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ในการรังวัดแผนที่ชั้นหนึ่ง เพื่อออกโฉนดที่ดิน ตามความหมายในกฎกระทรวง ฉบับที่ 49 (พ.ศ.
2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ. 2497 ที่กําหนดวา “แผนทีช่ ั้นหนึ่ง
กระทําโดยวิธใี ชกลองธีโอโดไลท และเครือ่ งมือวัดระยะโยงยึดหลักเขต วัดงามมุม ภาคของทิศ เพื่อใชกลอง
สํารวจแบบประมวลผล หรือการรังวัดดวยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม หรือดวยเครื่องมือประเภทอืน่ ที่มี
ความละเอียดถูกตองไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กรมที่ดนิ กําหนด โดยคํานวณเปนคาพิกัดฉากสืบเนื่องจาก
หมุดหลักฐานแผนที่ของกรมที่ดินและคํานวณพื้นที่โดยวิธีคณิตศาสตรจากคาพิกัดของแตละมุมเขต”
จะเห็นไดวา การรังวัดแผนทีช่ ั้นหนึ่ง ตอง “คํานวณเปนคาพิกัดฉากสืบเนื่องจากหมุดหลักฐานแผน
ที่ของกรมที่ดิน” ฉะนั้น จึงเห็นไดวา “คาพิกัดฉาก” ที่สืบเนื่องจากหมุดหลักฐานแผนที่ของกรมที่ดิน จึงมี
ความสําคัญ จึงกําหนดไวในกฎกระทรวง
คาพิกัดฉากของหมุดหลักฐานแผนที่ของกรมที่ดิน พอจําแนกไดดังนี้
1. คาพิกัดฉากศูนยกําเนิด (Rectangular Coordinate) นับเนื่องจากศูนยกาํ เนิดแตละทองที่ (Local
Origin) ซึ่งมี 29 ศูนยกําเนิดซึง่ บางศูนยกําเนิดเปนคาสมมติจุดตัดกันของ Latitude และ Longitude ไมมี
ถาวรวัตถุในพืน้ ที่ สวนศูนยกําเนิดอีกประเภทหนึ่ง มีถาวรวัตถุในที่ดนิ สวนใหญจะใชยอดเจดียของวัด หรือ
มีหมุดถาวรในที่ดิน โดยแตละศูนยกําเนิดในจังหวัด และบริเวณจังหวัดขางเคียง บริเวณไมไกลจากศูนย
กําเนิดมากนัก เพราะไมคิดความโคงของเปลือกโลกมาคํานวณคาพิกดั (Conformal Projection) โดยถือวาเปน
ผิวโลกแบนในพื้นที่ใกลศูนยกําเนิด ความถูกตองมากทีส่ ุดของตําแหนงจะอยูใกลศูนยกําเนิด (Origin)
เทานั้น
ระวางแผนที่เพื่อการออกโฉนดที่ดินในแตละจังหวัดก็สรางโดยคาพิกดั ฉากที่อางอิงกับศูนยกําเนิด
ทองถิ่นในตารางขางบนนี้ แตในทางปฏิบตั ิก็พบความจริงวา บางจังหวัดมีศูนยกําเนิดมากกวา 1 ศูนย การ
สรางระวางแผนที่ จึงมีความสับสน
- แตละศูนยกําเนิดมีคาพิกัดภูมิศาสตร (Latitude และ Longitude) กํากับไว โดยไมทราบวา
เปนคาพิกัดทีอ่ างอิงกับพื้นหลักฐานแผนที่ใด (พื้นหลักฐานแผนที่ราชบุรี พื้นหลักฐานอินเดีย 2497 พื้น
หลักฐานแผนที่อินเดีย 2518 หรืออื่น ๆ) ซึ่งแตละพื้นหลักฐานแผนที่มคี วามตางกันมากเมื่อมีการคํานวณคา
พิกัดฉากของมุมระวางแผนที่ที่นับเนื่องจากศูนยกําเนิดใด ๆ ใหเปนคาพิกัดภูมิศาสตรหรือกลับกัน จึงความ
สับสนในทางปฏิบัติกอนโครงการพัฒนากรมที่ดินเพื่อเรงรัดการออกโฉนดที่ดิน 20 (พ.ศ. 2528 – 2547) การ
วางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ในแตละปงบประมาณ โดยชางวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ของกองรังวัดและ
ทําแผนที่ กรมที่ดินจะสงเจาหนาที่ไปคัดคาพิกัดหมุดหลักฐานแผนที่จากกรมแผนที่ทหาร เชน หมุดจากงาน
โครงขายสามเหลี่ยมใหญ งานวงรอบชั้นที่ 1 เปนตน ผูไปคัดคาพิกัดก็ไมทราบรายละเอียดวาพิกัดภูมิศาสตร

รูปที่1 แสดงตําแหนงศูนยกําเนิด (Local Origin) และพื้นที่ใชงานแตละศูนยกําเนิด

ที่คัดมาไดนนั้ เปนพิกัดบนพืน้ หลักฐานแผนที่ใดซึ่งกรมแผนที่ทหารมีการปรับแกหลายครั้ง ชางวางโครง
ของกรมที่ดินก็ไปคนหาหมุดหลักฐานแผนที่ตามสมุดสนามที่คัดมาแลวก็รังวัดวางโครงทําวงรอบ โดยใช
หมุดหลักฐานแผนที่ที่คัดมานั้นเปนหมุดออกและหมุดเขาบรรจบเสนโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ และมี
หลายครั้งพบวาหมุดหลักฐานแผนที่เหลานั้นที่คัดมามีคา พิกัดไมสัมพันธกันโดยไมทราบสาเหตุ
- บางครั้งพบวาระวางแผนทีท่ ี่สรางใชในราชการบางกลุมไมมีความสัมพันธกับศูนยกําเนิด
ในบริเวณดังกลาว เชน ระวางแผนที่บริเวณ อ. แมสะเรียง จ. แมฮองสอน จึงไดแตเพียงสันนิษฐานวาคาพิกัด
ที่เริ่มตนนาจะเปนการอานประมาณจากแผนที่ภูมิประเทศแลวทําการรังวัด Azimuth ทางดาราศาสตรเพื่อหา

ทิศทางที่กลาวเชนนี้เพราะเมือ่ ทําคาพิกัดของมุมระวางแผนที่ไปคํานวณปรับใหเปนคาพิกัดในระบบ UTM
ไมสามารถจัดเขากลุมพื้นหลักฐานแผนทีใ่ ด ๆ ได
- ศูนยกําเนิดบางศูนยไมไดอยูในประเทศไทย หรือไมไดอยูในพืน้ ที่ใชงาน เชน ศูนยกําเนิด
ที่28 และศูนยกําเนิดที่ 29 เปนตน
การคํานวณพิกัดฉากระบบศูนยกําเนิด
ขอกําหนดในระเบียบกรมที่ดินที่เกีย่ วของกับการวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ เชน งานวางโครง
หมุดหลักฐานแผนที่หลัก (Major Traverse) ตองรังวัด Azimuth ทางดาราศาสตรจากดาว ทุก ๆ ระยะ 10 ก.ม.
หรือ 20 หมุด ความคลาดเคลื่อนทางมุมในแตละชวงทีท่ ราบคาภาคของทิศไมเกิน 10" √N
การแกคามุมราบจะถูกตองใหแกหมุดละ 1" กอน โดยเริ่มจากมุมของหมุดออกไปเรื่อย ๆ จนกวาจะ
หมดคาแก หากความคลาดเคลื่อนทางมุมเกินจํานวนหมุดที่ตั้งกลองก็ตองแกเพิ่มอีก 1" ไปจนกวาจะจบ เชน
มี 45 หมุด ตองแกมุม +52" ก็ตองแกมุม +2" 7 หมุดแรก สวนอีก 38 หมุดที่เหลือแกมุมละ +1" เปนตน เมื่อ
เปนเชนนีจ้ ะเห็นไดวาการคํานวณพิกดั จากหมุดแรกออกไปยังหมุดแกบรรจบ (จากหมุด 1 – 45) จะได
ผลลัพธไมเทากันการคํานวณกลับทาง (จากหมุด 45 – 1) ทั้งนี้เพราะการคํานวณคาพิกัดแผนทีแ่ ตเดิมใชการ
หาคา sine และ cosine ของภาคของทิศ (Bearing) คูณดวยระยะราบระหวางหมุด โดยใชเครื่องคูณเลขแบบ
Mechanic สวนการปรับแกคาพิกัดใช Transit’s Rule

รูปที่ 2 เครื่องคํานวณแผนทีท่ ี่ชางรังวัดกรมที่ดินใชตั้งแต พ.ศ. 2483
การคํานวณพิกัดเสนโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่เดิมใชเครื่องคํานวณ IBM ที่สํานักงานสถิติ
แหงชาติ คาพิกัดของหมุดหลักฐานแผนทีม่ ีหนวยเปนเสนและทศนิยม 4 ตําแหนง โดยใชอักษร น , ต, อ,
และ ฎ แทนคาพิกัดที่อยูเหนือ ใต ตะวันออกและตะวันตกของศูนยกําเนิดตามลําดับ

รูปที่ 3 โครงขายหมุดสามเหลี่ยมหลัก ของกรมแผนที่ทหาร (RTSD Primary Triangulation Network)
ที่กรมที่ดินใชอางอิงในการวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ ในระบบศูนยกําเนิด (Local Origin)
ในปจจุบนั คาพิกัดศูนยกําเนิดยังมีใชในราชการ แตเปนสวนนอยเฉพาะบางพื้นที่ของจังหวัดที่ยัง
ไมไดปรับปรุงระวางแผนที่เทานั้น เชน บางพื้นที่ของอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และกรมที่ดินก็ไมไดผลิต
ระวางแผนที่ระบบศูนยกําเนิดสงใหจังหวัดตั้งแตเริ่มโครงการพัฒนากรมที่ดินฯ (2528)

ระวางแผนที่ระบบพิกดั UTM (UTM Cadastral Map sheet)
เมื่อเริ่มโครงการพัฒนากรมที่ดินฯ (2528) กรมที่ดินไดทาํ ระบบพิกัด UTM มาใชในงานวางโครง
หมุดหลักฐานแผนที่ มีการสรางระวางแผนที่เพื่อการออกโฉนดที่ดินโดยใชพกิ ัด UTM ไดกําหนดใหมีการ
เรียกชื่อระวางแผนที่โดยใชแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1 : 50,000 ชุด L7017 บนพื้นหลักฐานอินเดียน
2518 (IND75)ของกรมแผนที่ทหารเปนหลัก ระวางแผนที่เพื่อการออกโฉนดที่ดินทั้ง 4 มาตราสวนที่ใชใน
ปจจุบัน (มาตราสวน 1:4,000, 1:2,000 , 1:1,000 และมาตราสวน 1: 500) โดย มาตราสวน 1 : 4,000 จะ
เรียกชื่อตามชือ่ แผนแผนทีภ่ มู ิประเทศ และพิกดั ของมุมระวางดานลางซาย โดยใชพกิ ัดราบหลักสิบและหลัก
หนวย (เลขคู) ของกิโลเมตร 2 ตําแหนงตามดวยพิกดั ตั้งหลักสิบและหลักหนวย (เลขคู) ของกิโลเมตรอีก 2
ตําแหนง เชน “5136 IV 6634” สวนการเรียกชื่อระวางแผนที่มาตราสวนใหญ (1:2000 , 1:1000 และ 1: 500)
ก็ใหใสชื่อแผนระวางนั้นแลวตามดวยมาตราสวน เชน “5136 IV 6634-7 1:1,000” เปนตน
คาพิกัด UTM ของหมุดหลักฐานแผนที่ของกรมที่ดิน
การวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ของกรมที่ดินก็ยังคงใชอางอิงกับหมุดหลักฐานแผนที่และคาพิกัด
ที่ไดจากกรมแผนที่ทหาร อยูบ นพื้นหลักฐาน IND75 สวนใหญจะใชหมุดหลักฐานแผนที่จากงานโครงขาย
สามเหลี่ยมใหญ (Primary Triangulation Network) เปนหมุดออกและเขาบรรจบงานวางโครงหมุดหลักฐาน
แผนที่หลัก (Major Traverse) การรังวัดใชกลองวัดมุม (Theodolite) และเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิค
ระยะทางระหวางหมุดออกและเขาบรรจบมีระยะหางกันมาก บางเสนโครงานฯมีระยะทางมากกวา 50 ก.ม.
มีหมุดวางรอบ (Traverse Marks) มากกวา 100 หมุด ตองมีการรังวัด Azimuth ทางดาราศาสตรจากดาว ทุกๆ
20 หมุด และกําหนดใหเสนโครงงานหมุดหลัฐานแผนทีห่ ลักมีความคลาดเคลื่อนทางมุมไมเกิน 10"√ N
(เมื่อ N = จํานวนหมุดตั้งกลองระหวางทิศทางบังคับ) และ Accuracy 1:10,000 สวนเสนโครงานหมุด
หลักฐานแผนที่ยอย (Minor Traverse) ใหรงั วัด Azimuth จากดวงอาทิตย มีความคลาดเคลื่อนทางมุมไมเกิน
30"√ N และ Accuracy 1:5,000
การคํานวณพิกัดหมุดหลักฐานแผนที่ ใชคา พิกัดหมุดออกและหมุดเขาบรรจบ รวมทั้งทิศทางที่ได
จากการังวัด Azimuth ทางดาราศาสตร เพื่อบังคับเสนโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ การปรับแกใชกฏเข็มทิศ
(Compass Rule) คือคาแกทางตั้ง (Latitude Correction) แตละชวงเปนอัตราสวนของระยะของชวงนัน้ ๆ กับ
ความยาวของเสนโครงงานทั้งหมด ของความคลาดเคลื่อนทางตั้ง(Latitude Error) และคาแกทางราบ
(Departure Correction) แตละชวงเปนอัตราสวนของระยะของชวงนัน้ ๆกับความยาวของเสนโครงงาน
ทั้งหมด ของความคลาดเคลื่อนทางราบ(Departure Error)
คาพิกัด UTM บนพื้นหลักฐาน IND75 ของหมุดหลักฐานแผนที่ที่คํานวณได ใชสรางระวางแผนที่
เพื่อการออกโฉนดที่ดินรวมทั้งใชเปนหมุดบังคับภาพเพือ่ สรางระวางแผนที่ภาพถายทางอากาศ สงสํานักงาน
ที่ดิน 435 สํานักงานทั่วประเทศ และใชในการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดนิ ทั้งตําบล

หมุดหลักฐานแผนที่จากการรับสัญญาณดาวเทียม (Satellite Positioning)
เมื่อเริ่มโครงการพัฒนากรมที่ดินและเรงรัดการออกโฉนดที่ดินทัว่
ประเทศ พ.ศ. 2528 กรมที่ดนิ โดยความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ Australiaได
ทําระบบการรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการนํารอง (Satellite Navigation
System) มาใช เริ่มจากการใชเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม TRANSIT (ใช
เครื่องรับสัญญาณ Magnavox MX1502)หาคาพิกัดของหมุดหลักฐานแผนที่
หรือเรียกวา “หมุด Doppler” โดยคํานวณปรับแกเปนโครงขายแตละหมุดหาง
กันประมาณ 30 – 50 ก.ม. เพือ่ ใชเปนหมุดออกและเขาบรรจบเสนโครงงาน
หมุดหลักฐานแผนที่แทนหมุดหลักฐานแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร
รูปที่ 4 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
Magnavox MX 1502

รูปที่ 5 นายชางใหญ กรมที่ดนิ ผูเชี่ยวชาญ Australia ตรวจการปฏิบัติงานรับสัญญาณดาวเทียม Transit
โดยใชเครือ่ งรับสัญญาณดาวเทียม Magnavox MX1502 ในพื้นทีจ่ ังหวัดบุรีรัมย เมื่อ พ.ศ. 2529

รูปที่ 6 หมุด Doppler ของกรมที่ดิน ดําเนินการระหวาง พ.ศ. 2528-2533
ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2532 กรมที่ดนิ ใชการรับสัญญาณจากดาวเทียม GPS ไดสรางหมุด GPS จํานวนมาก
แลวคํานวณปรับแก โดยใชหมุดหลักฐานแผนที่ 3 หมุดของกรมแผนที่ทหารเปนจุดตรึง (Fixed)ไดมีการ
คํานวณปรับแกแลวเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2541 จึงเรียกคาพิกัด UTM ที่ปรับแกใหมนี้วา “คากรกฎา41”
ซึ่งเปนคาที่ใชในการสรางระวางแผนที่ในปจจุบัน
แตเนื่องจากการตรึง (Fixed)โดยใชหมุดหลักฐานของกรมแผนที่ 3 หมุดดังกลาวขางตน ไมมีจุดตรึง
ในภาคใต จึงทําใหคาพิกดั ทางภาคใตแกวง จึงไดมีการรับสัญญาณ GPS เพิ่มเติม โดยใช 18 หมุด ของ กผท.
แลวคํานวณปรับแกหมุด GPS ในชุดแรก 325 หมุดใหมแลวเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2551 เรียกวา “คาพิกัด
51” และตองคํานวณหมุดหลักฐานแผนที่ทงั้ หมดที่เกี่ยวของใหเปนคาพิกัด UTM เนื้อเดียวกัน
(Homogeneous) อีกหลายหมืน่ หมุด คาพิกดั UTM จากการคํานวณทั้ง 2 ครั้ง (คากรกฎา41 และ “คาพิกัด
51”) มีความแตกตางกัน ระหวาง 0.70 – 1.20 เมตร (ดูตารางเปรียบเทียบคาพิกัด)

ร.ร.ประชานุเคราะห 15 จ.เชียงราย

3275

ศาลากลางจังหวัดแมฮอ งสอน

3656

ร.ร.ชุมชนบานดานซาย จ.เลย

สถานีรถไฟหางฉัตร จ.ลําปาง

3217

3084

อางเก็บน้ําหวยเชื่อม ทาอุเทน จ.นครพนม
ร.ร.หนองหารวิทยา จ.อุดรธานี

3093
3109

วัดบุญญาวาส อ.แมสอด จ.ตาก

ร.ร.บานเลาวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ

3239

3159

3001

เขาสะแกกรัง อุทัยธานี

3052

ร.ร.บานกระแซง จ.ศรีสะเกษ

3477

ร.ร.ลาดหญาวิทยา จ.กาญจนบุรี
3427

สํานักงานชลประทานหนองคอ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
3442

วัดลั่นทม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 3300
ร.ร.บานหินแกว อ.ทาแซะ จ.ชุมพร

สถานีอนามัยวันยาว อ.ขลุง จ.ตราด

3315

ร.ร.ขนอมวิทยา จ.มนครศรีธรรม

3335

ปลายแหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต

3657

ที่วาการอําเภอโคกโพธิ์ จ.ปตตานี
3402

รูปที่ 7 แสดงตําแหนงหมุดหลักฐานแผนทีข่ องกรมแผนที่ทหาร 3 หมุด (Δสีฟา)ที่ใชตรึงโครงขายหมุด
ดาวเทียมGPS ของกรมที่ดิน ปรับแกเปนคา “กรกฎา41” และ หมุดหลักฐานแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร 18
หมุด(Δสีแดง) แลวคํานวณปรับแกโครงขายหมุดดาวเทียมGPS ของกรมที่ดิน เปน “คาพิกัด51”
แตคาพิกดั 51 ยังไมไดใหใชในราชการ
จึงเห็นไดวาคาพิกัด UTM บนพื้นหลักฐาน India 1975 ของกรมที่ดินในวันนี้ มี 3 ประเภท คือ
1. คาพิกัด UTM กอนป 41
2. คาพิกัด UTM “กรกฎา 41”
3. คาพิกัด UTM “คาพิกัด 51”
2 คาแรกใชในราชการ และสรางระวางแผนที่จํานวนมาก สวน “คาพิกัด 51” อยูระหวางการคํานวณ
แตอยางไรก็ตาม การคํานวณพิกดั ของหมุดหลักฐานแผนที่จํานวนมาก คงตองใชเวลาพอสมควร
เสนโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่บางแหงสรางไวนานมากกวา 10 ปหมุดหลักฐานแผนที่อาจสูญหาย เพราะ
การพัฒนาเมืองรวมทั้งในปจจุบัน มีการใชดาวเทียม GPS อยางกวางขวาง และกรมทีด่ ินนําระบบ VRS
(Virtual Reference Station) มาใช สามารถสรางหมุดหลักฐานแผนที่ดว ยความรวดเร็ว มีความละเอียดสูง
ดีกวางานวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ และมีการเปลี่ยนพื้นหลักฐานแผนที่ มาใช WGS84 (World
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รูปที่ 8 โครงขายหมุด GPS กรมที่ดินทีค่ ํานวณปรับแกจํานวน 325 หมุด เปน “คาพิกัด51”
Geodetic System 1984) กรมแผนที่ทหารก็ผลิตแผนที่ภูมปิ ระเทศมาตราสวน 1: 50,000 ชุด L7018 บนพื้น
หลักฐานแผนที่ WGS84
สมควรแลวทีก่ รมที่ดินจะตองปรับเปลี่ยนระบบพิกัด UTMบนพื้นหลักฐาน IND75 ใหเปนพื้น
หลักฐาน WGS 84 และอางอิงกับแผนทีภ่ มู ิประเทศมาตราสวน 1:50,000 ลําดับชุด L7018 ที่กรมแผนที่ทหาร
ประกาศใหเปนแผนที่พื้นฐานใชในราชการอยูในปจจุบนั เพื่อใหเปนสากล ผลกระทบกับระวางแผนที่เพื่อ
การออกโฉนดที่ดิน ผลกระทบกับระบบการใหเลขที่ดิน เปนสิ่งที่แกไดแตตองใชเวลา หากตองคํานวนคา

พิกัดของหมุดหลักฐานแผนที่ใหมทั้งหมดใหเปน “คาพิกัด51” แลวตองสรางระวางแผนที่เพื่อบรรจุรูปแปลง
ที่ดินใหมทั้งหมด และยังไมเปนคาพิกัดUTMบนพื้นหลักฐานแผนที่ทหี่ ลายหนวยงานใชอางอิง รวมทั้ง
เปนไปตามวัตถุประสงคของศูนยขอมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแหงชาติทตี่ องการกําหนดมาตรฐานแผนที่ให
เปนมาตรฐานเดียวกันอีกดวย
ขอคิดเห็นใด ๆ ที่เกี่ยวของ อันเปนประโยชนในการพัฒนาระบบงานรังวัดและทําแผนที่ของกรม
ที่ดิน และศูนยขอมูลรูปแปลงที่ดินแหงชาติ กรุณาสงตรงถึง
นายชางใหญ กรมที่ดิน
pairoj@dol.go.th

