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              ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถเพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ที่ช่วยในการวางแผนเชิงพื้นที่ ซึ่งในด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนั้นระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ ได้เข้ามามีบทบาทอันส าคัญในการวางแผนในการสร้างถนน  การวางแนวทางในการ
ระบายน้ า การจัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์  รวมถึงการวางแผนในการบ ารุงรักษา
สาธารณูปโภคพื้นฐานเหล่านั้น 
             โดยแผนที่เป็นอุปกรณ์ส าคัญอย่างหนึ่ง ที่จะท าให้เราทราบถึงข้อมูลกายภาพต่างๆ แต่
เทศบาลต าบลหัวทะเลนั้นยังไม่มีแผนที่ๆละเอียดมากพอ  มีเพียงแผนที่ในเส้นทางหลักๆเท่านั้น อีก
ทั้งเส้นทางสายรองนั้นยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการ  จึงท าให้มีการค้นหาและการจัดเก็บข้อมูลไม่
สามารถท าได้  ดังนั้น  ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะด าเนินการจัดท าข้อมูลแผนที่กายภาพพื้นที่ใน
เขตเทศบาล  เทศบาลต าบลหัวทะเล  อ าเภอเมืองนครราชสีมา   
               ในคร้ังนี้ผู้ศึกษาได้  เก็บข้อมูลทางกายภาพของเทศบาลต าบลหัวทะเลไว้โดยแบ่งออกชั้น
ข้อมูลได้ดังนี้  (1) ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง (2)  ชั้นข้อมูลเส้นชั้นความสูง (3)  ชั้นข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์ในที่ดิน  (4) ชั้นข้อมูลการแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์  (5)  ชั้นข้อมูลทางระบายน้ า
สาธารณประโยชน์  (6) ชั้นข้อมูลทางสาธารณประโยชน์ 
             ผลการศึกษาคร้ังนี้ท าให้เทศบาลต าบลหัวทะเลได้รับข้อมูลแผนที่กายภาพทั้งหมดในเขต
เทศบาลต าบลหัวทะเลแล้ว  ท าให้สามารถท าทะเบียนประวัติของระบบสาธารณูปโภค โดย
ด าเนินการจัดบันทึกลงในแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนประวัติโครงการก่อสร้างบูรณะและซ่อมสร้าง 
ซึ่งบันทึกที่ได้ก็จะน าไปจัดท าแผนการตรวจสอบถนนประจ าปี  เพื่อที่จะได้มีการตรวจสอบทุกปี  ว่ามี
การช ารุดหรือต้องด าเนินการซ่อมแซมช่วงใด  อีกทั้ งยังสามารถจัดล าดับความส าคัญในการซ่อม
บ ารุงรักษาสายทาง ท าให้สายทางในเขตต าบลหัวทะเลได้รับการดูแลให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกตลอดไป   
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             Geographical Information System (GIS) has been developed to be capable as 

a tool for spatial assessment and planning. GIS also plays an important role in 

planning and maintenance design for municipal utilities such as road, drainage, and 

waterway and storage.  

 

              GIS Map is an important tool for utility planning as it will delineate the 

topographic and physical characteristics of a municipality. For Hua Ta Le 

Municipality in Nakhon Ratchasima Province, utility planning has been inefficient 

since only an outdated map, without topographic and physical details, has been 

employed. For example, street addressing and other spatial data management cannot 

be made thoroughly since only some major roads have been named and systematized. 

This study is an attempt to overcome this difficulty for Hua Ta Le Municipality. 

Physical characteristics in the study area are divided into five GIS layers 1) political 

boundary 2) ground level contour 3) land use types 4) public waterway and storage 5) 

storm drainage system and 6) roads and streets. 

 

              The outcome of this study is that the systematic approach for municipal 

utility recording is developed. The recording form is adapted for construction and 

maintenance project. An example beneficial from the recording system is the use for 

road and street maintenance. The record will be utilized for road and street annually 

review for damage. Furthermore, priority for the maintenance can also be done. It will 

ensure that roads and streets in Hua Ta Le Municipality will be well taken care of and 

always in a good condition and convenient for the community. 
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ค าอธิบายสัญลกัษณ์และค าย่อ 
 

Factor F  =  ค่าตัวเลขซึ่งก าหนดขึ้นตามมติคณะกรรมการควบคุมราคากลาง  
  ประกอบด้วย ค่าอานวยการ ดอกเบี้ย ก าไร และภาษี  
ตร.กม. = ตารางกิโลเมตร  
ลบ.ม. = ลูกบาศก์เมตร  
ม. = เมตร  
มม. = มิลลิเมตร  
ม.รทก = ค่าระดับหน่วยเป็นเมตร อ้างอิงจากระดับน้าทะเลปานกลาง  
รทก. = ระดับน้าทะเลปานกลาง  
GPS = Global Positioning System ระบบระบุต าแหน่งบนพื้นโลก  
GIS = Geographic Information Systems ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
48P = โซน 48 พื้นที่อ าเภอเมืองนครราชสีมา ตามแผนที่ภูมิประเทศ  
N = พิกัดเหนือ ที่ใช้ในการสร้างระวางแผนที่ในระบบ UTM  
E = พิกัดตะวันออก ที่ใช้ในการสร้างระวางแผนที่ในระบบ UTM  
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บทที่  1 
บทน า 

                                                           
1.1 ความส าคัญของปัญหา 
          ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถเพื่อเป็น
เคร่ืองมือที่ช่วยในการวางแผนเชิงพื้นที่และเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการจัดเก็บสืบค้น  วิเคราะห์
แก้ไขและแสดงผลได้ตามความต้องการของผู้ใช้  ซึ่งในด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนั้นระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ได้เข้ามามีบทบาทอันส าคัญในการวางแผนในการสร้างถนน  การวาง
แนวทางในการระบายน้ า การจัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์  รวมถึงการวางแผนในการ
บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคพื้นฐานเหล่านั้นนอกจากนี้ยังใช้ในการวิเคราะห์ถึงเงื่อนไขความต้องการ
ด้านสาธารณูปโภคในด้านต่างๆ  เช่น  วิเคราห์ความเร่งด่วนในการให้บริการตามความหนาแน่น
ของประชากรในเขตพื้นที่หรือความเปลี่ยนแปลงของประชากรในเขตพื้นที่ต่างๆซึ่งจะมีผลต่อการ
ใช้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานเหล่านั้น  (สุเพชร จิรขจรกุล,2551) 
          ส าหรับหน่วยงานของเทศบาลต าบลหัวทะเลในส่วนของกองช่าง  เป็นส่วนงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ที่เป็นสิ่งจ าเป็นเบื้องต้นต่อการด ารงชีวิต
ของประชาชน อาทิเช่น ไฟฟ้า  ประปา  ถนนหนทาง เป็นต้น และตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล
ต าบลตาม  มาตรา 50  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลในส่วนของ
กองช่าง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
(2) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดย

ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้เทศบาลในส่วนของกองช่างมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
จากอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้างต้น เมื่อน ามาสู่การปฏิบัติ  หน้าที่ของกองช่าง

จ าแนกได้เป็นงานก่อสร้าง  งานซ่อมบ ารุง และงานอนุญาตต่างๆ เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน งาน
ของส่วนโยธาเกือบทั้งหมดล้วนต้องเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง  ซึ่งจะต้องมีการส ารวจข้อมูลต่างๆ
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เพื่อที่จะน าไปด าเนินการออกแบบและเขียนแบบ ซึ่งเมื่อได้แบบแปลน  ทางคณะผู้บริหารก็จะ
คัดเลือกโครงการเพื่อที่จะน าไปด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 

ดังนั้น  ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ในการที่จะด าเนินการ
จัดท าข้อมูลแผนที่ถนนและระบบระบายน้ าพื้นที่ในเขตเทศบาล  กรณีศึกษาเทศบาลต าบลหัวทะเล   
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากถ้าหากมีข้อมูลดังกล่าวแล้ว ทางคณะผู้บริหารก็จะ
สามารถทราบได้ว่าถนนเส้นใดยังเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง รางระบายน้ าเส้นใดมีทิศทางการไหลไป
ทางไหน   มีที่รองรับน้ าหรือเปล่า เพื่อประกอบในการพิจรณาคัดเลือกให้ด าเนินการก่อสร้างต่อไป   
อีกทั้งปัจจุบันเทศบาลต าบลหัวทะเลนั้น  ถนนหลายสายทางยังไม่ได้ถูกก าหนดชื่อของสายทาง  ท า
ให้การสืบค้นเส้นทางบางคั้งเป็นไปด้วยความล าบากกว่าจะค้นหาได้  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการท าแผนที่ถนนและระบบระบายน้ า ซึ่งจะส่งผลดีแก่เทศบาลต าบลหัวทะเล  ในด้านการ
ก ากับ   ตรวจตราและ ควบคุมระบบสาธารณูปโภคในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป็นไปอย่าง
ครบถ้วน  อีกทั้งเป็นการพัฒนามาตรฐานงานด้านการส ารวจ  ออกแบบเพื่อการก่อสร้างให้มีความ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และจะท าให้งานก่อสร้างนั้นเป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพ ยังประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลหัวทะเล 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
           เพื่อจัดท าข้อมูลขอบเขตการปกครอง  ข้อมูลเส้นชั้นความสูง  ข้อมูลการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดิน  ข้อมูลการแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์   ข้อมูลทางระบายน้ าสาธารณประโยชน์และข้อมูลทาง
สาธารณประโยชน์  

 
1.3 ประโยชน์ของงานวิจัย 

1. ได้ข้อมูลขอบเขตการปกครองข้อมูลเส้นชั้นความสูง ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
 ข้อมูลแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ ข้อมูลทางระบายน้ าสาธารณประโยชน์และข้อมูล
 ทางสาธารณประโยชน์  พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลหัวทะเล  อ าเภอเมือง  จังหวัด
 นครราชสีมา 

2. ได้ข้อมูลไปประกอบในการท าแผนงบประมาณประจ าปี  
3. ได้แผนที่ไปจัดท าแผนทะเบียนประวัติโครงการก่อสร้าง บูรณะ และซ่อมสร้างถนน 

และรางระบายน้ า 
4. ได้โครงการที่มีประสิทธิภาพ ยังประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต

เทศบาลต าบลหัวทะเล 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
              พื้นที่ในโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่ภายในเขตเทศบาลต าบลหัวทะเล อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา   มีเนื้อที่ประมาณ 15.59  ตารางกิโลเมตร   
 
1.5 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
          ปัญหา  หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วท าให้มีผลกระทบต่อการท างานในทางลบหรือไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 
          อุปสรรค  หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการท างานไม่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  
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บทที่  2  
ปริทัศน์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาค้นคว้าเร่ืองการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จัดท าแผนที่กายภาพ 
ในพื้นที่เทศบาลต าบลหัวทะเล  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้  ท าการศึกษา
จากแนวคิด ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ไว้ดังนี้ 
 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต าบลหัวทะเล  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  

เทศบาลต าบลหัวทะเล ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2547 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
42 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลมีแนวเขตตามค าบรรยายเขตและแผนที่ ให้พ้นสภาพแห่งการเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบล  

2.1.1  สภาพท่ัวไป  
2.1.1.1 ท่ีตั้ง     

        เขตต าบลหัวทะเล เทศบาลต าบลหัวทะเล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
มีระยะทางห่างจากอ าเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 6 กิโลเมตร ต าบลหัวทะเล  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

                   ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลตลาด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
                 ทิศใต ้  ติดต่อกับ ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
                  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลมะเริง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลโพธิ์กลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
 2.1.1.2   แนวเขตเทศบาลต าบลหัวทะเล    

              เทศบาลต าบลหัวทะเลมีแนวเขตเทศบาลต าบลหัวทะเล   ดังรูปที่ 2.1 และมีค าบรรยายแนว
เขตเทศบาลต าบลหัวทะเล   ดังนี ้ 
 หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ตรงบริเวณสะพานรถไฟ (ทางรถไฟสายนครราชสีมา – หนองคาย) ฟาก
ตะวันออก ตรงจุดที่ติดกับล าตะคองใหม่ ฝั่งเหนือ  โดย 
                                



5 
 

           ทิศเหนือ   จากหลักเขตที่  1  เป็นเส้นเลียบ  ตามแนวล าตะคองใหม่ ฝั่งเหนือไป ทางทิศ
ตะวันออก ถึงถนนลาดยางตรวจคันคลองส่งน้ า ฟากตะวันออก เป็นเส้นเลียบถนนลาดยางตรวจคัน
คลองส่งน้ าไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 100 เมตร เลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวเส้น
แบ่งเขตระหว่างต าบลตลาดกับต าบลหัวทะเล ถึงหลักเขตที่  2 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ห่างจาก
ถนนลาดยางตรวจคันคลองส่งน้ าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 700 เมตร รวม
ระยะทางประมาณ 950 เมตร  จากหลักเขตที่ 2   เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบล
ตลาดกับต าบลหัวทะเล ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 3   รวมระยะทางประมาณ 100 เมตร จากหลัก
เขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลตลาด กับต าบลหัวทะเลไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 4    รวมระยะทางประมาณ 1,700 เมตร จากหลักเขตที่ 4 เป็น
เส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลตลาดกับต าบลหัวทะเลไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่ง 
รวมระยะทางประมาณ 100 เมตร  จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบล
ตลาดกับต าบลหัวทะเล   ไปทางทิศตะวันออก    ถึงหลักเขตที่ 6    รวมระยะทางประมาณ 500 เมตร 
 ทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่  6  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขต   ระหว่าง 

                           ต าบลตลาดกับต าบลหัวทะเล    ไปทางทิศใต้   ผ่านล าตะคองใหม่    ถึงหลักเขตที่    7  รวมระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร    จากหลักเขตที่  7  เป็นเส้นขนานตามแนวล าตะคองใหม่   ระยะขนานจากศูนย์ 

                           กลางล าตะคองใหม่ 200 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 8ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ  ทางหลวง
ชนบทหมายเลข  นม.2084     (สายหัวถนน - พะไล)   ฟากตะวันออก  ตรงบริเวณกิโลเมตรที่  3.239    
รวมระยะทางประมาณ 1,250 เมตร จากหลักเขตที่ 8  เป็นเส้นเลียบตามแนวทางหลวงชนบท หมาย
หมายเลข  นม.2084  (สายหัวถนน – พะไล) ฟากตะวันออก ไปทางทิศใต้ ผ่านคลองส่งน้ า
ชลประทานถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณทางหลวงชนบท หมายเลข นม.2084 (สายหัวถนน – 
พะไล) มาบรรจบกับมุมร้ัววัดพะไล ด้านเหนือ ตรงที่บรรจบกับทางหลวงชนบท หมายเลข นม. 
2084 (สายหัวถนน – พะไล) ฟากตะวันออก ตรง กิโลเมตรที่ 4.210   รวมระยะทางประมาณ 1,000 
เมตร จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบตามแนวร้ัววัดพะไล ด้านเหนือ ไปทางทิศตะวันออก  ถึงหลัก
เขตที่  10  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณมุม  ร้ัวโรงเรียนบ้านพะไล  ด้านเหนือฝั่งตะวันออก    รวมระยะทาง
ประมาณ 450 เมตร จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นเลียบตามแนวร้ัวโรงเรียนบ้านพะไล  ด้านตะวันออก  
ไปทางทิศใต้  ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 (สายราชสีมา– จักราช) ตรงบริเวณกิโลเมตรที่ 
3.985 เลียบตามถนนคอนกรีต  (ซอยเพชรมาตุคลา 30) ฟากตะวันออก เลียบตามแนวถนนลูกรัง 
ฟากตะวันออก ผ่านด้านหลังศูนย์เคร่ืองจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัย
บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวนครราชสีมา เลียบตามร้ัวโรงเรียนบ้านหนองตาคง ด้านเหนือไปทางทิศ
ตะวันตก ถึงหลัก เขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณร้ัวโรงเรียนบ้านหนองตาคง  ด้านใต้  ตรงจุดที่บรรจบกับ 



6 
 

ทางหลวงชนบท หมายเลข นม.2196 (สายหนองตะคลอง – หนองม่วง) ตรงบริเวณกิโลเมตรที่ 
3.612   รวมระยะทางประมาณ 3,100 เมตร 
 ทิศใต้  จากหลักเขตที่ 11 ตามแนวทางหลวงชนบท หมายเลข นม. 2196  (สายหนองตะ
คลอง –หนองม่วง) ฟากใต้ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 12 บริเวณพิกัด  รวมระยะทางประมาณ 
1,500 เมตร จากหลักเขตที่ 12 ตามแนวถนนลูกรัง ฟากตะวันออกไปทางทิศใต้ ผ่านหมู่บ้านคุรุสภา 
ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสายลมเย็น ฟากเหนือ บริเวณพิกัด  รวมระยะทางประมาณ 
1,100 เมตร จากหลักเขตที่ 13 เป็น เส้นเลียบตามแนวถนน  สายลมเย็น  ฟากเหนือไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  14 ซึ่ง รวมระยะทางประมาณ 650 เมตร จากหลักเขตที่ 14 ตามแนว
ถนนลูกรัง ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริม
แนวทางหลวงชนบท หมายเลข นม. 2196 (สายหนองตะคลอง -หนองม่วง) ฟากใต้ ตรงบริเวณ
กิโลเมตรที่ 1.063 รวมระยะทางประมาณ 1.750 เมตร จากหลักเขตที่ 15 เป็นเส้นเลียบริมทางหลวง
ชนบท หมายเลข นม. 2196  (สายหนองตะคลอง – หนองม่วง) ฟากใต้ ไปทางทิศตะวันตก ถึง
บริเวณกิโลเมตรที่ 0.844 เลียบร้ัวหมู่บ้านจัดสรรรุ่งนภาวิลล์ ไปทางทิศใต้ ทิศตะวันตก และทิศ
เหนือ จนจรดทางหลวงชนบท หมายเลข นม. 2196 (สายหนองตะคลอง -หนองม่วง)  ฟากใต้  ตรง
บรเิวณกิโลเมตรที่  0.736  เลียบทางหลวงชนบท  หมายเลข  นม.  2196  (สายหนองตะคลอง-หนอง
ม่วง) ไปทางทิศตะวันตก ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 224 (สายราชสีมา – โชคชัย) ตรง
บริเวณกิโลเมตรที่ 2.580 เลียบถนนทางเข้าหมู่บ้านรุ่งอรุณวิลล์ ฟากใต้ถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านรุ่งอรุณวิลล์ ฟากใต้ตรงจุดที่ห่างจากปากทางเข้าหมู่บ้าน ระยะทาง 190 
เมตร รวมระยะทางประมาณ 2,550 เมตร หลักเขตที่ 16 เป็นเส้นเลียบริมร้ัวหมู่บ้านจัดสรรเพียงใจ
ปาร์ค  ไปทางทิศใต้  ถึงหลักเขตที่  17  ซึ่งตั้งอยูบริเวณริมร้ัวหมู่บ้านจัดสรรรุ่งอรุณวิลล์ รวมระยะ
ประมาณ 400 เมตรจากหลักเขตที่ 17 เป็นเส้นเลียบริมร้ัวบ้านจัดสรรรุ่งอรุณวิลล์ ไปทางทิศ
ตะวันตกและทิศเหนือ  ถึงหลักเขตที่  18  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมร้ัวหมู่บ้านจัดสรรรุ่งอรุณวิลล์  ด้าน
ตะวันตก รวมระยะทางประมาณ 300 เมตร 
 ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 18 ตามแนวเขตทหารไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลัก
เขตที่ 19 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณริมร้ัววัดป่าศรัทธารวม ด้านตะวันตก รวมระยะทางประมาณ 1,300 
เมตร  จากหลักเขตที่ 19 ตามแนวเขตวัดป่าศรัทธารวม ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 20 ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณรอยต่อของต าบลโพธิ์กลาง และเขตเทศบาลนครนครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 950 
เมตรจากหลักเขตที่ 20 ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านแปลงที่ดิน เลขที่ 796 ระวาง 
8854 – 8 ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 (ตอนนครราชสีมา – โชคชัย) ตรง กม. 0.973 ถึงหลัก
เขตที่ 21 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 (ตอนนครราชสีมา – 
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โชคชัย) ตามแนวตั้งฉากระยะ 500 เมตร   รวมระยะทางประมาณ 1,400 เมตร จากหลักเขตที่ 21 
เป็นเส้นขนานกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 (ตอนนครราชสีมา – โชคชัย) ระยะขนาน 
500 เมตร ไปทางทิศเหนือ ผ่านบ่อบ าบัดน้ าเสียบึงทะเล ผ่านทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ตอนนครราชสีมา-ขอนแก่น) ตรง กม.268.175 ถึงหลักเขตที่ 22 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณริมทางรถไฟ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนนครราชสีมา – ขอนแก่น) ฟากใต้  รวมระยะทางประมาณ 1,000 
เมตร จากหลักเขตที่ 22 เป็นเส้นเลียบริมทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนนครราชสีมา -
ขอนแก่น) ฟากใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบหลักเขตที่ 1 รวมระยะทางประมาณ 
1,700 เมตร 

 
รูปที่  2.1 แผนที่แนวเขตเทศบาลต าบลหัวทะเล  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 
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2.1.1.3 อาณาเขตการปกครอง แบบหมู่บ้าน   
ในเขตต าบลหัวทะเล ท้องที่อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  มีแนวเขตการ

ปกครองรวม 12 หมู่บ้าน คือ 
หมู่ที่ 1  บ้านหัวทะเล  หมู่ที่ 7  บ้านหัวถนน 
หมู่ที่ 2  บ้านดอนขวาง  หมู่ที่ 8  บ้านข่อยงาม 
หมู่ที่ 3  บ้านโนนฝร่ัง  หมู่ที่ 9  บ้านท่ากระสังข์ 
หมู่ที่ 4  บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10  บ้านหนองสองห้องเหนือ 
หมู่ที่ 5  บ้านพะไล  หมู่ที่ 11  บ้านบุญนิมิต 
หมู่ที่ 6  บ้านพะไล  หมู่ที่ 12  บ้านทุ่งทะเลร่วมใจ 

 
รูปที่  2.2 แผนทีอ่าณาเขตการปกครอง แบบหมู่บ้าน ต าบลหัวทะเล  
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2.1.1.4  อาณาเขตการปกครอง แบบชุมชน 
ในเขตต าบลหัวทะเล ท้องที่อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  มีแนวเขตการ

ปกครองรวม 17  ชุมชน คือ 
  ชุมชนที่ 1 ชุมชนหัวทะเล ชุมชนที่ 10 ชุมชนจตุรมิตร  
  ชุมชนที่ 2 ชุมชนรุ่งอรุณ ชุมชนที่ 11  ชุมชนวรการ 4,5    
  ชุมชนที่ 3 ชุมชนบึงทะเล ชุมชนที่ 12 ชุมชนบุญนิมิต   
  ชุมชนที่ 4 ชุมชนดอนขวาง ชุมชนที่ 13 ชุมชนสองห้องลมเย็นสามัคคี 
  ชุมชนที่ 5 ชุมชนบ้านหัวถนน ชุมชนที่ 14 ชุมชนราชด าริ 
  ชุมชนที่ 6 ชุมชนบ้านข่อยงาม ชุมชนที่ 15 ชุมชนหนองสองห้องเหนือ 
  ชุมชนที่ 7 ชุมชนบ้านท่ากระสังข์ ชุมชนที่ 16  ชุมชนโนนฝร่ัง 
  ชุมชนที่ 8 ชุมชนพะไลพัฒนา ชุมชนที่ 17 ชุมชนทุ่งทะเลร่วมใจ 
  ชุมชนที่ 9 ชุมชนพะไลสามัคคี     

 

 
รูปที่  2.3 แผนทีอ่าณาเขตการปกครอง แบบชุมชน ต าบลหัวทะเล  
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2.1.1.4  เนื้อท่ี 
เน้ือที่ต าบลหัวทะเล มีเนื้อที่โดยประมาณ 16.80 ตารางกิโลเมตรและมีเนื้อที่ตามราย

หมู่บ้านดังแสดงในตารางที่ 2.1  ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2.1  เน้ือที่ต าบลหัวทะเล ตามรายหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน พื้นที่ 

(ตารางเมตร) 
พื้นที่ 
(ไร่) 

1 บ้านหัวทะเล 3,108,736.00 1,942.96 
2 บ้านดอนขวาง 880,320.00 550.2 
3 บ้านโนนฝร่ัง 1,101,680.00 688.55 
4 บ้านหนองสองห้อง 1,929,408.00 1,205.88 
5 บ้านพะไล 1,880,366.00 1,175.21 
6 บ้านพะไล 997,456.00 610.91 
7 บ้านหัวถนน 1,763,680.00 1,102.30 
8 บ้านข่อยงาม 884,272.00 552.67 
9 บ้านท่ากระสังข์ 1,036,608.00 647.88 
10 บ้านหนองสองห้องเหนือ 803,488.00 502.18 
11 บ้านบุญนิมิต 1,283,600.00 802.25 
12 บ้านทุ่งทะเลร่วมใจ 318,688.00 199.18 

   
             รวมทั้งสิ้น 16,801,600.00 10,501 

 
2.1.2  สภาพเศรษฐกิจ 

2.1.2.1  ธนาคาร 
                                ต าบลหัวทะเล  มีธนาคารในเขต จ านวน  4 แห่ง  แยกเป็น 
  - ธนาคารไทยพาณิชย์  จ านวน       1             แห่ง 
  - ธนาคารทหารไทย  จ านวน       1             แห่ง 
  - ธนาคารกรุงเทพ  จ านวน      1             แห่ง 
  -  ธนาคารกสิกรไทย  จ านวน       1             แห่ง 
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2.1.2.2 โรงแรม  รีสอร์ท 
                                 ต าบลหัวทะเล  มีโรงแรม,รีสอร์ทในเขต จ านวน  4 แห่ง  แยกเป็น 
  - โรงแรมมิกส์โฮเทล  จ านวน       1   แห่ง 
  - โรงแรมแสวงรีสอร์ท  จ านวน       1  แห่ง 
  -  บ้านบาหลีรีสอร์ท  จ านวน      1  แห่ง 
  - เอกสีมาคอนโดเทล  จ านวน      1  แห่ง 

2.1.2.3 สถานีจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
  ต าบลหัวทะเล  มีโรงแรม,รีสอร์ทในเขต จ านวน  6 แห่ง  แยกเป็น 
  - ปั๊มเอสโซ่                จ านวน       1   แห่ง 
  - ปั๊มทองไพศาล                จ านวน       1   แห่ง 
  - ปั๊มดาวศรีวิชัย (Caltex)  จ านวน      1   แห่ง 
  - ปั๊มเชลล์                  จ านวน      1   แห่ง 
  - ปั๊มปตท. ดอนขวาง  จ านวน      1   แห่ง 
  - ปั๊มพีโอออลย์         จ านวน      1   แห่ง 

2.1.2.4 โรงงานอุตสาหกรรม 
  ต าบลหัวทะเล  มีโรงแรม,รีสอร์ทในเขต จ านวน  40 แห่ง  แยกเป็น 
  -  โรงนุ่นโคราช ,หจก.  จ านวน       1   แห่ง 
  - โคราช พี.เอส.เวอร์ค,บจก. จ านวน       1   แห่ง 
  -  โคราชส่องแสง ,หจก.  จ านวน      1   แห่ง 
  - โรงสีเทียนยู่เฮง,หจก.  จ านวน       1   แห่ง 
  -  โรงสีวัฒนานครราชสีมา,บจก. จ านวน       1   แห่ง 
  - บุญนภา 60-1,บจก.  จ านวน      1   แห่ง 
   - โคราชเอสดับบลิวกรุ๊พ,บจก. จ านวน       1   แห่ง 
  - โรงสีแสงวงศ์,บจก.  จ านวน       1   แห่ง 
  - เอ็มเอสพี สปอร์ตแวร์,บจก. จ านวน      1   แห่ง 
    - สยามนิสสันโคราช,บจก. จ านวน       1   แห่ง 
  -  โคราช ส.โสภณ,หจก.  จ านวน       1   แห่ง 
  - หมูทองห้าดาว   จ านวน      1   แห่ง 
  - ธนชัยคอนกรีต,บจก.  จ านวน      1   แห่ง 
   - ยูนิคแก็สแอนด์ปิโตรเคมีคัลส์,บมจ.จ านวน     1   แห่ง 
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  - แพลนท์ปูน โคราชหัวทะเล จ านวน      1   แห่ง 
  - อู่แอมเอ   จ านวน      1   แห่ง 
    - สยามนิสสันโคราช,บจก. จ านวน       1   แห่ง 
  -  โคราช ส.โสภณ,หจก.  จ านวน       1   แห่ง 
  -  บิ๊กโจ ้    จ านวน      1   แห่ง 
  -  อู่บ้านรถยนต์   จ านวน      1   แห่ง 
  -  โศภณค้าข้าว   จ านวน      1   แห่ง 
  - กฤติยาฟู๊ดส์   จ านวน      1   แห่ง 
  - เศรษฐีสาว,หจก.  จ านวน      1   แห่ง 
  -  โชคดีเบเกอร่ี   จ านวน       1   แห่ง 
  - แสงอุปกรณ์เคร่ืองเย็น,บจก. จ านวน       1   แห่ง 
  -  อู่หัวทะเลเซอร์วิส  จ านวน      1   แห่ง 
  -  ธนชัยคอนกรีต,บจก.  จ านวน      1   แห่ง 
  - ยูนิคแก็สแอนด์ปิโตรเคมีคัลส์,บมจ.จ านวน     1   แห่ง 
  - แพลนท์ปูน โคราชหัวทะเล  จ านวน      1   แห่ง 
  - อู่แอมเอ   จ านวน      1   แห่ง 
  -  อู่ที่รัก    จ านวน       1   แห่ง 
  -  ตราเพชร   จ านวน      1   แห่ง 
  - อู่สิทธิรุ่งเรือง   จ านวน       1   แห่ง 
  - พรชัยท าเบาะ   จ านวน      1   แห่ง 
  -  อู่ทวีกิจการช่าง     จ านวน       1   แห่ง 
  - องหมิงจาง,หจก.  จ านวน      1   แห่ง 
  - แสงสมบูรณ์การกลึง   จ านวน       1   แห่ง 
  - อู่ ก.กิจเจริญ   จ านวน      1   แห่ง 
  -   หัวทะเลการช่าง  จ านวน       1   แห่ง 
  - โคราชพยัคฆ์ยนต์  จ านวน      1   แห่ง 
  - ส.เจริญยนต ์   จ านวน       1   แห่ง 

- คมเบาะยนต ์   จ านวน      1   แห่ง 
- ก่วงซิง,หจก.   จ านวน       1   แห่ง 
 - อู่ประยูรการช่าง  จ านวน      1   แห่ง 
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- นายวิโรจน์  กุลเสือ  จ านวน       1   แห่ง 
- โคราชสหพันธ์ขนส่ง  จ านวน       1   แห่ง   
- ส.เจริญยนต ์   จ านวน       1   แห่ง 

2.1.3  สภาพทางสังคม 
 2.1.3.1  โรงเรียน 
                                 ต าบลหัวทะเล  มีโรงเรียน  จ านวน  5 แห่ง  แยกเป็น 

- โรงเรียนบ้านดอนขวาง,ประถม จ านวน      1   แห่ง 
- โรงเรียนบุญวัฒนา,มัธยม จ านวน       1   แห่ง 
- โรงเรียนบุญวัฒนา,มัธยม จ านวน       1   แห่ง 
- โรงเรียนบ้านพะไล    จ านวน       1   แห่ง 
- โรงเรียนเอกชน  มารีย์รักษ์ จ านวน      1   แห่ง 

 2.1.3.2  วัด โบสถ์ มัสยิด 
                                 ต าบลหัวทะเล  มีโรงเรียน  จ านวน  7 แห่ง  แยกเป็น 

- วัดป่าศรัทธารวม  จ านวน      1  แห่ง 
- วัดดอนขวาง   จ านวน       1  แห่ง 
- วัดตะคองเก่า   จ านวน       1  แห่ง   
- วัดพะไล      จ านวน       1  แห่ง 
- วัดหนองสองห้อง  จ านวน      1  แห่ง 
- โบสถ์แม่พระฟาติมา  จ านวน      1   แห่ง 

 2.1.3.3  ศูนย์บริการสาธารณสุข 
                                 ต าบลหัวทะเล  มีโรงเรียน  จ านวน  7 แห่ง  แยกเป็น 

- ศูนย์แพทย์ชุมชนต าบลหัวทะเล จ านวน      1  แห่ง 
- ร.พ. หัวทะเล   จ านวน       1   แห่ง 
- ร.พ. ส่งเสริมสุขภาพ ต.โนนฝร่ัง จ านวน       1   แห่ง 

                   2.1.3.4  สถานท่ีราชการ (อื่น ๆ) 
                                 ต าบลหัวทะเล  สถานท่ีราชการ (อื่น ๆ)   จ านวน  8 แห่ง  แยกเป็น 

- ส.พ.ฐ.  เขต 1      จ านวน     1   แห่ง 
- เทศบาลต าบลหัวทะเล     จ านวน     1   แห่ง 
- ตู้ยามต ารวจชุมชนต าบลหัวทะเล    จ านวน     1   แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ จ านวน     1   แห่ง 
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- มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จ านวน       1              แห่ง 
-  สวนสาธารณะ / สนามกีฬา จ านวน       3              แห่ง 
 

2.2    ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดท าแผนท่ี 
2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดท าแผนท่ี 

แผนที่เป็นอุปกรณ์ส าคัญอย่างหนึ่ง   ที่มนุษย์ได้น ามาใช้เป็นเคร่ืองช่วยในการด าเนิน
กิจการงานต่างๆ  ตลอดจนการศึกษาหาความรู้ทั้งในด้านวิชาการและในด้านการด าเนินชีวิตประจ า 
วัน มาตั้งแต่สมัย โบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน  แผนที่นับว่ามีความส าคัญมาก   ในเร่ืองการศึกษาสิ่งที่ 
ปรากฏบนแผนที่ จะมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมชาติและสิ่งที่เกิดจากแรงงานของมนุษย์  ลักษณะภูมิประ 
เทศแต่ละชนิด ลมฟ้าอากาศลักษณะของท้องทะเลและแหล่งน้ า  ก็ย่อมจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง
ต่อไปถึงกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น 

2.2.2 ความหมายของการจัดท าแผนท่ี 
การจัดท าแผนที่ คือ การน าเอารูปภาพของสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวของ มาย่อส่วนให้เล็กลง แล้ว

น ามาเขียนบนกระดาษหรือวัตถุที่แบนราบ สิ่งต่างๆบนพื้นผิวโลกประกอบด้วยสิ่งที่เกิดเองตาม
ธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลกแผนที่เป็นอุปกรณ์
ส าคัญอย่างหนึ่ง ที่มนุษย์น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการด าเนิน กิจการงานต่างๆ ตลอดจน
การศึกษาหาความรู้ทั้งในด้านวิชาการ และในด้านการด าเนินชีวิตประจ าวัน ตั้งแต่โบราณจนถึงสมัย
ปัจจุบัน สิ่งที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของผิวโลกทั้งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น 
โดยแสดงลงในพื้นราบเป็นกระดานหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งที่แบนราบ ด้วยการย่อส่วนให้เล็กลง
ตามขนาดที่ต้องการ การน าเอาภาพของสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลกหรือบางส่วน ทั้งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น  มาย่อลงบนกระดาษหรือวัตถุที่แบนราบตามขนาดที่ต้องการ  
การอ่านแผนที่ คือ การค้นหารายละเอียดบนภูมิประเทศ ซึ่งรายละเอียดบนภูมิประเทศ  หมายถึงสิ่ง
ต่างๆ บนผิวโลก ที่ปรากฏตามธรรมชาติ และสิ่งที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น 

   2.2.3 ประวัติของการจัดท าแผนท่ี 
ความสามารถในการท าแผนที่เป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของมนุษยชาติ  พฤติกรรมที่

แสดงออกทางแผนที่มีมานานแล้ว เช่น พวกเอสกิโมรู้จักการท าแผนที่ด้วยการใช้ไม้สลักติดลงบน
หนังแมวน้ า แสดงแหล่งล่าสัตว์ ตกปลา ชาวเกาะมาร์แชลใช้เปลือกหอยแทนเกะ ก้านมะพร้าวแทน
เส้นทางเดินเรือและบริเวณที่มีคลื่นจัด เป็นต้น 
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รูปที่  2.4 แผนที่ของชาวเอสกิโม ท าด้วยไม้สลักติดบนหนังแมวน้ า 

 
 
 
 

 

รูปที่  2.5  แผนภูมิของชาวหมู่เกาะ Marshall ใช้เปลือกหอยแทนเกาะและก้านมะพร้าวแทนคลื่น 
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                      2.2.3.1 ประวัติของการจัดท าแผนท่ีของโลก 
แผนที่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก คือ แผนที่ของชาวเมโสโปเตเมีย เมื่อ 2,300 ปี ก่อนพุทธศักราช 

ท าด้วยดินเหนียว แสดงกรรมสิทธิที่ดินแปลงหนึ่ง 

 
 

รูปที่  2.6   แผนที่บาบิโลนเป็นแผนที่เก่าแก่ที่สุด เมื่อ 2,500 ป ีก่อนค.ศ 

สมัยกรีกโบราณ ชาวกรีกโบราณเป็นผู้วางรากฐานการท าแผนที เร่ิมด้วยการพิสูจน์ว่าโลก
กลม เมื่อประมาณ พ.ศ. 193 ต่อมา พ.ศ. 323 อีแรโตสเตนีส (Eratosthenes) ก็วัดขนาดของโลกได้
เป็นคนแรก โดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นเท่านั้น และเขาได้คิดสร้างเส้นสมมติที่เรียกว่า เส้น
ขนานและเส้นเมอริเดียน 

 
 

รูปที่  2.7   แผนที่ของอีแรตโทเทเนียส และขนาดของโลกที่ค านวณได้ใกล้เคียงที่สุดเป็นคนแรก 
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ต่อมาอีกราว 370 ปี ปโตเลมี (Claudius Ptolemy) คิดท าแผนที่ให้ดียิ่งขึ้น โดยน าเอาผลงาน
ของ อีแรโตสเตนีสมารับปรุงคิดหาวิธีก าหนดค่าของมุมของเส้นขนานและเส้นเมอริ เดียน ต่อมา
แผนที่ของปโสตเลมีได้หายสาบสูญไปเป็นเวลาถึง 1,500 ปี 

 
 

รูปที่  2.8   แผนที่ปโตเลมี 

สมัยโรมัน โรมันสนใจท าแผนที่เพื่อการเดินทาง การรบและแสดงการแผ่อาณาจักรโรมัน 
เช่น แผนที่ Orbis Terrarum แผนที่สมัยโรมันไม่ค านึงถึงความต้องของรูปร่างของแผ่นดินมากนัก  
รูปร่างของแผ่นดินจึงผิดจากความจริงอยู่มาก 

 
 

รูปที่  2.9   แผนที่ของโรมันที่เรียกว่า “Orbis Terrarum” แสดงอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ 
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สมัยกลางของยุโรป ตั้งแต่ พ.ศ.843 เป็นต้นมา การท าแผนที่ขึ้นอยู่กับคติทางศาสนา เพราะ
ในสมัยนี้ศาสนามีอิทธิพลมาก แผนที่สมัยนี้แสดงรูปร่างของโลกเป็นวงกลม มีมหาสมุทรล้อมรอบ 
ภายในมีทะเล แบ่งแผ่นดินออกเป็นส่วนๆ โดยมีเมืองเยรูซาเลม ตั้งอยู่ตรงกลาง เรียกว่า ที -ใน-โอ 
(T-in-O) 

 

 

 

 
รูปที่  2.10   แผนที่ T - In - O 

 

ประมาณ ค.ศ. 801 ชาวจีนโบราณได้คิดแผนที่ขึ้นใช้ แผนที่ที่เก่าแก่ที่สุดของจีนเป็นแผนที่
ซึ่งแกะสลักด้วยหิน แสดงให้เห็นก าแพงเมืองจีนตัดข้ามแม่น้ าเหลือง  

 
 

รูปที่  2.11   แผนที่เก่าแก่ที่สุดของจีน พ.ศ.1680  
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ในต้นพุทธศตวรรษที่ 18 มีการประดิษฐ์เข็มทิศขึ้นใช้ในการส ารวจท าแผนที่ตามชายฝั่ง
ทะเลเรียกว่า แผนที่ปอร์โตลาน (portolan chart) นับว่าเป็นแผนที่ที่มีความถูกต้องพอใช้ 

 

รูปที่  2.12   แผนที่ปอร์โตลานแสดงทิศทางการเดินเรือ 

ในพุทธศตวรรษที่ 21 การท าแผนที่เจริญขึ้นมาก ปัจจัยส่งเสริมความเจริญทางแผนที่ในยุค
นี้ มี 3 ประการคือ 
 1. ได้มีการค้นพบแผนที่ของปโตเลมีที่หายไป 
             2. คิดวิธีการท าแม่พิมพ์และการพิมพ์แผนที่ 
             3. ค้นพบทวีปอเมริกา (โลกใหม่) 
 แผนที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกบัแผนที่สมัยปัจจุบันมากที่สุด  คือ แผนที่ของ  Deigo  ribero 
ซึ่งท าขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2072 

 
 

รูปที่  2.13   แผนที่ของ Deigo ribero 
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พ.ศ. 2035 ชาวเยอรมันชื่อ มาร์ติน บาเเฮม (Martin Bahaim) ได้คิดสร้างโลกจ าลองขึ้น
ส าเร็จ นับว่าเป็นความก้าวหน้าทางแผนที่อย่างหนึ่ง  
  

รูปที่  2.14   ลูกโลกที่มาร์ติน บาเฮมสร้างในปี พ.ศ. 2035 
 
ต่อมาได้มีการประดิษฐ์เคร่ืองมือวัดมุมขึ้นใช้ ในช่วงระยะนี้ฝร่ังเศสนับได้ว่าเป็นประเทศที่

สนใจและเชี่ยวชาญในการท าแผนที่ เช่น ริเร่ิมการวัดหาค่าของมุมตามเส้นเมอริเดียน  ขึ้นเป็นคร้ัง
แรก ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 23  ได้มีการวางโครงข่ายสามเหลี่ยมและการท าแผนที่ ภูมิประเทศบน
แผ่นดินประเทศฝรั่งเศสส าเร็จและประเทศอ่ืนๆ ก็ยังยึดหลักการท าแผนที่ของฝร่ังเศสเป็นส่วนใหญ่ 
ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 24 เป็นต้นมา เป็นยุคแห่งการปรับปรุงแผนที่ขนานใหญ่ มีการท าแผนที่แสดง
รายละเอียดทางธรณีวิทยา เศรษฐกิจ การศึกษา สมัยปัจจุบัน การท าแผนที่เจริญขึ้นมากเพราะได้มี
วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ  เช่น ภาพถ่ายทางอากาศจากเคร่ืองบิน ภาพถ่ายจากดาวเทียม ฯลฯ 
                      2.2.3.2  ประวัติของการจัดท าแผนท่ีของประเทศไทย         

ความเป็นมาของแผนที่ในประเทศไทย  แผนที่โตเลมีฉบับที่เขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ.693 เรียก
บริเวณที่ตั้งประเทศไทยปัจจุบันว่า Aurea Khersonesus ซึ่งแปลว่า แหลมทอง แผนที่ภายในประเทศ
ที่เก่าแก่ที่สุดคือ  แผนที่ยุทธศาสตร์สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่  1 พ.ศ.1893 - 1912 

 

 

 

 

รูปที่  2.15   แผนที่ยุทธศาสตร์สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พ.ศ.1893-1912 
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การท าแผนที่ภายในเร่ิมเมื่อปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.  2411 
ได้มีการท าแผนที่บริเวณชายพระราชาอาณาเขตด้านตะวันตกของไทย   เพื่อใช้ก าหนดแนวเขตพรมแดน
ไทยกับพม่า ต่อมา พ.ศ. 2413 ได้ท าแผนที่กรุงเทพฯ และกรุงธนบุรี โดยชาวต่างประเทศเป็นผู้ท าความ
เจริญในการท าแผนที่ของประเทศไทย เร่ิมจริงจังในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2418 ได้ทรงตั้งกองท าแผนที่
ขึ้นตามค าแนะน าของนายเฮนรี อาลาบาสเตอร์ ที่ปรึกษาส่วนพระองค์ โดยมุ่งประโยชน์ในการตัดถนน
สายต่างๆ ในกรุงเทพฯ การวางสายโทรเลขจากกรุงเทพฯ ไปพระตะบอง และท าแผนที่ปากอ่าวเพื่อการ
เดินเรือ ใน พ.ศ. 2424 ได้จ้างชาวอังกฤษ คือ แมคคาร์ธี มาเป็นเจ้ากรมแผนที่  มีการวางโครงข่าย
สามเหลี่ยมจากประเทศไทยไปลาว-เขมร  

 
 

รูปที่  2.16   รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

 
ต่อมาได้ท าแผนที่มาตราส่วน 1 : 2,000,000  แสดงดินแดนประเทศไทย   รวมทั้งลาว-เขมร  

และท าแผนที่บริเวณที่ราบภาคกลาง มาตราส่วน 1 : 100,000 งานท าแผนที่ของประเทศไทยระยะ
ต่อมา พอสรุปได้ดังนี้  

พ.ศ. 2444 เร่ิมส ารวจและท าแผนที่โฉนดขึ้นเป็นคร้ังแรก 
พ.ศ. 2447 มีการท าแผนที่ตามแนวพรมแดนด้านลาวและเขมรโดยชาวฝร่ังเศส 
พ.ศ. 2453-2493 ท าแผนที่ทั่วไปภายในประเทศ เป็นแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ระยะ 

         เวลา 40 ปีนี้ท าแผนที่เสร็จประมาณ 50 %  
พ.ศ. 2455 เร่ิมส ารวจท าแผนที่ทางทะเล 
พ.ศ. 2466 เร่ิมงานสมุทรศาสตร์            
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พ.ศ. 2468  นายชัตตัน  (N.Sutton)   อาจารย์วิชาภูมิศาสตร์โรงเรียนสวนกุหลาบ ร่วมมือกับ
 กรมแผนที่ทหารท าแผนที่เย็บเล่มขึ้นเป็นคร้ังแรก 
พ.ศ. 2495  เร่ิมโครงการท าแผนที่ประเทศไทย ตามข้อตกลงระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา
 เป็นการท าแผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 ขึ้นใหม่ทั่วประเทศ 
พ.ศ. 2504  กรมแผนที่ทหารได้ท าแผนที่เฉพาะวิชา มาตราส่วน  1 : 1,000,000 ขึ้น 10 ชนิด 
พ.ศ. 2507  ปรับปรุงแก้ไขแผนที่เฉพาะให้ทันสมัยขึ้น  และย่อส่วน      เป็นมาตราส่วน 1 : 
 2,500,000 
พ.ศ. 2510-2512 เป็นต้นมา ก็ปรับปรุงแก้ไขแผนที่เฉพาะวิชาชุดเดิม  แล้วรวบรวมเป็นแผน
 ที่เล่มมีค าอธิบายประกอบแผนที่เฉพาะแต่ละชนิด  ท าให้สะดวกในการศึกษาและใช้
 เป็นอย่างมาก(สมาคมผู้ปกครองของนักเรียนและครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม. ความ
 เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่. สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน, 2554, มาจาก   http://www.bp-
 smakom.org/BP_School/Social/Map-benining.htm) 
2.2.4    การท าแผนท่ีตามพระราชด าริ   
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชด าริให้กรมแผนที่ทหารจัดท าแผนที่ชนิด

ต่างๆ เพื่อที่จะได้ทรงน าไปใช้ในการพิจารณาแหล่งน้ าธรรมชาติ  หรือจัดพัฒนาที่ดินให้แก่ราษฎร 
ส าหรับประโยชน์สุขแก่ราษฎรของพระองค์ท่าน  กรมแผนที่ทหารได้เร่ิมจัดท าแผนที่ตามพระราช
ประสงค์เร่ิมจากโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์  "หุบกะพง"  ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เป็นแผนที่มาตราส่วน 1:10,000 เส้นชั้นความสูง 2 เมตร เมื่อ พ.ศ. 2515 และ
ได้เพิ่มรายละเอียดใหม่ในประมาณ  เดือน  กรกฎาคม 2525 โครงการจัดพัฒนาที่ดิน ตามพระราช
ประสงค์  "หนองพลับ"   ต าบลหนองพลับ   อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มาตราส่วน 
1:4,000, 1:10,000   เส้นชั้นความสูง 0.05 เมตร และ 2.00 เมตร ตามล าดับ โดยใช้รูปถ่ายมาตราส่วน 
1:5000  ,  1:10,000  และ 1:25,000   เมื่อเดือนมิถุนายน   2515   เดือนกรกฎาคม   2516     และเดือน
พฤศจิกายน  2519  ทั้งสองบริเวณได้มีการส ารวจทางภูมิประเทศ    เพื่อหาค่าจุด    บังคับรูปถ่ายทาง
อากาศ แล้วจึงเขียนแผนที่จาก เคร่ืองมือเขียนแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศโดยน ามาประกอบระวาง
ลงหมึกเป็นลายเส้นสีด าบนแผ่นพลาสติกใส ส าหรับตัวเลขและตัวหนังสือ  โดยใช้ช่างเขียนผู้มี
ความสามารถเขียนด้วยมือทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อเสร็จเป็นต้นร่างใสแล้ว  จึงได้พิมพ์เป็นพิมพ์เขียว น าไปใช้
ในราชการ โดยหน่วยงานของกระทรวงพัฒนาการในสมัยนั้นเป็นผู้ใช้ 

ต่อมาเดือนธันวาคม พ.ศ.   2519 ได้มีการจัดท าแผนที่บริเวณพระต าหนักจิตรลดาขึ้นใน
มาตราส่วน 1:1,500 จัดท าโดยวิธีการท าแผนที่ จากรูปถ่ายทางอากาศ ใช้รูปถ่ายมาตราส่วน 1:6,000
หลังจากเขียนแล้วได้ส่งเจ้าหน้าที่กองท าแผนที่ไปส ารวจเพิ่มเติม รายละเอียดที่ยังไม่ปรากฏบนแผ่น
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ต้นร่างให้สมบูรณ์ขึ้นอีก  โครงการสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่   เป็นอีกโครงการหนึ่งที่กรมแผนที่ทหาร 
รับสนองพระราชประสงค์จัดท าขึ้นในบริเวณห้วยสัตว์ใหญ่  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ด้วยความมุ่งหมายที่จะจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎร    เช่นเดียวกันแผนที่บริเวณนี้จัดท าขึ้นเช่นเดียวกับ
โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์  "หนองพลับ"  ต าบลหนองพลับ  และโครงการ  "หุบ
กะพง"  จัดพัฒนาที่ดินฯ  ตามพระราชประสงค์  เป็นแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:10,000 เส้นชั้น
ความสูง 2.00  เมตร  ใช้รูปถ่ายทางอากาศ  มาตราส่วน 1:20,000 ส านักพระราชวัง  มีความประสงค์
ให้กรม แผนที่ทหาร  จัดท าแผนผังพระต าหนักต่างๆ  ใน พ.ศ. 2522 ในมาตราส่วน  1:1,500  ใช้รูป
ถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:6,000  เมื่อด าเนินการ ท าต้นร่างเสร็จแล้ว   กองพิมพ์ กรมแผนที่ทหาร
ได้พิมพ์เป็นสีขาวด า เพื่อมอบให้แก่ส านักพระราชวังได้แจกจ่ายแก่ผู้รับผิดชอบ   ในการรักษาความ
ปลอดภัยต่อไป แผนผังพระต าหนักที่จัดท าในพ.ศ.2522 นี้มีรวม6 พระต าหนักคือ 

1. พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานคร 
2. พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพมหานคร 
3. พระราชวังบางปะอิน อ าเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4. พระราชวังไกลกังวล อ าเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
5. พระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
6. พระต าหนักภูพานราชนิเวศน์ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
ส่วนพระต าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์  ขณะนี้กรมแผนที่ทหารได้จัดท าขึ้นมาใหม่ตามพระราช

ประสงค์ เป็นมาตราส่วน 1:1,000  เฉพาะตัวพระต าหนัก และมาตราส่วน 1:25,000    จากตัวพระ
ต าหนักคลุมตัวเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด และจัดพิมพ์เป็นสีเหมือนแผนที่มูลฐานของกรมแผนที่ทหาร
การท าแผนที่อีกบริเวณหนึ่ง    ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดท าขึ้น
คือ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา การด าเนินการจัดท า
แผน  ที่บริเวณนี้เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคมพ.ศ. 2522 เป็นบริเวณเล็กๆที่ครอบคลุมพื้น ที่ตามพระราช
ประสงค์   ต่อมาได้ขยายแผนที่ออกไปอีกในการจัดท าแผนที่บริเวณนี้ไม่ได้มีการส ารวจหาจุด
บังคับรูปถ่าย แต่ได้ใช้การโยงยึดจากแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 ซึ่งเป็นแผนที่หลัก ใช้รูปถ่าย
มาตราส่วน  1:40,000  เขียนแผนที่   มาตราส่วน  1:25,000  น าไปท าพิมพ์เขียวทูลเกล้าฯถวาย เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น าแผนที่นี้ไปใช้ทรงพบว่า   มีความต่างทางความสูงอยู่  5  เมตร จาก
การที่พระองค์ท่านได้เปรียบเทียบกับแผนที่ที่กรมชลประทานจัดท าขึ้น   ทั้งนี้ เนื่องจากในการ
ด าเนินการท าแผนที่บริเวณนี้  ได้ใช้ค่าความสูงจากการอ่านเส้นชั้นความสูง  บนแผนที่หลัก    ซึ่ง
ความคลาดเคลื่อนทางความสูงของแผนที่หลักอยู่ในเกณฑ์ คือ  5.00 เมตร ในพ.ศ. 2525 พระองค์
ท่านมีพระราชประสงค์ที่จะได้แผนที่   บริเวณนี้เป็นมาตราส่วน 1:1,000 และ 1:5,000 เส้นชั้นความ
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สูง 1.00  เมตร    การจัดท าแผนที่ใหม่นี้ กรมแผนที่ทหารได้ท าการบินถ่ายรูปใหม่ มาตราส่วน 
1:10,000 มีการส ารวจหาค่าพิกัดทางแนวราบและแนวดิ่งเพื่อใช้เป็นจุดบังคับรูปถ่าย   เฉพาะจุด
บังคับทางแนวราบจัดท าเฉพาะแห่ง   แต่จุดบังคับทางแนวดิ่งท าทุกรูป ส าหรับจุดบังคับทาง
แนวราบ  ได้จัดท าเพิ่มเติมให้กับรูปในส านักงาน   เมื่อได้ด าเนินการเขียนต้นร่างแผนที่เสร็จแล้วจึง
พิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายในการท าแผนที่บริเวณนี้คร้ังใหม่นั้น ทางหมวด  รังวัดจากรูปถ่ายแผนก
ประกอบแผนที่    ได้ตรวจสอบจุดก าหนดสูงที่พระองค์ท่านทรงพบว่าผิดอยู่  5.00 เมตร  นั้น  ผลก็
คือความสูง ถูกต้องตามที่ทรงพระกรุณาทักท้วง การจัดท าแผนที่ประเภทเดียวกันนี้ ได้จัดท าหลาย
บริเวณด้วยกัน เช่น โครงการศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ    ต าบลราชคราม อ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มาตราส่วน 1:10,000  เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2524อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2523 และอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2527  แผนที่บริเวณต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นแผนที่โครงการที่จัดท าขึ้นใหม่เป็น
บริเวณ ๆ ไป เน่ืองจากแผนที่หลักของกรมแผนที่ทหาร ที่มีอยู่ทั่วประเทศนั้น ส่วนมากจัดท ามานาน
แล้วข้อมูลที่ปรากฏบนแผนที่จึงไม่ทันสมัย  ทั้งนี้เป็นเพราะกรมแผนที่ทหารมีก าลังพลและ
งบประมาณจ ากัด    ไม่สามารถจะท าการแก้ไขแผนที่     เพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอทั่วประเทศได้
พร้อมๆ   กัน   เมื่อใดที่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์จะใช้แผนที่บริเวณใด 
กรมแผนที่ทหารจะด าเนินการบินถ่ายรูปใหม่หรือใช้รูปถ่ายที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่มีอยู่   เขียนเพิ่มเติม
รายละเอียดขึ้นใหม่   เช่น   การจัดท าแผนที่บริเวณที่จะสร้างวัดญาณสังวราราม  อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุร ีเมื่อเดือนมิถุนายนพ.ศ.2525กรมแผนที่ทหารได้จัดท าเป็นแผนที่ มาตราส่วน1:25,000 
เพิ่มเติมรายละเอียดใหม่จากรูปถ่ายเมื่อพ.ศ. 2524  แล้วน าไปท าพิมพ์เขียวทูลเกล้าฯถวาย  การจัดท า
แผนที่ด้วยวิธีเดียวกันนี้ยังได้จัดท าขึ้นในอีกหลายบริเวณ เช่นห้วยสามพันนามอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มาตราส่วน 1:12,500 เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2525 และบริเวณอ าเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   มาตราส่วน 1:25,000  เมื่อเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2525   กรมแผนที่ทหารได้
ตระหนักดีถึงเร่ืองนี้     จึงได้ด าเนินการจัดการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด  ในแผนที่บริเวณ  อ าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และอ าเภอส่องดาว   อ าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร ด้วยการเพิ่มเติมรายละเอียด เช่น ถนน และหมู่บ้าน ซึ่งเป็นรายละเอียดที่พระองค์
ทรงใช้อยู่เสมอ   เป็นความส าคัญเร่งด่วนอย่างยิ่ง    เพื่อให้พระองค์ท่านได้ทรงใช้ดังที่เราทุกคนได้
ประจักษ์กันแล้วว่า   พระองค์ทรงเป็นผู้ใช้แผนที่ที่ดีและทรงใช้แผนที่มากกว่าเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย เมื่อทรงพบข้อผิดพลาด หรือข้อมูลเพิ่มเติม   ก็จะทรงแจ้งให้นายทหารแผนที่
ผู้ติดตามเสด็จฯ ทราบทุกคร้ังเพื่อกรมแผนที่ทหาร   จะได้มีข้อมูลไว้แก้ไขแผนที่ต่อไป     นอกจาก
การจัดท าแผนที่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น กรมแผนที่ทหาร  ยังได้จัดท าแผนที่ขึ้น  ตามพระราช
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กระแสรับสั่งที่มีต่อเจ้ากรมแผนที่ทหารเช่น    การจัดท าแผนที่โครงการ   1:25,000    บริเวณ  ลุ่มน้ า
โก-ลก    จังหวัดนราธิวาส ใน พ.ศ. 2526 ซึ่งเป็นแผนที่มูลฐานของกรมแผนที่ทหาร  เพื่อทรง
น าไปใช้พิจารณาแหล่งน้ าที่เป็น   พรุต่างๆ   โครงการท าแผนที่บริเวณนี้มีทั้งหมด 11 ระวาง มาตรา
ส่วน 1:25,000   เส้นชั้น ความสูง 10 เมตร เมื่อจัดท าแผนที่บริเวณนี้เสร็จ แล้ว ก็ได้น าไปแก้ไขแผน
ที่บริเวณเดียวกัน  แต่เป็นมาตราส่วน 1:50,000 ให้ถูกต้องทันสมัย ด้วย ใน พ.ศ. 2526 นี้ นอกจากจะ
ด าเนินการ    จัดท าแผนที่ลุ่มน้ าโก-ลกแล้ว   ยังได้ด าเนินการจัดท าแผนที่บริเวณลุ่มน้ าทวย อ าเภอ
กุสุมาลย์    จังหวัดสกลนครและแผนที่บริเวณเขื่อนน้ าอูน จังหวัดสกลนคร อีกด้วย   ส าหรับ
โครงการท าแผนที่ตามพระราชด ารินั้น    ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่มิได้น ามากล่าว   ซึ่งกรมแผนที่ทหาร
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ทรงมีพระเมตตาต่อกรมแผนที่ทหาร
เสมอมา    แม้ว่าพระองค์ท่านจะทรงพบข้อผิดพลาดต่างๆ  ที่ปรากฏในแผนที่ก็มิได้ทรงต าหนิ 
เพราะทรงเห็นว่าการท าแผนที่นั้นกว่าจะส าเร็จได้แต่ละระวาง   ต้องกระท ากันหลายขั้นตอน  ย่อมมี
ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้   ทรงทราบดี และทรงเห็นใจที่ได้ท างานจนสุดความสามารถให้ได้แผนที่ที่
ดี และถูกต้องทันสมัยที่สุด กรมแผนที่ทหารจึงรู้สึกซาบซึ้ง และมีความปลาบปลื้มใจทุกคร้ังที่ได้
เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้ทรงใช้แผนที่เพื่อประโยชน์ของราษฎรทั้งหลาย   จึงขอ
คัดกระแสพระด ารัสตอนหนึ่งซึ่ง    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้
พระราชทานสัมภาษณ์ในรายการวิทยุของจุฬาลงกรณ์   มหาวิทยาลัย และได้รับพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตให้เผยแพร่ในวันที่  5  ธันวาคม  2529 ซึ่งได้น ามาลงในวารสารแผนที่  ฉบับที่  2  ปี
ที่ 27   (ตุลาคม-ธันวาคม 2527)  เป็นบทความน า ดังกล่าว  (โครงการสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน      โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.   สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน. 
สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน, 2554, จาก http://kanchanapisek.or.th/ kp6/New/sub/book/book.php? 
book=12&chap=10&page=t12-10-infodetail07.html)   
 
2.3 หลักการส ารวจและท าแผนท่ี 
 2.3.1 การส ารวจโยงค่าพิกัดและค่าระดับ 
 2.3.1.1 วัตถุประสงค์   

   เพื่อหาค่าพิกัดหรือค่าระดับของหมุดหลักฐานที่สร้างขึ้นใหม่ในเขตงานซึ่ง
จะใช้เป็นค่าอ้างอิงส าหรับงานส ารวจท าแผนที่งานส ารวจทางด้านวิศวกรรม
และงานส ารวจเพื่อการก่อสร้างโครงการน้ัน 

           2.3.2  ลักษณะของงานและส่วนประกอบของงาน 
                 2.3.2.1  งานสร้างหมุดหลักฐานถาวร (MONUMENTING) 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=12&chap=10&page=t12-10-infodetail07.html
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 การเลือกท่ีตั้งหมุดหลักฐาน   
ต าแหน่งที่สร้างหมุดหลักฐาน ต้องพิจารณาเลือกต าแหน่งที่เหมาะสม 
เพื่อให้หมุดหลักฐานที่สร้างขึ้นให้มีความมั่นคงถาวร ข้อพิจารณาในการ
เลือกที่ ตั้งมีดังนี้ 
1. เป็นต าแหน่งที่มั่นคง   แข็งแรง   พื้นดินมีการอัดตัวแน่น 
2. เป็นต าแหน่งที่ยากแก่การท าลาย ควรเลือกสร้างในสถานที่ราชการ 

โรงเรียน  หรือบริเวณที่คาดว่าจะไม่มีการก่อสร้าง  ที่เป็นอุปสรรค
ในการใช้หมุดที่สร้างขึ้นไม่ควรสร้างหมุดหลักฐาน ถาวรบน
ไหล่ถนน เพราะอาจถูกท าลายได้ง่าย 

3. เป็นต าแหน่งที่เด่นชัดง่ายต่อการค้นหา 
4. หมุดคู่ที่สร้างขึ้นต้องไม่มีสิ่งอ่ืนมาบังแนวเล็ง ระยะระหว่างหมุด

ประมาณ 200–500 ม. 
5. กรณีของการสร้างหมุดหลักฐานเพื่อรังวัดพิกัดด้วยเคร่ืองรับ  

สัญญาณดาวเทียม ให้เลือกต าแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งจะต้องอยู่ใน
พื้นที่โล่งแจ้ง เพื่อให้สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียม ที่โคจรอยู่
บนท้องฟ้าได้ทุกทิศทาง 

 วัสดุและวิธีการสร้างหมุดหลักฐาน  
วัสดุที่สร้างหมุดหลักฐานส่วนใหญ่จะเป็นคอนกรีตที่มีส่วนผสมระหว่าง 
ปูน – ทราย – หิน เป็นอัตราส่วน 1 : 2 : 4  ส่วน วิธีการสร้างแบ่งได้เป็น 
3 ลักษณะ คือ 
1. น าวัสดุไปหล่อในภูมิประเทศณต าแหน่งที่เลือกตามลักษณะในข้อ 

2.3.2.1.1 
2. หล่อหมุดคอนกรีตตามแบบมาตรฐานของส านักส ารวจฯ ไว้   ก่อน

แล้วน าไปฝัง 
3. กรณีที่มีวัตถุธรรมชาติหรือสิ่งก่อสร้างที่มั่นคง เช่น บนยอด  เขาที่มี

ก้อนหินใหญ่ อาคารคอนกรีต หรือ คอสะพานรถไฟ สามารถใช้เป็น
ที่สร้างหมุดได้โดยสกัดลงไปให้ลึกประมาณ 3 – 5 นิ้ว เทคอนกรีต
และใช้หัวน๊อตเหล็กหรือหมุดทองเหลืองเป็น หัวหมุด 
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 แบบของหมุดหลักฐาน  
เพื่อให้หมุดหลักฐานถาวรของงานทุกชนิด และทุกหน่วยงานมีแบบ
มาตรฐานเดียวกัน จึงก าหนดแบบหมุดหลักฐานถาวรของส านักส ารวจ
ด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา เป็น 3 แบบ มีลักษณะรูปร่างและขนาด
ตาม ดังนี ้
-  หมุดหลักฐานถาวรแบบ ก.  

เป็นหมุดหล่อด้วยคอนกรีตสองชั้น ผิวหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มี
หัวเข็มไม้ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 3 1  ม. จ านวน 4 ต้น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่  2.17   แบบและขนาดของหมุดหลักฐานถาวร แบบ ก. 
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- หมุดหลักฐานถาวรแบบ ข.  
       เป็นหมุดหล่อด้วยคอนกรีต ผิวหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีหัวหมุด

ท าด้วยโลหะอยู่ตรงกลาง  ขนาดของหมุด 0.30  0.30  0.50 ม. 
ตอกเข็มไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   3  1 ม. จ านวน  4   ต้น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่  2.18   แบบและขนาดของหมุดหลักฐานถาวร แบบ ข. 

 

- หมุดหลักฐานถาวรแบบ ค , ค-1 
      เป็นหมุดหล่อด้วยคอนกรีต มี 2 ลักษณะ คือ 

                           1. หมุดท่อกลม   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.10  0.30 ม. 
                   2. หมุดสี่เหลี่ยม  ขนาด 0.15  0.15  0.30 ม. 
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รูปที่  2.19   แบบและขนาดของหมุดหลักฐานถาวร แบบ ค  , ค-1 
 

กรณีที่ไม่สามารถสร้างหมุดหลักฐานถาวรได้ ให้ใช้หมุดชั่วคราว 
(TBM : Temporary Bench   Mark ) ให้ใช้หมุดไม้ขนาด 1 1 
ยาว 10 – 20  ซม. หรือ ตะปูขนาด 3 ตอกลงบนพื้นดิน หรือ ผิว
ถนน ตามต าแหน่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

 หมายพยาน (REFERENCE  MARKS) 
เพื่อความสะดวกในการค้นหา หมุดหลักฐานถาวรแต่ละหมุด จะต้องมี
หมายพยานอย่างน้อย 2 แห่ง หมายพยานนี้อาจจะเป็นสิ่งก่อสร้างถาวร 
หรือวัตถุตามธรรมชาติที่เด่นชัด ซึ่งอยู่ใกล้หมุดในรัศมีประมาณ 30 ม. 
วัตถุหมายพยานเหล่านี้คาดว่าจะไม่ถูกท าลายหรือสูญหายไป เช่น ต้นไม้
ใหญ่ มุมบ้าน เสาธง และสามารถวัดระยะระหว่างหมุดกับหมายพยาน
ได้โดยตรง ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถหาต าแหน่งของหมุดโดยวิธีสกัดกลับ
ได้ ในกรณีที่หมุดหลักฐานถูกดินกลบหรือถูกท าลายไป 

 แบบแสดงรายละเอียดหมุดหลักฐาน  (DESCRIPTIONS) 
แบบแสดงรายละเอียดหมุดหลักฐาน  เป็นแบบบันทึกรายละเอียดที่ตั้ง
และข้อมูลที่ส าคัญของหมุดหลักฐาน  เพื่อให้สามารถค้นหาหมุด
หลักฐานนั้นได้ง่าย  ข้อความอธิบายรายละเอียดในแบบแสดงที่ตั้งหมุด
หลักฐานต้องสั้น   กะทัดรัด   มีใจความที่สมบูรณ์และเป็นแบบเดียวกัน  
ภาพสเก็ตที่ตั้งหมุดจะต้องชัดเจน มีรายละเอียดที่จ าเป็นส าหรับค้นหา
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หมุดเท่านั้น  เช่น  แสดงวัตถุถาวรที่มีลักษณะเด่นตามธรรมชาติ  การ
แสดงทิศทางต้องถูกต้อง  รายละเอียดในแบบประกอบด้วย 

1. ต าแหน่งทั่วไป ระบุบริเวณที่ตั้งของหมุด สถานที่ตั้งของหมุด ต าบล 
อ าเภอ จังหวัด  รวมทั้งเส้นทางในการเข้าถึงหมุด โดยเร่ิมจากจุดที่หา
ง่ายที่สุด 

2. ต าแหน่งที่แน่นอน ระบุวัตถุถาวรหรือกึ่งถาวรที่ใกล้เคียงที่สุด เช่น 
อาคารเรียน เสาธง ถังประปา  ต้นไม้ใหญ่  

3. ลักษณะของหมุดหลักฐาน เช่น เป็นหมุดหลักฐานถาวรแบบ ข. หมุด
สกัดบนก้อนหิน 

4. หมายพยาน แสดงลักษณะของหมายพยาน  ทิศทาง และระยะจาก
หมุดไปยังหมายพยาน 

5. หมุดคู ่ ให้แสดงต าแหน่งและทิศทางของหมุดคู่ไว้เพื่อสะดวกในการ
ใช้งาน  

  เมื่องานส ารวจของโครงการเสร็จลงแล้ว ให้ตรวจสอบ และ
เพิ่มเติมรายละเอียดข้อความต่างๆ ในแบบ สร.9 – 11 ให้สมบูรณ์ 
พร้อมทั้งท าบัญชีค่าพิกัดและ/หรือค่าระดับของหมุดทุกหมุด รวมทั้ง
แผนที่สารบัญแสดงต าแหน่งของหมุด และภาพถ่ายของหมุด แล้ว
รวบรวมส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เก็บเป็นหลักฐานไว้ใช้งาน
ต่อไป 

                 2.3.2.2 งานส ารวจโยงค่าพิกัด 

 งานรังวัดพิกัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 
                     เป็นวิธีการรังวัดเพื่อก าหนดต าแหน่งจากดาวเทียม จี พี เอส  (GPS : 

Global Positioning System) หรือระบบดาวเทียมอ่ืน โดยน าเคร่ืองรังวัด
ไปตั้งรับสัญญาณที่ต าแหน่งหมุดหลักฐาน หรือจุดที่ต้องการหาค่าพิกัด 
ตามเส้นโครงข่ายการรังวัดที่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า แล้วน าผลการรังวัด
มาประมวลผลและปรับแก้โครงข่าย ค่าพิกัดที่ค านวณได้ต้องมีค่าพิกัด
ทางยีออเดซี (Geodetic Coordinates) และค่าพิกัดกริด ยู ที เอ็ม (UTM : 
Universal Transverse Mercator) บนพื้นหลักฐานสากล WGS 84  
(World Geodetic System 1984) และบนพื้นหลักฐานอินเดียน 2518 
(Indian 1975 Datum) 
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 งานวงรอบ (Traverse) 
                   เป็นวิธีการรังวัด เพื่อค านวณหาพิกัดต าแหน่งของจุดต่างๆ โดยการวัด

มุมและวัดระยะที่เชื่อมต่อระหว่างจุดในลักษณะต่อเนื่องกัน ค่าพิกัดต้อง
ค านวณเป็นค่าพิกัดกริด ยู ที เอ็ม บนพื้นหลักฐานอินเดียน 2518 หรือพื้น
หลักฐาน WGS 84 

                 2.3.2.3 งานส ารวจโยงค่าระดับ (Spirit Levelling) 
                   เป็นวิธีการรังวัดเพื่อค านวณหาค่าระดับความสูง (ก าหนดสูง – ผท.ทหาร) 

ของหมุดหลักฐาน หรือจุดต่างๆซึ่งอ้างอิงกับพื้นระดับน้ าทะเลปานกลาง 
(รทก. : MEAN SEA LEVEL) โดยการวัดค่าต่างระดับต่อเนื่องจาก จุด ถึง 
จุด ด้วยกล้องระดับและไม้แบ่งส่วนม. 

       2.3.3 ชนิดของงาน 
 2.3.3.1 งานโยงค่าพิกัดด้วยวิธีการวงรอบชั้นท่ี 3 
          (1)  ข้อก าหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกต้อง 

 การวัดมุม 
 ใช้กล้องวัดมุมที่มีความละเอียด 1หรือดีกว่า กรณีที่ใช้กล้อง

วัดมุมอีเลคทรอนิคส์ต้องมีความละเอียด 20 หรือดีกว่า 
 จ านวนศูนย์ของการวัด 2 ศูนย์ 
 ความต่างของแต่ละศูนย์กับค่าปานกลางไม่เกิน 10 
 สถานีแรกและสถานีสุดท้ายของการวัดมุมต้องไม่เป็นหมุด

เดียวกัน 
 การวัดระยะ 

 ใช้เคร่ืองวัดระยะอิเลคทรอนิคส์ หรือโซ่ลานเหล็ก  (STEEL 
TAPE) 

 ความละเอียดของการวัดระยะ 1/7,500 หรือดีกว่า 
 การวัดอาซิมุทดาราศาสตร์  

 ท าการรังวัดอาซิมุท ทุก  30 – 40 มุม 
 จ านวนศูนย์ของการวัด  8 – 12 ศูนย์ 
 Probable Error  ของผลปานกลางไม่เกิน 5 
 จ านวนแก้ของมุมวงรอบเมื่อตรวจสอบกับค่าอาซิมุทไม่เกินมุม

ละ5หรือ15N (N  เป็นจ านวนมุม) 
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 ความคลาดเคลื่อนในการบรรจบทางต าแหน่ง  เมื่อปรับแก้มุม
แล้วไม่เกิน 1/5,000 

                           (2) การกรุยแนวและสร้างหมุดหลักฐาน 
 ค้นหาหมุดหลักฐานที่จะใช้ออกงานและเข้าบรรจบ ซึ่งเป็นหมุด

หลักฐานชั้นที่ 3 หรือชั้นที่สูงกว่า 
 กรุยแนวเส้นวงรอบจากหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้ว เข้าเขตโครง 

การพร้อมทั้งก าหนดต าแหน่ง ของหมุดวงรอบและต าแหน่งที่จะ
สร้างหมุดหลักฐานถาวร 

 สร้างหมุดหลักฐานถาวร 
 แบบ ข. เป็นคู่ทุกระยะ 4 – 5 กม. 
 แบบ ค. เป็นคู่ทุกระยะ 2 กม. 

 สร้างหมุดชั่วคราว (หมุดไม้) ทุกหมุดวงรอบ 
                         (3) การวัดมุมและวัดระยะ 

 วัดมุมทุกหมุดวงรอบ 
 วัดระยะระหว่างหมุดวงรอบ 
 วัดอาซิมุทดาราศาสตร์ เพื่อควบคุมทิศทางของเส้นวงรอบทุก 40 

มุม หรือน้อยกว่า 
                         (4) การค านวณ 

 ตรวจสอบค่ามุมและระยะให้อยู่ในเกณฑ์ตามข้อ 1.3.2.1 
 ค านวณค่าพิกัดในระบบพิกัด ยู ที เอ็ม 

 2.3.3.2  งานโยงค่าระดับ โดยวิธีการระดับชั้นท่ี 3 
                         (1) ข้อก าหนดเฉพาะและมาตรฐานความถูกต้อง 

 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 ใช้กล้องระดับดิจิตอล (Digital Level) ซึ่งมีก าลังขยายของ

กล้องส่อง ไม่น้อยกว่า 24 เท่า และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของการท าระดับไป – กลับ 2.0 มม./กม. หรือดีกว่า 

 ใช้ไม้แบ่งส่วนเมตร ชนิดแถบรหัส (Bar Code) มีหลอดระดับ
ฟองกลมประกอบ และเหล็กรองรับไม้แบ่งส่วนเมตร (Ground 
Plates) 
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 การปฏิบัติงานสนาม 
 ความยาวของสายการระดับ ไม่เกิน  40  กม. 
 ท าระดับเที่ยวเดียว (Single Run) ถ้าหมุดหลักฐานที่ใช้ออกงาน

และเข้าบรรจบ อยู่ห่างกันไม่เกิน 20 กม. ถ้าเกิน 20 กม.ให้ท า
ระดับแบบไป – กลับ 

 ถ้าไม่มีหมุดหลักฐานเข้าบรรจบ ให้ท าระดับแบบไป – กลับ  
โดยเดินระดับเที่ยว ท ากลับ ผ่านหมุดหลักฐานทุกหมุดของ
เที่ยวท าไป 

 แบ่งสายการระดับออกเป็นตอน ความยาวตอนละ 1 – 3 กม. 
 การอ่านค่าระดับให้อ่านทั้งสามสายใย  คือ สายใยบน  (U) 

สายใยกลาง (M) และสายใยล่าง (L) โดยให้ ผลบวกของสายใย
บนกับสายใยล่าง เทียบกับ 2เท่าของสายใยกลาง ต้องไม่เกิน 2 
มม. 

 ระยะไกลสุดระหว่างกล้องกับไม้ระดับ ไม่เกิน 100 ม. 
 หมุดออกงาน และหมุดบรรจบต้องไม่ใช่หมุดเดียวกัน 
 ความคลาดเคลื่อนระหว่างเที่ยวท าไปกับเที่ยวท ากลับ และใน

การเข้าบรรจบหมุดไม่เกิน 12 มม.K  (K= ระยะทางเป็น กม.) 
                        (2) การกรุยแนวและสร้างหมุดหลักฐาน 

 ค้นหาหมุดหลักฐาน การระดับชั้นที่ 3 หรือชั้นสูงกว่า เพื่อใช้ออก
งานและเข้าบรรจบ 

 กรุยแนวสายการระดับ และก าหนดต าแหน่งที่จะสร้างหมุดหลักฐาน 
 สร้างหมุดหลักฐานถาวร 

 แบบ ข. ทุกระยะ 4 – 5 กม. 
 แบบ ค. ทุกระยะ 2 กม. 

(3) การวัดระดับ 
 เคร่ืองมือ วิธีการวัด และค านวณปรับแก้ให้เป็นไปตามเกณฑ์

ก าหนดของงานระดับชั้นที่ 3 
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2.3.4  การส ารวจท าแผนท่ีทางพื้นดิน 
 2.3.4.1 การส ารวจเพื่อท าแผนท่ีมาตราส่วน 1 : 4,000 หรือ 1 : 5,000 เส้นชั้น                                           

 ความสูง ชั้นละ 0.25 - 1.00 ม.    
                                 (1) วัตถุประสงค์  

เพื่อส ารวจท าแผนที่รายละเอียด และระดับ ความสูงของภูมิประเทศ     
ในกรณีต่อไปนี้ 
 แผนท่ีบริเวณอ่างเก็บน้ า  

                         ซึ่งมีพื้นที่ผิวน้ าที่ระดับเก็บกักไม่เกิน 15 กม2            
 แผนท่ีภูมิประเทศโครงการขนาดเล็ก                 

เพื่อใช้ในการออกแบบแผนที ่
 (2) ลักษณะของงาน 

 การเตรียมงานเบื้องต้น 
 จัดหาแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 หรือใหญ่กว่า    มา  ก าหนด

ขอบเขตโครงการ  โดยก าหนดเป็นวง  วงหนึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 1 
 2 กม. โดยให้เส้นซอยยาว 1 กม. 

 ก าหนดขอบระวาง โดยการวางแนววงรอบสาย  หลัก ขนาด 2 
 4 กม. 

 จัดหาค่าพิกัดค่าระดับและหมายพยานของ หมุดหลักฐานใน
บริเวณใกล้เคียงเพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิง 

 พล็อตค่าพิกัด และค่าระดับของหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้ว
ลงในแผนที่ 

 จัดท าแผนที่สารบัญ (Index Map) มาตราส่วน  ตามความ
เหมาะสมเพื่อประกอบการเขียนแผนที่ และอุปกรณ์การส ารวจ
ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับงาน 

 2.3.4.2  การส ารวจงานวงรอบและงานระดับ 
 ท าการโยงค่าพิกัดและค่าระดับจากหมุดหลักฐานที่ทราบค่าแล้ว   ไปยัง

มุมขอบระวางที่ก าหนดไว้ตอนต้น จากนั้นให้วางแนววงรอบและแนว
ระดับสายหลัก ครอบคลุมพื้นที่กรอบนอก โดยวิธีการวงรอบและ
ระดับชั้นที่ 3 พร้อมฝังหมุดหลักฐานแบบ ข. คู่  ตามแนววงรอบสาย
หลัก ทุก 4 กม. 
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 วางแนววงรอบ และระดับสายรองตามขอบระวางที่ก าหนดไว้ ในข้อ
2.3.2.1 ให้เข้าบรรจบเป็นวงๆ ขนาด 1  2 กม. โดยวิธีการวงรอบชั้นที่ 
3 พร้อมฝังหมุดหลักฐานถาวรแบบ ค. ไว้เป็นคู่ทุกมุมของขอบระวาง   

 ก าหนดจุดและตอกหมุดไม้เพื่อออกเส้นซอยตามแนววงรอบขอบระวาง
ทุก ระยะ 80  ม. 

 วางแนวเส้นซอยให้ตั้งฉากกับเส้นขอบระวาง ด้วยเข็มทิศหรือกล้องวัด
มุม แล้ววัดระยะตามแนวเส้นซอย พร้อมทั้งปักหมุดไม้ทุกระยะ 40  ม. 

 วัดระยะความคลาดเคลื่อน  ของแนวเส้นซอยที่เข้าบรรจบหมุด ณ  ขอบ
ระวางตรงข้ามว่าเป็นระยะห่างเท่าใด  และบันทึกไว้เพื่อน ามาพล็อต
แนวเส้นซอย แล้ววัดระยะรวมสุดท้ายของเส้นซอยนั้น เพื่อค านวณหา
จ านวนแก้แต่ละจุดโดยวิธีเฉลี่ย ในการพล็อตจุดระดับของเส้นซอย 

 รังวัดระดับตามแนวเส้นซอยทุกระยะ 40 ม. โดยวิธีการระดับชั้นที่ 3 
ส าหรับกรณีท าแผนที่เพื่อใช้ในงานพัฒนาในแปลงนา ต้องรังวัดระดับ 
ณ จุดที่มีค่าระดับเปลี่ยนแปลงมากกว่า 25 ซม. ด้วย 

 2.3.4.3  การฝังหมุดหลักฐาน  
  ให้เป็นไปตามหลักการสร้างหมุดหลักฐาน ข้อ 2.3.2.1 และเพื่อป้องกันการ

ถูกท าลาย ถึงแม้ว่าจะเป็นหมุดหลักฐานมุมระวางก็ อนุโลมให้เลื่อนไปยัง
ต าแหน่งที่ปลอดภัยได้ เช่น คันนา หรือมุมเขตที่ดิน 

 2.3.4.4  การเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ 
 เก็บรายละเอียดพร้อมนามศัพท์ตามแนวทั้งสองข้างเส้นส ารวจ โดยวิธี

ออกฉากหรือส่องสกัดรายละเอียดต่อไปนี้ 
 อาคารส าคัญๆ เช่น สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน หมู่บ้าน ป่าช้า 

เจดีย์ สะพาน อาคารชลประทาน ฯลฯ 
 รายละเอียดทั่วไป เช่น ไร่ นา ป่า สวน ล าน้ า ล าห้วย หนอง บึง 

คลอง เขตหมู่บ้าน  เขตอุตสาหกรรม  ฯลฯ 
 ให้ใช้ภาพถ่ายประกอบในการลงรายละเอียด (ถ้ามี) 

 
2.4 การประยุกต์ใช้ GIS ส าหรับจัดท าแผนที่ 
          ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System (GIS) คือ การใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ในการน าเข้า จัดเก็บ จัดเตรียม ดัดแปลง แก้ไข วิเคราะห์ น าเสนอ และแสดงผลข้อมูล
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เชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย  GIS เป็นระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ หรือข้อมูลที่มีค่าพิกัดต าแหน่ง เป็น
การผสมผสานการท างานระหว่างกระบวนวิธีวิเคราะห์  ร่วมกับระบบฐานข้อมูลที่มีการอ้างอิงเชิง
พิกัด GIS จึงเป็นระบบของการให้ค าตอบเชิงพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ในการ
ด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ  GIS เป็นเคร่ืองมือที่มีประโยชน์ต่อการจัดการ การบริหารและวาง
แผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลทางด้านพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบการไหลเวียนของข้อมูล และการผสมผสาน
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อใช้เป็นข่าวสารที่มีคุณค่า 
          2.4.1 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
                องค์ประกอบที่ส าคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ดังรูปที่ 2.18 ) ซี่งประกอบด้วย 
                  1) ข้อมูล (Data) 
                  2)  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ (Hardware) 
                  3)  โปรแกรม หรือระบบซอฟต์แวร์ (Software) 
                  4)  ขั้นตอนการปฎิบัติงาน (Procedure) 
                  5)  บุคลากร (User) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.20 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

2.4.1.1 ข้อมูล (Data)  ข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในระบบสารสนเทศทั่วไป 
รวมทั้งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในระยะแรกฐานข้อมูลได้จัดเก็บโดยใช้
โปรแกรมกระดาษค านวณ (Spread Sheet) และพัฒนาเป็นระบบฐาน ข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ (Relational Database) และในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบ

บุคลากร 

ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

ข้อมูล 

โปรแกรม 

GIS ต่างๆ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
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ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object – Oriented Database) สิ่งที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล
ประกอบด้วย ข้อมูลตัวเลขและตัวอักษร ซึ่งข้อมูล 2 วิธีนี้ ไม่เพียงพอ
ส าหรับGIS ดังนั้นจ าเป็นต้องใช้วัตถุเชิงนามธรรมแทนสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่จริง 
โดยเรียกวัตถุเชิงนามธรรมว่า "ฟีเจอร์(Feature)” แบ่งเป็น 3 ชนิดได้แก่ จุด 
เส้น และพื้นที่ข้อมูลในระบบ GIS แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

                               (1) ข้อมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial Data) คือ  
ข้อมูลที่แสดงต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ (Geo-Referenced Data) 
ข้อมูล เชิงพื้นที่มี 2 ชนิด ได้แก่ ข้อมูลเวกเตอร์ (Vector Data) และ
ข้อมูลราสเตอร์ (Raster Data) 
 ลักษณะของข้อมูลเวกเตอร์ คือ ข้อมูลที่สร้างจากจุดพิกัด (X, Y) 

หากมีมากกว่า 1 จุดจะสามารถประกอบกันเป็นข้อมูลเส้นและมี
ทิศทาง ส าหรับข้อมูลพื้นที่จะประกอบด้วยจุดพิกัดอย่างน้อย 3 จุด 
เรียกข้อมูลลักษณะว่า “อ็อบเจกต์ (Object)”การท างานด้าน GIS 
ส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลเวกเตอร์ในการแสดงผลและการวิเคราะห์ 
เพราะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่กับฐานข้อมูลได้  ข้อมูล
เวกเตอร์มี 3 ประเภท (ดังแสดงในภาพที่ 1.1) ได้แก่ 

                                         1)   ข้อมูลจุด (Points) เช่น ที่ตั้งโรงเรียน ที่ตั้งหมู่บ้าน ที่ตั้ง
โรงพยาบาล ที่ตั้งของส านักงานเทศบาล เป็นต้น (ดังรูปที่ 
2.19) 

 
 

รูปที่ 2.21  ข้อมูลจุด (Points) 
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                                          2) ข้อมูลเส้น (Lines, Polyline, Arc) เช่น ถนน ทางรถไฟ ทางน้ า 
แนว ท่อประปา เป็นต้น (ดังรูปที่ 2.20) 

 
 

 
รูปที่ 2.22  ข้อมูลเส้น (Lines, Polyline, Arc) 

 
                                          3) ข้อมูลพื้นที่หรือขอบเขตพื้นที่ (Polygons, Boundary, Area, 

Region) เช่น ขอบเขตการปกครอง การใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
พื้นที่แหล่งน้ าสาธารณประโยชน์เป็นต้น (ดังรูปที่ 2.21) 

 

 
 

รูปที่ 2.23  ข้อมูลพื้นที่หรือขอบเขตพื้นที่ (Polygons, Boundary, Area, Region) 



39 
 

 ลักษณะของข้อมูลแบบราสเตอร์ คือ ข้อมูลที่แสดงเป็นลักษณะของ
ตารางสี่เหลี่ยมเล็ก ๆเรียกว่า "จุดภาพ" (Grid Cell หรือ Pixel) เรียง
ต่อเนื่องกันในแนวราบและแนวดิ่ง  สามารถอ้างอิงค่าพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ได้ ในแต่ละจุดภาพเก็บค่าไว้ 1 ค่า ตัวอย่างของข้อมูล
ราสเตอร์ ได้แก่ ภาพถ่ายดาวเทียม รูปถ่ายทางอากาศ ภาพที่ได้จาก
การสแกน (ดังรูปที่ 2.22) 

 

 
 

รูปที่ 2.24   ลักษณะของข้อมูลแบบราสเตอร์ 
 

                               (2) ข้อมูลอธิบายพื้นท่ีหรือข้อมูลลักษณะประจ า  คือ ส่วนของตาราง
ฐานข้อมูล เพื่ออธิบายข้อมูลเชิงพื้นที่ หรือเร่ืองราวที่สนใจจะเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูล ประกอบด้วยตัวแปรหรือฟิลด์และข้อมูลที่สัมพันธ์กับอ็อบ
เจกต์บนแผนที ่(ดังภาพที่ 2.2.3) 
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รูปที่ 2.25  ส่วนของตารางฐานข้อมูล เพื่ออธิบายข้อมูลเชิงพื้นที่ 
 

                     2.4.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ (Hardware)  เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่างๆ เรียกรวมกันว่า "ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware)" มีบทบาท
ส าคัญในการสนับสนุนกระบวนการท างานด้าน GIS ประกอบด้วย เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าเข้า เช่น Mouse,Digitizer, Scanner อุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูล เช่น แผ่นดิสเกต ซีดีรอม อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล เช่น Printer Plotter
ฯลฯ อุปกรณ์แต่ละชนิดจะมีหน้าที่ต่างกันออกไป ท าให้ระบบฮาร์ดแวร์
ทั้งหมดจะต้องมีสมรรถนะเพียงพอส าหรับการจัดเก็บและการจัดการข้อมูล
ที่มีปริมาณมาก รวมทั้งต้องมีความสามารถรองรับกับการท างานของ
ซอฟต์แวร์ได้ 

                     2.4.1.3  โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ (Program/Software)  โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ 
คือ ชุดค าสั่งที่มีหน้าที่ควบคุมการท างานต่างๆ  ของคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ทั้งหมด ใช้ในการจัดการระบบและสั่งงานต่าง ๆ เพื่อให้ระบบ
ฮาร์ดแวร์ท างาน หรือให้ฮาร์ดแวร์ท างานตามวัตถุประสงค์ โดยทั่ว ๆ ไป
ชุดค าสั่งของซอฟต์แวร์ GIS จะประกอบด้วย หน่วยของการน าเข้าข้อมูล 
การจัดเก็บข้อมูลและการจัดการข้อมูล หน่วยวิเคราะห์ การแสดงผลข้อมูล 
การแปลงไฟล์ข้อมูลและหน่วยการตอบโต้กับผู้ใช้งาน  สามารถแบ่งได้ 2 
ประเภท ได้แก่ โปรแกรมระบบ และโปรแกรมประยุกต์ 

                     2.4.1.4   บุคลากร (User/Peopleware)  บุคลากร คือ ผู้ใช้งาน GIS ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ใช้งานฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ จะต้องมีความเข้าใจในข้อมูลเชิงพื้นที่ มีความ
ช านาญในการใช้งานซอฟต์แวร์ ตลอดจนมีความรู้ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ เพื่อน า 
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GIS ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ฉะนั้นบุคลากรจึงเป็นส่วน
ส าคัญที่สุดในระบบ GIS 

                     2.4.1.5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)  ขั้นตอนการปฎิบัตงาน คือ การที่บุคล
หรือองค์กรนั้นๆ น าเอาระบบ GIS ไปใช้งาน ซึ่งกระบวนการหรือขั้นตอน
การท างานในแต่ละหน่วยงาน ในแต่ละเร่ือง จะมีวิธีการจัดการที่แตกต่าง
กันกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ฐานข้อมูล และ ผลลัพธ์ที่
ต้องการฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องเลือกวิธีการในการจัดการกับข้อมูลที่มีและ
ปัญหาต่างๆที่ให้เหมาะสมที่สุด ส าหรับของหน่วยงานนั้นๆ เอง 
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บทที่  3 
วิธีด าเนินการท าโครงงาน 

 

            จากการที่ผู้ศึกษา  มีความสนใจการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จัดท าแผนที่
กายภาพในพื้นที่เทศบาลต าบลหัวทะเล  โดยจะมีรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
 

3.1   เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  
        3.1.1   กล้องถ่ายภาพดิจิดอล 

        3.1.2  เคร่ืองระบบระบุต าแหน่งบนพื้นโลก (เคร่ือง GPS) 

        3.1.3  เคร่ืองค านวณ 

        3.1.4  แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ , แผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 

        3.1.5  ชุดส ารวจ , กล้องวัดมุม ,   กล้องระดับ ไม้ staff  
 

3.2   ขั้นตอนการท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Operation System) 
         ขั้นตอนการท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีการแสดงแผนผังขั้นตอนการท างาน
ดังรูปที่  3.1 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

รูปที่ 3.1   แผนผังขั้นตอนการท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

บุคลากร 

ส ารวจพื้นที่ น าเข้าข้อมูล
ข้อมูล 

การวิเคราะห์
ปัญหาหรือการ
ก าหนด
วัตถุประสงค์ 

การน าเสนอข้อมูล 

การปรับแก้ 
   ข้อมูล 
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          3.2.1   การวิเคราะห์ปัญหาหรือการก าหนดวัตถุประสงค์  การก าหนดวัตถุประสงค์ เป็น
ขั้นตอนแรกและส าคัญที่สุดในการด าเนินงานที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ทั้งนี้นักวิเคราะห์ GIS ต้องทราบวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก่อนการด าเนินงานใน
ขั้นตอนต่างๆ ว่าต้องการแก้ไขปัญหาอะไรและผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
วิเคราะห์คืออะไรและใครจะเป็นผู้น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในขั้นตอนต่อไป  

           3.2.2   ขั้นตอนการส ารวจพื้นที ่  เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องลงมือส ารวจข้อมูลในพื้นที่ก่อนที่
จะท างานในขั้นตอนต่อไปโดยที่จะมีรายละเอียดดังน้ี 

 3.2.2.1  การส ารวจโยงค่าพิกัดและค่าระดับ  ท าการส ารวจโดยการใช้เคร่ืองหาพิกัด
ดาวเทียมในการหาพิกัดของขอบเขตเทศบาลต าบลหัวทะเล ในพื้นที่จริง
เพื่อวางแผนในการส ารวจและก าหนดจุดที่ใช้เก็บค่าระดับเป็นวิธีการรังวัด 
ก าหนดต าแหน่ง พิกัดดาวเทียม จี พี เอส (GPS :  Global Positioning 
System) หรือระบบดาวเทียมอ่ืน โดยน าเคร่ืองรังวัดไปตั้งรับสัญญาณที่
ต าแหน่งหมุดหลักฐาน หรือจุดที่ต้องการหาค่าพิกัดตามเส้นโครงข่ายการ
รังวัด ที่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า  แล้วน าผลการรังวัดมาประมวลผลและ
ปรับแก้โครงข่ายโดยค่าพิกัดที่ค านวณ ได้ต้องมีค่าพิกัดทางยีออเดซี 
(Geodetic Coordinates)   และค่าพิกัดกริด ยู ที เอ็ม  (UTM : Univetsal 
Transverse Mercator) อยู่บนพื้นหลักฐานสากล  WGS 84 (World 
Geodetic System 1984) และบนพื้นหลักฐานอินเดีย 2518 (Indian 1975 
Datum) 

3.2.2.2  การส ารวจหาค่าระดับความสูงเพื่อท าแผนท่ี  ท าการส ารวจโดยการใช้
กล้องระดับในการหาค่าระดับความสูงเพื่อค านวณหาค่าระดับเส้นชันความ
ชัน โดยอ้างอิงจากหมุดค่าระดับมาตรฐานสากลของกรมโยธาธิการและผัง
เมืองบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  โดยก าหนดค่าความ
ละเอียดเส้นชันความชันที่ 1 เมตร (โยงหมุดระดับบริเวณลานจอดรถหน้า
ศาลากลาง มฐ.ผม-นม. 92 ค่าระดับความสูงเหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 
= 183.97077 เมตร) เพื่อท าแผนที่รายละเอียดและเส้นชั้นความสูงของภูมิ
ประเทศ ส าหรับใช้ในการพิจารณาวางโครงการ การพิจารณาความ
เหมาะสม การออกแบบเบื้องต้น ของระบบระบายน้ า  ท าการส ารวจระดับ
ความสูงของภูมิประเทศครอบคลุมพื้นที่โครงการ  เพื่อน ามาใช้ใน  การ 
พิจารณาก าหนดทิศทางการไหลของระบบการระบายน้ า   
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3.2.2.3  การส ารวจหาค่าระยะทางและพิกัดต่างๆเพื่อท าแผนท่ี  ท าการส ารวจโดย
การใช้เคร่ือง GPS เพื่อท าแผนที่รายละเอียดและ ส าหรับใช้ในการ
พิจารณาวางโครงการ การพิจารณาความเหมาะสม การออกแบบเบื้องต้น 
โดยท าการส ารวจรายละเอียดภูมิประเทศ  เช่น ล าน้ า,วัด, โรงเรียน, อาคาร
ส าคัญต่างๆ, ถนน เป็นต้น 

          3.2.3 การน าเข้าข้อมูล (Input)  ก่อนที่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์จะถูกใช้งานได้ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลจะต้องได้รับการแปลง ให้มาอยู่ในรูปแบบของข้อมูล
เชิงตัวเลข (digital format) เสียก่อน เช่น จากแผนที่กระดาษไปสู่ข้อมูลใน รูปแบบ
ดิจิตอลหรือแฟ้มข้อมูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้ในการน าเ ข้าเช่น 
Digitizer Scanner เป็นต้น เพื่อจัดท าแผนที่ดิจิทัลส าหรับการออกแบบ  การใช้
ประโยชน์ในที่ดิน   แนวทางสาธารณประโยชน์   ฯลฯ โดยใช้ชุด เค ร่ือง
ไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ   พร้อมชุดโปรแกรมประยุกต์    เฉพาะ
ทางด้านการคัดลอกและเขียนแบบทางวิศวกรรม     เพื่อท าการแปลงข้อมูลแผนที่ต้น
ร่างชนิดต่างๆ ที่เขียนด้วยมือ   หรือ  แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ดังรูปที่ 3.1  ให้เป็น
แผนที่ดิจิทัล  ที่สมบูรณ์ตามมาตรฐาน  
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                       รูปที่ 3.2    แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณเทศบาลต าบลหัวทะเล 
 

3.2.3.1  การจัดท าชั้นข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) มีความสามารถในการน าข้อมูลเชิงพื้นที่หลายๆ ชั้นข้อมูล (layers) มา
ซ้อนทับกัน (overlayเพื่อท าการวิเคราะห์ และก าหนดเงื่อนไขต่างๆ โดยใช้
คอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ หรือตามแบบจ าลอง (model) ต่างๆ ซึ่งอาจ
เป็นการเรียกค้นข้อมูลอย่างง่าย หรือซับซ้อน เช่น โมเดลทางสถิติ  หรือ
โมเดลทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ เน่ืองจากชั้นข้อมูลต่างๆ ถูกจัดเก็บโดย
อ้างอิงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ และมีการจัดเก็บอย่างมีระบบ และประมวลผล
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โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ จะเป็นชั้นข้อมูลอีก
ลักษณะหนึ่ง ที่แตกต่างไปจากชั้นข้อมูลเดิม   (ดังรูปที่ 3.2)   

 
 

 
 

รูปที่ 3.3  ชั้นข้อมูล ซ้อนทับกัน  
 

3.2.4 การปรับแก้ข้อมูล  เมื่อท าการ Digitize ข้อมูลออกเป็นชั้นๆแล้ว ก่อนที่จะน าเสนอ
ข้อมูลควรที่จะมีการปรับแก้ข้อมุลให้ตรงตามสภาพความเป็นจริงก่อน  โดยท าการ
พิมพ์ชั้นข้อมูลออกมาเป็นส่วนๆ จากนั้นจึงลงไปตรวจสอบจากพื้นที่จริงเพื่อที่จะได้
ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด 

3.2.5 การน าเสนอข้อมูล  ผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน าเสนอหรือแสดง
ผลได้ทั้งบนจอคอมพิวเตอร์ (monitor)ผลิตออกเป็นเอกสาร (แผนที่และตาราง) โดย
ใช้เคร่ืองพิมพ์ หรือ plotter หรือสามารถแปลงข้อมูลเหล่านั้นไปสู่ระบบการท างาน
ในโปรแกรมอ่ืนๆ ในรูปแบบของแผนที่ (map) แผนภูมิ (chart) หรือตาราง (table) 
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บทที่  4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาค้นคว้าเร่ืองการการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จัดท าแผนที่

กายภาพในพื้นที่เทศบาลต าบลหัวทะเล  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้  เก็บ
ข้อมูลไว้โดยแบ่งออกชั้นข้อมูลได้ดังนี้   
 ชั้นข้อมูลที่  1   ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง  

ชั้นข้อมูลที่  2   ชั้นข้อมูลเส้นชั้นความสูง  
ชั้นข้อมูลที่  3   ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
ชั้นข้อมูลที่  4    ชั้นข้อมูลการแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ 
ชั้นข้อมูลที่  5    ชั้นข้อมูลทางระบายน้ าสาธารณประโยชน์ 
ชั้นข้อมูลที่  6    ชั้นข้อมูลทางสาธารณประโยชน์ 
 

4.1 ชั้นข้อมูลท่ี  1   ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง 
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลขอบเขตการปกครอง  โดยได้ ก าหนดขอบเขตการ

ปกครองตามหลักเขต ดังรูปที่ 4.1 โดยจะมีค าบรรยายแนวเขตดังต่อไปนี้ 
 หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ตรงบริเวณสะพานรถไฟ (ทางรถไฟสายนครราชสีมา – หนองคาย) ฟาก
ตะวันออก ตรงจุดที่ติดกับล าตะคองใหม่ ฝั่งเหนือ บริเวณพิกัด SB 916581 โดย 

ทิศเหนือ จากหลักเขตที่1ตามแนวล าตะคองใหม่ ฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันออก ถึง
ถนนลาดยางตรวจคันคลองส่งน้ า ฟากตะวันออก ตามถนนลาดยางตรวจคันคลองส่งน้ าไปทางทิศ
เหนือ ระยะทาง 100 เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลตลาด
กับต าบลหัวทะเล ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ห่างจากถนนลาดยางตรวจคันคลองส่งน้ าไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 700 เมตร บริเวณพิกัด SB 924585 รวมระยะทางประมาณ 
950 เมตร  จากหลักเขตที่ 2 ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลตลาดกับต าบลหัวทะเล ไปทางทิศ
เหนือถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด SB  924586 รวม  ระยะทางประมาณ 100 เมตร จากหลัก
เขตที่ 3 ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลตลาด กับต าบลหัวทะเลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด SB  940592 รวมระยะทางประมาณ 1,700 เมตร จากหลักเขตที่ 
4 ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลตลาดกับต าบลหัวทะเลไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณพิกัด SB  940591 รวมระยะทางประมาณ 100 เมตร  จากหลักเขตที่ 5 ตามแนวเส้นแบ่งเขต
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ระหว่างต าบลตลาดกับต าบลหัวทะเลไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด SB  
945592 รวมระยะทางประมาณ 500 เมตร 
 ทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่  6  ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างต าบลตลาดกับต าบลหัว
ทะเลไปทางทิศใต้ ผ่านล าตะคองใหม่  ถึงหลักเขตที่  7 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด SB   945589  รวม
ระยะทางประมาณ 300 เมตร  จากหลักเขตที่  7  ตามแนวล าตะคองใหม่  ระยะขนานจากศูนย์กลาง
ล าตะคองใหม่ 200  เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ  ทางหลวง
ชนบทหมายเลข  นม.2084   (สายหัวถนน - พะไล)   ฟากตะวันออก  ตรงบริเวณกิโลเมตรที่ 3.239 
บริเวณพิกัด  SB 933584  รวมระยะทางประมาณ 1,250 เมตร จากหลักเขตที่ 8  ตามแนวทางหลวง
ชนบท หมายเลข  นม.2084  (สายหัวถนน – พะไล) ฟากตะวันออก ไปทางทิศใต้ ผ่านคลองส่งน้ า
ชลประทานถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณทางหลวงชนบท หมายเลข นม.2084 (สายหัวถนน – 
พะไล) มาบรรจบกับมุมร้ัววัดพะไล ด้านเหนือ ตรงที่บรรจบกับทางหลวงชนบท หมายเลข นม. 
2084 (สายหัวถนน – พะไล) ฟากตะวันออก ตรง กิโลเมตรที่ 4.210 บริเวณพิกัด SB 936574 รวม
ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร จากหลักเขตที่ 9 ตามแนวร้ัววัดพะไล ด้านเหนือ  ไปทางทิศ
ตะวันออก  ถึงหลักเขตที่  10  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณมุม  ร้ัวโรงเรียนบ้านพะไล  ด้านเหนือฝั่งตะวันออก  
บริเวณพิกัด  SB 940573 รวมระยะทางประมาณ 450 เมตร จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นเลียบตามแนว
ร้ัวโรงเรียนบ้านพะไล ด้านตะวันออก  ไปทางทิศใต้  ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 (สายราช
สีมา– จักราช) ตรงบริเวณกิโลเมตรที่ 3.985 เลียบตามถนนคอนกรีต 
 (ซอยเพชรมาตุคลา 30) ฟากตะวันออก เลียบตามแนวถนนลูกรัง ฟากตะวันออก ผ่านด้านหลังศูนย์
เคร่ืองจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยบริหารธุรกิจการท่องเที่ยว
นครราชสีมา เลียบตามร้ัวโรงเรียนบ้านหนองตาคง ด้านเหนือไปทางทิศตะวันตก ถึงหลัก เขตที่ 11 
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณร้ัวโรงเรียนบ้านหนองตาคง  ด้านใต้  ตรงจุดที่บรรจบกับ ทางหลวงชนบท 
หมายเลข นม.2196 (สายหนองตะคลอง – หนองม่วง) ตรงบริเวณกิโลเมตรที่ 3.612 บริเวณพิกัด  
SB 947543 รวมระยะทางประมาณ 3,100 เมตร 
 ทิศใต้  จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นเลียบตามแนวทางหลวงชนบท หมายเลข นม. 2196 (สาย
หนองตะคลอง –หนองม่วง) ฟากใต้ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 12 บริเวณพิกัด  SB 932546 
รวมระยะทางประมาณ 1,500 เมตร จากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นเรียบตามแนวถนนลูกรัง  ฟาก
ตะวันออกไปทางทิศใต้ ผ่านหมู่บ้านคุรุสภา ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสายลมเย็น ฟาก
เหนือ บริเวณพิกัด SB 933535 รวมระยะทางประมาณ 1,100 เมตร จากหลักเขตที่ 13 เป็น เส้นเลียบ
ตามแนวถนน  สายลมเย็น  ฟากเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ถึงหลักเขตที่  14 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
พิกัด SB 928531 รวมระยะทางประมาณ 650 เมตร จากหลักเขตที่ 14 เป็นเส้นเลียบตาม แนวถนน 
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ลูกรัง ฟากตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมแนวทาง
หลวงชนบท หมายเลข นม. 2196 (สายหนองตะคลอง-หนองม่วง) ฟากใต้ ตรงบริเวณกิโลเมตรที่ 
1.063 บริเวณพิกัด SB 921547 รวมระยะทางประมาณ 1.750 เมตร จากหลักเขตที่ 15 เป็นเส้นเลียบ
ริมทางหลวงชนบท หมายเลข นม. 2196  (สายหนองตะคลอง – หนองม่วง) ฟากใต้ ไปทางทิศ
ตะวันตก ถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 0.844 เลียบรั้วหมู่บ้านจัดสรรรุ่งนภาวิลล์ ไปทางทิศใต้ ทิศตะวันตก 
และทิศเหนือ จนจรดทางหลวงชนบท หมายเลข นม. 2196 (สายหนองตะคลอง-หนองม่วง)  ฟากใต้  
ตรงบริเวณกิโลเมตรที่  0.736  เลียบทางหลวงชนบท  หมายเลข  นม.  2196  (สายหนองตะคลอง -
หนองม่วง) ไปทางทิศตะวันตก ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 224 (สายราชสีมา – โชคชัย) 
ตรงบริเวณกิโลเมตรที่ 2.580 เลียบถนนทางเข้าหมู่บ้านรุ่งอรุณวิลล์ ฟากใต้ถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่ง
ตั้งอยู่บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านรุ่งอรุณวิลล์ ฟากใต้ตรงจุดที่ห่างจากปากทางเข้าหมู่บ้าน ระยะทาง 
190 เมตร บริเวณพิกัด SB 910543 รวมระยะทางประมาณ 2,550 เมตร หลักเขตที่  
16 เป็นเส้นเลียบริมร้ัวหมู่บ้านจัดสรรเพียงใจปาร์ค  ไปทางทิศใต้  ถึงหลักเขตที่  17  ซึ่งตั้งอยู่
บริเวณริมร้ัวหมู่บ้านจัดสรรรุ่งอรุณวิลล์ บริเวณพิกัด SB 910539 รวมระยะประมาณ 400 เมตรจาก
หลักเขตที่ 17 เลียบริมร้ัวบ้านจัดสรรรุ่งอรุณวิลล์ ไปทางทิศตะวันตกและทิศเหนือ  ถึงหลักเขตที่  
18  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมร้ัวหมู่บ้านจัดสรรรุ่งอรุณวิลล์  ด้านตะวันตก บริเวณพิกัด SB 908541 รวม
ระยะทางประมาณ 300 เมตร 
 ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 18 ตามแนวเขตทหารไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลัก
เขตที่ 19 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณริมร้ัววัดป่าศรัทธารวม ด้านตะวันตก บริเวณพิกัด SB 897546 รวม
ระยะทางประมาณ 1,300 เมตร  จากหลักเขตที่ 19 ตามแนวเขตวัดป่าศรัทธารวม ไปทางทิศเหนือ ถึง
หลักเขตที่ 20 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของต าบลโพธิ์กลาง และเขตเทศบาลนครนครราชสีมา บริเวณ
พิกัด SB 895554 รวมระยะทางประมาณ 950 เมตรจากหลักเขตที่ 20 เป็นเส้นตรงไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านแปลงที่ดิน เลขที่ 796 ระวาง 8854 – 8 ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
224 (ตอนนครราชสีมา – โชคชัย) ตรง กม. 0.973 ถึงหลักเขตที่ 21 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่ห่างจาก
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 (ตอนนครราชสีมา – โชคชัย) ตามแนวตั้งฉากระยะ 500 
เมตร บริเวณพิกัด SB 908559 รวมระยะทางประมาณ 1,400 เมตร จากหลักเขตที่ 21 เป็นเส้นขนาน
กึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 (ตอนนครราชสีมา – โชคชัย) ระยะขนาน 500 เมตร ไป
ทางทิศเหนือ ผ่านบ่อบ าบัดน้ าเสียบึงทะเล ผ่านทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอน
นครราชสีมา-ขอนแก่น) ตรง กม.268.175 ถึงหลักเขตที่ 22 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณริมทางรถไฟสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนนครราชสีมา – ขอนแก่น) ฟากใต้ บริเวณพิกัด SB 906568 รวม
ระยะทางประมาณ 1 , 000  เมตร  จากหลัก เขตที่  22  เป็น เส้น เลี ยบ ริมทางรถไฟสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนนครราชสีมา-ขอนแก่น) ฟากใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จน
บรรจบหลักเขตที่ 1 รวมระยะทางประมาณ 1,700 เมตร 
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รูปที่ 4.1 แผนที่แนวเขตการปกครองของเทศบาลต าบลหัวทะเล 
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4.2    ชั้นข้อมูลท่ี  2   ชั้นข้อมูลเส้นชั้นความสูง  
ผู้ศึกษาใช้กล้องระดับในการหาค่าระดับความสูงเพื่อค านวณหาค่าระดับเส้นชั้นความชั้นซึ่ง

เมื่อน าไปข้นรูปจะได้รายละเอียดดังรูปที่ 4.2 โดยอ้างอิงจากหมุดค่าระดับมาตรฐานของกรมโยธาธิ
การและผังเมืองบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาโดยก าหนดค่าความละเอียดเส้นชันความ
ชันที่ 1 เมตร (โยงหมุดระดับบริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลาง มฐ.ผม -นม. 92 ค่าระดับความสูง
เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง = 183.97077 เมตร) จะได้ข้อมูลคือสภาพพื้นที่เทศบาลต าบลหัวทะเล
มีลักษณะลาดเอียง  โดยเร่ิมตั้งแต่บริเวณเนินถนนทางหลวงหมายเลข 224  หน้าป่าช้าจีน ลาดเอียง
มาทางบริเวณทางรถไฟสายนครราชสีมา – อุบลราชธานี  โดยมีระดับความสุงของพื้นที่ประมาณ 
180 -200 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล และอีกทิศทางนงึมาจากเทศบาลนครนครราชสีมา จะไหลไปยัง
บริเวณที่ต่ าซึ่งจะเป็นที่รองรับน้ า  โดยเฉพาะบริเวณบึงทะเลที่เป็นที่รวบรวมน้ าเสียชั่วคราว เมื่อ
ผ่านการบ าบัดก็จะไหลตามทางรถไฟไปทางต าบลมะเริง และจะไปสุดลงที่ล ามูลที่อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติต่อไป 

 

 
รูปที่ 4.2  แผนที่แสดงเส้นชั้นความสุง ของเขตพื้นที่เทศบาลต าบลหัวทะเล 
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4.3 ชั้นข้อมูลท่ี  3   ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 
             การวางผังเมืองรวมและการจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน การวางผังเมืองรวมเมือง
นครราชสีมา พ.ศ. 2547 นั้นจัดท าเป็น แผนผัง ประกอบไปด้วยนโยบายและโครงการ รวมทั้ง
มาตรการควบคุมโดยทั่วไปเช่นแนวเขตแนวเขตของเขตทางต่างๆ หรือพื้นที่การใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินประเภทต่างๆ  เพื่อใช้เป็น แนวทางในการพัฒนา และการด ารงรักษาเมือง และบริเวณที่
เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม และการขนส่ง การ
สาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง การ
บังคับใช้ผังเมืองรวม จึงตราเป็นกฎกระทรวง อีกทั้งจัดท าขึ้นเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจและโครงข่ายบริการสาธารณะ ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ออกเป็น 11 ประเภท ได้แก่ (1) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (2) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นปานกลาง  (3) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก   (4)  ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า (5)  ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  (6)  ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (7)  ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (8)  
ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา (9) ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  (10)  ที่ดินประเภทสถาบันราชการ 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  (11)  ที่ดินประเภทโครงการคมนาคมและขนส่ง  ดังรูปที่ 4.1 

แต่จากการที่ส ารวจและได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยพิจารณาจาก
แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทและท้ายโครงการคมนาคมขนส่งท้ายกฏ
กระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พ.ศ.2547 (รูปที่ 4.3 และ 4.4 )  พบว่าการใช้
ที่ดินในเขตเทศบาลต าบลหัวทะเลซึ่งมีพื้นที่โดยรวมประมาณ 15.59 ตารางกิโลเมตรนั้น พื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่อยู่อาศัย ถึง ร้อยละ 85 พื้นที่ประเภทสถานที่ราชการ  การสาธารณูประโภคและ
สาธารณูปการร้อยละ 10  และพื้นที่ประเภทสถาบันศาสนาร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมดตามล าดับ                       
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้จากการศึกษาคร้ังนี้มีความเป็นจริงมากกว่าที่อยู่ในส่วนผังเมือง
รวมเมืองนครราชสีมาโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และสภาพการใช้ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 
โดยกรมพัฒนาที่ซึ่งในการจ าแนกประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละ
โครงการ  ขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์และการน าไปใช้ประโยชน์ โดยการศึกษาคร้ังนี้  ผู้ศึกษาได้ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชณ์ในที่ดินจะมีพื้นที่ส่วนพักอาศัยกับพื้นที่เกษตรกรรมร้อยละ
เท่าๆกัน 
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                                     แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ทีด่ินตามทีไ่ด้จ าแนกประเภท 

และโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา   พ.ศ. 2547 

มาตราส่วน 1 : 60,000 

 
 
1. เขตสีเหลือง                         ที่ดินประเภทที่อยูอ่าศัยหนาแน่นน้อย                                                         (บริเวณหมายเลข 1.1-1.26) 
2. เขตสีส้ม                              ที่ดินประเภทที่อยูอ่าศัยหนาแน่นปานกลาง                                                 (บริเวณหมายเลข 2.1-2.25) 
3. เขตสีแดง                             ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยูอ่าศัยหนาแน่นมาก                             (บริเวณหมายเลข 3.1-3.35) 
4. เขตสีม่วง                             ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า                                                   (บริเวณหมายเลข 4.1-4.4) 
5. เขตสีม่วงอ่อน                     ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ                                                           (บริเวณหมายเลข 5.1-5.3) 
6. เขตสีเขียว                            ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม                                                          (บริเวณหมายเลข 6.1-6.15) 
7. เขตสีเขียวอ่อน                    ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (บริเวณหมายเลข 7.1-7.14) 
8. เขตสีเขียวมะกอก                ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา                                                                   (บริเวณหมายเลข 8.1-8.2) 
9. เขตสีเทาอ่อน                      ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา                                                                       (บริเวณหมายเลข 9.1-9.4) 
10. เขตสีน้ าเงิน                       ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ        (บริเวณหมายเลข 10.1-10.41) 
11. เขตสีชมพู                          ที่ดินประเภทโครงการคมนาคมและขนสง่                                                (บริเวณหมายเลข 11) 

รูปที่ 4.3  แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทและท้ายโครงการคมนาคม ขนส่ง                                 
ท้ายกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พ.ศ.2547 
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รูปที่ 4.4     แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทและท้ายโครงการคมนาคมขนส่ง                          
ท้ายกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พ.ศ.2547 (ขยายบริเวณ 
เทศบาลต าบลหัวทะเล) 

                 
แต่ถ้าหากพิจรณาจากแผนผังการใช้ประโยชณ์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทและท้าย

โครงการคมนาคมขนส่งท้ายกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พ.ศ.2547 (รูป
ที่ 4.3และ 4.4 )  พบว่าการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลต าบลหัวทะเลซึ่งมีพื้นที่โดยรวมประมาณ 15.59 
ตารางกิโลเมตรนั้น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่อาศัย ถึง ร้อยละ 85 พื้นที่ประเภทสถานที่ราชการ  
การสาธารณูประโภคและสาธารณูปการร้อยละ 10  และพื้นที่ประเภทสถาบันศาสนาร้อยละ 5 ของ
พื้นที่ทั้งหมด ซึ่งประเภทการใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรมจะเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
เหมาะสมส าหรับเทศบาลต าบลหัวทะเล  แต่ทั้งนี้หลักการการใช้ที่ดินของกรมโยธาธิการและผัง
เมือง จ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในการศึกษาในอนาคต ท าให้จ าแนกประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินพื้นที่เขตหัวทะเลเป็นพื้นที่อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะรองรับการขยายตัวจาก
เทศบาลนครนครราชสีมาที่นับวันยิ่งขยายตัวมากขึ้นทุกปี  จนท าให้ปัจจุบันเทศบาลต าบลหัวทะเลก็
มีการขออนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งจะดูได้จากสถิติการขออนุญาตก่อสร้าง ตามตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1   สถิติการขออนุญาตก่อสร้างประจ าปี 2550 - 2554 
ประจ าปี ราย 

2551 254 
2552 268 
2553 284 
2554 297 

 

 
4.4 ชั้นข้อมูลท่ี  4  ชั้นข้อมูลแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ 

ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลหัวทะเล
โดย จะแบ่งแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ออกเป็น 3 ประเภท โดยแต่ละประเภทมีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2   ประเภทและรายละเอียดแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ 
ล าคลองสาธารณประโยชน์  จ านวน 2  สาย คลองซอยย่อยชลประทาน จ านวน 1  สาย 

1.สายล าตะคลองใหม่ 
2. สายล าตะคลองเก่า 

1. สายหมู่ 7  บ้านหัวถนน – หมู่ 6 บ้านพะไล 

บ่อน้ าสาธารณประโยชน์  จ านวน 12  บ่อ 
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รูปที่ 4.5  แผนทีแ่หล่งน้ าสาธารณประโยชน์ของเทศบาลต าบลหัวทะเล 
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4.5 ชั้นข้อมูลท่ี  5    ชั้นข้อมูลทางระบายน้ าสาธารณประโยชน์ 
             ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบายน้ าสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตเทศบาลต าบล
หัวทะเลมีรางระบายน้ า   อยู่จ านวน  114  สาย มีท่อระบายน้ าจ านวน  85  สาย 

 
 

 
 

รูปที่ 4.6  แผนทีท่างระบายน้ าสาธารณประโยชน์ของเทศบาลต าบลหัวทะเล 
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4.6 ชั้นข้อมูลท่ี  6   ชั้นข้อมูลทางสาธารณประโยชน์ 
             ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลหัวทะเลมี
อยู่จ านวน 332 สาย ตามรูปที่ 4.8 โดยได้แบ่งข้อมูลออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

4.6.1  ทางสาธารณประโยชณ์ประเภทคอนกรีต  
ในเทศบาลต าบลหัวทะเลมีถนนสาธารณประโยชน์โดยส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีต  ซึ่ง

ปัจจุบันมีทางสาธารณประโยชน์ประเภทคอนกรีตอยู่ทั้งสิ้น 258 สายทาง 
4.6.2  ทางสาธารณประโยชน์ประเภทลาดยาง   
ในเทศบาลต าบลหัวทะเลมีถนนสาธารณประโยชน์ โดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นถนนที่ได้รับ

การถ่ายโอนมาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ทางหลวงชนบทหรือส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทเดิมเป็น
ต้น  ซึ่งปัจจุบันมีทางสาธารณประโยชน์ประเภทลาดยางอยู่ทั้งสิ้น  17  สายทาง 
             4.6.3  ทางสาธารณประโยชณ์ประเภทดินลูกรังหรือหินคลุก   

ในเทศบาลต าบลหัวทะเลมีถนนสาธารณประโยชน์ประเภทดินลูกรังหรือหินคลุก  ปัจจุบัน
มีอยู่ทั้งสิ้น 22 สายทาง 

4.6.4  ทางสาธารณประโยชน์ประเภทดินเดิม   
ในเทศบาลต าบลหัวทะเลมีถนนสาธารณประโยชน์ที่ยังไม่ได้รับการเข้าด าเนินการก่อสร้าง

ใดๆ เลย ซึ่งปัจบันเป็นทางสาธารณประโยชน์ประเภทดินเดิม  ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 34  เส้นทาง 
จากการศึกษาครั้งน้ี จะท าให้เราทราบจ านวนสายทางที่มีอยู่ในเขตเทศบาลต าบลหัวทะเล และยังท า
ให้ทราบอีกด้วยว่ายังมีทางสาธารณประโยชน์อีกหลายเส้นทางที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็น
ถนนที่มีมาตรฐาน  ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลทางสาธารณประโยชน์ทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลหัวทะเล
แล้ว  เราควรที่จะต้องท าทะเบียนประวัติของสายทางแต่ละเส้น โดยด าเนินการจัดบันทึกลงใน
แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนประวัติโครงการก่อสร้างบูรณะและซ่อมสร้างถนน ซึ่งบันทึกที่ได้ก็จะ
น าไปจัดท าแผนการตรวจสอบถนนประจ าปี  เพื่อที่จะได้มีการตรวจสอบถนนทุกปี  ว่ามีการช ารุดหรือ
ต้องด าเนินการซ่อมแซมช่วงใด  อีกทั้งยังสามารถจัดล าดับความส าคัญในการซ่อมบ ารุงรักษาสายทาง
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนท่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที  ซึ่งจะท าให้สายทาง
ในเขตต าบลหัวทะเลได้รับการดูแลให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกตลอดไป  แต่ทั้งนี้ สายทางทุก
เส้นควรที่จะมีชื่อของสายทางหรือรหัสสายทางเสียก่อนจึงจะง่ายต่อการสืบค้น  สามารถวางแผนจัดท า
งบประมาณในการซ่อมบ ารุงรักษาทาง  
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รูปที่ 4.7  แผนทีท่างสาธารณประโยชน์ของเทศบาลต าบลหัวทะเล 
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บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาค้นคว้าเร่ืองการการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จัดท าแผนที่

กายภาพในพื้นที่เทศบาลต าบลหัวทะเล  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ในคร้ังนี้ผู้ศึกษาได้  
สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ไว้ดังนี้ 

 
5.1 จากข้อมูลขอบเขตการปกครอง 

5.1.1  สรุปผลการศึกษา 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในส่วนขอบเขตการปกครอง สรุปได้ว่าเทศบาลหัวทะเลมี

หลักแนวเขตอยู่ 22 หลัก มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลตลาด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  

      ทิศใต ้   ติดต่อกับ ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลมะเริง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลโพธิ์กลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
5.1.2 อภิปรายผล 
จากการศึกษา จะเห็นได้ว่าอาคารก่อสร้างไว้ตั้งแต่สมัยก่อนหรือที่ดินที่ก าหนดต าแหน่งไว้

ตั้งแต่สมัยก่อนนั้นเมื่อตรวจสอบดู  จะพบว่าอาคารหรือที่ดินบางแห่งนั้นพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่
มากมายหลายจุด    

5.1.3 ข้อเสนอแนะตามผลการศึกษา  
  เนื่องจากมีพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่มากมายหลายจุด  ในการท าให้มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย  
อย่างเช่น การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การออกบ้านเลขที่  ดังนั้น
ควรจะด าเนินการจัดท าแผนที่แนวเขตให้ชัดเจนและด าเนินการประสานงานกับต าบลหรือพื้นที่
ข้างเคียงและประชาชนที่อาศัยอยุ่ในพื้นที่ทับซ้อนนั้น ว่าจะยอมรับในส่วนของพื้นที่ได้จัดท าขึ้นมา
หรือไม่  
 
5.2 จากข้อมูลเส้นชั้นความสูง 

5.2.1  สรุปผลการศึกษา 
ผู้ศึกษาใช้กล้องระดับในการหาค่าระดับความสูงเพื่อค านวณหาค่าระดับเส้นชั้นความชั้น

โดยอ้างอิงจากหมุดค่าระดับมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
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นครราชสีมาโดยก าหนดค่าความละเอียดเส้นชันความชันที่ 1 เมตร (โยงหมุดระดับบริเวณลานจอด
รถหน้าศาลากลาง มฐ.ผม-นม. 92 ค่าระดับความสูงเหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง = 183.97077 
เมตร) จะได้ข้อมูลคือสภาพพื้นที่เทศบาลต าบลหัวทะเลมีลักษณะลาดเอียง  โดยเร่ิมตั้งแต่บริเวณ
เนินถนนทางหลวงหมายเลข 224  หน้าป่าช้าจีน ลาดเอียงมาทางบริเวณทางรถไฟสายนครราชสีมา 
– อุบลราชธานี  โดยมีระดับความสุงของพื้นที่ประมาณ 180 -200 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล   

5.2.2 อภิปรายผล 
เทศบาลต าบลหัวทะเลนั้นมีความหลากหลายของเส้นชั้นความสูงคือจะมีทั้งพื้นที่ต่ าและ

พื้นที่สูงซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วบริเวณที่ต่ านี้จะเป็นที่พื้นที่รองรับน้ าก็จะเป็นบริเวณบึงทะเลซึ่งเป็น
แหล่งบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลนครนครรราชสีมา แต่เมื่อพิจารณาพื้นที่โดยรอบเทศบาลต าบลหัว
ทะเลโดยเฉพาะทิศไต้กับทิศตะวันตกจะเป็นพื้นที่ๆสูง ดังนั้นในฤดูน้ าหลาก จะไหลมาจากทิศไต้ 
คือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวศาลา ไหลผ่านสามแยกหัวทะเล ผ่านหมู่บ้านมงคลชัย 
นิเวศน์  ซึ่งจะท าให้บริเวณ 2  จุดดังกล่าวเกิดปัญหาน้ าท่วมตลอดเวลา 

5.2.3 ข้อเสนอแนะตามผลการศึกษา  
   ในกรณีนี้ควรพิจารณาว่าจุดใดเป็นเส้นทางขวางทางน้ าเส้นทางไหนน้ าไหลผ่านก็ควรที่จะ
ด าเนินการลอกคูคลองระบายน้ าหรือจัดวางท่อระบายน้ าเพื่อให้น้ าไหลผ่านได้สะดวกจะช่วย
บรรเทาปัญหาน้ าท่วมได้ 
 
5.3 จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 

5.3.1 สรุปผลการศึกษา 
 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชณ์ในที่ดินโดยพิจรณาจากแผนผังการใช้
ประโยชณ์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทและท้ายโครงการคมนาคมขนส่งท้ายกฏกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พ.ศ.2547 (รูปที่ 4.2และ 4.3 )  พบว่าการใช้ที่ดินในเขต
เทศบาลต าบลหัวทะเลซึ่งมีพื้นที่โดยรวมประมาณ 15.59 ตารางกิโลเมตรนั้น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่อยู่อาศัย ถึง ร้อยละ 85 พื้นที่ประเภทสถานที่ราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ร้อยละ 10  และพื้นที่ประเภทสถาบันศาสนาร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมดตามล าดับ 

5.3.2 อภิปรายผล  
แต่จากที่ลงพื้นที่จริงนั้น จะพบว่าในเขตเทศบาลต าบลนั้นมีพื้นที่อยู่อาศัยเพียงร้อยละ 50

เท่านั้น ที่เหลือเป็นพื้นที่เกษตรกรรมร้อยละ 35 ที่ประเภทสถานที่ราชการ  การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการร้อยละ  10  และพื้นที่ประเภทสถาบันศาสนาร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมดตามล าดับ   
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5.3.3 ข้อเสนอแนะตามผลการศึกษา 
ถ้าพิจารณาตามความเป็นจริงจากแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท

และท้ายโครงการคมนาคมขนส่งท้ายกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พ.ศ.
2547 (รูปที่ 4.1 และ 4.2 )  พบว่าพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นในอนาคตบริเวณที่เป็นทางน้ า
ไหลผ่านในทิศตะวันออก  ถ้ามีการสร้างที่อยู่อาศัยก็ต้องมีการถมดินเพื่อปลูกสร้างก็จะท าให้เกิด
การขวางทางน้ าขึ้น  ดังนั้นควรพิจารณาแนวเขตที่เขตที่พื้นที่น้ าไหลผ่านนั้นควรที่จะกันแนวเขต
เพิ่มขึ้นด้วย 
 

5.4 จากข้อมูลการแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ 
5.4.1 สรุปผลการศึกษา 
ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลหัวทะเลมี

แหล่งน้ าในส่วนที่เป็นแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์มีดังนีล้ าคลองสาธารณประโยชน์  อยู่  2 สาย    มี
บ่อน้ าสาธารณประโยชน์อยู่   12 บ่อ มีคลองซอยย่อยชลประทาน อยู่จ านวน  1   สาย นอกนั้นเป็น
แหล่งน้ าของเอกชน 

5.4.2 อภิปรายผล  
จากผลการศึกษาแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์มีอยู่เพียงพอกับความต้องการประชาชน และ

ปัจจุบันเทศบาลเทศบาลต าบลหัวทะเลได้อุดหนุนงบประมาณให้ประปาส่วนภูมิภาคในการก่อสร้าง
โรงผลิตน้ าประปาบริเวณหลังวัดหนองสองห้อง พร้อมทั้งอุดหนุนงบประมาณในการขยายเขต
น้ าประปาหมู่บ้านพร้อมกันนี้จึงท าให้น้ าประปาในเขตเทศบาลต าบลหัวทะเลบรรเทาความ
เดือดร้อนได้ ในส่วนของคลองน้ าสาธารณประโยชน์ มีสภาพที่ตื้นเขิน อีกทั้งยังมีการรุกไปในเขต
ล าคลองสาธารณประโยชน์  ท าให้เมื่อฤดูน้ าหลาก จะเกิดน้ าท่วมบริเวณนี้ท าให้เกิดความเดือดร้อน
แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก 

5.4.3 ข้อเสนอแนะตามผลการศึกษา 
เห็นควรด าเนินการขุดลอกบ่อน้ าสาธารณประโยชน์เดิมเพื่อสามารถเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์

ในเวลาที่ประปาส่วนภูมิภาคผลิตน้ าประปาไม่ทัน ในส่วนของล าคลองสาธารณประโยชน์  เห็นควร
ด าเนินการขุดลอกก่อนที่จะถึงฤดูน้ าหลาก  และเห็นควรด าเนินการบังคับใช้กฏหมายแก่ผู้ที่รุกไป
ในเขตล าคลองสาธารณประโยชน์  เพื่อป้องกันน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก 
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5.5 จากข้อมูลทางระบายน้ าสาธารณประโยชน์ 
5.5.1 สรุปผลการศึกษา 

            ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลทางระบายน้ าสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลหัว
ทะเล  มีทางระบายน้ าสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลหัวทะเลมีรางระบายน้ า  อยู่
จ านวน  114  สาย มีท่อระบายน้ าจ านวน  85  สาย 

5.5.2 อภิปรายผล 
จากการศึกษามีรางและท่อระบายน้ าหลายสายที่ได้ก่อสร้างไปแล้วแต่ยังไม่สามารถระบาย

น้ าได้เต็มประสิทธิภาพ  เน่ืองจากบางสายทางยังไม่มีท่อเมน หรือบางสายทางอาจมีท่อเมนแต่ขนาด
เล็กจนไม่สามารถระบายน้ าได้เต็มประสิทธิภาพ  และปัญหาส าคัญสุดบางสายทางไม่มีทางระบาย
น้ าสาธารณประโยชน์อยู่เลย เนื่องจากบางเส้นยังไม่ได้ท าการส ารวจ เป็นเพราะเมื่อก่อนพฤติกรรม
ชาวบ้านจะด าเนินการต่อท่อระบายน้ าทิ้งลงสู่ที่ว่างเปล่า แต่ปัจจุบันรอบๆบริเวณมีการถมดินเพื่อ
ก่อสร้างอาคารต่างๆ ท าให้ชาวบ้านไม่สามารถระบายน้ าได้เนื่องจากยังไม่มีรางสาธารณะประโยชน์ 

5.5.3 ข้อเสนอแนะตามผลการศึกษา 
           เมื่อได้แผนที่ๆสมบูรณ์แล้วจะได้รู้ว่ามีท่อเมนอยู่หรือปล่าวจากถ้าไม่มีควรส ารวจท า
โครงการวางท่อระบายน้ าท่อเมน แต่ถ้ามีแล้วก็ควรส ารวจเส้นทางย่อยต่อไปเพื่อด าเนินการก่อสร้าง
ต่อไป 
                         
5.6 จากข้อมูลทางสาธารณประโยชน์ 

5.6.1 สรุปผลการศึกษา 
 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสาธารณประโยชณ์ในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลหัวทะเล
มีอยู่จ านวน    332 สาย  

5.6.2 อภิปรายผล 
จากการศึกษา จะเห็นได้ว่าจากแผนที่เดิมนั้นบางเส้นยังไม่มีในแผนที่  บางเส้นยังไม่ได้

ระบุว่าชื่ออะไรทาง ท าให้การสืบค้นเส้นทางบางคร้ังเป็นไปด้วยความล าบากกว่าจะค้นหาได้  ดัง 
นั้น  จึงจ าเป็นต้องด าเนินการท าแผนที่ถนน ท าให้ยากในการก ากับ   ตรวจตราและ ควบคุมระบบ
สาธารณูประโภคในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป็นไปอย่างครบถ้วน    

5.6.3 ข้อเสนอแนะตามผลการศึกษา 
ควรจะมีการท าประชาคมกันระหว่างชาวบ้าน ผู้ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ กับหน่วยงาน

เทศบาลต าบลหัวทะเล  ในการที่จะตั้งชื่อซอยให้เป็นไปตามมาตรฐาน  เน่ืองจากจะง่ายในการค้นหา  
ง่ายในการลงทะเบียนสายทางเพื่อที่จะสามารถเข้าไปดูแลและซ่อมแซมสายทางนั้นๆได้อย่างทั่วถึง
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ด้วย เพื่อที่จะได้  ในด้านการก ากับ   ตรวจตราและ ควบคุมระบบสาธารณูประโภคในความ
รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป็นไปอย่างครบถ้วน 
 
5.7 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ส าหรับเทศบาลต าบลหัวทะเล 
          5.7.1  เทศบาลต าบลหัวทะเลสามารถน าผลการวิจัยคร้ังนี้ได้ข้อมูลแผนที่ถนนและระบบ                     
  ระบายน้ าพื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลหัวทะเล  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   

5.7.2 ได้ข้อมูลไปประกอบในการท าแผนงบประมาณประจ าปี  เนื่องจากเวลาประชาคม
จัดท าแผนประจ าปีชาวบ้านก็จะเสนอถึงโครงการก็สร้างรางระบายน้ าหรือถนน
สาธารณประโยชน์  เราก็จะเสนอแผนที่ให้ประชาชนดูประกอบในการพิจารณา
เหตุผลความจ าเป็นด้วย 

5.7.3  เมื่อได้แผนที่แล้วก็น าไปท าประชาคมตั้งชื่อถนนและเมื่อมีชื่อถนนเราก็สามารถน า
แผนที่ไปจัดท าแผนทะเบียนประวัติโครงการก่อสร้าง บูรณะและซ่อมสร้างถนน 
และรางระบายน้ า 

5.7.4 ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารให้หน่วยงานที่ก ากับดูแลเส้นทาง  
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง  เนื่องจากเมื่อไม่มีชื่อถนนหรือซอย
ชาวบ้านก็จะเรียกชื่อถนนหรือซอยตามชื่อคนที่อาศัยอยู่ในนั้น  ซึ่งบางที่อาจซ้ ากัน
ท าให้มีความสับสนเป็นอย่างมาก 

5.7.5 เทศบาลหัวทะเลสามารถน าแนวเขตที่ได้  ท าหนังสือติดต่อประสานงานไปกับพื้นที่      
ข้างเคียงเพื่อร่วมกันสรุปปัญหาทับซ้อนกันของเขตแดน 

 
5.8  งานวจัิยขั้นต่อไป 
           เทศบาลต าบลหัวทะเลสามารถน าผลการวิจัยคร้ังนี้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท าข้อมูลแผนที่
ภาษี  โดยเบื้องต้นต้องรวบรวมข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและจัดท าข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินที่มีอยู่
(เฉพาะข้อมูลที่เก็บภาษีอยู่ในปัจจุบัน)ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  เช่นการจัดเก็บและ
รวบรวมเอกสารต่างๆ ให้สมบูรณ์ เช่น ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน  และส าเนาบัตรประชาชนหรือ
ส าเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีของภาษีบ ารุงท้องที่  และรายละเอียดประเภทโรงเรือน การใช้
ประโยชน์โรงเรือน และขนาดพื้นที่ ในกรณีภาษีโรงเรือนและที่ดิน จากนั้นก็ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลในส่วนที่ยังไม่ได้ส ารวจก็ด าเนินการส ารวจทั้งหมด  จากนั้นก็น าข้อมุลที่ได้ทั้งเก่าและใหม่
รวบรวมไว้ด้วยกันมาเก็บไว้ในข้อมูลดิจิตอล เป็นต้น 
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