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บทคัดยอ
การพัฒนาและปรับปรุงแผนท่ีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ใหอยูในระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร ดวยการรังวัดทําระบบแผนท่ีในมาตราสวนใหญ โดยใชหลักวิชาตางๆ ในสาขาวิศวกรรมสํารวจ เชน การ
สํารวจทางภาคพ้ืนดิน การสํารวจดวยภาพถายทางอากาศ การสํารวจดวยภาพถายดาวเทียม ทฤษฏีการประมวลผล
และการตรวจสอบความถูกตองงานสํารวจ เหลาน้ีเปนลวนเปนสวนหน่ึงในการทําระบบแผนท่ี ระเบียบ วิธีการ หรือ
ข้ันตอนตางๆ ในการทําระบบแผนท่ีจะตองออกขอกําหนดและขอตกลง เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงาน ทําระบบ
แผนท่ีใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ขอกําหนดและขอตกลงน้ีอยูภายใตกรอบการศึกษามาตรฐานขององคกร
และหนวยงานตางๆ ท่ีอยูในวิชาชีพงานสํารวจ มาตรฐานหรือกฎระเบียบเหลาน้ัน นํามาปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ปรับปรุง
ประยุกตใหเปนขอกําหนดและขอตกลงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเทาน้ัน

จากผลการศึกษาสามารถแบงกลุมขอมูลหลัก 9 กลุมขอมูล และกลุมขอมูลยอย 30 กลุมขอมูล จากสภาพ
ภูมิประเทศในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมาตรฐานหรือกฎขอระเบียบตางๆ ขององคกรและ
หนวยงาน พรอมท้ังเกณฑการประมวลผล และเกณฑคายอมรับความคลาดเคลื่อนของการรังวัด

ผลจากการทดสอบการทําระบบแผนท่ี โดยใชโครงสรางกรอบขอกําหนดและขอตกลงน้ี กําหนดใหกลุม
นักศึกษาวิศวกรรมสํารวจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพศึกษาขอกําหนดและขอตกลง และใหทําระบบ
แผนท่ี โดยใชพ้ืนท่ีเขตการศึกษาพระนครใต เปนพ้ืนท่ีทดลอง กลุมนักศึกษาท่ีไดกําหนดข้ึนสามารถสรางระบบแผนท่ีได
ตามขอกําหนดและขอตกลงท่ีสรางข้ึน ตามแผนงานท่ีไดกําหนดไว

Abstract
The development and update a map in Rajamangala University of Technology Krungthep,

in geographic information system, with  the measurement map system in a large scale map, by use
theoretical surveying all basic, such as, ground surveying, aerial photogrammetry, remote sensing,
theory Processing and the accuracy validation survey. These are part of a map system.
Methodology or procedures all a map system will out technical specification and agreement to
implementation a map system for the definition purposes. This Technical specification and
agreement are under the standards of the organization and institution in a field survey. Those
standards or rules taken improve the application to modify the Technical specification and
agreement of Rajamangala University of Technology Krungthep only.
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

The results of the study can be divided into main data 9 groups and 30 groups of data
from geography at Rajamangala University of Technology Krungthep and standards or rules of
organization, institution together with the criteria processing and the criteria acceptance tolerances
of the measure survey.

The results of testing the system map by this the frame of technical specification and
agreement. The engineering student survey of Rajamangala University of Technology Krungthep
study technical specification and agreement and provides map system. By study used south
bangkok area. Student group has set up a system to map the technical specification and agreement
created. Plan defined
คําสําคัญ : ขอกําหนดงานสํารวจ การรังวัด ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร
Keywords : technical specification survey, survey measurement, geographic information system
*ผูนิพนธประสานงานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส kanoksak.s@rmutk.ac.th โทร. 08 7804 9558

1. บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของงานวิจัย

แผนท่ี เปนเครื่องมือในการสื่อสารรูปแบบหน่ึง ท่ีสรางข้ึนดวยการแทนสัญลักษณในภูมิประเทศ เพ่ืออธิบาย
สิ่งตางๆ ท่ีปรากฎข้ึนบนพ้ืนท่ีน้ันๆ สัญลักษณท่ีใชแทนประกอบดวย จุด เสน และรูปปด ซึ่งเปนกราฟฟกท่ีใชแทนสิ่ง
เหลาน้ันในพ้ืนท่ีใหออกมาเปนรูปรางของแผนท่ีและอธิบายความหมายของพ้ืนท่ีน้ันๆ ไดในระดับหน่ึงเทาน้ัน เชน
ตนไม ในแผนท่ีใชสัญลักษณกราฟฟกเปนจุดท่ีออกแบบใหคลายกับตนไม ของพันธตางๆ น้ันได แตเมื่อตองการขอมูลท่ี
มากกวาน้ัน เชน ปลูกเมื่อไร ความสูงและเสนรอบวงเทาไร ฯลฯ ข้ึนอยูกับคําถามท่ีตองการ ถาเปนแผนท่ีอยางเดียวจะ
ไมสามารถตอบคําถามเหลาน้ันได จะตองสรางเปนระบบแผนท่ีสารสนเทศ เพ่ือตอบคําถามท่ีตองการน้ันได

ระบบแผนท่ีสารสนเทศ ประกอบดวยระบบแผนท่ีเปนการจัดเก็บช้ันขอมูลท่ีประกอบดวยขอมูลเชิงพ้ืนท่ี ท่ีมี
ระบบพิกัดอางอิง และระบบสารสนเทศเปนขอมูลรายละเอียดท่ีอธิบายคุณลักษณะตามพิกัดอางอิงเชิงพ้ืนท่ีเหลาน้ัน
การจัดทําระบบแผนท่ีสารสนเทศข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการสรางระบบแผนท่ีสารสนเทศน้ันๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งความ
ตองการระบบแผนท่ีสารสนเทศจําเปนจะตองวางกรอบขอกําหนดและขอตกลงในการหาขอมูล การประมวลผล การ
แสดงผล และการตรวจสอบ

การพัฒนาประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร จัดทําขอกําหนดและขอตกลง เพ่ือสรางระบบแผนท่ี
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไดจัดทําขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและขอมูลรายละเอียดโดยแบงเปนช้ันขอมูล
ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยซึ่งมีการนําเขาขอมูลดวยการสํารวจทางภาคพ้ืนดินท้ังหมด ภายใตการรังวัดตามขอตกลงท่ี
ไดออกแบบไว ทําใหขอมูลแผนท่ีภูมิประเทศมีความถูกตองสูง และสามารถนําไปแกปญหาตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.2 วัตถุประสงค

1.2.1 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงกรอบขอกําหนดและแนวทางการปฏิบัติงานสํารวจแผนท่ีภูมปิระเทศของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพท้ังสามแหง

1.2.2 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงกรอบขอกําหนดในการจัดทําฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและขอมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพท้ังสามแหง

1.2.3 จัดทําระบบแผนท่ีสารสนเทศภูมิศาสตร ภายใตกรอบขอกําหนดท่ีสรางข้ึน ของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พระนครใต
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1.3 เอกสารท่ีเกี่ยวของ
1.3.1 มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ แผนท่ีภูมิประเทศเพ่ืองานวิศวกรรม (คณะทํางานมาตรฐานแผนท่ีภูมิ

ประเทศเพ่ืองานวิศวกรรม (ราง), 16 ธ.ค. 2551) วัตถุประสงคของการจัดทํามาตรฐาน การปฏิบัติวิชาชีพ แผนท่ีภูมิ
ประเทศเพ่ืองานวิศวกรรม มีดังน้ี

1.3.1.1 เพ่ือใหไดกรอบหลักการ นิยาม และคุณสมบัติของขอมูลแผนท่ีภูมิประเทศเพ่ืองาน
วิศวกรรมของประเทศไทย

1.3.1.2. เพ่ือใหเปนเอกสารอางอิงในการจัดทําขอกําหนดการสํารวจหรือจัดซื้อขอมูลแผนท่ีภูมิ
ประเทศเพ่ืองานวิศวกรรม

1.3.1.3. เพ่ือใหเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานสํารวจ รวบรวมขอมูล การจัดทําจัดสรางและการ
ตรวจสอบ แผนท่ีภูมิประเทศเพ่ืองานวิศวกรรม

1.3.2 การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ดร. สัญญา สรา
ภิรมย, 2548) ประกอบดวย

1.3.2.1. ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรดิจิทัลมี 18 ช้ันขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 18 ตารางขอมูลจริงและ
10 ตารางคนหา โครงสรางเปนฐานขอมูลเชิงสัมพันธ

1.3.2.2. ระบบพิกัด UTM zone 48 กํากับ ขอมูลองคประกอบท้ังหมดมีถึง 5,430 ระเบียนในรูปจุด หรือ
เสน หรือพ้ืนท่ีรูปปด

1.3.3 มาตรฐานระวางแผนท่ีและแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินในท่ีดินของรัฐ(กรมท่ีดิน, 2550)
1.3.3.1 การกําหนดมาตรฐานระวางแผนท่ีและแผนท่ีรูปแปลงท่ีดิน
1.3.3.2 การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรังวัดทําแผนท่ีรูปแปลงท่ีดิน
1.3.3.3 การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรังวัดทําแผนท่ีรูปแปลงท่ีดิน
1.3.3.4 การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดทําฐานขอมลูแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินและ

ระบบภมูิสารสนเทศ
ขอกําหนดและขอตกลง เพ่ือสรางระบบแผนท่ีภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ น้ีไดจาก

การศึกษาเอกสารอางอิงท่ีเก่ียวของ โดยการนําหลักการ ระเบียบ กฎเกณฑ มาตราฐาน มาประยุกตใหใชไดกับพ้ืนท่ี
ของการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือนํามาสรางเปนกรอบการปฏิบัติงานการสํารวจรังวัดดวยวิธีการสํารวจทาง
ภาคพ้ืนดิน

2. วิธีการทดลอง
2.1. กรอบขอกําหนดและขอตกลง

จากสภาพเชิงพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ไดสรางกรอบแนวคิด
ขอกําหนดและขอตกลงของโครงสรางฐานขอมูล เพ่ือใชเปนขอเสนอแนะ ใชเปนระเบียบแบบแผนขอมูล ใชเปนการ
สํารวจรังวัดขอมูล และใชในการพัฒนาฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยประกอบดวย

2.1.1 การจัดกลุมขอมูลแผนท่ีภูมิประเทศ ใชลักษณะองคประกอบเชิงพ้ืนท่ี ในการจัดกลุมขอมูล เ พ่ื อ ใ ช
เปนกรอบมาตรฐาน โดยมีสัญลักษณท่ีเปน จุด เสน และรูปปด เปนตัวแทนของขอมูลในภูมิประเทศ ไดกลุมขอมูลดังน้ี

2.1.1.1 กลุมขอมูลหมุดควบคุม หมายถึง ขอมูลในแผนท่ีภูมิประเทศ เปนจุดสําหรับทางอางอิงทาง
ตําแหนง เพ่ืองานการรังวัด โดยมีระบบพิกัดท่ีมีความนาเช่ือถือสูง ประกอบดวย หมุดควบคุมทางดิ่ง หมุดควบคุมทาง
ราบ
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2.1.1.2 กลุมขอมูลอาณาเขตหรือเขตการครอบครองหมายถึง ขอมูลในแผนท่ีภูมิประเทศ เปนหมุด
หลักเขตการครอบครอง เพ่ือแสดงอาณาเขตการครอบครอง ทําใหเห็นพ้ืนท่ีการครอบครองโดยชัดเจน การรังวัดขอมูล
ในกลุมน้ีจะรังวัดไปตามเขตการครอบครอง ซึ่งมีกําแพงลอมรอบมหาวิทยาลัยฯ อยูแลว

2.1.1.3 กลุมขอมูลอาคาร หมายถึง ขอมูลในแผนท่ีภูมิประเทศ เปนสิ่งกอสรางสาํหรับการเรยีน
การสอนการบริหาร การอํานวยความสะดวก เชน อาคารเรียน อาคารอํานวยการ โรงอาหาร อาคารบานพัก

2.1.1.4 กลุมขอมูลถนน หมายถึง ขอมูลในแผนท่ีภมูปิระเทศ เปนสิ่งกอสรางสําหรับ
กิจกรรมการจราจร เชน ถนนคอนกรีต ทางเดินเทา สะพาน ทางขาม เสนทางเดิน

2.1.1.5 กลุมขอมูลตนไม หมายถึง ขอมูลในแผนท่ีภูมิประเทศ เปนพันธุไมยืนตน
2.1.1.6 กลุมขอมูลสาธรณูปโภค หมายถึง ขอมูลในแผนท่ีภูมิประเทศ เปนบริการท่ีจําเปนตอ

ชีวิตประจําวันของนักศึกษา ครูอาจารย และคนทํางานโดยท่ัวไป มีลักษณะทางกายภาพ เชน กลุมขอมูลไฟฟา กลุม
ขอมูลนํ้าประปา กลุมขอมูลการสื่อสาร กลุมขอมูลทางระบายนํ้า กลุมขอมูลท่ีกําจัดขยะ

2.1.1.7 กลุมขอมูลสาธรณูปการ หมายถึง ขอมูลในแผนท่ีภูมิประเทศ เปนบริการเพ่ือสาธารณะ
เชน สวนสาธารณะ  สนามกีฬา

2.1.1.8 กลุมขอมูลความสูง หมายถึง ขอมูลในแผนท่ีภูมิประเทศ เปนเสนช้ันความสูง และจดุแสดง
ความสูงทางกายภาพ ในมหาวิทยาลัย

2.1.1.9 กลุมขอมูลแผนท่ีภาพถาย หมายถึง ขอมูลในแผนท่ีภมูิประเทศ เปนแผนท่ีภาพถาย ท่ีได
จากแผนท่ีภาพถายทางอากาศ หรอื แผนท่ีภาพถายดาวเทียม
ตารางท่ี 1 ตารางกลุมขอมูลแผนท่ีภูมิประเทศของ มทรก.
กลุมขอมูลที่ ชื่อกลุมขอมูล ชื่อทางภาษาอังกฤษ รหัสตัวเลข รหัสตัวอักษร

1 กลุมขอมูลหมดุควบคุม Control Point 100 CTP
2 กลุมขอมูลอาณาเขตหรือเขตการครอบครอง Boundary 200 BDY
3 กลุมขอมูลอาคาร Building 300 BLD
4 กลุมขอมูลถนน Road 400 ROAD
5 กลุมขอมูลตนไม TREE 500 TREE
6 กลุมขอมูลสาธรณูปโภค Public Utility 600 PUT
7 กลุมขอมูลสาธรณูปการ Public Facility 700 PFT
8 กลุมขอมูลความสงู Elevation 800 ELEV
9 กลุมขอมูลแผนที่ภาพถาย Map Image 900 MIM

2.1.2 การจําแนกกลุมขอมูลแผนท่ีภูมิประเทศ ในการจัดกลุมขอมูลท่ีกลาวมาจะไดท้ังหมด 8 กลุม
ขอมูล สําหรับขอมูลแผนท่ีภูมิประเทศใน มทรก. ซึ่งในแตละกลุมขอมูลสามารถจําแนกลงรายละเอียดไดอีก เพ่ือใหงาย
ตอการบริหารจัดการ การเรียกใช และการอางอิงถึงรายการตางๆ ตามตารางท่ี 2 ตารางจําแนกกลุมขอมูลแผนท่ี
ภูมิประเทศของ มทรก.
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ตารางท่ี 2 ตารางจําแนกกลุมขอมูลแผนท่ีภูมิประเทศของ มทรก.
กลุมขอมูลที่ ชื่อกลุมขอมูล ชื่อทางภาษาอังกฤษ รหัสตัวเลข รหัสตัวอักษร

1 กลุมขอมูลหมดุควบคุม Control Point 100 CTP
11 หมุดควบคุมทางราบ Horizontal Control 110 HCP
12 หมุดควบคุมทางดิ่ง Vertical Control 120 VCP
13 หมุดควบคุมบนเสาอาคาร Resection Control 130 RCP
2 กลุมขอมูลอาณาเขตหรือเขตการครอบครอง Boundary 200 BDY
21 หมุดหลักเขต Cadastral Point 210 CDP
22 เสนขอบเขตครอบครอง Cadastral Line 220 CDL
23 ประตูทางเขา-ออก Gate 230 GATE
24 ปายมหาวิทยาลยั SignBoard 240 SB
3 กลุมขอมูลอาคาร BUILDING 300 BLD
31 อาคารศูนยเรียนรวม BUILDING LEARNING CENTER 310 BLC
32 สาขาวิชา DIVISION 320 DVS
33 ภาควิชา DEPARTMENT 330 DPM
34 คณะวิชา FACULTY 340 FCT
35 สํานักงาน OFFICE 350 OFC
36 สถาบัน INSTITUTE 360 IST
4 กลุมขอมูลถนน ROAD 400 ROAD
41 ถนนเสนทางหลัก MAINROAD 410 MRD
42 ถนนซอย SIDEROAD 420 SRD
43 ทางเดินเทา FOOTPATH 430 FP
44 ถนนทางเขาอาคาร ENTRANCE BUILDING 440 EBLD
5 กลุมขอมูลตนไม TREE 500 TREE
51 ตนไมเสนรอบวง > 20 ซม. TREE PERIMETER MORE 20 CM. 510 TMTCM
52 ตนไมเสนรอบวง < 20 ซม. TREE LESS 20 CM. 520 TLTCM
6 กลุมขอมูลสาธรณูปโภค PUBLIC UTILITY 600 PUT
61 ไฟฟา ELECTRICITY 610 ELEC
62 ประปา WATER SUPPLY 620 WATS
63 สื่อสาร COMUNICATION 630 COMT
64 ระบายน้าํทิ้ง WATER WASTE 640 WTWS
65 ขยะ GARBAGE 650 GBAG
7 กลุมขอมูลสาธรณูปการ PUBLIC FACILITY 700 PFT
71 สวนหยอม TURF 710 TURF
72 สนามกีฬา SPORT STADIUM 720 SPS
8 กลุมขอมูลความสงู ELEVATION 800 ELEV
81 จุดระดับ SPOT HEIGHT 810 SPH
82 เสนชั้นความสูง CONTOUR 820 CT
9 กลุมขอมูลแผนที่ภาพถาย MAP IMAGE 900 MIM
91 แผนที่ภาพถายทางอากาศ AERIAL PHOTOMAP 910 AIRM
92 แผนที่ภาพถายดาวเทียม SATELLITE PHOTMATP 920 SATM
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

2.1.3 เกณฑยอมรับความคลาดเคลื่อน
2.1.3.1 การรังวัดขอมูลในสนาม

- ระยะลาด หนาซายและหนาขวา ตองไมเกิน 5 มิลลิเมตร
- ทิศทางดิ่ง หรอื มุมสูง หนาซายและหนาขวา ตองไมเกิน 15 พิลิปดา
- ทิศทางราบ หนาซายและหนาขวา ตองไมเกิน 15 พิลิปดา

2.1.3.2 การคํานวณ
- ผลรวมของมุม ตองไมเกิน 20 พิลิปดา*รากท่ีสองของ(จํานวนหมุด)
- ความละเอียดการเขาบรรจบทางราบ ตองมากกวา 1:15000
- ความละเอียดการเขาบรรจบทางดิ่ง ตองมากกวา 1:15000

2.2. ข้ันตอนการวิจัย

รูปท่ี 1 ภาพรวมของการดําเนินงานวิจัย
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ภาพรวมของการดําเนินงานวิจัย มีข้ันตอนหลัก ซึ่งประกอบดวย การรังวัดหมุดโครงงาน การรังวัดหมุด
ควบคุม การรังวัดรายละเอียด และการเก็บขอมูลบรรยาย โดยในแตละข้ันตอนหลักมีกิจกรรมการทํางาน คือ การ
นําเขาขอมูล การประมวลผลขอมูล การแสดงผลขอมูล การตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนาขอมูล ซึ่งมีการทํางานใน
สนามและงานในสํานักงาน ตามผังท่ี 1ภาพรวมของการดําเนินงานวิจัย

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
3.1 ขอกําหนดและขอตกลง

เปนขอกําหนดและขอตกลงท่ีไดจากการศึกษามาตรฐานขององคกร หนวยงานตางๆ สรางเปนขอกําหนด
และขอตกลงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทาน้ัน

3.2 การจัดเก็บขอมูล

การจัดเก็บขอมูล เปนโครงสรางของโฟลเดอร
ในคอมพิวเตอร ซ่ึงสรางดวยโปรแกรมที่ไดจัดทําขึ้น ไว
สําหรับการแยกประเภทของขอมูล ในการนําเขา การ
ประมวลผล การแสดงผล การตรวจสอบ และการบันทึก
ขอมูล ทําใหการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แกไข ขอมูลทําได
สะดวก และงายขึ้น

ในแตละโฟลเดอรหลักมีโฟลเดอรยอย ของการ
จัดเก็บรูปแบบการปฏิบัติงานการสํารวจรังวัด
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วารสารวิชาการและวจิัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

3.3 แผนท่ี

3.4 ระบบฐานขอมลู

3.5 ระบบสารสนเทศแผนท่ี

ระบบสารสนเทศแผนท่ี ไดจากการเช่ือมโยงแผนท่ีกับฐานขอมลู เพ่ือสําหรับการสืบคนขอมูลท่ีตองการ

แผนที่ ไดจากการสํารวจรังวัดใน
สนามดวยวิธีการสํารวจทางภาคพื้นดินทั้งหมด
ตามขอกําหนดและขอตกลงที่ ไดสรางขึ้น
สามารถนํา เขาขอมูลจากการ รังวัดและ
ประมวลผล ให สามา รถขึ้ น รูปแผนที่ ไ ด
โ ด ย ส ะ ด ว ก  แ ล ะ ง า ย ต อ ก า รป รั บ ป รุ ง
เปลี่ยนแปลงขอมูลที่ไดทําการสํารวจรังวัด
ขอมูลเพิ่มเติม
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4. สรุป
4.1 ขอกําหนดและขอตกลง เพ่ือสรางระบบแผนท่ีภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปน

กรอบแนวคิดท่ีกําหนดข้ึนโดยการศึกษาจากหนวยงาน และองคกรตางๆ แลวนํามาประยุกตใหเขากับพ้ืนท่ีภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อนําขอกําหนดและขอตกลงน้ีไปใชในการปฏิบัติงานสํารวจรังวัดขอมูลเกิด
ปญหาดังน้ี

4.1.1 รายละเอียดบนภูมิประเทศบางอยาง ไมไดกําหนดไว วิธีการแกปญหาใหนักศึกษาเก็บขอมูล
ข้ึนมากอนโดยการกําหนดรหัสใหม แลวจึงตัดสินใจวาจะกําหนดรหัสเขาในกรอบขอตกลงหรือไม

4.1.2 การบันทึกขอมูลไมตรงกับรหัสท่ีไดกําหนดไว หรือไมตรงกับการจดสมุดสนาม ซึ่งเกิดจาก
บุคลากรในการปฏิบัติงาน แตสามารถแกไขได โดยการกําหนดรหัสตางๆ ไวในหนวยความจําของกลองประมวลผลรวม
และผูจดสมุดสนามจะตองมีการสเก็ตภาพรายละเอียดตามความเปนจริงในการรังวัดเก็บรายละเอียด

4.1.3 การประมวลผลการสํารวจรังวัด มีความคลาดเคลื่อนไมผานเกณฑการประมวลท่ีไดกําหนด
ข้ึน วิธีการแกไขใหตรวจสอบขอมูลจากสมุดสนามกับไฟลขอมูลท่ีไดบันทึกในตัวกลองประมวลผลรวม เน่ืองจากกรอบ
ขอกําหนดและขอตกลงไดกําหนดวิธีการรังวัดไว และถาไมพบสาเหตุท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการประมวลผลจากขอมูล ก็ทํา
การังวัดใหมและนําขอมูลเกากับขอมูลใหมมาเปรียบเทียบกัน

4.2 ขอเสนอแนะ พัฒนาการนําขอมูลระบบแผนท่ีสารสนเทศ ข้ึนบนเว็บ โดยการกําหนดสิทธิผูใชในการ
เขาถึงขอมูลในแตละระดับ เพ่ือการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แกไข ขอมูลสารสนเทศท่ีไดเช่ือมตอกับแผนท่ี

5. กิตตกิรรมประกาศ
โครงการวิจัยน้ี ไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย งบประมาณผลประโยชนป 2554 โดยการศึกษาคนควา

จากหนวยงาน และองคกรตางๆ เก่ียวกับการสํารวจรังวัดในสาขาการสํารวจ ตองขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ท่ีใหโอกาสในการทําวิจัยครั้งน้ี และเอกสารของหนวยงาน และองคกรตางๆ ท่ีไดกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานทางดานสํารวจข้ึน ขอขอบใจนักศึกษาช้ันปท่ี 3 หลักสูตรป 2551 ท่ีลงปฏิบัติงานในสนาม เพ่ือทํา
การทดลองขอกําหนดและขอตกลงท่ีไดกําหนดข้ึน ใหเปนรูปธรรม ทําใหมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไข และพัฒนา
ขอกําหนดและขอตกลงให

สุดทายขอพระคุณทุกทานท่ีใหการสนับสนุน ชวยเหลือในดานวิชาการ เครื่องมือ ขอมูล และแกไข
ขอบกพรองทุกสิ่งทุกอยาง อันเปนประโยชนแกงานวิจัยช้ินน้ี

6. เอกสารอางอิง
สัญญา สราภิรมย. 2548. การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

งานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
กรมท่ีดิน. 2550. การกําหนดมาตรฐานระวางแผนท่ีและแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินในท่ีดินของรัฐ (กมร.). กรมท่ีดิน

กระทรวงมหาดไทย.
สภาวิศวกร. ม.ป.ป. Microsoft Word - รางมาตรฐาน บทท่ี 1-7 _20081218_.doc-20081222142300-1.pdf.
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