คํานํา
กรมโยธาธิ การและผังเมืองมีภารกิจในการดําเนิ นการวางและจัดทําผังเมือง ข้อมูลกายภาพในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ จึงเป็ นส่ วนสําคัญทีจะนํามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เพือวางแผนการใช้ประโยชน์ทดิี น
แผนผังโครงการคมนาคมและขนส่ ง และแผนโครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานอืนๆ ตลอดจนใช้ในการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาตามผังเมือง ทีผ่านมากรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดาํ เนิ นการสํารวจและจัดทําข้อมูล
กายภาพในระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ ในพืนทีชุ มชนเทศบาลทัวประเทศ และมีแ ผนที จะดําเนิ นการ
ครอบคลุมให้เต็มพืนทีทุกจังหวัดเพือสนับสนุ นการจัดทําผังเมืองในระดับจังหวัดและอําเภอ ซึ งขณะนี
ดําเนิ นการไปแล้ว 10 จังหวัด โดยดําเนิ นการตามโครงสร้ างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์
Database Design Version 4.3 a และ MapInfo Data Dictionary Version 1.2 a
เนื องจากพืนทีดําเนิ นการสํารวจและจัดทําข้อมูลกายภาพเพือการวางผังเมืองเต็มพืนทีทังจังหวัด
เป็ นการจัดทําแผนทีในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในมาตราส่ วนละเอียด (1:4,000) เช่นเดียวกับการจัดทําข้อมูล
ในพืนทีชุมชนเทศบาล ซึงจะต้องสามารถเชือมต่อกับข้อม◌ู ลเดิมเข้าด้วยกัน จึงมีความจําเป็ นต้องปรับปรุ ง
เกณฑ์และวิธีการตรวจสอบความถู กต้องของการจัดทําข้อมูลกายภาพเพือการวางผังเมืองเพิมเติมจากคู่มือ
เกณฑ์การตรวจสอบความถู กต้อ งทีใช้อ ยู่ ในปั จจุ บันทีได้จ ัดทําไว้ในปี 2550 ให้สามารถรองรั บกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของงานสํารวจและจัดทําข้อมูล สามารถใช้เป็ นเกณฑ์การตรวจสอบร่ วมกัน
ในการจัดทําข้อมูลทังในพืนทีเขตเมืองและชุมชนชนบท ตลอดจนสามารถรองรับกับโครงสร้างฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทีกําลังจะปรับปรุ งใหม่
ในคู่มือเกณฑ์ตรวจสอบความถูกต้องฯ ได้จดั แบ่งเนื อหาให้มีความสะดวกต่อผูใ้ ช้งานออกเป็ น 13 บท
ประกอบด้วยการตรวจสอบข้อมูล งานสํารวจ สารสนเทศภูมิศาสตร์ ถนน ทางรถไฟ ทางนํา ประเภทอาคาร
การใช้ทีดิน เขตการปกครอง หมุดหลักฐาน เส้นชันความสู ง จุดความสู ง สิ งก่อสร้างทัวไป และการจัดพิมพ์
แผนที โดยในแต่ ล ะบทของการตรวจสอบข้อ มูลดังกล่ า วจะมีส าระสํา คัญ ในเรื องของสัญ ลัก ษณ์
การนําเข้าข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล ซึ งนอกจากจะเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งานในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของการจัดทําข้อมูลกายภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันแล้ว ยังจะสามารถใช้เป็ นคู่มอื
ในการดําเนินการสํารวจและจัดทําข้อมูลกายภาพเพือการผังเมืองให้ถูกต้องตามความต้องการใช้งาน
ของกรมโยธาธิ การและผังเมือง หากผูใ้ ช้งานพบข้อผิดพลาดทีเห็นสมควรแก้ไข โปรดแจ้งสํานักวิศวกรรม
การผังเมือ ง เพือจะได้ประสานงานกับคณะผูจ้ ัด ทํา ในการดํา เนิ น การปรั บปรุ งให้สอดคล้อ งกับ
สถานการณ์ต่อไป
กรมโยธาธิ การและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย
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บทที 1
การตรวจสอบข้ อมูลงานสํ ารวจ
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลงานสํารวจ ซึงบริ ษทั ทีปรึ กษาส่งมอบงาน มีการ
ตรวจสอบข้อมูลงานกราดภาพถ่ายทางอากาศ จุดควบคุมรู ปถ่ายทางอากาศ งานโครงข่ายสามเหลียม
ทางอากาศ ข้อมูลการTracking และแบบจําลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM)
ดังรายละเอียดต่อไปนี
1.1 การตรวจสอบข้ อมูลงานกราดภาพถ่ ายทางอากาศ

1) ข้อมูลกราดภาพ (Scan) จากไดอาพอซิทีฟ (Diapositive) ชนิดสี หรื อฟิ ล์มต้นฉบับต้องมี
ความละเอียดจุดภาพที 25 ไมครอนหรื อดีกว่า ในภาพถ่ายมาตราส่วน1:15,000 และต้องมี
ความละเอียดจุดภาพที 15 ไมครอนหรื อดีกว่า ในภาพถ่ายมาตราส่ วน 1:25,000
2) ข้อมูลกราดภาพต้องจัดส่งในรู ปแบบทีไม่มีการบีบอัดข้อมูล หรื อ Uncompress Tagged
Image File Format ( *.tif) โดยในแต่ละภาพแบ่งออกเป็ น 3 แบนด์ แต่ละแบนด์มคี วามละเอียด
ค่าระดับสีไม่นอ้ ยกว่า 8 บิต (256 ระดับ/แบนด์)
3) ตรวจสอบขนาดข้อมูล (File Size) ของข้อมูลกราดภาพ
- มาตราส่วน 1:15,000 เฉลีย 380 – 400 เมกะไบต์ สําหรับการกราดภาพที 20 ไมครอน
และเฉลีย 270 เมกะไบต์ สําหรับการกราดภาพ ที 25 ไมครอน
- มาตราส่วน 1:25,000 เฉลีย 785 เมกะไบต์ สําหรับการกราดภาพ ที 15 ไมครอน
4) ตรวจสอบความคมชัดและความสมบูรณ์ของข้อมูลให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับให้มากทีสุด
1.2 การตรวจสอบจุดควบคุมรูปถ่ ายทางอากาศ
ตรวจสอบความถูกต้องของหมุดควบคุมรู ปถ่ายทางอากาศ (Ground Control Point : GCP)
และ จุดควบคุมรู ปถ่ายทางอากาศ (Photo Control Point : PCP) ให้เป็ นไปตามขอบเขตโดยละเอียด
ของงานทีจะจ้างทีปรึ กษา (Terms of Reference : TOR)
1) ตรวจสอบความถูก ต้องทางตําแหน่ งของหมุด ควบคุ มรู ปถ่ายทางอากาศให้สามารถ
ใช้งานครอบคลุมพืนทีโครงการได้ตามขอบเขตโดยละเอียดของงานทีจะจ้างทีปรึ กษา (TOR)
2) ตรวจสอบจุดควบคุมรูปถ่ายทางอากาศให้ครอบคลุมพืนทีโครงการ และมีระยะห่างระหว่าง
จุดควบคุม(จํานวนจุดควบคุมรู ปถ่ายต่อแนวบินและแนวบินข้างเคียง) ประมาณ 3-7 เท่าของฐาน
รู ปถ่าย (Photo Base) แนวบินเว้นแนวบินเป็ นอย่างน้อย
3) ตรวจสอบชนิดและประเภทของเครื องมือหาค่าพิกดั ด้วยดาวเทียม (Global Positioning System :
GPS) ทีใช้ในการจัดทําหมุดควบคุมและจุดควบคุมรู ปถ่ายทางอากาศ ตามคุณลักษณะทีกําหนดใน TOR
4) ตรวจสอบวิธีการรังวัดหมุดควบคุมและจุดควบคุมรู ปถ่ายทางอากาศด้วยเครื อง GPS
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5) ตรวจสอบค่าความคลาดเคลือนในการหาค่าพิกดั ในทางราบและทางดิงให้อยูใ่ นเกณฑ์ที
กําหนดตาม TOR
6) ตรวจสอบข้อมูลทีใช้อา้ งอิงเช่น ข้อมูลหมุดหลักฐานและหมุดระดับของกรมแผนทีทหาร
หรื อของหน่วยงานอืนทีใช้อา้ งอิง ต้นฉบับสมุดสนามงานสํารวจรายละเอียดข้อมูลค่าพิกดั ทางเข้า
จุดควบคุมรู ปถ่ายทางอากาศพร้อมแผนผังแสดงตําแหน่ง โดยสังเขป
7) ตรวจสอบรายการคํานวณทีพิมพ์จากแฟ้ มข้อมูล ดังนี
- Network Map
- Adjusted Coordinates
- Coordinates Adjustment Summary
- Adjustment Statistics Summary
- Adjustment Activity Log
8) ตรวจสอบผลการคํานวณแบบประมวลผลภายหลัง (Post Processing) กรณี ทีนําวิธีการ
หาค่าพิกดั ด้วยดาวเทียมแบบวิธี Real Time Kinematic (RTK) มาใช้ในการหาค่าพิกดั ร่ วม
9) ตรวจสอบข้อมูลทีอยูใ่ นรู ปดิจิทลั เช่น
- แฟ้ มข้อมูลสํารอง (Backup File) ทุกชนิดของโครงการ รวมทังข้อมูลดิบ (Raw Data) ทีได้
จากการรังวัดด้วย
- ข้อมูลจุดบังคับรู ปถ่าย ข้อมูลของหลักหมุดทีเป็ นสถานีฐาน (Base Station) และข้อมูล
ของจุดทีต้องการหาค่าพิกดั (Rover) รายการคํานวณ และแฟ้ มข้อมูลสํารอง ในกรณี ทีนําวิธีการ
หาค่าพิกดั ด้วยดาวเทียมแบบ RTK มาใช้ในการหาค่าพิกดั ร่ วมด้วย
10) ตรวจสอบหมุดตรวจสอบ (Check Point) ให้อยูใ่ นตําแหน่งทีเหมาะสมกับพืนทีโครงการ
ไม่นอ้ ยกว่า 2 จุดต่อบล็อก
1.3 การตรวจสอบความถูกต้องของงานโครงข่ ายสามเหลียมทางอากาศ
ตรวจสอบรายการคํานวณโครงข่ายสามเหลียมทางอากาศ (Aerial Triangulation) ซึง
ปรับแก้ดว้ ยวิธี Bundle Block Adjustment ให้มีค่า Standard Deviation of Unit Weight ตามที
กําหนดใน TOR
1.4 การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการ Tracking
1) ตรวจสอบข้อมูลการ Tracking โดยใช้เครื องมือหาค่าพิกดั ด้วยดาวเทียมให้มีความคลาดเคลือน
เป็ นไปตาม TOR
2) ตรวจสอบข้อมูลทีพิมพ์จากแฟ้ มข้อมูลปรับแก้แล้วของ GPS Tracking
3) ตรวจสอบข้อมูลทีอยูใ่ นรู ปดิจิทลั ประกอบด้วย
- แฟ้ มข้อมูลของหลักหมุดทีเป็ นสถานีฐาน และข้อมูลของจุดทีต้องการหาค่าพิกดั
- แฟ้ มข้อมูลทีได้คาํ นวณปรับแก้ความคลาดเคลือนแล้ว
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- แฟ้ มข้อมูลทีได้คาํ นวณปรับแก้ความคลาดเคลือนแล้ว ซึงแปลงอยูใ่ นรู ปแบบ DXF และ
รู ปแบบ Shape File
1.5 การตรวจสอบความถูกต้องแบบจําลองความสู งเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM)
1) ตรวจสอบการวัดค่า DEM ในสํานักงาน เพือตรวจสอบความถูกต้องของค่าความคลาดเคลือน
ทางดิงตาม TOR กําหนด
2) ตรวจสอบค่าความสูงของ DEM กับค่าระดับความสูงของจุดตรวจสอบในสนามด้วยเครื อง
หาค่าพิกดั
3) เปรี ยบเทียบค่าความสูงของข้อมูลกับค่าความสูงในภูมปิ ระเทศจริ งเพือทําการสุ่มตรวจสอบ
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บทที 2
การตรวจสอบข้ อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (Geographic Information
System : GIS) ซึงบริ ษทั ทีปรึ กษาส่งมอบงานมีการตรวจสอบโครงสร้างฐานข้อมูล ระบบพิกดั
Topology ของข้อมูล แผนทีภาพถ่ายสีเชิงเลข (Orthophoto) การซ้อนทับข้อมูล ข้อมูลเชิงบรรยาย
คําอธิบายข้อมูล (Metadata) และระบบสื บค้นข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี
2.1 ตรวจสอบโครงสร้ างฐานข้อมูล
1) ตรวจสอบความครบถ้วนของจํานวนชันข้อมูลตามขอบเขตการจ้าง (TOR) ตามเอกสาร
แนบท้ายสัญญาจ้าง
2) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทังในรู ปแบบของโปรแกรม
ArcInfo (Coverage และ Geodatabase) MapInfo และ Arcview (Shape File) ตามขอบเขตการจ้าง
โดยตรวจสอบความสมบูรณ์อย่างละเอียด 1 โปรแกรม ซึงเป็ นโปรแกรมหลักในการนําเข้าข้อมูล
ส่วนรู ปแบบของโปรแกรมทีเหลือใช้วิธีการสุ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ในแต่ละโปรแกรม
3) ตรวจสอบชือชันข้อมูล คุณลักษณะของข้อมูล (Attribute) ให้ตรงตามมาตรฐานการออกแบบ
ฐานข้อมูลของกรมโยธาธิการและผังเมือง ตาม version ทีระบุไว้ในขอบเขตการจ้าง
2.2 ตรวจสอบระบบพิกดั
ตรวจสอบระบบโซนของค่าพิกดั UTM บนพืนหลักฐาน Indian 1975 หรื อพืนหลักฐาน
WGS 84 ตามทีระบุไว้ในขอบเขตการจ้าง
2.3 ตรวจสอบระวางแผนที
1) ตรวจสอบการตัดระวางแผนที
- แผนทีมาตราส่วน 1:4,000 ตรวจสอบ Layer GRID แต่ละระวางต้องมีขนาด 2 x 2
ตารางกิโลเมตร โดยมุมล่างซ้ายของระวางจะต้องเริ มด้ว ยค่ าพิกัดราบและค่ าพิกัดตังของ
หลักกิโ ลเมตรเป็ นเลขคู่เสมอ
- แผนทีมาตราส่วน 1:15,000 ตรวจสอบ Layer GRID แต่ละระวางต้องมีขนาด 8x8
ตารางกิโลเมตร โดยมุมล่างซ้ายของระวางถูกกําหนดด้วยค่าพิกดั ราบและพิกดั ตัง พิกดั ราบมี
ระยะห่าง 8,000 เมตร ไปทางตะวันออกและตะวันตกจากเมอริ เดียนย่านกลาง(Central Meridian)
ทีกําหนดขึนของแต่ละโซน พิกดั ตัง มีระยะ 8,000 เมตร จากเส้นศูนย์สูตรไปทางซีกโลกเหนือ
2) การตรวจสอบการเรี ยกชือระวาง ตามมาตรฐานแผนที มาตราส่วน 1:4,000
- ตรวจสอบ Layer GRID ที Item name GR_MJGRID ให้เรี ยกชือตามหมายเลขประจํา
แผนทีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ชุด L7018 ซึงมีมุมล่างซ้ายของระวางปรากฏอยู่ Item name
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MNGRID ให้เรี ยกชือตามค่าพิกดั ราบหลักสิบและหลักหน่วยของกิโลเมตรทีเป็ นเลขคู่และค่าพิกดั
ตังหลักสิบและหลักหน่วยของกิโลเมตรทีเป็ นเลขคู่ของมุมล่างซ้ายของระวางแผนทีระบบพิกดั ฉาก
UTM มาตราส่วน 1:4,000 เช่น “2606”
3) การตรวจสอบการเรี ยกชือระวาง ตามมาตรฐานแผนที มาตราส่วน 1:15,000
- ตรวจสอบการเรี ยกชือระวาง มาตราส่วน 1: 15,000 กําหนดให้ใช้อกั ษร 7 ตัวอักษร โดย
5 ตัวแรกให้เรี ยกชือตามหมายเลขประจําแผนทีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ชุด L7018 ตามด้วย
อักษรประจําระวาง 1:15,000 สองตัว โดยอักษรตัวแรกคือพิกดั ราบ ส่วนอัก ษรตัว ที สองคื อ
พิ ก ัด ตั งเช่น 52371AA
- กําหนดอักษรพิกดั ราบเริ มจากเส้นเมอริ เดียนย่านกลางของแต่ละโซนไปทางตะวันออก
แทนด้วยอักษรตัว A เรี ยงตามลําดับไปถึง Z แล้วขึนด้วยอักษรตัว A - Z จนกว่าจะครบ และไปทาง
ตะวันตกตามลําดับด้วยอักษรตัว Z - A
- กําหนดอักษรพิกดั ตังจากเส้นอิเควเตอร์ไปทางซีกโลกเหนือ แทนด้วยอักษรตัว A ไปจนถึง Z
แล้วขึนด้วยอักษรตัว A - Z จนกว่าจะครบพืนที
- การเรี ยงลําดับตัวอักษรให้ใช้ 25 ตัวอักษร ยกเว้นอักษร I
2.4 ตรวจสอบ Topology ของข้อมูล
1) ตรวจสอบข้อมูล vector เกียวกับความต่อเนืองของข้อมูล line และ polygon
2) ตรวจสอบข้อมูลจะต้องไม่มีการซ้อนทับของวัตถุชินเดียวกัน
2.5 ตรวจสอบแผนทีภาพถ่ ายสีเชิงเลข (Orthophoto)
1) ตรวจภาพ Orthophoto สี ในเรื องความคมชัด ความเพียนของสี และความกลมกลืนของสี
ระหว่างระวางทีต่อกัน
2) ตรวจสอบภาพ Orthophoto จะต้องสามารถใช้งานร่ วมกับโปรแกรมทีระบุขา้ งต้นได้ (ข้อ 1.2)
3) ข้อมูลเกินออกนอกระวางหรื อขาดหายระหว่างภาพได้ไม่มากกว่า 100 ซ.ม.
2.6 ตรวจสอบการซ้ อนทับข้อมูล
1) สุ่มตรวจสอบความถูกต้องทางตําแหน่ ง และขนาดของข้อมูลเชิงพืนทีด้วยการซ้อนทับ
ข้อมูล vector กับภาพ Orthophoto สี พร้อมตรวจสอบความครบถ้วนของการนําเข้าข้อมูล
2) ตรวจสอบความถูกต้องทางตําแหน่งของเขตการปกครอง เขตเทศบาลทีอ้างอิงข้อมูล
กายภาพ
3) ตรวจสอบความสอดคล้องและเข้ากันได้ของข้อมูลด้วยการซ้อนทับชันข้อมูลต่างๆเช่น
อาคาร ถนน แหล่งนํา ทางรถไฟ และสิงก่อสร้าง เส้น ขอบเขตร่ ว มของชันข้อ มูล ที เกิ ด จาก
การรวมข้อมูลจากหลายชันข้อมูล เช่นการใช้ประโยชน์ทีดินปัจจุบนั การจําแนกการใช้ทีดินรวม
แต่ละประเภท
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2.7 ตรวจสอบข้ อมูลเชิงบรรยาย
1) ตรวจสอบข้อมูลเชิงบรรยายอธิบายประเภทของข้อมูลเชิงพืนทีทุกรายการ (Item) ทีระบุ
ต้องมีขอ้ มูลครบทุกรายการ เช่น พืนทีของรู ปปิ ด ความยาวของข้อมูลลายเส้น
2) ตรวจสอบข้อมูลเชิงบรรยายในรายการที TOR ระบุ ซึงเป็ นข้อมูลทีได้จากการสํารวจ
ได้แก่ จํานวนชันอาคาร ประเภทอาคาร ความกว้างของ ถนน ไหล่ทาง ขอบเขตทาง จํานวนช่อง
จราจรฯ หรื อ Database Design กําหนด ให้เก็บข้อมูลเฉพาะอาคารบางประเภท เช่น กรรมสิทธิ
กิจกรรมใช้ประโยชน์หลัก กิจกรรมใช้ประโยชน์รอง กิจกรรมใช้ประโยชน์อนื ของแต่ละอาคาร
เป็ นต้น หรื อเป็ นข้อมูลทีได้จากกรมโยธาธิการและผังเมือง และข้อมูลทีได้จากหน่วยงานต่างๆ
3) ตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดชือ การเขียนชือตามนามศัพท์ และชือมีความสอดคล้อง
กับรหัส การบันทึกรหัสต้องไม่ผดิ ไปจากทีกําหนดไว้ใน Database Design
4) ตรวจสอบการบันทึกจํานวน หรื อปริ มาณทีคาดว่าจะผิดจากความเป็ นจริ ง เช่น ความสูง
อาคาร จํานวนชันอาคาร หรื อการไม่สอดคล้องกันของข้อมูล เช่น ความกว้างถนนกับประเภท
ถนน ประเภทอาคารกับวัสดุก่อสร้าง เป็ นต้น
5) ตรวจสอบการเรี ยกใช้งานชันข้อมูลต่างๆได้แก่ อาคาร การจําแนกการใช้ทีดินโดยประมาณ
การจําแนกการใช้ทีดินโดยรวมแต่ละประเภท อาคารขนาดใหญ่มีชือ มีรหัสข้อมูล Database
Design และระบายสีตามมาตรฐานสัญลักษณ์สีอาคาร การใช้ทีดิน ตามสัญลักษณ์มาตรฐานของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
6) ตรวจสอบการเรี ยกใช้งานชันข้อมูลอาคารชนิด 3D shape file ด้วยการจําลองความสูงอาคาร
บนภูมิประเทศ
2.8 ตรวจสอบคําอธิบายข้ อมูล (Metadata)
1) ตรวจสอบหัวข้อคําอธิบายข้อมูลของฐานข้อมูล GIS ถูกต้องตามมาตรฐาน สมอ. 19115 :
2548 ซึงประกาศใช้ตามมาตรฐาน ISO 19115
2) ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนรายละเอียดผูร้ ับผิดชอบ ผูเ้ ผยแพร่ ขอ้ มูล ทังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
3) Key word ทีใช้สืบค้นข้อมูลสอดคล้องกับ Item name ของชันข้อมูลทีตรวจสอบ
4) ตรวจสอบรายละเอียดบทคัดย่อ วัตถุประสงค์การนําเข้าข้อมูล กระบวนการจัดทําข้อมูล
ต้องถูกต้องตามข้อกําหนดในขอบเขตการจ้างและตามความเป็ นจริ ง รวมทังสอดคล้องกับชือชัน
ข้อมูลแต่ ละชันทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5) ตรวจสอบการเขียนคําอธิบายการจําแนกชันความมันคงของชันข้อมูล ข้อมูลจําเพาะการ
ใช้งานชันข้อมูล การตรวจนับความครบถ้วนของข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
การตรวจนับความครบถ้วนของข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
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6) ตรวจสอบขอบเขตข้อมูล โดยชุดข้อมูลเดียวกันแต่ละชันข้อมูลต้องมีค่าพิกดั และระบบ
พิกดั เดียวกัน
2.9 ตรวจสอบระบบสืบค้นดัชนีแผนที
1) ตรวจสอบการติดตัง (Install) ระบบสืบค้นดัชนีแผนที
2) ตรวจสอบการเรี ยกใช้งานระบบสืบค้นแผนที เช่น การสืบค้นจากเขตการปกครอง ได้แก่
ชือจังหวัด อําเภอ ตําบล ฯลฯ หรื อจากระวางกริ ด
3) ตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมูลดัชนี สืบค้น แผนทีตรงตามทีระบุ ในขอบเขตการจ้าง
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บทที 3
การตรวจสอบข้ อมูลกายภาพ ถนน
การควบคุมการนําเข้าข้อมูลกายภาพและความถูกต้องของการจัดทําแผนที ให้ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของข้อมูลทีนําเข้าจากรู ปถ่ายทางอากาศตามการใช้สัญลักษณ์แผนทีและแผนผัง
การนําเข้าข้อมูล การเขียนนามศัพท์ รู ปแบบแผนที โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
3.1 สัญลักษณ์
ถนนคอนกรี ต ถนนลาดยาง ระบายสีเทาอ่อน ไว้ภายในเส้นขอบถนน
ซึงเป็ น เส้นขนานทึบ สีดาํ
ถนนลูกรัง ถนนพืนอ่อน (ระยะเส้นประ อาจเยืองกันได้บา้ งในบริ เวณ
ทีถนนมีความโค้ง) ให้ระบายสีเทาอ่อนไว้ภายในเส้นประ
ถนนกําลังก่อสร้าง ให้ใส่เส้นประตามขนาดความกว้าง
(ไม่ใส่สีเทาอ่อนภายในเส้นประ)
ทางเดิน ทางดิน ทางเกวียน
3.2 เกณฑ์การตรวจสอบการนําเข้ าข้ อมูล
3.2.1 การนําเข้ าข้ อมูลเชิงเส้ น จะพิจารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ดังต่อไปนี
1) ถนนทีปรากฏบนแผนที หมายถึงระยะตังแต่ไหล่ทางฝังหนึงไปยังไหล่ทางอีกฝังหนึง กรณี
ถนนมีฟุตบาทให้เขียนเฉพาะผิวจราจรไม่รวมฟุตบาท
2) ถนนทีมีความกว้างน้อยกว่า 2 เมตร ให้นาํ เข้าข้อมูลโดยใช้สัญ ลัก ษณ์ ทางเดิ น ทางดิน
ทางเกวียน ถนนทีมีความกว้างตังแต่ 2-2.4 เมตร ให้นาํ เข้าข้อมูลเท่ากับความกว้าง 2.4 เมตร
ส่วนถนนทีมีความกว้างตังแต่ 2.4 เมตรขึนไป ให้นาํ เข้าตามความกว้างจริ ง
3) ทางเดิน ทางดิน ทางเกวียน ให้นาํ เข้าข้อมูลเป็ นลายเส้นตามสัญลักษณ์ เว้นแต่กรณี ทางเดิน
ทางดิน ทางเกวียน ทีไม่ใช่ทางสัญจรถาวร ไม่ตอ้ งนําเข้าข้อมูล
4) ถนนสายทางทีกําลังก่อสร้าง ให้ใช้สญ
ั ลักษณ์เส้นประ ตามขนาดความกว้างจริ งของโครงการ
ก่อสร้างและวงเล็บไว้ว่า “กําลังก่อสร้าง” เช่น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ... (กําลังก่อสร้าง)
5) ถนนภายในหน่ วยงาน วัด โรงเรี ยน หากไม่สามารถมองเห็นแนวสัญจรได้อย่างชัดเจน
ให้นาํ เข้าเฉพาะทางเข้า-ออก แต่ถา้ มีแนวถนนชัดเจนให้นาํ เข้าตามจริ ง
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6) ถนนทียกระดับ/ลอดใต้ ให้นาํ เข้าข้อมูลตามจริ งทีเห็นจากภาพถ่ายทางอากาศ
3.2.2 การนําเข้าข้ อมูล attribute จะพิจารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
1) ประเภทถนน
- คอนกรี ต ลาดยาง (สําหรับการจราจรขนส่ง) หมายถึงถนนพืนแข็งทุกประเภท
- ถนนลูกรัง (สําหรับการจราจรขนส่ง) หมายถึงถนนพืนอ่อนทุกประเภท
- ทางเดิน ทางดิน ทางเกวียน หมายถึงทางทีไม่ได้มีวตั ถุประสงค์สาํ หรับการจราจรขนส่ง
เช่น ถนนทีมีความกว้างน้อยกว่า 2 เมตร หรื อทางทีใช้สาํ หรับทางเดินเท้า ทางเกวียน
2) ชือถนน
3) หน้าทีของถนน (ใช้สาํ หรับผูว้ างผังดําเนินการเก็บข้อมูลเพือวางผังในแต่ละระดับ)
4) ช่องจราจร
- จํานวนช่องจราจร หมายถึง จํานวนช่องจราจรไปและกลับ ในกรณี ทีไม่ได้มีการตีเส้น
จราจร หากความกว้างของผิวจราจรน้อยกว่า 5.50 เมตร ให้คิดเป็ นจํานวน 1 ช่องจราจร
- ความกว้างของช่องจราจร หมายถึงความกว้างต่อช่องจราจร
- วัสดุผวิ หน้าถนน
5) ความกว้างของเขตทาง หมายถึงความกว้างขององค์ประกอบถนน ได้แก่ ทางเท้า ไหล่ทาง
ทางจักรยาน ผิวจราจร เกาะกลาง เกาะข้าง รวมถึงทีโล่งข้างถนน ซึงหน่วยงานทีรับผิดชอบ
เตรี ยมไว้สาํ หรับการขยายผิวจราจรในอนาคต
6) เกาะกลาง
- ความกว้างของเกาะกลาง หมายถึง ระยะความกว้างของเกาะกลาง ซึงมีวิธีการวัดตาม
ประเภทของเกาะกลาง ดังนี
เกาะกลางทีมีลกั ษณะเป็ นร่ องลึก
เกาะกลางทีมีการยกขอบถมดิน
เกาะกลางทีมีการตีเส้นแสดงของเขตด้วยสี
เกาะกลางชัวคราว
7) ทางจักรยาน
- ความกว้างทางจักรยาน / วัสดุผวิ ทาง
8) ไหล่ทาง
- ความกว้างของไหล่ทาง / วัสดุผวิ หน้า
9) ทางคู่ขนาน
- จํานวนช่องทางจราจรของทางคู่ขนาน หมายถึงจํานวนช่องทางจราจรรวมของทางคู่ขนาน
ฟากใดฟากหนึง (นับจากจํานวนช่องจราจรของฟากข้างทีมีจาํ นวนช่องมากกว่า)
- ความกว้างช่องทางจราจรของทางคู่ขนาน
- วัสดุผวิ หน้าถนน
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3.3 การแสดงผลข้ อมูล
3.3.1 การแสดงผลข้ อมูลแผนที
1) ถนนทีติดต่อถึงกันแม้จะต่างชือหรื อต่างประเภท ต้องแสดงสัญลักษณ์ต่อเนืองโดยไม่มีเส้นปิ ด
2) ถนนคอนกรี ต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ปลายถนนเปิ ด ยกเว้นสุดถนนให้ปิดปลายถนน
3) ถนน ทางเดิ น เท้า ต้อ งแสดงทับ ท่ อ ลอด
4) ถนนทีลอดใต้อาคารให้แสดงอาคารทับแนวถนนในแผนที
5) ถนนทีกําลังก่อสร้างให้ใช้สัญลักษณ์เป็ นเส้นประ และวงเล็บไว้ว่ากําลังก่อสร้าง เช่น
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข .… (กําลังก่อสร้าง)
3.3.2 การเขียนนามศัพท์
1) ชื อถนนต้อ งใช้ชื อทางราชการ เช่ น
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 35
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1
ถนนโยธาธิการ ปท. 2012
ถนนทางหลวงชนบท ปจ. 3030
ถนนอบจ.ปท. 3015
กรณี ถนนมี 2 ชือ เช่นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1031(ถนนชมจันทร์) เพือสะดวกในการ
เรี ยกให้ยดึ หลักดังนี
- ถ้าอยู่นอกเขตเทศบาล ใช้ชือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1031 ถ้าอยู่ในเขตเทศบาล
ใช้ชือถนนชมจันทร์
- ข้อความ (Annotation) ทีปรากฏบนแผนที ให้ใช้ชือทางราชการ
2) กรณี ถนนสายย่อยในเขตเทศบาลมี 2 ชือเช่นถนนเทศบาล 1 (ซอยโปร่ งใส) ถนนเทศบาล 20
(ซอยศรี รมย์) ให้ใช้ชือทีทางราชการกําหนด เช่น ถนนเทศบาล 1 ถนนเทศบาล 20
3) ตําแหน่งการเขียนชือถนน
- ถนนทีมีขนาดใหญ่ให้ใส่ชือถนนไว้ระหว่างเส้นขอบคู่ขนานของถนน ให้ใส่เพียงชือเดียว
กลางความยาวถนน ความสูงของตัวอักษรไม่นอ้ ยกว่า 1.5 ม.ม. ขนาดเดียวกับนามศัพท์ทวไป
ั
ควรเลียงกับการซ้อนทับรายละเอียดอืนๆ
- ถนนทีมีขนาดรองลงมาให้เขียนไว้ดา้ นบน วางตัวอักษรต้องขนานและตังฉากกับแนวถนน
เพือสะดวกต่อการอ่าน
- ถนนซอยให้แสดงชือทุกซอยทีสามารถแสดงได้ โดยไม่บดบังรายละเอียดอืนๆ หากไม่
สามารถแสดงได้ให้แสดงเฉพาะซอยทีมีความลึกมากๆ หรื อซอยทีสามารถเชือมกับซอยอืนได้
4) ถนนสายหลักไปสุดขอบผังให้แสดงความสําคัญของจุดหมายหลักทีจะไป โดยเขียนบอก
ว่าไปอําเภออะไร ( อําเภอถัดไป หรื อตําบลถัดไป) และมีลูกศรกํากับทิศทางด้วย ให้สายลูกศร
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อยูก่ ึงกลางตัวอักษร เช่นไปอําเภอพิมาย เป็ นต้น สําหรับแผนทีมาตราส่วน 1:4,000 ให้ใส่สายลูกศร
กํากับทิศทางในระวางทีสุดขอบเขตงานทัง 4 ทิศโดยรอบ โดยให้ปลายลูกศรชิดขอบระวางพอดี
ส่ วนการใส่ ชือทิศทางให้ยึดหลักความสําคัญของถนน หากเป็ นทางหลวงแผ่นดินสายประธาน
สายหลัก สายรอง ให้ชีทางไปอําเภอถัดไป ถนนสายท้องถินให้ชีทางไปตําบลถัดไป ส่ วนถนน
ลูกรังไม่ตอ้ งแสดงทิศทาง
5) กรณี ถนนกําลังก่อสร้าง
- ทางหลวงแผ่นดินทียังไม่ทราบหมายเลข ให้เว้นหมายเลขไว้เ ช่นทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข xxx (กําลังก่อสร้าง)
- ถ้าทราบว่าเป็ นของหน่วยงานราชการอืนๆ เช่น อบจ.ปท.ให้ใส่เป็ นถนนอบจ.ปท. ….
(กําลังก่อสร้าง) โดยเว้นหมายเลขไว้เช่นกัน
- ถนนท้องถินใดๆ ไม่ทราบชือกําลังก่อสร้าง ให้ใส่ ชือหมู่บา้ นต้นทางและปลายทาง
เช่นถนนสายแก้งค้อ-หนองเรื อ
6) กรณี ทีมีการเปลียนแปลงชือหน่วยงานทีรับผิดชอบ ให้ใช้ชือตามทีปรากฏจริ งขณะสํารวจ
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บทที 4
การตรวจสอบข้ อมูลกายภาพ ทางรถไฟ
การควบคุมการนําเข้าข้อมูลกายภาพและความถูกต้องของการจัดทําแผนที ให้ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของข้อมูลทีนําเข้าจากรู ปถ่ายทางอากาศตามการใช้สญ
ั ลักษณ์แผนทีและแผนผัง
การนําเข้าข้อมูล การเขียนนามศัพท์ รู ปแบบแผนที โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
4.1 สัญลักษณ์
ทางรถไฟ
4.2 เกณฑ์การตรวจสอบการนําเข้ าข้อมูล
4.2.1 การนําเข้าข้ อมูลเชิงเส้ น จะพิจารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
1) รางรถไฟ ให้นาํ เข้าตามจํานวนรางทีเห็นในภาพถ่าย ส่วนบริ เวณสถานีหรื อชุมทางให้นาํ เข้า
ข้อมูลตามการสํารวจในภาคสนาม
2) ทางรถไฟใต้ดิน ให้นาํ เข้าข้อมูลตามทีได้รับจากกรมโยธาธิการและผังเมือง หรื อหน่วยงาน
อืนๆ ทีเกียวข้อง
4.2.2 การนําเข้าข้ อมูล attribute จะพิจารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี
1) ชือทางรถไฟ
2) ประเภททางรถไฟ
- ทางรถไฟระดับพืนผิวดิน
- ทางรถไฟยกระดับ
- ทางรถไฟลดระดับ
3) ชือเจ้าของกรรมสิทธ์
- การรถไฟแห่งประเทศไทย
- องค์การรถไฟฟ้ าและขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
- กรุ งเทพมหานคร
- อืน ๆ
4.3 การแสดงผลข้ อมูล
4.3.1 การแสดงผลข้ อมูลแผนที
1) อนุโลมให้แสดงสัญลักษณ์ทางรถไฟซ้อนทับกันได้ในบริ เวณทีมีแนวเส้นทางมากกว่า 1 แนว
เนืองจากข้อจํากัดด้านมาตราส่วน
2) ทางรถไฟใต้ดินไม่แสดงผลในแผนที
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4.3.2 การเขียนนามศัพท์
1) ชือของทางรถไฟ ใช้ชือทีทางราชการใช้เรี ยก ดังนี
- ทางรถไฟสายเหนือ
- ทางรถไฟสายใต้
- ทางรถไฟสายตะวันออก
- ทางรถไฟสายตะวันตก
- ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
- ทางรถไฟเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (สายสีลม)
หมายเหตุ ทางรถไฟทีระบุชือสายทาง ให้ใส่ชือสายทางต่อท้าย เช่น ทางรถไฟสายใต้(ธนบุรี-นําตก)
2) เขียนชือทางรถไฟกํากับสัญลักษณ์ดว้ ย โดยเขียนขนานกับเส้นทางรถไฟ เช่น
ทางรถไฟสายเหนือ
3) ทางรถไฟสุดขอบผังต้องเขียนบอกว่าไปอําเภอไหน (อําเภอถัดไป หรื อบริ เวณสุดทางรถไฟ)
และมีลกู ศรกํากับทิศทางด้วย ให้สายลูกศรอยูก่ ึงกลางตัวอักษร
ไปบางปะอิน
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บทที 5
การตรวจสอบข้ อมูลกายภาพ ทางนํา
การควบคุมการนําเข้าข้อมูลกายภาพและความถูกต้องของการจัดทําแผนที ให้ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของข้อมูลทีนําเข้าจากรู ปถ่ายทางอากาศตามการใช้สัญลักษณ์แผนทีและแผนผัง
การนําเข้าข้อมูล การเขียนนามศัพท์ รู ปแบบแผนที โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
5.1 สัญลักษณ์
แม่นาํ คลอง ห้วย กว้าง 4 เมตรหรื อมากกว่า มีนาตลอดปี
ํ
แสดงด้วยเส้นทึบสีฟ้าเส้นคู่ พืนทีระหว่างเส้นคู่ระบายสีฟ้าอ่อน
คลอง ห้วย กว้างน้อยกว่า 4 เมตร มีนาตลอดปี
ํ
แสดงด้วยเส้นทึบสีฟ้า เส้นเดียวทางนํา
คลอง ห้วย กว้าง 4 เมตรหรื อมากกว่า มีนาไม่
ํ ตลอดปี
แสดงเป็ นเส้นประสีฟ้าและมีจุดสีฟ้า 3 จุด พืนทีระหว่างเส้นคู่
ระบายสีฟ้าอ่อน
ทางนํา คลอง ห้วย กว้างน้อยกว่า 4 เมตร มีนาไม่
ํ ตลอดปี
แสดงด้วยเส้นประสีฟ้าและมีจุดสีฟ้า 3 จุด
คลองส่งนําความกว้าง 4 เมตร หรื อมากกว่า ให้เขียนความกว้าง
ตามขนาดจริ ง ในกรณี ทีเป็ นคลองระบายนํา ให้เขียนตัวอักษร
กํากับบนสัญลักษณ์ว่า “คลองระบายนํา” แทนคลองส่งนํา
คลองส่งนําทีมีความกว้างตํากว่า 4 เมตร ในกรณี ทีเป็ นคลองระบายนํา
ให้เขียนตัวอักษรกํากับบนสัญลักษณ์ว่า “คลองระบายนํา” แทน
คลองส่งนํา
อ่างเก็บนํา สระ หนอง บึง บ่อ มีนาตลอดปี
ํ
แสดงเส้นขอบด้วยเส้นทึบ
สีฟ้า พืนทีส่วนทีเป็ นนําระบายสีฟ้าอ่อนและใส่ตวั อักษร “น” ข้างใน
(ถ้ามีขนาดเล็กไม่ใส่ “น”)
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สระ หนอง บึง บ่อ มีนาไม่
ํ ตลอดปี แสดงเส้นขอบด้วยเส้นประ
สีฟ้า พืนทีส่วนทีเป็ นนําระบายสีฟ้าอ่อน ใส่ตวั อักษร “ น ” ข้างใน
(ถ้ามีขนาดเล็กไม่ใส่ “ น ”)
มหาสมุทร ทะเล อ่างเก็บนํา แสดงด้วยเส้นทึบ สีฟ้า พืนทีส่วนที
เป็ นนําระบายสีฟ้าอ่อน แสดงชือไว้ภายในแหล่งนํา เช่น ทะเลจีนใต้
กว๊านพะเยา เป็ นต้น
ทีลุ่ม เส้นขอบเป็ นเส้นประสีฟ้า พืนทีลุ่มเป็ นสี ฟ้าอ่อน สัญลักษณ์
“ ” เป็ นสีฟ้าความสูง 2 ม.ม. วางเป็ นแถว ระยะห่างภายในแถว
เดียวกัน 2 ซ.ม. ระยะห่างระหว่างแถว 1 ซ.ม. แถวถัดไปวางตําแหน่ง
สัญลักษณ์สบั หว่าง ซึงจะทําให้สญ
ั ลักษณ์ทีตําแหน่งตรงกันของแถวคี
และแถวคู่ ห่างกัน 2 ซ.ม.
5.2 เกณฑ์การตรวจสอบการนําเข้ าข้อมูล
5.2.1 การนําเข้าข้ อมูลเชิงเส้ น จะพิจารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
1) การนําเข้าข้อมูลแหล่งนํา ให้นาํ เข้าตามขนาดทีมองเห็นจากภาพถ่าย กรณี ทีมองไม่เห็นแนวนํา
ทีเกิดจากพุ่มไม้บงั ให้เขียนแนวนําโดยประมาณ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของแนวพุ่มไม้และ
แนวต่อเนืองของลํานํา
2) ร่ องเขาทีเป็ นต้นนําของลุ่มนําขนาดใหญ่ให้นาํ เข้าเป็ นทางนําไม่ตลอดปี
3) คลองส่งนําแบบรางคอนกรี ตให้นาํ เข้าข้อมูลตามแนวขอบบนของรางคอนกรี ต
4) คลองส่งนําเพือการชลประทาน คลองส่งนําดิบสําหรับระบบประปา คลองส่งนําด้วยไฟฟ้ า
รวมถึงระบบส่งนําให้นาํ เข้าตามสัญลักษณ์คลองส่งนํา สําหรับคลองระบายนําเพือการป้ องกันนําท่วม
รวมถึงระบบระบายนําให้นาํ เข้าตามสัญลักษณ์คลองระบายนํา
5.2.2 การนําเข้าข้ อมูล attribute จะพิจารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี
1) รหัสประเภทของแหล่งนํา
- คลองส่งนํา หมายถึง คลองส่งนําเพือการชลประทาน คลองส่งนําดิบสําหรับระบบประปา
คลองระบายนําเพือการป้ องกันนําท่วม คลองส่งนําด้วยไฟฟ้ า
- อ่างเก็บนํา หมายถึง แหล่งเก็บนําทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ หรื อสร้างขึนเพือเก็บนําไว้ใช้
ในการชลประทาน การผลิตไฟฟ้ าพลังนํา การอุตสาหกรรมตลอดจนนําไปใช้ในการอุปโภค บริ โภค
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- แหล่งนํา
- ทางนํา คลอง ห้วย ทีมีนาตลอดปี
ํ
หมายถึง ทางนําในภูมิประเทศทีจะต้องมีนาขั
ํ งอยู่
ไม่นอ้ ยกว่า 7 เดือน ในรอบ 1 ปี
- ทางนํา คลอง ห้วย ทีมีนาไม่
ํ ตลอดปี หมายถึง ทางนําในภูมิประเทศทีจะต้องมีนาขั
ํ งอยู่
เพียงบางเดือน (น้อยกว่า 7 เดือน) ในรอบ 1 ปี
- บ่อ หนอง มีนาตลอดปี
ํ
หมายถึง บริ เวณทีมีนาขั
ํ งอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 7 เดือนในรอบ 1 ปี
- บ่อ หนอง มีนาไม่
ํ ตลอดปี หมายถึง บริ เวณทีมีนาขั
ํ งอยูเ่ ป็ นบางเดือน (น้อยกว่า 7 เดือน)
ในรอบ 1 ปี
- ทะเลสาบ หมายถึงพืนนําทีล้อมรอบด้วยพืนดิน มักเกิดขึนในบริ เวณแอ่งแผ่นดิน หรื อ
บริ เวณทีมีนาขั
ํ งไม่มีทางไหลออกโดยตรง ทะเลสาบมีทงทะเลสาบนํ
ั
าเค็มและนําจืด มีขนาดและ
ความลึกต่างๆ กัน
- ทีลุ่ม หมายถึงทีลุ่มนําขัง มาบ เป็ นพืนทีทีมีนาขั
ํ งตลอดเวลา แม้ในหน้าแล้งระดับนํา
ก็ยงั อยู่เหนื อผิวดิน พืชพรรณธรรมชาติทีขึนปกคลุมส่วนใหญ่เป็ นพวกกก และมีไม้เนื อแข็งบ้าง
หมายเหตุ 1. เกาะหมายถึงพืนทีว่างมีนาล้
ํ อมรอบ
2. หาดทรายหมายถึ ง พื นที ที เป็ นทรายและนําทะเลท่ ว มถึ ง
2) ชือแหล่งนํา
5.3 การแสดงผลข้ อมูล
5.3.1 การแสดงผลข้ อมูลแผนที
1) แหล่งนําทีติดต่อถึงกัน แม้จะต่างชือ ต้องแสดงสัญลักษณ์ต่อเนืองโดยไม่มีเส้นปิ ด
2) แหล่งนําขนาดเล็กกว่า 100 ตารางเมตร ไม่ตอ้ งแสดงผลข้อมูลแผนที
5.3.2 การเขียนนามศัพท์
1) แม่นาํ คลอง มาบ ห้วย ชวด ชาก หนอง กุด ต้องใช้ชือทางราชการ ถ้าไม่มีชือทางราชการ
ให้ใช้ชือตามท้องถิน หรื อตามพืนบ้านนัน
2) คลองส่งนํามีชือให้แสดงชือตามจริ ง เช่น คลองส่งนําชลประทาน เป็ นต้น
3) วิธีการวางตําแหน่งตัวอักษร
- การเขียนตัวอักษรแสดงแหล่งนําทุกประเภท ให้แสดงตัวอักษรเป็ นอักษรตัวเอียงไปทางขวา
15 องศา ความสูงของตัวอักษรไม่นอ้ ยกว่า 1.5 ม.ม.
- แม่นาํ คลอง ห้วยทีมีขนาดใหญ่ ให้ใส่ชือไว้ระหว่างเส้นลํานํา ตําแหน่งกึงกลางความกว้าง
ของลํานํา ให้วางตัวอักษรโค้งตัวไปตามทางนํา โดยให้เว้นวรรคตัวอักษร ตังแต่ 1 ถึง 3 ตัวอักษร
หรื อตามความเหมาะสม
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- ลํานําขนาดเล็กทีไม่สามารถใส่ชือในลํานําได้ ให้ใส่ชือเหนือเส้นลํานํา และขนานกับลํานํา
- การใส่ชือคลองทีมีความยาวไม่เพียงพอทีจะใส่ตวั อักษรอนุ โลมให้เขียนต่อเนือง โดยไม่เว้นวรรค
ระหว่างตัวอักษร ส่วนขนาดและวิธีการวางตัวอักษรอืนเป็ นไปตามทีกล่าวมาแล้วข้างต้น

- ขนาดตัวอักษรเขียนชือของ คลอง แม่นาํ มี 5 ขนาด คือขนาด 24 , 36 , 48 , 72 และ 84
ขึนอยูก่ บั ขนาดความกว้างของทางนําได้แก่ คลอง ใช้ขนาดตัวอักษรตังแต่ 24 –72 และแม่นาใช้
ํ ขนาด
ตัวอักษรตังแต่ 36 – 84 ดังนี

แ ม่ นํา ท่ า จี น
ขนาดมาตรฐานตัวอักษร Size 24

แ ม่ นํา ท่า จี น
ขนาดมาตรฐานตัวอักษร Size 36

แ ม่ นํา ท่ า จี น
ขนาดมาตรฐานตัวอักษร Size 48

แ ม่ นํา ท่ า จี น
ขนาดมาตรฐานตัวอักษร Size 72
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แ ม่ นํา ท่ า จี น
ขนาดมาตรฐานตัวอักษร Size 84
(สําหรับแม่นาหรื
ํ อแหล่งนํานานาชาติ)
- ชือแม่นาที
ํ ต้องเว้นช่องไฟให้เป็ นไปตามความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และถูกต้อง
ตามหลักภาษาไทย คือสระอําอยู่ติดกับพยัญ ชนะทีสะกด ไม่มีการเว้นช่องไฟ สําหรับสระแอ
(ไม่ใช้สระเอ 2 ตัว)และวรรณยุกต์ตอ้ งอยูต่ รงกับตําแหน่งของพยัญชนะทีผันเช่น แ ม่ นํา เ จ้ า พ ร ะ ย า
ค ล อ ง ดํา เ นิ น ส ะ ด ว ก เป็ นต้น

กรมโยธาธิ การและผังเมือง
มิถุนายน 2554

บทที่ 6
การตรวจสอบข้ อมูลกายภาพ ประเภทอาคาร
การควบคุมการนาเข้าข้อมูลกายภาพและความถูกต้อง ของการจัดทาแผนที่ ให้ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของข้อมูลที่นาเข้าจากรู ปถ่ายทางอากาศตามการใช้สัญลักษณ์แผนที่และแผนผัง
การนาเข้า ข้อมูล การเขียนนามศัพท์ รู ปแบบแผนที่ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
6.1 สั ญลักษณ์
สี การใช้ประโยชน์อาคารให้ยดึ ตามเอกสาร “ มาตรฐานสี การใช้ประโยชน์อาคารในแผนที่
การใช้อาคาร มาตราส่ วน 1:4,000” ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุ งให้สอดคล้องกับ
Database Design version 4.3 a ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ดังตาราง
ตาราง สี การใช้ ประโยชน์ อาคารในแผนทีก่ ารใช้ อาคารมาตราส่ วน 1:4,000
ลาดับ
ที่

ประเภทการใช้
อาคาร

1

ที่อยูอ่ าศัย

การลงรหัสตามDatabase Design Version 4.3a
สี การใช้
หมายเลขสี
อาคาร
(เก่า)
ทุกรหัสย่อยในหมวด 1000 เหลือง
106

2

พาณิชยกรรม

ทุกรหัสย่อยในหมวด 2000

แดง

3

5

คลังสิ นค้า

รหัสย่อยในหมวด 4000
ยกเว้น 4200,4300
ทุกรหัสย่อยในหมวด 3000
ยกเว้น 3300
รหัส 4200,4300
รหัส 3300

เหลืองสลับแดง

4

ที่อยูอ่ าศัย
กึ่งพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม

6

สถาบันราชการและ
การสาธารณสุ ข

น้ าเงิน

7

สาธารณุปโภค

8

สถาบันการศึกษา

ทุกรหัสย่อยในหมวด 6300
ทุกรหัสย่อยในหมวด 6500
รหัส 6630
ทุกรหัสย่อยในหมวด 5000
รหัส 6400,6800
ทุกรหัสย่อยในหมวด 6100

เขียวมะกอก

174

9

สถาบันศาสนา

เทา

196

10

พื้นที่อนุรักษ์เพื่อศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย

น้ าตาลอ่อน

190

11

เกษตรกรรม

ทุกรหัสย่อยในหมวด 6200
รหัส 6830
ทุกรหัสย่อยในหมวด 6600
ยกเว้น 6630
ทุกรหัสย่อยในหมวด 7200
รหัส 8180,8310

เขียว

167

12

นันทนาการ

ทุกรหัสย่อยในหมวด 7300

เขียวอ่อน

170

รหัสการใช้อาคาร

ม่วง

ม่วงอ่อน

น้ าเงินสลับแดง

ตัวอย่างสี

121
106+121
137

Sv9613
151

151+121
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6.2 เกณฑ์การตรวจสอบการนําเข้ าข้อมูล จะพิจารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
6.2.1 การนําเข้าข้ อมูลเชิงเส้ นจะพิจารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี
1) อาคารทีมีขนาดเล็กกว่า 4 ตารางเมตร ไม่นาํ เข้าข้อมูลแผนที
2) อาคารทีมีลกั ษณะไม่ถาวร เช่น บ้านพักชัวคราวคนงานก่อสร้าง ไม่นาํ เข้าข้อมูลแผนที
3) อาคารทัวไปต้องไม่ลาเส้
ํ นขอบถนนคอนกรี ต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และทางรถไฟ
ยกเว้นทางนํา หรื ออาคารลักษณะพิเศษ (ตามข้อเท็จจริ งจากรู ปถ่ายทางอากาศ)
4) อาคารท่าอากาศยาน ท่าเทียบเรื อ สถานีรถไฟ ให้นาํ เข้ารู ปร่ างตามข้อเท็จจริ งจากรู ปถ่าย
ทางอากาศ
5) ระบบประปาทุกชนิด อาคารเก็บนํา และถังสูง ให้นาํ เข้าเป็ นอาคาร
6) สิ งปลูกสร้างทีสําคัญ เช่นพระพุทธรู ป เจดีย ์ อนุ สรณ์สถาน นําเข้าข้อมูลเป็ นอาคาร
ตามตําแหน่ ง และขนาดทีฐาน
7) ซุม้ ประตูหมู่บา้ น ซุม้ ประตูวดั ไม่นาํ เข้าข้อมูล
6.2.2 การนําเข้าข้ อมูล attribute จะพิจารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี
1) ประเภทอาคาร
2) จํานวนชัน
3) กรรมสิทธิ
4) รหัสการใช้อาคาร
การใช้ ป ระโยชน์ อ าคารที ไม่ สามารถลงรหั สย่ อยได้ ชัดเจนมีข้ อ กําหนด ดัง นี
4-1) ทีทําการพรรคการเมือง ทีทําการผูใ้ หญ่บา้ น ซึงตังอยูใ่ นทีอยูอ่ าศัย ให้ใช้รหัสการใช้
อาคารตามการใช้ประโยชน์หลักของอาคาร เช่นทีอยูอ่ าศัย (รหัส1100) ทีอยูอ่ าศัยกึงพาณิ ชยกรรม
(รหัส4100) โดยไม่แสดงชือในแผนที แต่บนั ทึกชือไว้ในข้อมูลเชิงบรรยาย
4-2) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ศูนย์อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน ศูนย์สงเคราะห์
ราษฎร ทีทําการตํารวจชุมชน องค์กรอาสาสมัครของประชาชนประจําหมู่บา้ น ตังอยูใ่ นบ้านพักของ
อาสาสมัครหรื ออาคารสาธารณะของหมู่บา้ น ให้ใช้รหัสตามการใช้ประโยชน์หลักของอาคารทีพบ
จากการสํารวจ
4-3) อาคารอืนๆ เช่น เพิง ยุง้ ฉาง โรงเก็บรถ แพ โป๊ ะ อาคารร้าง อาคารเอนกประสงค์
ทีอ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น อาคารกําลังก่อสร้าง ฯลฯ ให้ใช้รหัสการใช้ประโยชน์อาคารเป็ น
อาคารอืน ๆ (รหัส9998) ยกเว้นเรื อนแพ/แพ ในภาคสนามสํารวจแล้วพบเป็ นทีอยูอ่ าศัย หรื อ
ประกอบการพาณิ ชย์ให้ใช้รหัสอาคารตามประเภทของการใช้ประโยชน์อาคารนัน ๆ
4-4) ตลาดทีไม่มีอาคารถาวร เช่น ตลาดนัด ตลาดค้าโค - กระบือ ไม่ตอ้ งนําเข้าข้อมูล
4-5) ศูนย์สาธิตการตลาดในสํานักงานสหกรณ์การเกษตร…จํากัด ทีไม่ใช่หน่วยงานราชการ
ให้ใช้รหัสการใช้ประโยชน์อาคารเป็ นพาณิ ชยกรรมอืน ๆ (รหัส2800) ส่วนอาคารสํานักงานให้ใช้รหัส
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การใช้ประโยชน์อาคารเป็ นสํานักงาน (รหัส2100)
4-6) คลินิก หรื อโรงพยาบาลของเอกชน ให้ใช้รหัสประโยชน์อาคารเป็ นธุรกิจบริ การอืน ๆ
(รหัส2280) โดยระบุชือเฉพาะทีมีขนาดใหญ่
4-7) อุตสาหกรรมทีเป็ นอันตราย (รหัส 3130) หมายถึงอุตสาหกรรมทีเกียวข้องกับสารเคมี
หรื อเคมีภณ
ั ฑ์ อุตสาหกรรมทีเกียวข้องกับกัมมันตภาพรังสี รวมทังโรงกลันนํามัน โรงแยกแก๊ส
โรงงานบรรจุแก๊ส โรงงานผลิตดอกไม้ไฟและอืนๆ ทีเป็ นอันตรายต่อชุมชน ให้บนั ทึกกิจกรรม
การใช้ประโยชน์หลัก กิจกรรมใช้ประโยชน์รอง กิจกรรมใช้ประโยชน์อืนของแต่ละอาคารในข้อมูล
เชิงบรรยาย โดยให้ระบุวตั ถุอนั ตรายทีเก็บหรื อผลิต ในกิจกรรมใช้ประโยชน์หลัก เช่น เก็บสารเคมี
ผลิตดอกไม้ไฟ รวบรวมของเสี ยทีมีองค์ประกอบและสารปนเปื อนของสารหนูและสารประกอบสารหนู
รวบรวมของเสียทีสามารถระเบิดได้ เป็ นต้น
4-8) อุตสาหกรรมชุมชน (รหัส 3140) หมายถึง อุตสาหกรรมทีมีขนาดกลางถึงขนาดเล็ก
รวมถึงอุตสาหกรรมในครัวเรื อนทีใช้วสั ดุในท้องถิน เช่น OTOP โรงทอผ้า โรงสีประจําหมู่บา้ น
โรงปั นโอ่ง โรงหล่อเสาปูน เป็ นต้น
4-9) อู่ซ่อมรถ อู่ซ่อมเรื อ ให้ใช้รหัสการใช้ประโยชน์อาคารเป็ นอุตสาหกรรมอืน ๆ (รหัส 3800)
4-10) อาคารทีมีการใช้ประโยชน์เป็ นทีอยูอ่ าศัยและธุรกิจบริ การ ให้ใช้รหัสการใช้ประโยชน์
อาคารเป็ นทีอยู่อาศัยกึงธุรกิจบริ การ(รหัส 4120) เช่น ทีอยูอ่ าศัยและให้บริ การล้าง อัด ถ่ายรู ป ให้บนั ทึก
กิจกรรมใช้ประโยชน์หลักและกิจกรรมใช้ประโยชน์รองในข้อมูลเชิงบรรยาย
4-11) อาคารประเภทพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม (รหัส 4200) หมายถึงอาคารทีประกอบ
กิจการประเภทพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรมอยูใ่ นอาคารเดียวกัน เช่น ศูนย์บริ การรถยนต์ทีมี
บริ การขายและบริ การซ่อมอยูใ่ นอาคารเดียวกัน พร้อมบันทึกกิจกรรมใช้ประโยชน์หลักและกิจกรรม
ใช้ประโยชน์รองในข้อมูลเชิงบรรยาย
4-12) อาคารทีอยูอ่ าศัยกึงอุตสาหกรรม (รหัส 4300) หมายถึงอาคารทีเป็ นทีอยูอ่ าศัยและ
ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมอยูใ่ นอาคารเดียวกัน เช่น ทีอยูอ่ าศัยกับอู่ซ่อมรถ พร้อมบันทึก
ชือกิจกรรมใช้ประโยชน์หลักในข้อมูลเชิงบรรยาย
4-13) สถานีขนส่ง ท่ารถประจําท้องถินหมายถึงอาคารทีจอดรถโดยสารประจําทางทังของ
รัฐและเอกชนให้ใช้รหัสการใช้ประโยชน์อาคารเป็ นสถานีขนส่ง (รหัส 5150)
4-14) อาคารท่าเทียบเรื อ ท่าเรื อข้ามฟาก ให้ใช้รหัสการใช้ประโยชน์อาคารเป็ นสาธารณูปโภค
(รหัส 5140)
4-15) สถานีวิทยุโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียง ทังของรัฐและเอกชนเป็ นผูด้ าํ เนินการเช่า
จากรัฐ ให้ใช้รหัสสาธารณูปโภคอืน ๆ (รหัส 5800)
4-16) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอืน ๆ เช่น สถานียาสูบ ให้ใช้รหัสรัฐวิสาหกิจ (รหัส 6400)
4-17) โรงเรี ยนสอนศาสนาทีอยู่ในมัสยิด ให้ใช้รหัสการใช้ประโยชน์อาคารเป็ นสถาบันศาสนา
(รหัส 6240) และบันทึกกิจกรรมใช้ประโยชน์ในข้อมูลเชิงบรรยายเป็ นโรงเรี ยนสอนศาสนา
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4-18) อาคารภายในวัดใส่ชือวัด และใช้รหัสตามมาตรฐานทีกําหนด ยกเว้นอาคารศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก หรื อศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยน ให้ใช้รหัสสถาบันการศึกษารหัส 6105 พร้อมบันทึกกิจกรรม
ใช้ประโยชน์หลัก กิจกรรมใช้ประโยชน์รอง กิจกรรมใช้ประโยชน์อืน ของแต่ละอาคารในข้อมูล
เชิงบรรยาย
4-19) ศาลเจ้า (รหัส 6250) หมายถึงศาลเจ้าจีนเท่านัน ส่วนศาลเจ้าพ่อหรื อศาลเจ้าแม่ทีเป็ น
ความเชือของชุมชน ให้ใช้รหัสการใช้ประโยชน์อาคารเป็ นศาสนสถานอืน ๆ (รหัส 6280)
4-20) ฌาปนสถาน (รหัส 6260) หมายถึงสถานทีทีใช้สาํ หรับเผาศพ ส่วนสุสาน(รหัส 6270)
หมายถึงอาคารซึงอยูภ่ ายในสถานทีทีใช้สาํ หรับเก็บหรื อฝังศพ
4-21) อาคารภายในสถาบันราชการ โรงเรี ยน การสาธารณสุข ให้ใช้รหัสตามมาตรฐานที
กําหนด ยกเว้นบ้านพักราชการภายในหน่วยงานนัน ๆ ให้ใช้รหัสบ้านพักข้าราชการ (รหัส 1300)
พร้อมบันทึกกิจกรรมใช้ประโยชน์หลัก กิจกรรมใช้ประโยชน์รอง กิจกรรมใช้ประโยชน์อืน
ของแต่ละอาคารในข้อมูลเชิงบรรยาย
4-22) อาคารในหน่วยงานสาธารณูปโภค ให้ใช้รหัสตามมาตรฐานทีกําหนด ยกเว้นบ้านพัก
ภายในหน่วยงานสาธารณูปโภคนันๆ ให้ใช้รหัสบ้านพักพนักงานรัฐวิสาหกิจ (รหัส 1105)
4-23) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรื ออําเภอ ซึงไม่ได้เป็ นหน่วยงานให้บริ การรักษาหรื อ
การป้ องกันโรค ให้ใช้รหัสตามการใช้ประโยชน์อาคารเป็ นสถานทีราชการอืนๆ (รหัส 6380)
4-24) สมาคม สโมสร มูลนิธิทีตังอยูใ่ นอาคารสถาบันราชการ ให้ใช้รหัสหน่วยงานราชการ
หรื อตามการใช้ประโยชน์หลักของอาคารทีสํารวจพบ หากมีอาคารแยกเฉพาะให้ใช้รหัสตามมาตรฐาน
ทีกําหนด
4-25) มูลนิธิ สถานสงเคราะห์ทีเกียวข้องกับศาสนา หรื อเพือการสงเคราะห์ ให้ใช้รหัสตาม
มาตรฐานกําหนด (รหัส 6830) หากมูลนิธิ สถานสงเคราะห์ไม่เกียวข้องกับศาสนา ให้ใช้สีตามการใช้
ประโยชน์หลักของอาคารทีพบจากการสํารวจ หรื อหากเป็ นมูลนิธิซึงตังขึนโดยเอกชนหรื อ NGO
ให้ใช้รหัสตามมาตรฐานทีกําหนด (รหัส 6831)
4-26) โรงฆ่าสัตว์เทศบาล (หน่วยงานของรัฐ) ให้ใช้รหัสสถานทีราชการอืนๆ (รหัส 6380)
หากเป็ นโรงฆ่าสัตว์เอกชนให้ใช้รหัสตามมาตรฐานทีกําหนด (รหัส 3120)
4-27) สถานธนานุบาล สถานธนานุเคราะห์ ซึงเป็ นหน่วยงานของรัฐ ให้ใช้รหัสการใช้
ประโยชน์อาคารเป็ นสถานทีราชการอืนๆ(รหัส 6380) ส่วนโรงรับจํานําซึงเป็ นของเอกชนให้ใช้
รหัสการใช้ประโยชน์อาคาร เป็ นธนาคารและสถาบันการเงิน (รหัส 2301)
4-28) อาคารสํานักงานชลประทาน… หรื อหน่วยงานอืนของกรมชลประทานในภูมิภาค
อาคารควบคุมระบบชลประทาน หรื ออาคารสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้ า ให้ใช้รหัสการใช้ประโยชน์อาคาร
เป็ นสถานทีราชการอืน ๆ (รหัส 6380)
4-29) ศาลหลักเมือง ให้ใช้รหัสการใช้ประโยชน์อาคารเป็ นอนุสรณ์สถาน (รหัส 7220)
4-30) พิพิธภัณฑ์หากอยูใ่ นสถานทีอืนๆ ให้ใช้รหัสการใช้ประโยชน์อาคารตามการใช้
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ประโยชน์หลัก หากเป็ นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรให้ใช้รหัส 6620
(สีนาตาล)
ํ
ส่วนพิพิธภัณฑ์ของเอกชน เก็บเงินค่าเข้าชม ให้ใช้รหัส 2480 ธุรกิจนันทนาการ (สีแดง)
4-31) สวนสัตว์ สวนสนุก สนามกีฬา สนามชนไก่ สนามชนวัว ซึงเป็ นของเอกชนให้ใช้
รหัสการใช้ประโยชน์อาคารเป็ นธุรกิจนันทนาการ (รหัส 2480) หากเป็ นหน่วยงานของรัฐให้ใช้
รหัสแยกประเภทตามหมวดนันทนาการ (รหัส 7300)
4-32) ทางเชือมอาคาร เช่น ทางเชือมอาคารโรงพยาบาล สถานทีราชการ ให้ใช้รหัสเดียวกับ
อาคารหลัก และระบุในข้อมูลเชิงบรรยายการใช้ประโยชน์หลักเป็ นทางเชือมอาคาร
5) วัสดุก่อสร้าง
6) ชืออาคาร
7) ทีอยูอ่ าคาร (บ้านเลขที หมู่ที ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณี ย)์
8) กิจกรรมการใช้ประโยชน์ (ประโยชน์หลัก ประโยชน์รอง ประโยชน์อืนๆ)
หมายเหตุ ชุดข้อมูลตังแต่สญ
ั ญาปี 2552 มีการเปลียนแปลงการจัดเก็บข้อมูลเชิงบรรยายโดยมี
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี
1. BL_ ID กําหนดตามหลักเกณฑ์ ดังนี ค่า Zone ( 2หลัก) + ค่าพิกดั X ( 6หลัก
ไม่มีทศนิยม) + ค่าพิกดั Y ( 7 หลัก ไม่มีทศนิยม)
2. ACQYEAR ให้พิจารณาจากปี ทีดําเนินการสํารวจข้อมูล ในกรณี ทีจัดทําจากแผนที
ภาพถ่ายโดยไม่มกี ารสํารวจข้อมูลเชิงบรรยาย ให้ใช้ปีทีทําการบินถ่ายภาพทางอากาศ
6.3 การแสดงผลข้ อมูล
6.3.1 การแสดงผลข้ อมูลแผนที
การแสดงผลข้อ มู ล แผนที ให้ แ สดงผลตามสั ญ ลัก ษณ์ ใ นหั ว ข้อ 6.1
6.3.2 การเขียนนามศัพท์
1) ให้เขียนชือสถานทีราชการ วัด โรงเรี ยน โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา โรงงานและบริ ษทั
ทีมีขนาดใหญ่
2) โรงงาน หรื อบริ ษทั ทีไม่ได้ประกอบกิจการไม่ตอ้ งเขียนนามศัพท์
3) วิธีการวางตําแหน่งชืออาคารมีอยู่ 8 วิธี โดยใช้ลาํ ดับวิธีจากลําดับทีหนึงเป็ นลําดับแรก
หากเขียนไม่ได้จึงจะใช้ลาํ ดับต่อไป ดังภาพ
เจ็ด
สาม
หก
สี

หนึง
ห้ า
สอง
แปด

4) บริ เวณทีมีอาคารหนาแน่น และมีชือการใช้อาคารหลายหลังอาจใช้ลกู ศรชีบอกชืออาคารนัน
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ดังภาพ

5) บริ เวณชุมชนเมืองทีมีอาคารสําคัญอยูต่ ิดกันมากให้ใช้ลูกศรชี แต่ควรหลีกเลียงให้นอ้ ยทีสุด
เท่าทีเป็ นไปได้ เพือความสวยงามของแผนทีและไม่รบกวนสายตา โดยอนุโลมให้พิมพ์ชืออาคาร
ทับบนตัวอาคารได้ 1 ตัวอักษรหรื อมากกว่า เพือระบุตาํ แหน่งอาคารและทับอยูบ่ นตัวอาคารอืนที
ไม่สาํ คัญได้
6) อาคารสําคัญตังอยู่ในพืนทีทีไม่หนาแน่น ไม่ควรพิมพ์ชือของอาคารนันทับอาคารอืนที
ไม่เกียวข้อง
7) เขียนชือกลุ่มอาคารราชการทีมีมากกว่าหนึงอาคาร ให้ใช้ชือกลุ่มอาคารราชการ เช่น
ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการ วางตําแหน่งชือให้อยูก่ ึงกลางกลุ่มอาคาร
8) เขียนชือกลุ่มอาคารให้อยูภ่ ายในขอบเขตกรรมสิทธิของกลุ่มอาคารนันๆ เช่นโรงเรี ยน วัด
โรงพยาบาล ให้เขียนกึงกลางขอบเขตรัว หรื อตัวอักษรบางส่วนวางอยูใ่ นขอบเขตรัว ดังภาพ

9) การเขียนชืออาคารหรื อกลุ่มอาคารพยายามหลีกเลียงมิให้ตวั อักษรซ้อนทับกับถนนสายหลัก
หรื อเส้นทางนํา ควรวางตัวอักษรให้อยูใ่ นฝังเดียวกันกับอาคารนัน ๆ และระวังมิให้อาคารกับตัวอักษร
อยูค่ นละฝังถนน
10) การเขียนนามศัพท์ของหน่วยงานราชการไม่ตอ้ งเขียนชือหน่วยงานต้นสังกัดในระดับกรม
หรื อกระทรวง และให้ใช้ชือเต็มไม่ใช้ชือย่อ
11) กรณี อาคารหรื อกลุ่มอาคารทีอยูร่ ะหว่างรอยต่อระวาง ให้แสดงชือทัง 2 ระวางและควรตรวจสอบ
ความต่อเนืองของอาคารและกลุ่มอาคารด้วย
12) การเขียนชือธนาคารต้องระบุสาขาทีตังของธนาคาร โดยไม่ตอ้ งระบุคาํ ว่า “ (มหาชน)” เช่น
ธนาคารกรุ งไทยจํากัด สาขาตะพานหิน ธนาคารทีไม่ตอ้ งมีคาํ ว่า “จํากัด” คือธนาคารออมสิน
ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์
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5) บริ เวณชุมชนเมืองทีมีอาคารสําคัญอยูต่ ิดกันมากให้ใช้ลูกศรชี แต่ควรหลีกเลียงให้นอ้ ยทีสุด
เท่าทีเป็ นไปได้ เพือความสวยงามของแผนทีและไม่รบกวนสายตา โดยอนุโลมให้พิมพ์ชืออาคาร
ทับบนตัวอาคารได้ 1 ตัวอักษรหรื อมากกว่า เพือระบุตาํ แหน่งอาคารและทับอยูบ่ นตัวอาคารอืนที
ไม่สาํ คัญได้
6) อาคารสําคัญตังอยู่ในพืนทีทีไม่หนาแน่น ไม่ควรพิมพ์ชือของอาคารนันทับอาคารอืนที
ไม่เกียวข้อง
7) เขียนชือกลุ่มอาคารราชการทีมีมากกว่าหนึงอาคาร ให้ใช้ชือกลุ่มอาคารราชการ เช่น
ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการ วางตําแหน่งชือให้อยูก่ ึงกลางกลุ่มอาคาร
8) เขียนชือกลุ่มอาคารให้อยูภ่ ายในขอบเขตกรรมสิทธิของกลุ่มอาคารนันๆ เช่นโรงเรี ยน วัด
โรงพยาบาล ให้เขียนกึงกลางขอบเขตรัว หรื อตัวอักษรบางส่วนวางอยูใ่ นขอบเขตรัว ดังภาพ

9) การเขียนชืออาคารหรื อกลุ่มอาคารพยายามหลีกเลียงมิให้ตวั อักษรซ้อนทับกับถนนสายหลัก
หรื อเส้นทางนํา ควรวางตัวอักษรให้อยูใ่ นฝังเดียวกันกับอาคารนัน ๆ และระวังมิให้อาคารกับตัวอักษร
อยูค่ นละฝังถนน
10) การเขียนนามศัพท์ของหน่วยงานราชการไม่ตอ้ งเขียนชือหน่วยงานต้นสังกัดในระดับกรม
หรื อกระทรวง และให้ใช้ชือเต็มไม่ใช้ชือย่อ
11) กรณี อาคารหรื อกลุ่มอาคารทีอยูร่ ะหว่างรอยต่อระวาง ให้แสดงชือทัง 2 ระวางและควรตรวจสอบ
ความต่อเนืองของอาคารและกลุ่มอาคารด้วย
12) การเขียนชือธนาคารต้องระบุสาขาทีตังของธนาคาร โดยไม่ตอ้ งระบุคาํ ว่า “ (มหาชน)” เช่น
ธนาคารกรุ งไทยจํากัด สาขาตะพานหิน ธนาคารทีไม่ตอ้ งมีคาํ ว่า “จํากัด” คือธนาคารออมสิน
ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารอาคารสงเคราะห์
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13) สถานีบริ การนํามันให้ระบุยห้ี อ ในกรณี เป็ นสถานีบริ การทีมีขนาดใหญ่ เช่นสถานีบริ การ
นํามัน ปตท. แต่หากเป็ นสถานีขนาดเล็กไม่ตอ้ งระบุชือ แต่ให้ระบุในข้อมูลเชิงบรรยาย
14) การแสดงนามศัพท์อาคาร กรณี อาคาร 1 หลัง มีป้ายชือหลายๆชือ ให้แสดงนามศัพท์ทีมี
ความสําคัญทีสุดเพียงชือเดียว เช่น อาคารเอนกประสงค์ ธนาคารหมู่บา้ น ศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชน
โดยดูความสําคัญของการใช้ประโยชน์อาคารเป็ นหลัก ถ้ามีหลายกิจกรรมก็ให้แสดงชือศาลา
เอนกประสงค์ชือเดียว

กรมโยธาธิ การและผังเมือง
มิถุนายน 2554

บทที 7
การตรวจสอบข้ อมูลกายภาพ การใช้ ทีดิน
การควบคุมการนําเข้าข้อมูลกายภาพ และความถูกต้องของการจัดทําแผนที ให้ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของข้อมูลทีนําเข้าจากรู ปถ่ายทางอากาศตามการใช้สญ
ั ลักษณ์แผนทีและแผนผัง
การนําเข้าข้อมูล การเขียนนามศัพท์ รู ปแบบแผนที โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี
7.1 สัญลักษณ์
นา พืนหลังระบายสีเขียวอ่อน ใช้สญ
ั ลักษณ์ ความสูง 2 ม.ม.
วางเป็ นแถว ระยะห่างภายในแถวเดียวกัน 2 ซ.ม. ระยะห่างระหว่าง
แถว 1 ซ.ม. แถวถัดไปวางตําแหน่งสัญลักษณ์สบั หว่างซึงจะทําให้
สัญลักษณ์ทีตําแหน่งตรงกันของแถวคีและแถวคู่ ห่างกัน 2 ซ.ม.
สวน พืนหลังเป็ นสีขาว สัญลักษณ์ สีเขียว ความสูง 1.5 ม.ม.
วางเป็ นแถว ระยะห่างภายในแถวเดียวกัน 1 ม.ม. ระยะห่างระหว่าง
แถว 1 ม.ม.
ไร่ พืนหลังเป็ นสีขาว สัญลักษณ์ สีเขียว ความสูง 0.8 ม.ม.
วางเป็ นแถว ระยะห่างภายในแถวเดียวกัน 0.8 ม.ม. ระยะห่าง
ระหว่างแถว 0.8 ม.ม.
ป่ า พืนหลังระบายสีเขียวอ่อน ใช้สญ
ั ลักษณ์
ความสูง 3 ม.ม.
วางเป็ นแถว ระยะห่างภายในแถวเดียวกัน 2 ซ.ม. ระยะห่างระหว่าง
แถว 1 ซ.ม. แถวถัดไปวางตําแหน่งสัญลักษณ์สบั หว่าง ซึงจะทําให้
สัญลักษณ์ทีตําแหน่งตรงกันของแถวคีและแถวคู่ ห่างกัน 2 ซ.ม.
พืนที นัน ทนาการ ทุ่ งหญ้าเลียงสัต ว์ พืนที เกษตรกรรมอืนๆ
สนามกอล์ฟฯลฯ ขอบเป็ นเส้นประสี เขียว พืนทีส่วนการใช้ประโยชน์
ระบายสีเขียวอ่อน ระบุชือการใช้ประโยชน์ทีดินประเภทนัน ๆ
เพาะเลียงสัตว์นาํ ขอบเป็ นเส้นทึบสีฟ้า พืนทีส่วนทีเป็ นนําระบายสี
ฟ้ าอ่อน ใส่คาํ ว่า “ เพาะเลียงสัตว์นา”
ํ ใช้สาํ หรับเพาะเลียงสัตว์นาํ
ทุกชนิด เช่น ปลา กุง้ ตะพาบ จระเข้ และอืนๆ
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นาเกลือ ขอบเป็ นเส้นประสีฟ้า พืนทีส่ วนทีเป็ นนาเกลือไม่ระบายสี
ใส่คาํ ว่า “ นาเกลือ ” ข้างใน
พืนทีการใช้ประโยชน์อนๆเช่
ื น พืนทีทําเหมืองแร่ พืนทีบ่อขุดหน้าดิน
พืนทีบ่อดูดทราย พืนทีสุสาน พืนทีอืนๆ ฯลฯ ขอบเป็ นเส้นประสีเทา
พืนทีส่วนการใช้ประโยชน์ไม่ระบายสี ระบุชือการใช้ประโยชน์ทีดิน
ประเภทนันๆ
7.2 เกณฑ์การตรวจสอบการนําเข้ าข้อมูล
7.2.1 การนําเข้าข้ อมูลเชิงเส้ น จะพิจารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี
1) การใช้ประโยชน์ทีดินทีมีขนาดเล็กกว่า 100 ตารางเมตร ให้พิจารณาตีความรวมกับการใช้
ประโยชน์ทีดินในบริ เวณใกล้เคียงทีชัดเจนกว่า
2) อาคาร ถนนคอนกรี ต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และทางนําทีเป็ นเส้นคู่ ในพืนทีนา ไร่ สวน
ต้องกันพืนทีเหล่านันออกจากกันให้ชดั เจน
3) ทางเดินเท้า ทางเข้านา ไร่ สวน ลักษณะทีไม่ใช่ทางสัญจรไม่ตอ้ งนําเข้าข้อมูล หากเป็ น
ทางสัญจรให้นาํ เข้าเป็ นทางเดิน ทางดิน ทางเกวียน โดยไม่ตอ้ งกันพืนทีทางเดินออกจากการใช้ทีดิน
4) พืนทีสุสาน ให้กนั แนวเขตโดยประมาณตามทีเห็นจากภาพถ่ายทางอากาศหรื อจากแนวรัว
ของสุสาน
5) พืนทีนันทนาการ สนามกอล์ฟ ให้กนั แนว เขตโดยประมาณตามทีเห็นจากภาพถ่ายทางอากาศ
และผลการตรวจสอบภาคสนาม
7.2.2 การนําเข้าข้ อมูล attribute จะพิจารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี
1) ให้นาํ เข้ารหัสประเภทการใช้ทีดินจากการแปลความภาพถ่ายทางอากาศและตามข้อมูล
การสํารวจในภาคสนาม
2) สวน ไร่ ไม่ตอ้ งจําแนกประเภทเป็ นสวนกล้วย สวนมะม่วง ไร่ ออ้ ย ไร่ มนั สําปะหลัง
3) พืนทีเพาะเลียงสัตว์นาขนาดเล็
ํ
กอยูใ่ นนา ไร่ สวน ไม่ตอ้ งกันพืนทีเหล่านันออกจากพืนทีนา
ไร่ สวน
4) พืนทีป่ า ต้องจําแนกชนิดของป่ าตามทีสามารถแปลความจากภาพถ่ายทางอากาศ เช่น ป่ าชายเลน
ป่ าละเมาะ เป็ นต้น
7.3 การแสดงผลข้ อมูล
7.3.1 การแสดงผลข้ อมูลแผนที
1) พืนทีการใช้ประโยชน์ทีดินประเภทต่างๆ เช่น “สวน” “ไร่ ” “เพาะเลียงสัตว์นา”
ํ
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“พืนทีนันทนาการ” “พืนทีทําเหมืองแร่ ” ฯลฯ ให้แสดงผลตามสัญลักษณ์ในหัวข้อ 7.1
2) หากมีพนที
ื เพาะเลียงสัตว์นาหลายบ่
ํ
ออยูต่ ิดกันให้ใส่ขอ้ ความเดียวกลางพืนทีเหล่านัน
3) พืนทีว่าง ทีโล่ง หรื อพืนทีซึงมิได้จาํ แนกการใช้ประโยชน์ทีดิน ไม่ใส่คาํ ว่า “ทีโล่ง”
7.3.2 การเขียนนามศัพท์
1) ระบุชือป่ ากรณี มีชือตามกฎหมาย หากไม่มีชือให้ระบุชนิดของป่ าให้ชดั เจน
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บทที 8
การตรวจสอบข้ อมูลกายภาพ เขตการปกครอง และเขตตามกฎหมาย
การควบคุมการนําเข้าข้อมูลกายภาพและความถูกต้องของการจัดทําแผนที ให้ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของข้อมูลทีนําเข้าจากรู ปถ่ายทางอากาศตามการใช้สญ
ั ลักษณ์แผนทีและแผนผัง
การนําเข้าข้อมูล การเขียนนามศัพท์ รู ปแบบแผนที โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี
8.1 สัญลักษณ์
เขตประเทศ ความยาวเส้น 8 ม.ม. ช่องว่างระหว่างเส้น 1 ม.ม.
ขนาดเส้น 0.5 ม.ม.
เขตจังหวัด ความยาวเส้นประ แบบยาว 8 ม.ม. แบบสัน 2 ม.ม.
ช่องว่างระหว่างเส้น 1 ม.ม. ขนาดเส้น 0.5 ม.ม.
เขตอําเภอ ความยาวเส้นประ แบบยาว 8 ม.ม. แบบสัน 2 ม.ม.
ช่องว่างระหว่างเส้น 1 ม.ม. ขนาดเส้น 0.5 ม.ม.
เขตตําบล จุดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7 ม.ม
ระยะห่างของจุดให้มีช่องว่าง 5.0 ม.ม.
เขตหมู่บา้ น จุดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 ม.ม.
ระยะห่างของจุดให้มีช่องว่าง 2.0 ม.ม.
เขตเทศบาล เส้นประยาว 8-10 ม.ม. จุดมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.5 ม.ม.ระยะห่างระหว่างจุดและเส้น 1 ม.ม.
วงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 - 2 ม.ม.
เขตผังเมืองรวม ขนาดเส้น 1.0 ม.ม.
แนวเขตป่ าสงวนแห่งชาติ แนวเขตอุทยานแห่งชาติ แนวเขต
วนอุทยาน แนวเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่า ขนาดของเส้นยาว 8 ม.ม.
เครื องหมายบวกกว้าง 2 ม.ม เส้นตัง 2 ม.ม. ระยะห่างระหว่าง
เส้นและเครื องหมายบวก 1 ม.ม. ขนาดเส้น 0.5 ม.ม.
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แนวเขตป่ าไม้ถาวรตามมติ ครม. เครื องหมายบวกกว้าง 2 ม.ม.
ระยะห่างระหว่างเครื องหมายบวก 1 ม.ม. ขนาดเส้น 0.5 ม.ม.
8.2 เกณฑ์การตรวจสอบการนําเข้ าข้อมูล
8.2.1 การนําเข้าข้ อมูลเชิงเส้ น จะพิจารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
1) เขตการปกครองในชันข้อมูล ADMIN ให้นาํ เข้าข้อมูลตามทีได้รับจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
หรื อหน่วยงานทีเกียวข้อง
2) เขตการปกครองในชันข้อมูล MUNISAN ให้นาํ เข้าขอบเขตและหลักเขตตามคําบรรยายแนวเขต
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับล่าสุดให้ถกู ต้อง
3) แนวเขตตามกฎหมาย ได้แก่ แนวเขตอนุรักษ์ เช่นพืนทีอนุรักษ์เพือสิ งแวดล้อม พืนทีอนุรักษ์
เพือศิลปวัฒนธรรมไทย เป็ นต้น ให้นาํ เข้าข้อมูลตามทีได้รับจากกรมโยธาธิการและผังเมือง หรื อ
หน่วยงานทีเกียวข้อง
4) ให้นาํ เข้าเขตปกครองและเขตกฎหมายอืนๆ ตาม TOR กําหนด
8.2.2 การนําเข้าข้ อมูล attribute จะพิจารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี
1) ให้นาํ เข้าเขตการปกครองท้องที โดยลงรหัสประเภทของเส้นจากชันข้อมูล ADMIN
และเขตการปกครองส่วนท้องถิน ลงรหัสประเภทเส้นแนวเขตจากชันข้อมูล MUNISAN
2) ให้นาํ เข้ารหัสประเภทหลักเขตและตําแหน่งหลักเขตตามทีปรากฏในคําบรรยาย
3) ให้นาํ เข้าเขตตามกฎหมาย โดยลงรหัสเส้นเขตอนุรักษ์จากชันข้อมูล CONSRV
4) ให้นาํ เข้าข้อมูลเขตปกครองและเขตกฎหมายอืนๆตาม TOR กําหนด
8.3 การแสดงผลข้ อมูล
8.3.1 การแสดงผลข้ อมูลแผนที
1) การแสดงแนวเขตการปกครองในชันข้อมูล ADMIN ให้แสดงผลในข้อมูลดิจิทลั ส่วนแผนที
มาตราส่วน 1:4000 ให้แสดงแนวเขตการปกครองในชันข้อมูล MUNISAN เท่านัน
2) แผนทีลดรู ป มาตราส่วน 1:15,000 หรื อมาตราส่วนอืน ให้แสดงแนวเขตการปกครอง และแนวเขต
ตามกฎหมายอืนๆทุกชันข้อมูล
3) เขตผัง เมื อ งรวมให้ แ สดงในแผ่ น สารบัญ แผนที
4) การแสดงผลเส้นเขตการปกครองในแผนที ในกรณี ทีเป็ นเส้นร่ วมให้แสดงเส้นทีมีความ สําคัญกว่า
เช่น เขตตําบลกับเขตเทศบาลให้แสดงเขตเทศบาล เขตเทศบาลกับเขตอําเภอให้แสดงเขตอําเภอ
เขตอําเภอกับเขตจังหวัดให้แสดงเขตจังหวัด ส่วนเขตตามกฎหมายอืนๆให้แสดงทุกเขต
8.3.2 การเขียนนามศัพท์
1) การเขียนชือหลักเขตเทศบาลให้ยดึ เกณฑ์ในการเขียนชือและหมายเลขกํากับ ดังนี
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- ให้เขียนชื อหลักเขตเทศบาลทุกหลัก ลงในแผนที เช่น “หลักเขตที 1” “หลักเขตที 2”
และใส่ชือเทศบาลบริ เวณกลางพืนทีเทศบาล โดยระบุอาํ เภอและจังหวัดของเทศบาลนัน
- กรณี ทีเป็ นหลักเขตร่ วมให้แสดงชือหลักเขตเทศบาลแรกและวงเล็บชือหลักเขตอืนไว้ดว้ ย
เช่น หลักเขตที 3 เทศบาลตําบลหนองกี และหลักเขตที 12 เทศบาลตําบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี ให้ใช้ชือ
ดังนี “หลักเขตที 3 (เทศบาลตําบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี ที 12)”
- แผนทีและคําอธิบายเขตตามประกาศฯในราชกิจจานุเบกษา อาจมีทงเลขไทยและเลขอารบิ
ั
ค
การเขียนเลขให้เขียนชือหลักเขตด้วยเลขอารบิค เท่านัน
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บทที 9
การตรวจสอบข้ อมูลกายภาพ หมุดหลักฐาน
การควบคุมการนําเข้าข้อมูลกายภาพและความถูกต้องของการจัดทําแผนที ให้ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของข้อมูลทีนําเข้าจากรู ปถ่ายทางอากาศตามการใช้สญ
ั ลักษณ์แผนทีและแผนผัง
การนําเข้าข้อมูล การเขียนนามศัพท์ รู ปแบบแผนที โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี
9.1 สัญลักษณ์
หมุดหลักฐานเพือการแผนทีทางราบ
หมุดหลักฐานเพือการแผนทีทางราบและทางดิง
หมุดหลักฐานผังเมืองรวม
หมุดควบคุมรู ปถ่ายทางอากาศ
9.2 เกณฑ์การตรวจสอบการนําเข้ าข้อมูล
9.2.1 การนําเข้าข้ อมูลเชิงเส้ น จะพิจารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี
ให้นาํ เข้าข้อมูลหมุดหลักฐานตาม TOR กําหนด
9.2.2 การนําเข้าข้ อมูล attribute จะพิจารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี
1) ให้นาํ เข้าข้อมูล ประเภทจุดควบคุม และเจ้าของหมุดหลักฐาน ให้ชดั เจน
2) ให้นาํ เข้าข้อมูลหมุดหลักฐานตาม TOR กําหนด
9.3 การแสดงผลข้ อมูล
9.3.1 การแสดงผลข้ อมูลแผนที
1) แสดงตําแหน่งหมุดหลักฐานทีได้รับจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเฉพาะในแผ่นสารบัญ
แผนทีมาตราส่วน 1: 4,000
2) แสดงผลตามสัญลักษณ์ในหัวข้อ 9.1
9.3.2 การเขียนนามศัพท์
ไม่ตอ้ งเขียนนามศัพท์กาํ กับสัญลักษณ์ตาํ แหน่งหมุดหลักฐาน
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บทที 10
การตรวจสอบข้ อมูลกายภาพ เส้ นชันความสู ง
การควบคุมการนําเข้าข้อมูลกายภาพและความถูกต้องของการจัดทําแผนทีให้ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของข้อมูลทีนําเข้าจากรู ปถ่ายทางอากาศตามการใช้สญ
ั ลักษณ์แผนทีและแผนผัง
การนําเข้าข้อมูลการเขียนนามศัพท์ รู ปแบบแผนที โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี
10.1 สัญลักษณ์
เส้นชันความสูง

เส้นชันความสูงของแอ่ง

10.2 เกณฑ์การตรวจสอบการนําเข้ าข้อมูล
10.2.1 การนําเข้าข้ อมูลเชิงเส้ น จะพิจารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี
1) บริ เวณทีมีการเปลียนแปลงเส้นชันความสูง มีเงือนไขการนําเข้าข้อมูล ดังนี
- ทีราบใช้ระยะห่างตาม TOR กําหนด
- ทีสูงชันมาก เช่น บริ เวณเขาหินปูน ใช้ช่วงชันความสูงหลัก 10 เมตร 20 เมตร หรื อ 50 เมตร
หรื อตามดุลยพินิจ เช่น ถ้าระยะห่างในแผนทีน้อยกว่า 0.5 ม.ม. ให้เว้นการนําเข้าตามช่วงชันเดิมและ
การนําเข้าเส้นย่อย โดยเปลียนค่าช่วงชันความสูง และนําเข้าเฉพาะเส้นหลัก โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที
ผูร้ ับผิดชอบให้ความเห็นก่อน
2) บริ เวณทีไม่มกี ารเปลียนแปลงช่วงชันความสูงให้นาํ เข้าตาม TOR กําหนด
3) เส้นชันความสูงของแอ่ง ( Depression Contour ) ลักษณะของเส้นมีเส้นตังฉากอยูภ่ ายใน
ห่างกันประมาณ 1 ซ.ม. สูง 1 ม.ม.
10.2.2 การนําเข้าข้ อมูล attribute จะพิจารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี
1) ให้นาํ เข้ารหัสประเภทเส้นชันความสูงตาม Database Design กําหนด
10.3 การแสดงผลข้ อมูล
10.3.1 การแสดงผลข้ อมูลแผนที
การแสดงผลข้อมูลแผนทีให้แสดงผลตามสัญลักษณ์ในหัวข้อ 10.1
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10.3.2 การเขียนนามศัพท์
1) การเขียนค่ากํากับเส้นชันความสูง ให้เขียนตัวเลขในแนวเฉียงชีไปหาจุดสูงสุดจากด้านล่าง
สู่ดา้ นบน จากซ้ายไปขวา หรื อจากขวาไปซ้าย โดยเลือกบริ เวณทีวงรอบมีความห่ างพอเหมาะ
ตัวเลขอยู่กึงกลางแนวเส้น และการเรี ยงลําดับตัวเลขต้องระวังมิให้ตวั เลขอยู่ในทิศทางกลับหัว
2) เส้นชันความสูงของแอ่ง ( Depression Contour )ให้เขียนค่าเส้นชันความสูงของแอ่ง
ให้ตวั เลขอยูก่ ึงกลางแนวเส้น ตัวเลขความสูงของแอ่งเขียนจากบนลงล่าง
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บทที 11
การตรวจสอบข้ อมูลกายภาพจุดความสู ง
การควบคุมการนําเข้าข้อมูลกายภาพและความถูกต้องของการจัดทําแผนที ให้ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของข้อมูลทีนําเข้าจากรู ปถ่ายทางอากาศตามการใช้สญ
ั ลักษณ์แผนทีและแผนผัง
การนําเข้าข้อมูล การเขียนนามศัพท์ รู ปแบบแผนที โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี
11.1 สัญลักษณ์

190.5
การแสดงผลข้อมูลจุดความสู ง

11.2 เกณฑ์การตรวจสอบการนําเข้ าข้อมูล
11.2.1 การนําเข้าข้ อมูลเชิงเส้ น จะพิจารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี
1) ให้นาํ เข้าข้อมูลระดับความสูง ณ จุดสูงสุด หรื อตําสุดของวงเส้นชันความสูงบนภูมปิ ระเทศ
ทีเหมาะสม
11.2.2 การนําเข้าข้ อมูล attribute จะพิจารณาการดําเนินการตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี
1) ให้นาํ เข้าข้อมูลระดับความสูง และประเภทจุดความสูง ตาม Database Design
11.3 การแสดงผลข้ อมูล
11.3.1 การแสดงผลข้ อมูลแผนที
1) แสดงสัญลักษณ์ ณ จุดสูงสุด และจุดทีเหมาะสม
2) ให้ระบุค่าความสูง โดยมีทศนิยม 1 ตําแหน่ง
11.3.2 การเขียนนามศัพท์
ให้เขียนนามศัพท์ตามสัญลักษณ์ทีกําหนด
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บทที 13
การตรวจสอบข้ อมูลการจัดพิมพ์แผนที
การจัดพิมพ์แผนทีให้ตรวจสอบความถูกต้องของรู ปแบบแผนที โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี
13.1 รูปแบบแผนทีมาตราส่ วน 1: 4,000
แผนทีกายภาพ มาตราส่วน 1 : 4,000 มี 4 ประเภท คือ
- แผนทีกายภาพ ชนิดสี
- แผนทีกายภาพ ชนิดขาว - ดํา
- แผนทีออโธโฟโต ชนิดสี มีขอ้ มูลเวกเตอร์ซอ้ นทับ
- แผนทีออโธโฟโต ชนิดขาว - ดํา มีขอ้ มูลเวกเตอร์ซอ้ นทับ
รายละเอียดของการจัดทําแผนทีแต่ละประเภท ดังนี
1) แผนทีกายภาพ ชนิดสี
เนือหาแผนทีแสดงข้อมูลกายภาพการใช้ประโยชน์อาคารและทีดิน แสดงสีและสัญลักษณ์
ตามมาตรฐานทีกําหนด
2) แผนทีกายภาพ ชนิดขาว – ดํา
เนื อหาแผนทีแสดงลายเส้นขอบเขตการใช้ประโยชน์เป็ นสีดาํ ไม่ระบายสีการใช้ประโยชน์
อาคารและทีดิน เนื อหาข้อมูลภายในเป็ นสีขาว-ดํา
3) แผนทีออโธโฟโต ชนิดสี มีขอ้ มูลเวกเตอร์ซอ้ นทับ
เนื อหาข้อมูลประกอบด้วยภาพออโธโฟโตสี มีขอ้ มูลเวกเตอร์ซอ้ นทับ เส้นสีเหลืองแสดง
ขอบเขตอาคาร เส้นสีสม้ แสดงเส้นชันความสูง เส้นสีฟ้าแสดงแหล่งนํา ตัวอักษรกํากับชืออาคาร
เป็ นสีแดง ไม่ลงรายละเอียดเขตการปกครอง
4) แผนทีออโธโฟโต ชนิดขาว - ดํา มีขอ้ มูลเวกเตอร์ซอ้ นทับ
เนื อหาข้อมูลแสดงภาพออโธโฟโตชนิดขาว-ดํามีขอ้ มูลเวกเตอร์ซอ้ นทับ ตัวอักษรเป็ นสีดาํ
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รู ปแบบมาตรฐานของกรอบระวางแผนที มาตราส่ วน 1:4,000
WGS 1984
แผนทีผังเมืองรวม………………

UTM ZONE 47
หมายเลขระวางผัง 0000-0000
หมายเลขระวางแผนที (0000x0000)

รหัสจังหวัดตาม สทร.
ลําดับผังของจังหวัดนัน ๆ
หมายเลขระวางผัง
หมายเลขระวางแผนที

00

00000 m.N.

ขีดแสดงค่าพิกดั UTM ทุก 500 เมตร
ขีดแสดงค่าพิกดั UTM ทุก 500 เมตร
00000 m.E.

0

0

500

1000 เมตร

คําอธิบาย
1) การพิมพ์ขอ้ มูลมาตราส่วน 1:4,000 ให้ครอบคลุมพืนที 2 กม.x 2 กม.
2) มุมบนด้านซ้ายของกรอบแผนที พิมพ์ชือประเภทแผนที เช่น “ แผนทีผังเมืองรวม…. ”
“ แผนทีผังเมืองรวมเทศบาลตําบล …. ” เป็ นต้น
3) ถ้าเป็ นผังเมืองรวมทีมีชือเดียวกับจังหวัด ไม่ตอ้ งใส่คาํ ว่า จังหวัด....ต่อท้าย
4) ถ้าเป็ นผังเมืองรวมของอําเภออืนๆ ใส่คาํ ว่า จังหวัด….(ชือจังหวัด) ต่อท้ายด้วย
5) มุมบนด้านขวาของกรอบแผนทีจะพิมพ์คาํ ว่า “หมายเลขระวางผัง 0000 - 00”
- 00 สองตัวแรก คื อ รหั ส จัง หวัด ตามสํา นั ก ทะเบี ย นราษฎร์ (สทร.)
- 00 สองตัวถัดมา คือ หมายเลขลําดับผังของจังหวัดนันๆ (ในกรณี ดาํ เนินการพืนที
เต็มจังหวัดให้ใส่ตวั เลข 00)
- 0000 สีตัวสุดท้าย คือ หมายเลขระวางผัง Running Number ตังแต่แผ่นที 1, 2, 3….,
11, 12,13,… , 100, 101, 102, 103,…, 1000, 1001, 1002, 1003,…, 9999 ไม่ตอ้ งมี หมายเลข “ 0 ”
นําหน้า
กรมโยธาธิ การและผังเมือง
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- (0000 x 0000) หมายเลขระวางแผนที มาตราส่วน1:4000 ระบุตามมาตราฐานระวางแผนที
6) ระบุพนหลั
ื กฐานทางราบด้วยตัวอักษรสีแดงมุมบนด้านซ้าย ด้านบนของชือประเภทแผนที
7) ระบุระบบพิกดั UTM Zone ด้วยตัวอักษรสี แดงมุมบนด้านขวา ด้านบนของหมายเลข
ระวางแผนที
8) เครื องหมายบาร์โค้ดแสดงรายละเอียดเลขทีสัญญา หมายเลขระวางผัง
9) แสดงหมายเลขค่าพิกดั ทีกรอบแผนทีมุมล่างซ้ายทังแนวตัง (N) และแนวนอน (E)
10) แผ่นสารบัญ (INDEX) แผนทีการใช้อาคาร มาตราส่วน 1:4,000 ให้แสดงดังนี

- แสดงตําแหน่งหมุดหลักฐานชัน 1 และชัน 3 (หากมี) และหมุดอ้างอิงต่างๆ ตามบริ ษทั
ทีปรึ กษาจัดทําหรื อตามทีมีอยูจ่ ริ งในพืนที เช่น หลักหมุดผังเมืองฯ
- ให้ระบุขอ้ มูลรายละเอียดแผนที ด้านล่างขวาเหนือกรอบแผนทีแสดงเขตจังหวัด ดังนี
กรมโยธาธิ การและผังเมือง
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ข้อมูลกายภาพเพือการวางผังเมือง จัดทําโดยวิธีการ Digital Stereo Photogrammetry
จากภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่ วน 1: ………..
บินถ่ายระหว่าง …………...พ.ศ. …. - ………….พ.ศ. ….
สํารวจเสร็ จ เมือ ………….พ.ศ. ….
รู ปทรงรี
: เอเวอร์เรสต์
เส้นโครงแผนที
: ทรานสเวอร์สเมอร์เคเตอร์
พืนหลักฐานทางดิ ง : ระดับทะเลปานกลาง
พืนหลักฐานทางราบ : WGS 1984
ระบบพิกดั
: ยูทีเอ็ม โซน ..
ระดับสู งเป็ นเมตร
การเรี ยกหมายเลขระวางผัง
2 ตัวแรกหมายถึ ง รหัสจังหวัด
2 ตัวถัดมาหมายถึงรหัสผัง
ลําดับสุ ดท้ายหมายถึงหมายเลขแผ่น
หมายเลขระวางแผนทีใช้สําหรับสื บค้นข้อมูล

- กรอบแสดงทีตังของผังเมืองรวมในแผนทีแสดงเขตจังหวัด อําเภอ ทางด้านล่างขวา
ของแผ่นสารบาญ ให้แนวขอบของกรอบล่างอยูเ่ สมอกับตัวหนังสือ พ.ศ. …. ของการผลิต และ
ให้ระบายสีผงั เมืองรวมให้ชดั เจนและแตกต่างจากพืนที อืน ๆ ของจังหวัด
- หมายเลขระวางผังแสดงเฉพาะบริ เวณทีมีเนื อข้อมูลเท่ านัน อักษรแสดงหมายเลข
ให้อยู่กึงกลางระวาง
13.2 รูปแบบแผนที มาตราส่ วน 1: 10,000 - 1: 20,000
แผนที มาตราส่วน 1:10,000 ถึง 1: 20,000 มี 4 ประเภทคือ
- แผนทีเขตการปกครอง
- แผนทีการใช้ประโยชน์อาคาร
- แผนทีนามศัพท์ภูมิศาสตร์
- บริ เวณผังเมืองรวม (แผนทีออโธโฟโตสี มีขอ้ มูลเวกเตอร์ซอ้ นทับ)
รายละเอียดของการจัดทําแผนทีแต่ละประเภท ดังนี
1. แผนทีเขตการปกครอง
เนื อหาข้อมูลแสดงเส้นทางคมนาคม แหล่งนํา สิงก่อสร้างทัวไป ตามสัญลักษณ์ทีกําหนด
เขตปกครองทีปรากฏในเขตจัดจ้าง ได้แก่ เขตจังหวัด เขตอําเภอ เขตเทศบาล เขตตําบล เขตผังเมืองรวม
และเขตอืนๆ ตามกฎหมาย เช่น เขตป่ าสงวนแห่งชาติ แสดงด้วยสัญลักษณ์ทีกําหนด มีขอ้ ความด้านบน
กลางของกรอบแผนทีเป็ น “ แผนทีเขตการปกครอง ”
2. แผนทีการใช้ประโยชน์อาคาร
กรมโยธาธิ การและผังเมือง
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เนื อหาข้อมูลแสดงเส้นทางคมนาคม แหล่งนํา อาคารและสิงก่อสร้างทัวไปตามมาตรฐานสี
และสัญลักษณ์ทีกําหนด รวมทังเขตการปกครองทีปรากฏในเขตจัดจ้างและเขตอืนๆ ตามกฎหมาย
มีขอ้ ความด้านบนกลางของกรอบแผนทีเป็ น “ แผนทีการใช้ประโยชน์อาคาร”
3. แผนทีนามศัพท์ภูมิศาสตร์
เนื อหาข้อมูลแสดงเส้นทางคมนาคม แหล่งนํา และสิงก่อสร้างทัวไป ตามสัญลักษณ์ทีกําหนด
รวมทังเขตการปกครองทีปรากฏในเขตจัดจ้างกําหนดให้จดั เรี ยงเลขหมาย (Ref. Lot) แสดงนามศัพท์
ภูมิศาสตร์ 4 ประเภทคือ
1) ทีโล่งเพือการนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อม
2) สถาบันการศึกษา
3) สถาบันศาสนา
4) สถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
กําหนดให้เรี ยงลําดับจากด้านซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง ใช้วงกลมแสดงตําแหน่งโดยมี
ตัวเลขกํากับไว้ (ให้ตวั เลขกับวงกลมอยูใ่ กล้เคียงกันให้มากทีสุด) ตําแหน่งตัวเลขอยูบ่ ริ เวณกลางอาคาร
หรื อกลุ่มอาคาร สําหรับคําอธิบายตัวเลขให้อยูใ่ นส่วนขยายความแผนที มีขอ้ ความด้านบนกลางของ
กรอบแผนทีเป็ น “ แผนทีนามศัพท์ภูมศิ าสตร์”
4. บริ เวณผังเมืองรวม (แผนทีออโธโฟโตสี มีเวกเตอร์ซอ้ นทับ)
เนื อหาข้อมูลประกอบด้วยภาพออโธโฟโตสี มีเวกเตอร์ซอ้ นทับเส้นสีเหลืองแสดงขอบเขต
อาคาร เส้นสีแดงแสดงรายละเอียดเส้นทาง เส้นสี สม้ แสดงเส้นชันความสูง เส้นสีฟ้าแสดงแหล่งนํา
ตัวอักษรแสดงนามศัพท์เป็ นสีแดง ไม่แสดงผลชันข้อมูล Landclas สําหรับแผนทีออโธโฟโตชนิด
ขาว -ดํา แสดงรายละเอียดและตัวอักษรเป็ นสีดาํ มีขอ้ ความด้านบนกลางของกรอบแผนทีเป็ น
“บริ เวณผังเมืองรวม…..”
คําอธิบายแผนที มาตราส่ วน 1:10,000-1:20,000
1) พิกดั มุมระวางล่างซ้ายต้องมีค่าเดียวกับขอบระวางในแผนทีมาตราส่วน 1:4,000
2) กรณี แผนที 2 แผ่นต่อกันให้ตรวจสอบ ขอบระวางของทังสองแผ่นต่อเนืองกันเป็ นแผนที
ระวางเดียวกัน รวมทังตรวจสอบค่าพิกดั มุมระวางของทังสองแผ่นให้มีความต่อเนืองกัน
3) หากมีพนที
ื ผังเมืองรวมต่อเนืองกัน (ติดกัน) ให้ใช้แผนทีมาตราส่วนเดียวกัน
4) การบอกทิศทางบริ เวณขอบระวางต้องให้ลกู ศรอยูช่ ิดขอบระวางและตําแหน่งของจุดหมาย
ปลายทางต้องมีความสําคัญเท่ากับพืนทีจัดจ้าง โดยบอกทิศทางเฉพาะถนนสายหลักเท่านัน
5) ไม่แสดงสิ งก่อสร้างทัวไป ลงในแผนทีลดรู ป ยกเว้นสะพาน (คอนกรี ต, ไม้) เขือน
6) แนวสายส่ งไฟฟ้ าศัก ย์สูงไม่ตอ้ งแสดงตําแหน่ งเสาฯ
7) การวางตัวอักษรหลักเขตเทศบาลให้วางอยูด่ า้ นนอกของเขตเทศบาล ใส่ชือเทศบาลภายใน
ขอบเขตเทศบาล ส่วนเขตปกครองอืนให้ลงชือกํากับไว้ดว้ ย รวมทังระบุดว้ ยว่าอยูใ่ นอําเภอ
กรมโยธาธิ การและผังเมือง
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จังหวัดใด กรณี มีเขตปกครองหลายเขตต้องระบุรายละเอียดให้ครบทุกเขต
8) การแสดงชืออาคารในกลุ่มอาคาร ให้แสดงชือการใช้ประโยชน์หลักเท่านัน ไม่ตอ้ งแสดงชือ
ทุกอาคาร ยกเว้นกรณี แต่ละอาคารใช้ประโยชน์ต่างกันต้องแสดงชือทุกอาคาร เช่น กลุม่ อาคารศูนย์
ราชการ ต้องแสดงชือทุกอาคาร
9) ระบบประปาหมู่บา้ นขนาดใหญ่ให้ลงตําแหน่งในแผนทีนามศัพท์ ส่วนระบบนําสะอาดประจํา
หมู่บา้ นไม่ลงแผนทีนามศัพท์ฯ
10) การลงนามศัพท์ในหมวดสาธารณูปโภค ถึงแม้จะเป็ นหน่วยงานของเอกชน เช่น บริ ษทั TOT
ต้องลงให้ครบถ้วน
11) การแสดงแนวเขตปกครองใน 1:10,000 - 1:20,000 ให้แสดงแนวเขตปกครองทีใหญ่ทีสุด
เพียงเส้นเดียวเท่านัน ในเขตเทศบาลห้ามมีเขตปกครองอืน หากเปลียนพืนทีการปกครองใหม่ให้ใส่ชือ
เขตปกครองกํากับด้วย
13.2.1 แผนทีมาตราส่ วน 1: 10,000 - 1: 20,000 แบบแผ่น
ส่ วนประกอบของแผนที แบ่งออกได้ 11 ส่วน ดังหมายเลขกํากับในตัวอย่างรู ปแบบ
แผนทีทัง 3 แบบ ดังนี
(1) ชือประเภทของแผนที
ประเภทแผนที
แผนทีเขตการปกครอง
แผนทีการใช้ ประโยชน์อาคาร
แผนทีนามศัพท์ ภูมศิ าสตร์
แผนทีออโธโฟโตสี มีข้อมูลเวกเตอร์ ซ้อนทับ

ชือประเภทของแผนที
แผนทีเขตการปกครอง
แผนทีการใช้ ประโยชน์อาคาร
แผนทีนามศัพท์ ภูมศิ าสตร์
บริเวณผังเมืองรวม

(2) Bar Scale และมาตราส่วนแสดงหน่วย เช่น มาตราส่วน 1: 10,000
กําหนด Bar Scale ตามขนาดมาตราส่วนของแผนทีทีผลิต ดังนี
แบบที 1 Bar Scale สําหรับ มาตราส่วน 1 : 10,000
มาตราส่วน 1 : 10,000

แบบที 2 Bar Scale สําหรับมาตราส่วน 1 : 15,000
มาตราส่วน 1 : 15,000
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แบบที 3 Bar Scale สําหรับมาตราส่วน 1 : 20,000
มาตราส่วน 1 : 20,000

(3) สัญลักษณ์ ( Symbols)
แผนทีเขตการปกครอง
เครืองหมาย
แนวเขตผังเมืองรวม
เขตจังหวัด
เขตอําเภอ
เขตตําบล
เขตเทศบาล
เขตป่ าสงวนแห่ งชาติ
เขตป่ าไม้ถาวรตามมติ ครม.
ถนนคอนกรี ต ถนนลาดยาง
ถนนลูกรัง ถนนพืนอ่อน
ทางเดิน ทางดิน ทางเกวียน
ทางรถไฟ
สะพานคอนกรี ต
สะพานไม้
แนวสายส่งไฟฟ้ าศักย์สูง
แม่นาํ คลอง ห้วย มีนาตลอดปี
ํ
ทางนํา คลอง ห้วย มีนาไม่
ํ ตลอดปี
คลองส่งนํา
บ่อ หนอง มีนาตลอดปี
ํ

บ่อ หนอง มีนาไม่
ํ ตลอดปี
ทีลุ่ม

เครืองหมาย
แนวเขตผังเมืองรวม
เขตจังหวัด
เขตอําเภอ
เขตตําบล
เขตเทศบาล
เขตป่ าสงวนแห่งชาติ
เขตป่ าไม้ถาวรตามมติ ครม.
ถนนคอนกรี ต ถนนลาดยาง
ถนนลูกรัง ถนนพืนอ่อน
ทางเดิน ทางดิน ทางเกวียน
ทางรถไฟ
สะพานคอนกรี ต
สะพานไม้

แนวสายส่งไฟฟ้ าศักย์สูง
แม่นาํ คลอง ห้วย มีนาตลอดปี
ํ
ทางนํา คลอง ห้วย มีนาไม่
ํ ตลอดปี
คลองส่งนํา
บ่อ หนอง มีนาตลอดปี
ํ
บ่อ หนอง มีนาไม่
ํ ตลอดปี
ทีลุ่ม

แบบที 2 สําหรับการวางสัญลักษณ์แบบแนวนอน

แบบที 1 สําหรับการวางสัญลักษณ์แบบแนวตัง
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แผนทีการใช้ประโยชน์อาคาร
เครืองหมาย
แนวเขตผังเมืองรวม
เขตจังหวัด
เขตอําเภอ
เขตตําบล
เขตเทศบาล
เขตป่ าสงวนแห่ งชาติ
เขตป่ าไม้ถาวรตามมติ ครม.
ถนนคอนกรี ต ถนนลาดยาง
ถนนลูกรัง ถนนพืนอ่อน
ทางเดิน ทางดิน ทางเกวียน
ทางรถไฟ
สะพานคอนกรี ต
สะพานไม้
แนวสายส่งไฟฟ้ าศักย์สูง
เส้นชันความสูง
แม่นาํ คลอง ห้วย มีนาตลอดปี
ํ
ทางนํา คลอง ห้วย มีนาไม่
ํ ตลอดปี
คลองส่งนํา
บ่อ หนอง มีนปาตลอดปี
ํ
บ่อ หนอง มีนาไม่
ํ ตลอดปี
เพาะเลียงสัตว์นาํ
ทีลุ่ม
นา
สวน ไร่
ป่ า

ประเภทการใช้ อาคาร

เครืองหมาย
แนวเขตผังเมืองรวม
เขตจังหวัด
เขตอําเภอ
เขตตําบล
เขตเทศบาล
เขตป่ าสงวนแห่ งชาติ
เขตป่ าไม้ถาวรตามมติ ครม.
ถนนคอนกรี ต ถนนลาดยาง
ถนนลูกรัง ถนนพืนอ่อน
ทางเดิน ทางดิน ทางเกวียน
ทางรถไฟ
สะพานคอนกรี ต
สะพานไม้

แนวสายส่งไฟฟ้ าศักย์สูง
เส้นชันความสูง
แม่นาํ คลอง ห้วย มีนาตลอดปี
ํ
ทางนํา คลอง ห้วย มีนาไม่
ํ ตลอดปี
คลองส่งนํา
บ่อ หนอง มีนาตลอดปี
ํ
บ่อ หนอง มีนาไม่
ํ ตลอดปี
เพาะลียงสัตว์นาํ
ทีลุ่ม
นา
สวน ไร่
ป่ า

ทีอยูอ่ าศัย
พาณิ ชยกรรม
ทีอยูอ่ าศัยกึงพาณิ ชยกรรม
อุตสาหกรรม
คลังสินค้า
สถาบันราชการ การสาธารณสุข
สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา
อนุรักษ์เพือศิลปะและวัฒนธรรมไทย
เกษตรกรรม
นันทนาการ

แบบที 2 สําหรับการวางสัญลักษณ์แบบแนวนอน

ประเภทการใช้ อาคาร
ทีอยูอ่ าศัย
พาณิชยกรรม
ทีอยูอ่ าศัยกึงพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม
คลังสินค้า
สถาบันราชการ การสาธารณสุข
สาธารณูปโภค
สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา
อนุรักษ์เพือศิลปะและวัฒนธรรมไทย
เกษตรกรรม
นันทนาการ

แบบที 1 สําหรับการวางสัญลักษณ์แบบแนวตัง
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แผนทีนามศัพท์ภูมิศาสตร์
เครืองหมาย
แนวเขตผังเมืองรวม
เขตจังหวัด
เขตอําเภอ
เขตตําบล
เขตเทศบาล
เขตป่ าสงวนแห่ งชาติ
เขตป่ าไม้ถาวรตามมติ ครม.
ถนนคอนกรี ต ถนนลาดยาง
ถนนลูกรัง ถนนพืนอ่อน
ทางเดิน ทางดิน ทางเกวียน
ทางรถไฟ
สะพานคอนกรี ต
สะพานไม้
แนวสายส่งไฟฟ้ าศักย์สูง
แม่นาํ คลอง ห้วย มีนาตลอดปี
ํ
ทางนํา คลอง ห้วย มีนาไม่
ํ ตลอดปี
คลองส่งนํา
บ่อ หนอง มีนาตลอดปี
ํ
บ่อ หนอง มีนาไม่
ํ ตลอดปี
ทีลุ่ม

เครืองหมาย
แนวเขตผังเมืองรวม
เขตจังหวัด
เขตอําเภอ
เขตตําบล
เขตเทศบาล
เขตป่ าสงวนแห่ งชาติ
เขตป่ าไม้ถาวรตามมติ ครม.
ถนนคอนกรี ต ถนนลาดยาง
ถนนลูกรัง ถนนพืนอ่อน
ทางเดิน ทางดิน ทางเกวียน
ทางรถไฟ
สะพานคอนกรี ต
สะพานไม้

แนวสายส่งไฟฟ้ าศักย์สูง
แม่นาํ คลอง ห้วย มีนาตลอดปี
ํ
ทางนํา คลอง ห้วย มีนาไม่
ํ ตลอดปี
คลองส่งนํา
บ่อ หนอง มีนาตลอดปี
ํ
บ่อ หนอง มีนาไม่
ํ ตลอดปี
ทีลุ่ม

แบบที 2 สําหรับการวางสัญลักษณ์แบบแนวนอน

แบบที 1 สําหรับการวางสัญลักษณ์แบบแนวตัง
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(4) ทิศเหนือ
เหนือ
ตะวันตก

ตะวันออก
ใต้

รู ปแบบของทิศเหนือจะเหมือนกันทุกประเภทแผนทีและทุกมาตราส่วน
(5) ตราสัญลักษณ์กรมโยธาธิการและผังเมือง

(6) ส่วนขยายความแผนที
ส่วนขยายความแผนที จะมีเฉพาะแผนทีนามศัพท์ภูมิศาสตร์เท่านัน
รายชือนามศัพท์ ภูมศิ าสตร์ ผังเมืองรวม………….จังหวัด……….
1. ทีโล่งเพือการนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ งแวดล้อม
1.1 …………
1.2 …………
2. สถาบันการศึกษา
2.1 ………………
2.2 …………
3. สถาบันศาสนา
3.1 ……………..
3.2 …………
4. สถาบันราชการ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
4.1 ……………..
4.2 …………
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(7) ชือผังเมืองรวม
การบอกชือของผังเมืองรวม (ทีจัดจ้างฯ) ตามด้วยจังหวัดของผังเมืองรวมนันๆ เช่น
ผังเมืองรวมเทศบาลตําบลองค์รักษ์
จังหวัดนครนายก

(8) ระบุวนั ทีสํารวจ เสร็ จสิ นเมือใด
เป็ นการบอกถึง ณ เวลาทีเสร็ จสินการสํารวจข้อมูลภาคสนาม มีรูปแบบดังนี
สํารวจเสร็ จ เมือเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ….

(9) Index แสดงกรณี ทีมีแผนที 2 แผ่นต่อกัน
เป็ นดัชนีอา้ งอิงเพือบอกให้ผใู้ ช้ทราบว่าผังเมืองรวมนี มีมากกว่า 1 แผ่น และผูใ้ ช้กาํ ลังใช้
แผนทีแผ่นใดอยู่ โดยในกรอบหมายเลขใดเลขหนึงจะมีการระบายสีเป็ นแนวทแยงขวา เพือบอก
ให้ทราบสถานะ เช่น
1

2

หมายเหตุ: ดัชนีนีจะปรากฏเมือเป็ นการผลิตแผนทีแบบ 2 แผ่นต่อกันเท่านัน
(10) ระบบพิกดั ทีใช้
ระบบพิกดั ทีใช้แสดงเป็ นระบบ UTM หน่ วยเป็ น เมตร โดยมีการแสดงค่าพิกดั เต็ม
บริ เวณมุมล่างซ้าย และมีขีดแสดงค่าพิกดั UTM ทุก 1,000 เมตร รอบกรอบในของแผนที
(11) เนือข้อมูลแผนที
เป็ นบริ เวณใช้สาํ หรับวาดข้อมูลแผนที โดยเนื อหาข้อมูลจะสอดคล้องกับชุดสัญลักษณ์
ทีปรากฎด้านข้างหรื อด้านล่างของแผนที
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รู ปแบบการวางแผนทีมี 3 รู ปแบบ คือ
- แผนทีแบบพิมพ์แนวตัง มีส่วนประกอบแผนทีอยูด่ า้ นข้าง (ตามแบบที 1)
- แผนทีแบบพิมพ์แนวตัง มีส่วนประกอบแผนทีอยูด่ า้ นล่าง (ตามแบบที 2)
- แผนทีแบบพิมพ์แนวนอน มีส่วนประกอบแผนทีอยูด่ า้ นข้าง (ตามแบบที 3)

แผนที……………….(1)……………...
มาตราส่ วน1:10,000

(2)
เครืองหมาย

(4)

(3)

เนือข้อมูลแผนที (11)

0000000 m.N.

ขีดแสดงค่าพิกดั UTM ทุก 1000 เมตร
ผังเมื องรวม……..
จังหวัด……

(7)

LOGO DPT
สํารวจเสร็จ เมือ……

(8)

(5)
ขีดแสดงค่าพิกดั UTM ทุก 1000 เมตร

1

000000 m.E. 01
รายชือ ………………….

2

(9)

02

(10)

ส่ วนขยายความ (6)

แบบที 1 แผนทีแบบพิมพ์แนวตัง มีส่วนประกอบแผนทีอยูด่ า้ นข้าง
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แผนที……………….(1)……………...
มาตราส่ วน1:10,000

(2)

(4)

0000000 m.N.

ขีดแสดงค่าพิกดั UTM ทุก 1000 เมตร

เนือข้อมูลแผนที (11)
(10)

ขีดแสดงค่าพิกดั UTM ทุก 1000 เมตร

(7)

000000 m.E. 01
เครื องหมาย

(3)

02
ประเภท …..

(3)

(3)

(5)

ผังเมื องรวม……..
จังหวัด……

(8)
LOGO DPT
สํารวจเสร็จ เมือ……
1

(9)

2

รายชือ ……..…… (ถ้ามีขอ้ ความขยายต่อท้าย)

ส่ วนขยายความ (6)

แบบที 2 แผนทีแบบพิมพ์แนวตัง มีส่วนประกอบแผนทีอยูด่ า้ นล่าง
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000000 m.E.
01

ขีดแสดงค่าพิกดั UTM ทุก 1000 เมตร

ขีดแสดงค่าพิกดั UTM ทุก 1000 เมตร

เนือข้ อมูลแผนที (11)

(4)

02

แผนที……………….(1)……………...

(9)

1

2

LOGO DPT

สํารวจเสร็จ เมือ……

(3)

(3)
ผังเมือ งรวม……..
จังหวัด ……

ประเภท …..

เครืองหมาย

มาตราส่ วน1:10,000

(10)

(8)

(5)

(7)

(2)

ส่ วนขยายความ (6)

รายชือ ……..…… (ถ้ ามีข้อความขยายต่อท้ าย)
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แบบที 3 แผนทีแบบพิมพ์แนวนอน มีส่วนประกอบแผนทีอยูด่ า้ นข้าง

กรมโยธาธิ การและผังเมือง
มิถุนายน 2554
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13.2.2 แผนทีมาตราส่ วน 1: 15,000 แบบรวมเล่ม
แผนทีมาตราส่วน 1: 15,000 แบบรวมเล่ม มีรายละเอียด ดังนี
รูปแบบมาตรฐานของกรอบระวางแผนที มาตราส่ วน 1:15,000
WGS 1984
แผนที………………

UTM ZONE 47
หมายเลขระวางผัง 00-0000
(00000xx)

รหัสจังหวัดตาม สทร.
หมายเลขระวางผัง

หมายเลขระวางแผนทีมาตราส่ วน 1:15,000

00

00000 m.N.

ขีดแสดงค่าพิกดั UTM ทุก 2,000 เมตร
ขีดแสดงค่าพิกดั UTM ทุก 2,000 เมตร
00000 m.E.

0

0

1

2

4 กิโลเมตร

คําอธิบาย
1) การพิมพ์ขอ้ มูลมาตราส่วน 1:15,000 ให้ครอบคลุมพืนที 8 ก.ม. x 8 ก.ม.
2) มุมบนด้านซ้ายของกรอบแผนที พิมพ์ชือประเภทแผนที เช่น “ แผนทีจังหวัด…. ”
“ แผนทีนามศัพท์ภูมิศาสตร์จงั หวัด …. ” “ แผนทีเขตการปกครองจังหวัด …. ” เป็ นต้น
3) มุมบนด้านขวาของกรอบแผนทีจะพิมพ์คาํ ว่า “หมายเลขระวางผัง 00 - 0000”
- 00 สองตัวแรก คือ รหัสจังหวัด ตามสํานักทะเบียนราษฎร์ (สทร.)
- 0000 สีตัวสุดท้าย คือหมายเลขระวาง Running Number ตังแต่แผ่นที 1,2,3,….11, 12,
13,… , 100, 101, 102, 103,…, 1000, 1001, 1002, 1003,…, 9999 ไม่ตอ้ งมีหมายเลข “ 0 ” นําหน้า
- (00000 xx ) หมายเลขระวางแผนทีมาตราส่วน15,000 ตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
4) ระบุพนหลั
ื กฐานทางราบด้วยตัวอักษรสีแดงมุมบนด้านซ้าย ด้านบนของชือประเภทแผนที
กรมโยธาธิ การและผังเมือง
มิถุนายน 2554
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5)
แผนที
6)
7)
8)

ระบุระบบพิกดั UTM Zone ด้วยตัวอักษรสีแดงมุมบนด้านขวา ด้านบนของหมายเลขระวาง
เครื องหมายบาร์โค้ดแสดงรายละเอียดเลขทีสัญญา และหมายเลขระวาง
แสดงหมายเลขค่าพิกดั ทีกรอบแผนทีมุมล่างซ้ายทังแนวตัง (N) และแนวนอน (E)
แผ่นสารบัญ (INDEX) ให้แสดงเหมือนแผนทีมาตราส่วน 1:4,000

กรมโยธาธิ การและผังเมือง
มิถุนายน 2554

ภาคผนวก

กรมโยธาธิ การและผังเมือง
มิถุนายน 2554

ตาราง ก 1 เงือนไขการแปลงข้อมูลพืนฐานเป็ นข้อมูลการใช้ทีดินปัจจุบนั โดยรวม (CMPMJU)
No.
ชือ Coverage ทีเกียวข้องกับ CMPMJU
ความหมายของรหัส ตามฐานข้อมูล
DESCRIPTION CMPMJU AIRPORT BLDG CONSRV DUMP WATRMT LANDCLAS PIER HYDRO ROADEDGE RAILEDGE LAND_OWN
1
1000
1000
กลุ่มทีอยู่อาศัย
2
1000
1100
ทีพักอาศัย
3
1000
1102
บ้านพักพนักงานบริ ษทั พานิ ชยกรรม
4
1000
1103
บ้านพักพนักงานในอุตสาหกรรม
5
1000
1105
บ้านพักพนักงานรัฐวิสาหกิจ
6
1000
1200
1
วัง ตําหนัก และทีพระราชฐาน
7
1000
1300
1
บ้านพักข้าราชการ
8
1000
1800
ทีอยู่อาศัยอืน ๆ
9
1110
ทีอยู่อาศัยหนาแน่ นน้อย
10
1120
ทีอยู่อาศัยหนาแน่ นปานกลาง
11
1130
ทีอยู่อาศัยหนาแน่ นมาก
12
2000
2000
พาณิชยกรรม
13
2000
2100
สํานักงานและบริ ษทั โชว์รูมรถทีไม่มีบริ การซ่ อม
14
2000
2200
ธุ รกิจบริ การ
15
2000
2210
ตลาด
16
2000
2220
โรงแรม บังกะโล รี สอร์ ท เกสต์เฮาส์
17
2000
2230
ห้างสรรพสิ นค้า
18
2000
2240
ปัมนํามัน
19
2000
2250
ร้านขายแก๊ส ธุ รกิจบริ การแก๊ส
20
2000
2280
ธุ รกิจบริ การอืน ๆ
21
2000
2300
ธนาคารและสถาบันการเงิน
22
2000
2301
ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงรับจํานํา
23
2000
2302
ลิสซิ ง ธุ รกิจการเงินอืนๆ
24
2000
2400
ธุ รกิจนันทนาการ
25
2000
2410
โรงภาพยนตร์ ; โรงละครและโรงมโหรสพอืนๆ
กรมโยธาธิ การและผังเมือง
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ตาราง ก 1 เงือนไขการแปลงข้อมูลพืนฐานเป็ นข้อมูลการใช้ทีดินปัจจุบนั โดยรวม (CMPMJU) (ต่อ)
No.
ชือ Coverage ทีเกียวข้องกับ CMPMJU
ความหมายของรหัส ตามฐานข้อมูล
DESCRIPTION CMPMJU AIRPORT BLDG CONSRV DUMP WATRMT LANDCLAS PIER HYDRO ROADEDGE RAILEDGE LAND_OWN
26
2000
2420
ไนต์คลับ ; คาราโอเกะ ; คาเฟ่ ; อาบอบนวด
27
2000
2480
ธุ รกิจนันทนาการอืน ๆ
28
2000
2800
พาณิ ชยกรรมอืนๆหรื ออาคารประกอบการพาณิ ชยกรรม
29
3000
3000
อุตสาหกรรม
30
3000
4200
พาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรม
31
3000
4300
ทีพักอาศัยกึงอุตสาหกรรม
32
3000
3800
อุตสาหกรรมอืน ๆ หรื ออาคารประกอบการอุตสาหกรรม
33
3100
3100
อุตสาหกรรม
34
3100
3110
โรงงาน
35
3100
3120
โรงฆ่าสัตว์
36
3100
3130
อุตสาหกรรมทีเป็ นอันตราย
37
3100
3140
อุตสาหกรรมชุมชน
38
3300
3300
คลังสิ นค้า
39
3400
3400
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
40
4000
4000
การใช้ ประโยชน์ แบบผสม
41
4000
4100
ทีพักอาศัยกึงพาณิ ชยกรรม
42
4000
4110
ทีพักอาศัยกึงอาคารสํานักงาน
43
4000
4120
ทีพักอาศัยกึงธุ รกิจบริ การ
44
5000
5000
สาธารณูปโภค
45
5000
5110
17
ขอบถนน
46
5000
5120
13
ขอบทางรถไฟ
47
5000
5130
6
ท่าอากาศยาน
48
5000
5131
ลานจอด/วิง
49
5000
5132
ลานขึน/ลง
50
5000
5138
ลานอืน ๆ
51
5000
5197
พืนทีว่างในบริ เวณสนามบิน
52
5000
5140
6
ท่าเรื อ
กรมโยธาธิ การและผังเมือง

ก-2

ตาราง ก 1 เงือนไขการแปลงข้อมูลพืนฐานเป็ นข้อมูลการใช้ทีดินปัจจุบนั โดยรวม (CMPMJU) (ต่อ)
No.
ชือ Coverage ทีเกียวข้องกับ CMPMJU
ความหมายของรหัส ตามฐานข้อมูล
DESCRIPTION CMPMJU AIRPORT BLDG CONSRV DUMP WATRMT LANDCLAS PIER HYDRO ROADEDGE RAILEDGE LAND_OWN
53
5000
5141
ท่าเรื อนําลึก
54
5000
5142
ท่าเทียบเรื อขนส่ ง(คน สิ นค้า รถยนต์ )
55
5000
5143
ท่าเทียบเรื อประมง (แพปลา)
56
5000
5144
ท่าเรื อข้ามฟาก (ท่าเรื อท่องเทียว)
57
5000
5148
อืนๆ
58
5000
5150
6
สถานี ขนส่ ง ท่ารถประจําท้องถิน ท่ารถเมล์
59
5000
5160
6
สถานี รถไฟ
60
5000
5180
6
สถานี คมนาคมและขนส่ งอืนๆ คลังสิ นค้า ศูนย์กระจายสิ นค้า
61
5000
5200
6
โทรศัพท์
62
5000
5210
6
ทีทําการ
63
5000
5220
6
ชุมสาย
64
5000
5230
6
ทีทําการและชุมสาย
65
5000
5300
6
ไฟฟ้ า
66
5000
5310
6
ทีทําการ
67
5000
5320
6
สถานี ย่อย
68
5000
5330
6
ทีทําการและสถานี ย่อย
69
5000
5400
6
ประปา
70
5000
5410
6
ทีทําการ
71
5000
5420
6
สถานี สูบนํา โรงกรองนํา
72
5000
5430
6
ทีทําการและสถานี ยอ่ ย
73
5000
5440
ระบบประปาหมู่บา้ น
74
5000
5500
6
รักษาคุณภาพสิ งแวดล้อม
75
5000
5510
6
การจัดเก็บและก ําจัดขยะหรื อสิ งปฏิกลู มูลฝอย
76
5000
5511
ทีฝังกลบขยะ
77
5000
5512
ทีเผาขยะ
78
5000
5513
ทีกองขยะ
79
5000
5514
ทีพักขยะ
กรมโยธาธิ การและผังเมือง

ก-3

ตาราง ก 1 เงือนไขการแปลงข้อมูลพืนฐานเป็ นข้อมูลการใช้ทีดินปัจจุบนั โดยรวม (CMPMJU) (ต่อ)
No.
ชือ Coverage ทีเกียวข้องกับ CMPMJU
ความหมายของรหัส ตามฐานข้อมูล
DESCRIPTION CMPMJU AIRPORT BLDG CONSRV DUMP WATRMT LANDCLAS PIER HYDRO ROADEDGE RAILEDGE LAND_OWN
80
5000
5518
อืนๆ
81
5000
5520
6
การระบายนําและบําบัดนําเสี ย
82
5000
5521
บ่อเติมอากาศ
83
5000
5522
บ่อหมัก
84
5000
5523
บ่อผึง
85
5000
5528
อืนๆ
86
5000
5800
6
สาธารณูปโภคอืนๆ
87
6000
6000
สาธารณูปการ
88
6100
6100
2
สถาบันการศึกษา
89
6100
6105
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สถานรับเลียงเด็กก่อนเกณฑ์
90
6100
6110
2
โรงเรี ยนอนุ บาล
91
6100
6120
2
โรงเรี ยนประถมศึกษา
92
6100
6130
2
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
93
6100
6140
2
โรงเรี ยนทีมีระดับการศึกษาแบบผสม
94
6100
6141
2
อนุ บาล+ประถมศึกษา
95
6100
6142
2
อนุ บาล+ประถมศึกษา+มัธยมศึกษา
96
6100
6143
2
ประถมศึกษา+มัธยมศึกษา
97
6100
6150
2
ระดับอาชีวศึกษา
98
6100
6160
2
ระดับอุดมศึกษา
99
6100
6180
2
สถาบันการศึกษาอืน ๆ
100
6200
6200
3
สถาบันศาสนา
101
6200
6210
3
วัด
102
6200
6220
3
สํานักสงฆ์
103
6200
6230
3
โบสถ์คริ สต์
104
6200
6240
3
มัสยิด
105
6200
6250
3
ศาลเจ้า
106
6200
6260
3
ฌาปนสถาน
กรมโยธาธิ การและผังเมือง

ก-4

ตาราง ก 1 เงือนไขการแปลงข้อมูลพืนฐานเป็ นข้อมูลการใช้ทีดินปัจจุบนั โดยรวม (CMPMJU) (ต่อ)
No.
ชือ Coverage ทีเกียวข้องกับ CMPMJU
ความหมายของรหัส ตามฐานข้อมูล
DESCRIPTION CMPMJU AIRPORT BLDG CONSRV DUMP WATRMT LANDCLAS PIER HYDRO ROADEDGE RAILEDGE LAND_OWN
107
6200
6270
9995
4
สุ สาน
108
6200
6280
3
ศาสนสถานอืน ๆ
109
6300
6300
5
สถาบันราชการ
110
6300
6310
5
ศาลากลางจังหวัด
111
6300
6320
5
ทีว่าการอําเภอหรื อกิงอําเภอ
112
6300
6330
5
สํานักงานเทศบาล
113
6300
6340
5
สถานี ตาํ รวจ และสถานทีทีเกียวข้องกับราชการตํารวจ
114
6300
6350
5
สถานี ดบั เพลิง
115
6300
6360
5
ทีทําการไปรษณี ย์
116
6300
6370
5
ทัณฑสถาน
117
6300
6380
5
สถานทีราชการอืน ๆ
118
6300
6381
องค์กรอิสระของรัฐ
119
6300
6382
สถานทูต สถานกงสุ ล
120
6300
6383
หน่ วยงานต่างประเทศ
121
6300
11
ทีสงวนหวงห้ามของทางราชการและทางทหาร
122
6400
6400
รัฐวิสาหกิจ
123
6500
6500
การสาธารณสุ ข
124
6500
6510
สถานี อนามัยและศูนย์อนามัย
125
6500
6520
คลีนิค
126
6500
6530
โรงพยาบาล
127
6500
6580
การสาธาณสุ ขอืนๆ
128
6600
6600
ศิลปวัฒนธรรม
129
6600
6610
ศูนย์วฒั นธรรม
130
6600
6620
พิพิธภัณฑ์
131
6600
6630
ห้องสมุด
132
6600
6640
หอศิลป์
133
6600
6650
ศาลาประชาคม
กรมโยธาธิ การและผังเมือง
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ตาราง ก 1 เงือนไขการแปลงข้อมูลพืนฐานเป็ นข้อมูลการใช้ทีดินปัจจุบนั โดยรวม (CMPMJU) (ต่อ)
No.
ชือ Coverage ทีเกียวข้องกับ CMPMJU
ความหมายของรหัส ตามฐานข้อมูล
DESCRIPTION CMPMJU AIRPORT BLDG CONSRV DUMP WATRMT LANDCLAS PIER HYDRO ROADEDGE RAILEDGE LAND_OWN
134
6800
6800
สาธารณูปการอืน ๆ
6800
135
136
6800
137
7000
138
7100
139
7100
140
7100
141
7100
142
7100
143
7100
144
7100
145
7100
146
7100
147
7100
148
7100
149
7100
150
7100
151
7100
152
7100
153
7100
154
7200
155
7200
156
7220
157
7300
158
7300
159
7310
กรมโยธาธิ การและผังเมือง

6830

สถานสงเคราะห์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มูลนิ ธิเพือการศาสนา

6831

มูลนิ ธิอืนๆ ทีไม่ใช่เพือการศาสนา
พืนทีอนุรักษ์ ;ทีโล่ งและนันทนาการ
พืนทีอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม
พืนทีปฏิรูปทีดิน
ป่ าสงวนแห่ งชาติ
ป่ าบก
ป่ าชายเลน
ป่ าบกผสมป่ าชายเลน
เขตป่ าเพือการอนุ รักษ์
เขตป่ าเพือเศรษฐกิจ
เขตป่ าทีเหมาะสมเพือการเกษตร
อุทยานแห่ งชาติ
วนอุทยาน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ป่ าไม้ถาวรตามมติ ครม.
ป่ าไม้ชวคราว
ั
พืนทีกันออกจากป่ า
สวนป่ า
พืนทีอนุรักษ์ เพือศิลปะและวัฒนธรรมไทย
โบราณสถาน
อนุสรณ์ สถาน
นันทนาการ
สนามกอล์ฟ
สวนสาธารณะ

7100
7110
7120
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7130
7140
7150
7160
7170
7180

14
16

9140
7200
7210
7220
7300

7200
7210

8
8
9730
9732
10
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ตาราง ก 1 เงือนไขการแปลงข้อมูลพืนฐานเป็ นข้อมูลการใช้ทีดินปัจจุบนั โดยรวม (CMPMJU) (ต่อ)
No.
ชือ Coverage ทีเกียวข้องกับ CMPMJU
ความหมายของรหัส ตามฐานข้อมูล
DESCRIPTION CMPMJU AIRPORT BLDG CONSRV DUMP WATRMT LANDCLAS PIER HYDRO ROADEDGE RAILEDGE LAND_OWN
160
7310
7310
สวนสาธารณะ จุดบริ การนักท่องเทียว
161
7311
สวนสาธารณะระดับภาค เมือง
162
7312
สวนสาธารณะระดับชุมชน
163
7313
สวนสาธารณะระดับย่านชุมชน
164
7320
7320
7
การกีฬา
165
7320
7322
7
สนามกีฬากลางแจ้งทีมีอฒั จันทร์
166
7320
7323
7
สนามกีฬาในร่ ม
167
7320
7324
7
สนามกีฬากลางแจ้งและสนามกีฬาในร่ ม
168
7320
7330
7
สวนสัตว์
169
7320
7340
7
สวนสนุ ก
170
7321
7321
สนามกีฬากลางแจ้งทีไม่มีอฒั จันทร์
171
7380
7380
นันทนาการอืนๆ
172
8000
เกษตรกรรม
173
8100
พืนทีกสิ กรรม
174
8100
8110
นา
175
8100
8120
ไร่
176
8100
8130
สวน
177
8100
8140
ไร่ นาสวนผสม
178
8100
8150
นาเกลือ
179
8100
8180
เรื อนเพาะชํา
180
8100
8190
ยุง้ ฉาง
181
8100
8800
พืนทีเกษตรกรรมอืน ๆ
182
8200
พืนทีเพาะเลียงสั ตว์ นํา
183
8200
การประมง
184
8200
8200
พืนทีเพาะเลียงสัตว์นาํ
185
8300
8300
การปศุสัตว์
186
8300
8310
คอกปศุสัตว์
กรมโยธาธิ การและผังเมือง
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ตาราง ก 1 เงือนไขการแปลงข้อมูลพืนฐานเป็ นข้อมูลการใช้ทีดินปัจจุบนั โดยรวม (CMPMJU) (ต่อ)
No.
ชือ Coverage ทีเกียวข้องกับ CMPMJU
ความหมายของรหัส ตามฐานข้อมูล
DESCRIPTION CMPMJU AIRPORT BLDG CONSRV DUMP WATRMT LANDCLAS PIER HYDRO ROADEDGE RAILEDGE LAND_OWN
187
8300
8320
ทุ่งหญ้าเลียงสัตว์
188
8400
8400
พืนทีเกษตรกรรมแบบผสมผสาน
189
8500
การชลประทาน
190
8500
9
ทีชลประทาน
191
8500
8520
อ่างเก็บนํา
192
8800
8800
พืนทีเกษตรกรรมอืน ๆ
193
9000
พืนทีปกคลุมดินอืน ๆ
194
9000
9200
พืนทีชืนแฉะ/พืนทีชุ่มนํา (Wetland)
195
9000
9300
พืนทีแห้งแล้งกันดาร (Barren Land)
196
9000
9400
พืนทีทําเหมืองแร่
197
9000
9810
พืนทีบ่อขุดหน้าดิน
198
9000
9820
พืนทีบ่อดูดทราย
199
9100
9100
พืนทีป่ า
200
9100
9110
ป่ าไม้
201
9100
9120
ป่ าละเมาะ
202
9100
9130
ป่ าชายเลน
203
9100
9140
สวนป่ า
204
9500
9500
อุทกวิทยา
205
9510
9510
แหล่งนํา
206
9510
8510
คลองส่ งนํา
207
9510
8511
คลองส่ งนําผิวดิน
208
9510
8512
ระบบส่ งนํายกระดับ
209
9510
8513
ระบบส่ งนําลดระดับ
210
9510
8514
คลองระบายนําผิวดิน
211
9510
8515
ระบบระบายนํายกระดับ
212
9510
8516
ระบบระบายนําลดระดับ
213
9510
9511
แม่นาํ
กรมโยธาธิ การและผังเมือง
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ตาราง ก 1 เงือนไขการแปลงข้อมูลพืนฐานเป็ นข้อมูลการใช้ทีดินปัจจุบนั โดยรวม (CMPMJU) (ต่อ)
No.
ชือ Coverage ทีเกียวข้องกับ CMPMJU
ความหมายของรหัส ตามฐานข้อมูล
DESCRIPTION CMPMJU AIRPORT BLDG CONSRV DUMP WATRMT LANDCLAS PIER HYDRO ROADEDGE RAILEDGE LAND_OWN
214
9510
9512
ทางนํา คลอง ห้วย มีนาตลอดปี
ํ
215
9510
9513
ทางนํา คลอง ห้วย มีนาไม่
ํ ตลอดปี
216
9510
9514
บ่อ หนอง บึง มีนาตลอดปี
ํ
217
9510
9515
บ่อ หนอง บึง มีนาไม่
ํ ตลอดปี
218
9510
9516
ทะเลสาบ
219
9510
9517
ทะเล
220
9510
9518
แหล่งนําอืนๆ
221
9520
9520
ทีลุ่ม
222
9530
9530
เกาะ
223
9540
9540
หาดทราย
224
9998
อืน ๆ
225
9998
9991
อาคารร้าง, อาคารทีไม่ได้ใช้ประโยชน์
226
9998
9992
โรงจอดรถ
227
9998
9993
อาคารเชือมระหว่างอาคาร

กรมโยธาธิ การและผังเมือง
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เงือนไข
1. นําข้อมูลพืนฐานข้างต้นรวมเข้าด้วยกัน แล้วแปลง Use_code ของแต่ละประเภทให้ตรงกับ Use_code ของ CMPMJU
2. การแปลงข้อมูลใช้เงือนไขเป็ นลําดับชันของข้อมูลตามความสําคัญของข้อมูลดังต่อไปนี
2.1 พืนทีข้อมูลใดซ้อนทับกับพืนทีของ Coverage CONSRV (พืนทีอนุ รักษ์) จะถูกแปลงรหัสไปตามตารางข้างต้นทันที
2.2 พืนทีทีเหลือจากข้อ 2.1 พืนทีข้อมูลใดซ้อนทับกับพืนทีของ Coverage ROADEDGE (เส้นขอบถนน) จะถูกแปลงรหัสไปตาม
ตารางข้างต้นทันที
2.3 พืนทีทีเหลือจากข้อ 2.2 พืนทีข้อมูลใดซ้อนทับกับพืนทีขยายจากแนวกลางของ Coverage RAIL(แนวกลางทางรถไฟ)
ข้างละ 20 เมตร จะถูกแปลงรหัสไปตามตารางข้างต้นทันที
2.4 พืนทีทีเหลือจากข้อ 2.3 พืนทีข้อมูลใดซ้อนทับกับพืนทีของ Coverage LAND_OWN (กรรมสิ ทธิ ทีดิน) ในกรณี ทีไม่ใช่ขอ้ มูล
(1=ทีราชพัสดุ , 7=ทีสาธารณประโยชน์ , 12=ทีเวนคืน , 14=แนวเขตปฏิรูปทีดิน , 15=แนวเขตจัดรู ปทีดิน และ 18=อืน ๆ)
จะถูกแปลงรหัสไปตามตารางข้างต้นทันที
2.5 พืนทีทีเหลือจากข้อ 2.4 พืนทีข้อมูลใดซ้อนทับกับพืนทีของ Coverage BLDG (อาคาร) จะถูกแปลงรหัสไปตาม
ตารางข้างต้นทันที
2.6 พืนทีทีเหลือจากข้อ 2.5 พืนทีข้อมูลใดซ้อนทับกับพืนทีของ Coverage LANDCLAS (การจําแนกการใช้ทีดินฯ) จะถูกแปลงรหัสไปตามตารางข้างต้นทันที
2.7 พืนทีทีเหลือจากข้อ 2.6 พืนทีข้อมูลใดซ้อนทับกับพืนทีของ Coverage HYDRO จะถูกแปลงรหัสไปตามตารางข้างต้นทันที
2.8 พืนทีทีเหลือจากข้อ 2.7 พืนทีข้อมูลใดซ้อนทับกับพืนทีของ Coverage LAND_OWN (กรรมสิ ทธิ ทีดิน) ในกรณี ทีเป็ นข้อมูล
(1=ทีราชพัสดุ , 7=ทีสาธารณประโยชน์ , 12=ทีเวนคืน , 14=แนวเขตปฏิรูปทีดิน , 15=แนวเขตจัดรู ปทีดิน และ 18=อืน ๆ)
จะถูกใช้เป็ นพืนทีบริ เวณทีเลือกข้อมูลประเภทอาคารส่ วนมากในแต่ละบริ เวณแล้วแทนด้วยรหัส CMPMJU ทีตรงกับรหัสอาคารส่ วนมาทีพบในบริ เวณพืนทีนัน ๆ
2.9 พืนทีทีเหลือจากข้อ 2.8 จากถูกแปลงเป็ นรหัส 9998 (อืน ๆ ) ของ CMPMJU
หมายเหตุ
1000 = หมายเลข USE_CODE
1000(ระบายสี ) = ไม่มีการแปลงจากข้อมูลพืนฐานโดยตรง’
กรมโยธาธิการและผังเมือง
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คณะผู้จัดทํา
คณะทํางานจัดทํา คู่มือเกณฑ์การตรวจสอบความถู กต้องของการจัดทําข้อมูลทางกายภาพ
เพือการวางผังเมือง (คําสังกรมโยธาธิการและผังเมือง ที 556/2551 ลงวันที 2 กันยายน 2551)
1) นายไพโรจน์ รุ่ งจินตนาการ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิศวกรรมการผังเมือง
2) นายพิศาล ขยันสํารวจ
ผูเ้ ชียวชาญด้านสํารวจและทําแผนที
3) นายทศพร เกิดสมบุญ
นักวิชาการแผนทีภาพถ่ายชํานาญการพิเศษ
4) นายเกียรติศกั ดิ อมรประเสริ ฐสุ ข
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ
5) นางสาวปริ ยาตร ซาลิ มี
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
6) นายสมภู ม พูลเพิมทรัพย์
นักวิชาการแผนทีภาพถ่ายชํานาญการพิเศษ
7) นางวนิ ดา อังคสุ วรรณ
สถาปนิ กชํานาญการพิเศษ
8) นางอุทิศา กมโล
นักวิชาการแผนทีภาพถ่ายชํานาญการ
9) นางสาวรุ จิวลั ย์ ธี รธนพฤทธิ
นักวิชาการแผนทีภาพถ่ายชํานาญการ
10) นายประเสริ ฐ ศรี ชยั ตัน
วิศวกรโยธาชํานาญการ
11) นางอรวรรณ พวงมาลัยทอง
นักวิชาการแผนทีภาพถ่ายชํานาญการ
12) นายเจริ ญ ศรี เลี ยง
นักวิชาการแผนทีภาพถ่ายชํานาญการ

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผูช้ ่วยเลขานุ การ

