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คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการพัฒนาแหล่ งนําC กระบวนงานออกแบบโครงการชลประทาน
งานสํ ารวจภูมิประเทศ งานสํ ารวจวางหมุดหลักฐาน

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื%อให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบตั ิงานที%ชดั เจน อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที%แสดงถึง
รายละเอียดขั2นตอนการปฏิบตั ิงานของกิจกรรม/ กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงานและสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานที%มุ่งไปสู่ การบริ หารคุณภาพทัว% ทั2งองค์กรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเกิดผลงานที%ได้มาตรฐานเป็ นไปตาม
เป้ าหมาย ได้ผลิตผลหรื อการบริ การที%มีคุณภาพและบรรลุขอ้ กําหนดที%สาํ คัญของกระบวนการ
1.2 เพื%อเป็ นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที%สามารถถ่ายทอดให้กบั ผูเ้ ข้ามาปฏิบตั ิงานใหม่ พัฒนาให้
การทํางานเป็ นมืออาชีพและใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรรวมทั2งแสดงหรื อเผยแพร่
ให้กบั บุคคลภายนอกหรื อผูใ้ ช้บริ การให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที%มีอยูเ่ พื%อขอการรับ
บริ การที%ตรงกับความต้องการ
1.3 เพื%อกําหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบตั ิงานสร้างหมุดหลักฐานที%มีค่าพิกดั และระดับ ใช้
เป็ นค่าอ้างอิงสําหรับงานสํารวจ
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบตั ิน2 ี ครอบคลุมขั2นตอนการสํารวจวางหมุดหลักฐานทางราบและทางดิ%ง ตั2งแต่การจัดทํา
ประมาณการ การวางแผนงานสํารวจโดยการกําหนดโครงข่าย สายการระดับ การปฏิบตั ิงานในสนาม การ
คํานวณตรวจสอบและประมวลผล การจัดทําแบบหมายหมุดหลักฐาน ให้ได้ตามมาตรฐานงานสํารวจของ
สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา
งานสํารวจวางหมุดหลักฐานอยูใ่ นความควบคุมดูแลของฝ่ ายสํารวจวางหมุดหลักฐาน ส่ วนวิศวกรรม
3. คําจํากัดความ
มาตรฐาน คือ สิ% งที%เอาเป็ นเกณฑ์สาํ หรับเทียบกําหนดทั2งในด้านปริ มาณและคุณภาพ (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (Performance Standard) เป็ นผลการปฏิบตั ิงานในระดับใดระดับหนึ%งซึ% งถือ
ว่าเป็ นเกณฑ์ที%น่าพอใจหรื ออยูใ่ นระดับที%ผปู ้ ฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่ทาํ ได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริ มาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรื อพฤติกรรมของผูป้ ฏิบตั ิงาน
คณะกรรมการ แต่งตั2งโดย ผูอ้ าํ นวยการส่ วนวิศวกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ ายวางหมุดหลักฐาน
และ ผูเ้ กี%ยวข้อง
ผวศ.รธ. ผูอ้ าํ นวยการส่ วนวิศวกรรม สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา

ฝล.รธ. หัวหน้าฝ่ ายสํารวจวางหมุดหลักฐาน ส่ วนวิศวกรรม
วก.รธ. หัวหน้างานวิศวกรรม ฝ่ ายสํารวจวางหมุดหลักฐาน
วล.รธ. หัวหน้างานวางหมุดหลักฐาน ฝ่ ายสํารวจวางหมุดหลักฐาน
คํานิยาม คําย่ อ
- Global Positioning System (GPS) ระบบกําหนดตําแหน่ งบนพืนC โลก (จีพเี อส) : เทคโนโลยีที%ใช้
กําหนดตําแหน่งบนพื2นโลกโดยอาศัยดาวเทียมสถานีภาคพื2นดินและเครื% องรับจีพีเอส โดย
เครื% องรับจีพีเอสจะรับสัญญาณดาวเทียมที%ระบุเวลาและตําแหน่งของดาวเทียมดวงที%ส่งสัญญาณ
มาคํานวณหาระยะเสมือนจริ งแต่ละระยะ และจะใช้ขอ้ มูลดังกล่าวจากดาวเทียมอย่างน้อย 4 ดวง
มาคํานวณหาตําบลของเครื% องรับพร้อมทั2งแสดงให้ผใู ้ ช้ทราบบนจอแอลซี ดีของเครื% องเป็ นค่า
ละติจูด ลองจิจูด และค่าพิกดั ยูทีเอ็ม รวมทั2งระดับความสู งด้วย เพื%อให้การกําหนดตําแหน่ง
ครอบคลุมได้ทว%ั ทั2งโลก โครงข่ายดาวเทียมจีพีเอสนี2 จําเป็ นต้องใช้ดาวเทียมจํานวน 24 ดวง
แบ่งเป็ น 6 วงโคจร วงโคจรละ 4 ดวง ดาวเทียมแต่ละดวงใจวงโคจรจะอยูส่ ู งจากผิวโลก
ประมาณ 20,200 กิโลเมตร และจะโคจรรอบโลกภายใน 11 ชัว% โมง 50 นาที
- Geoid จีออยด์ : พื2นศักย์สมดุล (Equipotential Surface) ของสนามแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ% งใช้
เป็ นรู ปทรงสมมุติแบบหนึ%งของโลก พื2นผิวนี2ได้จากการสมมุติให้ระดับทะเลปานกลางแทรก
สอดไปในพื2นทวีปโดยตลอดทัว% โลก และทิศทางของแรงโน้มถ่วงโลกจะได้ฉากกับทุกจุดบนผิว
จีออยด์
- Mean sea-level ระดับทะเลปานกลาง (รทก.) : ค่าเฉลี%ยของระดับนํ2าทะเล ซึ% งคํานวณหาได้จาก
ผลการตรวจระดับนํ2าขึ2นและนํ2าลงในที%ใดที%หนึ%งที%ได้บนั ทึกติดต่อกันไว้เป็ นระยะเวลานาน
- Azimuth ภาคของทิศ, แอซิ มัท : การระบุทิศทางระบบหนึ%ง ซึ% งอ้างอิงจากทิศเหนื อเป็ นมุมราบที%
เวียนตามเข็มนาฬิกา จนถึงแนวที%ตอ้ งการระบุถึง
- Levelling การรังวัดระดับ : การสํารวจทางแผนที%เพื%อหาระยะสู งตามแนวตั2งของจุดต่างๆ บนผิว
โลกซึ% งจะหาโดยตรงหรื อโดยอ้อมก็ได้ การหาระดับสู งที%ต่างกันของจุดบนผิวโลก 2 จุด โดย
อาศัยการส่ องกล้องระดับไปยังไม้เล็งระดับซึ% งตั2งอยูใ่ นแนวตั2งที%จุดทั2งสอง จัดว่าเป็ นการรังวัด
ระดับโดยตรง ส่ วนการหาโดยอาศัยบารอมิเตอร์ วดั ความต่างระหว่างความกดอากาศ หรื ออาศัย
เทอร์ โมมิเตอร์ วดั จุดเดือดของนํ2าแล้วคิดออกมาเป็ นระดับสู ง ตลอดจนอาศัยการรังวัดมุมแนวตั2ง
และระยะแนวระดับแล้วนํามาคํานวณหาระดับด้วยกฎเกณฑ์ทางตรี โกณมิติ จัดว่าเป็ นการรังวัด
ระดับโดยอ้อม
- Traverse วงรอบ, การวงรอบ : วิธีการสํารวจเพื%อหาค่าพิกดั ทางราบและทางดิ%งของจุดต่างๆ บน
ผิวโลกด้วยการรังวัดต่อเนื% องกันไป โดยเริ% มต้นจากจุดพิกดั ที%ทราบค่าแล้วคู่หนึ%งบนเส้นฐานที%
ทราบค่าระยะทางและทิศทางระหว่างจุดแล้ว จึงทําการวัดระยะและทิศทางไปยังจุดต่างๆ
ต่อเนื%องกัน การรังวัดนี2 จะกลับมาบรรจบที%จุดเดิมที%ทราบค่าแล้วหรื อไม่ก็ได้ เมื%อทําการรังวัดทิศ

และระยะทางมาคํานวณหาค่าพิกดั ของจุดต่างๆ ที%รังวัดได้ท2 งั หมด ทั2งค่าพิกดั ทางราบและค่าพิกดั
ทางดิ%ง
งานวงรอบสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามวิธีการใช้ เช่น ถ้ามีการรังวัด ทางดาราศาสตร์
ร่ วมด้วยก็จะเรี ยกว่า วงรอบทางดาราศาสตร์ หรื อ แบ่งตามคุณภาพของงาน เช่น งานวงรอบชั2น
1 ชั2น 2 และชั2น 3 หรื อแบ่งตามรู ปลักษณะของวงรอบเช่น วงรอบปิ ด (closed traverse) วงรอบ
เปิ ด (open traverse)
ที%มา : ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั2งที% 4.
กรุ งเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน. 2549.

4. หน้ าทีค> วามรับผิดชอบ
1. ผูอ้ าํ นวยการส่ วนวิศวกรรม มีหน้าที%รับผิดชอบ กํากับดูแล
2. หัวหน้าฝ่ ายวางหมุดหลักฐาน มีหน้าที%รับผิดชอบ ควบคุม ให้คาํ ปรึ กษา ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
3. หัวหน้างานวิศวกรรม มีหน้าที%รับผิดชอบ ตรวจสอบและจัดทําประมาณการ
4. หัวหน้างานวางหมุดหลักฐาน มีหน้าที%รับผิดชอบ ควบคุม กําหนดโครงข่ายและสายการระดับงาน
สํารวจวางหมุดหลักฐาน
5. หัวหน้าหน่วยสํารวจ มีหน้าที%รับผิดชอบ ควบคุมการปฏิบตั ิงานสํารวจ
6. คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน มีหน้าที%รับผิดชอบตรวจสอบและติดตามงานให้เป็ นไป
ตามแผนงานและแผนเงิน คุณภาพงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานของสํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและ
ธรณี วทิ ยา

6. ขัCนตอนการปฏิบัติงาน
6.1 ตรวจสอบหมุดหลักฐาน คิดราคางานและจัดทําประมาณการ
6.2 วางแผนงานเบื2องต้นในสํานักงาน ประกอบด้วย
6.2.1 กําหนดอัตรากําลัง-เครื% องมือสํารวจ-ระยะเวลาที%ใช้ปฏิบตั ิงาน
6.2.2 นําหมุดหลักฐานเดิมที%มีอยู่ มาลงตําแหน่งในแผนที% 1: 50,000 แล้วกําหนดตํา
แหน่งที%จะก่อสร้างหมุดหลักฐาน ในบริ เวณโครงการ และ/หรื อ ใกล้เคียงที%สุด
6.2.3 ออกแบบโครงข่าย และสายการระดับ
6.2.4 หาข้อมูลเบื2องต้นในเรื% องที%เกี%ยวกับ สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การคมนาคม
ประชาชนในพื2นที%
6.2.5 ประสานงานกับหน่วยงานที%เกี%ยวข้อง
6.2.6 จัดเตรี ยม – ตรวจสอบเครื% องมือ, อุปกรณ์ และยานพาหนะให้อยูใ่ นสภาพ
พร้อมปฏิบตั ิงาน
6.3 การเดินทางไปปฏิบตั ิงานจริ งในสนาม
6.3.1 ค้นหาหมุดหลักฐานเดิม ตรวจสอบสภาพหมุดว่าสามารถใช้งานได้หรื อไม่
6.3.2 ก่อสร้างหมุดหลักฐานจริ งในภูมิประเทศและจัดทําหมายพยาน
6.3.3 ปรับโครงข่ายและสายการระดับครั2งสุ ดท้ายหลังจากตรวจเส้นทางคมนาคม
และสภาพภูมิประเทศ
6.3.4 ทําการรังวัดหมุดหลักฐานทางดิ%งและทางราบ
6.4 คํานวณ ตรวจสอบความถูกต้อง ประมวลผล โดยให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
ของสํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา
6.5 จัดทําแบบหมายหมุดหลักฐาน สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานและจัดทํารายงานเสนอ

7. มาตรฐานงาน
7.1 การสํ ารวจโยงค่ าพิกดั และค่ าระดับ
วัตถุประสงค์ เพื%อหาค่าพิกดั และ / หรื อค่าระดับของหมุดหลักฐานที%สร้างขึ2นใหม่ในเขตงาน
ซึ% งจะใช้เป็ นค่าอ้างอิงสําหรับงานสํารวจทําแผนที% งานสํารวจทางด้านวิศวกรรม และงานสํารวจเพื%อ
การก่อสร้างโครงการนั2น
7.2 จํานวนช่ างสํ ารวจ เวลาทีใ> ช้ ในการสํ ารวจและผลงาน/เดือน
งานโยงราคาค่าพิกดั และค่าระดับ
7.2.1 งานโยงค่ าพิกดั โดยวิธีการวงรอบชัC นที> 2 เพื%อหาค่าพิกดั UTM หรื อพิกดั ฉาก และฝัง
หมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. ทุกระยะ 4 - 5 กิโลเมตร และ แบบ ค. ทุกระยะ 2 กิโลเมตร

• ช่างสํารวจ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. ช่างสํารวจ
2 คน
2. พนักงานขับรถ
2 คน
3. คนงานปฏิบตั ิงานสนาม
7-10 คน
• ระยะเวลาทํางาน 22 วัน/เดือน
• ผลงาน
1. ภูมิประเทศเป็ นที%ราบ หรื อ ไร่ นาปนป่ า
2. ภูมิประเทศเป็ นป่ าโปร่ ง หรื อ ลูกเนิ น
3. ภูมิประเทศเป็ นป่ าทึบ ภูเขา พรุ
หรื อ เขตชุมชนหนาแน่น

51 กม./เดือน
42 กม./เดือน
34 กม./เดือน

7.2.2 งานโยงค่ าพิกดั โดยวิธีการวงรอบชัC นที> 3 เพื%อหาค่าพิกดั UTM หรื อพิกดั ฉาก และฝัง
หมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. ทุกระยะ 4 - 5 กิโลเมตร และ แบบ ค. ทุกระยะ 2 กิโลเมตร
• ช่างสํารวจ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. ช่างสํารวจ
2 คน
2. พนักงานขับรถ
2 คน
3. คนงานปฏิบตั ิงานสนาม
7-10 คน
• ระยะเวลาทํางาน 22 วัน/เดือน
• ผลงาน
1. ภูมิประเทศเป็ นที%ราบ หรื อ ไร่ นาปนป่ า
52 กม./เดือน
2. ภูมิประเทศเป็ นป่ าโปร่ ง หรื อ ลูกเนิ น
44 กม./เดือน
3. ภูมิประเทศเป็ นป่ าทึบ ภูเขา พรุ
หรื อ เขตชุมชนหนาแน่น
36 กม./เดือน
7.2.3 งานโยงค่ าระดับโดยวิธีการระดับชัC นที> 2 เพื%อหาค่าระดับ (รทก.) ของหมุดหลักฐาน
และฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. ทุกระยะ 4 - 5 กิโลเมตร และ แบบ ค. ทุกระยะ 2 กิโลเมตร
• ช่างสํารวจ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. ช่างสํารวจ
2 คน
2. พนักงานขับรถ
2 คน
3. คนงานปฏิบตั ิงานสนาม
7-10 คน
• ระยะเวลาทํางาน 22 วัน/เดือน
• ผลงาน
1. ภูมิประเทศเป็ นที%ราบ หรื อ ไร่ นาปนป่ า
60 กม./เดือน

2. ภูมิประเทศเป็ นป่ าโปร่ ง หรื อ ลูกเนิ น
3. ภูมิประเทศเป็ นป่ าทึบ ภูเขา พรุ
หรื อ เขตชุมชนหนาแน่น

44 กม./เดือน
30 กม./เดือน

7.2.4 งานโยงค่ าระดับโดยวิธีการระดับชัC นที> 3 เพื%อหาค่าระดับ (รทก.) ของหมุดหลักฐาน
และฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. ทุกระยะ 4 - 5 กิโลเมตร และ แบบ ค. ทุกระยะ 2 กิโลเมตร
• ช่างสํารวจ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. ช่างสํารวจ
2 คน
2. พนักงานขับรถ
2 คน
3. คนงานปฏิบตั ิงานสนาม
7-10 คน
• ระยะเวลาทํางาน 22 วัน/เดือน
• ผลงาน
1. ภูมิประเทศเป็ นที%ราบ หรื อ ไร่ นาปนป่ า
68 กม./เดือน
2. ภูมิประเทศเป็ นป่ าโปร่ ง หรื อ ลูกเนิ น
56 กม./เดือน
3. ภูมิประเทศเป็ นป่ าทึบ ภูเขา พรุ
หรื อ เขตชุมชนหนาแน่น
36 กม./เดือน
7.2.5 งานรังวัดพิกดั ด้ วยเครื> องรับสั ญญาณดาวเทียม เพื%อหาค่าพิกดั และอาซิ มุทของหมุด
หลักฐานด้วยเครื% อง GPS ผลงาน 1 หน่วยงาน เป็ นสถานี
• ช่างสํารวจ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. ช่างสํารวจ (หัวหน้าหน่วย) 1 คน
2. ช่างสํารวจ
6 คน
3. ช่างคํานวณ
1 คน
4. พนักงานขับรถ
4 คน
5. คนงานปฏิบตั ิงานสนาม
7-10 คน
• ระยะเวลาทํางาน 22 วัน/เดือน
• ผลงาน
งานรังวัดพิกดั
39 สถานี/เดือน
7.2.6 งานรังวัดอาซิมุทดาราศาสตร์ เพื%อตรวจสอบและควบคุมทิศทางแนวเล็งในสายงาน
วงรอบ โดยการรังวัดอาซิ มุทดาราศาสตร์ จากดาว หรื อ ดวงอาทิตย์ ณ ตําแหน่งที%สร้างหมุด
หลักฐานถาวรแบบ ข.
• ช่างสํารวจ 1 ชุด ประกอบด้วย
1. ช่างสํารวจ
2 คน

2. พนักงานขับรถ
3. คนงานปฏิบตั ิงานสนาม
• ระยะเวลาทํางาน 22 วัน/เดือน
• ผลงาน
งานรังวัดพิกดั

2 คน
3 คน

7 สถานี/เดือน

7.3 ลักษณะของงาน
7.3.1 งานสร้ างหมุดหลักฐานถาวร (MONUMENTING)
7.3.1.1 การเลือกทีต> C ังหมุดหลักฐาน
ตําแหน่งที%สร้างหมุดหลักฐานต้องพิจารณาเลือกตําแหน่งที%เหมาะสม เพื%อให้หมุด
หลักฐานที%สร้างขึ2นมีความมัน% คง ข้อพิจารณาในการเลือกที%ต2 งั มีดงั นี2
• เป็ นตําแหน่งที%มน%ั คง แข็งแรง พื2นดินมีการอัดตัวแน่น
• เป็ นตําแหน่งที%ยากแก่การทําลาย ควรเลือกสร้างในสถานที%ราชการ วัด
โรงเรี ยน หรื อบริ เวณที%คาดว่าจะไม่มีการก่อสร้างที%เป็ นอุปสรรคในการใช้
หมุดที%สร้างขึ2นไม่ควรสร้างหมุดหลักฐานถาวรบนไหล่ถนน เพราะอาจถูก
ทําลายได้ง่าย
• เป็ นตําแหน่งที%เด่นชัดง่ายต่อการค้นหา
• หมุดคู่ที%สร้างขึ2นต้องไม่มีส%ิ งอื%นมาบังแนวเล็ง ระยะระหว่างหมุดประมาณ
200–500 ม.
• กรณี ของการสร้างหมุดหลักฐานเพื%อรังวัดพิกดั ด้วยเครื% องรับสัญญาณ
ดาวเทียม ให้เลือกตําแหน่งที%เหมาะสม ซึ% งจะต้องอยูใ่ นพื2นที%โล่งแจ้ง เพื%อให้
สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียม ที%โคจรอยูบ่ นท้องฟ้ าได้ทุกทิศทาง
7.3.1.2 วัสดุและวิธีการสร้ างหมุดหลักฐาน
วัสดุที%สร้างหมุดหลักฐานส่ วนใหญ่ จะเป็ นคอนกรี ตที%มีส่วนผสมระหว่าง ปูน –
ทราย – หิ น เป็ นอัตราส่ วน 1 : 2 : 4 ส่ วน วิธีการสร้างแบ่งได้เป็ น 3 ลักษณะ คือ
• นําวัสดุไปหล่อในภูมิประเทศ ณ ตําแหน่งที%เลือกตามลักษณะในข้อ 7.3.1.1
• หล่อหมุดคอนกรี ตตามแบบมาตรฐานของสํานักสํารวจฯ ไว้ก่อนแล้วนําไป
ฝัง
• กรณี ที%มีวตั ถุธรรมชาติหรื อสิ% งก่อสร้างที%มน%ั คง เช่น บนยอดเขาที%มีกอ้ นหิ น
ใหญ่ อาคารคอนกรี ต หรื อ คอสะพานรถไฟ สามารถใช้เป็ นที%สร้างหมุดได้
โดยสกัดลงไปให้ลึกประมาณ 3 – 5 นิ2ว เทคอนกรี ตและใช้หวั น๊อตเหล็ก
หรื อหมุดทองเหลืองเป็ น หัวหมุด

7.3.1.3 แบบของหมุดหลักฐาน
เพื%อให้หมุดหลักฐานถาวรของงานทุกชนิด และทุกหน่วยงานมีแบบมาตรฐาน
เดียวกัน จึงกําหนดแบบหมุดหลักฐานถาวรของสํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา
เป็ น 3 แบบ มีลกั ษณะรู ปร่ างและขนาดตาม ผนวก ก. ดังนี2
• หมุดหลักฐานถาวรแบบ ก.
เป็ นหมุดหล่อด้วยคอนกรี ตสองชั2น ผิวหน้าเป็ นรู ปสี% เหลี%ยมจัตุรัส มีหวั หมุดทํา
ด้วยทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม. ขนาดของหมุด 0.60 × 0.60 × 0.70 ม.
ตอกเข็มไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3″× 1 ม. จํานวน 4 ต้น (ดูรูปผนวก ก. แบบ ก.)
• หมุดหลักฐานถาวรแบบ ข.
เป็ นหมุดหล่อด้วยคอนกรี ต ผิวหน้าเป็ นรู ปสี% เหลี%ยมจัตุรัส มีหวั หมุดทําด้วย
โลหะอยูต่ รงกลาง ขนาดของหมุด 0.30 × 0.30 × 0.50 ม. ตอกเข็มไม้ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3″ × 1 ม. จํานวน 4 ต้น (ดูรูปผนวก ก. แบบ ข.)
• หมุดหลักฐานถาวรแบบ ค.
เป็ นหมุดหล่อด้วยคอนกรี ต มี 2 ลักษณะ คือ
 หมุดท่อกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.10 × 0.30 ม.
 หมุดสี% เหลี%ยม ขนาด 0.15 × 0.15 × 0.30 ม.
บนผิวหน้าของหมุด ทั2ง 3 แบบ ให้ระบุชื%อย่อของกรมฯ โดยใช้คาํ ว่า “ชป.” และ
หมายเลขหมุด พร้อมกับอักษรเต็มหรื อย่อของโครงการนั2น โดยให้ตวั อักษรชี2ไปทางทิศเหนื อ
(ดูรูปผนวก ก.)
กรณี ที%ไม่สามารถสร้างหมุดหลักฐานถาวรได้ ให้ใช้หมุดชัว% คราว (TBM :
Temporary Bench Mark ) ให้ใช้หมุดไม้ขนาด 1″× 1″ ยาว 10 – 20 ซม. หรื อ ตะปูขนาด 3″
ตอกลงบนพื2นดิน หรื อ ผิวถนน ตามตําแหน่งที%เหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
7.3.1.4 หมายพยาน (REFERENCE MARKS)
เพื%อความสะดวกในการค้นหา หมุดหลักฐานถาวรแต่ละหมุด จะต้องมีหมายพยา
อย่างน้อย 2 แห่ง หมายพยานนี2อาจเป็ นสิ% งก่อสร้างถาวร หรื อวัตถุตามธรรมชาติที%เด่นชัด ซึ% ง
อยูใ่ กล้หมุดในรัศมีประมาณ 30 ม. วัตถุหมายพยานเหล่านี2 คาดว่าจะไม่ถูกทําลายหรื อสู ญ
หายไป เช่น ต้นไม้ใหญ่ มุมบ้าน เสาธง และสามารถวัดระยะระหว่างหมุดกับหมายพยานได้
โดยตรง ทั2งนี2เพื%อที%จะสามารถหาตําแหน่งของหมุดโดยวิธีสกัดกลับได้ ในกรณี ที%หมุด
หลักฐานถูกดินกลบหรื อถูกทําลายไป

7.3.1.5 แบบแสดงรายละเอียดหมุดหลักฐาน (DESCRIPTIONS)
แบบแสดงรายละเอียดหมุดหลักฐาน เป็ นแบบบันทึกรายละเอียดที%ต2 งั และข้อมูลที%
สําคัญของหมุดหลักฐาน เพื%อให้สามารถค้นหาหมุดหลักฐานนั2นได้ง่าย ข้อความอธิ บาย
รายละเอียดในแบบแสดงที%ต2 งั หมุดหลักฐานต้องสั2น กะทัดรัด มีใจความที%สมบูรณ์และเป็ น
แบบเดียวกัน ภาพสเก็ตที%ต2 งั หมุดจะต้องชัดเจน มีรายละเอียดที%จาํ เป็ นสําหรับค้นหาหมุด
เท่านั2น เช่น แสดงวัตถุถาวรที%มีลกั ษณะเด่นตามธรรมชาติ การแสดงทิศทางต้องถูกต้อง
รายละเอียดในแบบประกอบด้วย
• ตําแหน่งทัว% ไป ระบุบริ เวณที%ต2 งั ของหมุด สถานที%ต2 งั ของหมุด ตําบล อําเภอ
จังหวัด รวมทั2งเส้นทางในการเข้าถึงหมุด โดยเริ% มจากจุดที%หาง่ายที%สุด
• ตําแหน่งที%แน่นอน ระบุวตั ถุถาวรหรื อกึ%งถาวรที%ใกล้เคียงที%สุด เช่น อาคาร
เรี ยน เสาธง ถังประปา ต้นไม้ใหญ่ ลักษณะของหมุดหลักฐาน เช่น เป็ น
หมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. หมุดสกัดบนก้อนหิ น
• หมายพยาน แสดงลักษณะของหมายพยาน ทิศทาง และระยะจากหมุดไป
ยังหมายพยาน
• หมุดคู่ ให้แสดงตําแหน่งและทิศทางของหมุดคู่ไว้เพื%อสะดวกในการใช้
งาน
เมื%องานสํารวจของโครงการเสร็ จลงแล้ว ให้ตรวจสอบและเพิ%มเติมรายละเอียด
ข้อความต่างๆ ในแบบหมายหมุดหลักฐานให้สมบูรณ์ พร้อมทั2งทําบัญชีค่าพิกดั และ/หรื อค่า
ระดับของหมุดทุกหมุด รวมทั2งแผนที%สารบัญแสดงตําแหน่งของหมุด และภาพถ่ายของหมุด
แล้วรวบรวมส่ งให้หน่วยงานที%รับผิดชอบ เก็บเป็ นหลักฐานไว้ใช้งานต่อไป
7.3.2 งานสํ ารวจโยงค่ าพิกดั
7.3.2.1 งานรังวัดพิกดั ด้ วยเครื>องรับสั ญญาณดาวเทียม
เป็ นวิธีการรังวัดเพื%อกําหนดตําแหน่งจากดาวเทียม จี พี เอส (GPS : Global
Positioning System) หรื อระบบดาวเทียมอื%น โดยนําเครื% องรังวัดไปตั2งรับสัญญาณที%ตาํ แหน่ง
หมุ ดหลัก ฐาน หรื อจุ ดที% ต้องการหาค่ า พิ ก ัด ตามเส้ นโครงข่า ยการรั ง วัดที% ไ ด้จดั เตรี ย มไว้
ล่วงหน้า แล้วนําผลการรังวัดมาประมวลผลและปรับแก้โครงข่าย ค่าพิกดั ที%คาํ นวณได้ตอ้ งมี
ค่าพิกดั ทางยีออเดซี (Geodetic Coordinates) และค่าพิกดั กริ ด ยู ที เอ็ม (UTM : Universal
Transverse Mercator) บนพื2นหลักฐานสากล WGS 84 (World Geodetic System 1984) และ
บนพื2นหลักฐานอินเดียน 2518 (Indian 1975 Datum)

7.3.2.2 งานวงรอบ (Traverse)
เป็ นวิธีการรังวัด เพื%อคํานวณหาพิกดั ตําแหน่งของจุดต่างๆ โดยการวัดมุมและ
วัดระยะที%เชื%อมต่อระหว่างจุดในลักษณะต่อเนื% องกัน ค่าพิกดั ต้องคํานวณเป็ นค่าพิกดั กริ ด
ยู ที เอ็ม บนพื2นหลักฐานอินเดียน 2518 หรื อพื2นหลักฐาน WGS 84
7.3.3 งานสํ ารวจโยงค่ าระดับ (Spirit Levelling)
เป็ นวิธีการรังวัดเพื%อคํานวณหาค่าระดับความสู ง (กําหนดสู ง – ผท.ทหาร) ของหมุดหลักฐาน
หรื อจุดต่างๆซึ% งอ้างอิงกับพื2นระดับนํ2าทะเลปานกลาง ( รทก. : MEAN SEA LEVEL )
โดยการวัดค่าต่างระดับต่อเนื% องจาก จุด ถึง จุด ด้วยกล้องระดับและไม้แบ่งส่ วนเมตร
7.4 ชนิดของงาน
7.4.1 งานรังวัดพิกดั ด้ วยเครื>องรับสั ญญาณดาวเทียม
7.4.1.1 ข้ อกําหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกต้ อง
การรับสัญญาณดาวเทียม ใช้เครื% องรับสัญญาณดาวเที ยม (Reciever) แบบ Geodatic
ซึ% งมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี2
• ช่องรับสัญญาณแบบความถี%เดียว (L1) หรื อสองความถี% (L1, L2)
• วัดเส้นฐานความยาวในแบบ Static ไม่มากกว่า 15 กม. ความถูกต้องของ
การรังวัดระยะเส้นฐานทางราบ ±10 mm. +1 ppm. Rms. หรื อดีกว่า หากเกิน
ต้องตั2งเครื% องรับสัญญาณใหม่
• จํานวนเครื% องรับสัญญาณตั2งแต่ 3 เครื% องขึ2นไป
7.4.1.2 เครื>องมือและอุปกรณ์
ในการรังวัดพิกดั ด้วยเครื% องรับสัญญาณดาวเทียม GPS แต่ละหน่วย ประกอบด้วย
เครื% องมือและอุปกรณ์ดงั นี2
• เครื% องรับสัญญาณดาวเทียม GPS ความถี%เดียว (L1) ได้ท2 งั C/A Code และ
Carrier รับสัญญาณปรับแก้ค่าพิกดั จากดาวเทียม DGPS แบบ RTCM มี
ช่องรับสัญญาณจากดาวเทียมไม่นอ้ ยกว่า 12 ช่ องสัญญาณ หรื อเครื% องรับ
สัญญาณดาวเทียมความถี% L1 (1575.42 MHZ) และ L2 (1272.60 MHz)
แยกกัน โดยมี ช่องรับสัญญาณดาวเที ยมความถี% L1 และ L2 ไม่น้อยกว่า
ความถี%ละ 14 ช่องสัญญาณ และ SBAS จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ช่องสัญญาณ
จํานวน 3 ชุด
• โปรแกรมประยุกต์ที%ใช้ในการประมวลผล
• ไมโครคอมพิวเตอร์ ใช้ประมวลผลข้อมูลสัญญาณดาวเทียม

• เครื% องสื% อสาร ที%ใช้ในการติดต่อ
• ยานพาหนะ
7.4.1.3 การปฏิบัติงานในสนาม
• เลือกหมุดหลักฐานที%ทราบค่าพิกดั เป็ นสถานีฐานโดยมีขอ้ กําหนดดังนี2
 ต้องทราบข้อมูลของสถานี ฐาน ได้แก่ ค่าพิกดั ค่าปรับแก้ สถานที%ต2 งั
ของสถานี
 ตํา แหน่ ง ของสถานี ฐ านอยู่ใ นสภาพเดิ ม และสามารถตั2ง เครื% องรั บ
สัญญาณได้โดยไม่มีผลกระทบของคลื%นสะท้อนที%เป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิ ด
คลื%นหลุด
• เลือกหมุดหลักฐานที%ทราบค่าพิกดั เป็ นสถานีฐาน โดยมีขอ้ กําหนด ดังนี2
 เป็ นตําแหน่งที%มน%ั คง แข็งแรง พื2นดินมีการบดอัดที%ดี
 เป็ นตําแหน่ งที% ยากแก่ การโดนทําลายและไม่มีการเปลี% ยนแปลงสภาพ
ภู มิ ป ระเทศในอนาคต ควรเลื อ กสร้ า งในสถานที% ร าชการ เช่ น วัด
โรงเรี ยน หรื อบริ เวณที%คาดว่าไม่มีการก่อสร้างที%จะเป็ นอุปสรรคในการ
ใช้งานหมุ ดที% สร้ างขึ2 นใหม่ ไม่ค วรสร้ างหมุ ดหลักฐานบนไหล่ ถนน
เพราะอาจถูกทําลายได้ง่ายและไหล่ทางมีการทรุ ดตัวได้ง่าย
 เป็ นตําแหน่งที%เด่นชัด ง่ายต่อการค้นหา
 หมุดหลักฐาน (แบบคู่) ที%สร้ างขึ2นใหม่ตอ้ งมองเห็นกัน ไม่มีส%ิ งบดบัง
แนวเล็งและระยะห่างระหว่างหมุดทั2ง 2 ไม่ควรตํ%ากว่า 100 ม.
 หมุดหลักฐานที%สร้างขึ2นใหม่ไม่ควรอยูใ่ กล้แนวสายส่ งศักย์สูง
 ระบุ ตาํ แหน่ ง ที% ต2 งั ของหมุ ดหลัก ฐานที% สร้ า งขึ2 นใหม่ สถานที% ต2 งั ของ
หมุด ตําบล อําเภอ จังหวัด เส้นทางในการเข้าถึงหมุด โดยเริ% มต้นจาก
ถนนสายหลักหรื อสถานที%ที%บุคคลทัว% ไปรู ้จกั
 เขียนแผนที%แสดงตําแหน่งของหมุดหลักฐานที%สร้างขึ2นใหม่โดยสังเขป
และโยงยึ ด (ระยะและภาคทิ ศ ) ตํา แหน่ ง ของหมุ ด หลั ก ฐานกั บ
สิ% งก่อสร้างหรื อวัตถุธรรมชาติที%เด่นชัด เช่น มุมบ้าน มุมอาคารต่างๆ ที%
ก่อสร้างอย่างถาวร เสาธง ต้นไม้ยนื ต้น ฯลฯ
• ระยะห่ างระหว่างเส้นฐานที%ยาวที%สุดไม่เกิ น 15 กม. (ระยะห่ างระหว่างหมุดคู่
ประมาณ 4-6 กม.)
• จํานวนเส้นฐานแต่ละโครงข่ายไม่เกิน 10 เส้นฐาน มุมระหว่างเส้นฐานไม่นอ้ ย
กว่า 15 องศา
• การรังวัดแต่ละเส้นฐานใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 45 นาที

จัดเก็บข้อมูลสนามเพื%อนําข้อมูลเข้าสู่ การประมวลผล ปรับแก้
รับสัญญาณจากกลุ่มดาวเทียมเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน ไม่นอ้ ยกว่า 4 ดวง
มุมกั2นท้องฟ้ า (mask angle) ของเครื% องไม่นอ้ ยกว่า 15 องศา
หมุดหลักฐานที%สร้างใหม่ตอ้ งมีเส้นฐานที%โยงมาสถานีฐานอื%นไม่นอ้ ยกว่า 2 เส้น
จํานวนหมุดในหนึ%งวงรอบไม่ควรเกิน 8 หมุด
หลีกเลี%ยงการตั2งเครื% องรับสัญญาณดาวเทียมในสภาพอากาศ ฝนตกหนัก หรื อฟ้ า
คะนอง
• ค่า PDOP: position dilution of precision ไม่เกิน 7.0 หากเกิน ต้องตั2งเครื% องรับ
สัญญาณใหม่

•
•
•
•
•
•

7.4.1.4 การคํานวณและปรับแก้
• นําข้อมูลสนามเข้าสู่ โปรแกรมประมวลผล เลื อกหมุดหลักฐานที%ทราบค่าเป็ น
หมุดควบคุมค่าพิกดั
• การประมวลเส้นฐานแต่ละเส้นฐาน ตัดดาวเทียมบางดวงออกกรณี ที%สัญญาณถูก
การรบกวน
• การประมวลผลปรับแก้ เส้นฐานโครงข่าย โดยวิธี least squares และคํานวณ
ปรับแก้หาค่าระดับโดยใช้ geoid model

7.4.2 งานโยงค่ าพิกดั ด้ วยวิธีการวงรอบชัC นที> 2
7.4.2.1 ข้ อกําหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกต้ อง
 การวัดมุม
• ใช้กล้องวัดมุมที%มีความละเอียด 1″ หรื อดีกว่า
• จํานวนศูนย์ของการวัด 4 ศูนย์
• ความต่างของแต่ละศูนย์กบั ค่าปานกลางไม่เกิน 5″
 การวัดระยะ
• ใช้เครื% องวัดระยะอิเลคทรอนิ คส์ ที%มีความละเอียด ± (5 mm. + 5 ppm.× D)
หรื อดีกว่า
• ระยะระหว่างหมุดไม่นอ้ ยกว่า 200 ม.
• วัดระยะ 2 เที%ยว ( ไป – กลับ ) ความละเอียดของการวัดระยะ 1 / 15,000
หรื อดีกว่า

 การวัดอาซิมุท ดาราศาสตร์ (ASTRONOMICAL AZIMUTH)
• ทําการรังวัดอาซิ มุท ทุก 20 – 25 มุม
• จํานวนศูนย์ของการวัด 12 – 16 ศูนย์
• Probable Error ของผลปานกลางไม่เกิน 2.0″
• จํานวนแก้ของมุมวงรอบเมื%อตรวจสอบกับค่าอาซิ มุทไม่เกินมุมละ3″หรื อ
10″√N (N เป็ นจํานวนมุม)
• ความคลาดเคลื%อนในการบรรจบทางตําแหน่ง เมื%อปรับแก้มุมแล้วไม่เกิน
1 / 10,000
7.4.2.2 การกรุ ยแนวและสร้ างหมุดหลักฐาน
• ค้นหาหมุดหลักฐานที%จะใช้ออกงาน และเข้าบรรจบ ซึ% งเป็ นหมุดหลักฐาน
ชั2นที% 2 หรื อชั2นที%สูงกว่า
• กรุ ยแนวเส้นวงรอบจากหมุดหลักฐานที%ทราบค่าแล้ว เข้าเขตโครงการพร้อม
ทั2งกําหนดตําแหน่ง ของหมุดวงรอบและตําแหน่งที%จะสร้างหมุดหลักฐาน
ถาวร
• สร้างหมุดหลักฐานถาวร
 แบบ ข. เป็ นคู่ทุกระยะ 4 – 5 กม.
 แบบ ค. เป็ นคู่ทุกระยะ 2 กม.
• สร้างหมุดชัว% คราว (หมุดไม้) ทุกหมุดวงรอบ
7.4.2.3
•
•
•

การวัดมุมและวัดระยะ
วัดมุมทุกหมุดวงรอบ
วัดระยะระหว่างหมุดวงรอบ
วัดอาซิ มุทดาราศาสตร์ เพื%อควบคุมทิศทางของเส้นวงรอบทุก 20 - 25 มุม

7.4.2.4 การคํานวณ
ตรวจสอบค่ามุมและระยะให้อยูใ่ นเกณฑ์ตามข้อ 7.4.2.1
คํานวณค่าพิกดั ในระบบพิกดั ยู ที เอ็ม
7.4.3 งานโยงค่ าพิกดั ด้ วยวิธีการวงรอบชัC นที> 3
7.4.3.1 ข้ อกําหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกต้ อง
 การวัดมุม

• ใช้กล้องวัดมุมที%มีความละเอียด 1′หรื อดีกว่า กรณี ที%ใช้กล้องวัดมุมอีเลคท
รอนิ คส์ตอ้ งมีความละเอียด 20″ หรื อดีกว่า
• จํานวนศูนย์ของการวัด 2 ศูนย์
• ความต่างของแต่ละศูนย์กบั ค่าปานกลางไม่เกิน 10″
• สถานีแรกและสถานีสุดท้ายของการวัดมุมต้องไม่เป็ นหมุดเดียวกัน
 การวัดระยะ
• ใช้เครื% องวัดระยะอิเลคทรอนิ คส์ หรื อโซ่ลานเหล็ก (STEEL TAPE)
• ความละเอียดของการวัดระยะ 1/7,500 หรื อดีกว่า
 การวัดอาซิมุทดาราศาสตร์
• ทําการรังวัดอาซิ มุท ทุก 30 – 40 มุม
• จํานวนศูนย์ของการวัด 8 – 12 ศูนย์
• Probable Error ของผลปานกลางไม่เกิน 5″
• จํานวนแก้ของมุมวงรอบเมื%อตรวจสอบกับค่าอาซิ มุทไม่เกินมุมละ5″หรื อ
15″√N (N เป็ นจํานวนมุม)
• ความคลาดเคลื%อนในการบรรจบทางตําแหน่ง เมื%อปรับแก้มุมแล้วไม่เกิน
1/5,000
7.4.3.2 การกรุ ยแนวและสร้ างหมุดหลักฐาน
• ค้นหาหมุดหลักฐานที%จะใช้ออกงานและเข้าบรรจบ ซึ% งเป็ นหมุดหลักฐาน
ชั2นที% 3 หรื อชั2นที%สูงกว่า
• กรุ ยแนวเส้นวงรอบจากหมุดหลักฐานที%ทราบค่าแล้ว เข้าเขตโครงการพร้อม
ทั2งกําหนดตําแหน่ง ของหมุดวงรอบและตําแหน่งที%จะสร้างหมุดหลักฐาน
ถาวร
• สร้างหมุดหลักฐานถาวร
 แบบ ข. เป็ นคู่ทุกระยะ 4 – 5 กม.
 แบบ ค. เป็ นคู่ทุกระยะ 2 กม.
• สร้างหมุดชัว% คราว (หมุดไม้) ทุกหมุดวงรอบ
7.4.3.3 การวัดมุมและวัดระยะ
• วัดมุมทุกหมุดวงรอบ
• วัดระยะระหว่างหมุดวงรอบ

• วัดอาซิ มุทดาราศาสตร์ เพื%อควบคุมทิศทางของเส้นวงรอบทุก 40 มุม หรื อ
น้อยกว่า
7.4.3.4 การคํานวณ
• ตรวจสอบค่ามุมและระยะให้อยูใ่ นเกณฑ์ตามข้อ 7.4.3.1
• คํานวณค่าพิกดั ในระบบพิกดั ยู ที เอ็ม
7.4.4 งานโยงค่ าระดับ โดยวิธีการระดับชัC นที> 2
7.4.4.1 ข้ อกําหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกต้ อง
 เครื>องมือและอุปกรณ์
• ใช้กล้องระดับอัตโนมัติซ% ึ งมีความคลาดเคลื%อนเฉลี%ยในการปรับเส้นเล็ง 0.5
ฟิ ลิบดาหรื อ กล้อง Tilting ซึ% งมีความไวของหลอดระดับ 30 ฟิ ลิบดา ต่อ 2
มม. หรื อดีกว่า และประกอบด้วย Parallel Plate Micrometers และมีค่า
เบี%ยงเบนมาตรฐานของการทําระดับไป – กลับ (Double – run) 1.5 มม./กม.
หรื อดีกว่า
• ใช้ไม้แบ่งส่ วนเมตร ที%ทาํ ด้วยโลหะอินวาร์ มีหลอดระดับฟองกลมประกอบ
และเหล็กรองรับไม้แบ่งส่ วนเมตร (Ground Plates)
หรือ
• ใช้กล้องระดับดิจิตอล (Digital Level) ซึ% งมีกาํ ลังขยายของกล้องส่ อง
(Telescope) ไม่นอ้ ยกว่า 30 เท่า และความเบี%ยงเบนมาตรฐานของการทํา
ระดับไป – กลับ (Double – run) 1.5 มม./กม. หรื อดีกว่า มีระบบบันทึก
ข้อมูลภายในตัวเครื% อง (Internal Memory) หรื อแผ่นบันทึกข้อมูล (Memory
Card)
• ใช้ไม้แบ่งส่ วนเมตร ชนิดแถบรหัส (Bar Code) มีหลอดระดับฟองกลม
ประกอบ และเหล็กรองรับไม้แบ่งส่ วนเมตร (Ground Plates)
 การปฏิบัติงานสนาม
• ความยาวของสายการระดับ ไม่เกิน 60 กม.
• ทําระดับเที%ยวเดียว (Single Run) ถ้าหมุดหลักฐานที%ใช้ออกงานและเข้า
บรรจบอยูห่ ่างกันไม่เกิน 20 กม. ถ้าเกิน 20 กม.ให้ทาํ ระดับแบบไป – กลับ
• ถ้าไม่มีหมุดหลักฐานเข้าบรรจบ ให้ทาํ ระดับแบบไป – กลับ โดยเดินระดับ
เที%ยว ทํากลับ ผ่านหมุดหลักฐานทุกหมุดของเที%ยวทําไป
• แบ่งสายระดับออกเป็ นตอนการระดับทุกช่วง 1 – 3 กม.

• ระยะไกลสุ ดระหว่างกล้องกับไม้แบ่งส่ วน ม. ไม่เกิน 80 ม.
• ความต่างระหว่างระยะไม้หน้าและระยะไม้หลัง ไม่เกิน 10 ม.
• ความต่างสะสมระหว่างผลรวมระยะไม้หน้า กับผลรวมระยะไม้หลัง ของ
ตอนการระดับไม่เกิน 10 ม.
• หมุดออกงาน และหมุดเข้าบรรจบ ต้องไม่ใช่หมุดเดียวกัน
• ความคลาดเคลื%อนระหว่างเที%ยวทําไปกับเที%ยวทํากลับ หรื อในการเข้า
บรรจบหมุด ไม่เกิน 8.4 มม.√K (K = ระยะทางเป็ นกม.)
7.4.4.2 การกรุ ยแนวและสร้ างหมุดหลักฐาน
• ค้นหาหมุดหลักฐาน การระดับชั2นที% 1 หรื อชั2นที% 2 เพื%อใช้ออกงานและเข้า
บรรจบ
• กรุ ยแนวสายการระดับ และกําหนดตําแหน่งที%จะสร้างหมุดหลักฐาน
• สร้างหมุดหลักฐานถาวร
 แบบ ข. ทุกระยะ 4 – 5 กม.
 แบบ ค. ทุกระยะ 2 กม.
7.4.4.3 การวัดระดับ
เครื% องมือ วิธีการรังวัด และการคํานวณปรับแก้ให้เป็ นไปตามเกณฑ์กาํ หนดเฉพาะ
ของงานระดับชั2นที% 2
7.4.5 งานโยงค่ าระดับ โดยวิธีการระดับชัC นที> 3
7.4.5.1 ข้ อกําหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกต้ อง
 เครื>องมือและอุปกรณ์
• ใช้กล้องระดับอัตโนมัติ หรื อกล้องTilting ซึ% งมีความไวของหลอดระดับ 60
ฟิ ลิปดา ต่อ 2 มม. หรื อดีกว่า
• ใช้ไม้แบ่งส่ วนเมตร แบบธรรมดา
หรือ
• ใช้กล้องระดับดิจิตอล (Digital Level) ซึ% งมีกาํ ลังขยายของกล้องส่ อง ไม่
น้อยกว่า 24 เท่า และความเบี%ยงเบนมาตรฐานของการทําระดับไป – กลับ
2.0 มม./กม. หรื อดีกว่า
• ใช้ไม้แบ่งส่ วนเมตร ชนิดแถบรหัส (Bar Code) มีหลอดระดับฟองกลม
ประกอบ และเหล็กรองรับไม้แบ่งส่ วนเมตร (Ground Plates)

 การปฏิบัติงานสนาม
• ความยาวของสายการระดับ ไม่เกิน 40 กม.
• ทําระดับเที%ยวเดียว (Single Run) ถ้าหมุดหลักฐานที%ใช้ออกงานและเข้า
บรรจบ อยูห่ ่างกันไม่เกิน 20 กม. ถ้าเกิน 20 กม.ให้ทาํ ระดับแบบไป – กลับ
• ถ้าไม่มีหมุดหลักฐานเข้าบรรจบ ให้ทาํ ระดับแบบไป – กลับ โดยเดินระดับ
เที%ยว ทํากลับ ผ่านหมุดหลักฐานทุกหมุดของเที%ยวทําไป
• แบ่งสายการระดับออกเป็ นตอน ความยาวตอนละ 1 – 3 กม.
• การอ่านค่าระดับให้อ่านทั2งสามสายใย คือ สายใยบน ( U) สายใยกลาง (M)
และสายใยล่าง (L) โดยให้ ผลบวกของสายใยบนกับสายใยล่าง เทียบกับ 2
เท่าของสายใยกลาง ต้องไม่เกิน 2 มม.
• ระยะไกลสุ ดระหว่างกล้องกับไม้ระดับ ไม่เกิน 100 ม.
• หมุดออกงาน และหมุดบรรจบต้องไม่ใช่หมุดเดียวกัน
• ความคลาดเคลื%อนระหว่างเที%ยวทําไปกับเที%ยวทํากลับ และในการเข้าบรรจบ
หมุดไม่เกิน 12 มม.√K (K= ระยะทางเป็ น กม.)
7.4.5.2 การกรุ ยแนวและสร้ างหมุดหลักฐาน
 ค้นหาหมุดหลักฐาน การระดับชั2นที% 3 หรื อชั2นสู งกว่า เพื%อใช้ออกงานและเข้า
บรรจบ
 กรุ ยแนวสายการระดับ และกําหนดตําแหน่งที%จะสร้างหมุดหลักฐาน
 สร้างหมุดหลักฐานถาวร
• แบบ ข. ทุกระยะ 4 – 5 กม.
• แบบ ค. ทุกระยะ 2 กม.
7.4.5.3 การวัดระดับ
 เครื% องมือ วิธีการวัด และคํานวณปรับแก้ให้เป็ นไปตามเกณฑ์กาํ หนดของงาน
ระดับชั2นที% 3

ข้ อควรระวัง
- การสร้างหมุดหลักฐานในบริ เวณพื2นที%ของเอกชนหรื อสถานที%ราชการ ควรขออนุ ญาตเจ้าของ
พื2นที%ก่อนทุกครั2งและขอให้เจ้าของพื2นที%ช่วยดูแลรักษาตามสมควรและห้ามเคลื%อนย้ายทําลายโดย
เด็ดขาด
- ในการประมวลผลข้อมูล GPS ให้ใช้ Software ที%มากับเครื% องเท่านั2น หากใช้ Software กลางควร
ตรวจสอบค่า offset ของแต่ละเครื% องมือให้ถูกต้อง

8. ระบบติดตามประเมินผล
- แต่งตั2งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานทุกโครงการ
- หัวหน้าหน่วยสํารวจ จัดส่ ง แบบรายงานผลงาน – ค่าใช้จ่ายประจําเดือน ทุกเดือน
- หัวหน้าหน่วยสํารวจ จัดส่ ง แบบรายงานการใช้ยานพาหนะประจําเดือน ทุกเดือน

9. เอกสารอ้ างอิง
สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณี วทิ ยา. หลักการสํารวจ.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุ กรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั2งที% 4. กรุ งเทพฯ :
ราชบัณฑิตยสถาน. 2549.

10. แบบฟอร์ มทีใ> ช้
- แบบหมายหมุดหลักฐาน
- บัญชีค่าพิกดั ระดับ
- แบบจดงานรังวัดระดับชั2น 2
- แบบคํานวณงานรังวัดระดับชั2น 2
- หมุดหลักฐานถาวรแบบ ก., ข. และ ค.

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 ปั จจัยการพิจารณาการจําแนกประเภทกระบวนงาน
กระบวนการพัฒนาแหล่ งนําC งานสํ ารวจวางหมุดหลักฐาน
1. เป็ นกระบวนการ สร้างคุณค่า ของกรมชลประทาน
2. ข้อกําหนดที%สาํ คัญ
หมุดหลักฐานที%ได้ตอ้ งมีค่าพิกดั และระดับที%ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานงาน คํานวณตรวจสอบและ
จัดทําแบบหมายหมุดหลักฐานจัดส่ งให้หน่วยงานที%เกี%ยวข้องภายในเวลาที%กาํ หนด เพื%อใช้เป็ นค่า
อ้างอิงสําหรับงานสํารวจทําแผนที% งานสํารวจทางด้านวิศวกรรมและงานสํารวจเพื%อการก่อสร้าง
3. ตัวชี2วดั ที%สาํ คัญของกระบวนการ
ร้อยละของโครงการที%สาํ รวจวางหมุดหลักฐานแล้วเสร็ จทันเวลาและได้มาตรฐานตามกําหนด
4. ความสอดคล้องกับเกณฑ์กาํ หนดกระบวนการ
ฝ่ ายสํารวจวางหมุดหลักฐานได้กาํ หนดกระบวนการที%สร้างคุณค่าโดยพิจารณาจากพันธกิจ
หลัก ซึ% งในแต่ละพันธกิจหลักมีกระบวนการที%จะสร้างคุณค่าต่อกระบวนการสร้างผลผลิต ต่อ
ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเพื%อให้บรรลุต่อพันธกิจและวัตถุประสงค์ของฝ่ ายสํารวจวางหมุด
หลักฐาน พร้อมกับมีการใช้ขอ้ มูลและสารสนเทศพร้อมกับการแลกเปลี%ยนความรู ้ต่างๆ ในการ
สนับสนุนและตัดสิ นใจเพื%อประกอบการในการสนับสนุ นและตัดสิ นใจเพื%อประกอบการพิจารณา
กําหนดกระบวนการที%สร้างคุณค่า ดังนี2
กระบวนการสร้างคุณค่า
เกณฑ์กาํ หนดกระบวนการสร้างคุณค่า
- เป็ นกระบวนการสร้างผลผลิตตามพันธกิจ

ความเชื%อมโยงกับเกณฑ์
มีปริ มาณนํ2าเก็บกักและพื2นที%ชลประทานเพิ%มขึ2น
-ชป01 : จํานวนปริ มาณเก็บกักที%เพิ%มขึ2น

-ชป02 : จํานวนพื2นที%ชลประทานที%เพิ%มขึ2น
-ชป03 : จํานวนแหล่งนํ2าเพื%อชุมชนที%เพิ%มขึ2น
-ชป07 : จํานวนพื2นที%จดั รู ปที%ดินที%เพิ%มขึ2น
-ชป14 : ร้อยละของงานสํารวจที%แล้วเสร็ จตาม
แผน

รายชื>อผู้จัดทํา

1. นายประสิ ทธิ พันธ์บุญเกิด
2. นายชวลิต ธรรมรัตนะศิริ
3. นายณัฐพล โพธิ คลี%
4. นายเลอชัย เกตวัลย์
5. จ่าสิ บเอกเฉลิมพล เอี%ยมสอาด
6. นายสุ วรรณศักดิ โพธิ ดา

หัวหน้าฝ่ ายสํารวจวางหมุดหลักฐาน
หัวหน้างานวางหมุดหลักฐาน
วิศวกรสํารวจชํานาญการ
นายช่างสํารวจชํานาญงาน
นายช่างสํารวจชํานาญงาน
ช่างสํารวจชั2น 3

