ิทีด่ิน 
4.1  การส ารวจกนัเขตชลประทาน 

4.1.1  วัตถุประสงค์ เพื่อก าหนดขอบเขตท่ีดินท่ีจะตอ้งใช้ในกิจการชลประทาน  การรังวดัแบ่งแยก
ท่ีดิน การออกหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวง  และการระวงัแนวเขต 

4.1.2  ลกัษณะของงาน 
4.1.2.1  การเตรียมงานเบ้ืองต้น 

▪ จดัท าแผนท่ีสารบาญแสดงต าแหน่งและขอบเขตชลประทาน ท่ีจะเขา้ด าเนินการ
ส ารวจ 

▪ จดัท าส าเนาแผนงานใหก้องกฎหมายและท่ีดิน  และกรมท่ีดิน หน่วยงานละ 1 ชุด 
▪ จัดหาและตรวจสอบแบบแนวคลอง หรือแบบแสดงต าแหน่งและขอบเขต

ชลประทานท่ีกรมฯไดอ้นุมติัแลว้ จ านวน 2 ชุด 
▪ จดัหาค่าพิกดัและ/หรือค่าระดบั พร้อมรายละเอียดหมุดหลกัฐาน (Description) ท่ี

จะใชใ้นการส ารวจกนัเขต 
4.1.2.2  การวางแนว 

▪ คน้หาหมุดหลกัฐานแนวศูนยก์ลางในภูมิประเทศ ในกรณีท่ีหมุดเดิมสูญหาย ให้
โยงค่าพิกดัจากหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแล้ว มายงัต าแหน่งแนวศูนยก์ลางคลอง
หรือแนวเขต ตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบ 

▪ ในกรณีอ่างเก็บน ้ า หลังจากได้ส ารวจระดับเพื่อหาขอบเขตอ่างฯ ตามท่ีส านัก
ออกแบบฯก าหนด โดยวิธีการระดบัชั้นท่ี 3 แลว้ ให้วางแนวกนัเขตตามปะเภทของ
อ่างฯ ต่อไปน้ี 
• อ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่และขนาดกลาง ให้กันเขตท่ีระดับน ้ าเก็บกัก หรือตาม
ขอบเขตท่ีกรมฯอนุมติั 

• อ่างเก็บน ้ าขนาดเล็ก ให้กนัเขตระหว่างระดบัเก็บกกัจนถึงระดบัน ้ าสูงสุด หรือ
ตามท่ีกรมฯอนุมติั 

4.1.2.3  การปักหลกัเขต ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
▪ บริเวณหวังาน ปักทุก 50 ม.ในแนวตรงและทุกมุมหกัเล้ียว 
▪ บริเวณอ่างเก็บน ้า ปักทุก 100 ม. ในแนวตรงและทุกมุมหกัเล้ียว 
▪ คลองส่งน ้ า คนักั้นน ้ าและถนน ปักทุกระยะ 200 ม.ในแนวตรง ตรงจุดตน้โคง้ จุด

กลางโคง้ จุดปลายโคง้และในแนวโคง้ให้พิจารณาตามความเหมาะสม แต่ระยะ
ระหวา่งหลกัเขตตอ้งไม่เกิน 40 ม. ส าหรับบริเวณชุมชน 
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4.1.2.4  การฝังหลกัเขต 
▪ ฝังหมุดให้อยู่ในแนวด่ิง ตรงตามต าแหน่งท่ีก าหนด โดยหันหน้าหลกัเขตดา้นท่ีมี

ตวัอกัษรและตวัเลขเขา้หาคลอง อ่างเก็บน ้า ฯลฯ และใหฝั้งหลกัเขตลึกลงไปในดิน 
0.60 ม. คลาดเคล่ือนจากต าแหน่งท่ีก าหนดไดไ้ม่เกิน 2 ซม. 

▪ ในกรณีต าแหน่งท่ีจะฝัง ไปตกในกลางแปลงนาหรือกลางแปลงไร่ ให้เล่ือน
ต าแหน่งฝังหลักเขตไปในแนวเขตเดียวกัน จนติดคันนาหรือคันเขตท่ีดินเพื่อ
ป้องกนัการถูกท าลาย 

4.1.2.5  การโยงค่าพกิดั 
▪ โยงค่าพิกดั จากหมุดหลกัฐานใกล้เคียงท่ีทราบค่าแล้ว ไปยงัหลกัเขตท่ีฝังไวทุ้ก

หมุดโดยวิธีการวงรอบชั้นท่ี 3 และ/หรือโยงยึดโดยวิธี Side Shot กับให้ฝังหมุด
หลักฐานถาวรแบบ ข. เป็นคู่ ตามแนว BC. – PI.หรือ PI. – EC. หรือทุกระยะไม่
เกิน 4 กม .และฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ค . ทุกระยะ 2 กม . ในต าแหน่งท่ี
เหมาะสมพร้อมท าหมายพยาน 

▪ วดัอาซิมุทดาราศาสตร์ เพื่อควบคุมทิศทางของเส้นวงรอบทุก 40 มุมหรือนอ้ยกวา่ 
4.1.2.6  การเขียนแผนที่ 

▪ พล็อตต าแหน่งของหลกัเขตท่ีปักไวแ้ลว้ ลงในแบบของส านักออกแบบฯ เพื่อให้
ช่างรังวดัของกรมท่ีดิน ใชป้ระกอบในการรังวดัแบ่งแยก 

▪ เขียนแผนท่ีแสดงแนวเขตและต าแหน่งหลกัเขตชลประทานท่ีไดฝั้งไวแ้ลว้ ทุกหลกั
ดว้ยค่าพิกดัฉาก มาตราส่วน 1:4,000 

4.1.2.7  การติดต่อประสานงาน 
▪ การด าเนินการ และการติดต่อประสานงานกบัโครงการ  กองกฎหมายและท่ีดิน   

และกรมท่ีดิน ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างกรมท่ีดินกบักรมชลประทาน เร่ือง
การรังวดัท่ีดินท่ีถูกเขตชลประทานและการออกหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวง พ.ศ. 
2526 

4.2  การส ารวจซ่อมเขตชลประทาน 
4.2.1  วัตถุประสงค์  เพื่อซ่อมเขตชลประทานท่ีไดมี้การกนัเขตไวแ้ลว้  แต่หมุดหลกัเขตไดช้ ารุดหรือ

สูญหายไป จึงตอ้งการซ่อมเขตให้สมบูรณ์ เพื่อใช้ในงานรังวดัแบ่งแยกท่ีดินตกคา้ง การรังวดัออกหนังสือ
ส าคญัส าหรับท่ีหลวงและการระวงัแนวเขต 

4.2.2  ลกัษณะของงาน 
4.2.2.1  การเตรียมงานเบ้ืองต้น 

▪ จดัท าแผนท่ีสารบญัแสดงต าแหน่งและขอบเขตชลประทานท่ีจะเขา้ด าเนินการ
ส ารวจซ่อมเขต 
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▪ ในกรณีท่ีมีการรังวดัแบ่งแยกท่ีดิน และรังวดัออกหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวง ให้
จดัท าส าเนาแผนงานมอบใหก้องกฎหมายฯ และกรมท่ีดิน หน่วยงานละ 1 ชุด 

▪ จดัหาแผนท่ีแสดงแนวเขตและต าแหน่งหลกัเขต ท่ีไดส้ ารวจกนัเขตไวแ้ลว้ พร้อม
ดว้ยรายการค านวณและรายละเอียดหมุดหลกัฐาน เพื่อประกอบการซ่อมเขตให้
ตรงกบัต าแหน่งเดิม 

▪ ในกรณีท่ีไม่มีแผนท่ีแสดงแนวเขต และต าแหน่งหลกัเขตไวแ้ต่เดิม  ให้พิมพแ์บบ
แนวคลองจากส านกัออกแบบฯและแผนท่ีแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน (รว.43 ก.) พร้อม
ทั้งขอคดัแผนท่ีตน้ร่างและรูปแผนท่ีหลงัโฉนดจากกรมท่ีดิน  เพื่อประกอบการ
ส ารวจซ่อมเขต 

4.2.2.2  การวางแนวและซ่อมเขต 
▪ โยงค่าพิกดัจากหมุดหลกัฐานขา้งเคียงท่ีทราบค่าแลว้ 
▪ กรณีท่ีแนวซ่อมเขตเป็นช่วงยาวให้ฝังหมุดหลกัฐานถาวรแบบ ข. เป็นคู่หรือหมุด

หลกัฐานถาวรแบบ ค. เป็นคู่ ตามเกณฑท่ี์ก าหนด ในงานปักหลกัเขต ( ขอ้ 4.1.2.5 ) 
▪ วดัมุมและวดัระยะจากหมุดหลกัฐานหรือหลกัเขตอา้งอิงขา้งเคียง ตามมุมและระยะ

ในแบบค านวณและรายละเอียดหมุดหลกัฐาน 
▪ ปักหลกัเขตใหม่แทนหลกัเขตเดิมท่ีสูญหายไป และปักหลกัเขตเสริม ในกรณีท่ีมี

การจดัซ้ือท่ีดินเพิ่มเติม 
▪ ในกรณีท่ีแนวเขตเดิมสูญหาย ให้ด าเนินการวางแนวและปักหลกัเขตใหม่ให้ตรง

กบัแนวเดิม โดยวิธีการเช่นเดียวกนักบัขอ้ 4.1.2.2 ถา้บริเวณท่ีดินดงักล่าวเป็นท่ีดิน
ท่ีไดมี้การยกให้เป็นเวลานาน  เม่ือจะท าการปักหลกัเขตใหม่แลว้ เจา้ของท่ีดินไม่
ยินยอม ก็ให้เสนอเร่ืองให้นายช่างโครงการไดท้ราบ  และตกลงกบัเจา้ของท่ีดิน
นั้นๆ ต่อไป 

4.2.2.3  การเขียนแผนที่ 
▪ ให้ขีดฆ่าหมายเลขหลกั ชป. ในแผนท่ีฉบบัเดิม แลว้เขียนหมายเลขหลกัใหม่ซ้อน

ไวใ้กลห้มายเลขหลกัเดิม หา้มขดูหรือลบออก 
▪ พล็อตต าแหน่งและแนวเขตท่ีไดก้นัเขตเพิ่มเติม 
▪ การเขียนแผนท่ีให้ พล็อตต าแหน่งของหลกัเขตท่ีปักไวแ้ลว้ ลงในแบบของส านกั

ออกแบบฯ เพื่อใหช่้างรังวดัของกรมท่ีดิน ใชป้ระกอบในการรังวดัแบ่งแยก 
▪ เขียนแผนท่ีแสดงแนวเขตและต าแหน่งหลกัเขตชลประทานท่ีไดฝั้งไวแ้ลว้ ทุกหลกั

ดว้ยค่าพิกดัฉาก มาตราส่วน 1:4,000 
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4.2.2.4  การติดต่อประสานงาน 
▪ การด าเนินการ และการติดต่อประสานงานกบัโครงการ  กองกฎหมายและท่ีดิน   

และกรมท่ีดิน ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างกรมท่ีดินกบักรมชลประทาน เร่ือง
การรังวดัท่ีดินท่ีถูกเขตชลประทานและการออกหนงัสือส าคญัส าหรับท่ีหลวง พ.ศ. 
2526 

4.3  การส ารวจแปลงกรรมสิทธ์ิทีด่ิน เพ่ือใช้ในการพจิารณาโครงการจัดรูปทีด่ิน 
4.3.1  วตัถุประสงค์ เพื่อส ารวจใหท้ราบวา่ในเขตโครงการท่ีจะจดัรูปท่ีดินนั้น มีเจา้ของผูถื้อครองหรือ

ผูค้รอบครองท่ีดิน โดยชอบด้วย กฎหมายจ านวนเท่าใด มีเน้ือท่ีเท่าใด ได้มีการท าประโยชน์ในพื้นท่ีนั้ น
อย่างไร ซ่ึงจะได้ท าเป็นแผนท่ีแสดงรายละเอียดรูปแปลงท่ีดิน แสดงขอบเขตโครงการจดัรูปท่ีดิน เพื่อให้
คณะกรรมการจดัรูปท่ีดินไดพ้ิจารณาโครงการ ความเหมาะสม และประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ และยงัใชเ้ป็นแผนท่ี
แนบทา้ยพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตทอ้งท่ีใหเ้ป็นโครงการจดัรูปท่ีดินดว้ย 

4.3.2  ลกัษณะของงาน 
4.3.2.1  การเตรียมงานเบ้ืองต้น 

▪ จัดหาภาพถ่ายดัดแก้ มาตราส่วน 1 : 4,000  พร้อมกับแผนท่ีสารบัญภาพถ่าย     
มาตราส่วน 1 : 50,000  

▪ ตรวจสอบหลกัฐานการครอบครองและขอคดัลอกแผนท่ีระวางจากส านกังานท่ีดิน 
เพื่อหารายละเอียดเก่ียวกบัแปลงท่ีดินในพื้นท่ีท่ีจะตอ้งเขา้ด าเนินการ ประสานงาน
กบัเจา้หนา้ท่ีปกครองทอ้งท่ี  ใหแ้จง้เจา้ของหรือผูค้รอบครองท่ีดิน ในเขตโครงการ 
ท่ีจะจดัรูปท่ีดินให้ทราบวตัถุประสงค์ และความจ าเป็นท่ีเจา้หน้าท่ีจะตอ้งส ารวจ
เพื่อใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองท่ีดินใหค้วามร่วมมือ ในการน าช้ีเขตและใหถ้อ้ยค า
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน 

▪ ขอตรวจสอบเอกสารสิทธิของเจ้าของหรือผู ้ครอบครองท่ีดิน โดยชอบด้วย
กฎหมายทุกแปลง และให้น าช้ีแนวกรรมสิทธ์ิ ท่ีครอบครอง รวมทั้ งเขตท่ี
สาธารณประโยชน์ใหค้รบถว้น 

▪ จดัท าบญัชีรายช่ือเจา้ของหรือผูค้รอบครองท่ีมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ให้ถูกตอ้งตรง
กบัหลกัฐานในเอกสารสิทธิดว้ย 

▪ กรณีเจา้ของท่ีดินหรือผูค้รอบครอง น าหลกัฐานมาแสดงไม่ตรงกบัท่ีครอบครอง 
ให้เจา้ของท่ีดินหรือผูค้รอบครองน าหลักฐานไปแก้ไขเสียให้ถูกต้อง แล้วน ามา
แสดงต่อเจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินการ 

4.3.2.2  การส ารวจแปลงกรรมสิทธ์ิทีด่ินจากแผนทีภ่าพถ่าย 
▪ จัดพิมพ์แผนท่ีภาพถ่าย ส าหรับด าเนินการ 2 ชุด ชุดแรกพิมพ์ด้วยกระดาษ               

โบร์ไมด ์1 ชุด หรือกระดาษธรรมดา 2 ชุด 
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▪ จดัสร้างระวางแผนท่ี โดยน าแผนท่ีภาพถ่ายมาพิจารณาจดัท าเป็นแผน่ระวางตามท่ี
ก าหนดไว ้

▪ ขีดแนวเขตกรรมสิทธ์ิท่ีเจา้ของหรือผูค้รอบครองท่ีดินไดน้ าช้ี ลงในกระดาษโบร์
ไมดเ์ป็นเส้นประ แลว้จึงน ามาลงเป็นเส้นทึบในแผนท่ีภาพถ่าย ให้ครบทุกแปลงอีก     
คร้ังหน่ึง 

▪ ลงรายละเอียดของเขตสถานท่ีส าคญัต่างๆ เช่น โรงเรียน วดั สุสาน และสถานท่ี
ราชการ ฯลฯ ในแผนท่ีภาพถ่ายให้ครบและชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการจดัรูป
ท่ีดินไดพ้ิจารณาอยา่งถูกตอ้ง 

4.3.2.3  การส ารวจแปลงกรรมสิทธ์ิทีด่ินทีไ่ม่มีแผนทีภ่าพถ่าย 
▪ ท าการวางโครงหลกัฐานแผนท่ีให้ครอบคลุมพื้นท่ี ท่ีไดก้  าหนดเขตไวใ้ห้เป็นเขต   

จดัรูปท่ีดิน หรือโยงยึดจากหมุดหลกัฐานใกลเ้คียงเพื่อท าการรังวดัจดัเก็บรูปแปลง
ท่ีดิน 

▪ จดัสร้างระวางแผนท่ีและลงรายละเอียดแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน รวมทั้งท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ และสถานท่ีส าคญัต่างๆ ใหล้ะเอียดชดัเจน 

4.3.2.4  การเขียนแผนที่แปลงกรรมสิทธ์ิทีด่ิน 
▪ ตรวจสอบความถูกตอ้งของแผนท่ี และก าหนดหมายเลขประจ าแปลงดว้ยเลขไทย 

ทุกแปลง 
▪ ค านวณเน้ือท่ีของแต่ละแปลง แล้วกรอกลงในเอกสารแสดงเขตและเน้ือท่ีแปลง

ท่ีดิน 
▪ จ าลองรูปแผนท่ีแปลงดว้ยกระดาษโพลีเอสเตอร์ พร้อมจดัท าบญัชีรายช่ือเจา้ของ

ท่ีดิน จ านวนเน้ือท่ีทั้ งหมดในเขตโครงการจดัรูปท่ีดินฯลฯ และรายละเอียดของ
ระวาง 

4.3.2.5  การรับรองเอกสารแสดงเขตและเน้ือทีแ่ปลงทีด่ิน 
▪ น าเอกสารซ่ึงไดจ้ดัท าในขอ้ 4.3.2.4 ไปให้เจา้ของผูค้รอบครอง หรือผูไ้ดรั้บมอบ

อ านาจลงนามรับรอง 
4.4  การส ารวจแปลงกรรมสิทธ์ิทีด่ินเพ่ือใช้ในการพจิารณาออกแบบคันคูน า้ 

4.4.1  วตัถุประสงค์  เพื่อส ารวจขอบเขตการครอบครองและการมีสิทธิในแปลงท่ีดินของเจา้ของท่ีดิน 
ในบริเวณท่ีจะด าเนินการก่อสร้างคนัคูน ้ า โดยยึดถือขอบเขตของแปลงท่ีดินเป็นส าคญั ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถ
ออกแบบคนัคูน ้าไปตามแปลงนาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.4.2  ลกัษณะของงาน 
4.4.2.1  การเตรียมงานเบ้ืองต้น 

▪ จดัหาภาพถ่ายดดัแก ้มาตราส่วน 1 : 4,000  
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▪ ตรวจสอบหลกัฐานเช่นเดียวกบัการส ารวจแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพื่อการจดัรูปท่ีดิน
ในข้อ 4.3.2.1 แต่การส ารวจขอบเขตการครอบครอง อนุโลมให้มีการช้ีแนวเขต   
แทนกนัได ้

▪ จดัท าบญัชีรายช่ือเจา้ของหรือผูค้รอบครองท่ีดิน 
4.4.2.2  การส ารวจแปลงกรรมสิทธ์ิทีด่ินจากแผนทีภ่าพถ่าย 

▪ ท าเช่นเดียวกนักบัขอ้ 4.3.2.2 และรายละเอียดใดท่ีไม่ปรากฏบนภาพถ่าย ให้ส ารวจ
เพิ่มเติมใหส้มบูรณ์ 

4.4.2.3  การส ารวจแปลงกรรมสิทธ์ิทีด่ินทีไ่ม่มีแผนทีภ่าพถ่าย 
▪ ท าการวางโครงหลกัฐานแผนท่ีให้ครอบคลุมพื้นท่ี ท่ีไดก้  าหนดเขตไวใ้ห้เป็นเขต   

จดัรูปท่ีดิน หรือโยงยึดจากหมุดหลกัฐานใกลเ้คียงเพื่อท าการรังวดัจดัเก็บรูปแปลง
ท่ีดิน 

▪ จดัสร้างระวางแผนท่ีและลงรายละเอียดแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน รวมทั้งท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ และสถานท่ีส าคญัต่างๆ ใหล้ะเอียดชดัเจน 

4.4.2.4  การเขียนแผนที่แปลงกรรมสิทธ์ิทีด่ิน 
▪ ตรวจสอบความถูกตอ้งของแผนท่ี และก าหนดหมายเลขประจ าแปลงดว้ยเลขไทย 

ทุกแปลง 
▪ ไม่ตอ้งค านวณเน้ือท่ีของแต่ละแปลง 
▪ จ าลองรูปแผนท่ีแปลงดว้ยกระดาษโพลีเอสเตอร์ พร้อมจดัท าบญัชีรายช่ือเจา้ของ

ท่ีดิน จ านวนเน้ือท่ีทั้ งหมดในเขตโครงการจดัรูปท่ีดินฯลฯ และรายละเอียดของ
ระวาง 

4.4.2.5  การรับรองเอกสารเขตแปลงทีด่ิน 
▪ น าเอกสารบญัชีรายช่ือเจา้ของท่ีดินซ่ึงไดเ้ตรียมไวใ้นขอ้ 4.4.2.4 โดยจดัท าเป็นชุด

ของแต่ละแผน่ระวาง ให้เจา้ของท่ีดิน ผูค้รอบครองท่ีดิน หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย
ใหม้าน าช้ีแนวเขต ลงนามรับรองเขตท่ีดิน เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐาน 

5.  การส ารวจเพ่ือการก่อสร้าง 
5.1  การส ารวจเพ่ือการก่อสร้างเข่ือน 

5.1.1  วัตถุประสงค์ เพื่อส ารวจให้แนวและระดบั ก าหนดต าแหน่ง ขอบเขต รูปร่าง และขนาดต่างๆ
ของตวัเข่ือนพร้อมอาคารประกอบ     เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการท่ีก าหนดและส ารวจ
ระดบั     ภูมิประเทศ  ส าหรับใชใ้นการค านวณหาปริมาตรงานดินขดุดินถมและอ่ืนๆ 
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5.1.2  ลกัษณะของงาน 
5.1.2.1  การเตรียมงานเบ้ืองต้น 

▪ ติดต่อขอรับแบบเข่ือนและอาคารประกอบ พร้อมดว้ยรายละเอียดอ่ืนๆ 
▪ ติดต่อขอรับแผนท่ีบริเวณหัวงานและแผนท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงได้ถูกอา้งอิงไวใ้นแบบจาก

ส านกัส ารวจดา้นวิศวกรรมและธรณีวิทยา เพื่อตรวจสอบต าแหน่งและแนวเข่ือนท่ี
ไดอ้อกแบบไวร้วมทั้งตรวจสอบ ช่ือ หมายเลขหมุด ค่าพิกดั ค่าระดบั ทั้งในแบบ
และในแผนท่ี ถ้าไม่ตรงกนัให้หาสาเหตุและพิจารณาแก้ไขให้ถูกตอ้ง พร้อมทั้ง
รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบทนัที 

▪ ศึกษารายละเอียดต่างๆของแบบใหเ้ขา้ใจ ท าการค านวณถอดแบบ เพื่อหาค่ามุมเบน
และระยะรวมทั้งมิติต่างๆไว ้เพื่อใชง้านต่อไป 

▪ จัดเตรียมค่าพิกัด ค่าระดับและหมายพยานของหมุดหลักฐานเดิมตามแนว
ศูนยก์ลางเข่ือนและบริเวณหัวงาน  หรือหมุดหลกัฐานอ่ืนในบริเวณใกลเ้คียง เพื่อ
ใชเ้ป็นค่าอา้งอิงในการโยงงานและตรวจสอบ 

▪ วางแผนและก าหนดต าแหน่งท่ีจะสร้างหมุดหลกัฐานหมายพยานให้เพียงพอแก่
การใชง้าน  โดยศึกษารายละเอียดจากแบบและแผนท่ีประกอบกนั 

▪ จดัเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การส ารวจท่ีจ าเป็น และเหมาะสมกบังาน รวมทั้ง
ตรวจสอบสภาพและความถูกตอ้งของเคร่ืองส ารวจใหพ้ร้อมท่ีจะใชง้าน 

5.1.2.2   การเตรียมงานในสนาม 
▪ คน้หาหมุดหลกัฐานเดิมท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้
▪ โยงค่าพิกัดและค่าระดบัจากหมุดหลกัฐานเดิม และ/หรือ หมุดหลกัฐานในแนว

ศูนยก์ลางเขา้ตรวจสอบกบัหมุดหลกัฐานขา้งเคียงท่ีมีสภาพดีและน่าเช่ือถือ ถา้หมุด
ในแนวศูนยก์ลางสูญหายหรือไม่ตรงกบัแบบใหว้างแนวศูนยก์ลางใหม่ 

▪ สร้างหมุดหลกัฐานถาวรแบบ ข. เพื่อเป็นหมุดหมายพยานของแนวศูนยก์ลางเข่ือน 
โดยให้ต่อแนวศูนยก์ลางออกไปทั้ง 2 ขา้ง จนพน้เขตก่อสร้างอยา่งน้อยขา้งละ 1 คู่ 
และ/หรือ ใหต้ั้งฉากหรือขนานกบัแนวศูนยก์ลาง อีกขา้งละ 1 คู่ 

▪ สร้างหมุดหลักฐานถาวรแบบ ค . เพื่อเป็นหมุดหลักฐานหมายพยานของแนว
ศูนยก์ลางและระยะ กม. ของเข่ือน  ทุกระยะ 200 ม. ให้ขนานหรือตั้งฉากกบัแนว
ศูนยก์ลางเข่ือน และใหอ้ยูน่อกเขตก่อสร้าง 

▪ สร้างหมุดหลกัฐานถาวรแบบ ข. หรือแบบ ค. เพื่อเป็นหมุดหลกัฐานหมายพยาน
ของแนวศูนยก์ลางอาคารประกอบ ให้ขนานหรือตั้งฉากกบัแนวศูนยก์ลาง และอยู่
นอกเขตก่อสร้าง 
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▪ โยงค่าพิกดัและค่าระดบัจากหมุดหลกัฐานขา้งเคียงท่ีตรวจสอบค่าแล้ว เขา้หมุด
หลกัฐานหมายพยานทั้งหมด โดยวิธีการวงรอบ (หรือการสามเหล่ียม) และการ
ระดับชั้นท่ี 3 กรณีเป็นเข่ือนเก็บกักน ้ าขนาดใหญ่หรือเข่ือนคอนกรีต ใช้วิธีการ
วงรอบและการระดบัชั้นท่ี 2 

▪ ท าร้ัวลอ้มรอบหมุดหลกัฐานถาวร พร้อมทั้งเขียนช่ือและค่าระดบัของหมุดก ากบัไว ้
5.1.2.3   การส ารวจวางแนว 

▪ วางแนวศูนยก์ลางเข่ือนจาก กม. 0+000 ไปจนสุดแนว  ปักหมุดไมทุ้ก 20 ม. พร้อม
เขียนเลขบอกระยะ กม. ก ากบั  ส าหรับจุดท่ีตั้งของอาคารประกอบเขียนเลขบอก
ระยะ กม. และช่ืออาคารก ากบัไวด้ว้ย 

▪ วางแนวรูปตดัขวางใหต้ั้งฉากกบัแนวศูนยก์ลางเข่ือนท่ีกม. 0+000 และทุกระยะ 20 
ม.พร้อมกบัต่อปีกรูปตดัออกไปจนพน้ Toe Slope และ Top Slope อยา่งนอ้ย 10 ม. 
ส่วนท่ีเป็นแนวโคง้ให้ก าหนดแนวรูปตดัขวางไปในทิศทางเดียวกบัรัศมีของโคง้     
ณ ต าแหน่งนั้นๆ  ส าหรับอาคารประกอบใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัแนวเข่ือน 

5.1.2.4   การรังวดัระดับ 
▪ รังวดัระดบัตามแนวศูนยก์ลางเข่ือนท่ี กม. 0+000 และทุกระยะ 20 ม. โดยวิธีการ

ระดบัชั้นท่ี 3 
▪ รังวดัระดบัตามแนวรูปตดัขวางทุกระยะ 10 ม.และทุกจุดท่ีระดบัเปล่ียนแปลงมาก 

โดยนับระยะศูนย์จากแนวศูนย์กลางเข่ือนออกไปทั้ ง 2 ข้าง  ส าหรับอาคาร
ประกอบก็ใหป้ฏิบติั เช่นเดียวกนักบัแนวเข่ือน 

5.1.2.5   การเขียนแผนที่ 
▪ เขียนแผนท่ีรูปตดัตามยาวแนวศูนยก์ลางเข่ือน  มาตราส่วนทางตั้ง 1:100 และทาง

ราบเท่ากบัมาตราส่วนของแบบ   แสดงจุดระดบัภูมิประเทศทุก 20 ม. 
▪ เขียนแผนท่ีรูปตดัขวางแนวศูนยก์ลางเข่ือน  มาตราส่วนทางตั้งและทางราบ 1:100  

โดยให้ปีกรูปตดัดา้นเหนือน ้ าอยู่ทางดา้นซ้ายของกระดาษ และแสดงค่าระดบัภูมิ
ประเทศทุกจุดท่ีท าการรังวดั  เพื่อใช้ประกอบการค านวณหาปริมาตรงานดินขุด     
ดินถม และอ่ืน ๆ  

5.1.2.6   การก าหนดแนวและขนาดเพ่ือการก่อสร้าง 
▪ วางแนวศูนยก์ลางเข่ือน ปักหลกัไมทุ้กระยะ 20 ม. ท่ีจุด Toe Slope และ Top Slope 

ของตัวเข่ือนทั้ง 2 ข้าง เพื่อถางป่าและเปิดหน้าดิน  ส าหรับงานก่อสร้างอาคาร
ประกอบก็ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกนั 

▪ วางแนวศูนยก์ลางเข่ือน ปักหลกัไมทุ้ก 10 ม. ในแนวตรง และทุก 5 ม. ในแนวโคง้ 
ก าหนดขนาดของร่องแกนไปจนตลอดแนวเข่ือน แลว้โรยปูนขาวไว ้เพื่อการขุด
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ลอกต่อไป  กรณีเป็นเข่ือนเก็บกกัน ้ าขนาดใหญ่หรือเข่ือนคอนกรีต จะตอ้งวางแนว
ก าหนดขนาด ก่อนและหลงัการขุดลอกหรือระเบิดหินทุกคร้ัง จนกวา่จะไดข้นาด
หรือถึงระดับ ท่ีต้องการ  ส าห รับงานก่อสร้างอาคารประกอบก็ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกนั 

▪ วางแนวศูนยก์ลางเข่ือน ปักหลกัไมทุ้กระยะ 10 ม. ในแนวตรง และทุก 5 ม.ในแนว
โคง้  ก าหนดขนาดเพื่อบดอดัชั้นดินก่อนและหลงัการถมบดอดัชั้นดินทุกคร้ังให้
เป็นไปตามแบบ  กรณีเป็นเข่ือนเก็บกกัน ้ าขนาดใหญ่หรือเข่ือนคอนกรีต จะตอ้ง
วางแนวและก าหนดขนาดทุกบล็อกในแนวตรงและแนวโคง้  เพื่อการตั้งแบบเท
คอนกรีตตามแบบ 

▪ ตรวจสอบแนวและขนาดทั้งก่อนและหลงัเทคอนกรีต ส าหรับงานก่อสร้างอาคาร
ประกอบก็ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกนั 

5.1.2.7   การก าหนดค่าระดับ 
▪ รังวดัระดบัรูปตดัขวางภายหลงัการถางป่าและเปิดหน้าดินแลว้ทุกระยะ 20 ม.ใน

แนวตรงและทุกระยะ 10 ม.ในแนวโค้ง  ต่อปีกรูปตดัขวางไปจนถึง Toe Slope 
และ Top Slope ทั้ง 2 ขา้ง  และแสดงค่าระดบัตลอดแนวศูนยก์ลางทุกระยะท่ีวางไว้
หลงัการเปิดหนา้ดิน 

▪ ก าหนดค่าระดบัดินขดุของร่องแกน ทุกระยะท่ีก าหนดในแบบ 
▪ ก าหนดค่าระดับ ดินถม บนหมุดไม้ท่ีปัก ณ จุด Toe Slope และ Top Slope ของ

เข่ือนทั้ง 2 ขา้ง หลงัการถมร่องแกนเสร็จทุกระยะ 10 ม. ในแนวตรงและทุกระยะ 5 
ม.ในแนวโคง้  ก่อนและหลงัการถมบดอดัดินทุกคร้ัง   กรณีเป็นเข่ือนเก็บกกัน ้ า
ขนาดใหญ่หรือเข่ือนคอนกรีต จะตอ้งก าหนดค่าระดบัทุกบล็อกคอนกรีตในแนว
ตรงและแนวโคง้  เพื่อการตั้งแบบคอนกรีตตามท่ีก าหนดในแบบ 

▪ ตรวจสอบค่าระดบัภายหลงั ถม บดอดัชั้นดินตวัเข่ือนแลว้  และตรวจสอบค่าระดบั
ในการตั้งแบบก่อนและหลงัเทคอนกรีตทุกบล็อกของแบบ โดยวิธีการระดบัชั้นท่ี 3 
ส าหรับงานก่อสร้างอาคารประกอบ ก็ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกนั 

5.2   การส ารวจเพ่ือการก่อสร้างคลองส่งน า้ 
5.2.1  วัตถุประสงค์  เพื่อส ารวจให้แนวและระดบั ก าหนดต าแหน่ง ขอบเขต รูปร่าง และขนาดต่าง ๆ 

ของคลองส่งน ้ าพร้อมอาคารประกอบ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการท่ีก าหนดและส ารวจ
ระดบัภูมิประเทศ  ส าหรับใชใ้นการค านวณหาปริมาตรงานดินขดุ ดินถมและอ่ืน ๆ 
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5.2.2  ลกัษณะของงาน 
5.2.2.1  การเตรียมงานเบ้ืองต้น 

▪ ติดต่อขอรับแบบรายละเอียดของคลองส่งน ้ าและอาคารประกอบท่ีจะท าการ
ก่อสร้าง 

▪ ติดต่อขอรับแผนท่ีแปลนและรูปตัดตามยาวคลองส่งน ้ า จากส านักส ารวจด้าน
วศิวกรรมและธรณีวทิยา  เพื่อตรวจสอบแนวท่ีออกแบบไว ้ พร้อมทั้งตรวจสอบช่ือ 
หมายเลขหมุด ค่าพิกัด ค่าระดับทั้ งในแบบและในแผนท่ี  ถ้าไม่ตรงกันให้หา
สาเหตุและพิจารณาแก้ไขให้ถูกต้อง  พร้อมทั้ งรายงานให้ผูบ้ ังคับบัญชาและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบทนัที 

▪ จดัเตรียมค่าพิกดั ค่าระดบัและหมายพยานของหมุดหลกัฐานเดิมตามแนวคลองส่ง
น ้ า ช่วงท่ีมีแผนจะท านั้น  รวมทั้งหมุดหลกัฐานอ่ืนๆ ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อใช้
เป็นค่าอา้งอิงในการตรวจสอบและด าเนินการต่อไป 

▪ ศึกษารายละเอียดต่างๆ ของแบบให้เขา้ใจ ท าการค านวณถอดแบบ เพื่อหาค่ามุม
เบนและระยะรวมทั้งมิติต่างๆ ไวเ้พื่อใชง้านต่อไป 

▪ จดัเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์การส ารวจท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกับงาน  รวมทั้ ง
ตรวจสอบสภาพและความถูกตอ้งของเคร่ืองมือส ารวจใหพ้ร้อมท่ีจะใชง้าน 

5.2.2.2   การเตรียมงานในสนาม 
▪ คน้หาหมุดหลกัฐานเดิมท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้
▪ โยงค่าพิกัดและค่าระดับจากหมุดหลักฐานของคลองส่งน ้ าท่ีค้นหาพบ เข้า

ตรวจสอบกบัหมุดหลกัฐานขา้งเคียงท่ีมีสภาพดีและน่าเช่ือถือเป็นหมุดอา้งอิงได ้
▪ สร้างหมุดหลกัฐานหมายพยาน (Reference Points) โดยสร้างหมุดหลกัฐานถาวร

แบบ ข. เป็นคู่ (เพื่อใชเ้ป็นหมุดหลกัฐานทั้งทางราบและทางด่ิง)ท่ี กม. 0+000 และ
ท่ีจุด PI.  และทุกระยะประมาณ 2 กม. ตลอดแนวคลองส่งน ้ าโดยต่อเป็นแนวตรง
จากหมุด PI. ออกไปดา้นใดดา้นหน่ึงให้พน้เขตก่อสร้าง  หรือถา้สภาพภูมิประเทศ
ไม่อ านวย จะสร้างหมุดคู่ดงักล่าวให้ตั้งฉากกบัแนวคลองก็ไดแ้ละให้สร้างหมุด
หลกัฐานถาวรแบบ ค. อยา่งน้อย 1 หลกั  (เพื่อใชเ้ป็นหมุดหลกัฐานทางด่ิง) แทรก
ทุกระยะประมาณ 500 ม. โดยใหอ้ยูใ่นท่ีปลอดภยัพน้เขตก่อสร้าง    

▪ โยงค่าพิกัด และค่าระดับจากหมุดหลักฐานข้างเคียงท่ีทราบค่าแล้ว  เข้าหมุด
หลกัฐานหมายพยานท่ีท าไวท้ั้งหมด  เพื่อใช้อา้งอิงในการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 
โดยวธีิการวงรอบและระดบัชั้นท่ี 3 
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5.2.2.3  การส ารวจวางแนว 
▪ วางแนวศูนยก์ลางคลองจาก กม 0+000 ไปยงัจุด PI. ต่างๆ ตามค่ามุมเบนกบัระยะท่ี

ไดค้  านวณไวใ้นขั้นตอนเตรียมงานเบ้ืองตน้  โดยวิธีวดัมุมหน้าซ้ายและหน้าขวา
เฉล่ียกนั ในแนวตรง ปักหมุดไมทุ้กระยะ 20 ม. เขียนเลขบอกระยะ กม. ก ากบัไวท่ี้
หมุดไมเ้หล่านั้น  เพื่อใช้ในการก าหนดขนาดของคลองต่อไป  ส าหรับต าแหน่งท่ี
เป็นอาคารชลประทานต่างๆ เช่น คลองแยก สะพาน ท่อลอด หรืออาคารประกอบ
อ่ืนๆ ให้ปักหมุดไวต้รงกบัระยะนั้นๆ แลว้เขียนเลขบอกระยะ กม. พร้อมช่ืออาคาร
ก ากบัไวด้ว้ย    

▪ ในกรณีท่ีหมุดตามแนวศูนยก์ลางคลอง หมุด BC., PI., EC. ในภูมิประเทศสูญหาย
หรือแนวท่ีออกแบบ ไม่ตรงกันกับแนวท่ีได้ส ารวจวางแนวไว ้ให้ค  านวณหา
ทิศทางและระยะจากจุดถึงจุด  โดยอาศยัค่าพิกดัในแบบแนวคลองนั้น หรืออาศยั            
หมุดหลักฐานหมายพยาน  และวางแนวใหม่จากจุดถึงจุด  โดยด าเนินการ
เช่นเดียวกนักบัการวางแนวศูนยก์ลางคลองส่งน ้าขา้งตน้ 

▪ วางแนวรูปตดัขวางให้ตั้งฉากกบัแนวศูนยก์ลางคลองท่ีกม.0+000 และทุกระยะ 20 
ม. พร้อมกบัต่อปีกรูปตดัออกไปทั้ง 2 ขา้ง จนถึงเขตคลอง  ส่วนท่ีเป็นแนวโคง้ให้
ก าหนดแนวรูปตดัขวางไปในทิศทางเดียวกบัรัศมีของโคง้ ณ ต าแหน่งนั้น ๆ  

5.2.2.4  การรังวดัระดับ 
▪ รังวดัระดบัตามแนวศูนยก์ลางคลอง โดยเร่ิมจาก กม. 0+000 ทุกระยะ 20 ม. ตลอด

แนว  โดยวธีิการระดบัชั้นท่ี 3 
▪ รังวดัระดบัตามแนวรูปตดัขวางทุกระยะ 10 ม. จากแนวศูนยก์ลางคลองหรือทุกจุด

ท่ีระดบัเปล่ียนแปลงมาก จนถึงเขตคลองทั้ง 2 ขา้ง 
5.2.2.5   การเขียนแผนที่ 

▪ เขียนแผนท่ีรูปตดัตามยาวคลอง มาตราส่วนทางตั้ง 1:100 และทางราบ 1:4,000 
แสดงจุดระดบัภูมิประเทศทุก 20 ม. 

▪ เขียนแผนท่ีรูปตดัขวางของคลอง มาตราส่วนทางตั้งและทางราบ 1:100  แสดงค่า
ระดบัภูมิประเทศ ทุกจุดท่ีท าการรังวดั  เพื่อใชค้  านวณหาปริมาตรดินขดุ ดินถม 

5.2.2.6   การก าหนดแนวและขนาดเพ่ือการก่อสร้าง 
▪ วางแนวศูนยก์ลางคลอง และปักหลกัไมทุ้กระยะ 20 ม. ตามแนวเขตของคลองทั้ง 2 

ขา้ง เพื่อการถางป่าและการเปิดหนา้ดิน 
▪ วางแนวศูนยก์ลางคลอง ก าหนดระยะขนาดคลองทุกระยะ 20 ม.ในแนวตรง และ

ทุกระยะ 10 ม.ในแนวโคง้  ก่อนและหลงัการขดุ ถม บด อดัชั้นดินทุกคร้ัง 
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▪ วางแนวศูนยก์ลางคลอง  ก าหนดระยะ และขนาดเพื่อตั้งแบบเทคอนกรีตทุกระยะ   
10 ม. ในแนวตรง  และทุกบล็อกคอนกรีตในแนวโคง้ 

▪ ตรวจสอบแนวและระยะของแบบ ทั้งก่อนและหลงัเทคอนกรีต  โดยวธีิการวงรอบ
ชั้นท่ี 3 

5.2.2.7   การก าหนดค่าระดับ 
▪ ก าหนดค่าระดบั ดินขุด ดินถม บนหมุดไมท่ี้ปัก ณ จุด Toe Slope และ Top Slope 

ทุกระยะ 20 ม.ในแนวตรง  และทุกระยะ 10 ม.ในแนวโคง้   ก่อนและหลงัการขุด
ถม บดอดัชั้นดินทุกคร้ัง 

▪ ก าหนดระดบัทุกระยะ 20 ม.ในแนวตรง  และทุกระยะ10 ม.ในแนวโคง้ ก่อนและ
หลงัการขดุ ถม บดอดัชั้นดินทุกคร้ัง 

▪ ก าหนดระดบัเพื่อตั้ งแบบเทคอนกรีตทุกระยะ 10 ม. ในแนวตรง และทุกบล็อก
คอนกรีตในแนวโคง้ 

▪ ตรวจสอบระดบั ในการตั้งแบบ  ทั้งก่อนและหลงัการเทคอนกรีตทุกมุมบล็อกของ
แบบ  โดยวธีิการระดบัชั้นท่ี 3 

5.3   การส ารวจเพ่ือการก่อสร้างคลองระบายน า้ 
5.3.1  วัตถุประสงค์  เพื่อส ารวจให้แนวและระดบั ก าหนดต าแหน่ง ขอบเขต รูปร่าง และขนาดต่างๆ 

ของคลองระบายน ้ าพร้อมอาคารประกอบ  เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการท่ีก าหนด และ
ส ารวจระดบัภูมิประเทศส าหรับใชใ้นการค านวณหาปริมาตรงานดินขดุ ดินถมและอ่ืน ๆ 

5.3.2  ลกัษณะของงาน 
5.3.2.1 คลองระบายน ้ าท่ีไม่เป็นคลองธรรมชาติ  มีลกัษณะของงานและวธีิการเช่นเดียวกนักบั

งานส ารวจเพื่อการก่อสร้างคลองส่งน ้าในขอ้ 5.2.2 
5.3.2.2  คลองระบายน ้าท่ีเป็นคลองธรรมชาติ มีลกัษณะของงานดงัน้ี 

5.3.2.2.1  การเตรียมงานเบ้ืองต้น 
▪ ติดต่อขอรับแบบรายละเอียดของคลองระบายน ้าและอาคารประกอบท่ีจะ
ท าการก่อสร้าง 

▪ ติดต่อขอรับแผนท่ีแปลนและรูปตดัตามยาวคลองระบายน ้ า จากส านัก
ส ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา  เพื่อตรวจสอบแนวท่ีออกแบบไว ้ 
พร้อมทั้งตรวจสอบช่ือ หมายเลขหมุด ค่าพิกดั ค่าระดบัทั้งในแบบและใน
แผนท่ี  ถา้ไม่ตรงกนัใหห้าสาเหตุและพิจารณาแกไ้ขให้ถูกตอ้ง  พร้อมทั้ง
รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบทนัที 

▪ จดัเตรียมค่าพิกดั ค่าระดบัและหมายพยานของหมุดหลกัฐานเดิมตามแนว
คลองระบายน ้ า ช่วงท่ีมีแผนจะท านั้ น  รวมทั้งหมุดหลักฐานอ่ืนๆ ใน
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บริเวณใกล้เคียง เพื่อใช้เป็นค่าอา้งอิงในการตรวจสอบและด าเนินการ
ต่อไป 

▪ ศึกษารายละเอียดต่างๆ ของแบบให้เขา้ใจ ท าการค านวณถอดแบบ เพื่อ
หาค่ามุมเบนและระยะรวมทั้งมิติต่างๆ ไวเ้พื่อใชง้านต่อไป 

▪ จดัเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์การส ารวจท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกับงาน  
รวมทั้งตรวจสอบสภาพและความถูกตอ้งของเคร่ืองมือส ารวจให้พร้อมท่ี
จะใชง้าน 

5.3.2.2.2  การเตรียมงานในสนาม 
▪ คน้หาหมุดหลกัฐานเดิมท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้
▪ โยงค่าพิกัด ค่าระดับของหมุดหลักฐานตามแนวเส้นฐานท่ีค้นพบ 

ตรวจสอบกบัหมุดหลกัฐานขา้งเคียงท่ีมีสภาพดีและน่าเช่ือถือ 
▪ สร้างหมุดหลักฐานหมายพยาน (Reference Points) โดยสร้างหมุด

หลกัฐานถาวรแบบ ข.  เป็นคู่ (เพื่อใช้เป็นหมุดหลกัฐานทั้งทางราบและ
ทางด่ิง) ทุกระยะประมาณ 2 กม. ตลอดแนวคลองระบายน ้ า  โดยต่อเป็น
แนวตรงจากหมุด PI. ออกไปดา้นใดดา้นหน่ึงให้พน้เขตก่อสร้าง หรือถา้
สภาพ           ภูมิประเทศไม่อ านวย   จะสร้างหมุดคู่ดงักล่าวให้ตั้งฉากกบั
กบัแนวคลอง  ก็ไดแ้ละให้สร้างหมุดหลกัฐานถาวรแบบ ค. อยา่งน้อย 1 
หลกั (เพื่อใช้เป็นหมุดหลกัฐานทางด่ิง) แทรกทุก ระยะประมาณ 500 ม.
โดยใหอ้ยูใ่นท่ีปลอดภยัพน้เขตก่อสร้าง 

▪ โยงค่าพิกดัและค่าระดบัจากหมุดหลกัฐานขา้งเคียงท่ีทราบค่าแล้ว เข้า
หมุดหลกัฐานหมายพยานท่ีสร้างไว ้ เพื่อใชอ้า้งอิงในการส ารวจเพื่อการ
ก่อสร้างโดยวธีิการวงรอบและระดบัชั้นท่ี 3 

5.3.2.2.3  การส ารวจวางแนว 
▪ วางแนวตามแนวเส้นฐานเดิม 
▪ ก าหนดระยะทุก 20 ม. ตามแนวศูนยก์ลางคลองจาก กม. 0+000 จนตลอด

แนวคลองท่ีมีแผนจะท างาน  โดยแบ่งส่วนจากจุดรูปตดัท่ีมีอยู่แล้วใน
แบบคลองระบายน ้ า  แล้วก าหนดแนวรูปตดัทุกรูปให้ตั้ งฉากกับแนว
ศูนย์กลางคลอง ค านวณหรือวัดระยะ ว ัดง่ามมุมจากแบบ เพื่ อหา
ระยะห่างจากหมุดเส้นฐานถึงจุดตดัของแนวรูปตดัขวางกบัแนวเส้นฐาน
และง่ามมุมระหวา่งแนวทั้งสองนั้น  แลว้บนัทึกค่าไว ้

▪ ก าหนดจุดรูปตดัในภูมิประเทศ พร้อมปักหมุดไมใ้ห้ตรงกบัต าแหน่งท่ี
ก าหนดรูปตดัในแบบคลองระบายดว้ยระยะและง่ามมุมท่ีบนัทึกไว ้
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▪ วางแนวรูปตดัขวาง ให้ตั้งฉากกบัแนวศูนยก์ลางคลอง ต่อปีกรูปตดัขวาง
ออกไปทั้ง 2 ขา้ง จนถึงเขตคลอง 

5.3.2.2.4  การรังวดัระดับ 
▪ รังวดัระดบัตามแนวเส้นฐานทุกระยะ 20 ม. ดว้ยวธีิการระดบัชั้นท่ี 3 
▪ รังวดัระดับตามแนวรูปตัดขวาง  ทุกระยะ 10 ม. หรือทุกจุดท่ีมีระดับ

เปล่ียนแปลงมาก  โดยก าหนดให้ต าแหน่งระยะศูนยข์องรูปตดัขวางอยูท่ี่
ตล่ิงซา้ยของคลองระบายน ้า 

5.3.2.2.5  การเขียนแผนที่ 
▪ เขียนแนวรูปตดัขวางลงในแบบรูปตดัตามยาวของคลองระบายน ้า 
▪ เขียนแผนท่ีรูปตดัขวางของคลอง มาตราส่วนทางตั้งและทางราบ 1:100 

แสดงค่าระดับภูมิประเทศทุกจุดท่ีท าการรังวดั เพื่อใช้ในการค านวณ
ปริมาตรดินและแสดงระดบัน ้าขณะส ารวจไวด้ว้ย 

5.3.2.2.6  การส ารวจวางแนวและขนาดเพ่ือการก่อสร้าง 
▪ ก าหนดเขตคลอง โดยปักหลกัไมทุ้กระยะ 20 ม.และทุกจุดมุมหักเล้ียว 

เพื่อเป็นท่ีหมายในการถางป่า 
▪ ใชแ้นวเส้นฐานและแนวรูปตดัขวาง ก าหนดจุดปากคลอง กน้คลอง และ

แนวคนัดินทิ้งทั้ง 2 ขา้ง  ปักหลกัไมแ้ละโรยปูนขาวตามแนวต่างๆ 
▪ ตรวจสอบแนวและขนาดของคลองหลงัการขดุทุกคร้ัง 

5.3.2.2.7  การก าหนดค่าระดับ 
▪ ก าหนดค่าระดบัดินตดั  และแสดงค่าไว ้ณ หลกัไมท่ี้ปักไวแ้ลว้ทุกหลกั 
▪ ตรวจสอบค่าระดบัภายหลงัการขดุทุกคร้ัง 
▪ ส ารวจรูปตัดขวางคลองระบาย ภายหลังขุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อ

ค านวณปริมาตรดิน 
5.4   การส ารวจเพ่ือการก่อสร้างระบบชลประทานในแปลงนา   

5.4.1  วัตถุประสงค์   เพื่อก าหนดจุด (หรือต าแหน่ง) ให้แนวระดบัและขนาด คูส่งน ้ า ถนน คูระบาย
น ้ า และอาคารประกอบให้เป็นไปตามแบบ และส ารวจระดบัภูมิประเทศเพื่อตรวจสอบ และค านวณปริมาตร                   
ดินขดุ – ดินถม 

5.4.2  ลกัษณะของงาน 
5.4.2.1   การเตรียมงานเบ้ืองต้น 

▪ ขอรับแบบและรายละเอียดของระบบชลประทานในแปลงนา ซ่ึงไดแ้ก่ แบบแปลน
แสดงแนวคูส่งน ้ า  ถนน  คูระบายน ้ า  แบบรูปตดัตามยาวและขนาดต่างๆ  แบบ
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แสดงการแบ่งเขตออกจากแนวเขตแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดินเดิม และแบบรูปตดัต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้ง  มาศึกษาใหเ้ขา้ใจ  

▪ ขอรับแผนท่ีจุดระดบัภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 4,000 และค่าระดบั พร้อมด้วย 
หมายพยานของหมุดหลกัฐานบริเวณท่ีจะท างาน จากส านกัส ารวจดา้นวิศวกรรม
และธรณีวทิยา 

▪ จดัเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การส ารวจ ท่ีจ  าเป็น และเหมาะสมกบังาน รวมทั้ง
ตรวจสอบสภาพและความถูกตอ้งของเคร่ืองมือส ารวจ ใหพ้ร้อมท่ีจะใชง้าน 

5.4.2.2   การเตรียมงานในสนาม 
▪ ประสานงานกบันายช่างโครงการผูค้วบคุมงาน นดัประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อรับทราบ

ถึงขั้นตอนท่ีจะด าเนินการ รวมทั้งพื้นท่ีซ่ึงจะปฏิบติังานตอนใด  ก่อน  หลงั 
▪ คน้หาหมุดหลกัฐานเดิม ท่ีไดเ้ตรียมไวต้ามแผนงานท่ีจะท า 
▪ คน้หาหมุดแนวเขตต่างๆ ท่ีช่างรังวดักรมท่ีดินไดว้างไว ้ซ่ึงไดแ้ก่ หมุดในแนวเขต

แปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดินเดิม และหมุดในแนวกนัเขตแปลงท่ีดินใหม่ 
▪ วดัระยะตั้งฉากจากหมุดแนวเขตแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  ออกไปดา้นขา้งของแนว  

ขา้งละประมาณ 20 ม. และทุกจุดมุมหกัของแนวเขตแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน แลว้ฝัง
หมุดหลกัฐานถาวรแบบ ค. เพื่อเป็นหลกัฐานหมายพยานของหมุดแนวเขตแปลง  
พร้อมกบับนัทึกระยะห่างจากหมุดแนวเขตเดิม กบั หมุดหมายพยาน เพื่อใช้งาน
ต่อไป 

▪ สร้างหมุดไม้ ทุกระยะประมาณ 200 ม. และฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ  ค. ตาม
อาคารประกอบในคลองส่งน ้าสายใหญ่ และสายซอย 

▪ โยงค่าระดบัจากหมุดหลกัฐานท่ีตรวจสอบแลว้ เขา้หมุดหลกัฐานหมายพยาน และ
หมุดไม ้โดยวธีิการระดบัชั้นท่ี 3 

5.4.2.3   การส ารวจวางแนว 
▪ วางแนวศูนยก์ลาง คูส่งน ้ า ถนน คูระบายน ้ า ปักหลกัไมทุ้กระยะ 20 ม. และทุกจุด

มุมหักเล้ียวของคูน ้ า ถนน  คูระบายน ้ า  เพื่อการส ารวจรูปตัดตามยาว  และรูป
ตดัขวาง 

▪ วางแนวรูปตดัขวางให้ตั้งฉากกบัแนวศูนยก์ลาง  คูส่งน ้ า  ถนน  คูระบายน ้ า  และ
ต่อปีกรูปตดัออกไปใหเ้ลยแนวกนัเขตแปลงท่ีดิน ทั้ง 2 ขา้งๆละ ประมาณ 5 ม. 

5.4.2.4   การรังวดัระดับ 
▪ รังวดัระดับตามรูปตดัตามยาว  รูปตดัขวาง  ท่ีวางไวทุ้กระยะ 5 ม. หรือทุกจุดท่ี

ระดบัเปล่ียนแปลงเกินกวา่ 25 ซม. 
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5.4.2.5   การเขียนแผนที่ 
▪ เขียนแผนท่ีรูปตดัตามยาวและรูปตดัขวาง มาตราส่วน 1 : 100 ทั้งทางตั้ง และทาง

ราบ 
5.4.2.6   การก าหนดแนวและขนาดเพ่ือการก่อสร้าง 

▪ วางแนวศูนยก์ลาง คูส่งน ้ า และก าหนดขอบเขตรวมของคูส่งน ้ า ถนน และคูระบาย
น ้ า  โดยปักหลกัไว  ้หรือ โรยปูนขาว ทุกระยะ 20 ม. และทุกจุดมุมหักของแปลง     
เพื่อการถางป่า และเปิดหนา้ดิน  

▪ วางแนวศูนยก์ลาง คูส่งน ้ า ถนน คูระบายน ้ า โดยอาศยัหลกัฐานหมายพยานท่ีสร้าง
ไว  ้ ก าหนดขนาด คูส่งน ้ า ถนน คูระบายน ้ า แล้วปักหลักไม้ หรือโรยปูนขาว                
ทุกระยะ 20 ม. และ ทุกจุดหักของแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ตามแบบ  ก่อนและหลงั  
ถม  บด  อดัชั้นดิน ทุกคร้ัง ส าหรับ คูส่งน ้า และ ถนน 

▪ วางแนวศูนยก์ลางคูส่งน ้า  และก าหนดขนาดปากคู ทุกระยะ 10 ม. ในแนวตรงและ
ทุกจุดมุมหกัของแปลง แลว้ปักหลกัไม ้หรือโรยปูนขาว เพื่อการขดุ  คูส่งน ้า  

▪ ตรวจสอบแนว และ ขนาดของคูส่งน ้า  หลงัขดุเสร็จแลว้ 
▪ วางแนวศูนยก์ลาง คูส่งน ้า และก าหนดขนาดทุกระยะ 10 ม. ในแนวตรง และ    ทุก

จุดมุมหกัของแปลง  เพื่อตั้งแบบเทคอนกรีต 
▪ ตรวจสอบแนวและขนาด  ของ คูส่งน ้ า หลังจากเทคอนกรีตเสร็จแล้ว  โดย

ตรวจสอบ ทุกมุมบล็อกคอนกรีต 
▪ วางแนวศูนยก์ลางถนน และ ก าหนดขนาด ทุกระยะ 20 ม. ในแนวตรง และทุกจุด

มุมหกัของแปลง  แลว้ปักหลกัไม ้หรือ โรยปูนขาว เพื่อการ ถม บด อดั ชั้นดิน 
▪ ตรวจสอบแนว และขนาดของถนน  หลงัการ บด อดัถนนเสร็จแลว้ 
▪ วางแนวศูนยก์ลางคูระบายน ้ า และก าหนดขนาดกน้คูและปากคูระบายน ้า ทุกระยะ 

10 ม. ในแนวตรง และทุกจุดมุมหกัของแปลง แลว้ปักหลกัไม ้หรือโรยปูนขาว เพื่อ
ท าการขดุลอก 

▪ ตรวจสอบแนวและขนาดของคูระบายน ้า ภายหลงัขดุเสร็จแลว้ 
5.4.2.7   การก าหนดค่าระดับ 

▪ ก าหนดค่าระดับ  ดินตัด ดินถม  บนหมุดไม้ ณ  จุด  Toe  Slope และ  Top Slope         
ทุกระยะ 20 ม.ในแนวตรง และทุกจุดมุมหักของแปลง ก่อน และ หลงั การขุด ถม 
บด อดั ชั้นดิน ทุกคร้ัง 

▪ ก าหนดค่าระดับก้นคู ตรงแนวศูนย์กลางคูส่งน ้ า หลังการถมดิน บด อดั แน่น          
ไดร้ะดบัตามแบบแลว้ โดยการเขียนค่าระดบัไวบ้นหลกัไม ้ ทุกระยะ 10 ม.        ใน
แนวตรง และทุกจุดมุมหกัของแปลง แลว้ท าการตรวจสอบ หลงัขดุ 
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▪ ในกรณีท่ีการดาดคอนกรีต  คูส่งน ้า ใหก้ าหนดค่าระดบัเพื่อตั้งแบบ เทคอนกรีต ทุก
ระยะ 10 ม. ในแนวตรง และทุกจุดมุมหกัของแปลงท่ีดิน 

▪ ตรวจสอบระดบัในการตั้งแบบ  ทั้งก่อน และหลงัเทคอนกรีต  ทุกมุมบล็อกของ
แบบ 

▪ ในกรณีท่ีมีถนนเขา้แปลงนาขนานกบั คูส่งน ้ า ให้ก าหนดค่า Top Slope ท่ีแนวขอบ
ไหล่ถนน โดยการเขียนค่าระดบัดินถม หรือ คาดค่าระดบัดว้ยสีไวด้ว้ย และท าการ
ตรวจสอบระดบั หลงัจากถมดิน บด อดัแน่นเสร็จแลว้ 

▪ ก าหนดค่าระดบักน้คู  ตรงแนวศูนยก์ลางของคูระบายน ้ า  พร้อมปากคูระบายน ้ า   
โดยการเขียนค่าระดบัไวบ้นหลกัไมทุ้กระยะ 10 ม. ในแนวตรงและทุกจุดมุมหัก
ของแปลง  แลว้ท าการตรวจสอบหลงัขดุ 

▪ ตรวจสอบระดบัหลงัขดุเสร็จแลว้ 
 
 

6. แผนทีด่ิจิทลั 
 แผนท่ีดิจิทลั (Digital Map) คือแผนท่ีประเภทหน่ึงซ่ึงมีรูปแบบขอ้มูลแผนท่ีอยู่ในรูปรหัส
ตวัเลข (Digital Form) โดยสามารถจดัเก็บ รวบรวม บนัทึก เปล่ียนแปลง ประมวลผล น าเสนอและวิเคราะห์ 
ขอ้มูลท่ีไดใ้นลกัษณะจุด (Point) เส้น (Line) รูปหลายเหล่ียม (Polygon) และจุดภาพ (Pixel) สามารถแสดงผล
บนจอภาพดว้ยภาพสองมิติและโมเดลสามมิติ เน่ืองจากใชอ้ตัราส่วนในการประมวลผลต่อการแสดงผลไดเ้ป็น
อิสระ จึงท าการย่อขยายได้ไม่จ  ากัดมาตราส่วน โดยความถูกต้องข้ึนอยู่กับข้อมูลท่ีท าการส ารวจและ
ประเมินผลในคร้ังแรก 
 วิธีการจดัท าแผนท่ีดิจิทลั ตามภารกิจของกลุ่มงานพฒันาและประยุกต์แผนท่ีดิจิทลั สามารถ
แบ่งออกเป็น 3 วธีิ คือ 
 ก)  การส ารวจโดยใชก้ลอ้ง Total Station ส ารวจจุดระดบั และคดัลอกรายละเอียดภูมิประเทศ
จากแผนท่ีภาพถ่าย โดยวธีิการดิจิไทซ์ หรือกราดภาพ (Scan)  
 ข)  การส ารวจโดยใช้กล้อง Total Station ส ารวจหาค่าพิกัดทางราบและระดับพร้อมเก็บ
รายละเอียดภูมิประเทศ กรณีไม่มีแผนท่ีภาพถ่าย 
 ค)  การแปลงแผนท่ีท่ีมีอยูแ่ลว้ใหเ้ป็นแผนท่ีลายเส้นดว้ยวธีิดิจิไทซ์และการกราดภาพ 

6.1  งานส ารวจรายละเอียดภูมิประเทศ เพ่ือท าแผนที่ดิจิทัล มาตราส่วน 1:4,000  หรือ 1:10,000 เส้นช้ัน
ความสูงช้ันละ 25 ซม . 50 ซม. หรือ 1 เมตร โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายมาตราส่วน 1:4,000 หรือ 1:10,000 
ประกอบการส ารวจจุดระดับภูมิประเทศ (Spot Height Survey) 

6.1.1  วัตถุประสงค์  เพื่อจดัท าแผนท่ีดิจิทลั ส าหรับการออกแบบ การจดัรูปท่ีดิน และการพฒันาใน
แปลงนา ฯลฯ โดยวิธีการคัดลอกรายละเอียดภูมิประเทศจากแผน ท่ีภาพถ่าย มาตราส่วน 1:4,000 หรือ 
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1:10,000 โดยใช้เคร่ืองดิจิไทเซอร์หรือเคร่ืองกราดภาพ (Scanner)   ส่วนการส ารวจจุดระดบัภูมิประเทศ ใช้
เคร่ืองมือส ารวจ Total Station และไมโครคอมพิวเตอร์ ท่ีมีโปรแกรมเฉพาะทางดา้นวิศวกรรมส ารวจผลิตเป็น
แผนท่ีดิจิทลั ต่อไป  

6.1.2  ลกัษณะของงาน 
6.1.2.1   การเตรียมงานเบ้ืองต้น 

▪ จดัหาแผนท่ี1:50,000 หรือสารบญัแผนท่ีดิจิทลั มาตราส่วน 1:50,000 หรือใหญ่กวา่
มาก าหนดขอบเขตพื้นท่ีส ารวจ     

▪ จัดหาแผนท่ีภาพถ่าย มาตราส่วน 1:4,000 หรือ 1:10,000   ท  าการกันขอบเขต
ส ารวจของแต่ละภาพใหต่้อเน่ืองกนั  และครอบคลุมพื้นท่ี ตอ้งการส ารวจ  

▪ ก าหนดพื้นท่ีส ารวจลงในแผนท่ีภาพถ่าย ตามแนวเส้นกริดท่ีทราบค่าพิกัดแล้ว
โดยประมาณ หรืออาศัยแนว ถนน ทาง ล าน ้ าธรรมชาติ และคลองส่งน ้ าให้
ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีตอ้งการส ารวจ  

▪ จดัท าดัชนีภาพถ่าย (Photo Index) โดยก าหนดต าแหน่งของภาพถ่ายแต่ละภาพ
พร้อมกบัลงหมายเลขภาพในแผนท่ีมาตราส่วน 1:50,000 

▪ จดัหาค่าพิกดั ค่าระดบัและหมายพยานหมุดหลกัฐานบริเวณใกลเ้คียงเพื่อใชเ้ป็นค่า
อา้งอิง  

▪ พล็อตค่าพิกดัและค่าระดบัของหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแลว้ลงในแผนท่ีภาพถ่าย 
และแผนท่ีสารบญั 

▪ ค านวณปริมาณงานท่ีตอ้งด าเนินการ เพื่อตั้งงบประมาณ และวางแผนงานส ารวจ 
▪  จดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์การส ารวจท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกบังาน ส าหรับกลอ้ง

Total Station  ท่ีน ามาใชง้านตอ้งผา่นการสอบเทียบกบัระยะมาตรฐาน 
6.1.2.2   การสร้างหมุดหลกัฐาน 

▪ สร้างหมุดหลกัฐานถาวรแบบ ข.เป็นคู่ ทุกระยะ 4 - 5 กม.  ในต าแหน่งท่ีมัน่คงและ
เหมาะสม 

▪ ฝังหมุดหลกัฐานถาวรแบบ ค. ในทุกระวางของแผนท่ีจะตอ้งฝังหมุดอยา่งนอ้ย 1 คู่  
ตามแนววงรอบ และตามอาคารชลประทาน (ถา้มี)  ควรท าเป็นหมุดสกดั พร้อมกบั
แบบท าหมายหมุดหลกัฐานไวด้ว้ย 

▪ ก าหนดขอบเขตบล็อก ขนาด 500 ม.  500 ม.ตอกหมุดไมข้นาด 1  1 ทุกมุม
บล็อก หรือทุกระยะไม่ควรเกิน 650 ม.  
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6.1.2.3   การส ารวจงานวงรอบและระดับ 
▪ โยงค่าพิกดัและระดบัจากหมุดหลกัฐานใกลเ้คียงท่ีทราบค่าแลว้ อย่างนอ้ย 2 หมุด  

ไปยงัขอบงาน  จากนั้นให้วางแนววงรอบ และแนวระดบัสายหลกั ให้ครอบคลุม
พื้นท่ีรอบนอกของงาน  โดยวธีิการวงรอบและระดบัชั้นท่ี 3 

▪ วางแนววงรอบและแนวระดับสายรอง ภายในเขตงาน  ให้ครอบคลุมพื้นท่ีซ่ึง
ต าแหน่งหมุดในสายรอง สามารถจะส ารวจจุดระดบัในแต่ละบล็อกไดค้รบถว้น   
โดยระยะห่างระหวา่งหมุดไม่ควรเกิน 650 ม.  โยงค่าพิกดัและค่าระดบัไปยงัหมุด
หลักฐานท่ีสร้างไวทุ้กหมุด และหมุดไมข้องแนววงรอบสายรอง ให้เข้าบรรจบ     
เป็นวงๆ โดยถือเกณฑว์ธีิการวงรอบและระดบัชั้นท่ี 3 

▪ ป้อนรหัส (Code) ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต้องท าการรังวดั ตามข้อก าหนดของ
โปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้ง   เช่น  ช่ือหมุดตั้งกลอ้ง  ช่ือหมุดอา้งอิง  ความสูงของจุดตั้ง
กลอ้ง  ความสูงหมุดอา้งอิง  วนั เดือน ปี ส ารวจ   ค่ามุม ระยะ ชนิดของจุดระดบั
และล าดับของข้อมูลท่ีท าการรังวดั   เป็นต้น  บันทึกข้อมูลในหน่วยความจ า           
(Record  Module)  เช่ น  PC Card ของกล้อ ง  Total  Station ห รือส มุ ดสน าม
อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Field Book)  เพื่อรวบรวมเก็บข้อมูลไวป้ระมวลผล     
ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรมเฉพาะทางดา้นวศิวกรรมส ารวจ 

▪ รังวดัค่าพิกดัและระดบัของจุด Side shot โดยใช้กล้อง Total  Station  เพื่อส ารวจ    
จุดระดบัให้ครอบคลุมพื้นท่ี จากต าแหน่งหมุดตั้งกลอ้งถึงจุด Side shot ระยะตอ้ง   
ไม่เกิน 400 เมตร โดยถือตามเกณฑด์งัน้ี 
• แผนท่ีมาตราส่วน  1:4,000   ระยะห่างของจุดระดบัแต่ละจุด  ประมาณ 60 ม. 
ใน 1  บล็อก  (ขนาด 500 ม.  500 ม.)  ตอ้งมีจุดระดบัอยา่งนอ้ย 80 จุด  ยกเวน้
กรณีท่ีเป็นป่าทึบใหพ้ิจารณาจ านวนจุดระดบัเท่าท่ีสามารถท าได ้ 

• แผนท่ีมาตราส่วน 1:10,000   ระยะห่างของจุดระดบัแต่ละจุดประมาณ 100 ม.  
ใน  1 บล็อก (ขนาด 500 ม.  500 ม.) ตอ้งมีจุดระดบัอย่างน้อย 30 จุด กรณีท่ี
ระดบัของ ภูมิประเทศเปล่ียนแปลง ใหพ้ิจารณาเพิ่มจุดระดบั ตามความจ าเป็น 

▪ ในกรณี ท่ี ภูมิประเทศเป็น   ถนน  ทางรถไฟ  แนวคลองส่งน ้ า  หรือล าห้วย
สาธารณะ ถ้าระดับเกิน กว่าช่วงชั้นความสูง   ให้ใส่รหัสท า Break line  เพื่อให้
โปรแกรมหยดุการประมวลผลของ  เส้นชั้นความสูงท่ีต าแหน่งของ Break line  

▪ รังวดัค่าระดับ กลางคูน ้ า ตล่ิง ซ้าย-ขวา หลังคันของคูน ้ าและหลังท่อลอด ท่อ
ระบายน ้า ฯลฯ  
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▪ ในการส ารวจเพื่อออกแบบคนั-คูน ้ า ให้ส ารวจรูปตดัขวางล าน ้ าธรรมชาติทุกระยะ 
100 ม. โดยก าหนดรูปตดัขวางบนแผนท่ีภาพถ่าย และรหัส (Code) ขอ้มูลรูปตดัท่ี
ก าหนดต าแหน่งลงบนแผนท่ีดิจิทลัใหต้รงกนั 

▪ การส ารวจหาค่าพิกดัของแนววงรอบ  การส ารวจจะตอ้งใช้หมุดหลกัฐานอา้งอิง   
เพื่อใชส้ าหรับออกและเขา้บรรจบอยา่งนอ้ย 2 คู่  

▪ การส ารวจหา ระดบัจะตอ้งออกและเขา้บรรจบหมุดหลกัฐานอยา่งนอ้ย 2 หมุด 
▪ ถ่ายข้อมูลสนามจากกล้อง Total Station  เข้าสู่เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ และ

น าไปประมวลผล  เพื่อจดัท าแผนท่ีดิจิทลั ต่อไป   
6.1.2.4   การเกบ็รายละเอยีดภูมิประเทศ 

▪ จ าแนกประเภทและนามศพัท์ของรายละเอียด ท่ีปรากฏบนแผนท่ีภาพถ่าย   และ
เก็บรายละเอียดท่ีเกิดข้ึนใหม่   หรือเปล่ียนแปลงสภาพในภูมิประเทศ โดย
รายละเอียด     ท่ีปรากฏบนแผนท่ีภาพถ่าย  ให้จ  าแนกประเภทรายละเอียดขอ้มูล
ดงัต่อไปน้ี 
• อาคารส าคัญ ๆ  เช่นสถานท่ีราชการ ว ัด (มีโบสถ์ ไม่ มีโบสถ์) โรงเรียน  
หมู่บา้น ป่าช้า โบสถ์ฝร่ัง  เจดีย ์ สะพาน  อาคารชลประทาน แนวเหมือง  ฝาย
ราษฎร  ฯลฯ  

• รายละเอียดทัว่ไป  เช่น ไร่ นา ป่า สวน ล าน ้ า ล าห้วย หนอง คลอง บึง  ท่ีชาย
เลน เขตหมู่บา้น  เขตอุตสาหกรรม  เขตป่าสงวน ฯลฯ  

▪ รายละเอียดท่ีเกิดใหม่ ท าการรังวดัเพื่อเก็บต าแหน่ง ลักษณะ ระดับ ขอบเขตท่ี
ปรากฏในงานสนาม โดยบนัทึกค่าการส ารวจตามขอ้ก าหนดของโปรแกรมลงใน
หน่วยความจ าของกลอ้ง เพื่อน าขอ้มูลไปประมวลผล 

6.1.2.5   การน าเข้าข้อมูลรายละเอยีดภูมิประเทศและจุดระดับ 
▪ ป้อนขอ้มูลรายละเอียดภูมิประเทศต่าง ๆ ดว้ยการแปลงขอ้มูลจากแผนท่ีภาพถ่าย    

ซ่ึงเป็นขอ้มูลแบบกระดาษ ให้เป็นขอ้มูลดิจิทลั โดยใช้เคร่ืองอ่านพิกดั (Digitizer) 
หรือเคร่ืองกราดภาพ (Scanner)  เพื่อน าไปประกอบกบัขอ้มูลส ารวจจากงานสนาม   

▪ การสร้างเส้นชั้นความสูงชั้นละ 25 ซม. 50 ซม. หรือ 1.0 ม. เพื่อแสดงลักษณะ
ความสูงต ่ าของภูมิประเทศ โดยใช้วิธีการสร้าง TIN (Triangulation Irregular 
Network) และค่าระดบัของจุดท่ีส ารวจจากงานสนาม โดยสร้างแบบจ าลองภูมิ
ประเทศเชิงเลข (Digital Elevation Model) โดยใช้โปรแกรมประมวลผลทาง
วิศวกรรมส ารวจภาคสนามประมวลผลสร้างเส้นชั้ นความสูง (Contour Line 
Interpolation)  ดว้ยการประมาณค่าเชิงเส้น  (Linear  interpolation)     

▪ ในกรณีท่ีสงสัยการก าหนดจุดจากสนามใหน้ าค่ามุมและระยะมาตรวจสอบ 
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▪ ป้อนค่าระดับของหมุดหลักฐานและอาคารชลประทานต่างๆ ท่ีรังวดัได้ผ่าน
แป้นพิมพค์อมพิวเตอร์ (Keyboard) 

▪ ตกแต่งและแกไ้ขขอ้มูลดว้ยโปรแกรมจดัท าแผนท่ีดิจิทลั ตามมาตรฐานแผนท่ีของ
ส านักส ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้แก่การแก้ไขขอ้มูลท่ีคลาดเคล่ือน    
การใส่สัญลกัษณ์แผนท่ี  และนามศพัท์  การจ าแนกรายละเอียดภูมิประเทศ  การ
ประกอบระวางแผนท่ี  ตลอดจนการใส่รายละเอียดขอบระวางแผนท่ีใหค้รบถว้น 

▪ น าเสนอขอ้มูลแผนท่ีซ่ึงจดัท าส าเร็จสมบูรณ์แล้วแก่ผูท่ี้ตอ้งการใช้แผนท่ี  ในรูป
แผน่พิมพแ์ผนท่ีตามมาตรฐาน  โดยพิมพด์ว้ยเคร่ืองวาดภาพ (Plotter)  หรือบนัทึก
ในรูปส่ือคอมพิวเตอร์  เช่น  ฮาร์ดดิสก ์ แผน่ฟลอฟป้ีดิสก ์ CD  DVD  ฯลฯ 

6.2  งานส ารวจรายละเอียดภูมิประเทศ เพ่ือท าแผนที่ดิจิทัล มาตราส่วน 1:4,000  หรือ 1:10,000 เส้นช้ัน
ความสูงช้ันละ 25 ซม. 50 ซม. หรือ  1 เมตร  โดยใช้กล้อง Total Station  ส ารวจจุดระดับภูมิประเทศ  

6.2.1   วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดท าแผนที่ดิจิทัล ส าหรับการออกแบบ การจัดรูปที่ดิน และการพัฒนาใน
แปลงนา ฯลฯ โดยอาศัยเคร่ืองมือส ารวจ กล้อง Total Station และคอมพิวเตอร์ ที่มีโปรแกรมเฉพาะทางด้าน
วศิวกรรมส ารวจผลติเป็นแผนทีด่ิจิทลั       

6.2.2   ลกัษณะของงาน 
6.2.2.1   การเตรียมงานเบ้ืองต้น 

▪ จดัหาแผนท่ีสารบญั (Index Map)  มาตราส่วน 1:50,000  หรือใหญ่กวา่ มาก าหนด
ขอบเขตพื้นท่ีส ารวจ     

▪ ก าหนดพื้นท่ีส ารวจลงในแผนท่ีสารบัญ ตามแนวเส้นกริดท่ีทราบค่าพิกัดแล้ว
โดยประมาณ หรืออาศยัแนวถนน  ทาง  แนวล าน ้ าธรรมชาติ  และแนวคลองส่งน ้ า 
ใหค้รอบคลุมพื้นท่ีท่ีตอ้งการส ารวจ  

▪ จดัหาค่าพิกดั ค่าระดบั  และหมายพยานหมุดหลกัฐาน บริเวณใกลเ้คียง  เพื่อใชเ้ป็น
ค่าอา้งอิง  

▪ พล็อตค่าพิกดั และค่าระดบัของหมุดหลกัฐานท่ีทราบค่าแลว้ ลงในแผนท่ีสารบญั 
▪ ค านวณปริมาณงานท่ีจะตอ้งด าเนินการ เพื่อตั้งงบประมาณ และวางแผนงานส ารวจ 
▪ จดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์การส ารวจท่ีจ าเป็น และเหมาะสมกบังาน 

6.2.2.2   การสร้างหมุดหลกัฐาน 
▪ สร้างหมุดหลกัฐานถาวรแบบ ข. .เป็นคู่ ทุกระยะ 4 - 5 กม. ในต าแหน่งท่ีมัน่คงและ

เหมาะสม 
▪ ฝังหมุดหลกัฐานถาวรแบบ ค. ในทุกระวาง ของแผนท่ี จะตอ้งฝังหมุดอยา่งน้อย 1 

คู่ และตามอาคารชลประทาน (ถา้มี) ควรท าเป็นหมุดสกดั พร้อมกบัท าแบบหมาย
หมุดหลกัฐานไวด้ว้ย     
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▪ ก าหนดขอบเขตบล็อกขนาด 500 ม.  500 ม.  ตอกหมุดไมข้นาด 1  1 ทุกมุม
บล็อก หรือทุกระยะไม่ควรเกิน 650 ม. ตามแนววงรอบ และปักหลักไม้ไวเ้ป็น         
ท่ีหมาย 

6.2.2.3   การส ารวจงานวงรอบและระดับ 
▪ โยงค่าพิกดัและระดบั จากหมุดหลกัฐานใกลเ้คียงท่ีทราบค่าแลว้ อยา่งนอ้ย 2 หมุด  

ไปยงัขอบงาน  จากนั้นให้วางแนววงรอบ และแนวระดบัสายหลกั ให้ครอบคลุม
พื้นท่ีรอบนอกของงานหรือใกลเ้คียง  โดยวธีิการวงรอบและระดบัชั้นท่ี 3 

▪ วางแนววงรอบและระดบัสายรอง ภายใน เขตงาน ให้ครอบคลุมพื้นท่ี รวมทั้งวาง
แนววงรอบเพื่อเก็บรายละเอียดส่ิงต่าง ๆ คือ ถนน  ทางรถไฟ  แนวคลองส่งน ้ า  
หรือล าห้วยสาธารณะ ฯลฯ  โดยระยะห่างระหว่างหมุดไม่ควรเกิน 650 เมตร โยง
ค่าพิกดัและค่าระดบัไปยงัหมุดหลกัฐาน ท่ีสร้างไวทุ้กหมุด และหมุดไมข้องแนว
วงรอบ  สายรองให้เขา้บรรจบเป็นวงๆ  โดยถือเกณฑ์วิธีการวงรอบและระดบัชั้น
ท่ี3 

▪ ป้อนรหัส (Code) ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต้องท าการรังวดั ตามข้อก าหนดของ
โปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้ง   เช่น  ช่ือหมุดตั้งกลอ้ง  ช่ือหมุดอา้งอิง  ความสูงของจุดตั้ง
กลอ้ง  ความสูงหมุดอา้งอิง  วนั เดือน ปี ท่ีส ารวจ  ค่ามุม ระยะ ชนิดของจุดระดบั
และล าดบัของขอ้มูลท่ีท าการรังวดั  เป็นตน้  ท าการบนัทึกขอ้มูลในหน่วยความจ า
(Record Module) เช่ น  PC Card ข อ งก ล้ อ ง  Total station ห รื อ ส มุ ด ส น าม
อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Field  Book) เพื่อรวบรวมจดัเก็บข้อมูลไว ้  ท าการ
ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ ท่ีมีโปรแกรมเฉพาะทางดา้นวศิวกรรมส ารวจ 

▪ รังวดัค่าพิกดัและระดับของจุด Side shot โดยใช้กล้อง Total station  เพื่อส ารวจ     
จุดระดบัให้ครอบคลุมพื้นท่ี  จากต าแหน่งหมุดตั้งกลอ้งถึงจุด Side shot ระยะตอ้ง  
ไม่เกิน 400 เมตร  โดยถือตามเกณฑด์งัน้ี 
• แผนท่ีมาตราส่วน  1 : 4,000  ระยะห่างของจุดระดบัแต่ละจุด ประมาณ 60 ม.  
ใน  1 บล็อก (ขนาด 500 ม.  500 ม .)  จะต้องมีจุดระดับอย่างน้อย 80 จุด 
ยกเวน้ กรณีท่ีเป็นป่าทึบให้พิจารณาจ านวนจุดระดบั  เท่าท่ีสามารถจะท าได ้ 
และถา้ความลาดเทของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงมาก ให้เพิ่มจุดระดบั เพื่อท่ีจะเขียน
เส้นชั้นทุก 25 ซม.  (1 ม.)  ได ้

•  แผนท่ีมาตราส่วน 1 : 10,000 ระยะห่างของจุดระดบัแต่ละจุดประมาณ 100 ม.   
ใน 1  บล็อก  (ขนาด 500 ม.  500 ม.)  จะต้องมีจุดระดับอย่างน้อย 30 จุด 
ยกเวน้กรณีท่ีเป็นป่าทึบใหพ้ิจารณาจ านวนจุดระดบัเท่าท่ีสามารถจะท าได ้ และ
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ถา้ความลาดเทของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงมาก  ให้เพิ่มจุดระดบั เพื่อท่ีจะเขียนเส้น
ชั้นทุก 25 ซม. (1 ม.) ได ้

▪ ในกรณี ท่ี ภูมิประเทศเป็นถนน   ทางรถไฟ   แนวคลองส่งน ้ า  หรือล าห้วย
สาธารณะ ถ้าระดับเกินกว่าช่วงชั้ นความสูง  ให้ใส่รหัสท า Break line  เพื่อให้
โปรแกรมหยดุการประมวลผลของเส้นชั้นความสูงท่ีต าแหน่งของ Break line  

▪ รังวดัค่าระดับ ตล่ิง ซ้าย – ขวา – กลาง  หลังคันของคูน ้ า และหลังท่อลอด ท่อ
ระบายน ้า ฯลฯ  

▪ ในการส ารวจเพื่อออกแบบคนั – คูน ้ า ให้ส ารวจรูปตดัขวางล าน ้ าธรรมชาติ ทุก
ระยะ 100 – 200 ม.  โดยก าหนดรูปตดัขวางบน ภาพดดัแก ้และรหสั (Code) ขอ้มูล
รูปตดั    ท่ีก าหนดต าแหน่งลงบนแผนท่ีดิจิตอลใหต้รงกนั 

▪ การส ารวจหาค่าพิกดัของแนววงรอบ  การส ารวจจะตอ้งใช้หมุดหลกัฐานอา้งอิง   
เพื่อใชส้ าหรับออกและเขา้บรรจบอยา่งนอ้ย 2 คู่  

▪ การส ารวจหาระดบัจะตอ้งออกและเขา้บรรจบหมุดหลกัฐานอยา่งนอ้ย 2 หมุด 
▪ ถ่ายขอ้มูลงานส ารวจในกลอ้ง เขา้เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อน าไปประมวลผล

ต่อไป 
6.2.2.4   การเกบ็รายละเอยีดภูมิประเทศ 

▪ ใชก้ลอ้งส ารวจ Total Station ท  าการรังวดัเพื่อเก็บขอ้มูลต าแหน่ง ลกัษณะ ขอบเขต 
ระดบั ฯลฯ ท่ีปรากฏในพื้นท่ีส ารวจ เก็บนามศพัทข์องรายละเอียดต่างๆ  
• อาคารส าคัญๆ เช่น สถานท่ีราชการ  วดั  (มีโบสถ์ ไม่มีโบสถ์)  โรงเรียน  
หมู่บา้น  ป่าชา้  โบสถ์ฝร่ัง  เจดีย ์ สะพาน อาคารชลประทาน   แนวเหมือง  ฝาย
ราษฎร ฯลฯ 

• รายละเอียดทั่วไป  เช่น   ป่า ล าน ้ า  ล าห้วย  หนอง คลอง บึง  ท่ีชายเลน            
เขตหมู่บา้น   เขตอุตสาหกรรม   เขตป่าสงวน   ฯลฯ 

▪ ท าการบนัทึกขอ้มูลส ารวจในรูปรหัส (Code)   ตามขอ้ก าหนดของโปรแกรม  ลง
ในหน่วยความจ าของกลอ้ง  เพื่อน าขอ้มูลไปประมวลผล  

6.2.2.5   การน าเข้าข้อมูลรายละเอยีดภูมิประเทศและระดับ 
▪ การสร้างเส้นชั้นความสูงชั้นละ  25 ซม.   50 ซม.  หรือ 1.0 ม.  เพื่อแสดงลกัษณะ

ความสูงต ่ าของภูมิประเทศ โดยใช้วิธีการสร้าง TIN (Triangulation Irregular 
Network)  และค่าระดับของจุดท่ีส ารวจจากงานสนาม  โดยสร้างแบบจ าลอง         
ภูมิประเทศเชิงเลข  (Digital Elevation Model)  โดยใช้โปรแกรมประมวลผล        
ทางวิศวกรรมส ารวจภาคสนาม   ประมวลผลสร้างเส้นชั้นความสูง (Contour Line 
Interpolation)  ดว้ยการประมาณค่าเชิงเส้น  (Linear interpolation) 
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▪ ในกรณีท่ีสงสัยการก าหนดจุดจากสนาม  ใหน้ าค่ามุม  และระยะ  มาตรวจสอบ 
▪  ป้อนค่าระดบัของหมุดหลกัฐาน และอาคารชลประทานต่างๆ ท่ีได้รังวดัไดผ้่าน

แป้นพิมพค์อมพิวเตอร์ (Keyboard) 
▪ ตกแต่งและแก้ไขขอ้มูลด้วยโปรแกรมจดัท าแผนท่ีดิจิตอล  ตามมาตรฐานแผนท่ี

ของ       ส านักส ารวจฯ    ได้แก่  การแก้ไขข้อมูลท่ีคลาดเคล่ือน      การใส่
สัญลกัษณ์แผนท่ีและนามศพัท์  การจ าแนกรายละเอียดภูมิประเทศ   การประกอบ
ระวางแผนท่ี  ตลอดจนการใส่รายละเอียดขอบระวางแผนท่ีใหค้รบถว้น 

▪ น าเสนอขอ้มูลแผนท่ีซ่ึงจดัท าเสร็จสมบูรณ์แลว้แก่ผูท่ี้ตอ้งการใชแ้ผนท่ี ในรูปแผน่
พิมพแ์ผนท่ี  ตามมาตรฐานโดยพิมพด์ว้ยเคร่ืองวาดภาพ (Plotter) หรือ บนัทึกในรูป
ส่ือคอมพิวเตอร์  เช่นฮาร์ดดิสก ์แผน่ฟลอฟป้ีดิสก ์CD DVD ฯลฯ    

6.3  งานจัดท าแผนทีด่ิจิทัล มาตราส่วน 1:4,000 หรือ 1:10,000   โดยการแปลงข้อมูลแผนที่ต้นร่างชนิดต่าง 
ๆ ให้เป็นแผนทีด่ิจิทลั  

6.3.1   วตัถุประสงค์  เพื่อจดัท าแผนท่ีดิจิทลัส าหรับการออกแบบ  การจดัรูปท่ีดิน และการพฒันา ใน
แปลงนา ฯลฯ โดยใช้ชุดเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ   พร้อมชุดโปรแกรมประยุกต์       
เฉพาะทางดา้นการคดัลอกและเขียนแบบทางวิศวกรรม     เพื่อท าการแปลงขอ้มูลแผนท่ีตน้ร่างชนิดต่างๆ ท่ี
เขียนด้วยมือ   หรือแผนท่ีตน้ร่างท่ีเขียนจากเคร่ืองเขียนแผนท่ีจากภาพถ่ายทางอากาศ ให้เป็นแผนท่ีดิจิทลั        
ท่ีสมบูรณ์ตามมาตรฐาน       

6.3.2  ลกัษณะของงาน  เป็นการน าเอาขอ้มูลแผนท่ีตน้ร่างมาแปลงเป็นขอ้มูลดิจิทลั เช่น แผนท่ีตน้ร่าง
ซ่ึงไดจ้ากการส ารวจรายละเอียดภูมิประเทศและเส้นชั้นความสูงมาตราส่วน 1 : 4,000 หรือ 1 : 10,000 โดยใช้
แผนท่ีภาพถ่ายประกอบ  แผนท่ีตน้ร่างจากงานส ารวจรายละเอียดภูมิประเทศ และเส้นชั้นความสูงโดยใช้
กลอ้งส ารวจสนาม  แผนท่ีตน้ร่างแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  แผนท่ีตน้ร่างจากเคร่ืองเขียนแผนท่ีจากภาพถ่ายทาง
อากาศ ฯลฯ โดยแผนท่ีตน้ร่างจากหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งและมีมาตรฐานตาม
ขอ้ก าหนดของกรมชลประทาน 

6.3.2.1  การเตรียมงานเบ้ืองต้น 
▪ จดัเตรียมแผนท่ีตน้ร่างท่ีจดัท าแลว้เสร็จจากหน่วยงานต่างๆ ของส านกัส ารวจฯ  ท่ี

จะท าการแปลงใหเ้ป็นแผนท่ีดิจิทลั 
▪ จดัเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ซ่ึงจ าเป็นและเหมาะสมตอ้งใช้งาน เช่น เคร่ือง 

ไมโครคอมพิวเตอร์ เคร่ืองอ่านพิกดั หรือเคร่ืองกราดภาพ โปรแกรมเขียนแบบ
(CAD) โปรแกรมใชซ้อ้นทบัขอ้มูล  
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6.3.2.2  การน าเข้าข้อมูล 
▪ การน าเข้าขอ้มูลโดยใช้เคร่ืองอ่านพิกดั จ  าเป็นตอ้งแปลงค่าพิกัด ควบคุมแผนท่ี

ดิจิทลัให้ตรงกบัแผนท่ีตน้ร่าง โดยให้มีความคลาดเคล่ือนอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ยอมรับได ้ 

▪ การน าเขา้ขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองกราดภาพ  บนัทึกขอ้มูลใหค้รอบคลุมพื้นท่ี 
6.3.2.3   การเขียนแผนที ่

▪ คดัลอกแผนท่ี  โดยใชเ้คร่ืองอ่านพิกดั แยกเป็นชั้นขอ้มูลแต่ละชนิด     
▪ คดัลอกแผนท่ี ท่ีน าเขา้ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองกราดภาพ (Scanner) และแยกเป็นชั้นขอ้มูล

แต่ละชนิด 
▪ แยกข้อมูลแผนท่ีดิจิทัลในรูปชั้ นข้อมูล (Layers) หลายๆ ชั้ น  ตามชนิดของ

รายละเอียดข้อมูล เช่น ถนน  คลองธรรมชาติ คลองชลประทาน  ขอบเขตและ
ประเภทการใชท่ี้ดิน  ขอบเขตแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เป็นตน้ 

▪ ตกแต่งขอ้มูลท่ีน าเขา้จากแผนท่ีตน้ร่างชนิดต่างๆ โดยใช้โปรแกรมจดัท าแผนท่ี
ระบบดิจิตอลตามมาตรฐานแผนท่ีของส านกัส ารวจฯ เช่น การใส่สัญลกัษณ์แผนท่ี
และนามศพัท ์ การจ าแนกรายละเอียดแผนท่ี  การประกอบระวางแผนท่ี ตลอดจน
การใส่รายละเอียดขอบระวางต่างๆ  ผูรั้บผดิชอบจดัท าแผนท่ี ฯลฯ  

▪ น าเสนอขอ้มูลแผนท่ีซ่ึงจดัท าเสร็จสมบูรณ์แลว้แก่ผูท่ี้ตอ้งการใชแ้ผนท่ี ในรูปแผน่
พิมพแ์ผนท่ีตามมาตรฐานแบบ T1 โดยพิมพด์ว้ยเคร่ืองวาดภาพ หรือบนัทึกในรูป
ส่ือแม่เหล็กต่าง ๆ เช่นฮาร์ดดิสก ์ แผน่ฟลอฟป้ีดิสก ์  CD DVD  ฯลฯ  

▪ ส่งแผนท่ีใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบต่อไป 
 
 


