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หมุดหลกัฐำนคือ 

       ถาวรวตัถุท่ีสร้างข้ึนมา ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงพิกดัท่ีตั้งของต าแหน่งท่ีหลกัหมุดนั้นตั้งอยูท่ี่ ทั้งพิกดั
ทางราบและพิกดัทางด่ิง หมุดหลกัฐานแบ่งเป็น 2 ประเภท คือหมุดหลกัฐานทางราบและหมุดหลกัฐานทางด่ิง 
(หมุดระดบั) 

หมุดหลกัฐำนทำงรำบ 

       คือ หมุดหลกัฐานท่ีใชอ้า้งอิงค่าพิกดัทางราบ คือค่า 
Northing (N) , Easting (E) ในระบบพิกดั UTM หรือค่า 
Latitude , Longitude ในระบบพิกดัภูมิศาสตร์ 



หมุดหลกัฐำนทำงดิ่ง (หมุดระดับ) 

            คือ หมุดหลกัฐานท่ีใชอ้า้งอิงค่าความสูงระดบัทะเลปานกลาง (Mean sea level)  
โดยประเทศไทยใชค่้าความสูงระดบัทะเลปานกลาง (ร.ท.ก.) บริเวณเกาะหลกั  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นจุดอา้งอิงของการวดัระดบัทะเลปานกลาง 



        Global Navigation Satellite System (GNSS) ซ่ึงเป็นค าท่ีทัว่โลกใชเ้รียก ระบบดาวเทียมท่ีมีการเปิด
ใหบ้ริการอยูใ่นปัจจุบนั และท่ีมีการวางแผนจะเปิดใหบ้ริการในอนาคต ซ่ึงระบบดาวเทียมท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมี
ดว้ยกนัหลายระบบเช่น GPS , Galileo , GLONASS , Beidou เป็นตน้ 

 GPS (Global Positioning 
System) เป็นดาวเทียมระบบ
แรกของโลกท่ีออกแบบโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา มี
ดาวเทียมทัว่โลกทั้งหมด 28 
ดวง 

GLONASS เป็นระบบดาวเทียม
ของประเทศรัสเซีย มีดาวเทียม
ทัว่โลกทั้งหมด 24 ดวง 

Galileo เป็นระบบดาวเทียมของ
สหภาพยโุรป ทั้งระบบจะมี
ดาวเทียมทัว่โลกทั้งหมด 30 ดวง 
ภายในปี 2020 

BeiDou เป็นระบบดาวเทียมนอ้งใหม่ของประเทศจีน 
ปัจจุบนัครอบคลุมพื้นท่ีตามแผนการ Belf & Road  ซ่ึง
ระบบน้ีมีแผนจะเปิดใหบ้ริการทัว่โลกภายในปี 2020 มี
ดาวเทียม 35 ดวง  



         หมุดหลกัฐำนมคีวำมส ำคัญอย่ำงไร 

เพ่ือใช้อ้ำงอิงใน 
กำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนวิศวกรรม 

งำนส ำรวจท ำแผนที่ 

กำรบริหำรจัดกำรน ้ำให้
มีประสิทธิภำพมำก

ยิ่งขึน้ 

งำนก่อสร้ำงระบบ
ชลประทำน 



หมุดหลกั 
ฐำน 
ของ 
กรม

ชลประทำน 

        ปัจจุบนักรมชลประทาน โดยส านกัส ารวจดา้นวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา เป็นผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการจดัสร้างหมุดหลกัฐานไว้
เป็นหมุดอา้งอิงในการน าไปใชใ้นงานดา้นต่างๆของกรมชลประทาน  

        ซ่ึงในการบริหารจดัการน ้าของกรมชลประทานจะเช่ือมโยง
กนัอยา่งเป็นระบบ โดยอาศยัโครงข่ายหมุดหลกัฐานของส านกั
ส ารวจฯ ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การปรับปรุงรูปแบบมาตรฐาน อีกทั้ง
ขยายพื้นท่ีและการกระจายตวัของหมุดหลกัฐาน  

        เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพและความสะดวกรวดเร็วในการใชง้านของหมุด
หลกัฐาน สามารถใหบ้ริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในกรมชลประทาน
และภายนอก อาทิเช่นกรมเจา้ท่า เป็นตน้ 



               โครงข่ายหมุดหลักฐานท่ีกรมชลประทาน
โดยส่วนวิศวกรรมส านักส ารวจด้านวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยาได้จัดสร้างข้ึน ได้ใช้ค่าอ้างอิงจากหมุด
หลกัฐานของกรมแผนท่ีทหาร เม่ือระยะเวลาผ่านไป
ช่วงหน่ึง หมุดหลกัฐานแต่ละหมุดนั้นมีโอกาสท่ีจะเกิด
การทรุดตัว และเปล่ียนแปลงตามการเคล่ือนท่ีของ
เปลือกโลก จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงขอ้มูลของ
หมุดหลกัฐานให้เป็นปัจจุบนั เพื่อให้ไดค้วามถูกตอ้ง
แม่นย  าท่ีสุด 



มำรู้จักหมุดหลกัฐำน QR Code กนัดกีว่ำ 



ที่มำ 

02 

03 

05 

01 

04 

         ในปัจจุบนักรมชลประทาน 
มุ่งเนน้ในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการน ้า เพื่อ
การเกษตรและการป้องกนับรรเทา
อุทกภยัให้เป็นระบบทั้งประเทศ 

        โดยการออกแบบหนา้
เพลทหมุดหลกัฐาน ระบบ
ฐานขอ้มูล และระบบ
สารสนเทศข้ึนมาใหม่ 

        ซ่ึงจะท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของหมุด
หลกัฐานไดง่้าย รวดเร็ว ทนัต่อสถานการณ์ อีกทั้งทางส านกั
ส ารวจฯ ยงัสามารถปรับปรุงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วและอพัเดต
ขอ้มูลใหท้นัสมยัเป็นปัจจุบนั ผา่นระบบฐานขอ้มูล 

        จึงจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลท่ีเช่ือมโยงกนั 
และมีค่าท่ีถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัท่ีสุด  

        ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดความสะดวกต่อผูใ้ชง้าน และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส านกัส ารวจฯ จึงไดน้ าระบบ QR 
Code มาประยกุตใ์ชก้บัหมุดหลกัฐาน     

01 

02 
03 

04 

05 



ววิฒันาการ 

ของ 

หมดุหลกัฐาน 

2560 อดีต 

2550 2561 



ข้อมูลทีค่วรรู้ 

      QR Code ยอ่มาจาก Quick Response เป็นบาร์โคด้ 2 มิติ คุณสมบติัของ QR 
Code คือ เป็นสัญลกัษณ์แทนขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีการตอบสนองท่ีรวดเร็ว เพื่อให้
ขอ้มูลหลากหลายรูปแบบ เช่น รูปภาพ, ขอ้ความ, URL ของเวบ็ไซต ์ 
      เม่ือน าโทรศพัทมื์อถือสแกน QR Code กจ็ะเขา้สู่เวบ็ไซตไ์ดท้นัทีโดยไม่ตอ้ง
เสียเวลาพิมพ ์

QR Code คืออะไร ? 

แล้วฐำนข้อมูลล่ะ !! 

 ส านกัส ารวจดา้นวศิวกรรมฯ ไดว้างระบบฐานขอ้มูล  โดยขอใชบ้ริการ  RID-
Cloud เพื่อเป็นพื้นท่ีส าหรับจดัเกบ็ขอ้มูลและสร้าง URL  โดยขอ้มูลแบบหมายหมุดหลกัฐาน 
จะถูกเกบ็ไวท่ี้ RID Cloud Server  ในรูปแบบไฟล ์HTML  โดยไฟล ์HTML น้ีจะเป็นการ
ระบุ URL  เพื่อใชเ้รียกแบบหมายหมุดหลกัฐานในรูปแบบไฟล ์JPG 



หมุดหลกัฐาน

ทางราบ 

แบบมาตรฐานหมุด

หลกัฐาน 

หมุดหลกัฐาน

ทางดิง่ 



อุปกรณ์ น๊อต แผ่นเพลท เคร่ืองยงิเลเซอร์ 



กระบวนกำรผลติ
หมุดหลกัฐำน QR 

Code 

01 

02 

03 

05 

สร้ำง QR Code และลิง้ค์ 

ยงิเลเซอร์ 

น ำไปตดิตั้งในพืน้ที่ 

ค ำนวณและจดัท ำ 
แบบหมำยหมุดหลกัฐำน 
และ Upload ขึน้ Server 

04 ส ำรวจรังวดัภำคสนำม 



วธีิกำรใช้งำน 
หมุดหลกัฐำน QR Code 

สแกนด้วยมือถือทันท ีเม่ือพบหมุดหลกัฐำน QR Code 

Search จำกเลขหมำยหมุดหลกัฐำน โดยเข้ำเวบ็  http://gps.rid.go.th/ 

ถ่ำยรูป หมุดหลกัฐำน QR Code เกบ็ไว้ แล้วน ำมำเปิดทีหลงั 
**ในกรณถ้ีำขณะน้ันมือถือไม่มีสัญญำนอนิเตอร์เน็ต** 



คณะผูจ้ดัท า 

2.นายชวลติ   ธรรมรตันะศิร ิ

3.นายธกรกฤต   จนัไชยยศ 

4.นางสาวทิพวรรณ   อิม่เอบิ 

5.นายประพทัธ ์  ผ่องสวสัด์ิ 

6.นายณัฐพงศ ์  เกลยีวกมลทตั 

1.นายประทปี   ภกัดีรอด  



 credit--->http://www.free-powerpoint-

templates-design.com 

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/

