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บทคัดยอ 

การใหบริการขอมูลหมุดหลักฐานกรมชลประทาน โดยสวนวิศวกรรม  สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา แกหนวยงาน

ภายในและหนวยงานภายนอก เปนการใชงานขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่เพื่อประโยชนในงานดานวิศวกรรมตางๆ เชน การสํารวจ การ

ออกแบบ การพิจารณาโครงการ การกอสราง และการบริหารจัดการนํ้า เปนตน จําเปนตองตอบสนองความตองการอยางรวดเร็ว สะดวก

และสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย แอปพลิเคชั่นเพื่อคนหาหมุดหลักฐาน “RID Benchmark” ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือตอบสนองภารกิจความ

ตองการดังกลาว เปนแอปพลิเคชั่นท่ีใชงานบนสมารทโฟน สามารถแกปญหาความลาชาในการใหบริการขอมูลในอดีต ประหยัด

งบประมาณและเวลาในการคนหาขอมูลหมุดหลักฐาน ใชงานงาย มีเมนูการใชงานครอบคลุมความตองการ สามารถดาวนโหลดและ

ลงทะเบียนใชงานไดบนสมารทโฟน ฐานขอมูลประกอบดวยขอมูลหมุดหลักฐาน QR Code และหมุดหลักฐานเดิมของกรมชลประทาน 

คําสําคัญ : แอปพลิเคชั่น QR Code  หมุดหลักฐานกรมชลประทาน  RID Benchmark 

 

1. บทนํา      

สวนวิศวกรรม  เปนหนวยงานในสํานักสํารวจ

ดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน มีหนาที่

ในการสํารวจวางหมุดหลักฐานของกรมชลประทาน โดย

ใชคาอางอิงจากหมุดหลักฐานชั้นที่ 1 ของกรมแผนที่

ทหาร หมุดหลักฐานที่สรางขึ้นใหคาพิกัดและคาระดับ 

เปนหมุดหลักฐานชั้นที่ 2 ใชเปนคาอางอิงสําหรับการ

สํารวจทําแผนที่ทางวิศวกรรมและการบริหารจัดการน้ํา

ของกรมชลประทาน 

ในป 2561 สวนวิศวกรรม ไดนํา QR Code มา

ประยุกตในการจัดทําหมุดหลักฐานกรมชลประทาน

เพ่ือใหผูใชงานสามารถทราบคาพิกัดและคาระดับของ

หมุดหลักฐาน ณ ตําแหนงที่ตั้งของหมุดหลักฐานและนํา

คาดังกลาวไปใชอางอิงไดทันที 

 

 แตยังมีหมุดหลักฐานเดิมที่ไมมี QR Code ซึ่ง

ผูใชงานยังคงตองสอบถามคาพิกัดและคาระดับจากสวน

วิศวกรรมอยู เพ่ือแกปญหานี้จึงไดมีแนวคิดการพัฒนา

จัดทําแอปพลิเคชั่นคนหาหมุดหลักฐานเพ่ือใหบริการ

ขอมูลหมุดหลักฐานขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการขอมูลหมุด

หลักฐานกรมชลประทาน ใหรวดเร็วและสะดวกขึ้น โดย

พัฒนาจัดทําแอปพลิเคชั่นบนสมารทโฟนสําหรับคนหา

ตําแหนงหมุดหลักฐานและนําทางผูใชงานไปยังหมุด

หลักฐาน 

 



3. ขั้นตอนวิธีการดําเนินงาน 

สวนวิศวกรรม ไดตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนด

ขั้นตอนวิธีการดําเนินการปรับปรุงการใหบริการขอมูล

หมุดหลักฐาน โดยจะพัฒนาจัดทําแอปพลิเคชั่นบน

สมารทโฟนเพื่อคนหาและใหบริการขอมูลหมุดหลักฐาน

และเพื่อเปนการพัฒนาตอยอดการใชงานหมุดหลักฐาน

QR Code มีขั้นตอนของกระบวนการดังนี ้

3.1 ประชุมคณะทํางาน วิเคราะหปญหา แนว

ทา ง แก ไ ข  แ ล ะกํ า ห น ด แ น ว ท า ง ใ น ก า ร จั ด ทํ า

แอปพลิเคชั่น โดยสํารวจความตองการของผูขอรับ

บริการขอมูลหมุดหลักฐาน พบวา ผูขอรับบริการ

ตองการขอมูลหมุดหลักฐานบริ เวณขอบเขตพ้ืนที่

โครงการหรือตําบล อําเภอ จังหวัด หรือหมายเลข

ระวางแผนท่ีมาตราสวน 1:50,000 เดิมวิธีการใหบริการ

ขอมูลหมุดหลักฐาน จําเปนตองคนหาขอมูลจากแผนที่

โครงการแลวสําเนาขอมูลสงใหผูรองขอ ทําใหการ

บริการตองใชเวลาและทรัพยากรมาก เนื่องจากขอมูล

แบบหมายหมุดหลักฐานมีทั้งรูปแบบเอกสารท่ีจัดเก็บใน

ตู รูปแบบ File ขอมูล และรูปแบบขอมูล QR Code  

3 . 2  ประชุ มคณะทํ า ง านวา งแผน จัดทํ า

แอปพลิเคชั่นบนสมารทโฟนและการติดตามดูแล

ปรับปรุงการใหบริการขอมูล โดยรวบรวมขอมูลแบบ

หมายหมุดหลักฐานเดิมและหมุดหลักฐาน QR Code 

จัดทํา เปนฐานขอมูล จัดทําขอ มูลในรูปแบบไฟล

ตารางขอมูล (Table Data) ที่มีตัวเลขคาพิกัดและคา

ระดับ และรายละเอียดอ่ืนๆ ของหมุดหลักฐานให

ครบถ วน และขอมูล ไฟลรูปภาพแบบหมายหมุด

หลักฐาน  

จัดเก็บขอมูลแบบหมายหมุดหลักฐาน โดยได

ประสานงานกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร กรมชลประทาน เพ่ือเก็บและสํารองขอมูลหมุด

ห ลั ก ฐ า น บ น  Server ข อ ง ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น

http://gps.rid.go.th โดย Upload เก็บขอมูลแบบ

หมายหมุดหลักฐานในรูปแบบไฟลรูปภาพนามสกุล .jpg 

ตั้งชื่อไฟลตามประเภทของหมุดหลักฐานและหมายเลข

หมุดหลักฐาน และไฟลตารางขอมูล (Table Data) 

3.3 ออกแบบโครงสรางของแอปพลิเคชั่นให

ทํางานตามความตองการผูใชงาน ดังนี ้

 - ออกแบบสวนผูใชงานและฟงกชันตางๆ บน

สมารทโฟน ใหครอบคลุมความตองการของผูใชงาน 

 - ออกแบบการจัดการงานเชื่อมตอระบบกับ

ฐานขอมูล (Table Data) และฐานขอมูลรูปภาพ 

 - ออกแบบการจัดการระบบ Server และ 

Email ของผูใชงาน เพ่ือใหผูใชงานเขาถึงขอมูลอยาง

รวดเร็ว 

 - ออกแบบ Flow การทํางานของแอปพลิเคชัน 

3.4 เขียน Code ตาม Flow การใชงาน 

3.5 Upload Code ของแอปพลิเคชันระบบ

Android และ iOS 

3.6 ทดลองใชงานและปรับปรุงเพ่ิมเติมขอมูลที่

สํารวจใหมในแตละป 

 

ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชัน่ 



ไ ด ดํ า เ นิ น ง าน ตามกร ะบ วนกา ร

แอปพลิเคชั่น และไดตั้งชื่อแอปพลิเคชั่นบนสมารทโฟน

คื อ  “RID Benchmark” โ ดย เป ด ให ด า วน โ หล ด

ทดสอบการใชงานครั้งแรก ในงานวันครบรอบการ

สถาปนากรมชลประทานครบรอบ 117 

มิถุนายน 2562  

คณะทํางานสวนวิศวกรรม เปน

การลงทะเบียนใชงาน การรายงานปญหาการใชงาน 

และรับความคิดเห็นจากผูใชงาน เพ่ือปรับปรุงการ

ใหบริการและพัฒนาการใหบริการอยูตลอดเวลา

ภาพที่ 2 แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรการใหบริการ

แอปพลิเคชัน่RID Benchmark

 

4. การใชงานแอปพลิเคชัน่ 

แอปพลิเคชั่นชื่อ “RID Benchmark” 

จัดทําข้ึนนี้ สามารถดาวนโหลดจาก Play Store 

App Store แอปพลิเคชั่นออกแบบใหใชงานงาย ใน

รูปแบบการนําเสนอบนแผนที่ Google Map

การใชงานดังนี ้

- แสดงตําแหนงหมุดหลักฐาน ณ ตําแหนงผูใชงานอยู

- คนหาหมุดหลักฐานจากชื่อหมุดหลักฐาน

ระวางแผนท่ีมาตราสวน 1 : 50,000 

ดํ า เ นิ น ง าน ตามกร ะบ วนกา ร พัฒนา

นบนสมารทโฟน 

เป ด ให ด า วน โ หล ด

นครบรอบการ

117 ป วันท่ี 13 

เปนผูดูแลติดตาม

การลงทะเบียนใชงาน การรายงานปญหาการใชงาน 

ความคิดเห็นจากผูใชงาน เพ่ือปรับปรุงการ

การใหบริการอยูตลอดเวลา 

 
แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรการใหบริการ

RID Benchmark 

“RID Benchmark” ที่พัฒนา

Play Store และ 

นออกแบบใหใชงานงาย ใน

Google Map มีฟงกชั่น

แสดงตําแหนงหมุดหลักฐาน ณ ตําแหนงผูใชงานอยู 

คนหาหมุดหลักฐานจากชื่อหมุดหลักฐาน หรือจากเลข

- คนหาหมุดหลักฐานจากชื่อจังหวัด อําเภอ ตําบล

- แสดงรายละเอียดแบบหมายหมุดหลักฐาน

- นําทางผูใชงานไปยังตําแหนงของหมุดหลักฐานบน 

Google Map 

- แจงการสูญหาย การชํารุด ของหมุดหลักฐาน และ

ปญหาการใชงานแอปพลิเคชั่น

ภาพที่ 3 แสดงหมุดหลักฐานในบริเวณใกลเคียง

ภาพที่ 4 เมนูการใชงาน

คนหาหมุดหลักฐานจากชื่อจังหวัด อําเภอ ตําบล 

แสดงรายละเอียดแบบหมายหมุดหลักฐาน 

นําทางผูใชงานไปยังตําแหนงของหมุดหลักฐานบน 

แจงการสูญหาย การชํารุด ของหมุดหลักฐาน และ

การใชงานแอปพลิเคชั่น 

 

แสดงหมุดหลักฐานในบริเวณใกลเคียง 

 

เมนูการใชงานแอปพลิเคชัน่ 



ภาพที่ 5 การนําทางไปยังหมุดหลักฐาน

 

ภาพที่ 6 แบบหมายหมุดหลักฐาน

 
การนําทางไปยังหมุดหลักฐาน 

 

แบบหมายหมุดหลักฐาน 

ภาพที่ 7 คาพิกัดและคาระดับหมุดหลักฐาน

5. สรุปผลการดําเนินงาน 

แอปพลิเคชั่น RID Benchmark 

ในป 2562 จนถึงปจจุบัน (พฤษภาคม

แลวจํานวน 617 ราย แนวโนมเพ่ิม

ไดลงทะเบียนมาจากหนวยงานภายใน เชน โครงการ

ชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา สํานัก

ชลประทาน โครงการกอสราง และหนวยงานภายนอก 

เชน กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กรมที่ดิน 

กองทัพอากาศ การประปาสวนภูมิภาค สํานักการ

ระบายน้ํา กทม. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

และบริษัทเอกชน เปนตน 

ฐานขอมูลหมุดหลักฐาน

ดําเนินการ Upload ขอมูลเพิ่มเติมตลอดเวลา 

ผลงานสํารวจวางหมุดหลักฐานในแตละป

หมุดหลักฐานเพ่ือใหบริการมากขึ้นดวย

 

6. ประโยชนท่ีไดรับ 

จากการประชาสัมพันธเผยแพรให

หนวยงานในกรมชลประทาน

มาใชงาน เพ่ือใหผูใชงานสามารถคนหาหมุดหลักฐาน 

และนําคาพิกัดและคาระดับอางอิงในการสํารวจ

 

คาพิกัดและคาระดับหมุดหลักฐาน 

 

RID Benchmark เปดใหบริการ

พฤษภาคม 2563) มีผูใชงาน

ราย แนวโนมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ผูใชงานที่

จากหนวยงานภายใน เชน โครงการ

ชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา สํานักงาน

ชลประทาน โครงการกอสราง และหนวยงานภายนอก 

เชน กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กรมที่ดิน 

กองทัพอากาศ การประปาสวนภูมิภาค สํานักการ

าฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ฐานขอมูลหมุดหลักฐานกรมชลประทาน ได

ขอมูลเพิ่มเติมตลอดเวลา ตาม

ผลงานสํารวจวางหมุดหลักฐานในแตละป ทําใหมีขอมูล

หมุดหลักฐานเพ่ือใหบริการมากขึ้นดวย 

การประชาสัมพันธเผยแพรใหบุคคลและ

หนวยงานในกรมชลประทานดาวนโหลดแอปพลิเคชั่น

ผูใชงานสามารถคนหาหมุดหลักฐาน 

และนําคาพิกัดและคาระดับอางอิงในการสํารวจ การ



ออกแบบ การกอสรางและการบริหารจัดการน้ําของ

กรมชลประทานเปนการใชงานขอมูลหมุดหลักฐานอยาง

หลากหลายภารกิจ ผู ใชงานทั่วไปสามารถเขาถึง

แอปพลิเคชั่นไดโดยใชสมารทโฟน คนหาหมุดหลักฐาน

ไดเอง ไดขอมูลที่ครบถวน สามารถบูรณาการขอมูลกับ

ฐานขอมูลหมุดหลักฐานกรมชลประทานไดดวย หาก

หมุดหลักฐานชํารุดหรือสูญหาย ผู ใชงานสามารถ

เลือกใชงานหมุดหลักฐานในบริเวณขางเคียงได  

กอให เกิดประโยชนแกผู ใชบริการและผู

ใหบริการ ดังนี ้

6.1 ประโยชนสําหรับผูใชบริการ 

    - ใชวางแผนงานสํารวจทําแผนที่ 

   - ใชคนหาและนําทางไปยังหมุดหลักฐาน 

   - ไดคาพิกัดและระดับของหมุดหลักฐาน 

ในการออกงาน 

   - ประหยัดเวลาในการคนหมุดหลักฐาน 

   - ไมมีคาใชจายในการขอใชงาน 

6.2 ประโยชนสําหรับผูใหบริการ 

   - ไดฐานขอมูลหมุดหลักฐาน 

   - ใชวางแผนงานสํารวจวางหมุดหลักฐาน 

   - ใชในการตรวจสอบปรับปรุงขอมูลหมุด 

หลักฐาน 

   - ประหยัดงบประมาณและเวลา 

              - หนวยงานไมตองใหบริการคนหาขอมูล 

ในรูปแบบเดิม  

  

7. ปญหาอุปสรรค/การแกไข/ขอคิดเห็น 

 การดําเนินงานพัฒนาแอปพลิเคชั่นประสบ

ปญหาในเรื่องการ Upload Code ของแอปพลิเคชั่น

ระบบ iOS เนื่องจากระบบการคุมครองความปลอดภัย

ของระบบ iOS คอนขางเขมงวดการขออนุญาตตอง

ดําเนินการในนามกรมชลประทาน 

คณะทํางาน ไดแกไขปญหาโดยประสานงานกับ

ศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กรม

ชลประทาน เพ่ือขอความอนุเคราะหในการดําเนินการ

Upload Code ในนามกรมชลประทาน 

คณะทํางาน มีขอคิดเห็นในการใหบริการขอมูล

หมุดหลักฐานผานแอปพลิเคชัน่ RID Benchmark ดังนี้  

   - ควรเตรียมการปองกันแกไขปญหาหาก

ตองการยายขอมูลทั้งหมดไปเก็บสํารองที่แหลงอ่ืน 

   - ควรเตรียมการปองกันแกไขปญหาหาก

ปริมาณขอมูลมีมากขึ้น อาจทําใหแอปพลิเคชั่นทํางาน

ไดชาลง 

 

8. แนวทางการพัฒนาตอไป 

 ในอนาคตหากฐานขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

ฐานขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่กรมชลประทาน มีความ

เชื่อมโยงกัน สามารถพัฒนาเพ่ิมฟงกชันการใชงานบน

แอปพลิเคชั่น จะทําใหการเชื่อมโยงการใหบริการขอมูล

ไปสูการใหบริการขอมูลอื่นๆ ได  เชน ขอมูลหมุด

หลักฐานชั้นที่ 3 ขอมูลแผนที่ภาคพ้ืนดิน ขอมูลตําแหนง

หลักเขตชลประทาน ขอมูลภาพถายทางอากาศ และ

ขอมูลดานธรณีวิทยา เปนตน 

 

9. เอกสารอางอิง 

https://medium.com/@pichayas/5-ขั้นตอน-

กระบวนการพัฒนา-mobile-application-ตั้งแตตนจน

จบ-5926634aeabf 


