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คู่มือการปฏิบัติงาน 

กระบวนการพฒันาแหล่งนํCา    กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน  

 งานสํารวจภูมิประเทศ  งานสํารวจวางหมุดหลกัฐาน 

 

 

1. วตัถุประสงค์ 

 1.1 เพื%อใหส่้วนราชการมีการจดัคู่มือการปฏิบติังานที%ชดัเจน อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรที%แสดงถึง
รายละเอียดขั2นตอนการปฏิบติังานของกิจกรรม/ กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงานและสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบติังานที%มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั%วทั2งองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพเกิดผลงานที%ไดม้าตรฐานเป็นไปตาม
เป้าหมาย ไดผ้ลิตผลหรือการบริการที%มีคุณภาพและบรรลุขอ้กาํหนดที%สาํคญัของกระบวนการ 
 1.2 เพื%อเป็นหลกัฐานแสดงวิธีการทาํงานที%สามารถถ่ายทอดใหก้บัผูเ้ขา้มาปฏิบติังานใหม่  พฒันาให้
การทาํงานเป็นมืออาชีพและใชป้ระกอบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรรวมทั2งแสดงหรือเผยแพร่
ใหก้บับุคคลภายนอกหรือผูใ้ชบ้ริการใหส้ามารถเขา้ใจและใชป้ระโยชน์จากกระบวนการที%มีอยูเ่พื%อขอการรับ
บริการที%ตรงกบัความตอ้งการ 
 1.3 เพื%อกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานการปฏิบติังานสร้างหมุดหลกัฐานที%มีค่าพิกดัและระดบั   ใช้
เป็นค่าอา้งอิงสาํหรับงานสาํรวจ 
 
2. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบติันี2ครอบคลุมขั2นตอนการสาํรวจวางหมุดหลกัฐานทางราบและทางดิ%ง ตั2งแต่การจดัทาํ
ประมาณการ  การวางแผนงานสาํรวจโดยการกาํหนดโครงข่าย  สายการระดบั  การปฏิบติังานในสนาม  การ
คาํนวณตรวจสอบและประมวลผล  การจดัทาํแบบหมายหมุดหลกัฐาน  ใหไ้ดต้ามมาตรฐานงานสาํรวจของ
สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา  

งานสาํรวจวางหมุดหลกัฐานอยูใ่นความควบคุมดูแลของฝ่ายสาํรวจวางหมุดหลกัฐาน  ส่วนวศิวกรรม   
 
3. คําจํากดัความ 

 มาตรฐาน คือ สิ%งที%เอาเป็นเกณฑส์าํหรับเทียบกาํหนดทั2งในดา้นปริมาณและคุณภาพ (พจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 
 มาตรฐานการปฏิบติังาน (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบติังานในระดบัใดระดบัหนึ%งซึ% งถือ
วา่เป็นเกณฑที์%น่าพอใจหรืออยูใ่นระดบัที%ผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่ทาํได ้โดยจะมีกรอบในการพิจารณากาํหนด
มาตรฐานหลายๆ ดา้น อาทิ ดา้นปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใชจ่้าย หรือพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังาน 
 คณะกรรมการ  แต่งตั2งโดย ผูอ้าํนวยการส่วนวศิวกรรม  ประกอบดว้ย   หวัหนา้ฝ่ายวางหมุดหลกัฐาน  
และ  ผูเ้กี%ยวขอ้ง 
 ผวศ.รธ.  ผูอ้าํนวยการส่วนวิศวกรรม  สาํนกัสาํรวจดา้นวิศวกรรมและธรณีวทิยา 



  

 ฝล.รธ.  หวัหนา้ฝ่ายสาํรวจวางหมุดหลกัฐาน  ส่วนวศิวกรรม 
 วก.รธ.  หวัหนา้งานวศิวกรรม  ฝ่ายสาํรวจวางหมุดหลกัฐาน 
 วล.รธ.  หวัหนา้งานวางหมุดหลกัฐาน  ฝ่ายสาํรวจวางหมุดหลกัฐาน 
 คํานิยาม คําย่อ 

- Global Positioning System (GPS) ระบบกาํหนดตําแหน่งบนพืCนโลก (จีพเีอส) : เทคโนโลยทีี%ใช้
กาํหนดตาํแหน่งบนพื2นโลกโดยอาศยัดาวเทียมสถานีภาคพื2นดินและเครื%องรับจีพีเอส  โดย
เครื%องรับจีพีเอสจะรับสัญญาณดาวเทียมที%ระบุเวลาและตาํแหน่งของดาวเทียมดวงที%ส่งสัญญาณ
มาคาํนวณหาระยะเสมือนจริงแต่ละระยะ  และจะใชข้อ้มูลดงักล่าวจากดาวเทียมอยา่งนอ้ย 4 ดวง  
มาคาํนวณหาตาํบลของเครื%องรับพร้อมทั2งแสดงใหผู้ใ้ชท้ราบบนจอแอลซีดีของเครื%องเป็นค่า
ละติจูด  ลองจิจูด  และค่าพิกดัยทีูเอม็  รวมทั2งระดบัความสูงดว้ย  เพื%อใหก้ารกาํหนดตาํแหน่ง
ครอบคลุมไดท้ั%วทั2งโลก  โครงข่ายดาวเทียมจีพีเอสนี2   จาํเป็นตอ้งใชด้าวเทียมจาํนวน 24 ดวง  
แบ่งเป็น 6 วงโคจร  วงโคจรละ 4 ดวง  ดาวเทียมแต่ละดวงใจวงโคจรจะอยูสู่งจากผวิโลก
ประมาณ 20,200 กิโลเมตร  และจะโคจรรอบโลกภายใน 11 ชั%วโมง 50 นาที 

- Geoid จีออยด์ :  พื2นศกัยส์มดุล (Equipotential Surface) ของสนามแรงโนม้ถ่วงของโลก  ซึ% งใช้
เป็นรูปทรงสมมุติแบบหนึ%งของโลก  พื2นผวินี2ไดจ้ากการสมมุติใหร้ะดบัทะเลปานกลางแทรก
สอดไปในพื2นทวปีโดยตลอดทั%วโลก  และทิศทางของแรงโนม้ถ่วงโลกจะไดฉ้ากกบัทุกจุดบนผวิ
จีออยด์ 

- Mean sea-level ระดับทะเลปานกลาง (รทก.) : ค่าเฉลี%ยของระดบันํ2าทะเล  ซึ% งคาํนวณหาไดจ้าก
ผลการตรวจระดบันํ2าขึ2นและนํ2าลงในที%ใดที%หนึ%งที%ไดบ้นัทึกติดต่อกนัไวเ้ป็นระยะเวลานาน 

- Azimuth ภาคของทศิ, แอซิมัท : การระบุทิศทางระบบหนึ%ง  ซึ% งอา้งอิงจากทิศเหนือเป็นมุมราบที%
เวยีนตามเขม็นาฬิกา  จนถึงแนวที%ตอ้งการระบุถึง 

- Levelling การรังวดัระดับ : การสาํรวจทางแผนที%เพื%อหาระยะสูงตามแนวตั2งของจุดต่างๆ บนผวิ
โลกซึ%งจะหาโดยตรงหรือโดยออ้มก็ได ้  การหาระดบัสูงที%ต่างกนัของจุดบนผิวโลก 2 จุด  โดย
อาศยัการส่องกลอ้งระดบัไปยงัไมเ้ล็งระดบัซึ% งตั2งอยูใ่นแนวตั2งที%จุดทั2งสอง  จดัวา่เป็นการรังวดั
ระดบัโดยตรง  ส่วนการหาโดยอาศยับารอมิเตอร์วดัความต่างระหวา่งความกดอากาศ  หรืออาศยั
เทอร์โมมิเตอร์วดัจุดเดือดของนํ2าแลว้คิดออกมาเป็นระดบัสูง  ตลอดจนอาศยัการรังวดัมุมแนวตั2ง
และระยะแนวระดบัแลว้นาํมาคาํนวณหาระดบัดว้ยกฎเกณฑท์างตรีโกณมิติ  จดัวา่เป็นการรังวดั
ระดบัโดยออ้ม 

- Traverse วงรอบ, การวงรอบ :  วธีิการสาํรวจเพื%อหาค่าพิกดัทางราบและทางดิ%งของจุดต่างๆ บน
ผวิโลกดว้ยการรังวดัต่อเนื%องกนัไป  โดยเริ%มตน้จากจุดพิกดัที%ทราบค่าแลว้คู่หนึ%งบนเส้นฐานที%
ทราบค่าระยะทางและทิศทางระหวา่งจุดแลว้  จึงทาํการวดัระยะและทิศทางไปยงัจุดต่างๆ 
ต่อเนื%องกนั  การรังวดันี2 จะกลบัมาบรรจบที%จุดเดิมที%ทราบค่าแลว้หรือไม่ก็ได ้ เมื%อทาํการรังวดัทิศ



  

และระยะทางมาคาํนวณหาค่าพิกดัของจุดต่างๆ ที%รังวดัไดท้ั2งหมด  ทั2งค่าพิกดัทางราบและค่าพิกดั
ทางดิ%ง   
งานวงรอบสามารถแบ่งออกไดห้ลายประเภทตามวธีิการใช ้ เช่น  ถา้มีการรังวดั ทางดาราศาสตร์
ร่วมดว้ยก็จะเรียกวา่  วงรอบทางดาราศาสตร์  หรือ  แบ่งตามคุณภาพของงาน  เช่น งานวงรอบชั2น 
1  ชั2น 2  และชั2น 3  หรือแบ่งตามรูปลกัษณะของวงรอบเช่น  วงรอบปิด (closed traverse)  วงรอบ
เปิด (open traverse) 
 
ที%มา : ราชบณัฑิตยสถาน.  พจนานุกรมศพัทภู์มิศาสตร์ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน.  พิมพค์รั2 งที% 4.  

กรุงเทพฯ :  ราชบณัฑิตยสถาน.  2549. 
 
 

4. หน้าที>ความรับผดิชอบ 
1. ผูอ้าํนวยการส่วนวศิวกรรม  มีหนา้ที%รับผิดชอบ  กาํกบัดูแล 
2. หวัหนา้ฝ่ายวางหมุดหลกัฐาน มีหนา้ที%รับผดิชอบ ควบคุม ใหค้าํปรึกษา ตรวจสอบการปฏิบติังาน 
3. หวัหนา้งานวศิวกรรม  มีหนา้ที%รับผดิชอบ ตรวจสอบและจดัทาํประมาณการ 
4. หวัหนา้งานวางหมุดหลกัฐาน  มีหนา้ที%รับผดิชอบ  ควบคุม กาํหนดโครงข่ายและสายการระดบังาน 
    สาํรวจวางหมุดหลกัฐาน 
5. หวัหนา้หน่วยสาํรวจ  มีหนา้ที%รับผดิชอบ ควบคุมการปฏิบติังานสาํรวจ 
6. คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบติังาน มีหนา้ที%รับผิดชอบตรวจสอบและติดตามงานใหเ้ป็นไป 
    ตามแผนงานและแผนเงิน  คุณภาพงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของสาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและ  
    ธรณีวทิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



  

6. ขัCนตอนการปฏิบัติงาน 

 6.1 ตรวจสอบหมุดหลกัฐาน   คิดราคางานและจดัทาํประมาณการ 
 6.2 วางแผนงานเบื2องตน้ในสํานกังาน  ประกอบดว้ย 
  6.2.1 กาํหนดอตัรากาํลงั-เครื%องมือสาํรวจ-ระยะเวลาที%ใชป้ฏิบติังาน 
  6.2.2 นาํหมุดหลกัฐานเดิมที%มีอยู ่ มาลงตาํแหน่งในแผนที% 1: 50,000 แลว้กาํหนดตาํ 
       แหน่งที%จะก่อสร้างหมุดหลกัฐาน ในบริเวณโครงการ และ/หรือ ใกลเ้คียงที%สุด 
  6.2.3 ออกแบบโครงข่าย  และสายการระดบั 
  6.2.4 หาขอ้มูลเบื2องตน้ในเรื%องที%เกี%ยวกบั สภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ การคมนาคม  
        ประชาชนในพื2นที% 
  6.2.5 ประสานงานกบัหน่วยงานที%เกี%ยวขอ้ง 
  6.2.6 จดัเตรียม – ตรวจสอบเครื%องมือ, อุปกรณ์ และยานพาหนะใหอ้ยูใ่นสภาพ 

      พร้อมปฏิบติังาน 
 6.3 การเดินทางไปปฏิบติังานจริงในสนาม 
  6.3.1 คน้หาหมุดหลกัฐานเดิม  ตรวจสอบสภาพหมุดวา่สามารถใชง้านไดห้รือไม่ 
  6.3.2 ก่อสร้างหมุดหลกัฐานจริงในภูมิประเทศและจดัทาํหมายพยาน 
  6.3.3 ปรับโครงข่ายและสายการระดบัครั2 งสุดทา้ยหลงัจากตรวจเส้นทางคมนาคม 

      และสภาพภูมิประเทศ 
6.3.4 ทาํการรังวดัหมุดหลกัฐานทางดิ%งและทางราบ 

6.4 คาํนวณ  ตรวจสอบความถูกตอ้ง  ประมวลผล  โดยใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน    
      ของสาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา 
6.5 จดัทาํแบบหมายหมุดหลกัฐาน  สรุปผลการปฏิบติังานและจดัทาํรายงานเสนอ 

 
 
7. มาตรฐานงาน 

7.1  การสํารวจโยงค่าพกิดัและค่าระดับ 

วตัถุประสงค ์  เพื%อหาค่าพิกดัและ / หรือค่าระดบัของหมุดหลกัฐานที%สร้างขึ2นใหม่ในเขตงาน
ซึ%งจะใชเ้ป็นค่าอา้งอิงสาํหรับงานสาํรวจทาํแผนที% งานสาํรวจทางดา้นวศิวกรรม และงานสาํรวจเพื%อ
การก่อสร้างโครงการนั2น 

 
7.2 จํานวนช่างสํารวจ  เวลาที>ใช้ในการสํารวจและผลงาน/เดือน 

งานโยงราคาค่าพิกดัและค่าระดบั 
7.2.1 งานโยงค่าพกิดัโดยวธีิการวงรอบชัCนที> 2   เพื%อหาค่าพิกดั UTM   หรือพิกดัฉาก  และฝัง

หมุดหลกัฐานถาวรแบบ  ข.  ทุกระยะ  4 - 5  กิโลเมตร และ  แบบ  ค.  ทุกระยะ  2  กิโลเมตร 



  

• ช่างสาํรวจ 1 ชุด  ประกอบดว้ย 
   1. ช่างสาํรวจ    2   คน 
   2. พนกังานขบัรถ   2   คน 
   3. คนงานปฏิบติังานสนาม  7-10 คน 

• ระยะเวลาทาํงาน   22  วนั/เดือน 

• ผลงาน 
   1. ภูมิประเทศเป็นที%ราบ หรือ ไร่นาปนป่า  51  กม./เดือน 
   2. ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือ ลูกเนิน  42  กม./เดือน 
   3. ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ  ภูเขา  พรุ   
       หรือ  เขตชุมชนหนาแน่น   34  กม./เดือน 
 

7.2.2 งานโยงค่าพกิดัโดยวธีิการวงรอบชัCนที> 3   เพื%อหาค่าพิกดั UTM  หรือพิกดัฉาก  และฝัง
หมุดหลกัฐานถาวรแบบ  ข.  ทุกระยะ  4 - 5  กิโลเมตร และ  แบบ  ค.  ทุกระยะ  2  กิโลเมตร 

• ช่างสาํรวจ 1 ชุด  ประกอบดว้ย 
   1. ช่างสาํรวจ    2   คน 
   2. พนกังานขบัรถ    2   คน 
   3. คนงานปฏิบติังานสนาม  7-10 คน 

• ระยะเวลาทาํงาน   22  วนั/เดือน 

• ผลงาน 
   1. ภูมิประเทศเป็นที%ราบ หรือ ไร่นาปนป่า  52  กม./เดือน 
   2. ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือ ลูกเนิน  44  กม./เดือน 
   3. ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ  ภูเขา  พรุ   
       หรือ  เขตชุมชนหนาแน่น   36  กม./เดือน 
 

7.2.3 งานโยงค่าระดับโดยวธีิการระดับชัCนที> 2    เพื%อหาค่าระดบั (รทก.)  ของหมุดหลกัฐาน
และฝังหมุดหลกัฐานถาวรแบบ  ข.  ทุกระยะ  4 - 5  กิโลเมตร และ  แบบ  ค.  ทุกระยะ  2  กิโลเมตร 

• ช่างสาํรวจ 1 ชุด  ประกอบดว้ย 
   1. ช่างสาํรวจ    2   คน 
   2. พนกังานขบัรถ   2   คน 
   3. คนงานปฏิบติังานสนาม  7-10 คน 

• ระยะเวลาทาํงาน   22  วนั/เดือน 

• ผลงาน 
   1. ภูมิประเทศเป็นที%ราบ หรือ ไร่นาปนป่า  60  กม./เดือน 



  

   2. ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือ ลูกเนิน  44  กม./เดือน 
   3. ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ  ภูเขา  พรุ   
       หรือ  เขตชุมชนหนาแน่น   30  กม./เดือน 
 

7.2.4 งานโยงค่าระดับโดยวธีิการระดับชัCนที> 3    เพื%อหาค่าระดบั (รทก.)  ของหมุดหลกัฐาน
และฝังหมุดหลกัฐานถาวรแบบ  ข.  ทุกระยะ  4 - 5  กิโลเมตร และ  แบบ  ค.  ทุกระยะ  2  กิโลเมตร 

• ช่างสาํรวจ 1 ชุด  ประกอบดว้ย 
   1. ช่างสาํรวจ    2   คน 
   2. พนกังานขบัรถ    2   คน 
   3. คนงานปฏิบติังานสนาม  7-10 คน 

• ระยะเวลาทาํงาน   22  วนั/เดือน 

• ผลงาน 
   1. ภูมิประเทศเป็นที%ราบ หรือ ไร่นาปนป่า  68  กม./เดือน 
   2. ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือ ลูกเนิน  56  กม./เดือน 
   3. ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ  ภูเขา  พรุ   
       หรือ  เขตชุมชนหนาแน่น   36  กม./เดือน 

7.2.5 งานรังวดัพกิดัด้วยเครื>องรับสัญญาณดาวเทยีม เพื%อหาค่าพิกดัและอาซิมุทของหมุด
หลกัฐานดว้ยเครื%อง GPS ผลงาน 1 หน่วยงาน เป็นสถานี 

• ช่างสาํรวจ 1 ชุด  ประกอบดว้ย 
   1. ช่างสาํรวจ (หวัหนา้หน่วย)  1  คน 
   2. ช่างสาํรวจ      6  คน 
   3. ช่างคาํนวณ    1  คน 
   4. พนกังานขบัรถ   4  คน 
   5. คนงานปฏิบติังานสนาม  7-10 คน 

• ระยะเวลาทาํงาน   22 วนั/เดือน 

• ผลงาน 
   งานรังวดัพิกดั   39  สถานี/เดือน 
 

7.2.6 งานรังวดัอาซิมุทดาราศาสตร์  เพื%อตรวจสอบและควบคุมทิศทางแนวเล็งในสายงาน
วงรอบ  โดยการรังวดัอาซิมุทดาราศาสตร์  จากดาว  หรือ  ดวงอาทิตย ์ ณ  ตาํแหน่งที%สร้างหมุด
หลกัฐานถาวรแบบ  ข. 

• ช่างสาํรวจ 1 ชุด  ประกอบดว้ย 
   1. ช่างสาํรวจ    2  คน 



  

   2. พนกังานขบัรถ   2  คน 
   3. คนงานปฏิบติังานสนาม 3  คน 

• ระยะเวลาทาํงาน   22 วนั/เดือน 

• ผลงาน 
   งานรังวดัพิกดั   7  สถานี/เดือน 
 
7.3 ลกัษณะของงาน 

7.3.1 งานสร้างหมุดหลกัฐานถาวร (MONUMENTING) 

7.3.1.1 การเลอืกที>ตัCงหมุดหลักฐาน  
ตาํแหน่งที%สร้างหมุดหลกัฐานตอ้งพิจารณาเลือกตาํแหน่งที%เหมาะสม เพื%อใหห้มุด
หลกัฐานที%สร้างขึ2นมีความมั%นคง ขอ้พิจารณาในการเลือกที%ตั2งมีดงันี2  

• เป็นตาํแหน่งที%มั%นคง แขง็แรง พื2นดินมีการอดัตวัแน่น 

• เป็นตาํแหน่งที%ยากแก่การทาํลาย ควรเลือกสร้างในสถานที%ราชการ วดั 
โรงเรียน หรือบริเวณที%คาดวา่จะไม่มีการก่อสร้างที%เป็นอุปสรรคในการใช้
หมุดที%สร้างขึ2นไม่ควรสร้างหมุดหลกัฐานถาวรบนไหล่ถนน เพราะอาจถูก
ทาํลายไดง่้าย 

• เป็นตาํแหน่งที%เด่นชดัง่ายต่อการคน้หา   

• หมุดคู่ที%สร้างขึ2นตอ้งไม่มีสิ%งอื%นมาบงัแนวเล็ง ระยะระหวา่งหมุดประมาณ 
200–500 ม. 

• กรณีของการสร้างหมุดหลกัฐานเพื%อรังวดัพิกดัดว้ยเครื%องรับสัญญาณ
ดาวเทียม ใหเ้ลือกตาํแหน่งที%เหมาะสม ซึ% งจะตอ้งอยูใ่นพื2นที%โล่งแจง้ เพื%อให้
สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียม ที%โคจรอยูบ่นทอ้งฟ้าไดทุ้กทิศทาง 

 
7.3.1.2 วสัดุและวธีิการสร้างหมุดหลกัฐาน  

วสัดุที%สร้างหมุดหลกัฐานส่วนใหญ่ จะเป็นคอนกรีตที%มีส่วนผสมระหวา่ง ปูน – 
ทราย – หิน เป็นอตัราส่วน 1 : 2 : 4  ส่วน วธีิการสร้างแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือ 

• นาํวสัดุไปหล่อในภูมิประเทศ ณ ตาํแหน่งที%เลือกตามลกัษณะในขอ้ 7.3.1.1 

• หล่อหมุดคอนกรีตตามแบบมาตรฐานของสาํนกัสาํรวจฯ ไวก่้อนแลว้นาํไป
ฝัง 

• กรณีที%มีวตัถุธรรมชาติหรือสิ%งก่อสร้างที%มั%นคง เช่น บนยอดเขาที%มีกอ้นหิน
ใหญ่ อาคารคอนกรีต หรือ คอสะพานรถไฟ สามารถใชเ้ป็นที%สร้างหมุดได้
โดยสกดัลงไปใหลึ้กประมาณ 3 – 5 นิ2ว เทคอนกรีตและใชห้วัน๊อตเหล็ก
หรือหมุดทองเหลืองเป็น หวัหมุด 



  

 
7.3.1.3 แบบของหมุดหลกัฐาน  
เพื%อใหห้มุดหลกัฐานถาวรของงานทุกชนิด และทุกหน่วยงานมีแบบมาตรฐาน 

เดียวกนั จึงกาํหนดแบบหมุดหลกัฐานถาวรของสาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา 
เป็น 3 แบบ มีลกัษณะรูปร่างและขนาดตาม ผนวก ก. ดงันี2  

• หมุดหลกัฐานถาวรแบบ ก.  
เป็นหมุดหล่อดว้ยคอนกรีตสองชั2น  ผวิหนา้เป็นรูปสี%เหลี%ยมจตุัรัส มีหวัหมุดทาํ

ดว้ยทองเหลือง ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 5 ซม. ขนาดของหมุด 0.60 × 0.60 × 0.70 ม. 

ตอกเขม็ไมข้นาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 3″× 1 ม. จาํนวน 4 ตน้ (ดูรูปผนวก ก. แบบ ก.) 

• หมุดหลกัฐานถาวรแบบ ข.  
เป็นหมุดหล่อดว้ยคอนกรีต ผิวหนา้เป็นรูปสี%เหลี%ยมจตุัรัส มีหวัหมุดทาํดว้ย

โลหะอยูต่รงกลาง  ขนาดของหมุด 0.30 × 0.30 × 0.50 ม. ตอกเขม็ไมข้นาด

เส้นผา่ศูนยก์ลาง   3″ × 1 ม.  จาํนวน  4   ตน้  (ดูรูปผนวก ก. แบบ ข.) 

• หมุดหลกัฐานถาวรแบบ ค.  
เป็นหมุดหล่อดว้ยคอนกรีต มี 2 ลกัษณะ คือ 

� หมุดท่อกลม   ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.10 × 0.30 ม. 

� หมุดสี%เหลี%ยม  ขนาด 0.15 × 0.15 × 0.30 ม. 
บนผวิหนา้ของหมุด ทั2ง 3 แบบ ใหร้ะบุชื%อยอ่ของกรมฯ โดยใชค้าํวา่ “ชป.” และ

หมายเลขหมุด พร้อมกบัอกัษรเตม็หรือยอ่ของโครงการนั2น โดยให้ตวัอกัษรชี2ไปทางทิศเหนือ 
(ดูรูปผนวก ก.)  

กรณีที%ไม่สามารถสร้างหมุดหลกัฐานถาวรได ้ใหใ้ชห้มุดชั%วคราว (TBM : 

Temporary Bench Mark ) ใหใ้ชห้มุดไมข้นาด 1″× 1″ ยาว 10 – 20  ซม. หรือ ตะปูขนาด 3″ 
ตอกลงบนพื2นดิน หรือ ผวิถนน ตามตาํแหน่งที%เหมาะสมในการปฏิบติังาน 

 
7.3.1.4 หมายพยาน (REFERENCE MARKS) 

เพื%อความสะดวกในการคน้หา หมุดหลกัฐานถาวรแต่ละหมุด จะตอ้งมีหมายพยา 
อยา่งนอ้ย 2 แห่ง หมายพยานนี2อาจเป็นสิ%งก่อสร้างถาวร หรือวตัถุตามธรรมชาติที%เด่นชดั ซึ% ง
อยูใ่กลห้มุดในรัศมีประมาณ 30 ม. วตัถุหมายพยานเหล่านี2คาดวา่จะไม่ถูกทาํลายหรือสูญ
หายไป เช่น ตน้ไมใ้หญ่ มุมบา้น เสาธง และสามารถวดัระยะระหวา่งหมุดกบัหมายพยานได้
โดยตรง ทั2งนี2 เพื%อที%จะสามารถหาตาํแหน่งของหมุดโดยวธีิสกดักลบัได ้ในกรณีที%หมุด
หลกัฐานถูกดินกลบหรือถูกทาํลายไป 

 
 



  

7.3.1.5 แบบแสดงรายละเอยีดหมุดหลกัฐาน (DESCRIPTIONS) 

แบบแสดงรายละเอียดหมุดหลกัฐาน  เป็นแบบบนัทึกรายละเอียดที%ตั2งและขอ้มูลที% 
สาํคญัของหมุดหลกัฐาน  เพื%อใหส้ามารถคน้หาหมุดหลกัฐานนั2นไดง่้าย  ขอ้ความอธิบาย
รายละเอียดในแบบแสดงที%ตั2งหมุดหลกัฐานตอ้งสั2น   กะทดัรัด   มีใจความที%สมบูรณ์และเป็น
แบบเดียวกนั  ภาพสเก็ตที%ตั2งหมุดจะตอ้งชดัเจน มีรายละเอียดที%จาํเป็นสาํหรับคน้หาหมุด
เท่านั2น  เช่น  แสดงวตัถุถาวรที%มีลกัษณะเด่นตามธรรมชาติ  การแสดงทิศทางตอ้งถูกตอ้ง  
รายละเอียดในแบบประกอบดว้ย 

• ตาํแหน่งทั%วไป ระบุบริเวณที%ตั2งของหมุด สถานที%ตั2งของหมุด ตาํบล อาํเภอ 
จงัหวดั  รวมทั2งเส้นทางในการเขา้ถึงหมุด  โดยเริ%มจากจุดที%หาง่ายที%สุด 

• ตาํแหน่งที%แน่นอน ระบุวตัถุถาวรหรือกึ%งถาวรที%ใกลเ้คียงที%สุด เช่น อาคาร
เรียน เสาธง ถงัประปา  ตน้ไมใ้หญ่  ลกัษณะของหมุดหลกัฐาน เช่น เป็น
หมุดหลกัฐานถาวรแบบ ข. หมุดสกดับนกอ้นหิน 

• หมายพยาน แสดงลกัษณะของหมายพยาน  ทิศทาง และระยะจากหมุดไป
ยงัหมายพยาน 

• หมุดคู่ ใหแ้สดงตาํแหน่งและทิศทางของหมุดคู่ไวเ้พื%อสะดวกในการใช้
งาน  

เมื%องานสาํรวจของโครงการเสร็จลงแลว้ ใหต้รวจสอบและเพิ%มเติมรายละเอียด
ขอ้ความต่างๆ ในแบบหมายหมุดหลกัฐานใหส้มบูรณ์ พร้อมทั2งทาํบญัชีค่าพิกดัและ/หรือค่า
ระดบัของหมุดทุกหมุด รวมทั2งแผนที%สารบญัแสดงตาํแหน่งของหมุด และภาพถ่ายของหมุด 
แลว้รวบรวมส่งใหห้น่วยงานที%รับผดิชอบ เก็บเป็นหลกัฐานไวใ้ชง้านต่อไป 

 
7.3.2 งานสํารวจโยงค่าพกิดั 
 

7.3.2.1 งานรังวดัพกิดัด้วยเครื>องรับสัญญาณดาวเทียม 
เป็นวธีิการรังวดัเพื%อกาํหนดตาํแหน่งจากดาวเทียม จี พี เอส  (GPS : Global  

Positioning System) หรือระบบดาวเทียมอื%น โดยนาํเครื%องรังวดัไปตั2งรับสัญญาณที%ตาํแหน่ง
หมุดหลักฐาน หรือจุดที%ต้องการหาค่าพิกัด ตามเส้นโครงข่ายการรังวดัที%ได้จดัเตรียมไว้
ล่วงหนา้ แลว้นาํผลการรังวดัมาประมวลผลและปรับแกโ้ครงข่าย ค่าพิกดัที%คาํนวณไดต้อ้งมี
ค่าพิกดัทางยีออเดซี (Geodetic Coordinates) และค่าพิกดักริด ย ูที เอ็ม (UTM : Universal 
Transverse Mercator) บนพื2นหลกัฐานสากล WGS 84  (World Geodetic System 1984) และ
บนพื2นหลกัฐานอินเดียน 2518 (Indian 1975 Datum) 

 
 



  

7.3.2.2  งานวงรอบ (Traverse) 

เป็นวธีิการรังวดั เพื%อคาํนวณหาพิกดัตาํแหน่งของจุดต่างๆ โดยการวดัมุมและ 
วดัระยะที%เชื%อมต่อระหวา่งจุดในลกัษณะต่อเนื%องกนั ค่าพิกดัตอ้งคาํนวณเป็นค่าพิกดักริด  
ย ูที เอม็ บนพื2นหลกัฐานอินเดียน 2518 หรือพื2นหลกัฐาน WGS 84 
 
7.3.3 งานสํารวจโยงค่าระดับ (Spirit Levelling) 
เป็นวธีิการรังวดัเพื%อคาํนวณหาค่าระดบัความสูง (กาํหนดสูง – ผท.ทหาร) ของหมุดหลกัฐาน  

หรือจุดต่างๆซึ%งอา้งอิงกบัพื2นระดบันํ2าทะเลปานกลาง ( รทก. : MEAN SEA LEVEL ) 
โดยการวดัค่าต่างระดบัต่อเนื%องจาก จุด ถึง จุด ดว้ยกลอ้งระดบัและไมแ้บ่งส่วนเมตร 

 
7.4  ชนิดของงาน 

7.4.1 งานรังวดัพกิดัด้วยเครื>องรับสัญญาณดาวเทยีม 

7.4.1.1 ข้อกาํหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกต้อง 

การรับสัญญาณดาวเทียม ใช้เครื%องรับสัญญาณดาวเทียม (Reciever) แบบ Geodatic 
ซึ% งมีคุณลกัษณะเฉพาะดงันี2  

• ช่องรับสัญญาณแบบความถี%เดียว (L1) หรือสองความถี% (L1, L2) 

• วดัเส้นฐานความยาวในแบบ Static ไม่มากกวา่ 15 กม. ความถูกตอ้งของ 
การรังวดัระยะเส้นฐานทางราบ ±10 mm. +1 ppm. Rms. หรือดีกวา่ หากเกิน
ตอ้งตั2งเครื%องรับสัญญาณใหม่ 

• จาํนวนเครื%องรับสัญญาณตั2งแต่ 3 เครื%องขึ2นไป 
 

7.4.1.2 เครื>องมือและอุปกรณ์ 

ในการรังวดัพิกดัดว้ยเครื%องรับสัญญาณดาวเทียม GPS แต่ละหน่วย ประกอบดว้ย 
เครื%องมือและอุปกรณ์ดงันี2  

• เครื%องรับสัญญาณดาวเทียม GPS ความถี%เดียว (L1) ไดท้ั2ง C/A Code และ 
Carrier  รับสัญญาณปรับแกค้่าพิกดัจากดาวเทียม DGPS แบบ RTCM  มี
ช่องรับสัญญาณจากดาวเทียมไม่นอ้ยกว่า 12  ช่องสัญญาณ   หรือเครื%องรับ
สัญญาณดาวเทียมความถี% L1 (1575.42 MHZ) และ L2 (1272.60 MHz) 
แยกกนั  โดยมีช่องรับสัญญาณดาวเทียมความถี% L1 และ L2 ไม่น้อยกว่า
ความถี%ละ 14 ช่องสัญญาณ และ  SBAS จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2 ช่องสัญญาณ   
จาํนวน 3 ชุด  

• โปรแกรมประยกุตที์%ใชใ้นการประมวลผล 

• ไมโครคอมพิวเตอร์  ใชป้ระมวลผลขอ้มูลสัญญาณดาวเทียม 



  

• เครื%องสื%อสาร ที%ใชใ้นการติดต่อ 

• ยานพาหนะ 
 

7.4.1.3 การปฏิบัติงานในสนาม 

• เลือกหมุดหลกัฐานที%ทราบค่าพิกดัเป็นสถานีฐานโดยมีขอ้กาํหนดดงันี2  
� ตอ้งทราบขอ้มูลของสถานีฐาน ไดแ้ก่ ค่าพิกดั ค่าปรับแก ้สถานที%ตั2ง

ของสถานี 
� ตําแหน่งของสถานีฐานอยู่ในสภาพเดิมและสามารถตั2 งเครื% องรับ

สัญญาณไดโ้ดยไม่มีผลกระทบของคลื%นสะทอ้นที%เป็นสาเหตุทาํให้เกิด
คลื%นหลุด 

• เลือกหมุดหลกัฐานที%ทราบค่าพิกดัเป็นสถานีฐาน  โดยมีขอ้กาํหนด ดงันี2  
� เป็นตาํแหน่งที%มั%นคง  แขง็แรง  พื2นดินมีการบดอดัที%ดี 
� เป็นตาํแหน่งที%ยากแก่การโดนทาํลายและไม่มีการเปลี%ยนแปลงสภาพ 

ภูมิประเทศในอนาคต  ควรเลือกสร้างในสถานที%ราชการ เช่น วดั  
โรงเรียน  หรือบริเวณที%คาดวา่ไม่มีการก่อสร้างที%จะเป็นอุปสรรคในการ
ใช้งานหมุดที%สร้างขึ2 นใหม่  ไม่ควรสร้างหมุดหลกัฐานบนไหล่ถนน
เพราะอาจถูกทาํลายไดง่้ายและไหล่ทางมีการทรุดตวัไดง่้าย 

� เป็นตาํแหน่งที%เด่นชดั ง่ายต่อการคน้หา 
� หมุดหลกัฐาน (แบบคู่) ที%สร้างขึ2นใหม่ตอ้งมองเห็นกนั  ไม่มีสิ%งบดบงั

แนวเล็งและระยะห่างระหวา่งหมุดทั2ง 2 ไม่ควรตํ%ากวา่ 100 ม. 
� หมุดหลกัฐานที%สร้างขึ2นใหม่ไม่ควรอยูใ่กลแ้นวสายส่งศกัยสู์ง 
� ระบุตาํแหน่งที%ตั2 งของหมุดหลกัฐานที%สร้างขึ2 นใหม่  สถานที%ตั2งของ

หมุด  ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั  เส้นทางในการเขา้ถึงหมุด  โดยเริ%มตน้จาก
ถนนสายหลกัหรือสถานที%ที%บุคคลทั%วไปรู้จกั 

� เขียนแผนที%แสดงตาํแหน่งของหมุดหลกัฐานที%สร้างขึ2นใหม่โดยสังเขป
และโยงยึด (ระยะและภาคทิศ) ตําแหน่งของหมุดหลักฐานกับ
สิ%งก่อสร้างหรือวตัถุธรรมชาติที%เด่นชดั  เช่น มุมบา้น มุมอาคารต่างๆ ที%
ก่อสร้างอยา่งถาวร  เสาธง ตน้ไมย้นืตน้ ฯลฯ 

• ระยะห่างระหว่างเส้นฐานที%ยาวที%สุดไม่เกิน 15 กม. (ระยะห่างระหว่างหมุดคู่ 
ประมาณ 4-6 กม.) 

• จาํนวนเส้นฐานแต่ละโครงข่ายไม่เกิน 10 เส้นฐาน  มุมระหวา่งเส้นฐานไม่นอ้ย
กวา่ 15 องศา 

• การรังวดัแต่ละเส้นฐานใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 45 นาที 



  

• จดัเก็บขอ้มูลสนามเพื%อนาํขอ้มูลเขา้สู่การประมวลผล ปรับแก ้ 

• รับสัญญาณจากกลุ่มดาวเทียมเดียวกนัในช่วงเวลาเดียวกนั  ไม่นอ้ยกวา่ 4 ดวง 

• มุมกั2นทอ้งฟ้า (mask angle) ของเครื%องไม่นอ้ยกวา่ 15 องศา   

• หมุดหลกัฐานที%สร้างใหม่ตอ้งมีเส้นฐานที%โยงมาสถานีฐานอื%นไม่นอ้ยกวา่ 2 เส้น 

• จาํนวนหมุดในหนึ%งวงรอบไม่ควรเกิน 8 หมุด 

• หลีกเลี%ยงการตั2งเครื%องรับสัญญาณดาวเทียมในสภาพอากาศ ฝนตกหนกั หรือฟ้า
คะนอง  

• ค่า PDOP: position dilution of precision ไม่เกิน 7.0 หากเกิน ตอ้งตั2งเครื%องรับ
สัญญาณใหม่ 

 
7.4.1.4 การคํานวณและปรับแก้ 

• นาํขอ้มูลสนามเขา้สู่โปรแกรมประมวลผล  เลือกหมุดหลกัฐานที%ทราบค่าเป็น
หมุดควบคุมค่าพิกดั 

• การประมวลเส้นฐานแต่ละเส้นฐาน ตดัดาวเทียมบางดวงออกกรณีที%สัญญาณถูก
การรบกวน 

• การประมวลผลปรับแก ้ เส้นฐานโครงข่าย  โดยวิธี least squares และคาํนวณ
ปรับแกห้าค่าระดบัโดยใช ้geoid model  

 
 
7.4.2 งานโยงค่าพกิดัด้วยวธีิการวงรอบชัCนที> 2 

7.4.2.1 ข้อกาํหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกต้อง 

� การวดัมุม 

• ใชก้ลอ้งวดัมุมที%มีความละเอียด 1″ หรือดีกวา่ 

• จาํนวนศูนยข์องการวดั 4 ศูนย ์

• ความต่างของแต่ละศูนยก์บัค่าปานกลางไม่เกิน 5″ 
� การวดัระยะ 

• ใชเ้ครื%องวดัระยะอิเลคทรอนิคส์ ที%มีความละเอียด  ± (5 mm. + 5 ppm.× D) 
หรือดีกวา่ 

• ระยะระหวา่งหมุดไม่นอ้ยกวา่ 200 ม. 

• วดัระยะ 2 เที%ยว ( ไป – กลบั ) ความละเอียดของการวดัระยะ 1 / 15,000 
หรือดีกวา่ 

 



  

� การวดัอาซิมุท ดาราศาสตร์ (ASTRONOMICAL AZIMUTH) 

• ทาํการรังวดัอาซิมุท ทุก  20 – 25 มุม 

• จาํนวนศูนยข์องการวดั 12 – 16 ศูนย ์

• Probable Error  ของผลปานกลางไม่เกิน 2.0″ 

• จาํนวนแกข้องมุมวงรอบเมื%อตรวจสอบกบัค่าอาซิมุทไม่เกินมุมละ3″หรือ

10″√N (N  เป็นจาํนวนมุม) 

• ความคลาดเคลื%อนในการบรรจบทางตาํแหน่ง เมื%อปรับแกมุ้มแลว้ไม่เกิน              
1 / 10,000 

 
7.4.2.2  การกรุยแนวและสร้างหมุดหลกัฐาน 

• คน้หาหมุดหลกัฐานที%จะใชอ้อกงาน และเขา้บรรจบ ซึ% งเป็นหมุดหลกัฐาน
ชั2นที% 2 หรือชั2นที%สูงกวา่ 

• กรุยแนวเส้นวงรอบจากหมุดหลกัฐานที%ทราบค่าแลว้ เขา้เขตโครงการพร้อม
ทั2งกาํหนดตาํแหน่ง ของหมุดวงรอบและตาํแหน่งที%จะสร้างหมุดหลกัฐาน
ถาวร 

• สร้างหมุดหลกัฐานถาวร 
� แบบ ข. เป็นคู่ทุกระยะ 4 – 5 กม. 
� แบบ ค. เป็นคู่ทุกระยะ 2 กม. 

• สร้างหมุดชั%วคราว (หมุดไม)้ ทุกหมุดวงรอบ 
 

7.4.2.3   การวดัมุมและวดัระยะ 

• วดัมุมทุกหมุดวงรอบ 

• วดัระยะระหวา่งหมุดวงรอบ 

• วดัอาซิมุทดาราศาสตร์ เพื%อควบคุมทิศทางของเส้นวงรอบทุก 20 - 25 มุม 
 
7.4.2.4   การคํานวณ 
 ตรวจสอบค่ามุมและระยะใหอ้ยูใ่นเกณฑต์ามขอ้ 7.4.2.1 
 คาํนวณค่าพิกดัในระบบพิกดั ย ูที เอม็ 
 

7.4.3  งานโยงค่าพกิดัด้วยวธีิการวงรอบชัCนที> 3 

7.4.3.1 ข้อกาํหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกต้อง 

� การวดัมุม 



  

• ใชก้ลอ้งวดัมุมที%มีความละเอียด 1′หรือดีกวา่ กรณีที%ใชก้ลอ้งวดัมุมอีเลคท

รอนิคส์ตอ้งมีความละเอียด 20″ หรือดีกวา่ 

• จาํนวนศูนยข์องการวดั 2 ศูนย ์

• ความต่างของแต่ละศูนยก์บัค่าปานกลางไม่เกิน 10″ 

• สถานีแรกและสถานีสุดทา้ยของการวดัมุมตอ้งไม่เป็นหมุดเดียวกนั 
� การวดัระยะ 

• ใชเ้ครื%องวดัระยะอิเลคทรอนิคส์ หรือโซ่ลานเหล็ก (STEEL TAPE) 

• ความละเอียดของการวดัระยะ 1/7,500 หรือดีกวา่ 
� การวดัอาซิมุทดาราศาสตร์  

• ทาํการรังวดัอาซิมุท ทุก  30 – 40 มุม 

• จาํนวนศูนยข์องการวดั  8 – 12 ศูนย ์

• Probable Error  ของผลปานกลางไม่เกิน 5″ 

• จาํนวนแกข้องมุมวงรอบเมื%อตรวจสอบกบัค่าอาซิมุทไม่เกินมุมละ5″หรือ

15″√N (N  เป็นจาํนวนมุม) 

• ความคลาดเคลื%อนในการบรรจบทางตาํแหน่ง เมื%อปรับแกมุ้มแลว้ไม่เกิน 
1/5,000 

 
7.4.3.2  การกรุยแนวและสร้างหมุดหลกัฐาน 

• คน้หาหมุดหลกัฐานที%จะใชอ้อกงานและเขา้บรรจบ ซึ% งเป็นหมุดหลกัฐาน
ชั2นที% 3 หรือชั2นที%สูงกวา่ 

• กรุยแนวเส้นวงรอบจากหมุดหลกัฐานที%ทราบค่าแลว้ เขา้เขตโครงการพร้อม
ทั2งกาํหนดตาํแหน่ง ของหมุดวงรอบและตาํแหน่งที%จะสร้างหมุดหลกัฐาน
ถาวร 

• สร้างหมุดหลกัฐานถาวร 
� แบบ ข. เป็นคู่ทุกระยะ 4 – 5 กม. 
� แบบ ค. เป็นคู่ทุกระยะ 2 กม. 

• สร้างหมุดชั%วคราว (หมุดไม)้ ทุกหมุดวงรอบ 
 

7.4.3.3   การวดัมุมและวดัระยะ 

• วดัมุมทุกหมุดวงรอบ 

• วดัระยะระหวา่งหมุดวงรอบ 



  

• วดัอาซิมุทดาราศาสตร์ เพื%อควบคุมทิศทางของเส้นวงรอบทุก 40 มุม หรือ
นอ้ยกวา่ 

 
7.4.3.4   การคํานวณ 

• ตรวจสอบค่ามุมและระยะใหอ้ยูใ่นเกณฑต์ามขอ้ 7.4.3.1 

• คาํนวณค่าพิกดัในระบบพิกดั ย ูที เอม็ 
 

7.4.4 งานโยงค่าระดับ โดยวิธีการระดับชัCนที> 2 

7.4.4.1 ข้อกาํหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกต้อง 

� เครื>องมือและอุปกรณ์ 

• ใชก้ลอ้งระดบัอตัโนมติัซึ% งมีความคลาดเคลื%อนเฉลี%ยในการปรับเส้นเล็ง 0.5 
ฟิลิบดาหรือ กลอ้ง Tilting ซึ% งมีความไวของหลอดระดบั 30 ฟิลิบดา ต่อ 2 
มม. หรือดีกวา่ และประกอบดว้ย Parallel Plate Micrometers และมีค่า
เบี%ยงเบนมาตรฐานของการทาํระดบัไป – กลบั (Double – run) 1.5 มม./กม. 
หรือดีกวา่ 

• ใชไ้มแ้บ่งส่วนเมตร ที%ทาํดว้ยโลหะอินวาร์ มีหลอดระดบัฟองกลมประกอบ 
และเหล็กรองรับไมแ้บ่งส่วนเมตร (Ground Plates) 

หรือ 

• ใชก้ลอ้งระดบัดิจิตอล (Digital Level) ซึ% งมีกาํลงัขยายของกลอ้งส่อง 
(Telescope) ไม่นอ้ยกวา่ 30 เท่า และความเบี%ยงเบนมาตรฐานของการทาํ
ระดบัไป – กลบั (Double – run) 1.5 มม./กม. หรือดีกวา่ มีระบบบนัทึก
ขอ้มูลภายในตวัเครื%อง (Internal Memory) หรือแผน่บนัทึกขอ้มูล (Memory 
Card) 

• ใชไ้มแ้บ่งส่วนเมตร  ชนิดแถบรหสั (Bar Code) มีหลอดระดบัฟองกลม
ประกอบ และเหล็กรองรับไมแ้บ่งส่วนเมตร (Ground Plates) 

 
� การปฏิบัติงานสนาม 

• ความยาวของสายการระดบั ไม่เกิน  60 กม. 

• ทาํระดบัเที%ยวเดียว (Single Run) ถา้หมุดหลกัฐานที%ใชอ้อกงานและเขา้
บรรจบอยูห่่างกนัไม่เกิน 20 กม. ถา้เกิน 20 กม.ใหท้าํระดบัแบบไป – กลบั 

• ถา้ไม่มีหมุดหลกัฐานเขา้บรรจบ ใหท้าํระดบัแบบไป – กลบั โดยเดินระดบั
เที%ยว  ทาํกลบั ผา่นหมุดหลกัฐานทุกหมุดของเที%ยวทาํไป 

• แบ่งสายระดบัออกเป็นตอนการระดบัทุกช่วง 1 – 3 กม. 



  

• ระยะไกลสุดระหวา่งกลอ้งกบัไมแ้บ่งส่วน ม. ไม่เกิน 80 ม. 

• ความต่างระหวา่งระยะไมห้นา้และระยะไมห้ลงั ไม่เกิน 10 ม. 

• ความต่างสะสมระหวา่งผลรวมระยะไมห้นา้ กบัผลรวมระยะไมห้ลงั ของ
ตอนการระดบัไม่เกิน 10 ม. 

• หมุดออกงาน และหมุดเขา้บรรจบ ตอ้งไม่ใช่หมุดเดียวกนั 

• ความคลาดเคลื%อนระหวา่งเที%ยวทาํไปกบัเที%ยวทาํกลบั หรือในการเขา้ 

บรรจบหมุด ไม่เกิน 8.4 มม.√K   (K = ระยะทางเป็นกม.) 
 
7.4.4.2  การกรุยแนวและสร้างหมุดหลกัฐาน 

• คน้หาหมุดหลกัฐาน การระดบัชั2นที% 1 หรือชั2นที% 2 เพื%อใชอ้อกงานและเขา้
บรรจบ 

• กรุยแนวสายการระดบั และกาํหนดตาํแหน่งที%จะสร้างหมุดหลกัฐาน 

• สร้างหมุดหลกัฐานถาวร 
� แบบ ข. ทุกระยะ 4 – 5 กม. 
� แบบ ค. ทุกระยะ 2 กม. 

 
7.4.4.3 การวดัระดับ 

เครื%องมือ วธีิการรังวดั และการคาํนวณปรับแกใ้ห้เป็นไปตามเกณฑก์าํหนดเฉพาะ
ของงานระดบัชั2นที% 2 

 
7.4.5 งานโยงค่าระดับ โดยวิธีการระดับชัCนที> 3 

7.4.5.1 ข้อกาํหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกต้อง 

� เครื>องมือและอุปกรณ์ 

• ใชก้ลอ้งระดบัอตัโนมติั หรือกลอ้งTilting ซึ% งมีความไวของหลอดระดบั 60 
ฟิลิปดา ต่อ 2 มม. หรือดีกวา่ 

• ใชไ้มแ้บ่งส่วนเมตร แบบธรรมดา 
หรือ 

• ใชก้ลอ้งระดบัดิจิตอล (Digital Level) ซึ% งมีกาํลงัขยายของกลอ้งส่อง ไม่
นอ้ยกวา่ 24 เท่า และความเบี%ยงเบนมาตรฐานของการทาํระดบัไป – กลบั 
2.0 มม./กม. หรือดีกวา่ 

• ใชไ้มแ้บ่งส่วนเมตร ชนิดแถบรหสั (Bar Code) มีหลอดระดบัฟองกลม
ประกอบ และเหล็กรองรับไมแ้บ่งส่วนเมตร (Ground Plates) 



  

 
� การปฏิบัติงานสนาม 

• ความยาวของสายการระดบั ไม่เกิน  40 กม. 

• ทาํระดบัเที%ยวเดียว (Single Run) ถา้หมุดหลกัฐานที%ใชอ้อกงานและเขา้
บรรจบ อยูห่่างกนัไม่เกิน 20 กม. ถา้เกิน 20 กม.ใหท้าํระดบัแบบไป – กลบั 

• ถา้ไม่มีหมุดหลกัฐานเขา้บรรจบ ใหท้าํระดบัแบบไป – กลบั  โดยเดินระดบั
เที%ยว ทาํกลบั ผา่นหมุดหลกัฐานทุกหมุดของเที%ยวทาํไป 

• แบ่งสายการระดบัออกเป็นตอน ความยาวตอนละ 1 – 3 กม. 

• การอ่านค่าระดบัให้อ่านทั2งสามสายใย คือ สายใยบน ( U) สายใยกลาง (M) 
และสายใยล่าง (L) โดยให ้ผลบวกของสายใยบนกบัสายใยล่าง เทียบกบั 2
เท่าของสายใยกลาง ตอ้งไม่เกิน 2 มม.  

• ระยะไกลสุดระหวา่งกลอ้งกบัไมร้ะดบั ไม่เกิน 100 ม. 

• หมุดออกงาน และหมุดบรรจบตอ้งไม่ใช่หมุดเดียวกนั 

• ความคลาดเคลื%อนระหวา่งเที%ยวทาํไปกบัเที%ยวทาํกลบั และในการเขา้บรรจบ

หมุดไม่เกิน 12 มม.√K (K= ระยะทางเป็น กม.) 
 

7.4.5.2  การกรุยแนวและสร้างหมุดหลกัฐาน 

� คน้หาหมุดหลกัฐาน การระดบัชั2นที% 3 หรือชั2นสูงกวา่ เพื%อใชอ้อกงานและเขา้
บรรจบ 

� กรุยแนวสายการระดบั และกาํหนดตาํแหน่งที%จะสร้างหมุดหลกัฐาน 
� สร้างหมุดหลกัฐานถาวร 

• แบบ ข. ทุกระยะ 4 – 5 กม. 

• แบบ ค. ทุกระยะ 2 กม. 
 

7.4.5.3 การวดัระดับ 

� เครื%องมือ วธีิการวดั และคาํนวณปรับแกใ้ห้เป็นไปตามเกณฑก์าํหนดของงาน
ระดบัชั2นที% 3 

 

 

 

 

 



  

ข้อควรระวงั 
- การสร้างหมุดหลกัฐานในบริเวณพื2นที%ของเอกชนหรือสถานที%ราชการ ควรขออนุญาตเจา้ของ

พื2นที%ก่อนทุกครั2 งและขอใหเ้จา้ของพื2นที%ช่วยดูแลรักษาตามสมควรและหา้มเคลื%อนยา้ยทาํลายโดย
เด็ดขาด 

- ในการประมวลผลขอ้มูล GPS ใหใ้ช ้Software  ที%มากบัเครื%องเท่านั2น หากใช ้Software กลางควร
ตรวจสอบค่า offset ของแต่ละเครื%องมือใหถู้กตอ้ง 

 

 
8. ระบบติดตามประเมินผล 

-  แต่งตั2งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบติังานทุกโครงการ 
-  หวัหนา้หน่วยสาํรวจ  จดัส่ง  แบบรายงานผลงาน – ค่าใชจ่้ายประจาํเดือน  ทุกเดือน 
-  หวัหนา้หน่วยสาํรวจ  จดัส่ง  แบบรายงานการใชย้านพาหนะประจาํเดือน  ทุกเดือน 

  
 
9. เอกสารอ้างองิ 
 สาํนกัสาํรวจดา้นวศิวกรรมและธรณีวทิยา.  หลกัการสาํรวจ. 
 
 ราชบณัฑิตยสถาน.  พจนานุกรมศพัทภู์มิศาสตร์ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน.  พิมพค์รั2 งที% 4.  กรุงเทพฯ :  
ราชบณัฑิตยสถาน.  2549. 
 

 

10. แบบฟอร์มที>ใช้ 

- แบบหมายหมุดหลกัฐาน 
- บญัชีค่าพิกดั ระดบั 
- แบบจดงานรังวดัระดบัชั2น 2 
- แบบคาํนวณงานรังวดัระดบัชั2น 2 
- หมุดหลกัฐานถาวรแบบ ก., ข. และ ค. 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 1  ปัจจยัการพิจารณาการจาํแนกประเภทกระบวนงาน 
 
กระบวนการพฒันาแหล่งนํCา   งานสํารวจวางหมุดหลกัฐาน 

1. เป็นกระบวนการ  สร้างคุณค่า ของกรมชลประทาน 
 
2. ขอ้กาํหนดที%สาํคญั 

หมุดหลกัฐานที%ไดต้อ้งมีค่าพิกดัและระดบัที%ถูกตอ้งตามเกณฑม์าตรฐานงาน  คาํนวณตรวจสอบและ
จดัทาํแบบหมายหมุดหลกัฐานจดัส่งใหห้น่วยงานที%เกี%ยวขอ้งภายในเวลาที%กาํหนด เพื%อใชเ้ป็นค่า
อา้งอิงสาํหรับงานสาํรวจทาํแผนที% งานสาํรวจทางดา้นวศิวกรรมและงานสาํรวจเพื%อการก่อสร้าง 
 

3. ตวัชี2วดัที%สาํคญัของกระบวนการ 
ร้อยละของโครงการที%สาํรวจวางหมุดหลกัฐานแลว้เสร็จทนัเวลาและไดม้าตรฐานตามกาํหนด 
 

4. ความสอดคลอ้งกบัเกณฑก์าํหนดกระบวนการ 
ฝ่ายสาํรวจวางหมุดหลกัฐานไดก้าํหนดกระบวนการที%สร้างคุณค่าโดยพิจารณาจากพนัธกิจ 

หลกั  ซึ% งในแต่ละพนัธกิจหลกัมีกระบวนการที%จะสร้างคุณค่าต่อกระบวนการสร้างผลผลิต  ต่อ
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพื%อใหบ้รรลุต่อพนัธกิจและวตัถุประสงคข์องฝ่ายสํารวจวางหมุด
หลกัฐาน  พร้อมกบัมีการใชข้อ้มูลและสารสนเทศพร้อมกบัการแลกเปลี%ยนความรู้ต่างๆ  ในการ
สนบัสนุนและตดัสินใจเพื%อประกอบการในการสนบัสนุนและตดัสินใจเพื%อประกอบการพิจารณา
กาํหนดกระบวนการที%สร้างคุณค่า  ดงันี2  

 
กระบวนการสร้างคุณค่า 

เกณฑก์าํหนดกระบวนการสร้างคุณค่า ความเชื%อมโยงกบัเกณฑ์ 
- เป็นกระบวนการสร้างผลผลิตตามพนัธกิจ 
 

มีปริมาณนํ2าเก็บกกัและพื2นที%ชลประทานเพิ%มขึ2น 
-ชป01 : จาํนวนปริมาณเก็บกกัที%เพิ%มขึ2น 



  

-ชป02 : จาํนวนพื2นที%ชลประทานที%เพิ%มขึ2น 
-ชป03 : จาํนวนแหล่งนํ2าเพื%อชุมชนที%เพิ%มขึ2น 
-ชป07 : จาํนวนพื2นที%จดัรูปที%ดินที%เพิ%มขึ2น 
-ชป14 : ร้อยละของงานสาํรวจที%แลว้เสร็จตาม
แผน 

 
 
 
 
 
 

 

รายชื>อผู้จัดทาํ 

 

 
1. นายประสิทธิ�   พนัธ์บุญเกิด  หวัหนา้ฝ่ายสาํรวจวางหมุดหลกัฐาน 
2. นายชวลิต  ธรรมรัตนะศิริ  หวัหนา้งานวางหมุดหลกัฐาน 
3. นายณฐัพล  โพธิ� คลี%   วศิวกรสาํรวจชาํนาญการ 
4. นายเลอชยั  เกตวลัย ์   นายช่างสาํรวจชาํนาญงาน 
5. จ่าสิบเอกเฉลิมพล  เอี%ยมสอาด  นายช่างสาํรวจชาํนาญงาน 
6. นายสุวรรณศกัดิ�   โพธิ� ดา  ช่างสาํรวจชั2น 3 

 


