การสํารวจขอมูลแผนที่ภาคสนามดวยระบบดิจิตอล ในการจัดทําแผนที่
ระบบดิจิตอลเพื่อประยุกตใชงานดานการออกแบบ
โครงการชลประทาน

ชัยศรี ชัชวรัตน ขจร ใบพลูทอง สุทธารัตน จันทรทอง 2552

หมวดความรู :
เรื่อง
เจาของความรู

:

:

ดานสํารวจภูมิประเทศ
การสํารวจขอมูลแผนที่ภาคสนามดวยระบบดิจิตอล ในการจัดทําแผนที่
ระบบดิจิตอลเพื่อประยุกตใชงานดานการออกแบบโครงการชลประทาน
นาย ชัยศรี
นาย ขจร
นางสุทธารัตน

ชัชวรัตน
ใบพลูทอง
จันทรทอง

บทคัดยอ
ในอดีตที่ผานมา การจัดทําแผนที่ระบบดิจิตอล ประกอบดวย การจัดทําแผนที่ภูมิประเทศ
ระบบดิจิตอล การจัดทําแผนที่ Site Plan การจัดทําแผนที่รูปตัดตามยาว และการจัดทําแผนที่รูป
ตัดตามขวาง ในภาคสนาม ใชวิธีการสํารวจและเก็บขอมูลดวยวิธีการบันทึกดวยสมุดสนาม ใน
ขั้นตอนการประมวลผลขอมูลสํารวจวงรอบ ใชวิธีการพิมพคามุม และคาระยะทางลงบนโปรแกรม
สําเร็จรูป เสร็จแลวพิมพขอมูลการประมวลผลสํารวจวงรอบออกทางเครื่องพิมพ ในภาคสํานักงาน
ทําการพล็อตตําแหนงหมุดสํารวจวงรอบ ทําการพล็อตแนวเสนสํารวจเสนซอย ตําแหนงจุดระดับ
ตําแหนงรายละเอียดภูมิประเทศ ดวยดินสอและไมบรรทัดตามมาตราสวนที่ตองการ ลงบนแผนที่
ตนราง การประกอบระวางภายใน การนํากรอบระวางแผนที่ แบบ T-1 เปนกระดาษไขที่มี
ความสามารถพิมพแผนที่ซ้ําไดไมจํากัด มาทําการการลากเสนในแนวนอนและแนวตั้งใหตั้งฉาก

หางกันชวงละ 10 เซนติเมตร เขียนตัวเลขกํากับเสนกริดกอนนําไปซอนทับบนแผนที่ตนราง ทําการ
คัดลอก เสนชั้นความสูง รายละเอียดภูมิประเทศ สัญลักษณแผนที่ และขอมูลนามศัพทตางๆ ดวย
ปากกาและน้ําหมึกชนิดพิเศษ การประกอบระวางภายนอก ประกอบดวย การเขียนมาตราสวน
แผนที่ มาตราสวนบรรทัด สารบัญระวางติดตอ แผนที่ประเทศไทยแสดงตําแหนงโครงการ ขอมูล
เกี่ยวกับโครงการและเกี่ยวกับผูเกี่ยวของกับงานสํารวจทุกระดับชั้น ทําการคัดลอกดวยปากกาและ
หมึกชนิดพิเศษ แตละระวางจะตองทําซ้ํากันทุกๆระวาง ดังนั้นการผลิตแผนที่แตละโครงการมีความ
จําเป น ตองใช ผูเ ชี่ยวชาญแต ละดานเปน จํานวนมากที่เกี่ยวข อง ในยุ คป จจุบั นไมมีการทดแทน
บุคลากรที่เกษียณอายุจึงทําใหการผลิตแผนที่แบบเดิมๆมีความลาชา

1.10 กรอบความคิดในการศึกษา

โปรแกรม AutoCAD Land Development
AutoCAD2003และโปรแกรมเสริมAutoLISP

ขอมูลผลสํารวจระบบดิจิตอล
ภาคสนาม
แผนที่รูปตัดตามยาว
ระบบดิจิตอล
การศึกษาความเหมาะสม
ออกแบบระบบชลประทาน

แผนที่รูปตัดตามขวาง
ระบบดิจิตอล

1. ทําใหทราบประเภทการใชพื้นที่ทางดาน

การเกษตรอยางเปนระบบ
2. ทําใหทราบความแตกตางของขอมูลรายละเอียด
ภูมิประเทศไดอยางชัดเจนโดยการจําแนกดวยสี
ในแตละชั้นขอมูล
3. ทําใหทราบรูปรางตามแนวยาวคลองสงน้ํา และ
คาความสูงของตําแหนงใดๆบนพื้นดินที่ที่จะตอง
ถูกตัด-ถม
4. ทําใหทราบรูปรางคลองสงน้ําตามแนวตัดขวาง
และสามารถคํานวณปริมาณดินตัด-ถมได
5. สามารถประเมินการบริหารจัดการน้ําโครงการ
ชลประทานไดอยาง เหมาะสม รวดเร็ว ถูกตอง
6.ทําใหสามารถคํานวณปริมาณน้ําของอางเก็บน้ําฯไดอยาง
ถูกตอง

แผนที่ภูมิประเทศระบบดิจิตอล
ชั้นขอมูล การใชที่ดิน
ชั้นขอมูล เสนชั้นความสูง
ชั้นขอมูล จุดระดับสูง
หมุดหลักฐาน
ชั้นขอมูล อาคารชลประทาน
ชั้นขอมูล ถนน
ชั้นขอมูล แหลงน้ํา
ชั้นขอมูล อาคาร บานเรือน
สถานที่ราชการ
ชั้นขอมูล เสนกริด
ชั้นขอมูล กรอบระวาง
ชั้นขอมูล ขอความ
ชั้นขอมูล สัญลักษณ

ใชออกแบบอางเก็บน้ําฯ
และเระบบชลประทาน
ตามปริมาณน้ําในแตละอางฯ

แผนภูมิที่ 1 กรอบความคิดในโครงงานงานศึกษา

การศึกษาในครั้งนี้ไดทําการศึกษาขอมูลในเขตพื้นที่โครงการโครงการอางเก็บน้ําอาจารย
จื่อ (ลํากระจวน) จังหวัดชัยภูมิ โดยทําการสํารวจขอมูลภาคสนามดวยระบบดิจิตอล เพื่อนํามาใช
ในการจัดทําแผนที่ภูมิประเทศระบบดิจิตอลประกอบดวย การจัดทําแผนที่ภูมิประเทศระบบดิจิตอล
บริเวณทายเขื่อนโครงการอางเก็บน้ําอาจารยจื่อ (ลํากระจวน) โดยวิธีการสํารวจรูปตัดขวางไปตาม
รองน้ําจํานวน 6 แนวเสนทาง การจัดทําแผนที่ภูมิประเทศตามความยาวของถนนทางเขาเขื่อน
การจัดทําแผนที่ Site Plan และการจัดทําแผนที่รูปตัดตามยาวบริเวณที่ตั้งเขื่อนใหมและบริเวณที่ตั้ง
เขื่อนเกา บริเวณ Spillway บริเวณ Outlet บริเวณถนนทางเขาเขื่อนโครงการอางเก็บน้ําอาจารยจื่อ
(ลํากระจวน) และการจัดทําแผนที่รูปตัดตามขวางตามแนวถนนทางเขาเขื่อนโครงการอางเก็บน้ํา
อาจารยจื่อ (ลํากระจวน) จํานวน 2 เสน ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชวิธีการสํารวจทั้ง 2 วิธีเพื่อให
สอดคลองกับความเหมาะสมกับสถานการณ ประกอบดวยการสํารวจกลองวัดมุมและกลองวัด
ระดับที่บันทึกบนสมุดสนามแนวรูปตัดขวางตามลําน้ําในการจัดทําแผนที่ภูมิประเทศระบบดิจิตอล
บริเวณทายเขื่อน สวนการสํารวจทําแผนที่ที่เหลือดําเนินการสํารวจดวยกลองวัดมุมระบบดิจิตอล
Total Stations บันทึกขอมูลสํารวจดวยสื่อคอมพิวเตอร ซึ่งทําใหขอมูลมีความถูกตอง แมนยํามาก
ขึ้น ในขั้นตอนการประมวลผลขอมูลสํารวจวงรอบ เพื่อตรวจสอบเกณฑมาตรฐาน ดวยโปรแกรม
Topo 2001 ทําการประมวลผลขอมูลสํารวจใหเปนระบบพิกัดยูทีเอ็มตลอดทั้งโครงการ ดวย
โปรแกรม AutoCAD Land Development ขั้นตอนการผลิตแผนที่ภูมิประเทศระบบดิจิตอล
ประกอบดวย การนําเขาขอมูลสํารวจ สรางเสนชั้นความสูง การแสดงรายละเอียดภูมิประเทศที่
สํารวจจากภาคนนาม ดวยโปรแกรม AutoCAD Land Development การนําเขาขอมูลสํารวจที่ได
จากการสํารวจภาคสนาม แลวนํามาแสดงบนจอภาพดวยโปรแกรมเสริม AutoLISP และการสราง
ขอมูลเวคเตอรรายละเอียดภูมิประเทศที่ซอนทับบนแผนที่ภาพถายออรโธสีเปนระบบดิจิตอล การ
แบงชั้นขอมูลออกมาเปนชั้นๆ การแกไข การประกอบระวางแผนที่ แผนที่รูปตัดตามยาว แผนที่
รูปตัดตามขวาง ดวยโปรแกรม AutoCAD 2003 และโปรแกรมเสริม AutoLISP ทําใหผูใชงานสาม
รถใชงาน สามารถนําแผนที่ระบบดิจิตอลไปใชงานไดอยางสะดวก รวดเร็วและตอเนื่อง นอกจากนี้
สามารถผลิตแผนที่มาตราสวนใดๆไดตามตองการเพราะเปนขอมูลระบบดิจิตอล สามารถแสดง
หรือการคนหาขอมูลเฉพาะที่ตองการไดอยางรวดเร็ว สามารถนําผลการศึกษามาใชเปนแมแบบใน
งานออกแบบโครงการชลประทานดวยระบบดิจิตอลในอนาคต
ผลการศึกษา
1) การแสดงผลขอมูลแผนที่ภูมิประเทศระบบดิจิตอล เปนขอมูลเวคเตอร ประกอบดวย

ขอมูล จุด เสน เสนรูปปด และตัวหนังสือ สามารถแสดงผลขอมูลหลัก ได 11ชั้น ประกอบดวยชั้นขอมูล ดังนี้
1.1 )
ชั้นขอมูลที่ 1 อาคาร บานเรือน ที่ทําการ สถานที่ราชการ

1.2 )

ชั้นขอมูลที่ 2 เสนชั้นความสูงหลัก เสนชั้นความสูงรอง
1.3 ) ชั้นขอมูลที่ 3 ขอมูลถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และ ถนน
ลูกรังและคอนกรีต
1.4 )
ชั้นขอมูลที่ 4 ชั้นขอมูลแมน้ําสายหลัก แมน้ําสายรอง และคลองสงน้ํา
1.5 )
ชั้นขอมูลที่ 5 อาคารชลประทาน
1.6 )
ชั้นขอมูลที่ 6 จุดระดับสูง
1.7 )
ชั้นขอมูลที่ 7 การใชที่ดิน
1.8 )
ชั้นขอมูลที่ 8 เสนกริด
1.9 )
ชั้นขอมูลที่ 9 กรอบระวาง ไดแก สัญลักษณ มาตราสวน สเกลบรรทัด
สารบาญระวางติดตอ กรอบรายละเอียดโครงการ ผูสํารวจ
1.10 ) ชั้นขอมูลที่ 10 ตัวหนังสือ
1.11 ) ชั้นขอมูลที่ 11 สัญลักษณ
แตละชั้นสามารถกําหนดคุณสมบัติใหแตกตางกันตามความตองการใชงาน ดังนี้
- สี สามารถเลือกได จํานวน 256 สี
- ขนาด สามารถกําหนดขนาดของวัตถุไดตามตองการ
- ลักษณะ สามารถเลือกลักษณะของวัตถุไดตามตองการ
- จีโอเมตรี(Geometry) สามารถเพิ่มขอมูลไดแก ตัวเลขคาระดับ
ตัวเลขกํากับเสนชั้นความสูง

ภาพที่ 1 แสดงแผนที่ภูมิประเทศระบบดิจิตอล บริเวณเหนือเขื่อน
2) แผนที่Site Planระบบดิจิตอล

จํานวน 5 แนวไดแก
2.1) แผนที่Site Planระบบดิจิตอล บริเวณที่ตั้งเขื่อนใหมและบริเวณ

ที่ตั้งเขื่อนเกา

ภาพที่ 2 แสดงแผนที่Site Plan ระบบดิจิตอล บริเวณที่ตั้งเขื่อนใหมและบริเวณ
ที่ตั้งเขื่อนเกา
2.2) แผนที่Site Plan ระบบดิจิตอล บริเวณ Spillway

ภาพที่ 3 แสดงแผนที่Site Plan ระบบดิจิตอล บริเวณ Spillway
2.3) แผนที่Site Planระบบดิจิตอล บริเวณ Outlet

ภาพที่ 4 แสดงแผนที่Site Planระบบดิจิตอล บริเวณ Outlet

2.4) แผนที่Site Planระบบดิจิตอล บริเวณถนนทางเขาเขื่อนโครงการอางเก็บน้ํา

อาจารยจื่อ (ลํากระจวน)

ภาพที่5 แสดงแผนทีS่ ite Plan ระบบดิจิตอล บริเวณถนนทางเขาเขื่อน
โครงการอางเก็บน้ําอาจารยจื่อ (ลํากระจวน)
2.5) แผนที่Site Planระบบดิจิตอล บริเวณอางเก็บน้ํา(ชวงเหนือเขื่อน
และเหนือเขื่อน)

ภาพที่ 6 แสดงแผนที่Site Plan ระบบดิจิตอล บริเวณอางเก็บน้ํา
(ชวงเหนือเขื่อนและเหนือเขื่อน)
3) แผนที่รูปตัดตามยาวระบบดิจิตอล จํานวน 6 รูป ประกอบดวย
3.1) แผนที่รูปตัดตามยาวระบบดิจิตอล บริเวณที่ตั้งเขื่อนใหม

ภาพที่ 7 แสดงแผนที่รูปตัดตามยาวระบบดิจิตอล บริเวณที่ตั้งเขื่อนใหม

3.2) แผนที่รูปตัดตามยาวระบบดิจิตอล บริเวณที่ตั้งเขื่อนเกา

ภาพที่ 8แสดงแผนที่รูปตัดตามยาวระบบดิจิตอล บริเวณที่ตั้งเขื่อนเกา
3.3) แผนที่รูปตัดตามยาวระบบดิจิตอล บริเวณ Spillway

ภาพที่9 แสดงแผนที่รูปตัดตามยาวระบบดิจิตอล บริเวณ Spillway
3.4) แผนที่รูปตัดตามยาวระบบดิจิตอล บริเวณ Outlet

ภาพที่ 10 แสดงแผนที่รูปตัดตามยาวระบบดิจิตอล บริเวณ Outlet
3.5) แผนที่รูปตัดตามยาวระบบดิจิตอล บริเวณถนนทางเขาเขื่อนโครงการอาง

เก็บน้ําอาจารยจื่อ (ลํากระจวน) จํานวน 2 รูป

ภาพที่ 11 แสดงแผนที่รูปตัดตามยาวระบบดิจิตอล บริเวณถนนทางเขาเขื่อนโครงการอางเก็บน้ําอาจารยจื่อ
(ลํากระจวน) สาย R1

ภาพที่ 12 แสดงแผนที่รูปตัดตามยาวระบบดิจิตอล บริเวณถนนทางเขาเขื่อนโครงการอางเก็บน้ํา
อาจารยจื่อ (ลํากระจวน) สาย R2
4) แผนที่รูปตัดตามขวางระบบดิจิตอล จํานวน 3 บริเวณ
4.1) แผนที่รูปตัดตามขวางระบบดิจิตอลบริเวณถนนทางเขา

เขื่อนโครงการอางเก็บน้ําอาจารยจื่อ (ลํากระจวน) จํานวน 2 เสน
รวม 34 รูป

ภาพที่ 13 แสดงแผนที่รูปตัดขวางถนนทางเขา
เขื่อนR1

ภาพที่14 แสดงแผนที่รูปตัดขวางถนนทางเขาเขื่อน
เขื่อน R2

4.2) แผนที่รูปตัดตามขวางระบบดิจิตอลบริเวณเหนือเขื่อนจํานวน10 รูป

ภาพที่ 15 แสดงแผนที่รูปตัดขวางอางเก็บน้ําอางเก็บน้ํา(ชวงเหนือเขื่อน)
4.3) แผนที่รูปตัดตามขวางระบบดิจิตอลบริเวณหลังเขื่อน จํานวน 10 รูป

ภาพที่16 แสดงแผนที่รูปตัดขวางอางเก็บน้ําอางเก็บน้ํา(ชวงหลังเขื่อน)

4.4) แผนที่รูปตัดตามขวางระบบดิจิตอลบริเวณอางเก็บน้ํา(ชวงแนว

ศูนยกลางเขื่อน) จํานวน 1 รูป

ภาพที่ 17 แสดงแผนที่รูปตัดขวางอางเก็บน้ําอางเก็บน้ํา(ชวงแนวศูนยกลางเขื่อน)

จากผลการศึกษาทําใหสามารถนําขอมูลแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ภูมิประเทศบนแผนที่รูป
ตัดตามยาว แผนที่รูปตัดตามยาวระบบดิจิตอล มาประยุกตในงานดานการออกแบบเขื่อน ระบบ
ชลประทาน ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ทันเวลาตามความตองการของผูใชงาน
ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการแกไข
เครื่องมือมีจํานวนจํากัด จําเปนตองยืมจากหนวยงานใกลเคียง
ขอเสนอแนะ
จัดทําแผนยุทธศาสตรป2553-2556 เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและการฝกอบรมเทคโนโลยี
สมัยใหม

