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บทคัดยอ 

 หมุดหลักฐาน QR Code (QR Code Monument) เปนนวัตกรรมกระบวนการของสวนวิศวกรรม สํานักสํารวจดานวิศวกรรม

และธรณีวิทยา กรมชลประทาน ที่ชวยใหเขาถึงขอมูลหมุดหลักฐาน อันประกอบดวยคาพิกัดคาระดับ และรายละเอียดที่สําคัญอื่นๆ เพ่ือ

อํานวยความสะดวกใหแกหนวยงาน องคกร หรือผูท่ีตองการนําขอมูลหมุดหลักฐานไปใชงานไดทันที ซึ่งการนํา QR Code มาประยุกตใน

งานสรางหมุดหลักฐาน เปนการสราง QR Code บนหนาหมุดหลักฐาน ผานข้ันตอนการศึกษาทดลอง และใชองคความรูหลายดาน เพ่ือ

แกไขปญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานตลอดจนการใหบริการแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ  จนไดออกมาเปนหมุดหลักฐาน QR Code 

ในปจจุบัน  

คําสําคัญ : QR Code หมุดหลักฐาน นวัตกรรม 

 

1. ที่มา      

หมุดหลักฐานกรมชลประทาน เปนหมุด

หลักฐาน ท่ีใหขอมูลคา พิ กัดและคาระดับ ในการ

ดําเนินงานชลประทานตางๆ ซึ่งจากการเผชิญเหตุน้ํา

ทวมใหญป  2554 ที่ผานมา คณะผูบริหารของกรม

ชลประทานไดลงพื้น ท่ีเพื่อติดตามการแกไขปญหา

อุทกภัย และไดพบหมุดหลักฐานในพ้ืนที่จึงอยากทําการ

ตรวจสอบขอมูลคาระดับ รทก. ซึ่งการใหบริการขอมูล

หมุดหลักฐานในรูปแบบเดิม เจาหนาที่สํานักงานตอง

สืบคนขอมูล ใชเวลานาน ไมสามารถตอบสนองภารกิจ

ไดทันที สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได

ตระหนักถึงปญหาดังกลาว 

ในป 2560 นายประทีป ภักดีรอด ผูอํานวยการ

สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยาไดมอบหมาย 

 

ใหสวนวิศวกรรม และสวนสํารวจทําแผนที่ภาคพ้ืนดิน 

ดําเนินการศึกษาหาวิธีการนําแนวคิดดังกลาวมา

ประยุกตใชในการจัดทําหมุดหลักฐาน เพ่ือแกไขปญหาที่

เกิดขึ้น 

ส วนวิศวกรรม ได จัดตั้ งคณะทํางานเพื่ อ

ดําเนินการตามภารกิจดังกลาว โดยมีกรอบแนวทาง 

ดังนี้ 

1. ใหบริการขอมูลหมุดหลักฐานแกผูใชงานได

สะดวกรวดเร็ว ทันเหตุการณ 

2. ออกแบบปรับปรุงวัสดุที่ ใชทําหนาเพลท

หมุดหลักฐานใหคงทนและเปนเอกลักษณ 

3. ปรับปรุงระบบฐานขอมูลหมุดหลักฐานให

สามารถนําไปใชงานไดงาย 



คณะทํางานไดดําเนินการศึกษาเก่ียวกับระบบ 

QR Code พบวาระบบ QR Code เปนระบบบารโคด 

มิติ  ที่ สามารถบรรจุขอความได  4 ,000 

ตัวอักษร จึงมีแนวคิดใชขอความที่สาม

ระบุที่อยูของขอมูล (URL) ที่เปนไฟลภาพแบบหมาย

หมุดหลักฐาน แลวเก็บขอมูลไวที่ Server 

แกไขปรับปรุงขอมูลไดตลอดเวลา 

  

2. ออกแบบชื่อไฟลขอมูล QR Code และการจัดเก็บ

ขอมูล 

 เพ่ือไมทําใหขอมูลมีชื่อที่ซ้ํากัน คณะทํางานได

กําหนดใหชื่อของไฟลขอมูลตรงกับชื่อของหมุดหลักฐาน 

โดยมีวิธีการกําหนดชื่อไฟล ดังนี้ 

2.1 แยกหมวดหมูหมุดหลักฐานเปน 

ตามประเภทหมุดหลักฐาน คือ  

    - GNSS เปนหมุดโครงขายทางราบชั้น 

    - BM เปนหมุดระดับชั้น 2  

2.2 ใชตัวเลข 6 หลักเปน ID 

ตัวเลข 2 หลักแรกเปนเลขทายของปที่สํารวจและ

ตัวเลข อีก 4 หลักตอมาเปนหมายเลขหมุด 

จะไดจํานวนของ ID ไมซ้ํากันและเพียงพอกับ

ขอมูลในแตละปท่ีดําเนินการสํารวจหมุดหลักฐาน 

สํารวจป 2561 กําหนดเปน GNSS610001  

แลวนํา ID ดังกลาวไปใชในการสราง 

หมุดเพ่ือนําชื่อหมุด (URL) ไปแปลงเปน 

คณะทํ า ง านไดประสานศูนย เทคโน โลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือขอพ้ืนที่ในการจัดและ

สํารองเก็บขอมูลไฟลภาพแบบหมายหมุดหลักฐานบน 

Server ของกรมชลประทานhttp://gps.

 

 

ดําเนินการศึกษาเก่ียวกับระบบ 

เปนระบบบารโคด 2 

000 – 7,200 

จึงมีแนวคิดใชขอความที่สามารถเก็บไดนี้มา

ภาพแบบหมาย

Server ที่สามารถ

และการจัดเก็บ

เพ่ือไมทําใหขอมูลมีชื่อที่ซ้ํากัน คณะทํางานได

กําหนดใหชื่อของไฟลขอมูลตรงกับชื่อของหมุดหลักฐาน 

แยกหมวดหมูหมุดหลักฐานเปน 2 ชนิด

เปนหมุดโครงขายทางราบชั้น 2  

 

ID ของขอมูลโดย

ปที่สํารวจและ

หมายเลขหมุด  

ไมซ้ํากันและเพียงพอกับ

ขอมูลในแตละปท่ีดําเนินการสํารวจหมุดหลักฐาน เชน 

610001  BM615001 

ดังกลาวไปใชในการสราง URL แตละชื่อ

ไปแปลงเปน QR Code  

คณะทํ า ง านไดประสานศูนย เทคโน โลยี

พ้ืนที่ในการจัดและ

สํารองเก็บขอมูลไฟลภาพแบบหมายหมุดหลักฐานบน 

.rid.go.th 

3. สราง QR Codeปรากฎบน

หลักฐาน 

 คณะทํางานไดศึกษาเทคโนโลยี

Code พบวาเครื่องเลเซอร

รูปภาพ ตัวอักษร บนวัตถุบนของชํารวย อะไหลอุปกรณ

ในอุตสาหกรรม ซึ่งเปนพ้ืนผิวโลหะได 

 - เลเซอรมารคเกอร 

ลําแสงเลเซอรในการเผาผิวหนาของวัสดุใหเปนขอความ

หรือรูปภาพ แตไมคงทนตอการ

- เลเซอรไฟเบอร Laser

ลําแสงเลเซอรความเขมสูง ในการยิงหลอมผิววัสดุลงไป 

ทําใหเกิดรองลึกบนผิววัสดุที่เปนโลหะได

 จึงไดเลือก เทคโนโลยี

ผลิตหนาเพลทหมุดหลักฐาน 

เพลทมีความคมชัด สามารถอาน

อายุการใชงานนาน 

ภาพที่ 1 เครื่อง 

 

4. ปรับเปลี่ยนวัสดหุนาเพลท

 เนื่ องจากวัสดุที่ เคย

หลักฐานกรมชลประทานที่ผานมา

คุณสมบัตติางกัน เชน  ทองเหลือง อลูมิเนียม เหล็กหรือ

เหล็กหลอ 

ปรากฎบนหนาเพลทหมุด

คณะทํางานไดศึกษาเทคโนโลยีการสราง QR 

พบวาเครื่องเลเซอร สามารถยิงสกัดลวดลาย 

รูปภาพ ตัวอักษร บนวัตถุบนของชํารวย อะไหลอุปกรณ

ในอุตสาหกรรม ซึ่งเปนพ้ืนผิวโลหะได มี 2 แบบ คือ  

เลเซอรมารคเกอร Laser Marker เปนการใช

ลําแสงเลเซอรในการเผาผิวหนาของวัสดุใหเปนขอความ

แตไมคงทนตอการขูดขีด 

Laser Fiber เปนการใช

ในการยิงหลอมผิววัสดุลงไป 

ทําใหเกิดรองลึกบนผิววัสดุที่เปนโลหะได 

จึงไดเลือก เทคโนโลยี Laser Fiber ในการ

ผลิตหนาเพลทหมุดหลักฐาน QR Code เพ่ือใหหนา

สามารถอานคา QR Code ไดและมี

 
เครื่อง Laser Fiber  

เพลทหมุดหลักฐาน 

เคยใชทํ าหน า เพลทหมุด

ที่ผานมามีหลายประเภทและมี

ทองเหลือง อลูมิเนียม เหล็กหรือ



 คณะทํางาน ไดศึกษาและพิจารณา

เหมาะสมแลว เลือกวัสดุท่ีเหมาะสมและ

เครื่อง Laser Fiber ยิงสลัก QR Code 

สแตนเลส เกรด 304 ไดทดลองสรางตนแบบ

หมุดหลักฐาน QR Code ทดสอบการกัดกรอน 

ขวนปรากฏวามีความคงทนไมเปนสนิม และมีราคา

เหมาะสม  

 

5. ออกแบบหนาเพลทหมุดหลักฐาน QR Code

 เมื่อไดเครื่องยิงเลเซอรไฟเบอรและวัสดุในการ

ทําหนาเพลทหมุดหลักฐานแลว ไดดําเนินการ

หนาเพลทหมุดหลักฐานกรมชลประทานข้ึน

ออกแบบเปนแผนเพลทรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

เซนติเมตร หนา 3 มิลลิเมตร ซึ่งมีขนาด

สราง QR Code ไดชัดเจน บรรจุรายละเอียดประกอบ

หมุดหลักฐานไดครบถวน 

ภาพที่ 2 แบบมาตรฐานหมุดหลักฐาน 

ภาพที่ 3 แบบมาตรฐานหมุดหลักฐาน 

 

ไดศึกษาและพิจารณาความ

และสามารถใช

QR Code ไดคือโลหะ 

ทดลองสรางตนแบบแผนเพลท

การกัดกรอน การขีด

ไมเปนสนิม และมีราคา

QR Code 

เครื่องยิงเลเซอรไฟเบอรและวัสดุในการ

ไดดําเนินการออกแบบ

กรมชลประทานข้ึนใหม โดย

เพลทรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 8 x 8 

มีขนาดพอเหมาะที่จะ

บรรจุรายละเอียดประกอบ

 
แบบมาตรฐานหมุดหลักฐาน GNSS 

 
แบบมาตรฐานหมุดหลักฐาน BM 

 คณะทํางาน ได จัดทําแผนเพลทหนาหมุด

หลักฐาน QR Code สําหรับใชในการปฏิบัติงาน และ

ไดดําเนินการขออนุมัติใชงานหมุดหลักฐาน 

ในการดําเนินงานตามแผนงานประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 อยางเปนทางการ

ภาพที่ 4 แผนเพลทหมุดหลักฐาน 

ในงานแถลงขาว จัดนิทรรศการวันเกษตร

แหงชาติ ประจําป 2561 

สหกรณ วันที่ 19 มกราคม 2561 

ผูอํานวยการสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

กรมชลประทาน ไดไปออกบูธและไดนําเสนอผลงาน

นวัตกรรมหมุดหลักฐาน QR Code 

ชลประทาน  

ภาพที่ 5 กรมชลประทาน

         หมุดหลักฐาน 

คณะทํางาน ได จัดทําแผนเพลทหนาหมุด

สําหรับใชในการปฏิบัติงาน และ 

ไดดําเนินการขออนุมัติใชงานหมุดหลักฐาน QR Code 

ในการดําเนินงานตามแผนงานประจําปงบประมาณ 

อยางเปนทางการ 

 

แผนเพลทหมุดหลักฐาน QR Code 

ในงานแถลงขาว จัดนิทรรศการวันเกษตร

2561 ณ กระทรวงเกษตรและ

2561 นายประทีป ภักดีรอด 

ผูอํานวยการสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

กรมชลประทาน ไดไปออกบูธและไดนําเสนอผลงาน

QR Code ของกรม

 
กรมชลประทานเดินหนาใช 

หมุดหลักฐาน QR Code  



 

6. สรางหมุดหลักฐาน QR Code พิเศษ 

 การโอกาสฉลองครบ 60 ป เข่ือนเจาพระยา 

สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา ไดจัดทําหมุด

หลักฐาน QR Code พิเศษที่เข่ือนเจาพระยา จังหวัด

ชัยนาท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชื่อหมุด GNSS 

007 โดยนายทองเปลว กองจันทร  อธิบดีกรม

ชลประทานใหเกียรติเปนประธานในการเปดใชงาน เมื่อ

วันที่ 17 เมษายน 2561 

 

ภาพที่ 6 อธิบดีกรมชลประทานเปดใชงานหมุด

หลักฐาน QRCode พิเศษ 

 

7. ผลการดําเนินงาน 

 ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

มีหมุดหลักฐาน QR Code จํานวนทั้งสิ้น 1,573 หมุด 

โดยแบงเปน หมุด GNSS จํานวน 340 หมุด และหมุด 

BM จํานวน 1,233 หมุด  

 สวนวิศวกรรม สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและ

ธรณีวิทยา กรมชลประทาน มีแผนงานที่จะดําเนินการ

จัดทําหมุดหลักฐาน QR Code ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 – 2566 เพื่อใหมีหมุดหลักฐานครอบคลุม

พ้ืนที่ชลประทานทั่วประเทศ 

 

 

 

ภาพที่ 7 ตําแหนงหมุด QR Code (หมุดพิกัด) 

โครงการปรับปรุงโครงขายหมุดหลักฐานทางราบและ

ทางดิ่งในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา ระยะที่ 1 ป 2561 

 

ภาพที่ 8 ตําแหนงหมุด QR Code(หมุดระดับ) 

โครงการปรับปรุงโครงขายหมุดหลักฐานทางราบและ

ทางดิ่งในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา ระยะที่ 1 ป 2561 



8. การใชงานและประโยชนที่ไดรับ 

การใชงานในกรณีที่พบหมุดหลักฐาน QR 

Code สามารถใชแอปพลิเคชั่นที่มีกลองถายรูป เชน 

LINE, QR Code reader บนสมารทโฟนสแกนเพ่ือดู

ขอมูลหมุดหลักฐานไดทันท ี

 

ภาพที่ 9 การสแกนใชงานหมุดหลักฐาน QR Code 

 

ภาพที่ 10 ขอมูลหมุดหลักฐาน QR Code 

 

ประโยชนของนวัตกรรมกระบวนการหมุดหลักฐาน QR 

Code หมุดหลักฐานมีเอกลักษณท่ีชัดเจน ทําใหผูใชงาน

เขาถึงขอมูลคาพิกัดและคาระดับไดทันที  ชวยลด

ระยะเวลาและประหยัดงบประมาณไดมาก สามารถ

รับมือกับสถานการณฉุกเฉินไดอยางทันเหตุการณ 

 

9. ปญหาอุปสรรค 

การจัดทําหมุดหลักฐานQR Code แลวเสร็จ 

และไดรับผลตอบรับจากหนวยงานที่เก่ียวของเปนอยาง

ดี แตยังคงมีขอขัดของอยูบางอยาง เชน ไมสามารถใช

งานได ใน พ้ืนที่ที่ ไมมี  Internet หรือกรณี  Serve r 

ขัดของ 

 

10. ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาตอไป 

 ขอคิดในการพัฒนานวัตกรรมตางๆ ซึ่งเปนการ

นําเทคโนโลยีและเครื่องมือใหมมาประยุกตใชงาน 

จําเปนจะตองปรับปรุงวิธีการทํางานใหสอดคลองกับ

นวัตกรรมท่ีนํามาประยุกตใชดวย 

หมุดหลักฐาน QR Code เปนนวัตกรรม

กระบวนการใหมที่ตองใชเครื่อง Laser Fiber ที่ไมอยูใน

กรอบครุภัณฑของหนวยงาน จะตอง มีการจัดหา

เครื่องมือตามขั้นตอนและระเบียบของราชการตอไป 

 

11. เอกสารอางอิง 

https://www.mindphp.com/บทความ/239-it- 

technology/1836-what-is-qr-code.html 


