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บทท่ี 1 
               บทน ำ 
1. ควำมเป็นมำ  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท ำโครงกำรจัดท ำแผนที่เพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติและ 
ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยบริษัท อีเอสอำร์ไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นผู้รับจ้ำงส ำรวจ
จัดท ำหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน ซ่ึงบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรส ำรวจและจัดท ำหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดินเสร็จเรียบร้อย
แล้ว โดยได้ส่งมอบงำนให้หน่วยอิสระ คือ กรมแผนที่ทหำร ตรวจสอบคุณภำพงำนส ำรวจวำงหมุดหลักฐำน
ภำคพ้ืนดิน ตำมเงื่อนไขของสัญญำฯ  ซ่ึงกรมแผนที่ทหำร ได้ท ำกำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
คุณภำพของหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดินให้คณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำงฯ ทรำบและใช้เป็นหลักฐำนประกอบกำร
พิจำรณำตรวจรับงำนจ้ำง ในเบื้องต้นแล้ว 

คณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำและมีมติให้ ส ำนักเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนที่ ด ำเนินกำรตรวจสอบ
งำนส ำรวจวำงหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดทำงเทคนิค ฯ พร้อมทั้งรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบให้คณะกรรมกำรตรวจรับงำนทรำบอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือตรวจสอบมำตรฐำน ควำมถูกต้องของหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดินตำมข้อก ำหนดทำงเทคนิค

หลักเกณฑ์เง่ือนไขของสัญญำของกำรส ำรวจเพื่อวำงหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน  
2.2 เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำนด้ำนส ำรวจและกำรตรวจสอบ

มำตรฐำนควำมถูกต้องของหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดินและกำรจัดท ำโครงข่ำยงำนเพ่ือกำรจัดสร้ ำงหมุด
หลักฐำนทำงแผนที่ ในระดับประเทศ ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน  

3. ผู้ด ำเนินกำร 
   3.1 นำยภิญโญ          เดชะคุ้ม       ต ำแหน่ง นำยช่ำงส ำรวจ 7                   
   3.2 จ.ส.อ.รำชวัลย์       กันภัย        ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่แผนที่ภำพถ่ำย 7ว   
   3.3 จ.ส.อ.ผดุง          ใจประสำท    ต ำแหน่ง นำยช่ำงส ำรวจ 6                   
   3.4 นำยอัครศิต         นโรปกำรณ์   ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่แผนที่ภำพถ่ำย 6ว   
   3.5 น.ส.พรพรรณ   แสนบุญศิริ       ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่แผนที่ภำพถ่ำย 6ว   
   3.6 น.ส.ปวีณำ        เปรมเจริญ      ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่แผนที่ภำพถ่ำย 5     
   3.7 นำยจ ำนงค์         ตังแก          ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์               
   3.8 นำยประหยัด      พ้ืนผำ          ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์               
   3.9 นำยพันธ์วุฒิ       แสงทองค ำ    ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์                

4. เครื่องมือ อุปกรณ์/ยำนพำหนะ 
 4.1 เครื่องรับสัญญำณดำวเทียม จีพีเอส ยี่ห้อ Trimble รุ่น 4000 SSI      จ ำนวน   4    เครื่อง 
 4.2 เครื่องรับสัญญำณดำวเทียม จีพีเอส ยี่ห้อ Leica รุ่น 1200               จ ำนวน   2   เครื่อง 
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              4.3 ซอฟแวร์ประมวลผล Leica Geo Office Combined                     จ ำนวน   1    ชุด   
   4.4   เครื่องคอมพิวเตอร์ (Note Book)                                           จ ำนวน   1    เครื่อง 

 4.5   เครื่องพิมพ์ (Printer)             จ ำนวน   1    เครื่อง 
 4.6   กลอ้งถ่ำยภำพแบบ ดิจิตอล              จ ำนวน   6    เครื่อง 

           4.7 เข็มทิศ และ เทปวัดระยะ             จ ำนวน   6    ชุด  
      4.8 รถยนต์                                                                             จ ำนวน   4    คัน  

5. ขอบเขตพื้นที่ด ำเนินกำร 
             ท ำกำรสุ่มคัดเลือกตรวจสอบหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน จ ำนวน 25 จังหวัด โดยกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบกลุ่ม
(Cluster or Area Sampling) ของแต่ละภำค  โดยพิจำรณำสุ่มคัดเลือกพ้ืนที่ให้กระจำยตัวครอบคลุมโครงข่ำย
หมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ทั่วประเทศได้แก่ ภำคเหนือ 6 จังหวัด ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด ภำคกลำง 2 จังหวัด ภำคตะวันออก 3 จังหวัด ภำคตะวันตก 2 จังหวัด และ
ภำคใต้ 5 จังหวัด  ดังนี้ 
  5.1 ภำคเหนือ  จ ำนวน 6  จังหวัด  

 1)  จังหวัดเชียงรำย 
 2)  จังหวัดเชียงใหม่ 
 3)  จังหวัดล ำปำง 

               4)  จังหวัดตำก 
               5)  จังหวัดพิษณุโลก 
               6)   จังหวัดนครสวรรค์ 
           5.2 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ ำนวน 7 จังหวัด  
                1) จังหวัดอุดรธำนี 
                2)  จังหวัดนครพนม 
                3)   จังหวัดร้อยเอ็ด 
                4)  จังหวัดอุบลรำชธำนี 
                5)   จังหวัดสุรินทร์ 
                6)  จังหวัดชัยภูมิ 

7) จังหวัดนครรำชสีมำ  
5.3 ภำคกลำง จ ำนวน 2 จังหวัด  

                1)  จังหวัดสระบุรี 
                2)  จังหวัดกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล 
          5.4 ภำคตะวันออก จ ำนวน 3 จังหวัด  
               1)  จังหวัดสระแก้ว 
               2)  จังหวัดจันทบุรี 
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                 3)  จังหวัดชลบรุี 
            5.5 ภำคตะวันตก   จ ำนวน 2 จังหวัด  
                 1) จังหวัดกำญจนบุรี 
                 2) จังหวัดเพชรบุรี 
           5.6 ภำคใต้   จ ำนวน 5   จังหวัด 
                  1) จังหวัดชุมพร 
                  2) จังหวัดภูเก็ต 
                  3) จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
                  4) จังหวัดสงขลำ 
                  5) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

6. หมุดหลักฐำนภำคพื้นดินที่สุ่มตรวจสอบ 
เพ่ือให้กำรตรวจสอบเป็นไปตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไขของสัญญำ และมีควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

 ส ำนักเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนที่ จึงได้ท ำกำรสุ่มเลือกตรวจสอบหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดินตำมข้อเสนอ
ด้ำนเทคนิคที่ผู้รับจ้ำง (บริษัทอีเอสอำร์ไอ ประเทศไทย จ ำกัด) เสนอต่อผู้ว่ำจ้ำง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
โดยมีปริมำณของหมุดหลักฐำนที่สุ่มตรวจสอบทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนข้อมูลทั้งหมด โดยหมุด
หลักฐำนที่เลือกสุ่มตรวจมีกำรกระจำยตัวทั่วประเทศ ซึ่งผลกำรตรวจสอบ ร้อยละ 90 ของจ ำนวนข้อมูลที่สุ่ม
ตรวจ จะต้องมีควำมถูกต้องตำมข้อก ำหนดทำงเทคนิคตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไขของสัญญำของกำรส ำรวจเพ่ือวำง
หมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน ของกระทรวงเกษตรฯ โดยได้ท ำกำรสุ่มตรวจสอบดังนี้ 

6.1 หมุดหลักฐำนที่สุ่มตรวจสอบทำงกำยภำพ   จ ำนวน 300 หมุด 
6.2 หมุดหลักฐำนที่สุ่มตรวจสอบควำมถูกต้องของค่ำพิกัด จ ำนวน    150   หมุด 
6.3 ตรวจสอบควำมถูกต้องของค่ำพิกัดหมุดหลักฐำนของกระทรวงเกษตรฯ กับหมุดหลักฐำนโครงข่ำยหลัก    

ของประเทศไทย จ ำนวน 8   หมุด 
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รูปท่ี 1    แสดงต ำแหนง่ของหมดุหลกัฐำนภำคพืน้ดนิท่ีสุ่มตวัอยำ่งตรวจสอบ 
สมุตรวจสอบ 
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7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

      กุมภำพันธ์  -  มีนำคม  2548 

8. งบประมำณ 
          ใช้เงินงบประมำณ 200,000 บำท (สองแสนบำทถ้วน) 

9. มำตรฐำนและเกณฑ์กำรตรวจรับงำน 
9.1   ข้อก ำหนดทำงเทคนิคของหลักเกณฑ์เงื่อนไขสัญญำ โครงกำร จัดท ำแผนที่เพ่ือกำรบริหำร 
       ทรัพยำกรธรรมชำติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
9.2 มำตรฐำน FGDCC 1989 (Federal Geodetic  Control Committee) ว่ำด้วย Standards and  

Specifications for Geodetic Control Networks  
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บทที่ 2 
 

กำรตรวจสอบคุณภำพหมุดหลักฐำนภำคพื้นดิน 
       กำรตรวจสอบมำตรฐำนควำมถูกต้อง ของหมุดหลักฐำน เพ่ือควบคุมคุณภำพของงำนวำงหมุดหลักฐำน

ภำคพ้ืนดิน โครงกำร  จัดท ำแผนที่เพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  ส ำนักเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนที่ ได้พิจำรณำเสนอแนวทำงและวิธีกำรในกำรตรวจสอบให้
คณะกรรมกำรตรวจรับงำนฯ พิจำรณำ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจรับงำนฯ ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบให้ สสผ.
ด ำเนินกำรตำมแนวทำงและวิธีกำร ดังนี้  

1. กำรตรวจสอบหมุดหลักฐำนด้ำนกำยภำพจ ำนวน 25 จังหวัด ๆ ละ 10–12 หมุด เป็นจ ำนวน 300 หมุด 
มีรำยละเอียดกำรตรวจสอบดังนี้ 
1.1 ลักษณะของหัวหมุดหลักฐำนเป็นไปตำมข้อก ำหนดทำงเทคนิคของกำรส ำรวจเพ่ือวำงหมุด หลักฐำน

ภำคพ้ืนดิน ตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไขสัญญำ ตำมแบบท่ีแสดงในภำพที่ 2 

 
 รูปท่ี 2    แสดงแบบลกัษณะของหวัหมดุหลกัฐำนภำคพืน้ดนิ 
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1.2 ลักษณะของตัวหมุดหลักฐำนเป็นไปตำมข้อก ำหนดทำงเทคนิคของกำรส ำรวจเพื่อวำงหมุดหลักฐำน
ภำคพ้ืนดิน ตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไขสัญญำ ตำมแบบท่ีแสดงในภำพ 3 

 

 
 

1.3 ต ำแหน่งที่ตั้งของหมุดหลักฐำนเหมำะสมส ำหรับกำรรับสัญญำณจำกดำวเทียมและต้องอยู่ในบริเวณ
ที่มั่นคงไม่มีกำรเคลื่อนตัวของพ้ืนที่ทั้งทำงรำบและทำงดิ่ง และปลอดภัยจำกกำรถูกท ำลำย ซ่ึงควร
เลือกสถำนที่ของทำงรำชกำร เช่น โรงเรียน วัด เป็นต้น 

1.4 ควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง และควำมชัดเจนของรำยละเอียดประกอบบนหมุดหลักฐำน เช่นหมำยเลข
หมุดเครื่องหมำยแสดงทิศเหนือ ฯลฯ 

1.5 ควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน ของแบบหมำยพยำนหมุดหลักฐำน (description)  เช่นแผนที่แสดง
ที่ตั้งของหมุดหลักฐำนโดยสังเขป ทิศทำงและระยะโยงยึดจำกหมุดอ้ำงอิง ซึ่งจะต้องมีอย่ำงน้อย    
3 จุด  ค ำอธิบำยประกอบเส้นทำงกำรเข้ำถึงต ำแหน่งหมุด ฯลฯ 

1.6 สถำนภำพปัจจุบันของหมุดหลักฐำน  
     

รูปท่ี 3    แสดงแบบลกัษณะของตวัหมดุหลกัฐำนภำคพืน้ดนิ 
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  2.  ตรวจสอบตรวจสอบควำมถูกต้องค่ำพิกัดของหมุดหลักฐำนจ ำนวน 25 จังหวัดๆ ละ 5-7 หมุด จ ำนวน 
             150   หมุด จำกจ ำนวนทั้งหมด 2,810 หมุด คิดเป็นร้อยละ 5.34 โดยที่ ร้อยละ 90 ของจ ำนวนหมุด

ที่สุ่มตรวจสอบทั้งหมด จะต้องมีควำมคลำดเคลื่อนของค่ำพิกัดท้ังทำงรำบและทำงดิ่งไม่มำกกว่ำ 
            5 เซนติเมตร 
       3.  ตรวจสอบควำมถูกต้องของค่ำพิกัดหมุดหลักฐำนของกระทรวงเกษตรฯ กับหมุดหลักฐำน   โครงข่ำย  
           หลักของประเทศ (Primary Network) จ ำนวน  8 หมุด จำกจ ำนวนทั้งหมด 18 หมุด  
วิธีกำรตรวจสอบ 

1. กำรตรวจสอบหมุดหลักฐำนด้ำนกำยภำพ   
1.1 กำรตรวจสอบสภำพทั่วไปของหมุดหลักฐำน เป็นขั้นตอนของกำรตรวจสอบ  ขนำด  รูปร่ำงองค์ประกอบ

หลักท่ีส ำคัญ และข้อมูลรำยละเอียดต่ำงๆ ตำมข้อก ำหนดข้อก ำหนดทำงเทคนิคของกำรส ำรวจเพื่อวำง
หมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน ตำมหลักเกณฑ์เง่ือนไขสัญญำโดยมีรำยละเอียดของกำรตรวจสอบดังนี้ 
1.1.1 ขนำดของหมุดหลักฐำน มีขนำดควำมกว้ำงเท่ำกับ 50 เซนติเมตร ควำมยำวเท่ำกับ 50  

                  เซนติเมตร 
          1.1.2 ลักษณะของหัวหมุดหลักฐำน ท ำด้วยแสตนเลสสตีล ที่ก่ึงกลำงด้ำนล่ำงกว้ำนเกลียวขนำด 3/8  
                   นิ้วเพ่ือใส่น็อตเหล็กเป็นเดือยฝังลงไปในแท่นคอนกรีตเมื่อน ำหมุดและเดือยมำประกอบกันแล้ว  
                    ให้อัดด้วยกำวอีพ็อกซ่ี (Epoxy) เพ่ือไม่ให้น็อตคลำยเกลียว 

     1.1.3 ทิศทำงกำรตั้งหมุดตรงทิศเหนือแม่เหล็ก ต้องมีเครื่องหมำยแสดงทิศเหนือแม่เหล็กไว้บนหมุด 
             หลักฐำน ซึ่งเมื่อน ำเข็มทิศไปวำงทำบตำมแนวเครื่องหมำยแสดงแล้ว ปลำยลูกศรแสดงทิศ  
             เหนือบนเข็มทิศต้องชี้แนวทิศเหนือไปในทิศทำงเดียวกัน 

1.1.4 ชื่อหมุดหลักฐำน ที่ปรำกฏบนหมุดหลักฐำนต้องถูกต้องตรงกับแบบหมำยพยำนหมุดหลักฐำน 
                     (Description) 

     1.1.5 ควำมคมชัดของตัวอักษร ต้องมีขนำดและควำมชัดเจนสำมำรถมองเห็นได้ดีในระยะปกติ  
            และต้องมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงำม ตำมแบบที่ก ำหนด 
     1.1.6 ลักษณะของหมุดหลักฐำน เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตตุรัส มีควำมม่ันคงแข็งแรง ตำมแบบกำรสร้ำง  
             หมุดหลักฐำนที่ก ำหนด 

     1.2 ควำมเหมำะสมของต ำแหน่งที่ตั้งหมุดหลักฐำน 
 1.2.1 ควำมเหมำะสมส ำหรับกำรรับสัญญำณดำวเทียมและเทคนิคกำรรังวัดต ำแหน่งด้วย 
         ดำวเทียม GPS   สถิต (Static Survey)  อยู่ในบริเวณท่ีโล่งแจ้ง ไม่มีสิ่งกีดขวำงในมุมสูง 
         ทั้งท่ีปกคลุมด้ำนบน และบริเวณโดยรอบ ที่บดบังกำรรับสัญญำณดำวเทียม ปรำศจำกสิ่งที่ 
         ท ำให้เกิดกำรรบกวนสัญญำณ หรือท ำให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนในกำรรังวัดพิกัดต ำแหน่ง  

           1.2.2 พ้ืนที่สร้ำงหมุดหลักฐำนต้องอยู่ในบริเวณที่มีควำมม่ันคง ไม่มีกำรเคลื่อนตัวของผิวโลก ทั้ง 
                   ทำงรำบ และทำงดิ่ง ปลอดภัยจำกกำรถูกท ำลำย และกำรเลือกพ้ืนที่ ของทำงรำชกำรหรือ 
                   พ้ืนที่สำธำรณะ เช่น สถำนีอนำมัย โรงเรียน วัด ฯลฯ เป็นอันดับแรก 
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      1.3 กำรจัดท ำแผนผัง และค ำอธิบำยประกอบหมุดหลักฐำน 
        1.3.1 แผนผังแสดงที่ตั้งของหมุดหลักฐำน โดยสังเขป (Description) พร้อมทิศทำงและระยะจำก 
                   หมุดอ้ำงอิง ที่เหมำะสมและถำวร อย่ำงน้อย 3 จุด ซึ่งควรมีระยะห่ำงระหว่ำงหมุดหลักฐำน 
                   กับท่ีหมำยอ้ำงอิงไม่ควรเกิน 1 ช่วงเทปวัดระยะ (50 เมตร) 
           1.3.2 กำรแสดงเส้นทำง กำรเข้ำถึงต ำแหน่งหมุดหลักฐำนและรำยละเอียดค ำอธิบำยประกอบในกำร 
                   ค้นหำต ำแหน่งหมุดหลักฐำนที่ถูกต้องชัดเจน 
      1.4   สถำนภำพปัจจุบันของหมุดหลักฐำน คงอยู่ในสภำพดี ช ำรุด สูญหำย ถูกท ำลำย ฯลฯ 

2. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องค่ำพิกัดของหมุดหลักฐำน 
      เป็นกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของค่ำพิกัดหมุดหลักฐำนที่ผู้รับจ้ำง (บริษัทอีเอสอำร์ไอ ประเทศไทย 
จ ำกัด) ซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดสร้ำงและส ำรวจรังวัดพิกัดต ำแหน่งของหมุดหลักฐำนด้วยสัญญำณดำวเทียม จีพีเอส 
วิธีสถิต (static survey) และส่งผลงำนให้คณะกรรมกำรตรวจรับงำน ฯ พิจำรณำ ซึ่งตำมข้อก ำหนดทำงเทคนิค
ของกำรส ำรวจรังวัดเพ่ือวำงหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดินตำมเงื่อนไขสัญญำฯ ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร ต่ำงๆ ใน
แต่และขั้นตอน ดังนี้ 

     1)  กำรวำงโครงข่ำยหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน 
    2)  เครื่องมือที่ใช้ในกำรส ำรวจเพื่อวำงหมุดบังคับภำคพ้ืนดิน 
    3)  กำรปฏิบัติงำนสนำมในกำรรังวัดสัญญำณดำวเทียม จีพีเอส 

            4)  กำรประมวลผล 
    ซึ่งในข้ันตอนข้ำงต้นได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนอิสระ (กรมแผนที่ทหำร) มำเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว ดังนั้น สสผ.จึงพจิำรณำด ำเนินกำรตรวจสอบเฉพำะควำมถูกต้องค่ำพิกัดของหมุดหลักฐำนตำมที่ผู้รับจ้ำงส่ง
มอบให้ โดยมีวิธีกำรตรวจสอบดังนี้  
 2.1 วิธีกำรสุ่มหมุดหลักฐำนเพ่ือตรวจสอบ 

2.1.1 สุ่มเลือกพ้ืนที่ตรวจสอบหมุดหลักฐำนให้กระจำยตัวครอบคลุมพ้ืนที่โครงข่ำยหมุดหลักฐำน  
       ภำคพ้ืนดินของโครงกำร ฯ ทั่วประเทศ จ ำนวน 25 จังหวัด  

          2.1.2 สุ่มเลือกหมุดหลักฐำนเพ่ือตรวจสอบในแต่ละจังหวัดที่ได้สุ่มเลือกไว้ จังหวัดละ 5 – 7 หมุด  
                  จ ำนวน 150 หมุด คิดเป็นร้อยละ 5.34 ของจ ำนวนหมุดทั้งหมด 2,810 หมุด 
      2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรรังวัดสัญญำณดำวเทียม จีพีเอส เป็นแบบสองควำมถี่ (Dual frequency) 
                   ที่รับสัญญำณดำวเทียมไม่น้อยกว่ำ 8 ดวงในขณะเดียวกันและมีกำรบันทึกข้อมูลทั้งที่เป็นรหัส 
                  และคลื่นส่ง (code & phase) 
      2.3 กำรปฏิบัติงำนสนำมในกำรส ำรวจรังวัด  

 2.3.1 ใช้วิธีกำรรังวัดพิกัดต ำแหน่งหมุดหลักฐำนด้วยดำวเทียม จีพีเอส แบบสถิต (static survey)  
          โดยรับสัญญำณดำวเทียมกลุ่มเดียวกันในช่วงคำบเวลำเดียวกัน ไม่น้อยกว่ำ 4 ดวง เป็นเวลำ 
          ไม่น้อยกว่ำ 1 ชั่วโมงและใช้เครื่องรับสัญญำณดำวเทียมพร้อมกัน(ในช่วงคำบเวลำเดียวกัน)  
         ไม่น้อยกว่ำ  3 เครื่อง 
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            2.3.2   มุมกั้นท้องฟ้ำ (Mask angle) ของเครื่องรับ 15 องศำ 
            2.3.3   อัตรำกำรรับข้อมูลดำวเทียมและบันทึกข้อมูลทุก 10 วินำที 
            2.3.4   หมุดหลักฐำนที่สุ่มเลือกตรวจสอบมีเส้นฐำนที่โยงมำจำกหมุดหลักฐำนอ่ืนที่ใช้ควบคุม   
                      อย่ำงน้อย 2 เส้นโดยมีเส้นฐำนในแต่ละวงบรรจบไม่เกิน 6 เส้น 
          2.4 กำรประมวลผล 
      2.4.1 ใช้ซอฟแวร์ประมวลผล Leica Geo Office Combined ซึ่งสำมำรถประมวลผลข้อมูลกำรรับ  
                         สัญญำณทั้งสองควำมถี่ได้และแสดงค่ำควำมถูกต้องเกณฑ์มำตรฐำน(+ 5 mm + 1ppm ของ 
                         ควำมยำวเส้นฐำนรวมทั้งให้ค่ำทำงสถิติท่ีใช้ในกำรประเมินคุณภำพของเส้นฐำนได้ 

     2.4.2 เส้นฐำนที่จะน ำมำประกอบเป็นวงบรรจบจะต้องผ่ำนเกณฑ์กำรยอมรับจำกกำรประมวลผลแล้ว 
      2.4.3 ตรวจสอบควำมคลำดเคลื่อนบรรจบ (loop miss closures) ของวงบรรจบ (loop) ให้อยู่ใน 
                        เกณฑ์ท่ีก ำหนดซึ่งต้องไม่มำกกว่ำ 10 ppm 
                2.4.4 ตรึงพิกัดของหมุดที่สุ่มตรวจสอบ ภำยในโครงข่ำยงำน 3 – 4 หมุด ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปร่ำงและ   
                         จ ำนวนหมุดหลักฐำนในโครงข่ำย 

     2.4.5 ท ำกำรปรับแก้โครงข่ำยโดยวิธีก ำลังสองน้อยสุด (Least squares) ซึ่งผลของกำรปรับแก้  
              โครงข่ำยต้องผ่ำนเกณฑ์ยอมรับทำงสถิติ 
      2.4.6 ใช้แบบจ ำลอง EGM96 ในกำรค ำนวณปรับแก้ค่ำระดับเหนือระดับทะเลปำนกลำง (MSL) 
               และค่ำ ควำมสูงเหนือรูปทรงรี (Ellipsoidal height) 
      2.4.7 ตรวจสอบควำมถูกต้องค่ำพิกัดหมุดหลักฐำนโดยกำรเปรียบเทียบหำค่ำควำมแตกต่ำง 
              ระหว่ำงค่ำพิกัดท่ีได้จำกกำรรังวัดโดยชุดส ำรวจตรวจสอบหมุดหลักฐำนฯ กับ ค่ำพิกัด 
              ของหมุดหลักฐำนที่ผู้ รับจ้ำง(บริษัท อีเอสอำร์ไอ ประเทศไทย จ ำกัด) 

3.  ตรวจสอบควำมถูกต้องของค่ำพิกัดหมุดหลักฐำนของกระทรวงเกษตรฯ กับหมุดหลักฐำน 
     โครงข่ำยหลักของประเทศ (Primary Network)    
 ตำมข้อก ำหนดข้อก ำหนดทำงเทคนิคของกำรส ำรวจเพ่ือวำงหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน ตำมหลักเกณฑ์
เงื่อนไขสัญญำ ในกำรวำงโครงข่ำยหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดินนั้น “โครงข่ำยหมุดหลักฐำนที่สร้ำงขึ้นใหม่จะต้องมี
กำรโยงยึดกับหมุดหลักฐำนทั้งทำงรำบและทำงดิ่งที่มีอยู่เดิม”ซึ่ง ผู้รับจ้ำง (บริษัท อีเอสอำร์ไอ ประเทศไทย 
จ ำกัด) ใช้หมุดหลักฐำน จีพีเอสของกรมแผนที่ทหำร ในกำรตรึงค่ำพิกัดทำงรำบจ ำนวน 132 หมุด และได้
ด ำเนินกำรรังวัดระดับจำกหมุดหลักฐำนทำงดิ่ง ของกรมแผนที่ทหำร ไปยังหมุดหลักฐำนแผนที่ที่จัดสร้ำงขึ้นใหม่ 
จ ำนวน 63 หมุด (รำยละเอียดตำมแผนปฏิบัติงำนกำรวำงโครงข่ำยและรำยงำนสรุปกำรประมวลเส้นฐำน เสนอ
ต่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ฯ จัดท ำโดย บริษัทอีเอสอำร์ไอ ประเทศไทย จ ำกัด เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 
2546) ซึ่ง สสผ.ได้พิจำรณำสุ่มตรวจสอบพิกัดหมุดหลักฐำนที่ผู้รับจ้ำงส่งมอบ กับหมุดหลักฐำนโครงข่ำยหลักของ
ประเทศ โดยตรวจสอบควำมถูกต้องของค่ำพิกัดหมุดหลักฐำนทำงรำบ จ ำนวน 8 หมุดจำกจ ำนวนหมุดทั้งหมด 
132 หมุด คิดเป็นร้อยละ 6.06 ของจ ำนวนหมุดทั้งหมด และตรวจสอบควำมถูกต้องค่ำพิกัดทำงดิ่ง จ ำนวน 4 
หมุด จำกจ ำนวนหมุดทั้งหมด 63 หมุด คิดเป็นร้อยละ 6.35 โดยมีวิธีกำรตรวจสอบ ดังนี้ 
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3.1 สุ่มตรวจสอบหมุดหลักฐำนที่ผู้รับจ้ำงฯ ส่งมอบ โดยพิจำรณำก ำหนดเชื่อมโยงโครงข่ำยจีพีเอส  
      เข้ำกับหมุดหลักฐำนโครงข่ำยหลักของประเทศ จ ำนวน 9 จังหวัด จังหวัดละ 1 หมุด  
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรรังวัดสัญญำณดำวเทียม จีพีเอส เป็นแบบสองควำมถ่ี (Dual frequency)  
       ที่รับสัญญำณดำวเทียมไม่น้อยกว่ำ 8 ดวงในขณะเดียวกันและมีกำรบันทึกข้อมูลทั้งที่เป็นรหัส 
       และคลื่นส่ง(code & phase) 
 3.3 กำรปฏิบัติงำนสนำมในกำรส ำรวจรังวัด  

 3.3.1 ใช้วิธีกำรรังวัดพิกัดต ำแหน่งหมุดหลักฐำนด้วยดำวเทียม จีพีเอส แบบสถิต (static survey)  
         โดยรับสัญญำณดำวเทียมกลุ่มเดียวกันในช่วงคำบเวลำเดียวกัน ไม่น้อยกว่ำ 4 ดวง เป็นเวลำ 
         ไม่น้อยกว่ำ 1 ชั่วโมงและใช้เครื่องรับสัญญำณดำวเทียมพร้อมกัน (ในช่วงคำบเวลำเดียวกัน) 
         ไม่น้อยกว่ำ 3 เครื่อง 

                3.3.2   มุมกั้นท้องฟ้ำ (Mask angle) ของเครื่องรับ 15 องศำ 
                3.3.3   อัตรำกำรรับข้อมูลดำวเทียมและบันทึกข้อมูลทุก 10 วินำที 

   3.3.4   หมุดหลักฐำนที่สุ่มเลือกตรวจสอบมีเส้นฐำนที่โยงมำจำกหมุดหลักฐำนอื่นที่ใช้ควบคุม 
            อย่ำงน้อย 2 เส้นโดยมีเส้นฐำนในแต่ละวงบรรจบไม่เกิน 6 เส้น 

             3.4 กำรประมวลผล 
        3.4.1 ใช้ ซอฟแวร์ประมวลผล Leica Geo Office Combined ซึ่งสำมำรถประมวลผลข้อมูล 
                         กำรรับสัญญำณทั้งสองควำมถี่ได้และแสดงค่ำควำมถูกต้องเกณฑ์มำตรฐำน(+ 5 mm. 
                         + 1ppm ของควำมยำวเส้นฐำนรวมทั้งให้ค่ำทำงสถิติที่ใช้ในกำรประเมินคุณภำพของ 
                          เส้นฐำนได้ 
        3.4.2 เส้นฐำนที่จะน ำมำประกอบเป็นวงบรรจบจะต้องผ่ำนเกณฑ์กำรยอมรับจำกกำรประมวลผลแล้ว 
        3.4.3 ตรวจสอบควำมคลำดเคลื่อนบรรจบ (loop miss closures) ของวงบรรจบ (loop) ให้อยู่ 
                         ในเกณฑ์ที่ก ำหนดซึ่งต้องไม่มำกกว่ำ 10 ppm 
        3.4.4 ตรึงพิกัดของหมุดหลักฐำนที่ “ผู้รับจ้ำง”ส่งมอบ ภำยในโครงข่ำยงำน 3 – 4 หมุด ซึ่ง  
                         ขึ้นอยู่กับรูปร่ำงและจ ำนวนหมุดหลักฐำนในโครงข่ำย 

       3.4.5 ท ำกำรปรับแก้โครงข่ำยโดยวิธีก ำลังสองน้อยสุด (Least squares) ซึ่งผลของกำร 
               ปรับแก้โครงข่ำยต้องผ่ำนเกณฑ์ยอมรับทำงสถิติ 
        3.4.6 ใช้แบบจ ำลอง EGM96 ในกำรค ำนวณปรับแก้ค่ำระดับเหนือระดับทะเลปำนกลำง 
                (MSL) และค่ำควำมสูงเหนือรูปทรงรี (Ellipsoidal height) 
        3.4.7 ตรวจสอบควำมถูกต้องค่ำพิกัดหมุดหลักฐำนโดยกำรเปรียบเทียบหำค่ำควำมแตกต่ำง 
               ระหว่ำงค่ำพิกัดหมุดหลักฐำนโครงข่ำยหลักของประเทศกับค่ำพิกัดของหมุดหลักฐำนที่ได้ 
               จำกกำรรังวัดโดยชุดส ำรวจตรวจสอบหมุดหลักฐำนฯ  
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บทที่ 3 
ผลกำรตรวจสอบหมุดหลกัฐำนภำคพ้ืนดินด้ำนกำยภำพ 

กำรตรวจสอบหมุดหลักฐำนด้ำนกำยภำพ ส ำนักเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนที่ ได้ท ำกำรสุ่มตัวอย่ำง
ตรวจสอบหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน  ที่ผู้รับจ้ำง (บริษัทอีเอสอำร์ไอ ประเทศไทย จ ำกัด) ได้ด ำเนินกำรจัดสร้ำงไว้ใน
พ้ืนที่ต่ำง ๆ จ ำนวน 2,810 หมุด ซึ่งเป็นกำรตรวจสอบสภำพทั่วไปของหมุดหลักฐำน ได้แก่ วัสดุ วิธีกำรจัดสร้ำงหมุด 
รูปร่ำง ขนำด องค์ประกอบบนหมุดหลักฐำน ควำมเหมำะสมของต ำแหน่งที่ตั้งหมุด กำรจัดท ำแผนผังแสดง 
รำยละเอียด และค ำอธิบำยประกอบ  ตำมข้อก ำหนดทำงเทคนิคกำรส ำรวจเพ่ือวำงหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน ซึ่งใน
กำรตรวจสอบทำงกำยภำพของหมุดหลักฐำนในครั้งนี้ ส ำนักเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนที่ ไม่สำมำรถ
ตรวจสอบ ขั้นตอนวิธีกำรจัดสร้ำงและวัสดุโครงสร้ำงภำยในของหมุดหลักฐำนได้ เนื่องจำกหมุดหลักฐำนได้ถูกสร้ำง
เสร็จแล้วทั้งหมด จึงสำมำรถตรวจสอบได้เฉพำะลักษณะรูปลักษณ์ภำยนอกที่ปรำกฏ เท่ำนั้น  

1. ผลกำรตรวจสอบสภำพของหมุดหลักฐำน ตำมข้อก ำหนดทำงเทคนิคของกำรส ำรวจเพื่อวำง หมุด
หลักฐำนภำคพ้ืนดิน โดยท ำกำรสุ่มตรวจสอบ 300 หมุด จำกจ ำนวนทั้งหมด 2,810 หมุด คิดเป็น
ร้อยละ 10.67   ผลกำรตรวจสอบมีรำยละเอียด ดังนี้ 

               1.1 ขนำดของหมุดหลักฐำน มีขนำดควำมกว้ำงเท่ำกับ 50 ซ.ม. ควำมยำวเท่ำกับ 50 ซ.ม.ผลกำร
ตรวจสอบ ไม่พบหมุดหลักฐำนที่มีขนำดไม่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด (ใช้เกณฑ์ในกำรตัดสิน + 2 ซ.ม.) 
(รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1) 
 

พื้นที่ /ภำค 
จ ำนวนหมุด ขนำดของหมุดหลักฐำน 

ทั้งหมด ตรวจสอบ ร้อยละ 
ไม่ได้

มำตรฐำน 
ร้อยละ มำตรฐำน ร้อยละ 

เหนือ 777 74 6.52 0 0 74 100.00 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 972 84 8.64 0 0 84 100.00 
กลำง 231 24 10.39 0 0 24 100.00 
ตะวันออก 219 37 16.89 0 0 37 100.00 
ตะวันตก 168 24 14.29 0 0 24 100.00 
ใต ้ 443 57 12.84 0 0 57 100.00 
รวม 2,810 300 10.68 0 0 300 100.00 

  
ตำรำงที่ 1  แสดงผลกำรตรวจสอบขนำดของหมุดหลักฐำน 

                 1.2 ลักษณะของหัวหมุดหลักฐำน ท ำด้วยแสตนเลสสตีล ที่ก่ึงกลำงด้ำนล่ำงกว้ำนเกลียวขนำด  
                       3/8 นิ้วเพ่ือใส่น็อตเหล็กเป็นเดือยฝังลงไปในแท่นคอนกรีตเมื่อน ำหมุดและเดือยมำประกอบ 
                        กันแล้วให้อัดด้วยกำวอีพ็อกซ่ี (Epoxy) เพ่ือไม่ให้น็อตคลำยเกลียว ผลกำรตรวจสอบ พบว่ำ 
                        หัวหมุดสูญหำยจ ำนวน 2 หมุด คิดเป็นร้อยละ 0.67 (รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 2) 
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พื้นที่ /ภำค 
จ ำนวนหมุด ลักษณะหัวหมุดหมุดหลักฐำน 

ทั้งหมด ตรวจสอบ ร้อยละ 
ไม่ได้

มำตรฐำน 
ร้อยละ มำตรฐำน ร้อยละ 

เหนือ 777 74 6.52 0 0 74 100.00 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 972 84 8.64 0 0 84 100.00 
กลำง 231 24 10.39 1 4.16 23 95.83 
ตะวันออก 219 37 16.89 1 2.70 36 97.30 
ตะวันตก 168 24 14.29 0 0 24 100.00 
ใต ้ 443 57 12.84 0 0 57 100.00 
รวม 2,810 300 10.68 2 0.67 298 99.33 

   
ตำรำงที่ 2    แสดงผลกำรตรวจสอบลักษณะของหมุดหลักฐำน 

            1.3 ทิศทำงกำรตั้งหมุดตรงทิศเหนือแม่เหล็ก ต้องมีเครื่องหมำยแสดงทิศเหนือแม่เหล็กไว้บน  
                 หมุดหลักฐำน ซึ่งเมื่อน ำเข็มทิศไปวำงทำบตำมแนวเครื่องหมำยแสดงแล้ว ปลำยลูกศร 
                 แสดงทิศเหนือบนเข็มทิศต้องชี้แนวทิศเหนือไปในทิศทำงเดียวกัน ผลกำรตรวจสอบ พบว่ำ  
                 หมุดที่แนวทิศ  เหนือเบี่ยงเบนไปเกินเกณฑ์ที่ก ำหนด จ ำนวน 15 หมุด คิดเป็น ร้อยละ 5  
                 (รำยละเอียดตำมตำรำงท่ี 3) 

พื้นที่ /ภำค 
จ ำนวนหมุด กำรตั้งหมุดตรงทิศเหนือแม่เหล็ก 

ทั้งหมด ตรวจสอบ ร้อยละ เบี่ยงเบน ร้อยละ ถูกต้อง ร้อยละ 
เหนือ 777 74 6.52 5 6.76 69 93.24 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 972 84 8.64 4 4.76 80 95.23 
กลำง 231 24 10.39 1 4.17 23 95.83 
ตะวันออก 219 37 16.89 0 0 37 100.00 
ตะวันตก 168 24 14.29 2 8.33 22 91.67 
ใต ้ 443 57 12.84 3 5.26 54 94.74 
รวม 2,810 300 10.68 15 5.00 285 95.00 

   
ตำรำงที่ 3   แสดงผลกำรตรวจสอบกำรตั้งหมุดตรงทิศเหนือแม่เหล็ก 

      1.4 ชื่อหมุดหลักฐำน ที่ปรำกฏบนหมุดหลักฐำนต้องถูกต้องตรงกับแบบหมำยพยำนหมุด  
            หลักฐำน(description) ผลกำรตรวจสอบ ไม่พบหมุดหลักฐำนที่มีชื่อไม่ตรงกับแบบหมำย 
            พยำนหมุดหลักฐำน (รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 4) 
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พื้นที่ /ภำค 
จ ำนวนหมุด ช่ือหมุดหลักฐำน 

ทั้งหมด ตรวจสอบ ร้อยละ ไม่ถูกต้อง ร้อยละ ถูกต้อง ร้อยละ 
เหนือ 777 74 6.52 0 0 74 100.00 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 972 84 8.64 0 0 84 100.00 
กลำง 231 24 10.39 0 0 24 100.00 
ตะวันออก 219 37 16.89 0 0 37 100.00 
ตะวันตก 168 24 14.29 0 0 24 100.00 
ใต ้ 443 57 12.84 0 0 57 100.00 
รวม 2,810 300 10.68 0 0 300 100.00 

  
ตำรำงที่ 4    แสดงผลกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของชื่อหมุดหลักฐำน 

           1.5 ควำมคมชัดของตัวอักษร ต้องมีขนำดและควำมชัดเจนสำมำรถมองเห็นได้ดีในระยะปกติ  
                และต้องมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงำม ตำมแบบที่ก ำหนด ผลกำรตรวจสอบพบ  
                หมุดหลักฐำนไม่ถูกต้องตำมข้อก ำหนด จ ำนวน 2 หมุด คิดเป็นร้อยละ 0.67 (รำยละเอียด  
                ตำมตำรำงท่ี 5) 

พื้นที่ /ภำค 
จ ำนวนหมุด ควำมคมชัดของตัวอักษร 

ทั้งหมด ตรวจสอบ ร้อยละ ไม่คมชัด ร้อยละ คมชัด ร้อยละ 
เหนือ 777 74 6.52 0 0 74 100.00 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 972 84 8.64 2 2.38 82 97.62 
กลำง 231 24 10.39 0 0 24 100.00 
ตะวันออก 219 37 16.89 0 0 37 100.00 
ตะวันตก 168 24 14.29 0 0 24 100.00 
ใต ้ 443 57 12.84 0 0 57 100.00 
รวม 2,810 300 10.68 2 0.67 298 99.33 

 ตำรำงที่ 5   แสดงผลกำรตรวจสอบควำมคมชัดของตัวอักษรบนหัวหมุดหลักฐำน 

             1.6 ลักษณะของหมุดหลักฐำน เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีควำมม่ันคงแข็งแรง ตำมแบบกำร  
                   สร้ำงหมุดหลักฐำนที่ก ำหนด ผลกำรตรวจสอบ พบว่ำหมุดหลักฐำนที่มีลักษณะไม่ถูกต้อง 
                   ตำมข้อก ำหนด จ ำนวน 4 หมุด คิดเป็นร้อยละ 1.33 (รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 6) 
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พื้นที่ /ภำค 
จ ำนวนหมุด ควำมคมชัดของตัวอักษร 

ทั้งหมด ตรวจสอบ ร้อยละ ไม่คมชัด ร้อยละ คมชัด ร้อยละ 
เหนือ 777 74 6.52 0 0 74 100 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 972 84 8.64 2 2.38 82 97.62 
กลำง 231 24 10.39 1 4.17 23 95.83 
ตะวันออก 219 37 16.89 0 0 37 100 
ตะวันตก 168 24 14.29 0 0 24 100 
ใต ้ 443 57 12.84 1 1.75 56 98.24 
รวม 2,810 300 10.68 4 1.33 296 98.67 

   
ตำรำงที่ 6   แสดงผลกำรตรวจสอบลักษณะรูปร่ำงของหมุดหลักฐำน 

      2.  ควำมเหมำะสมของต ำแหน่งที่ตั้งหมุดหลักฐำน 
       2.1 ควำมเหมำะสมส ำหรับกำรรับสัญญำณดำวเทียมและเทคนิคกำรรังวัดต ำแหน่งด้วย 
            ดำวเทียม GPS   สถิต (Static Survey)  อยู่ในบริเวณท่ีโล่งแจ้ง ไม่มีสิ่งกีดขวำงในมุมสูงทั้ง 
            ที่ปกคลุม ด้ำนบน และบริเวณโดยรอบ ที่บดบังกำรรับสัญญำณดำวเทียม ปรำศจำกสิ่งที่ 
            ท ำให้เกิดกำรรบกวนสัญญำณ หรือท ำให้เกิดควำมคลำดเคลื่อนในกำรรังวัดพิกัดต ำแหน่ง 
            ผลกำรตรวจสอบ พบว่ำ หมุดหลักฐำนสร้ำงในต ำแหน่งที่ไม่เหมำะสมส ำหรับกำรรังวัด 
            สัญญำณดำวเทียม จ ำนวน 7 หมุดคิดเป็นร้อยละ 2.33  (รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 7) 

พื้นที่ /ภำค 
จ ำนวนหมุด สิ่งกีดขวำงที่รบกวนกำรรับสัญญำณดำวเทียม GPS 

ทั้งหมด ตรวจสอบ ร้อยละ ไม่เหมำะสม ร้อยละ เหมำะสม ร้อยละ 
เหนือ 777 74 6.52 3 4.05 71 95.94 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 972 84 8.64 2 2.38 82 97.62 
กลำง 231 24 10.39 1 4.17 23 95.83 
ตะวันออก 219 37 16.89 0 0 37 100 
ตะวันตก 168 24 14.29 0 0 24 100 
ใต ้ 443 57 12.84 1 1.75 56 98.24 
รวม 2,810 300 10.68 7 2.33 293 97.67 

ตำรำงที่ 7   แสดงผลกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของต ำแหน่งที่ตั้งหมุดหลักฐำน 
                   2.2 พ้ืนที่สร้ำงหมุดหลักฐำนต้องอยู่ในบริเวณท่ีมีควำมม่ันคง ไม่มีกำรเคลื่อนตัวของผิวโลก  
                        ทั้งทำงรำบ และทำงดิ่ง ปลอดภัยจำกกำรถูกท ำลำย และกำรเลือกพ้ืนที่ ของทำงรำชกำร 
                        หรือพ้ืนที่สำธำรณะ เช่น สถำนีอนำมัย โรงเรียน วัด ฯลฯ เป็นอันดับแรก ผลกำรตรวจสอบ 
                        พบว่ำมีหมุดหลักฐำนสร้ำงในต ำแหน่งที่ไม่ถูกต้องตำมข้อก ำหนด จ ำนวน 4 หมุด คิดเป็น 
                        ร้อยละ (รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 8) 
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พื้นที่ /ภำค 
จ ำนวนหมุด ควำมเหมำะสมของต ำแหน่งท่ีตั้งหมุดหลักฐำน 

ทั้งหมด ตรวจสอบ ร้อยละ ไม่ถูกต้อง ร้อยละ ถูกต้อง ร้อยละ 
เหนือ 777 74 6.52 3 4.05 71 95.94 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 972 84 8.64 1 1.19 83 98.81 
กลำง 231 24 10.39 0 0 24 100.00 
ตะวันออก 219 37 16.89 0 0 37 100.00 
ตะวันตก 168 24 14.29 0 0 24 100.00 
ใต ้ 443 57 12.84 0 0 57 100.00 
รวม 2,810 300 10.68 4 1.33 296 98.67 

ตำรำงที่ 8   แสดงผลกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของพ้ืนที่สร้ำงหมุดหลักฐำน 

    3 กำรจัดท ำแผนผัง และค ำอธิบำยประกอบหมุดหลักฐำน 
            3.1 แผนผังแสดงที่ตั้งของหมุดหลักฐำน โดยสังเขป (Description) พร้อมทิศทำงและระยะจำก 
                      หมุดอ้ำงอิง ที่เหมำะสมและถำวร อย่ำงน้อย 3 จุด ซึ่งควรมีระยะห่ำงระหว่ำงหมุดหลักฐำน 
                      กับท่ีหมำยอ้ำงอิงไม่ควรเกิน 1 ช่วงเทปวัดระยะ (50 เมตร)พบว่ำ กำรจัดท ำแผนผังแสดง 
                      ที่ตั้งของหมุดหลักฐำนไม่ถูกต้อง จ ำนวน 141 หมุดคิดเป็นร้อยละ 47 (รำยละเอียด  
                      ตำมตำรำงท่ี 9) 
 

พื้นที่ /ภำค 
จ ำนวนหมุด กำรจัดท ำแผนผังและค ำอธิบำย 

ทั้งหมด ตรวจสอบ ร้อยละ ไม่ถูกต้อง ร้อยละ ถูกต้อง ร้อยละ 
เหนือ 777 74 6.52 46 62.16 28 37.84 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 972 84 8.64 43 51.19 41 48.81 
กลำง 231 24 10.39 8 33.33 16 66.67 
ตะวันออก 219 37 16.89 12 32.43 25 67.57 
ตะวันตก 168 24 14.29 8 33.33 16 66.67 
ใต ้ 443 57 12.84 24 42.10 33 57.89 
รวม 2,810 300 10.68 141 47.00 159 53.00 

 ตำรำงที่ 9  แสดงผลกำรตรวจสอบแผนผังแสดงที่ตั้งของหมุดหลักฐำน 

                3.2 กำรแสดงเส้นทำง กำรเข้ำถึงต ำแหน่งหมุดหลักฐำนและรำยละเอียดค ำอธิบำยประกอบใน 
                       กำรค้นหำต ำแหน่งหมุดหลักฐำนที่ถูกต้องชัดเจน ผลกำรตรวจสอบ พบว่ำ กำรแสดงเส้น  
                       ทำงและรำยละเอียดกำรค้นหำต ำแหน่งไม่ถูกต้อง จ ำนวน 52 หมุด คิดเป็นร้อยละ 17.33 
                       (รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 10) 
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พื้นที่ /ภำค 
จ ำนวนหมุด กำรแสดงเส้นทำงเข้ำถึงต ำแหน่งหมุด 

ทั้งหมด ตรวจสอบ ร้อยละ ไม่ถูกต้อง ร้อยละ ถูกต้อง ร้อยละ 
เหนือ 777 74 6.52 9 12.16 65 87.84 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 972 84 8.64 17 20.24 67 79.76 
กลำง 231 24 10.39 5 20.83 19 79.17 
ตะวันออก 219 37 16.89 2 5.40 35 94.59 
ตะวันตก 168 24 14.29 8 33.33 16 66.67 
ใต ้ 443 57 12.84 11 19.30 46 80.70 
รวม 2,810 300 10.68 52 17.33 248 82.67 

ตำรำงที่ 10   แสดงผลกำรตรวจสอบกำรแสดงเส้นทำงกำรเข้ำถึงต ำแหน่งหมุดหลักฐำน 

4. สถำนภำพปัจจุบันของหมุดหลักฐำน คงอยู่ในสภำพดี  ช ำรุด สูญหำย ถูกท ำลำย ฯลฯ ผลกำรตรวจสอบ 
พบว่ำ มีหมุดหลักฐำนที่ สูญหำย ค้นหำไม่พบ ถูกท ำลำย และช ำรุดจนไม่สำมำรถใช้งำนได้จ ำนวน 12 หมุด คิดเป็น
ร้อยละ 4 รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 11 

 

พื้นที่ /ภำค 
จ ำนวนหมุด สภำพปัจจุบันของหมดุหลักฐำน 

ทั้งหมด ตรวจสอบ ร้อยละ ใช้งำนไม่ได ้ ร้อยละ สภำพด ี ร้อยละ 
เหนือ 777 74 6.52 3 4.05 71 95.94 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 972 84 8.64 2 2.38 82 97.62 
กลำง 231 24 10.39 1 4.17 23 95.83 
ตะวันออก 219 37 16.89 2 5.40 35 94.59 
ตะวันตก 168 24 14.29 1 4.17 23 95.83 
ใต ้ 443 57 12.84 3 5.26 54 94.74 
รวม 2,810 300 10.68 12 4.00 288 96.00 

ตำรำงที่ 11   แสดงผลกำรตรวจสอบสภำพปัจจุบันของหมุดหลักฐำน 
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บทที่ 4 
ผลกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของค่ำพิกัดหมุดหลกัฐำนภำคพ้ืนดิน 

ตำมข้อก ำหนดทำงเทคนิคของกำรส ำรวจเพ่ือวำงหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน ตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไขของ
สัญญำฯ โครงกำรจัดท ำแผนที่เพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์วิธีกำรของกำรตรวจสอบงำนส ำรวจเพ่ือวำงหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดินในขั้นตอนต่ำงๆ ได้แก่ 
กำรออกแบบโครงข่ำยหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน กำรด ำเนินกำรส ำรวจหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดินโครงข่ำย จีพีเอส 
กำรตรวจสอบข้อมูลกำรรังวัดภำคสนำม  กำรตรวจสอบผลกำรประมวลผลเส้นฐำน กำรปรับแก้โครงข่ำย จีพีเอส 
และกำรปรับแก้พิกัดหมุดหลักฐำน ซึ่งในขั้นตอนดังกล่ำว หน่วยงำนอิสระ คือ กรมแผนที่ทหำร ได้ด ำเนินกำร
ตรวจสอบแล้ว ดังนั้น ในส่วนของ ส ำนักเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนที่ กรมพัฒนำที่ดิน จะมุ่งเน้นและให้
ควำมส ำคัญในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องค่ำพิกัดของหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน ที่ผู้รับจ้ำง (บริษัทอีเอสอำร์ไอ 
ประเทศไทย จ ำกัด) ได้ด ำเนินกำรส ำรวจและส่งมอบงำนให้คณะกรรมกำรตรวจรับงำน พิจำรณำ ตรวจรับงำน  
ทั้งนี้สืบเนื่องจำก พิกัดของหมุดหลักฐำนทั้งทำงรำบและทำงดิ่ง เป็นผลผลิตที่ได้จำกกำรส ำรวจเพ่ือวำงหมุด
หลักฐำนภำคพ้ืนดิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะต้องมีควำมละเอียดถูกต้อง มีมำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดเพ่ือให้สำมำรถ
น ำมำใช้งำนได้จริงตำมวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

        1. ผลกำรตรวจสอบควำมถูกต้องค่ำพิกัดหมุดหลักฐำนภำคพื้นดิน โครงข่ำยงำน จีพีเอส  
  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 1.1 ผลกำรตรวจสอบค่ำพิกัดทำงรำบ โดยกำรเปรียบเทียบค่ำพิกัดที่ สสผ. ด ำเนินกำรส ำรวจและ  
      ปรับแก้กับค่ำพิกัดท่ีผู้รับจ้ำง (บริษัทอีเอสอำร์ไอ ประเทศไทย จ ำกัด) ด ำเนินกำรส ำรวจและปรับแก้ 

1.1.1 ภำคเหนือ สุ่มตรวจสอบ ในพ้ืนที่ จังหวัดเชียงรำย เชียงใหม่ ล ำปำง ตำก พิษณุโลก 
และนครสวรรค์ จ ำนวน 36 หมุด จำกจ ำนวนทั้งหมด 777 หมุด คิดเป็นร้อยละ 4.63  
พบว่ำมีหมุดหลักฐำนที่มีค่ำควำมต่ำงพิกัดทำงรำบ เกิน 5 เซนติเมตร  จ ำนวน 2  หมุด 
คิดเป็นร้อยละ 5.5 โดยมีค่ำควำมต่ำงสูงสุดเท่ำกับ 0.091 เมตร  

1.1.2 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือสุ่มตรวจสอบ ในพื้นที่ จังหวัดอุดรธำนี นครพนม ร้อยเอ็ด   
อุบลรำชธำนี สุรินทร์  ชัยภูมิ และ จังหวัดนครรำชสีมำ  จ ำนวน 42 หมุด จำกจ ำนวน
ทั้งหมด 972 หมุด คิดเป็นร้อยละ 4.32 ผลกำรตรวจสอบ พบว่ำมีหมุดหลักฐำนที่มีค่ำ
ควำมต่ำงพิกัดทำงรำบเกิน  5  เซนติเมตร จ ำนวน 3 หมุด คิดเป็นร้อยละ 7.14  โดยมี
ค่ำควำมต่ำงสูงสุดเท่ำกับ 3.232 เมตร  

1.1.3 ภำคกลำง สุ่มตรวจสอบ ในพ้ืนที่ จังหวัดสระบุรี  กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  
จ ำนวน 12 หมุด จำกจ ำนวนทั้งหมด 231 หมุด คิดเป็นร้อยละ 5.19 ผลกำรตรวจสอบ 
พบว่ำมีหมุดหลักฐำนที่มีค่ำควำมต่ำงพิกัดทำงรำบเกิน 5 เซนติเมตร จ ำนวน 1  หมุด 
คิดเป็นร้อยละ 8.33  โดยมีค่ำควำมต่ำงสูงสุดเท่ำกับ 0.090 เมตร  
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1.1.4 ภำคตะวันออก สุ่มตรวจสอบ ในพ้ืนที่ จังหวัดชลบุรี จันทบุรี และ จังหวัดสระแก้ว  
จ ำนวน 18 หมุด จำกจ ำนวนทั้งหมด 219 หมุด คิดเป็นร้อยละ 8.22 ผลกำรตรวจสอบ 
พบว่ำมีหมุดหลักฐำนที่มีค่ำควำมต่ำงพิกัดทำงรำบเกิน 5 เซนติเมตร จ ำนวน 1 หมุด 
คิดเป็นร้อยละ 5.55  โดยมีค่ำควำมต่ำงสูงสุดเท่ำกับ 0.057 เมตร 

1.1.5 ภำคตะวันตก สุ่มตรวจสอบ ในพื้นที่ จังหวัดกำญจนบุรี และ จังหวัดเพชรบุรี  จ ำนวน 
12 หมุด จำกจ ำนวนทั้งหมด 130 หมุด คิดเป็นร้อยละ 9.23 ผลกำรตรวจสอบ พบว่ำ
มีหมุดหลักฐำนที่มีค่ำควำมต่ำงพิกัดทำงรำบเกิน 5 เซนติเมตร จ ำนวน  2  หมุด คิด
เป็นร้อยละ 16.67  โดยมีค่ำควำมต่ำงสูงสุดเท่ำกับ 0.061 เมตร  

1.1.6 ภำคใต้ สุ่มตรวจสอบ ในพ้ืนที่ จังหวัดชุมพร สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช สงขลำ และ 
จังหวัดภูเก็ต  จ ำนวน 30 หมุด   จำกจ ำนวนทั้งหมด 481 หมุด คิดเป็นร้อยละ 6.24   
ผลกำรตรวจสอบ พบว่ำมีหมุดหลักฐำนที่มีค่ำควำมต่ำงพิกัดทำงรำบเกิน 5 เซนติเมตร 
จ ำนวน 3 หมุด คิดเป็นร้อยละ 10  โดยมีค่ำควำมต่ำงสูงสุดเท่ำกับ 0.146 เมตร   

 จ ำนวนหมุด ผลกำรตรวจสอบ ( + 5 เซนติเมตร) 

พ้ืนที่ จ ำนวนทั้งหมด 
จ ำนวนที่
ตรวจสอบ 

ร้อยละ ไม่ผ่ำน ร้อยละ ผ่ำน ร้อยละ 

ภำคเหนือ 777 36 4.63 2 5.55 34 94.44 
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ 972 42 4.32 3 7.14 39 92.86 
ภำคกลำง 231 12 5.19 1 8.33 11 91.67 
ภำคตะวันออก 219 18 8.22 1 5.55 17 94.44 
ภำคตะวันตก 130 12 9.23 2 16.67 10 83.33 
ภำคใต ้ 481 30 6.24 3 10.00 27 90.00 
รวม 2,810 150 5.34 12 8.00 138 92.00 

ตำรำงที่ 12 แสดงผลกำรตรวจสอบควำมถูกต้องค่ำพิกัดทำงรำบ ของหมุดหลักฐำน 

1.2 ผลกำรตรวจสอบค่ำพิกัดทำงดิ่ง  โดยกำรเปรียบเทียบค่ำพิกัดท่ี สสผ. ด ำเนินกำรส ำรวจและ
ปรับแก้กับค่ำพิกัดท่ีผู้รับจ้ำง (บริษัทอีเอสอำร์ไอ ประเทศไทย จ ำกัด) ด ำเนินกำรส ำรวจและ
ปรับแก้ 
1.2.1 ภำคเหนือ สุ่มตรวจสอบ ในพ้ืนที่ จังหวัดเชียงรำย เชียงใหม่ ล ำปำง ตำก พิษณุโลก 

และนครสวรรค์ จ ำนวน 36 หมุด จำกจ ำนวนทั้งหมด 777 หมุด คิดเป็นร้อยละ 4.63  
พบว่ำมีหมุดหลักฐำนที่มีค่ำควำมต่ำงพิกัดทำงดิ่ง เกิน 5 เซนติเมตร จ ำนวน 5 หมุด 
คิดเป็นร้อยละ 13.89 โดยมีค่ำ ควำมต่ำงสูงสุดเท่ำกับ 0.204  เมตร  

1.2.2 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือสุ่มตรวจสอบ ในพ้ืนที่ จังหวัดอุดรธำนี นครพนม ร้อยเอ็ด 
อุบลรำชธำนี สุรินทร์  ชัยภูมิ และ จังหวัดนครรำชสีมำ  จ ำนวน 42 หมุด จำกจ ำนวน
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ทั้งหมด 972 หมุด คิดเป็นร้อยละ 4.32 ผลกำรตรวจสอบ พบว่ำมีหมุดหลักฐำนที่มีค่ำ
ควำมต่ำงพิกัดทำงดิ่งเกิน 5 เซนติเมตร จ ำนวน 3  หมุด คิดเป็นร้อยละ 4.76  โดยมี
ค่ำควำมต่ำงสูงสุดเท่ำกับ 0.139 เมตร  

1.2.3 ภำคกลำงสุ่มตรวจสอบ ในพ้ืนที่ จังหวัดสระบุรี  กรุงเทพมหำนครและ  ปริมณฑล  
จ ำนวน 12 หมุด จำกจ ำนวนทั้งหมด 231 หมุด คิดเป็นร้อยละ 5.19 ผลกำรตรวจสอบ  
พบว่ำมีหมุดหลักฐำนที่มีค่ำควำมต่ำงพิกัดทำงดิ่งเกิน 5 เซนติเมตร จ ำนวน  1 หมุด 
คิดเป็นร้อยละ 8.33  โดยมีค่ำควำมต่ำงสูงสุดเท่ำกับ 0.090 เมตร  

1.2.4 ภำคตะวันออก สุ่มตรวจสอบ ในพ้ืนที่ จังหวัดชลบุรี จันทบุรี และ จังหวัดสระแก้ว  
จ ำนวน 18 หมุด จำกจ ำนวนทั้งหมด 219 หมุด คิดเป็นร้อยละ 8.22 ผลกำรตรวจสอบ 
พบว่ำมีหมุดหลักฐำนที่มีค่ำควำมต่ำงพิกัดทำงดิ่งเกิน 5 เซนติเมตร จ ำนวน  1  หมุด 
คิดเป็นร้อยละ 5.55 โดยมีค่ำควำมต่ำงสูงสุดเท่ำกับ 0.089 เมตร   

1.2.5 ภำคตะวันตก สุ่มตรวจสอบ ในพ้ืนที่ จังหวัดกำญจนบุรี และ จังหวัดเพชรบุรี  จ ำนวน 
12 หมุด จำกจ ำนวนทั้งหมด 130 หมุด คิดเป็นร้อยละ 9.23 ผลกำรตรวจสอบ ไม่
พบว่ำมีหมุดหลักฐำนที่มีค่ำควำมต่ำงพิกดัทำงดิ่งเกิน 5 เซนติเมตร   

1.2.6 ภำคใต้ สุ่มตรวจสอบ ในพ้ืนที่ จังหวัดชุมพร สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช สงขลำ และ 
จังหวัดภูเก็ต  จ ำนวน 30 หมุด จำกจ ำนวนทั้งหมด 481 หมุด คิดเป็นร้อยละ 6.24 ผล
กำรตรวจสอบ พบว่ำมีหมุดหลักฐำนที่มีค่ำควำมต่ำงพิกัดทำงดิ่งเกิน 5 เซนติเมตร 
จ ำนวน  4  หมุด คิดเป็นร้อยละ 13.33  โดยมีค่ำควำมต่ำงสูงสุดเท่ำกับ  0 .125 เมตร  

 จ ำนวนหมุด ผลกำรตรวจสอบ ( + 5 เซนติเมตร) 

พ้ืนที่ จ ำนวนทั้งหมด 
จ ำนวนที่
ตรวจสอบ 

ร้อยละ ไม่ผ่ำน ร้อยละ ผ่ำน ร้อยละ 

ภำคเหนือ 777 36 4.63 5 13.89 31 86.11 
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ 972 42 4.32 3 7.14 39 92.86 
ภำคกลำง 231 12 5.19 1 8.33 11 91.67 
ภำคตะวันออก 219 18 8.22 1 5.55 17 94.44 
ภำคตะวันตก 130 12 9.23 0 0 12 100.00 
ภำคใต ้ 481 30 6.24 4 13.33 26 86.67 
รวม 2,810 150 5.34 14 9.33 136 90.67 

ตำรำงที่ 13   แสดงผลกำรตรวจสอบควำมถูกต้องค่ำพิกัดทำงดิ่งของหมุดหลักฐำน 
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2. ผลกำรตรวจสอบผลกำรตรวจสอบกำรเชื่อมโยงหมุดหลักฐำนภำคพื้นดินโครงข่ำยจีพีเอส ของ
กระทรวงเกษตรฯ กับหมุดหลักฐำนโครงข่ำยหลักของประเทศ 
2.1 ผลกำรตรวจสอบค่ำพิกัดทำงรำบ  ซึ่ง สสผ. ด ำเนินกำรส ำรวจ และปรับแก้โดยใช้ค่ำพิกัดหมุด

หลักฐำนที่ผู้รับจ้ำง (บริษัทอีเอสอำร์ไอ ประเทศไทย จ ำกัด) ส่งมอบให้ เป็นจุดตรึงโครงข่ำย 
(Fixed Point) เปรียบเทียบกับพิกัดหมุดหลักฐำนโครงข่ำยหลักของประเทศ พ้ืนหลักฐำน
อินเดียน 1975 โดยสุ่มตรวจหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน ของกระทรวงเกษตร ฯ ที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกับ หมุดหลักฐำนโครงข่ำยหลักของประเทศ จ ำนวน 8 หมุด ในพ้ืนที่ จังหวัดเชียงรำย 
ล ำปำง ตำก  อุดรธำนี นครพนม  จันทบุรี ชุมพร และจังหวัดนครศรีธรรมรำช ผลกำร
ตรวจสอบพบว่ำ ค่ำควำมต่ำงพิกัดเหนือ(Northing)สูงสุดเท่ำกับ 0.358 เมตร ค่ำควำมต่ำง
พิกัดตะวันออก(Easting)เท่ำกับ 0.577 เมตร โดยมีควำมต่ำงพิกัดทำงรำบสูงสุด 0.679  เมตร 
รำยละเอียดตำมตำรำงที่  14 

 

หมำยเลขหมุด 
โครงข่ำยกระทรวงเกษตรฯ โครงข่ำยหลักของประเทศ ควำมแตกต่ำงค่ำพิกัด ผลต่ำงพิกัด 

ทำงรำบ Easting Northing Easting Northing Northing Easting 
GPS_3277 592161.817 2259387.886 592161.459 2259387.309 0.358 0.577 0.679 
GPS_3217 539555.033 2027023.991 539555.103 2027023.994 0.070 0.003 0.070 
GPS_3239 456405.710 1848462.588 456405.744 1848462.590 0.034 0.002 0.034 
GPS_3093 299053.627 1919923.312 299053.679 1919923.302 0.052 0.010 0.050 
GPS_3084 445496.651 1949275.288 445496.728 1949275.332 0.077 0.044 0.089 
GPS_3442 202630.661 1378301.051 202630.716 1378301.038 0.055 0.013 0.057 
GPS_3315 508603.124 1172505.33 508603.175 1172505.343 0.051 0.013 0.050 
GPS_3335 593022.731 1015177.866 593022.859 1015177.839 0.128 0.027 0.131 

ตำรำงที่ 14   แสดงผลกำรเปรียบเทียบพิกัดหมุดหลักฐำนกระทรวงเกษตรฯ กับโครงข่ำยหลัก 

2.2 ผลกำรตรวจสอบค่ำพิกัดทำงดิ่ง โดย สสผ . ด ำเนินกำรส ำรวจ และค ำนวณปรับแก้ค่ำระดับ 
Orthometric height (มีค่ำประมำณหรือเท่ำกับระดับทะเลปำนกลำง) ซึ่งในกำรค ำนวณใช้
แบบจ ำลอง EGM96 (Earth Gravitational Model 1996) เป็นค่ำแก้ระหว่ำงค่ำระดับเหนือทะเล
ปำนกลำงกับค่ำควำสูงเหนือรูปทรงรี (Ellipsoidal height)โดยใช้ค่ำพิกัดหมุดหลักฐำนที่ผู้รับจ้ำง 
(บริษัทอีเอสอำร์ไอ ประเทศไทย จ ำกัด) ส่งมอบให้ เป็นจุดตรึง (Fixed Point) เปรียบเทียบกับค่ำ
ควำมสูงเหนือระดับทะเลปำนกลำง (MSL)จำกหมุดหลักฐำนกำรระดับ ของกรมแผนที่ทหำร โดยสุ่ม
ตรวจหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน ของกระทรวงเกษตร ฯ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับ หมุดหลักฐำน
โครงข่ำยหลักของประเทศซึ่ง ค่ำระดับทะเลปำนกลำง จ ำนวน 4 หมุด ในพ้ืนที่ จังหวัดเชียงรำย 
อุดรธำนี นครพนม  จันทบุรี      ผลกำรตรวจสอบพบว่ำ ค่ำควำมต่ำงของค่ำระดับสูงสุดเท่ำกับ 
0.836 เมตร  ค่ำควำมต่ำงของค่ำระดับต่ ำสุดเท่ำกับ 0.035  เมตร รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 15 

ldd
Ldd_gps



22 
 

หมำยเลขหมุด 
ส ำรวจโดย สสผ. 

Orthometric Height 
ค่ำควำมสูง 

MSL 
ควำมแตกต่ำงของ

ค่ำระดับ 
GPS_3277 412.066 412.902 0.836 
GPS_3093 169.381 169.416 0.035 
GPS_3084 147.211 147.138 0.073 
GPS_3442 4.957 4.517 0.440 

ตำรำงที่ 15   แสดงผลกำรเปรียบเทียบค่ำควำมแตกต่ำงพิกัดทำงดิ่ง (Indian datum 1975) 
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 บทที่ 5 
สรุปผลกำรตรวจสอบหมุดหลักฐำนภำคพื้นดิน 

  จำกผลกำรตรวจสอบหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดินด้ำนกำยภำพและกำรตรวจสอบควำมถูกต้องพิกัดหมุด
หลักฐำน โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีกล่ำวมำแล้วใน บทที่ 3 และ 4 สรุปผลกำรตรวจสอบได้ดังนี้ 
  1. สรุปผลกำรตรวจสอบหมุดหลักฐำนด้ำนกำยภำพ โดยส ำนักเทคโนโลยีกำรส ำรวจและท ำแผนที่ ท ำ
กำรสุ่มตรวจสอบจ ำนวนทั้งสิ้น 300 หมุด จำกจ ำนวนหมุดหลักฐำนทั้งหมด 2,810 หมุด คิดเป็นร้อยละ 10.67 
สรุปผลกำรตรวจสอบใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1.1 สภำพหมุดหลักฐำน ผลกำรตรวจสอบ ผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจสอบ เนื่องจำกหมุดหลักฐำนมำกกว่ำ
ร้อยละ 90 ของจ ำนวนหมุดที่สุ่มตรวจสอบ มีสภำพ รูปลักษณ์ ขนำด และองค์ประกอบอ่ืนๆ 
ถูกต้องตำมข้อก ำหนดทำงเทคนิคของกำรส ำรวจเพื่อวำงหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน 

1.2 ควำมเหมำะสมของต ำแหน่งที่ตั้งหมุด ผลกำรตรวจสอบ ผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจสอบ เนื่องจำกหมุด
หลักฐำนมำกกว่ำร้อยละ 90 ของจ ำนวนหมุดที่สุ่มตรวจสอบ จัดสร้ำงในต ำแหน่งที่ดี มีควำมเหมำะสม 
ถูกต้องตำมข้อก ำหนดทำงเทคนิคของกำรส ำรวจเพื่อวำงหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน 

1.3  กำรจัดท ำแผนผัง และค ำอธิบำยประกอบหมุดหลักฐำน ผลกำรตรวจสอบ ผ่ำนเกณฑ์กำร
ตรวจสอบ เนื่องจำกหมุดหลักฐำนจ ำนวนหมุดที่สุ่มตรวจสอบ มีกำรจัดท ำแผนผังและค ำอธิบำย
ประกอบไว้ตำมข้อก ำหนดทำงเทคนิคของกำรส ำรวจเพ่ือวำงหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน  ยกเว้น 
รำยละเอียดบำงส่วน เช่น กำรจัดท ำที่หมำยอ้ำงอิง (reference mark) โดยเฉพำะต ำแหน่งและ
รำยละเอียดของข้อมูลกำรรังวัดโยงยึด   ค ำอธิบำยเส้นทำงกำรเข้ำถึงหมุดหลักฐำน มีรำยละเอียด
บำงส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ มีควำมสมบูรณ์ถูกต้องและทันสมัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำร
ค้นหำหมุดหลักฐำนในอนำคต ในกรณีที่สภำพภูมิประเทศแวดล้อมเปลี่ยนแปลง หรือมีกำร
เคลื่อนย้ำยหมุดหลักฐำนไปจำกต ำแหน่งเดิม ตลอดจนช่วยให้สำมำรถเดินทำงเข้ำถึงหมุดหลักฐำน
ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

1.4 สถำนภำพปัจจุบันของหมุดหลักฐำน ผลกำรตรวจสอบ ผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจสอบ เนื่องจำกหมุด
หลักฐำนมำกกว่ำร้อยละ 90 ของจ ำนวนหมุดที่สุ่มตรวจสอบ คงอยู่ในสภำพดี ถึงแม้ว่ำบำงหมุดมี
กำรแตกบิ่น หรือถูกถมทับ แต่ก็ยังคงอยู่ในสภำพใช้งำนได้ แต่ยังคงมีบำงส่วนที่หมุดช ำรุด สูญหำย 
หรือถูกท ำลำย ไม่อยู่ในสภำพที่จะใช้งำนได้นั้น ตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไขของสัญญำฯ ผู้รับจ้ำง 
(บริษัทอีเอสอำร์ไอ ประเทศไทย จ ำกัด) จะต้องด ำเนินกำรจัดสร้ำงหมุดหลักฐำนขึ้นทดแทนหมุด
เดิม ให้ครบถ้วน 

สรุปผลกำรตรวจสอบหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ด ำเนินงำนโดยผู้รับจ้ำง
(บริษัทอีเอสอำร์ไอ ประเทศไทย จ ำกัด) ผ่ำนเกณฑ์กำรยอมรับ กำรตรวจสอบหมุดหลักฐำนทำงกำยภำพ ตำม
ข้อก ำหนดทำงเทคนิคของกำรส ำรวจฯ ตำมเงื่อนไขของสัญญำ  แต่ยังคงมีรำยละเอียดข้อมูลบำงส่วนที่ผู้รับจ้ำง
ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ถูกต้องและทันสมัย 
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2. สรุปผลกำรตรวจสอบควำมถูกต้องค่ำพิกัดหมุดหลักฐำน ภำคพ้ืนดิน โครงข่ำยงำน จีพีเอส ของ
กระทรวงเกษตร ฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

      2.1 ผลกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของค่ำพิกัดทำงรำบ ผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจสอบ เนื่องจำกหมุด
หลักฐำนมำกกว่ำร้อยละ 90 ของจ ำนวนหมุดที่สุ่มตรวจสอบ มีค่ำควำมคลำดเคลื่อนของค่ำพิกัดทำงรำบ ไม่เกิน 
5 เซนติเมตร ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดทำงเทคนิคของกำรส ำรวจเพื่อวำงหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน 

      2.2 ผลกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของค่ำพิกัดทำงดิ่ง (ค่ำระดับควำมสูงออร์โธเมตริกหรือประมำณ
เท่ำกับระดับทะเลปำนกลำง) ผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจสอบ เนื่องจำกหมุดหลักฐำนมำกกว่ำร้อยละ 90 ของจ ำนวน
หมุดที่สุ่มตรวจสอบ มีค่ำควำมคลำดเคลื่อนของค่ำพิกัดทำงดิ่ง ไม่เกิน 5 เซนติเมตร ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดทำง
เทคนิคของกำรส ำรวจเพื่อวำงหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน 

3. สรุปผลกำรตรวจสอบผลกำรตรวจสอบกำรเชื่อมโยงหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน โครงข่ำย จีพีเอส ของ
กระทรวงเกษตรฯ กับหมุดหลักฐำนโครงข่ำยหลักของประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
3.1 ผลกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงพิกัดทำงรำบของหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน โครงข่ำย จีพีเอส 

ของกระทรวงเกษตรฯ กับหมุดหลักฐำนโครงข่ำยหลักของประเทศโดยกำรสุ่มตรวจจ ำนวน 8 
หมุดที่ใช้ในกำรเชื่อมโยงโครงข่ำยทั้งสอง มีค่ำควำมแตกต่ำงพิกัดทำงรำบสูงสุดเท่ำกับ 0.679 
เมตร ต่ ำสุดเท่ำกับ 0.034 เมตร ค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 0.145 เมตร โดยหมุดที่มีควำมแตกต่ำงของ
พิกัดมำกที่สุด คือหมุด 3277 ซึ่งเป็นหมุดโครงข่ำยรองของประเทศ (Secondary Network)  
น ำมำใช้สุ่มตรวจสอบแทนหมุด 3275 (ถูกท ำลำย ไม่สำมำรถน ำมำใช้งำนได้) ประกอบกับค่ำ
พิกัดของหมุด 3277 ที่น ำมำตรวจสอบ เป็นค่ำที่กรมแผนที่ทหำร ท ำกำรปรับแก้ เมื่อปี 2536 
บนพ้ืนหลักฐำนอ้ำงอิงสำกล (WGS 84) ซึ่งต้องน ำมำแปลงค่ำให้เป็นค่ำพิกัดบนพ้ืนหลักฐำน
อ้ำงอิงอินเดียน 1975 (NEW)  ซึ่งอำจส่งผลให้มีค่ำควำมต่ำงพิกัดทำงรำบค่อนข้ำงสูง โดยเมื่อ
พิจำรณำตัดค่ำควำมแตกต่ำงของค่ำพิกัดหมุด 3277 ออก พบว่ำ มีค่ำควำมแตกต่ำงพิกัดทำง
รำบสูงสุดเท่ำกับ 0.131 เมตร ต่ ำสุดเท่ำกับ 0.034 เมตร ค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 0.068 เมตร 

3.2 ผลกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงพิกัดทำงดิ่งของหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน โครงข่ำย จีพีเอส ของ
กระทรวงเกษตรฯ กับหมุดหลักฐำนกำรระดับของประเทศ (กรมแผนที่ทหำร) โดยกำรสุ่ม
ตรวจจ ำนวน  4  หมุด มีค่ำควำมแตกต่ำงของค่ำระดับ สูงสุดเท่ำกับ 0.836 เมตร ต่ ำสุดเท่ำกับ  
0.035  เมตร ค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ  0.346  เมตร ค่ำระดับของหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดินของกระทรวง
เกษตรฯ ที่น ำมำเปรียบเทียบเป็นค่ำควำมสูงออร์โธเมตริก (ประมำณเท่ำกับค่ำควำมสูงเหนือ
ระดับทะเลปำนกลำง)ซึ่งได้จำกกำรค ำนวณโดยใช้ค่ำควำมสูงของออยด์ (Geoid Separation) ที่
ได้จำกแบบจ ำลอง EGM 96 ในกำรตรึงระยะระหว่ำงรูปทรงรีกับพื้นผิวยีออยด์ในกำรทอนค่ำ
ควำมสูงจำกรูปทรงรีมำเป็นควำมสูงบนพื้นผิวยีออยด์หรือระดับทะเลปำนกลำงของประเทศไทย 
ซึ่งในบำงพ้ืนที่อำจเกิดค่ำควำมคลำดเคลื่อนอันเนื่องจำกควำมไม่รำบเรียบของพ้ืนผิวยีออยด์ ซึ่ง
เมื่อน ำผลของค่ำควำมสูงที่ได้จำกกำรค ำนวณโดยอำศัยควำมสัมพันธ์ดังกล่ำว มำเปรียบเทียบกับ
ค่ำควำมสูงที่ได้จำกกำรท ำระดับแบบ Differential leveling ซึ่งเป็นค่ำควำมสูงเหนือระดับทะเล
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ปำนกลำงที่มีควำมละเอียดถูกต้องสูงกว่ำ จึงอำจท ำให้พบควำมแตกต่ำงของค่ำควำมสูงของหมุด
หลักฐำนที่น ำมำเปรียบเทียบกัน มีค่ำมำกขึ้น  

 สรุปผลกำรตรวจสอบสรุปผลกำรตรวจสอบผลกำรตรวจสอบกำรเชื่อมโยงหมุดหลักฐำน  ภำคพ้ืนดิน 
โครงข่ำย จีพีเอส ของกระทรวงเกษตรฯ กับหมุดหลักฐำนโครงข่ำยหลักของประเทศ  ผ่ำนเกณฑ์กำรตรวจสอบ 
เนื่องจำกมีกำรรังวัดเชื่อมโยงหมุดหลักฐำนเดิมภำยในโครงข่ำยหลักของประเทศ ตำมข้อก ำหนดของกำรส ำรวจรังวัด
เพ่ือวำงหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน 

4. ข้อพิจำรณำ/ เสนอแนะ 
4.1 จำกผลกำรสุ่มตรวจสอบหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดิน ทำงกำยภำพ จ ำนวน 300 หมุด คิดเป็นร้อย

ละ 10.67  พบว่ำหมุดหลักฐำนมีกำรจัดสร้ำงถูกต้องตรงตำมแบบที่ก ำหนด และมีคุณลักษณะ
ถูกต้องตำมข้อก ำหนดทำงเทคนิคเพ่ือกำรส ำรวจวำงหมุดหลักฐำนภำคพ้ืนดินมำกกว่ำร้อยละ 
90  ของจ ำนวนหมุดที่สุ่มตรวจสอบ ถึงแม้ว่ำจะมีรำยละเอียดและองค์ประกอบด้ำนอ่ืนที่ไม่
ถูกต้องหรือจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ถูกต้องและทันสมัย เช่น รำยละเอียดของกำรโยง
ยึดระหว่ำงหมุดหลักฐำนกับที่หมำยอ้ำงอิง ค ำอธิบำยเส้นทำงกำรเดินทำงเข้ำถึงหมุด ซึ่ง
องค์ประกอบส่วนนี้ไม่มีผลกับคุณภำพ ควำมถูกต้องพิกัดต ำแหน่ง กำรรังวัดสัญญำณ ของหมุด
หลักฐำนแต่อย่ำงใด แต่จะเป็นประโยชน์ในกำรค้นหำหมุดทั้งในปัจจุบันและอนำคตในกรณีที่
ลักษณะสภำพพ้ืนที่ของหมุดหลักฐำนเปลี่ยนไป และท ำให้สำมำรถค้นหำและเดินทำงเข้ำถึง
หมุดได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ดังนั้น ในกรณีที่ตรวจพบรำยละเอียดและค ำอธิบำยประกอบหมุด
หลักฐำนไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ถูกต้องก่อนส่งมอบงำนให้ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
ให้สมบูรณ์ถูกต้องและทันสมัย 

4.2 จำกกำรสุ่มตรวจสอบสภำพหมุดหลักฐำนในปัจจุบันพบว่ำหมุดบำงส่วน ช ำรุด สูญหำย ค้นหำ
ไม่พบ ถูกท ำลำย ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ  มีจ ำนวนถึง 12 หมุด จำกจ ำนวนหมุดที่สุ่มตรวจ  
300 หมุด คิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่งจำกกำรสอบถำมเจ้ำของพ้ืนที่ที่ตั้งหมุดหลักฐำนส่วนมำกยังไม่มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงคุณค่ำควำมส ำคัญและประโยชน์ของหมุดหลักฐำน เห็นควร
ประชำสัมพันธ์และ ขอควำมร่วมมือในกำรป้องกัน ดูแล รักษำ หมุดหลักฐำน แก่หน่วยงำน 
หรือเจ้ำของพ้ืนที่ที่ตั้งหมุด  ส ำหรับในส่วนของหมุดหลักฐำนที่ช ำรุดสูญหำย ในขณะที่ยังไม่
เสร็จสิ้นโครงกำรฯ ตำมข้อก ำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขของสัญญำฯ ผู้รับจ้ำง (บริษัทอีเอสอำร์ไอ 
ประเทศไทย จ ำกัด) ต้องด ำเนินกำรจัดสร้ำงหมุดหลักฐำนขึ้นใหม่ทดแทนหมุดที่ช ำรุด สูญหำย 

**************************** 
 
จัดท ำโดย   :    จ.ส.อ.ราชวัลย ์  กันภัย   เจ้าหน้าท่ีแผนที่ภาพถ่าย 7ว  ส่วนส ารวจและผลิตแผนทีก่ารถือครอง 

                       ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่   กรมพัฒนาท่ีดิน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
                       เมษายน 2548  
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