การใชแผนที่
จิระ ปรังเขียว **
จากเนื้อหาหัวขอที่วิทยากรทานอื่นๆ บรรยายมาสวนใหญเปนเรื่องของหลักการ (Concept) ดาน
การวางแผน วันนี้จะบรรยายเพิ่มดานการปฏิบัติและทักษะตางๆ ในเรื่องของแผนที่ แมผูเขาอบรมจะไม
ไดเปนผูปฏิบัติการเองก็ตามก็จะใหหลักการของแผนที่ไวอยางกวางๆ และการใชแผนที่ในการวางแผน
โดยที่เราจะสามารถปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันและใหทันสมัยยิ่งขึ้นไดอยางไร ซึ่งผูเขาอบรมอาจจะ
สามารถไปหาแหลงขอมูลใหแกผูปฏิบัติการได ในวันนี้ไดเอาแผนที่ระวางที่ครอบคลุมจังหวัดพะเยามา
ใหผูเขาอบรมดู โดยใหดู 2 คนตอ 1 แผน
แผนที่ที่เราใชอยูเปนแผนที่ที่แสดงภูมิประเทศ เปนแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร มีมาตราสวน
ของแผนที่ 1 : 50,000 ซึ่งจะใชแผนที่นี้เปนหลัก เพราะเปนแผนที่ที่คลุมทั้งประเทศที่มีรายละเอียดมากที่
สุด เหตุที่เราใชแผนที่ของกรมแผนที่ทหารเพราะ แผนที่ของกรมแผนที่ทหารสามารถใชเปนแผนที่ฐาน
(Base map) ในการจัดการขอมูลแผนที่ตามระบบ GIS ขอมูล GIS เราตองใชระบบพิกัดของแผนที่ จะ
อางขึ้นมาลอยๆ ไมได การอางจะตองมีการอางถึงพิกัด ขอมูลจากแผนที่เมื่อจะใชในการวางแผนพบวา
เราจะไดขอมูลดังตอไปนี้ ซึ่งขอมูลที่ไดสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะไดแก
1) ขอมูลดานพื้นที่ (Spatial data) ดานคุณลักษณะของพื้นที่ ไดแก ขอมูลดานจํานวน ดาน
ระยะทาง ดานขนาดพื้นที่
2) ขอมูลดานคุณภาพ เชน ลักษณะพื้นที่เปนที่สูง ราบ เนิน เขา ดอน ทางน้ํา โครงสรางทาง
ธรณีวิทยา เสนทางคมนาคม
ขอมูลเหลานี้จะมีความสัมพันธกัน ถาขอมูลเปนชวงเวลาจะสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของ
ขอมูลโดยเอาขอมูล 2 ชวงเวลามาเปรียบเทียบกัน และจากขอมูลจะสามารถพยากรณไดวา อนาคตจะ
เปลี่ยนแปลงเปนอยางไร ประกอบการวางแผน
แผนที่มาตราสวน 1 : 50,000 ที่ครอบคลุมทั้งประเทศนั้น แผนที่แตละแผนหรือแตละหนึ่ง
ระวางของไทยซึ่งมีทั้งหมด 830 ระวาง ระวางแตละระวาง/แผน จะเอาชื่อที่เดนๆ ในแตละระวางหรือพื้น
ที่มาตั้งเปนชื่อระวาง นั่นคือ แผนที่ก็จะมี 830 ชื่อ
- ชื่อของระวางอยูตรงหัวขอแผนที่ ชื่อของระวางจะอยูมุมซายลางของแผนที่
- หมายเลขของระวาง (Sheet number) จะอยูดานมุมขวาบนของแผนที่จะประกอบดวย
เลขอาราบิก 4 ตัว ตามทายดวยเลขโรมัน แตละกลุมจะมี 4 ระวาง เชน หมายเลขระวาง
เปน 5543I, 5543II, 5543III, 5543IV ซึ่งจะปรากฏบนมุนขวาและมุมซายของแผนที่

**

อาจารยประจําภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ฉะนั้นการเรียกใชแผนที่นอกจากจะเรียกชื่อระวางแลว ยังเรียกหมายเลขของระวางไดดวย แตถา
สั่งซื้อแผนที่ไปที่กรมแผนที่ทหารเขามักจะถามวาตองการหมายเลขระวางอะไร ซึ่งจะเรียกตอเลขโรมัน
ดวย นั่นคือ จะเรียกเปน I, II, III, IV
- ชื่อชุดระวาง ถัดมาจากหมายเลขระวางที่อยูมุมขวาบนของแผนที่จะเรียกวา ชื่อชุดของแผน
ที่ เชน ถาเราสั่งซื้อแผนที่จากรมแผนทีทหาร ผูขายจะถามวาแผนที่ชุดอะไร เชน ชุด L 7017
ซึ่งเปนแผนที่ภูมิประเทศ ถาเปนรุนเกาจะเปน L 708 เปนตน
- ชุดที่พิมพ เชน พิมพครั้งที่ 1, 2, 3, … ซึ่งตัวเลขนี้จะชี้ใหเห็นวาแผนที่ของทันสมัยหรือเกา
ขนาดไหน แผนที่ของกรมการทหารจะมีหลายชุด แตบางพื้นที่อาจไมมีทุกชุดหรือหมาย
เลข บางพื้นที่จะมีเพียงชุดที่ 2 หรือ ชุดที่ 3 เปนตน
- สารบัญระวางเขตการปกครอง จะแสดงเขตการปกครองในระดับอําเภอ ไมมีระดับตําบล
ในสารบัญระวางเขตการปกครองจะมีรางขอบเขตไว
- สารบัญระวางติดตอ แสดงหมายเลขระวางขางเคียง ซึ่งสามารถดูไดจากมุมขวาลางของ
แผนที่ระวางติดตอนี้
มาตราสวน : มาตราสวนจะบอกไดวาแผนที่มีความละเอียดมากนอยเพียงไร โดยที่มาตราสวน
จะเปนสัดสวนของระยะทางจริงกับระยะทางในแผนที่ เชน
- แผนที่มาตราสวน 1 : 50,000 หมายถึง 1 สวนในแผนที่เทากับ 50,000 สวนในภูมิ
ประเทศ
- แผนที่มาตรสวน 1 : 1,000 หมายถึง 1,000 สวนในภูมิประเทศมาใสในแผนที่ได 1
สวน
นั่นคือ แผนที่มาตราสวน 1 : 1,000 มีมาตราสวนใหญกวาหรือมีรายละเอียดมากกวาแผนที่
มาตรสวน 1 : 50,000
ถาแผนที่มีมาตรสวนใหญหรือละเอียดมากๆ จะสามารถใสรายละเอียดไดมาก เชน ถาแผน
ที่ของเทศบาลใชแผนที่มาตราสวน 1 : 4,000 จะสามารถใสรายละเอียดที่ดินแตละแปลงไดเลย หรือ
สามารถใสรายละเอียดอาคาร สํานักงานตางแตละแหลงแตละอาคารไดเลย
แผนที่ภูมิประเทศ การแสดงภูมิประเทศในแผนที่จะบอกรายละเอียดโดยใชสัญลักษณ เสนชั้น
ความสูง หรือเสน Contour มีสีน้ําตาล เสน Contour จะมีคาชั้นความสูงกํากับไว แผนที่แตละมาตราสวน
จะมีคาชั้นความสูงไมเหมือนกัน ถาจะอานภูมิประเทศจะตองกลับมาดูเสนชั้นความสูงกอน เชน จาก
แผนที่บริเวณดานกลางของแผนที่ บริเวณตอนใตของมาตราสวนจะแสดงคาชั้นความสูง เชน ชวงตาง
เสนชั้นความสูง 20 เมตร มีเสนชั้นแทรกชั้นละ 10 เมตร ในที่นี้เสนสีน้ําตาลที่ลากในแผนที่จะมีระยะ
หาง 20 เมตร ในแนวดิ่งเสนทุกเสนจะมีคาความสูงกําหนดไว

การกําหนดตําแหนงตามแผนที่ โดยทั่วไปเรียก คาพิกัด ในที่นี้จะกลาวถึงคาพิกัดทางภูมิศาสตร
และคาพิกัดทางทหาร
- คาพิกัดทางทหาร จะใหระบบ UTM เรียก UTM Grid
- คาพิกัดทางภูมิศาสตร จะใชคาของเสนสมมุติที่มีคาเปนมุม ลองติจูด (Longitude), ละติจูด
(Latitude) จะบอกวาอยูลองติจูดเทาไร ละติจูดเทาไร
เชน ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตรของประเทศไทยอยูลองติจูดที่ 97-105 องศาตะวันออก ละติจูด
5-20 องศาเหนือ ประเทศไทยอยูซีกโลกตะวันออก และอยูเหนือเสนศูนยสูตร
จากแผนที่จะไมไดเขียนถึงระดับเทศบาล ฉะนั้นผูเขาอบรมจึงตองหาเองวาพิกัดทางภูมิศาสตร
ของเทศบาลของทานอยูตรงไหน
กรณีระวางพะเยา คาระวางของพะเยา คือ
- คาลองติจูด คาเสนตั้งหรือเสนแวง
ซายสุดที่ขอบระวางแผนที่ 99 องศา 45 ลิปดา
ขวาสุดที่ 100 องศา 00 ลิปดา
- คาละติจูด คาเสนนอนหรือเสนรุง
เสนใตสุด 19 องศา 00 ลิปดา
เสนเหนือสุด 19 องศา 15 ลิปดา
แผนที่จะกวางระวางละ 15 ลิปดา ซึ่ง 60 ลิปดา = 1 องศา และ 1 ลิปดา = 60 ฟลิปดา เพราะ
ฉะนั้นแผนที่แตละระวางจะมีขนาด 15 ลิปดา x 15 ลิปดา
การอานพิกัดทางภูมิศาสตร เชน กรุงเทพฯ อยูที่ตําแหนง 101 องศา 18 ลิปดาตะวันออก 12
องศา 47 ลิปดาเหนือ
คาพิกัดทางทหาร หรือพิกัด UTM
เปนระบบการทําแผนที่ที่ประเทศไทยใช เนื่องจากเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดรับความชวย
เหลือจากอเมริกา ซึ่งอเมริกาใชระบบ UTM ประเทศไทยจึงใชตามอเมริกา
ระบบ UTM จะใชตั้งแตบริเวณที่อเมริกามีอํานาจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อเมริกาไดทําภาพ
ถายทางอากาศออกมา ประเทศตางๆ ตั้งแต ลาว พมา เวียดนาม จึงใชภาพถายชุดนี้ของอเมริกา ประเทศ
ลาวและเวียดนาม หลังจากที่รัสเซียเขามามีอํานาจ แผนที่ของลาว เวียตนาม จึงเปลี่ยนไปเปนระบบของ
รัสเซีย แตปจจุบันลาวกลับมาใชระบบ UTM เหมือนเดิม
เสน Grid เปนคาที่บอกตําแหนงของพื้นที่ โดยจะมีหมายเลขกริดเปนตัวบอกคาพิกัด UTM มี
หนวยเปนเมตร บริเวณมุมซายลางของแผนที่จะมีคาตัวเต็มอยู

คาเสนกริด เชน กรณีระวางพะเยา เสนกริดแรกมีคา 579000 ME ซึ่งหมายถึง ณ จุดนั้นอยูหาง
จากจุดสมมุติ 579,000 เมตร มาทางทิศตะวันออก เสนกริดแตละเสนจะมีคาหรือหางกัน 1,000 เมตร
หรือ 1 กิโลเมตร
เสนกริดนอนของระวางพะเยา เสนกริดแรกใตสุด 2,101,000 MN หมายถึง อยูเหนือเสนศูนย
สูตร 2,101,000 เมตร เสนกริดนอนแตละเสนจะหางกัน 1,000 เมตร หรือ 1 กิโลเมตร เพราะฉะนั้น 1 ตา
รางกริดจะเทากับ 1 ตารางกิโลเมตร หรือ 500 วา x 500 วา หรือ 625 ไร

หลักการอานพิกัด UTM
จะอานคาของเสนตั้งกอนตามดวยคาของเสนนอน (read right up) ตัวอยาง ตําแหนงอําเภอบาน
คาย คาพิกัดทาง UTM เสนกริดที่ปรากฏคือ เสนที่ 49 จะอานเสนที่ 49 ไปทางขวา คาจาก 49 ไป 50 จะ
แบงออกเปน 10 คา แลวอานเสนนอนขึ้นไปขางบน คาจาก 14 ไป 15 จะแบงออกเปน 10 คา ซึ่งแบงตา
รางออกเปน 10 ชอง แตละสวนจะเทากับ 100 เมตร หรือ 100x100 เมตร แตถาตองการรายละเอียดมาก
ขึ้น ก็จะแบงจากตาราง 100x100 เมตร เปน 10x10 เมตร ซึ่งทางเทศบาลอาจจะตองใชรายละเอียด 1x1
เมตร โดยจะแบงจาก 10x10 เมตร ออกเปน 10 สวนได 1x1 เมตร
แตปจจุบันจะมีเครื่องมือหาตําแหนงโดยใช GPS หารายละเอียด 1x1 เมตร จากดาวเทียมไดเลย
คาที่ไดจาก GPS เรียกวาเปนคาพิกัด UTM แตทหารจะอานอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเปนไปตามระบบของทหาร
บางครั้งทางการทหารจะอานเลข 6 ตัว คือ รายละเอียดรอยเมตร เชน 954753 แตจะระบุหมายเลข เรียกวา
อักษรประจําจัตุรัสแสนเมตรกํากับไวขางหนา อักษรประจําจัตุรัสแสนเมตร กลาวคือ ในแผนที่จะเอา
แสนเมตรมากอน จะมีอักษรไว จากแสนเมตรคอยมาทําเปนระวางๆ อีกที แสนเมตรอยูตรงไหนแผนที่
จะบอกไวบริเวณตอนลางที่มีสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่บอกวาอักษรประจําจัตุรัสแสนเมตร บางระวางก็จะมี
อักษร 2 ตัว บางระวางอาจมี 2 คา กรณีของแมใจและพะเยาจะมี 2 คา คือ NB กับ PB แบงกันตรงที่เสน
600,000 ถาบอกคาพิกัดของพะเยา อักษรประจําจัตุรัสแสนเมตรของพะเยา คือ NB แตถาคาพิกัดที่เรา
ไดจาก GPS คาตั้งจะออกมา 495,431 เมตรทางตะวันออกของศูนยสมมุติ คานอนก็คือ 2,075,315 เมตร
เหนืออีเควเตอร 47Q จะเปนโซน โลกของเราจะมีลักษณะเปนทรงกลม มีคา 360 องศา แบงออกเปน
โซนได 60 โซน แนวนอนแบงออกเปนชวงละ 8 องศา ใหอักษร C - X ยกเวน I กับ O 47Q นี้เรียกวา
กริดโซน (Grid Zone) ประเทศไทยคลุมอยูประมาณ 4 กริดโซน ใตอักษรประจําจัตุรัสแสนเมตรจะบอก
วาเลขอักษรประจําเขต กริด 47Q
ทีนี้ในการวางแผนของบางครั้ง จะบอกวาอางเก็บน้ําอยูตรงไหน ถังประปาอยูตรงไหน ซึ่งก็จะ
สามารถบอกได สมมุติวาแผนที่ยังไมมีขอมูล ถาตองการเอาถังประปาไปใสไวในแผนที่ ก็ตองรูคา

พิกัดแลวจึงเอาไปใสในแผนที่ได นี่คือจุดประสงคของการหาตําแหนง และสามารถจะนําไปประยุกตใช
ได
พอเขาใจเรื่องตําแหนงแลว ก็ตอดวยเรื่องของมาตราสวน ขนาดก็คือเรื่องมาตราสวน
ความหมายของมาตรสวน ก็คือ เปนสัดสวนระหวางระยะพื้นที่จริงกับแผนที่ วาจะมีสัดสวน
มากนอยแคไหน ซึ่งจะเห็นในแผนที่มีหลายลักษณะของมาตราสวน มาตราสวน 1 : 50,000 เรียกวา
มาตราสวนเศษสวน บางแผนที่จะมีบอกไวเปนมาตราสวนบรรทัด ประโยชนของมาตราสวนบรรทัด
คือ วัดไดงาย เวลายอหรือขยายมาตราสวนตัวนี้จะยอหรือขยายตามสัดสวนของมัน แตถานําแผนที่
มาตราสวน 1:50,000 ไปยอหรือขยายกลับมาก็จะไดมาตราสวนใหมที่ไมใช 1 : 50,000 เพราะฉะนั้นใน
แผนที่ควรจะเขียนมาตราสวนกํากับไว แตบางครั้งแผนที่บางชุดอาจเขียนเปนมาตราสวนคําพูด เชน 1
เซนติเมตรตอ 100 เมตร, 1 นิ้วตอ 1 ไมล เปนตน มาตราสวนเปนระยะทางในแผนที่ เรียกวา Map
Distance กับระยะที่เรียกวา Ground Distance
เรื่องของระยะทาง ถาดูในแผนที่และตองการทราบวาระยะจริงเทาไร
ก็ตองดูมาตราสวน
สมมุติวา จะวัดความยาวถนน ในแผนที่มาตราสวน 1 : 50,000 วัดระยะในแผนที่ได 3.5 เซนติเมตร ก็
คํานวณออกมาจะไดเปนระยะทางจริงในภูมิประเทศเปนเทาไร
1/50,000
=
3.5 / G.D
G.D. =
3.5 x 50,000
=
175,000 เซนติเมตร หรือ 1.75 กิโลเมตร
บางครั้งการวัดระยะอาจจะไมตองใชวิธีการคํานวณนี้ จะมีมาตราสวนบรรทัด ตองการวัดวา
ระยะที่ตองการยาวเทาไหร ก็จะไดระยะในแผนที่ สมมุติวาไดระยะในแผนที่คาหนึ่ง ก็จะนํามาเทียบ
กับมาตราสวนบรรทัดในแผนที่ไดเลย ซึ่งจะมีทั้งสวนเต็มและสวนยอย มาตราสวนยังใชประโยชนได
อีกในเรื่องของการหาพื้นที่
การหาพื้นที่ คือ กวาง x ยาว ยกตัวอยางเชน พื้นที่ในแผนที่ 1 :50,000 นี้ 1 ตารางกริดจะเทากับ
1 ตารางกิโลเมตร หรือ 625 ไร ปจจุบันนี้ใช Dot Grid เพื่อวัดพื้นที่จากแผนที่ หลักการที่จะไดมาซึ่ง
Dot Grid นี้ สมมุติวาเอา 1 ตารางกิโลเมตรมาแบงยอยเปน 10 สวน ก็จะได 100 ตารางเล็กๆ 1 ตาราง
เล็กๆ นี้ก็เทากับ 6.25 ไร หรือ 1 เฮกตาร คือ 100 เมตร x 100 เมตร บางครั้งตารางนี้ก็ยังหยาบไป ก็จะเติม
จุดลงไปอีก ซึ่ง 1 Dot Grid ก็คือ 0.01 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ 6.25 ไร ซึ่งเปนที่มาของ Dot Grid หรือ ตา
รางกริด แตถาแผนที่เปนมาตรสวนอื่นๆ ก็จะสามารถคํานวณ Dot Grid ไดคือ
พื้นที่บนแผนที่ = (จํานวนเต็มของมาตรสวนแผนที่/จํานวนเต็มของมาตราสวน Dot Grid) 2 x พื้นที่ใน 1
Dot Grid x จํานวน Dot Grid
สมมุติวา ตองการเอา Dot Grid 1:50,000 นี้ไปวัดพื้นที่ในแผนที่ 1 : 25,000 ได 100 จุด จะไดพื้นที่ดังนี้
พื้นที่บนแผนที่ =
(25,000/50,000)2 x 6.25 ไร x 100 จุด

=

156.25 ไร

จากแผนที่ จะสามารถนําแผนที่ไปประยุกตใชในการกําหนดตําแหนง การหาระยะทาง การหา
พื้นที่ และถาจะตีความใหลึกลงไปอีก เนื่องจากแผนที่นี้เปนแผนที่ภูมิประเทศ เราก็จะตีความลักษณะภูมิ
ประเทศเพิ่มขึ้นวาอะไรเปนอะไร ลักษณะภูมิประเทศจะบอกโดยใชคาของเสน Contour หรือเสนชั้น
ความสูง ซึ่งระยะหางของชวงชั้น 20 เมตร ความหมายของเสน Contour คือ เสนสมมุติที่ลากผานไปบน
ภูมิประเทศที่มีความสูงเทากัน ทุกจุดบนเสนจะมีความสูงเทากัน เมื่อเราลากเสน Contour หลายๆ เสน
ก็จะเห็นภาพของภูมิประเทศ เสน Contour ที่พบในแผนที่จะมีหลายลักษณะ
1) เสน Index Contour หรือ Contour หลัก เปนเสนหนา จะเขียนไวทุกๆ 100 เมตร และมีคา
ความสูงกํากับไว
2) เสน Intermediate Contour หรือ เสน Contour รอง จะมีชวงหางเสนละ 20 เมตร ในแผนที่
จะปรากฏเสน Contour ทั้ง 2 ชนิด
3) เสน Supplemental Contour หรือ เสน Contour แทรก จะมีลักษณะเปนเสนประ ซึ่งจะแทรก
ทีละ 10 เมตร พบในบริเวณที่มีเสน Contour หางๆ สวนใหญมักพบในที่ราบ
4) เสน Depression Contour หรือ Contour ที่เปนแอง มีลักษณะเปนขีดเขาตรงกลาง บริเวณ
นั้นแทนที่จะสูงขึ้น กลับเปนแองลึกลงไป พบมากในบริเวณพื้นที่ที่มีหินปูน เพราะจะมีแองหรือถ้ําลึก
ลงไป และ
5) เสน Approximate Contour หรือ เสน Contour โดยประมาณ ซึ่งในแผนที่ที่ใหจะไมมี เสน
Contour ที่ขอมูลทางแผนที่ไมมี สวนใหญจะติดกับชายแดน อยูในเขตประเทศอื่น จึงตองใชวิธีประมาณ
ลักษณะการลากของเสน Contour นั้นก็จะลากบนจุดที่มีความสูงเทากัน แตถาผานบริเวณที่เปนทางน้ํา
เสน Contour จะเวาเขาไปทางตนน้ํา เปนลักษณะของลําหวย Contour ทุกเสนจะมีคาความสูง ซึ่งหาง
20 เมตร ถาอยากรูวาคาความสูงเปนเทาไหร ก็จะดูคาของ Contour ขางเคียง
ลองมาทําความเขาใจกับลักษณะภูมิประเทศจากแผนที่ ลักษณะของยอดเขาเสน Contour จะมี
ลักษณะออกมากลมๆ เสน Contour จะลากไปบนภูมิประเทศที่มีความสูงเทากัน แตระยะหางของเสน
Contour นั้นจะไมเทากัน บริเวณที่เสน Contour อยูชิดกันแสดงวาลักษณะภูมิประเทศนั้นชัน ถาเสน
Contour อยูหางกันแสดงวาภูมิประเทศเปนที่ราบ จากแผนที่เราสามารถจะตีความวาลักษณะภูมิประเทศ
เปนอยางไร ในแผนที่จะมีสัญลักษณบอกไว เสนทางน้ําจะเปนสีน้ําเงิน เสนทางน้ําที่ปรากฏในแผนที่
ถาเปนเสนสีน้ําเงินทึบแสดงวามีน้ําไหลตลอดป ถาเปนเสนสีน้ําเงินประๆ แสดงวามีน้ําไหลไมตลอดป
ลักษณะภูมิประเทศอีกอยางหนึ่งคือ Slope หรือ ความลาดชัน พื้นที่จะลาดชันไปทางไหน ลาดชันมาก
หรือนอย ก็ดูจากเสน Contour เชนกัน ถาเสนชิดกันหมายถึงมีความชัน ยิ่งถาเสนชิดกันมากก็ยิ่งมีความ
ชันมาก ถาชิดกันจนทับกันจะกลายเปนหนาผา บางจุดจะกากบาทบอกคาความสูงไว ในที่ราบเสน
Contour จะมีนอย และจะกากบาทและเขียนหมายเลขไวและจะมีหนวยความสูงเปนเมตร

เวลาใชแผนที่ในสนาม สวนบนของแผนที่คือทิศเหนือ การใชแผนที่ที่ถูกตองใหหันสวนบน
ขึ้นไปทางทิศเหนือ จะดูไดเขาใจงาย
ในการวางแผนขอมูลสิ่งสําคัญที่สุดในการทําใหแผนที่ คือ การทําแผนที่ใหทันสมัยที่สุด ฉะนั้น
เรื่องของการวางแผนไมวาระดับไหน ตองปรับขอมูลใหมีความถูกตองทันสมัยที่สุด ทั้งขอมูลที่เปนกาย
ภาพ เชน ลําหวยอาจจะไมปรากฏในแผนที่ ก็ตองมีการเติมเขาไป
วิธีการปรับขอมูลใหทันสมัย วิธีแรก คือ เดินสํารวจเอง การสํารวจในปจจุบันจะงายเพราะมี
GPS ซึ่งสามารถระบุตําแหนงได ซึ่งสามารถเพิ่มเขาไปในแผนที่ได เชน การสรางโรงเรียนใหมจะใหอยู
ตรงไหน สถานีอนามัยใหมจะอยูตรงไหน ก็เพิ่มตําแหนงเขาไป วิธีที่สอง สามารถใชภาพถายทาง
อากาศ ถาเปนขอมูลลักษณะพื้นที่ ที่สวน ที่นา อางเก็บน้ํา ก็สามารถเติมเขาไปได ภาพถายทางอากาศ
จะทันสมัยกวาแผนที่ เพราะฉะนั้นเมื่อนําขอมูลที่ไดจากภาพถายทางอากาศมาเติมในแผนที่ก็จะทําให
แผนที่ทันสมัยขึ้น อีกวิธีหนึ่งก็คือ ใชขอมูลดาวเทียม เปนดาวเทียมสํารวจทรัพยากร ดาวเทียมที่
ประเทศเรารับไดจะมี ดาวเทียม Lansat 5 และ Lansat 7 ขอมูลดาวเทียมเมื่อเทียบกับภาพถายทางอากาศ
ขอมูลดาวเทียมจะทันสมัยกวา ประเทศไทยมีสถานีรับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งเปนของสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสนเทศ (สทอภ.) ขอมูลดาวเทียม จะมีขอเสียคือ ความละเอียดของภาพหรือ
จุดภาพ 30 เมตร x 30 เมตร คือ สิ่งที่มีขนาด 30 เมตร x 30 เมตร ถึงจะปรากฏภาพได ถาเล็กกวานั้นมอง
ไมเห็นและตีความไมได ตอนนี้มีดาวเทียมใหม คือ IKONOS จุดภาพละเอียด 1 เมตร x 1 เมตร ซึ่งเปน
ขอมูลที่ทันสมัย และตองสั่งซื้อจากอเมริกา
การจะไดมาซึ่งการจัดการ จะตองมีขอมูลที่สมบูรณ ขอมูลในแผนที่นี้ไมเพียงพอ ตองมีการ
ปรับ เชน อาจตองมีขอมูลถนน ชุมชนเมือง ที่อยูหมูบาน เขตอนุรักษ โบราณสถาน เขตลุมน้ําชั้นหนึ่ง
เขตอุทยาน วนอุทยาน ฯลฯ เพิ่มเขาไปดวย เพื่อใหไดแผนที่ที่ทันสมัยสมบูรณยิ่งขึ้น
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