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     คู่มือการปฏิบัติงาน  (Work  Manual) 
 กระบวนการหลักการส ารวจท าแผนที่ 
 

๑. วัตถุประสงค ์

 ๑.๑  เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนวิศวกรรม  ส านักงานชลประทานที่ ๒       
ทีไ่ด้รับการบรรจุเข้ามาท างานใหม่ใหป้ฏิบัติงานได้ถูกต้องตามมาตรฐานของกรมชลประทาน 

 ๑.๒  เพ่ือทราบหลักการและวิธีการส ารวจท าแผนที่ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มงานไปจนถึงขั้นตอน      
การผลิตเป็นแผนที่ภูมิประเทศของฝ่ายส ารวจภูมิประเทศ  ส่วนวิศวกรรม  ส านักงานชลประทานที่ ๒ 

 ๑.๓  เพ่ือสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการส ารวจท าแผนที่ให้กับบุคลากรรุ่นต่อไป 
 

๒. ขอบเขต 
 

 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการส ารวจภูมิประเทศการเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ  
ตลอดจนขั้นตอนการเขียนแผนที่ภูมิประเทศเพ่ือให้ฝ่ายออกแบบ  ส านักงานชลประทานที่ ๒ น าข้อมูลไปใช้
ในการออกแบบงานชลประทานต่าง ๆ ต่อไป 
 

๓. ค าจ ากัดความ 
  

 มาตรฐานคือ  สิ่งที่ เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด  ทั้ งในด้านปริมาณและคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน  พ.ศ.2542) 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจ
หรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ท าได้  โดยจะมีกรอบในการพิจารณาก าหนดมาตรฐานหลาย ๆ ด้าน  
อาทิ  ด้านปริมาณงานระยะเวลาการปฏิบัติงาน  ค่าใช้จ่ายและจ านวนผู้ปฏิบัติงาน 

 มาตราส่วน  หมายถึง  ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางราบบนแผนที่กับระยะทางราบใน        
ภูมิประเทศหรือหมายถึงระยะในแผนที่ต่อระยะในภูมิประเทศ 

 หมุดหลักฐาน  หมุดหลักฐานในประเทศไทยมีอยู่  ๒ ประเภทคือ  หมุดหักฐานทางดิ่งและหมุด
หลักฐานทางราบ  หมุดหลักฐานทางดิ่งคือ  หมุดหลักฐานที่ให้ค่าความสูงเหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง  
ส่วนหมุดหลักฐานทางราบคือ  หมุดหลักฐานที่ให้ค่าพิกัดทางราบ เป็นละติจูด(Latitude) และลองติจูด
(Longtitude)  การหาค่าของหมุดหลักฐานทางราบใช้การส ารวจโดยวิธีการ  งานโครงข่ายสามเหลี่ยมและ
วงรอบ  ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้วิธีการทาง GPS  โดยวิธีการรังวัดแบบสัมพันธ์ (Relative) ค่าพิกัดที่ได้เป็น
ระบบ UTM 

 โยงค่าพิกัด  หมายถึง  การน าค่าพิกัดทางราบจากหมุดที่ทราบค่าพิกัดไปสู่หมุดที่ไม่ทราบค่าพิกัด
ตามมาตรฐานความละเอียดของชิ้นงาน 

 โยงค่าระดับ  หมายถึง  การน าค่าระดับ (พิกัดทางดิ่ง) จากหมุดที่ทราบค่าระดับไปสู่หมุด         
ที่ไม่ทราบค่าระดับตามมาตรฐานความละเอียดของชั้นงาน 

เส้นชั้นความสูง  หมายถึง  เส้นสมมุติที่ลากไปตามพ้ืนผิวโลกที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเล     
ปานกลางเท่ากัน  เส้นชั้นความสูงแต่ละเส้นที่มีค่าระดับต่างกันจะต้องไม่ติดกัน 



 
 

 ๒  

 

 ชั้นความละเอียดของงาน  หมายถึงมาตรฐานที่ระบุความละเอียดของงานวงรอบทางพิกัดและ
วงรอบทางระดับด้วยตัวเลขแบ่งออกเป็น ๓ ระดับคือ  งานชั้นที่ ๑ งานชั้นที่ ๒ และงานชั้นที่ ๓  

 แบบหมายหมุดหลักฐาน  หมายถึง  แบบแสดงรายละเอียดของหมุดหลักฐานที่บันทึกไว้ให้ทราบ
ชื่อ  ที่ตั้ง  ประเภท  ขนาด  หมายพยานค่าพิกัด และค่าระดับ 

 รทก.  หมายถึง  ค่าก้าหนดสูงเหนือระดับน้้าทะเลปานกลาง  โดยใช้ค่ามาตรฐานที่เขาหลัก  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 รสม.  หมายถึง  ค่าก้าหนดสูงที่ก้าหนดด้วยตัวเลขที่ก้าหนดขึ้นที่จุดใดๆ บนพื้นพิภพ 

 แผนที่ดิจิตอล   หมายถึง  แผนที่ประเภทหนึ่งซึ่งมีรูปแบบข้อมูลแผนที่อยู่ในรูปรหัสตัวเลข 
(Digital  Form)  โดยสามารถจัดเก็บรวบรวม บันทึก  เปลี่ยนแปลง  ประมวลผล  น้าเสนอ  และวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้ในลักษณะจุด (Point) เส้น (Line)  รูปหลายเหลี่ยม (Polygon) และจุดภาพ (Pixel) จึงท้าการ 
สามารถแสดงผลบนจอภาพด้วยภาพสองมิติและโมเดลสามมิติ  จึงท้าการย่อขยายได้ไม่จ้ากัดมาตราส่วน  
โดยความถูกต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ท้าการส้ารวจและประเมินผลในครั้งแรก 

 

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ฝ่ายส้ารวจภูมิประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนควบคุมและด้าเนินการส้ารวจท้าแผนที่
เพ่ือใช้ในการออกแบบโครงการชลประทานขนาดเล็ก  การตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานส้ารวจ  
การเขียนแผนที่  ตรวจสอบข้อมูลแผนที่  การพัฒนาการส้ารวจให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  การจัดเก็บ
และให้บริการข้อมูลแผนที่  ตลอดจนการส้ารวจท้าแผนที่โครงการพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
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5.  Work Flow กระบวนการ 
  

ชื่อกระบวนการ : การปฏิบติงานส้ารวจท้าแผนที่  ส่วนวิศวกรรม  ส้านักงานชลประทานที่ 2 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน :  
 

ล าดับ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(หน่วย) 

รายละเอียดงาน 
มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 
1 
 
 

 
จัดท้าเตรียมข้อมูล 

 

 - เตรียมแผนที่ 1 : 50,000    
และแบบหมายหมุดหลักฐาน 
- เตรียมขอบเขตการส้ารวจ
จากรายงานการศึกษาความ
เหมาะสม 

  

 
2 
 
 

 
ตาม 
Unit  
Cost 

 

  
งานจัดหาแหล่งน้้าและเพ่ิม
พ้ืนที่ชลประทาน งานตาม
พระราชด้าริและงานตาม
นโยบาย 
 

 

สป.ชป.2 

 
๓ 
 
 

 

2 วัน 
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
ภ าคสนามแล้ ว เส ร็ จต าม
แผนงานและประมาณการ 

  
 

สป.ชป.2 
 
 
 

 
4 

 
 

 
 

5 วัน 

 
เขียนแผนที่ด้วยกระดาษ  
T-4 และเขียนแผนที่ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

 

สป.ชป.2 

 
5 
 
 

 
 

7 วัน/
โครงการ 

 
- ติดตามงานตามแผนงาน 
- ผลงานครบถ้วนถูกต้อง 
- ส่งผลส้ารวจให้ ผวศ.ชป.2 
 

 

สป.ชป.2 

 
   6 

 
 

 
 

2 วัน 
- จัดเก็บข้อมูลและแผนที่ 
- ให้บริการข้อมูลและแผนที่ 

 

สป.ชป.2 

ตรวจสอบ    
ข้อมูล 

อบข้อมลู 

   การเขยีนแผนที ่

   ติดตามและส่งผลงาน 

ด าเนินงานภาคสนาม 

    จัดเก็บและให้บริการ
ข้อมูลส ารวจและแผนท่ี 
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6.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การส้ารวจท้าแผนที่ภูมิประเทศ    

 1. การส ารวจท าแผนที่บริเวณอ่างเก็บน้ า (มาตราส่วน 1: 4,000) เส้นชั้นความสูงชั้นละ0.25 - 1.00 ม.    
โดยวิธีเส้นซอย 
  1.1  วัตถุประสงค์  เพ่ือท้าแผนที่รายละเอียดและระดับความสูงของภูมิประเทศบริเวณที่จะสร้าง      
อ่างเก็บน้้า (Reservoir)  และใช้ในการ 
  

          ก้าหนดขอบเขตบริเวณน้้าท่วม 

        พิจารณาวางโครงการสร้างเขื่อนเก็บกักน้้า  ค้านวณความจุและพ้ืนที่ผิวน้้าของอ่างเก็บน้้า   
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณอ่างเก็บน้้านั้นๆ 
 1.2  ลักษณะงาน 

 1.2.1  การเตรียมงานเบื้องต้น 

    จัดหาแผนที่ 1 : 50,000 หรือใหญ่กว่า  มาก้าหนดพ้ืนที่ส้ารวจให้มีค่าระดับสูงกว่า
ระดับน้้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  5 ม.  โดยอาศัยค่าระดับของเส้นชั้นความสูงในแผนที่เป็นหลัก 

 ก้าหนดแนววงรอบขอบอ่าง  แนววงรอบสองฝั่งตามล้าน้้าสายใหญ่และล้าน้้าสาขา
ตามความเหมาะสมหรือถ้ามีเส้นทางรถยนต์  ทางเกวียน ก็ให้ก้าหนดแนววงรอบให้ต่อเนื่องเป็นวง ๆ ไว้ด้วย 

     จัดหาค่าพิกัด  ค่าระดับและหมายพยานของหมุดหลักฐานในบริเวณใกล้เคียงเพ่ือใช้
เป็นค่าอ้างอิง 

    จั ด ท้ าแ ผ น ที่ ส า รบั ญ   ( Index Map)  ม าต ร าส่ ว น ต าม ค วาม เห ม าะส ม               
เพ่ือประกอบการเขียนแผนที่และรายงานความก้าวหน้าของงาน 

    จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การส้ารวจที่จ้าเป็นและเหมาะสมกับงาน 

 1.2.2  การส้ารวจงานวงรอบและงานระดับ 

      ท้าการโยงค่าพิกัดและค่าระดับจากหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้วอย่างน้อย 2 หมุด   
ไปยังขอบอ่างเก็บน้้าหรือหัวงานเขื่อนที่ก้าหนดไว้ตอนต้น  จากนั้นให้วางแนววงรอบและระดับรอบขอบ 
อ่างเก็บน้้าโดยอาศัยค่าระดับที่ก้าหนดไว้ในชั้นต้นเป็นหลัก  โดยวิธีการวงรอบและระดับชั้น 3 

      วางแนววงรอบและระดับเลียบล้าน้้าทั้ง 2 ฝั่ง (ถ้าล้าน้้าใหญ่ ) หรือตามถนน        
ทางน้้าและล้าน้้าสาขา  ตามความเหมาะสมและเข้าบรรจบกันเป็นวง  โดยวิธีการวงรอบและการระดับ   
ชั้น 3  พร้อมฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. เป็นคู่ๆ ไว้ทุกวงรอบที่เข้าบรรจบกัน  ฝังหมุดหลักฐานถาวร
แบบ ค (หมุดท่อ) เป็นคู่ทุกระยะ 2 กม. 

      ส้าหรับร่องน้้าหรือทางน้้าซึ่งไม่มีลักษณะเป็นล้าน้้า  ให้ท้าการเก็บรายละเอียดโดย
การวัดมุมวัดระยะออกจากหมุดคู่ของเส้นฐานเลียบล้าน้้าสายหลักหรือล้าน้้าสาขาไปตามร่องน้้าหรือทางน้้านั้น ๆ   
จนถึงระดับน้้าสูงสุดของอ่างเก็บน้้าที่ก้าหนด  ก้าหนดเส้นซอยตามแนวเส้นฐานทุกระยะประมาณ  200 ม.   
ให้ตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางร่องน้้าหรือทางน้้า  เดินระดับปีกเส้นซอยทั้งสองข้างให้ถึงระดับที่สูงกว่าระดับน้้า
สูงสุดของอ่างเก็บน้้าที่ก้าหนด  ประมาณ  3-5  ม. 



 
 

 ๕  

 

      ก้าหนดจุดและตอกหมุดไม้เพ่ือออกเส้นซอยทุกระยะประมาณ 200 ม. โดยอาศัย
เส้นฐานเลียบล้าน้้าหรือเส้นฐานรอบขอบอ่าง 

      กรุยแนวเส้นซอยที่ก้าหนดไว้ข้างต้นด้วยเข็มทิศหรือกล้องวัดมุมไปทางทิศตะวันออก – ตะวันตก  
หรือทิศเหนือ – ใต้  โดยให้แนวที่กรุยนั้นตัดขวางกับเส้นชั้นความสูงเป็นส่วนใหญ่ของขอบอ่างเก็บน้้านั้น ๆ  
หรืออาจจะให้ตั้งฉากกับศูนย์กลางล้าน้้าก็ได้ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม  ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาซึ่งความต่าง
ของจุดระดับมากที่สุด 

       ท้า B.M. (Bench  Mark) ไว้ตามโคนต้นไม้รอบขอบอ่างเก็บน้้า  เพ่ือเป็นประโยชน์
ในการถางป่าบริเวณท่ีถูกน้้าท่วมด้วย 

 1.2.3  การเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ 

       เก็บรายละเอียดพร้อมนามศัพท์ตามแนวทั้งสองข้างเส้นส้ารวจโดยวิธีออกฉากหรือ
ส่องสกัดรายละเอียดต่อไปนี้ 

          อาคารส้าคัญๆ เช่น สถานที่ราชการ วัด  โรงเรียน  หมู่บ้า  ป่าช้า  โบสถ์ฝรั่ง  
เจดีย์  สะพาน  อาคารชลประทาน  แนวเหมือง    ฝายราษฎร  ฯลฯ 

          รายละเอียดทั่วไป  เช่น  ไร่ นา ป่า  สวน  ล้าน้้า  ล้าห้วย  หนอง  บึง  คลอง      
ที่ชายเลน  เขตหมู่บ้าน  เขตอุตสาหกรรม  เขตป่าสงวน  ฯลฯ 

      ให้บันทึกเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ  ประเภทป่าไม้และพืชพันธุ์ 

 1.2.4  การเขียนแผนที่ 

             จัดท้าแผนที่โดยใช้กระดาษโพลีเอสเตอร์ หรือกระดาษไขประเภท  T – ๑  ขนาด    
๑๐๗  x ๘๐ ซม.  แบ่งออกเป็นตารางๆ ละ  10 x 10 ซม. 

       ลงต้าแหน่งหมุดหลักฐานในแผนที่  ตามค่าพิกัดและค่าระดับที่ค้านวณตรวจสอบแล้ว  
เขียนรายละเอียดภูมิประเทศและเส้นชั้นความสูง 

      เขียนรายละเอียดของแผนที่   เช่น  สารบัญแผ่นต่อ  ศูนย์ก้าเนิด  หมายเหตุ  
รายละเอียดการส้ารวจ ฯลฯ 

           เขียนเส้นชั้นความสูงปิดที่ระดับ  (รทก.) รอบขอบเขตการส้ารวจอ่างเก็บน้้าสูงกว่า
ระดับน้้าสูงสุดของอ่างเก็บน้้าที่ก้าหนดประมาณ 3-5 ม. 
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 2. การส ารวจแผนที่ผังบริเวณอาคารชลประทาน (Site Plan) มาตราส่วน 1 : 500 ถึง 1 : 1,000 
เส้นชั้นความสูงชั้นละ  0.25 ม. 

  2.1 วัตถุประสงค์  เพ่ือใช้ในการออกแบบอาคารชลประทานต่าง ๆ เขื่อน  ท้านบดิน  ฝาย  ประตู
ระบาย  ท่อลอด  สะพานน้้า  จุดที่แนวคลอง  แนวถนน  หรือแนวคันกั้นน้้าตัดผ่านถนน  ล้าน้้า  ซึ่งจะมี
ขนาด  200 x 200 ม. 100 x 100 ม. หรือ  40 x 40 ม. ตามความเหมาะสมกับอาคารชลประทานต่าง ๆ 

๒.๒ ลักษณะของงาน 
 ๒.๒.๑ การเตรียมงานเบื้องต้น 
     เตรียมเอกสาร รายงานศึกษาเบื้องต้น จากฝ่ายพิจารณาโครงการเพ่ือทราบขอบเขต
การส้ารวจและรายละเอียดของงานแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ซึ่งก้าหนดต้าแหน่งพิกดัที่จะด้าเนินการ
ส้ารวจ 
       จัดหาค่าพิกัด  ค่าระดับและแบบหมายหมุดหลักฐาน  บริเวณใกล้เคียงเพ่ือใช้ใน
การออกและเข้าบรรจบของงาน 

 

๒.๒.๒  การส้ารวจงานวงรอบและงานระดับ 
 

      เลือกหาก้าหนดจุดศูนย์กลางของอาคารชลประทานที่จะท้าการก่อสร้างใน        
ภูมิประเทศต่อแนวเส้นฐานออกจากจุดศูนย์กลางออกไปข้างละ 100 ม., 50 ม., หรือ 20 ม. หรือจนสุด
ขอบเขตของผังบริเวณ 
      วางแนวเส้นฐานขอบเขตให้ตั้งฉากจากจุดปลายแนวศูนย์กลางทั้งสองข้างออกไป
ด้านละ  100 ม. , 50 ม. หรือ 20 ม.  และกรุยแนวเส้นฐานเชื่อมปลายทั้งสองข้างให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยม 
      สร้างหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข.  ในแนวศูนย์กลางอย่างน้อย 1 คู่และฝังหมุด
หลักฐานถาวรแบบ ค  ที่ปลายทั้งสองของแนวศูนย์กลางอาคารชลประทานและบริเวณขอบังบริเวณอีก 1 คู ่
                 โยงพิกัดและค่าระดับ  จากหมุดหลักฐานบริเวณใกล้เคียงที่ทราบค่าแล้ว  ไปยัง
หมุดหลักฐานที่สร้างไว้ทุกหมุด  โดยวิธีงานวงรอบและระดับชั้นที่ 3 
          วางแนววงรอบและระดับเลียบล้าน้้า  โดยออกจากศูนย์กลางไปทางเหนือน้้าและ
ท้ายน้้าจนสุดขอบเขตที่ก้าหนด 

         ก้าหนดจุดเส้นซอย  ทุกระยะ 10 ม.  ตามแนวเส้นฐานและตามล้าน้้า 
      กรุยแนวเส้นซอยให้ตั้งฉากกับเส้นฐาน จนสุดขอบเขตผังบริเวณอีกด้านหนึ่งแล้ว
รังวัดระดับทุก 5 - 10 ม.  หรือทุกจุดที่ระดับเปลี่ยนแปลงมาก 
  

  ๒.๒.๓  การเก็บรายละเอียด 
  

    เก็บรายละเอียดตามแนวสองข้างเส้นส้ารวจ  โดยวิธีออกฉากหรือส่องสกัด
รายละเอียด  เช่น  บ้าน  วัด  โรงเรียน สะพาน  แนวล้าเหมือง  ฝายราษฎร  ไร่  นา  ป่า  สวน  ล้าน้้า     
ล้าห้วย  หนอง  บึง  คลอง  เขตหมู่บ้านและเขตป่าสงวน 

 

 ๒.๒.๔  การรังวัดรูปตัดขวาง 
 

      ก้าหนดต้าแหน่งเพ่ือส้ารวจรูปตัดล้าน้้าทุก 20 ม. ตามแนวศูนย์กลางล้าน้้าไป      
ด้านเหนือน้้าและท้ายน้้า  ข้างละไม่น้อยกว่า  2 รูป 
        รังวัดระดับตามแนวรูปตัดทุกระยะ 5 ม. และทุกจุดที่ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงมาก   



 
 

 ๗  

 

 ๒.๒.๕  การเขียนแผนที่ 
  

      เขียนแผนที่มาตราส่วน 1 : 500 หรือ  1 : 200  แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ
และความสูงต่้าของพ้ืนที่ด้วยเส้นชั้นความสูงชั้นละ  25 ชม. 

        เขียนแผนที่แสดงรูปตัดของล้าน้้า มาตราส่วนทางตั้ง 1 : 100  ทางราบ  1 : 100 
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 ๓. การส ารวจล าน้ า 
   

  ๓.๑ วัตถุประสงค์  เพ่ือทราบถึงสภาพ  ลักษณะรูปร่างขนาดล้าน้้า  ความลาดเทและรายละเอียด
ภูมิประเทศทั้งสองฝั่งของล้าน้้า  ส้าหรับใช้ในการพิจารณาวางโครงการป้องกันอุทกภัย  การวางโครงการ
ระบายน้้า  การแปรสภาพล้าน้้า  ตลอดจนเพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณาออกแบบและเพ่ือศึกษา
ผลกระทบจากอิทธิพลของล้าน้้าในล้าน้้านั้น 
  ๓.๒ ลักษณะงาน  ประเภทใช้แผนที่โครงการหรือใช้แผนที่มาตราส่วน  1 : ๕๐,๐๐๐  ของกรม
แผนที่ทหาร 
   ๓.๒.๑  การเตรียมงานเบื้องต้น 
       จัดเตรียมแผนที่โครงการหรือแผนที่มาตราส่วน  1 : ๕๐,๐๐๐ ให้คลุมพ้ืนที่บริเวณ          
ที่จะท้าการส้ารวจ 
       จัดหาค่าพิกัด  ค่าระดับและหมายพยานของหมุดหลักฐานในบริเวณใกล้เคียง     
เพ่ือใช้ในการโยงค่าพิกัดและค่าระดับ 
   

   ๓.๒.๒  การส้ารวจวางแนว 
       ท้าการโยงค่าพิกัดและค่าระดับจากหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้ว  ไปยังจุดเริ่มต้น
ของล้าน้้าที่จะท้าการส้ารวจ 
       ท้าการกรุยแนว  วัดมุม  วัดระยะตามแนวเส้นฐานที่วางเลียบล้าน้้าฝั่งใดฝั่งหนึ่ง  โดยให้
เส้นฐานเลียบใกล้ริมน้้ามากที่สุด  เพื่อให้สามารถเก็บรูปร่างล้าน้้าได้อย่างละเอียด 
             กรณีล้าน้้ามีความกว้างเกิน ๕๐ ม.  ให้วางเส้นฐานเลียบล้าน้้าทั้งสองฝั่ง 
             ฝั่งหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. เป็นคู่  ทุกระยะ ๔ – ๕ กม. และหมุดหลักฐาน   
แบบ ค.เป็นคู ่ทุกระยะ  ๒ กม. ในต้าแหน่งที่เหมาะสมและปลอดภัย 
    ท้าการเก็บรายละเอียดรูปร่างลักษณะล้าน้้าและภูมิประเทศข้างเคียงทั้งฝั่งของ   
ล้าน้้านั้นโดยละเอียด 
       ก้าหนดระยะ  กม.(Stationing) จากจุดเริ่มต้นของงาน ณ  แนวศูนย์กลางล้าน้้า  
โดยให้  กม. ๐+๐๐๐  อยู่ด้านเหนือน้้าแล้วนับระยะต่อเนื่องตามแนวศูนย์กลางล้าน้้า  ก้าหนดจุดทุกระยะ  
๑๐๐ ม.  และก้าหนดต้าแหน่งที่จะท้าการส้ารวจรูปตัดขวางทุกระยะ  ๑๐๐ ม., ๒๐๐ ม.  หรือตามความ
ประสงค์ของผู้ใช้งานพร้อมกับขีดแนวรูปตัดขวางในแผนที่ซึ่งเตรียมไว้  โดยให้แนวรูปตัดขวางตั้งฉากกับแนว
ศูนย์กลาง  ล้าน้้านั้น 
             ค้านวณหรือวัดระยะ  และง่ามมุมโดยตรวจจากแผนที่  ที่ได้ก้าหนดรูปตัดขวางไว้
แล้วเพ่ือหาระยะห่างจากหมุดเส้นฐานถึงจุดตัดของแนวรูปตัดขวางกับแนวเส้นฐานและหาง่ามมุมระหว่าง
แนวทั้งสองนั้น  แล้วบันทึกไว้เพ่ือน้าไปใช้ก้าหนดจุดและแนวรูปตัดในภูมิประเทศ 
 

   ๓.๒.๓  การส้ารวจวางแนวรูปตัดขวาง 
        ก้าหนดจุดรูปตัดในภูมิประเทศให้ตรงกันกับต้าแหน่งที่ก้าหนดไว้ในแผนที่ด้วย
ระยะง่ามมุมและแนวทิศที่บันทึกไว้แล้ว 
     
 
 
 



 
 

 ๙  

 

        ต่อปีกรูปตัดไปตามแนวที่ก้าหนดทั้งสองฝั่ง  ความยาวปีกรูปตัดด้านละ  ๑๐๐ ม.  
หรือตามความจ้าเป็นของงาน 
        ตอกหมุดไม้เพ่ือก้าหนดระยะในแนวรูปตัด  โดยถือระยะศูนย์ที่ตลิ่งซ้าย 
     

   ๓.๒.๔  การรังวัดระดับ 
        ท้าการโยงค่าระดับจากหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้ว  ไปยังหมุดไม้โดยวิธีการ
ระดับชั้นที่ ๓ 
              รังวัดระดับตามแนวรูปตัดขวาง โดยรังวัดระดับทกระยะ ๕ – ๑๐ ม. หรือทุกจุดที่
ระดับเปลี่ยนแปลงมาก 
        บันทึกสถิติระดับน้้าต่้าสุดและสูงสุด ตลอดจนระดับน้้าและวัน เวลา ขณะที่ท้า
การส้ารวจและระบุระดับน้้าที่หาได้นั้นเป็นสถิติใน พ.ศ.ใด 
     จ้าแนกรายละเอียดและนามศัพท์ตามแนวและใกล้ เคียงแน วรูปตัดเช่น          
ชื่อหมู่บ้าน วัด โรงเรียน ฯลฯ 
 

  ๓.๒.๕  การเขียนแผนที่ 
             เขียนแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศของล้าน้้า  มาตราส่วน  ๑ : ๔,๐๐๐ 
แสดงเส้นชั้นความสูงชั้นละ  ๑ ม.   พร้อมแสดงแนวและชื่อรูปตัดขวางไว้ด้วย 
                เขียนแผนที่รูปตัดตามยาว  มาตราส่วนทางตั้ง  ๑ : ๑๐๐ ทางราบ  ๑ : ๔,๐๐๐  
โดยแสดงระดับตลิ่งซ้าย  แนวศูนย์กลางล้าน้้าและตลิ่งขวา  ให้อยู่ในส่วนล่างของกระดาษในแผ่นเดียวกับ
แผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ 
             เขียนแผนที่รูปตัดขวางล้าน้้า ใช้มาตราส่วน ทางตั้งและทางราบ ๑ : ๑๐๐ ในแผ่นแยก 
             แสดงรายละเอียดค่าระดับพื้นดิน  บริเวณล้าน้้า  ลักษณะตลิ่ง  ระดับน้้าสูงสุดและ
ระดับน้้าขณะท้าการส้ารวจ 
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 ๔.  การส ารวจวางแนวคลองส่งน้ า 
  ๔.๑ วัตถุประสงค์  เพ่ือจัดท้าแผนที่รายละเอียดและระดับภูมิประเทศของแนวคลองส่งน้้า (Strip  
Topographic  Map) ในการก้าหนดหรือเลือกแนวคลองที่เหมาะสมเพ่ือใช้ในการออกแบบแนวคลองส่งน้้า 
  ๔.๒  ลักษณะงาน     
   ๔.๒.๑  การเตรียมงานเบื้องต้น 
          น้าแผนที่มาตราส่วน  ๑ : ๕๐,๐๐๐  ของกรมแผนที่ทหารมาก้าหนดจุดเริ่มต้นและ
แนวคลองโดยประมาณ  ความลาดเทของคลองพร้อมกับระดับFull Supply มาท้าการส้ารวจวางแนวคลอง 
               จัดหาค่าพิกัด  ค่าระดับและหมายหมุดหลักฐานในบริเวณใกล้เคียงเพ่ือใช้เป็น     
ค่าอ้างอิง 
               ค้านวณหาค่ามุมเบนและระยะจากหมุดหลักฐาน ไปยังจุดเริ่มต้นและจุด  PI. ทุกจุด     
โดยต่อเนื่องกันตลอดแนว 
               ท้าการค้านวณ  ท้าตารางส้าเร็จ  ความลดลาดของคลองไว้ 
    ๔.๒.๒  การส้ารวจวางแนว 

         ท้าการโยงค่าพิกัดและระดับจากหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้วไปยังจุดต้นคลอง 
       กรุยแนว  วัดระยะ  ท้าระดับศูนย์กลางคลองส่งน้้า  จากจุดปากคลองโดยใช้กล้อง
ระดับส่ายหาความลดลาด (Slope)  ของพ้ืนที่ทุกระยะ  ๑๐๐ ม.  โดยให้ระดับพ้ืนดินที่ท้าการรังวัดไม่สูง
หรือต่้ากว่า  ๕๐ ซม.  จากระดับที่ต้องการ 
             วัดมุม วัดระยะ ตามแนวที่ท้าการส้ารวจส่ายหาไว้แล้ว  พร้อมก้าหนดจุดส้าหรับ
ส้ารวจรูปตัดขวางทุกระยะ  ๑๐๐ ม.  ต่อปีก  ๒ ข้างๆ ละ  ๒๐๐ ม.   

             รังวัดระดับตามแนวรูปตัดขวางทุกระยะ  ๒๐ ม. 
     เขียนแผนที่แสดงรูปตัดตามยาวและรูปตัดขวางของแนวคลอง มาตราส่วน      
ทางราบ  ๑ : ๔,๐๐๐ เส้นชั้นความสูงชั้นละ  ๑.๐๐ ม. 

     ส่งแผนที่รูปตัดตามยาว  ให้ส้าหรับออกแบบฯ  ก้าหนดแนวคลองจริง 
   ๔.๒.๓  การส้ารวจวางแนวจริง 

               ท้าการโยงค่าพิกัดและระดับจากหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้วไปยังจุดต้นคลอง    
ที่ส้านักออกแบบฯ ก้าหนด 
     วางแนวศูนย์กลาง  วัดมุม วัดระยะ จากจุดต้นคลอง (กม. 0+000)  ไปยังจุด PI. 
ทุกจุด  โดยต่อเนื่องกัน 
      การวางแนวจากจุดถึงจุด  ให้ใช้วิธีเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของแกนกล้องหน้าซ้าย
และหน้าขวา (Double  Centering) พร้อมกับท้าการวัดมุมทุกครั้ง 
      ในกรณีคลองยาวมาก  ให้หาหมุดหลักฐานเข้าบรรจบหรือเข้าบรรจบตัวเองเพ่ือ
ตรวจสอบงานทุก ๖ – ๘ กม.  โดยวิธีการวงรอบและระดับชั้นที่ ๓ 
      กรุยแนววัดระยะเพ่ือส้ารวจรูปตัดขวาง  โดยให้ตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางคลอง
ทุกระยะ  ๑๐๐ ม.  ในกรณีภูมิประเทศเป็นลูกเนินให้ท้ารูปตัดขวางทุก ๕๐ ม. และต่อปีกออกไปข้างละ 
๑๐๐ ม. 
      เมื่อแนวศูนย์กลางตัดผ่านล้าน้้า  ถนน  ทางรถไฟ  ให้รังวัดมุมเฉ (Skew) และ
ระยะกม.ของถนน ทางรถไฟไว้ด้วย ทั้งนี้มุมเฉต้องไม่เกิน ๓๐ องศา จากแนวตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางคลอง  



 
 

 ๑๑  

 

จากนั้นให้ส้ารวจแผนที่ผังบริเวณ (Site  Plan)  มาตราส่วน  ๑ : ๕๐๐  ขนาด ๒๐๐ x ๒๐๐ ม.  หรือขนาด
ตามความเหมาะสมที่สามารถพิจารณาออกแบบอาคารได้ 
       ในกรณีแนวศูนย์กลางหรือเขตคลองผ่านสถานที่ส้าคัญ  เช่น  วัด  โรงเรียน     
ที่ธรณีสงฆ์  โบสถ์  ป่าช้า  ฯลฯ  ให้รีบรายงานส้านักออกแบบฯ  หรือหัวหน้าโครงการโดยด่วน  เพ่ือออกไป
พิจารณาแก้ไขแนวตามความเหมาะสม 
       รัศมีความโค้งของคลอง (Radius  Curvature)  ต้องไม่น้อยกว่า  ๕ เท่าของ
ความกว้าง ผิวน้้าในคลอง  ถ้าน้อยกว่าต้องปรึกษาส้านักออกแบบฯ ก่อน 
       การวางโค้ง  การก้าหนดระยะเส้นสัมผัสให้ปฏิบัติตามหลักวิชาการและ
กฎเกณฑ์ท่ีวางไว้ 
   ๔.๒.๔   การสร้างหมุดหลักฐานและหมายพยาน 
        ตอกหมุดไม้ทุกระยะ ๑๐๐ ม.  ตามแนวศูนย์กลางคลองส่งน้้า  เพ่ือการส้ารวจ
รูปตัดขวาง 
       ฝังหมุดหลักฐานถาวร  แบบ ค. (หมุดท่อ)  ณ จุดต้นคลอง  ต้นโค้งจุด PI.      
จุดปลายโค้ง  และในแนวตรงให้ฝังหมุดท่อทุกระยะ  ๕๐๐ ม.  โดยให้อยู่ในต้าแหน่งที่ปลอดภัย 
       ฝังหมุดหลักฐานแบบ ข  ถาวรแบบ ข เป็นคู่ ตามแนว  BC – PI หรือ  PI – BC  
หรือทุกระยะไม่เกิน  ๒ กม.  ให้อยู่นอกเขตลดคลองแนวใดแนวหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะสมและปลอดภัยที่ตั้งไว้
โดยละเอียด 

  ๔.๒.๕   การรังวัดระดับ 
               รังวัดระดับตามแนวศูนย์กลาง  ทุกระยะ  ๒๐ ม. จุด BC จุด PI  จุด EC และ
หมุดหลักฐานทุกหมุด 
      รังวัดระดับตามแนวรูปตัดตามขวางทุก ๕ – ๑๐,” และทุกจุดที่ระดับเปลี่ยนแปลงมาก 
      ต้าแหน่งที่ศูนย์กลางคลอง  ผ่านถนน  ทาง  ทางรถไฟ  ให้ท้าระดับหลังถนน
เชิงลาด ถนน  หรือสันราง  ถ้าเป็นล้าน้้าให้ท้าระดับที่ตลิ่งซ้าย  ตลิ่งขวาและก้นคลอง 
       บันทึกสถิติระดับน้้าต่้าสุดและสูงสุด  ตลอดจนระดับน้้าและวัน  เวลา  ขณะที่
ท้าการส้ารวจและให้ระบุด้วยว่าระดับน้้าและคราบน้้าสูงสุดที่หาได้นั้นเป็นสถิติใน  พ.ศ.ใด 

  ๔.๒.๖   การเก็บรายละเอียด 
        การเก็บรายละเอียดภูมิประเทศทั ้งสองข้างแนวศูนย์กลางและแนว     
รูปตัดทุกเส้นอย่างละเอียด 

  ๔.๒.๗   การค้านวณรายละเอียดโค้ง (Data of Curve) 
        ให้น้าค่าพิกัดฉาก  ณ จุด  PI.  มาค้านวณหาระยะและ Bearing  ระหว่าง  PI.  
เพ่ือใช้เป็นรายละเอียดโค้งในการค้านวณและเขียนแผนที่ 

  ๔.๒.๘  การเขียนแผนที่ 
       เขียนแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศของคลองส่งน้้ า  มาตราส่วน           
๑ : ๔,๐๐๐  เส้นชั้นความสูง  ชั้นละ  ๑ ม.  โดยแสดงค่าระดับของรูปตัดขวางไว้ด้วย 
       เขียนแผนที่แสดงรูปตัดตามยาว  มาตราส่วนทางตั้ง  ๑ : ๑๐๐  และทางราบ  
๑ : ๔,๐๐๐ ให้อยู่ส่วนล่างของกระดาษในแผ่นเดียวกับแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ 
 



 
 

 ๑๒  

 

                  ในกรณีใช้คลองธรรมชาติหรือเหมืองเป็นคลองส่งน้้า  ให้เขียนแผนที่แสดงรูป
ตัดขวาง  มาตราส่วนทางตั้ง  ๑ : ๑๐๐  และทางราบ  ๑ : ๑๐๐ 
                  เขียนรายละเอียดขอบระวางแผนที่เช่น สารบัญแผ่นต่อ ศูนย์ก้าเนิด  หมายเหตุ  
รายละเอียดการส้ารวจ ฯลฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ๑๓  

 

๕.  การส ารวจวางแนวคลองระบายน้ า 
  ๕.๑  วัตถุประสงค์  เพ่ือทราบถึงลักษณะความสูงต่้าของพ้ืนที่และรายละเอียดภูมิประเทศใน
แนวศูนย์กลางและข้างเคียงทั้งสองด้านของคลองระบายน้้าอย่างละเอียดเพ่ือใช้พิจารณาความเหมาะสมใน
การออกแบบระบบระบายน้้า 

  ๕.๒  ลักษณะของงาน  (ใช้คลองธรรมชาติเป็นคลองระบาย) 
     ๕.๒.๑  การเตรียมงานเบื้องต้น 

         จัดเตรียมแผนที่โครงการหรือแผนที่ภาพถ่าย มาตราส่วน ๑ : ๑๐,๐๐๐  หรือ
ใหญ่กว่าที่ส้านักออกแบบฯ ได้ก้าหนดแนวทางระบายน้้าไว้แล้ว 
                   คัดลอกค่าพิกัด  ค่าระดับและหมายพยานของหมุดหลักฐานในบริเวณใกล้เคียง        
เพ่ือใช้ในการโยงค่าพิกัดและระดับ 

    ๕.๒.๒  การส้ารวจวางแนว 
          ท้าการโยงค่าพิกัดและค่าระดับจากหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้วไปยัง
จุดเริ่มต้นของคลองธรรมชาติที่จะท้าการส้ารวจซึ่งแยกออกจากแม่น้้าหรือคลองระบายใหญ่ 
          เก็บรายละเอียดของแม่น้้าหรือคลองระบายใหญ่ตรงจุดที่ คลองธรรมชาติ   
แยกออกเพ่ือจะได้ก้าหนดจุดเริ่มต้น (กม. ๐+๐๐๐) ของคลองธรรมชาตินั้น 
                    ท้าการกรุยแนว วัดมุม วัดระยะแนวเส้นฐานเลียบคลองธรรมชาติ ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง  
หรือทั้งสองฝั่งถ้าเป็นแม่น้้าใหญ่ พร้อมเก็บรูปร่างลักษณะของคลองธรรมชาตินั้น ๆ 
          ในกรณีคลองธรรมชาติมีความยาวมาก  ให้ เข้าบรรจบหมุดหลักฐาน        
เพ่ือตรวจสอบผลงานทุกระยะ  ๖ – ๘ กม.  โดยวิธีการวงรอบชั้นที่  ๓ 
                    น้าผลส้ารวจมาค้านวณ  และเขียนรูปร่างลักษณะคลองและก้าหนดแนว
ศูนย์กลางของคลองหรือแม่น้้า 
                    ก้าหนดจุดเริ่มต้นของคลอง ( กม. ๐+๐๐๐)  ณ ต้าแหน่งที่จุดศูนย์กลางของ
แม่น้้าหรือคลองระบายใหญ่  ตัดกับแนวศูนย์กลางของคลองธรรมชาติ 
                    ในกรณีคลองระบายน้้าไหลลงสู่ทะเล  ให้ถือจุดเริ่มต้น  ณ ต้าแหน่งห่างจาก
ชายฝั่งออกไปในทะเลเป็นระยะ  ๑ กม. 
           ก้ าหนดระยะ กม .(Stationing) จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ของคลองธรรมชาติ             
ไปทางต้นน้้าทุกระยะ  ๑๐๐ ม.  เพื่อใช้ในการส้ารวจรูปตัดขวาง 

      ๕.๒.๓  การสร้างหมุดหลักฐาน 
         ฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. อย่างน้อย  ๒ คู่  ไว้ที่ปากคลองระบายหรือ
ปากแม่น้้าทุกระยะ  ๒ กม.  และทุกจุดคลองแยก 
          ฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ค. เป็นคู่ทุกระยะประมาณ ๕๐๐ ม. บริเวณ       
ที่เหมาะสมและปลอดภัย 

         ตอกหมุดไม้ทุกระยะ  ๑๐๐ ม.  ตามแนวเส้นฐานเพ่ือการส้ารวจรูปตัดขวาง 
                  เมื่อแนวส้ารวจเส้นฐานผ่านถนน  ทางรถไฟและคลองส่งน้้าให้ฝังหมุด
หลักฐานถาวรแบบ ค. เป็นคู่ พร้อมกับท้าหมุดหมายพยานไว้ด้วย 

    ๕.๒.๔  การรังวัดระดับ 
           ท้าการโยงค่าระดับจากหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้ว  ไปยังหมุดหลักฐาน       
ที่สร้างไว้แล้วทุกหมุดที่ก้าหนดแนวรูปตัดขวาง  โดยวิธีการระดับชั้นที่ ๓ 



 
 

 ๑๔  

 

           เมื่อโยงค่าระดับผ่านถนน  ทางรถไฟ  คลองส่งน้้าหรืออาคารก่อสร้างอ่ืนๆ  
ให้โยงค่าระดับใส่ไว้บนหลังถนน  สันรางรถไฟ  คันดินทั้งสองข้างของคลองส่งน้้าและอาคารก่อสร้างอ่ืนๆไว้     
ทุกแห่งด้วย 
           ส้ารวจรูปตัดขวางตรงต้าแหน่งที่ได้ก้าหนดไว้แล้ว  โดยรังวัดระดับทุกระยะ  
๕ – ๑๐ ม.หรือทุกจุดที่ระดับเปลี่ยนแปลงมากและต่อปีก  ๒ ข้าง ๆ ละ  ๑๐๐ ม. 
           บันทึกสถิติระดับน้้าต่้าสุดและสูงสุด  ตลอดจนระดับน้้าและวัน เวลาขณะ    
ที่ท้าการส้ารวจแล้วให้ระบุด้วยว่าระดับน้้าและคราบน้้าสูงสุดที่หาได้นั้นเป็นสถิติ  พ.ศ.ใด 
     ๕.๒.๕  การเขียนแผนที่ 
                  เขียนแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศของคลองระบายน้้า  มาตราส่วน    
๑ : ๔,๐๐๐  เส้นชั้นความสูง  ชั้นละ  ๑ ม. 
            เขียนแผนที่รูปตัดตามยาว มาตราส่วนทางตั้ง ๑ : ๑๐๐  ทางราบ  ๑ : ๔,๐๐๐  
โดยแสดงระดับตลิ่งซ้ายแนวศูนย์กลางคลองและตลิ่งขวา ให้อยู่ส่วนล่างของกระดาษในแผ่นเดียวกันกับแผนที่
แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ 
           เขียนแผนที่รูปตัดขวาง  มาตราส่วนทางตั้ง ๑ : ๑๐๐  ทางราบ  ๑ : ๑๐๐  
โดยแสดงลักษณะตลิ่งซ้าย ก้นคลองและตลิ่งขวา  ระดับน้้าขณะส้ารวจ  ระดับน้้าสูงสุด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ๑๕  

 

 ๖. การส ารวจวางแนวถนน 
  ๖.๑  วัตถุประสงค์  เพ่ือส้ารวจรายละเอียดของภูมิประเทศและลักษณะความสูงต่้าของพ้ืนที่  
ตามแนวที่จะสร้างถนนและบริเวณใกล้เคียง  เพ่ือประกอบการพิจารณาออกแบบ 
  ๖.๒  ลักษณะของงาน 
      ๖.๒.๑  การเตรียมงานเบื้องต้น 
               จัดเตรียมแผนที่โครงการ มาตราส่วน ๑ : ๑๐,๐๐๐ ที่ส านักออกแบบฯ ได้ขีดแนว
ถนนไว้แล้วเพ่ือน าไปใช้เป็นหลักในการวางแนวหรือเลือกแนว 
          จัดหาค่าพิกัดและระดับของหมุดหลักฐานในบริเวณใกล้เคียง  เพ่ือใช้ในการ
ออกงานและเข้าบรรจบงาน 

          เตรียมภาพถ่ายทางอากาศ(ถ้ามี) เพ่ือช่วยในการพิจารณาเลือกแนว 
          ค านวณหาค่ามุมเบนและระยะจากหมุดหลักฐานไปยังจุดเริ่มต้น(กม.0+000) 
และจุดสกัด (PI.) ทุก ๆ จุดต่อเนื่องกันไปจนสุดแนว 

      ๖.๒.๒  การส ารวจวางแนว 
           ท าการโยงค่าพิกัดและระดับจากหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้วไปยังจุดเริ่มต้น
ตามท่ีส านักออกแบบก าหนด 
           กรุยแนว  วัดระยะและระยะจากจุดเริ่มต้น (กม. 0+000)ไปยังจุด PI. ทุกจุด
ต่อเนื่องกัน 
            การวางแนวจากจุดถึงจุด  ให้ใช้วิธีเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนแกนกล้องหน้า
ซ้ายและหน้าขวา(Double  Centering)  พร้อมกับท าการวัดมุมทุกครั้ง 
              ส ารวจรูปตัดขวาง  โดยให้ตั้งฉากกับแนวศูนย์กลางทุกระยะ ๑๐๐ ม. และ
ต่อปีกออกไป  ๒ ข้างๆละ  ๑๐๐ ม. 
             แนวศูนย์กลางตัดผ่านล าน้ า  ถนน  ทาง ทางรถไฟ  ให้รังวัดมุมเฉ (Skew) และ
ระยะกม.ของถนน  ทางรถไฟไว้ด้วย ทั้งนี้มุมเฉต้องไม่เกิน ๓๐๐และส ารวจผังบริเวณ ขนาด ๒๐๐ x ๒๐๐ ม.  
หรือขนาดท่ีเหมาะสมที่สามารถพิจารณาออกแบบอาคาร  มาตราส่วน  ๑ : ๕๐๐   
             ในกรณีแนวศูนย์กลางหรือเขตถนนผ่านสถานที่ส าคัญเช่น วัด โบสถ์ ป่าช้า 
โรงเรียน ฯลฯ  ให้รีบรายงานหัวหน้าโครงการ  เพื่อออกไปพิจารณาแก้ไขแนวตามความเหมาะสม 

              รัศมีความโค้งของถนนบนภูเขาต้องไม่น้อยกว่า  ๒๕ ม. 
              การวางโค้ง  การก าหนดระยะเส้นสัมผัส  ให้ปฏิบัติตามหลักวิชาการและ
กฎเกณฑ์ท่ีส านักส ารวจฯ ได้วางไว้ 

    ๖.๒.๓  การสร้างหมุดหลักฐาน 
             ตอกหมุดไม้ทุกระยะ ๑๐๐ ม. ตามแนวศูนย์กลางถนน เพ่ือการส ารวจ   
รูปตัดขวาง 
             ฝังหมุดหลักฐานถาวร  แบบ ค (หมุดท่อ)  ณ จุดหัวถนน จุดต้นโค้ง      
จุด PI. จุดปลายโค้ง  และในแนวตรงให้ฝังหมุดท่อทุกระยะประมาณ  ๕๐๐ ม. โดยให้อยู่ในต าแหน่ง        
ที่ปลอดภัย 
          ฝังหมุดหลักฐานถาวร  แบบ ข  เป็นคู่ตามแนว  BC – PI. หรือ PI. – EC. 
หรือทุกระยะไม่เกิน  ๒ กม.  ให้อยู่นอกเขตถนน  แนวใดแนวหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะสมและปลอดภัย  เพ่ือใช้
ส าหรับอ้างอิง 



 
 

 ๑๖  

 

              ท าหมายพยานหมุดหลักฐาน  พร้อมค าอธิบายที่เกี่ยวกับตั้งไว้โดยละเอียด 
      ๖.๒.๔   การรังวัดระดับ 

              รังวัดตามแนวศูนย์กลางทุกระยะ  ๒๐ ม. จุด BC, PI, EC และหมุด
หลักฐานทุกหมุด 
              รังวัดระดับตามแนวรูปตัดขวางทุก ๕ – ๑๐ และทุกจุดที่ ระดับ
เปลี่ยนแปลงมาก 

              ในกรณีภูมิประเทศเป็นลูกเนินและภูเขา  ให้ส ารวจรูปตัดขวางทุก ๒๐ ม. 
              ณ ต าแหน่งที่ศูนย์กลาง  ผ่านถนน  ทาง  ทางรถไฟ  ให้ท าระดับหลังถนน
เชิงลาดถนนหรือสันราง  ถ้าเป็นล าน้ าให้ท าระดับที่ตลิ่งซ้าย  ตลิ่งขวาและก้นคลอง 
              บันทึกสถิติระดับน้ าต่ าสุดและสูงสุด  ตลอดจนระดับน้ าและวัน เวลา  
ขณะที่ท าการส ารวจและให้ระบุด้วยว่าระดับน้ าและคราบน้ าสูงสุดที่หาได้นั้นเป็นสถิติ พ.ศ.ใด 

    ๖.๒.๕   การเก็บรายละเอียด 
                    เก็บรายละเอียดภูมิประเทศทั้งสองข้างแนวศูนย์กลางและแนวรูปตัด    
ทุกเส้นอย่างละเอียด      

    ๖.๒.๖  การค านวณรายละเอียดโค้ง (Data of Curve) 
               ให้น าค่าพิกัดฉาก  ณ จุด PI มาค านวณหาระยะและ  Bearing ระหว่าง  
PI. เพ่ือใช้เป็นรายละเอียดโค้งในการค านวณและเขียนแผนที่ 

    ๖.๒.๗  การเขียนแผนที่ 
       เขียนแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศของแนวถนน  มาตราส่วน    
๑ : ๔,๐๐๐ เส้นชั้นความสูงชั้นละ  ๑ ม.  โดยแสดงค่าระดับของรูปตัดขวางไว้ด้วย 
               เขียนแผนที่แสดงรูปตัดตามยาว  มาตราส่วนทางตั้ง ๑ : ๑๐๐ และ    
ทางราบ ๑ : ๔,๐๐๐ ให้อยู่ส่วนล่างของกระดาษในแผ่นเดียวกันกับแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ 
               ในกรณีใช้แนวถนนเดิม  ให้เขียนแผนที่แสดงรูปตัดขวาง  มาตราส่วน
ทางตัง้ ๑ : ๑๐๐  และทางราบ  ๑ : ๑๐๐ 
      เขียนรายละเอียดขอบระวางแผนที่  เช่น  สารบัญแผ่นต่อ  ศูนย์ก าเนิด  
หมายเหตุรายละเอียดการส ารวจฯลฯ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 ๑๗  

 

๗. การส ารวจวางแนวคันกั้นน้ า 
  ๗.๑ วัตถุประสงค์  เพ่ือส ารวจรายละเอียดภูมิประเทศและลักษณะความสูงต่ าของพ้ืนที่  
ส าหรับใช้ในการพิจารณาออกแบบคันกั้นน้ า 

  ๗.๒ ลักษณะของงาน 
   ๗.๒.๑  การเตรียมงานเบื้องต้น 

        จัดเตรียมแผนที่ภูมิประเทศที่ส านักออกแบบฯ ก าหนดแนวมาให้เพ่ือน าไปใช้
เป็นหลักการในการวางแนวคันกั้นน้ า 
             จัดหาค่าพิกัดและค่าระดับของหมุดหลักฐานในบริเวณใกล้เคียงเพ่ือใช้ใน    
การออกและเข้าบรรจบงาน 
     จัดหาภาพถ่ายทางอากาศ (ถ้ามี)  เพ่ือใช้ในการพิจารณาเลือกแนวที่จะวาง  
คันก้ันน้ า 

     พล็อตค่าพิกัดและค่าระดับของหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้วลงในแผนที่ 
     ค านวณหามุมเบนและระยะจากหมุดหลักฐานไปยังจุดเริ่มต้นและทุกจุด PI.            
โดยต่อเนื่องกันตลอดแนว 

   ๗.๒.๒   การส ารวจวางแนว 
         ท าการโยงค่าพิกัดและค่าระดับจากหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้วไปยัง
จุดเริ่มต้นคันกั้นน้ า (กม.0+000) ตามท่ีได้ค านวณเตรียมไว้ในข้อ  ๗.๒.๑ 

        กรุยแนว  วัดมุมและวัดระยะจากจุดเริ่มต้น ไปยังจุด PI. ทุกจุดต่อเนื่องกัน 
        การวางแนวจากจุดถึงจุด   ใช้วิธีเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของแกนกล้องหน้า
ซ้ายและหน้าขวา (Double Centering)  พร้อมกับท าการวัดมุมทุกครั้ง 
        ส ารวจรูปตัดขวาง  โดยให้ตั้งฉากกับแนวศูนย์กลาง  ทุกระยะ  ๑๐๐ ม.  และ
ต่อปีกออกไปทั้งสองข้างๆ ละ  ๑๐๐ ม. 
        เมื่อแนวศูนย์กลางตัดผ่านล าน้ า  ถนน ทางรถไฟ  ให้รังวัดมุมเฉ (Skew) และ
ระยะ กม. ของถนน ทางรถไฟไว้ด้วย  ทั้งนี้มุมเฉต้องไม่เกิน ๓๐ องศา  และให้ส ารวจแผนที่ผังบริเวณ    
(Site Plan) มาตราส่วน ๑ : ๕๐๐  เส้นชั้นความสูงชั้นละ  ๒๕ ซม. ขนาด  ๒๐๐ x ๒๐๐ ม. หรือขนาด           
ที่เหมาะสม 

   ๗.๒.๓   การสร้างหมุดหลักฐานและหมายพยาน 
         ตอกหมุดไม้ทุกระยะ ๑๐๐ ม.  ตามศูนย์กลางแนวคันกั้นน้ า  เพ่ือการส ารวจ  
รูปตัดขวาง 
         ฝังหมุดหลักฐานถาวร  แบบ ค. (หมุดท่อ) ณ จุดต้นแนวคันกั้นน้ าจุดต้นโค้ง  
จุด PI.  จุดปลายโค้งและในแนวตรงให้ฝังหมุดท่อทุกระยะประมาณ  ๕๐๐ ม.  โดยให้อยู่ในต าแหน่ง         
ที่ปลอดภัย 
         ฝังหมุดหลักฐานถาวร  แบบ ข.  เป็นคู่ตามแนว BC – PI.  หรือ  PI. – EC  
หรือทุกระยะไม่เกิน  ๒ กม.  ให้อยู่นอกเขตแนวคันกั้นน้ าแนวใดแนวหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะสมและปลอดภัย  
เพ่ือใช้ส าหรับอ้างอิง 

         ท าหมายพยานหมุดหลักฐานพร้อมค าอธิบายที่ตั้งไว้โดยละเอียด 
    
 



 
 

 ๑๘  

 

   ๗.๒.๔  การรังวัดระดับ 
        รังวัดระดับตามแนวศูนย์กลางทุกระยะ ๒๐ ม. จุด BC. จุด PI. จุด EC.และ
หมุดหลักฐานทุกหมุด 
        รังวัดระดับตามแนวรูปตัดขวางทุก  ๕  – ๑๐  ม. และทุกจุดที่ ระดับ
เปลี่ยนแปลงมาก 

        ในกรณีใช้แนวคันก้ันน้ าหรือถนนเดิม  ให้เขียนรูปตัดขวางไว้ด้วย 
        ณ ต าแหน่งที่ศูนย์กลางคันกั้นน้ า  ผ่านถนน  ทาง ทางรถไฟ  ให้ท าระดับหลัง
ถนน  เชิงลาดถนน  สันราง  ถ้าเป็นล าน้ าให้ท าระดับที่ตลิ่งซ้าย  ตลิ่งขวาและก้นคลอง 
        บันทึกสถิติระดับน้ าต่ าสุดและสูงสุด ตลอดจนระดับน้ าและวัน เวลาขณะที่ท า
การส ารวจและให้ระบุด้วยว่าระดับน้ าและคราบน้ าสูงสุด  ที่หาได้นั้นเป็นสถิติใน พ.ศ.ใด 

   ๗.๒.๕  การเก็บรายละเอียด 
         การเก็บรายละเอียดภูมิประเทศทั้งสองข้างแนวศูนย์กลางและแนวรูปตัด      
ทุกเส้นมีข้อมูลอย่างละเอียด 

   ๗.๒.๖  การเขียนแผนที่ 
         เขียนแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศของแนวคันกั้นน้ า  มาตราส่วน      
๑ : ๔,๐๐๐  เส้นชั้นความสูง  ชั้นละ  ๑ ม.  โดยแสดงค่าระดับของรูปตัดขวางไว้ด้วย 
         เขียนแผนที่แสดงรูปตัดตามยาว  มาตราส่วนทางตั้ง  ๑ : ๑๐๐  ทางราบ       
๑ : ๔,๐๐๐  ให้อยู่ส่วนล่างของกระดาษในแผ่นเดียวกับแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ 
         ในกรณีใช้แนวคันกั้นน้ าเดิมให้เขียนแผนที่แสดงรูปตัดขวาง  มาตราส่วนทางตั้ง 
๑ : ๑๐๐  และทางราบ  ๑ : ๑๐๐  
           เขียนรายละเอียดขอบระวางแผนที่   เช่น  สารบัญแผ่นต่อ  ศูนย์ก าเนิด  
หมายเหตุ  รายละเอียดการส ารวจ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ๑๙  

 

 ๘. การส ารวจท าแผนที่ทางพื้นดินโดยใช้กล้อง Total  Station     
   

  ๘.๑ วัตถุประสงค์   เพ่ือจัดท าแผนที่ดิจิตอล  ส าหรับการออกแบบงานการจัดรูปที่ดิน        
การส ารวจแผนที่บริเวณอ่างเก็บน้ างาน  การส ารวจแผนที่หัวงาน  การส ารวจแผนที่ผังบริเวณอาคาร
ชลประทาน (Site Plan)  งานคันคูน้ าและการพัฒนาในแปลงนา  แผนที่ภูมิประเทศโครงการขนาดเล็ก  เพ่ือใช้
ในการออกแบบ  การพิจารณาวางโครงการ  การพิจารณาความเหมาะสม  ของโครงการชลประทานและ
กิจกรรมอ่ืนๆ โดยอาศัยเครื่องมือส ารวจ กล้อง Total Station และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางด้าน
วิศวกรรมส ารวจผลิตเป็นแผนที่ดิจิตอล 

  ๘.๒ ลักษณะงาน 
 

   ๘.๒.๑  การเตรียมงานเบื้องต้น 
            จัดหาแผนที่สารบัญ (Index Map)มาตราส่วน  1 : 50,000 หรือใหญ่กว่ามา
ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ส ารวจ 
          ก าหนดพ้ืนที่ส ารวจลงในแผนที่สารบัญ  ตามแนวเส้นกริดที่ทราบค่าพิกัดแล้ว
โดยประมาณ  หรืออาศัยแนวถนน  ทาง  แนวล าน้ าธรรมชาติและแนวคลองส่งน้ า  ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่
ต้องการส ารวจ 
          จัดหาค่าพิกัด  ค่าระดับและหมายพยานหมุดหลักฐานบริเวณใกล้เคียงเพ่ือใช้
เป็นค่าอ้างอิง 
        พล๊อตค่าพิกัดและค่าระดับของหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้วลงในแผนที่
สารบัญ 

    

   ๘.๒.๒  การสร้างหมุดหลักฐาน 
                สร้างหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. เป็นคู่  ทุกระยะ  ๔-๕ กม. ในต าแหน่งที่
ปลอดภัยและเหมาะสม 
         ฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ค  ในทุกระวางของแผนที่  ฝังหมุดอย่างน้อย ๑ คู่
และตามอาคารชลประทาน (ถ้ามี) ควรท าเป็นหมุดสกัดพร้อมกับท าแบบหมายหมุดหลักฐานไว้ด้วย 
            ก าหนดขอบเขตบล็อกขนาด 500 x 500 ม. ตอกหมุดไม้ขนาด 1 x 1 นิ้ว 
ทุกมุมบล็อกหรือระยะไม่ควรเกิน  650 ม.  ตามแนววงรอบและปักหลักไม้ไว้เป็นที่หมาย 

    

   ๘.๒.๓  การส ารวจงานวงรอบและระดับ 
            โยงค่าพิกัดและระดับจากหมุดหลักฐานใกล้เคียงที่ทราบค่าแล้วอย่างน้อย 1 คู่      
ไปยังขอบเขตของงาน  จากนั้นวางแนววงรอบและระดับสายหลักให้ครอบคลุมพ้ืนที่รอบนอกของงานหรือ
ใกล้เคียง  โดยวิธีการวงรอบและระดับชั้นที่ 3 
         วางแนววงรอบและระดับสายรอง  ภายในเขตงาน  ให้ครอบคลุมพ้ืนที่รวมทั้ง
วางแนววงรอบเพ่ือเก็บรายละเอียดสิ่งต่าง ๆ คือ  ถนน  ทางรถไฟ  แนวคลองส่งน้ าหรือล าห้วยสาธารณะ 
ฯลฯ  โดยระยะห่างระหว่างหมุดไม่ควรเกิน  ๖๕๐ ม.  โยงค่าพิกัดและค่าระดับไปยังหมุดหลักฐานที่สร้างไว้     
ทุกหมุดและหมุดไม้ของแนววงรอบสายรอง  ให้ข้าบรรจบเป็นวงรอบ  โดยถือเกณฑ์วิธีการวงรอบและ
ระดับชั้นที่ ๓ 
             ป้อนรหัส (Code)  ข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องท าการรังวัด  ตามข้อก าหนด
ของโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง  เช่น ชื่อหมุดตั้งกล้อง ชื่อหมุดอ้างอิง ความสูงของจุดตั้งกล้อง ความสูงหมุด
อ้างอิง วันเดือนปีที่ส ารวจ ค่ามุม ระยะ ชนิดของจุดระดับและล าดับของข้อมูลที่ท าการรังวัดเป็นต้น        
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ท าการบันทึกข้อมูลในหน่วยความจ า(Record Module) เช่น PC Card ของกล้อง Total Station หรือ
สมุดสนามอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Field Book)  เพ่ือรวบรวมจัดเก็บข้อมูลไว้  ท าการประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมเฉพาะทางด้านวิศวกรรมส ารวจ 
             รังวัดค่าพิกัดและระดับของจุด Side Shot โดยใช้กล้องTotal Station เพ่ือ
ส ารวจจุดระดับให้ครอบคลุมพ้ืนที่จากต าแหน่งหมุดตั้งกล้องถึงจุด Side Shot ระยะต้องไม่เกิน ๔๐๐ ม.         
โดยถือเกณฑ์ดังนี้ 
              แผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ระยะห่างของจุดระดับแต่ละจุดประมาณ   
๖๐ ม. ใน ๑  บล็อก (ขนาด ๕๐๐ x ๕๐๐ ม.) จะต้องมีจุดระดับอย่างน้อย ๘๐ ยกเว้นถ้าลาดเทของพ้ืนที่
เปลี่ยนแปลงมาก  ให้เพิ่มจุดระดับเพื่อที่จะเขียนเส้นชั้นทุก ๒๕ ซม. 
                   แผนที่มาตราส่วน ๑ : ๑๐,๐๐๐ ระยะห่างของจุดดับแต่ละจุดประมาณ ๑๐๐ ม. 
ใน ๑ บล็อก (ขนาด ๕๐๐ x ๕๐๐ ม.) จะต้องมีจุดระดับอย่างน้อย  ๓๐ จุด  และถ้าความลาดเทของพ้ืนที่
เปลี่ยนแปลงมาก  ให้เพิ่มจุดระดับเพื่อที่จะเขียนเส้นชั้นทุก ๒๕ ซม. 
       ในกรณีภูมิประเทศเป็นถนน ทางรถไฟ แนวคลองส่งน้ าหรือล าห้วยสาธารณะ  
ถ้าระดับเกินกว่าช่วงชั้นความสูงให้ใส่รหัสท า  Break line  เพ่ือให้โปรแกรมหยุดการประมวลผลของเส้นชั้น
ความสูงที่ต าแหน่งของ Break line 
              รังวัดค่าระดับตลิ่งซ้าย ตลิ่งขวาและกลางน้ า หลังคันของคูน้ า หลังท่อลอด
และท่อระบายน้ า ฯลฯ 
              ในการส ารวจเพ่ือออกแบบคัน - คูน้ า  ให้ส ารวจรูปตัดขวางล าน้ าธรรมชาติ
ทุกระยะ ๑๐๐, ๒๐๐ ม. โดยก าหนดรูปตัดขวางบนภาพดัดแก้และรหัส (Code) ข้อมูลรูปตัดที่ก าหนด
ต าแหน่งลงบนแผนที่ดิจิตอลให้ตรงกัน 
           การส ารวจหาค่าพิกัดของแนววงรอบ  การส ารวจจะต้องใช้หมุดหลักฐาน
อ้างอิงเพ่ือใช้ส าหรับออกและเข้าบรรจบอย่างน้อย  ๒ คู ่

           การส ารวจหาระดับจะต้องออกและเข้าบรรจบหมุดหลักฐานอย่างน้อย ๒ หมุด 
           ถ่ายข้อมูลงานส ารวจในกล้องเข้าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เพ่ือน าไป
ประมวลผลต่อไป     

   ๘.๒.๔  การเก็บรายละเอียด 
           ใช้กล้องส ารวจ  Total  Station ท าการรังวัดเพ่ือเก็บข้อมูล  ต าแหน่ง  
ลักษณะขอบเขต  ระดับ ฯลฯ  ที่ปรากฏในพ้ืนที่ส ารวจ  เก็บนามศัพท์ของรายละเอียดต่าง ๆ เช่น  สถานที่
ราชการ วัด โรงเรียน หมู่บ้าน ป่าช้า สะพาน อาคารชลประทาน แนวเหมือง ฝายราษฎร ฯลฯ  และเก็บ
รายละเอียดทั่วไป  เช่น ป่า ล าน้ า ล าห้วย หนอง คลอง บึง  ที่ชายเลน เขตหมู่บ้าน  เขตอุตสาหกรรม    
เขตป่าสงวน ฯลฯ 
           ท าการบันทึกข้อมูลส ารวจในรูปรหัส (Code)  ตามข้อก าหนดของโปรแกรม
ลงในหน่วยความจ าของกล้อง  เพื่อน าไปประมวลผลต่อไป     

   ๘.๒.๕  การน าเข้าข้อมูลรายละเอียดภูมิประเทศและระดับ 
            การสร้างเส้นชั้นความสูงชั้นละ ๒๕ ซม., ๕๐ ซม.และ ๑ ม. เพ่ือแสดง
ลักษณะความสูงต่ าของภูมิประเทศ  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผลทางวิศวกรรมส ารวจ
ประมวลผลสร้างเส้นชั้นความสูง  ด้วยการประมาณค่าเชิงเส้น ( Line  Interpolation)   

            ในกรณีสงสัยการก าหนดจุดจากสนาม  ให้น าค่ามุมและระยะมาตรวจสอบ 
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            ป้อนค่าระดับของหมุดหลักฐาน  และอาคารชลประทานต่าง ๆ ที่รังวัดได้
ผ่านแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์(Keyboard) 
            ตกแต่งและแก้ไขข้อมูลด้วยโปรแกรมจัดท าแผนที่ดิจิตอล ตามมาตรฐาน
แผนที่ได้แก่  การแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อน  การใส่สัญลักษณ์แผนที่และนามศัพท์   การจ าแนก
รายละเอียดภูมิประเทศการประกอบระวางแผนที่  ตลอดจนการใส่รายละเอียดขอบระวางแผนที่      
ให้ครบถ้วน 
            น าเสนอข้อมูลแผนที่ซึ่งจัดท าเสร็จสมบูรณ์แล้วแก่ผู้ต้องการใช้แผนที่ในรูป
แผ่นพิมพ์แผนที่ตามมาตรฐาน  โดยพิมพ์ด้วยเครื่องวาดภาพ(Poltter) บันทึกในรูปสื่อคอมพิวเตอร์ เช่น  
ฮาร์ดดิสก ์ CD DVD ฯลฯ 
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๗. มาตรฐานงาน   

    มาตรฐานของงานส ารวจ  ใช้ความละเอียดของงานเป็นเกณฑ์ก าหนดโดยความละเอียดของงาน
ส ารวจจะขึ้นอยู่กับ  เครื่องมือ  วิธีการ  และช่างผู้ปฏิบัติงานงานที่มีความละเอียดสูง  ต้องด าเนินการด้วย
เครื่องมือที่มีสมรรถนะสูง  ก าหนดวิธีการด าเนินงานโดยช่างผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญ  โดยชั้นของความ
ละเอียดของงานส ารวจภูมิประเทศมีมาตรฐาน  ดังนี้ 
 ๑. งานชั้นที่ ๑ 
 ๒. งานชั้นที่ ๒ 
   ๓. งานชั้นที่ ๓ 
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ๑. งานส ารวจท าแผนที่ภูมิประเทศ  มาตราส่วน  ๑ : ๒,๐๐๐ เส้นชั้นความสูงชั้นละ ๐.๒๕ – ๑.๐๐ 
ม.  เพ่ือใช้ในการออกแบบหัวงานขนาดใหญ่และออกแบบที่ตั้งอาคารชลประทาน 
         งานวงรอบและระดับชั้นที่ ๓ ฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. ในแนวศูนย์กลางเขื่อนท านบ  ฝาย  
อย่างน้อย  ๒ คู่  และแบบ ค. ที่มุมทั้งสี่ของเขตหัวงานหรือบริเวณใกล้เคียงในต าแหน่งที่ปลอดภัยและ
เหมาะสม 
     ส ารวจเส้นซอยทุกระยะ  ๔๐ ม.  และส ารวจจุดระดับทุกระยะ  ๒๐ ม. 
 ๒. งานส ารวจท าแผนที่ภูมิประเทศ  มาตราส่วน ๑ : ๑,๐๐๐ เส้นชั้นความสูงชัน้ละ ๐.๒๕ ม. เพ่ือใช้
ในการออกแบบอาคารชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็ก 
     งานวงรอบและระดับชั้นที่ ๓ ฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. ในแนวศูนย์กลางเขื่อน ท านบ ฝาย
อย่างน้อย ๒ คู่  และแบบ ค. ที่มุมทั้งสี่ของเขตหัวงานหรือบริเวณใกล้เคียงในต าแหน่งที่ปลอดภัยและ
เหมาะสม 
        ส ารวจเส้นซอยทุกระยะ  ๒๐ ม.  และส ารวจจุดระดับทุก ๑๐ ม. 
     ส ารวจรูปตัดขวางล าน้ าที่แนวศูนย์กลางเขื่อน ฯลฯ ๑ รูป และด้านเหนือน้ าและท้ายน้ าด้านละ 
๒ รูป 
 ๓. งานส ารวจภูมิประเทศผังบริเวณอาคารชลประทาน  มาตราส่วน ๑ : ๕๐๐ ขนาด  ๒๐๐ x ๒๐๐  
ม.  หรือขนาดท่ีเหมาะสม  เพื่อใช้ในการออกแบบอาคารชลประทาน 
    งานวงรอบและระดับชั้นที่ ๓  ฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. ในแนวศูนย์กลางอาคารอย่างน้อย  
๑ คู่ และแบบ ค. ที่ปลายทั้งสองของแนวศูนย์กลางอาคารชลปรานและต าแหน่งแนวศูนย์กลางตัดกับ ล าน้ า  
ถนน  ทางรถไฟ  ฯลฯ  
    ส ารวจเส้นซอยทุกระยะ ๑๐ ม. และส ารวจจุดระดับทุกระยะ  ๕ ม. 
    ส ารวจรูปตัดขวางล าน้ าที่แนวศูนย์กลางอาคารชลประทานตัดกับล าน้ าหรือถนน ฯลฯ ที่จุดตัดผ่าน  
๑ รูป และด้านข้างด้านละ  ๒ รูป 
 ๔. งานส ารวจวางแนวคลองส่งน้ า  คลองระบายน้ า  แนวถนนและแนวคันกั้นน้ า    เพ่ือใช้ในการ
ออกแบบ 
    งานวงรอบและระดับชั้น ๓ ฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข.  เป็นคู่ตามแนว  BC – PI – EC.หรือ
ทุกระยะ  ๒ กม.  และแบบ ค.  ทุกระยะ  ๕๐๐ ม.  ตามแนวศูนย์กลางและทุกจุดสกัด  จุดต้นโค้ง        
จุดปลายโค้ง 
     ส ารวจเส้นซอยทุกระยะ ๑๐๐ ม.  โดยต่อปีกเส้นซอยข้างละ ๑๐๐ ม. และส ารวจจุดระดับ  
ทุกระยะ  ๒๐ ม 
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 ๕. งานส ารวจล าน้ าหรือส ารวจแนวคลองระบายน้ าที่ใช้ล าน้ าธรรมชาติเป็นคลองระบายน้ า  เพ่ือ
ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมในการออกแบบระบบระบายน้ า 
    งานวงรอบและระดับชั้นที่  ๓  ฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. ทุกระยะ ๒ กม. และแบบ ค.      
ทุกระยะ  ๕๐๐ ม. ตามแนวเส้นฐาน 
    ส ารวจรูปตัดขวางล าน้ าทุกระยะ ๕๐ ม. และ๑๐๐ ม.ต่อปีกรูปตัดขวางจากตลิ่งข้างละ ๑๐๐ ม.  
และส ารวจจุดระดับทุก ๕ - ๑๐ ม. 
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๘. ระบบติดตามประเมินผลงาน   

   ฝ่ายส ารวจภูมิประเทศ  ส่วนวิศวกรรม  ส านักงานชลประทานที่ ๒  มีระบบติดตามประเมินผลดังนี้   

     รายงานผลงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ตามปีงบประมาณคิดเป็นร้อยละของงาน
ส ารวจที่แล้วเสร็จตามแผน (ชป.๑๔)  เดือนละครั้ง 

     รายงานผลงานตาม  ตัวชี้วัด  OPK ๖ : ร้อยละของงานส ารวจที่แล้วเสร็จตามแผน เดือนละครั้ง 
    รายงานผลผลการเบิกจ่าย  คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรสัปดาห์ละครั้ง 

 
 

๙. เอกสารอ้างอิง   

 ใช้หลักการส ารวจและท าแผนที่  จัดท าโดยคณะท างานปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานส ารวจท าแผนทีภู่มิประเทศ  
ส านักส ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการส ารวจภูมิประเทศและส ารวจธรณีวิทยาในงานชลประทาน  
วันที่  ๒๕ – ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๔๘ 
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร  การส ารวจด้วยกล้อง Total  Station และกระบวนการ
ผลิตแผนที่  Digital  วันที่  ๒๗ – ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
 

๑๐.แบบฟอร์มที่ใช้ 
  แบบฟอร์มที่ใช้ในการส ารวจท าแผนที่  ประกอบด้วยแบบฟอร์มต่าง ๆ ดังนี้ 

      แบบฟอร์มสมุดการวัดมุม  ชป.๔๐๙ 
      แบบฟอร์มสมุดระดับรายละเอียดภูมิประเทศ ชป.๔๑๒ 
      รายการค านวณวงรอบ 
      แบบมาตรฐานส าหรับเขียนแผนที่ 

   แบบ T-๑ เป็นกระดาษโพลีเอสเตอร์  ขนาด ๑๐๗ x ๘๐ ซม. ใช้ส าหรับเขียนแผนที่ภูมิประเทศ  
พ้ืนที่โครงการ  พื้นที่อ่างเก็บน้ า ฯลฯ 
   แบบ T- ๑A เป็นกระดาษแก้วฝ้า  ขนาด ๑๐๗ x ๘๐ ซม.  ใช้ส าหรับเขียนแผนที่ภูมิประเทศ     
ผังบริเวณหัวงานขนาดเล็ก 
   กระดาษ T- ๒ เป็นกระดาษแก้วฝ้า  ขนาด ๑๐๘ x ๗๘  ซม.  ใช้ส าหรับเขียนแผนที่แปลนและ
รูปตัดตามยาวคลองส่งน้ า 
   กระดาษ T- ๓ เป็นกระดาษแก้วฝ้า  ขนาด ๑๐๘ x ๗๘  ซม. ลักษณะคล้ายแบบ T - ๒ แต่ไม่มี
ตารางแสดงรายละเอียดของคลองส่งน้ า  ใช้ส าหรับเขียนแผนที่รูปแปลนและรูปตัดตามยาวคลองระบายน้ า  
ถนน  คันก้ันน้ า  ล าน้ าธรรมชาติ  ใช้แทนแบบ T– ๒ ได ้
   กระดาษ T– ๔ เป็นแบบกระดาษแก้วฝ้า ขนาด ๑๐๘ – ๗๘ ซม. มีลักษณะเช่นเดียวกับกระดาษ
ตารางมิลลิเมตรทั่วไป  แต่มีกรอบชื่องานและกรอบชื่อผู้ท าการใช้ส าหรับเขียนรูปตัดขวาง 
    

 
 
  

 


