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บทคัดย่อ
บทความนี้ นาเสนอผลการพัฒนาการใช้ระบบพัฒนา
ระบบบริ การข้อมูลเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ ผ่านเว็บ
กรมที่ ดิ น โดยท าการพัฒ นาเว็ บ ไซต์ ส าหรั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ ยวข้อง ซึ่ งสามารถนาข้อมูลที่ อยูใ่ นฐานข้อมูลของกรมที่ ดิน
มาแสดงข้อมูลในรู ปแบบแผนที่ และรายงาน เพื่อบริ การข้อมูล
เส้ น โครงงานหมุ ด หลัก ฐานแผนที่ ผ่ า นเว็ บ กรมที่ ดิ น ให้
ผูใ้ ช้บริ การสามารถนาข้อมูลเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผน
ที่ ม าใช้ไ ด้อ ย่า งสะดวก รวดเร็ ว และมี ระสิ ท ธิ ภาพยิ่งขึ้ นโดย
เขียนหน้าเว็บด้วยโปรแกรม Dreamweaver เป็ นหน้า Webpage
เพื่อใช้ลิงค์ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลของกรมที่ดิน

ABSTRACT
The article has been done to develop the service
system of mapping of ground control points on the
webpage of the Department of Lands. The website has
been improved to enable for agencies using data in the
database of Department of Lands and reporting for the
citation database of mapping information of ground
control points. User are convenient and effective using
the system service of mapping of ground control point.
The webpage was written using Dreamweaver program
to link the database from the Depart of Lands.

1. บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบนั รัฐบาลได้ส่งเสริ มการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กบั
หน่ ว ยงานภาครั ฐ กรมที่ ดิ น เป็ นหน่ ว ยงานราชการสั ง กัด
กระทรวงมหาดไทย แบ่ ง การบริ ห ารราชการเป็ นหน่ ว ยงาน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยมีสานักงานที่ดินกระจายอยูท่ วั่
ประเทศ ทั้งสานักงานที่ดินระดับจังหวัด ระดับสาขา ระดับส่วน
แยก และระดับสานักงานที่ ดินอาเภอ รวมทั้งสิ้ น 800 กว่าแห่ ง
กรมที่ ดินจึ งเน้นการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของส่ วนราชการให้
ทางานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ วเป็ นที่ พึงพอใจของผูร้ ั บบริ การ
โดยน าเทคโนโลยีที่ ทัน สมัย มาใช้ใ นการให้บ ริ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภ าพอย่ า งเป็ นรู ปธรรมเกิ ด ความโปร่ งใส และ
ตรวจสอบได้ทุกระดับ [1]
ระบบบริ การข้อมูลเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่
ผ่ า นเว็ บ กรมที่ ดิ น ได้ รั บ การพัฒ นาและน ามาใช้ ง านใน
กรมที่ ดิน ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้พฒั นา
โอนย้า ยข้อ มู ล และติ ด ตั้ง ระบบเป็ นเครื่ อ งแม่ ข่ า ยในระดับ
มิ นิ ค อมพิ ว เตอร์ และเครื่ องแม่ ข่ า ยฐานข้อ มู ล ตามล าดั บ
โดย มีลูกข่ายกระจาย ตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมที่ดิน
ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยระบบส่ วนย่อยหลาย
ระบบ เป็ นระบบข้อมูลเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ ผ่าน
เว็บ กรมที่ดิน เป็ นระบบงานหนึ่ งที่ถูกนาไปใช้งานในโครงการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในกรมที่ดิน ตลอดจนถึงโครงการของ
หน่ ว ยงานภายนอก นอกจากนี้ ยัง มี ห น่ ว ยงานภายนอกที่ มี
ภารกิ จ ด้า นส ารวจรั ง วัด มี ค วามจ าเป็ นต้อ งใช้รู ป แปลงที่ ดิ น
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ข้อมูลการคานวณรังวัดและทาแผนที่ ข้อมูลเส้นโครงงานหมุ ด
หลักฐานแผนที่ เพื่อกาหนดจุดปั กหลักเขตหรื อหลักอ้างอิง
แนวเขต และหมุ ด เครื่ อ งหมายอ้า งอิ ง แนวเขตตามเขตการ
ปกครอง [2]
การสนับสนุนการทางานด้านสารวจรังวัดของหน่วยงาน
ภายในและภายนอกกรมที่ ดินด้วยการให้บริ การในรู ปแบบการ
บริ การข้อมูลเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ ผ่านเว็บ กรม
ที่ดิน จึ งมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่ จะต้องวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบบริ การข้อมูลเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ ผ่านเว็บ
กรมที่ ดิน เพื่อสนับสนุ นการทางานดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ งก็
เท่ า กับเป็ นการสนับ สนุ นการให้บริ การประชาชนได้สะดวก
รวดเร็ ว รองรับการให้บริ การผูใ้ ช้ในจานวนมาก ณ เวลาเดียวกัน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบบริ การข้อมูลเส้นโครงงานหมุด
หลักฐานแผนที่ผา่ นเว็บ กรมที่ดิน
1.3 ขอบเขต
1.3.1 ใช้ฐานข้อมูลด้านรังวัดและทาแผนที่ของกรมที่ดิน
เพื่อนามาใช้กบั ระบบบริ การข้อมูลเส้นโครงงานหมุดหลักฐาน
แผนที่ผา่ นเว็บกรมที่ดิน
1.3.2 สร้างเว็บเพ็จ ในลักษณะเว็บท่า (Web Portal) เพื่อ
อานวยความสะดวกและเพิ่มประสิ ทธิภาพ โดยลดฟังก์ชนั่ การ
ทางานที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
1.4 ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1.4.1 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
คานวณรังวัดในสานักงานที่ดิน
1.4.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบบริ การข้อมูลเส้น
โครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ผา่ นเว็บ กรมที่ดิน ในระบบที่ใช้
ปั จจุบนั
1.4.3 พัฒนาระบบบริ การข้อมูลแผนที่ขอ้ มูลเส้นโครงงาน
หมุดหลักฐานแผนที่ผา่ นเว็บ กรมที่ดิน
1.4.4 ทดสอบระบบบริ การข้อมูลเส้นโครงงานหมุด
หลักฐานแผนที่ผา่ นเว็บ กรมที่ดิน
1.4.5 จัด ท าคู่ มื อ การใช้ง านระบบบริ ก ารข้อ มู ล เส้ น
โครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ผา่ นเว็บ กรมที่ดิน

1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1.5.1 ผูใ้ ช้บริ การสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้บริ การ
ข้อมูลเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ผา่ นเว็บ กรมที่ดิน
ทางานได้ อย่างสะดวก รวดเร็ ว และไม่ถกู จากัดด้ านสถานที่
1.5.2 ผูใ้ ช้มีความเชื่อมัน่ และพึงพอใจในการใช้บริ การ
ข้อมูลเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ผา่ นเว็บ กรมที่ดิน
1.5.3 ส่งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริ การของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
1.5.4 เป็ นการต่อยอดการให้บริ การที่เหมาะสมกับยุคดิจิทลั
ผ่านอุปกรณ์ที่ทนั สมัย
2. แนวคิดทฤษฎีและผลงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดและวิธีกำรพัฒนำระบบ
การจัดเก็บข้อมูลและการเรี ยกใช้ขอ้ มูลที่สะดวกและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ เป็ นข้อ มู ล ที่
สามารถนาไปใช้ในการปฏิ บตั ิภารกิ จที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
จัดการข้อมูลแผนที่ ของกรมที่ ดินได้ มี การพัฒนาระบบงาน
ประยุกต์ (Application Program) ให้ผใู ้ ช้สามารถทางาน นาเข้า
ข้อมูลเพิ่มเติมและปรับปรุ งข้อมูลภายในฐานข้อมูลได้ สามารถ
สอบถามและค้นหาข้อมูล ประมวลผลและแสดงผล ข้อมูลทั้งใน
รู ป แบบทางจอภาพ และการพิม พ์อ อกทางเครื่ อ งพิม พ์เ ป็ น
รายงานกระดาษได้สะดวกรวดเร็ ว ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายด้านสารสนเทศของรั ฐที่ ว่า รวดเร็ ว ทันใด ทุ กที่
ทุกเวลา
2.2 วิธีกำรพัฒนำระบบ
ศึ กษาระบบงานคอมพิ วเตอร์ เ พื่อการท าแผนที่ ปั จจุ บัน
ของกรมที่ ดินโดย ศึ กษาจากระบบงานเก่ าที่ ใช้อยู่ในปั จจุ บัน
โดย วิเคราะห์ ความต้องการของผูใ้ ช้งาน และทาการจัดเก็บ
รวบรวม การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ของระบบ ดังนี้
2.2.1 Windows Based Application โดยสามารถทางานบน
ระบบปฏิบตั ิการ Windows XP และ Windows Server 2003 ซึ่ ง
มีลกั ษณะการทางานแบบ Client-Server
2.2.2 เว็บแอพพลิเคชัน่ (Web Based Application) ที่ทางาน
บนเครื อข่ายอินทราเน็ตเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูล และงานอื่นๆ โดยใช้
เครื่ องมือในการอธิบายหน้าที่การทางานของระบบ
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2.3 ขั้นตอนในกำรพัฒนำระบบ มีดงั นี้
สารวจความต้องการ และข้อกาหนดสาหรับผูใ้ ช้ (Use
Specification) จากสานักฯ หรื อกอง ที่ เกี่ ยวข้องในการพัฒนา
ระบบ Data Dictionary ประกอบด้วยรายละเอี ยด ซึ่ งอธิ บาย
ลักษณะของข้อ มู ล ที่ สาคัญ ชื่ อ ตารางและชื่ อ ข้อ มู ล (Field)
คาอธิ บายตาราง การโต้ตอบกับผูใ้ ช้ (User Interface) ความ
ปลอดภัยของระบบ (System Security) โปรแกรมทุกโปรแกรม
จะอยู่ภ ายใต้ก ารรั ก ษาความปลอดภัย ของระบบ หมายถึ ง
โปรแกรมจะถูกเรี ยกใช้และทางานได้เมื่อถูกเรี ยกใช้จากผูม้ ีสิทธิ์
เท่านั้น ผูใ้ ช้ที่ไม่มีสิทธิ์ จะไม่สามารถเรี ยกโปรแกรมขึ้นมาใช้
งานได้ โดยจะกาหนดรหัสผูใ้ ช้ (userid) กาหนด password และ
กาหนด access right ต่างๆ สาหรับผูใ้ ช้วา่ บุคคลใดสามารถ
access ข้อมูลใด และทางานใน Process ใดได้บา้ ง
2.4 รู ปแบบกระบวนกำรในกำรพัฒนำระบบ
ใช้กระบวนการในการพัฒนาระบบในรู ปแบบของ Waterfall
Model เพื่อจาลองระบบจริ งที่จะเกิดขึ้น และทาให้ผใู ้ ช้สามารถ
เห็ น สิ่ ง ที่ จ ะท าการพัฒ นาก่ อ นการพัฒ นาจริ งได้อ ย่ า งเป็ น
รู ปธรรม ซึ่ งจะทาให้มีประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ดี
ยิง่ ขึ้น
2.5 ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ (Analyze)
ขั้น ตอนการวิ เ คราะห์ เ ป็ นการน าความต้อ งการของ
ซอฟต์แวร์ ที่กาหนดไว้ (Software Requirement Definition)
มาทาการวิเคราะห์ในขั้นตอนการวิเคราะห์น้ นั จะมุ่งเน้นความ
ต้อ งการของซอฟต์ แ วร์ หรื อ Software Requirement
Specification การกาหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ เพื่อเป็ น
ส่ ว นหนึ่ งที่ น าไปใช้ใ นการวางแผนในการพัฒ นาซอฟต์แ วร์
เรี ยกว่า Software Development Plan
2.5.1 ขั้นตอนกำรออกแบบ (Design)
เป็ นการกาหนดขั้นตอนออกเป็ นสองส่ วน คือในส่ วน
ที่เป็ นการออกแบบในเบื้ องต้นที่ เรี ยกว่า Preliminary Design
โดยในส่ ว นนี้ จะน าส่ ว นของความต้อ งการซอฟต์แ วร์ ที่ ไ ด้
วิเคราะห์
มาทากรอบ และจะมีการทาการทบทวนหรื อ
Review ในส่ วนของความต้องการที่ได้กาหนดไว้ เพื่อพัฒนา
ข้ อ ก าหนดที่ ใช้ ใ นการออกแบบ (Software
Design
Specification) พร้ อ มทั้ง ท าการจัด สร้ า งระบบงานต้น แบบ

(Prototype) และเริ่ มก าหนดแผนการทดสอบซอฟต์ แ วร์
(Software Test Plan) เมื่อผ่านการออกแบบในเบื้องต้นหรื อใน
ส่ วนของ Preliminary Design แล้ว จะมีการออกแบบในส่ วน
ของรายละเอียด (Detailed Design) ซึ่ งจะเป็ นการทาสิ่ งที่ ได้
ออกแบบไว้ในเบื้ องต้นมาทาการปรับปรุ งแก้ไข และทบทวน
เพื่ อเพิ่ มเติ มในส่ ว นรายละเอี ย ด โดยเฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ นการ
ออกแบบสาคัญ (Critical Design)
2.5.2 ขั้นตอนกำรพัฒนำ (Code) และทดสอบเบือ้ งต้น
การนาไปพัฒนา หรื อ Implement Code ในขั้นตอนนี้
นอกจากจะจัดทาในส่ วนของการพัฒนาแล้ว ยังมี การทาการ
ทดสอบในเบื้ องต้น โดยในการทดสอบนี้ เป็ นการทดสอบใน
ส่ วนย่อย หรื อ Unit Test โดยท้ายที่สุดจะนา Prototype Demo 2
มาทาการทบทวนอีกครั้งเพื่อทาการพัฒนาตามที่ได้ กาหนดไว้
ในข้อกาหนดในการออกแบบ (Software Design Specification)
โดยผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการพัฒนาคือ ส่ วนของโปรแกรม
พร้อมทั้งคาอธิบายการทดสอบ
2.5.3 ขั้นตอนกำรทดสอบ (Test)
ในการทดสอบจะดาเนินการในส่วนของระบบย่อย และ
ทดสอบการเชื่อมต่อกัน (Integration) ของระบบงานย่อยต่างๆ
โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนย่อย ดังนี้
1) การทดสอบส่ วนงานย่อย (Sub-system Test & Integration)
การทดสอบส่ ว นงานย่อ ยเพื่ อ ทดสอบการท างานของระบบ
ในแต่ ล ะส่ ว นงานย่อ ย โดยจัด ท าในส่ ว นของ Product
Specification และทารายงานผลการทดสอบในเบื้ องต้นและ
เอกสารประกอบการใช้งาน
2) การทดสอบการเชื่อมต่อ (Test & Integration)
ในส่ วนของการทดสอบการเชื่ อมต่อนี้ จะเป็ นที่ เพิ่มเติ มการ
ทดสอบระบบในเบื้ อ งต้น เนื่ อ งจากต้อ งการเชื่ อ มต่ อ กับ
ระบบงานอื่น โดยจัดทาในส่ วนของรายงานผลการทดสอบ
เมื่อเสร็ จสิ้นนั้น ถือว่าระบบพร้อมทาการใช้งาน
2.6 กำรวิเครำะห์ ควำมต้ องกำรของระบบ
ระบบงานที่ใช้ในปัจจุบนั (ระบบงานเดิม) ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยูใ่ นปัจจุบนั คือระบบงานคอมพิวเตอร์
เพื่อจัดทาฐานข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ซึ่ งใช้งานตั้งแต่ พ.ศ.
2540 โดยมีเครื่ องแม่ข่ายในระดับมินิคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ อง
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แม่ข่ายสาหรับให้บริ การหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย
รายละเอียด ดังนี้
1 ) ฮำร์ ดแวร์ /ซอฟต์ ประกอบด้วย Database Server
,Database Server ,Web Server OS , Microsoft Windows 2003
Server Standard Edition , Web Server Storage ซอฟต์แวร์
ประกอบด้วย Oracle Database 10g , GeoMedia Professional,
GeoMedia WebMap 6 , Verritus Net Backup
2) โปรแกรมระบบทีใ่ ช้ งำนระบบปัจจุบัน เป็ น
ระบบงานแบบ Web Based Application ใช้งานผ่านเครื อข่าย
Internet และ Intranet ระบบงานแบบ Client Server
จากการศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม สามารถแสดง
ภาพรวมของระบบ
2.7 กำรวิเครำะห์ และออกแบบระบบ
เ พื่ อ เ ป็ น กา ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ การ ท าง า น ใ ห้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ง ขึ้ น จึ ง ควรจะพัฒ นาระบบบริ การข้อ มู ล เส้น
โครงงานหมุ ด หลั ก ฐานแผนที่ ผ่ า นเว็ บ กรมที่ ดิ น ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับการทางานในปั จจุบนั โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสามารถรองรับระบบงานในอนาคต
ของกรมที่ ดิน เทคโนโลยีและเครื่ องมือ ที่ ใช้ระบบงานแบบ
Client/Server ,Development tool Visual Studio 2012
Professional ,Import / Export tool FME
2.8 เทคโนโลยีทใี่ ช้
2.8.1 Web Map Service (WMS) เป็ นข้อกาหนด
มาตรฐานที่ ใช้ในการผลิ ตแผนที่ จากข้อมูลปริ ภูมิ เพื่อบริ การ
ผูใ้ ช้ โดยผูใ้ ช้สามารถเรี ยกข้อมูลแผนที่ จากหลายๆแหล่งมา
ซ้อนทับกันได้ นอกจากนี้ ยงั รวมไปถึ งการบริ การข้อมูลเชิ ง
บรรยายที่ สัมพันธ์เชิ งตาแหน่ งกับข้อมูลปริ ภูมิ แม่ข่าย Web
Map Service (WMS) จะทาการสร้างภาพบิตแมป (bitmap) จาก
ข้อมูลปริ ภูมิและทาการส่ งภาพบิตแมปมายังผูใ้ ช้ที่อยู่ ทางฝั่ง
ลูกข่าย โดยรู ปแบบของภาพบิตแมป ได้แก่ PNG, GIF, JPEG
และมีมาตรฐานในการรองรับการร้องขอบริ การ จากผูใ้ ช้ โดยมี
รายละเอียดใน 3 ลักษณะดังนี้
1) Get Capabilities จะส่งค่าการให้บริ การ ในส่วน
ของ Metadata ซึ่งเป็ นตัวอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลที่
ให้บริ การและการยอมรับค่าตัวแปรต่าง ๆ

2) Get Map จะเป็ นการส่งภาพแผนที่ ซึ่งสามารถ
ระบุช้ นั ข้อมูล ขนาดของภาพแผนที่และลักษณะของภาพแผนที่
ได้ ซึ่งรู ปแผนที่แสดงภาพในรู ปแบบ PNG, GIF หรื อ JPEG
3) Get FeatureInfo มาตรฐานตัวนี้จะเป็ น Option ใน
การร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลในแผนที่
2.8.2 Windows Communication Foundation (WCF)
เป็ นเครื่ อ งมื อ (Tools) ที่ อ อกแบบมา สาหรั บ การพัฒ นา
ซอฟต์แวร์ในรู ปแบบของสถาปั ตยกรรมระบบแบบมุ่งให้บริ การ
(SOA) ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบ SOA นั้นจะมุ่งเน้นเรื่ อง
การแบ่งซอฟต์แวร์ ออกเป็ นเซอร์ วิสย่อย ๆ ที่ แยกออกจากกัน
เพื่อให้สามารถนากลับมาใช้ใน งานอื่น ๆ ได้ และสามารถ
นาเอาบริ การย่อยต่าง ๆ นั้นมาประกอบเป็ นซอฟต์แวร์ หรื อจะ
ทาการรวมเป็ นเซอร์วสิ ใหม่ เพื่อสร้างเป็ นเซอร์ วิสที่ซบั ซ้อนขึ้น
ที่สาคัญคือเซอร์ วิสควรมีความเป็ นอิสระต่อกันสู งเนื่ องจากการ
เชื่อมต่อกันของเซอร์ วิสต่าง ๆ นั้นจะเป็ นการเชื่อมต่อกันแบบ
หลวม (Loosely-Coupled) เพื่อไม่ให้เกิ ดผลกระทบในการ
เปลี่ยนแปลงการทางานในอนาคต (Kim & Lim, 2007, 99-107)
จากแนวคิดของ SOA ดังกล่าว ทาให้ Microsoftพัฒนา WCF ขึ้น
เพื่อตอบสนองการพัฒนาซอฟต์แวร์ในรู ปแบบ SOA
2.8.3 Database Management จากการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบของโครงการนี้จะได้แผนภาพ Deployment ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
2.9.ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.9.1 Indian Thailand-1975 (UTM) กั บ กำรใช้
งำนโปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ ม า:เรี ยบเรี ยงโดย พ.อ.เอื้อมเกียรติ
เจริ ญสมรายงานผลการศึกษาวิจยั ผท.ทหาร : WGS 84 กับ
อินเดียน 1975 ” โดยกองยีออเดซี่ และยีออฟิ สิ กส์ กรมแผนที่
ทหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 กรมแผนที่ ทหารได้เปลี่ ยนวิธีการ
สารวจขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ แห่ งชาติจากวิธีการ
สารวจด้วยกล้อง กล่าวคือ การสารวจสามเหลี่ยมชั้นที่ 1 และ
การวงรอบชั้นที่ 1 มาเป็ นการสารวจด้วยดาวเทียม GPS ประเทศ
ไทยยังใช้พ้นื หลักฐานทางราบเป็ นพื้นหลักฐาน Indian 1975 ซึ่ ง
มี จุดศู นย์กาเนิ ดอยู่ที่เขาสะแกกรั ง จังหวัดอุทัยธานี และมี รู ป
ทรงรี คือ Everest ในขณะที่ การสารวจด้วยดาวเที ยม GPS
เกี่ ยวข้องกับพื้นหลักฐาน WGS 84 ซึ่ งมีจุดศูนย์กาเนิ ดหรื อ
จุ ด อ้า งอิ ง และรู ป ทรงรี ที่ แ ตกต่ า งกัน ท าให้ค่ า พิ กัด ของหมุ ด
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หลักฐานที่รังวัดได้ของหมุดเดียวกันแตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องมี
การแปลงค่าพิกดั จากพื้นหลักฐาน WGS 84 จากการสารวจด้วย
ดาวเทียม GPS มาเป็ นค่าพิกดั บนพื้นหลักฐาน Indian 1975 ที่
เป็ นพื้นหลักฐานที่ใช้กนั แพร่ หลายในหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับ
การสารวจและการทาแผนที่ ทั้งภาครัฐและเอกชน [5]
2.9.2 ระบบพิกดั แผนที่
1) ระบบพิกดั แผนที่ ในระบบข้อมูลหรื อทาง
คอมพิวเตอร์ที่เราใช้ในประเทศไทยมี 2 ระบบ คือ
1. ระบบพิกดั ภูมศิ ำสตร์ หรื อ Geographic หน่วยเป็ น
องศา ลิปดา พิลิปดา
2.ระบบพิกดั ฉำก หรื อ UTM (Universal
Transverse Mercator) หน่วยเป็ น เมตร และมี 2 โซน Zone 47
และ Zone 48 และหมุดหลักฐำนอ้ ำงอิง ที่ประเทศไทยใช้อา้ งอิง
มี 2 แบบ คือ WGS 1984 และ Indian 1975
ดังนั้นระบบพิกดั แผนที่เมื่อต้องเลือกหมุดหลักฐาน
ด้วย ทั้งหมดมี 6 แบบ คือ WGS 84 / Geographic, WGS 84 /
UTM Zone 47, WGS 84 / UTM Zone 84, Indian 1975 /
Geographic ,Indian 1975 / UTM Zone 47, Indian 1975 / UTM
Zone 84 [5]

3.วิธีดำเนินกำรศึกษำ
3.1. ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน
การพัฒนาระบบบริ การข้อมูลเส้นโครงงานผ่านเว็บ กรม
ที่ดิน ที่ จะพัฒนานี้ สืบเนื่ องมาจากเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ระบบ
เดิ มไม่สามารถที่ จะทางานได้ทนั ต่อการใช้งานเนื่ องจากระบบ
เดิมช้า จึงต้องพัฒนาระบบใหม่ข้ ึนมา ซึ่ งมีข้ นั ตอนการทางาน
ดังนี้
3.1.1 กาหนดจุดมุ่งหมายและวางแผนการดาเนิ นการ โดย
การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ระบบที่ดาเนิ นการอยูใ่ น
ปั จจุบันว่าต้องแก้ไขปั ญหาอย่างไรเพื่อกาหนดจุดมุ่งหมายใน
การออกแบบและพัฒนาระบบ
3.1.1.1 ค้นคว้ารวบรวมข้อมูล และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องที่ระบบบริ การข้อมูลเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่
ผ่านเว็บ กรมที่ ดิน ในระบบที่ ใช้ปัจจุบนั โดยวิธีการสัมภาษณ์
(Interview) ใช้ก ารสอบถามโดยตรงกับ ผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ระบบงานกระบวนการโดยท าการสั ม ภาษณ์ ด้ว ยตัว เองกับ

ผูใ้ ช้งาน วิธีการวิเคราะห์จากเอกสาร (Document Analysis)
ใช้ก ารศึ ก ษาข้อ มู ล ต่ า งๆ จากเอกสารของงานของระบบ
คอมพิ วเตอร์ เพื่ อการทาแผนที่ กรมที่ ดิ น และ ศึ กษาจาก
ระบบงานเก่าที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
3.1.1.2 วิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อเข้าถึง โดย
การเลือกใช้บริ การข้อมูลเส้นโครงงานฯ ผ่านเว็บได้ทุกแห่ ง ที่มี
อินเทอร์เน็ต และทาการจัดเก็บรวบรวม
3.1.1.3 พัฒนาระบบบริ การข้อมูลแผนที่ ขอ้ มูลเส้น
โครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ผ่านเว็บ กรมที่ดิน ให้สามารถดู
ข้อมูลเส้นโครงงานฯ ผ่านเว็บได้
3.1.1.4 ทดสอบระบบบริ ก ารข้อ มู ล เส้ น โครงงาน
หมุดหลักฐานแผนที่ผา่ นเว็บ กรมที่ดิน
3.1.1.5 จัดทาคู่มือการใช้งานระบบบริ การข้อมูลเส้น
โครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ผา่ นเว็บ กรมที่ดิน
3.1.1.6 ประเมินความพึงพอใจการใช้งานผ่านผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง
3.1.1.7 สรุ ปผลการศึกษาและเสนอแนะ
3.2 กำรออกแบบระบบกำรทำงำนใหม่
3.2.1 โครงสร้ ำงภำพรวม Application Software
การพัฒนาระบบบริ การข้อมูลเส้นโครงงานหมุดหลักฐาน
แผนที่ ผ่านเว็บ กรมที่ ดิน เป็ นการใช้ฐานข้อมูลของกรมที่ ดิน
ผ่ า นเว็ บ ไซด์ เ พื่ อ ดึ ง ข้อ มู ล มาแสดงซึ่ งข้อ มู ล ถู ก เก็ บ ไว้ใ น
ส่วนกลางมี Database Server สาหรับการจัดการข้อมูลด้านแผน
ที่ ค่าพิกัดสาหรั บงานรั งวัดของกรมที่ ดิน และมี ระบบจัดการ
สิ ทธิ ในการเข้าถึงข้อมูล การนาข้อมูลมาใช้มีการเขียนเว็บไซด์
ส าหรั บ แสดงข้อ มู ล ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ระบบเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ในการใช้งานและเป็ นระบบทาให้สามารถนาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องมาใช้งานได้ทนั เวลา สะดวก รวดเร็ ว

รู ปที่ 3.1 โครงสร้าง Application Software ภาพรวม
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3.3.2 กำรออกแบบหน้ ำหลักเว็บไซต์
การออกแบบหน้าจอการทางานของระบบ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผใู ้ ช้เห็นภาพและแนวทางของระบบใหม่
เพื่อพิจารณาว่าตรงกับความต้องการหรื อไม่ โดย การออกแบบ
หน้าจอการทางานประกอบด้วยระบบ ดังต่อไปนี้
3.3.2.1 การออกแบบหน้าเว็บไซด์
การออกแบบหน้าจอของระบบเส้นโครงงานหมุด
หลักฐานแผนที่ผา่ นเว็บ กรมที่ดิน แบ่งเป็ น 7 ส่วน ดังนี้
1) Screen Layout / User Interface หน้าหลัก
ออกแบบหน้าจอของระบบ ดังนี้
1
2
5
3
4

6
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รู ปที่ 3.2 หน้าหลักการออกแบบหน้าจอของระบบ
1. ส่ วนของการจัดการผูใ้ ช้ระบบ เช่นลงบันทึกออก, แก้ไข
รหัสผ่าน และ วิธีใช้งาน
2. ส่วนของสถานะของระบบ
3. ส่วนของเมนูการค้นหาข้อมูล
4. ส่วนของการแสดงสัญญาลักษณ์ และแสดงรายละเอียด
ข้อมูลของแผนที่
5. ส่ วนของเมนูเครื่ องมือสาหรับจัดการแผนที่ เช่น ย่อ ,
ขยาย , เลือก และ เลื่อน เป็ นต้น
6. ส่วนของการแสดงแผนที่
7. ส่ วนของการเว็บแสดงสถานะของแผนที่ เช่นค่าพิกดั
และ มาตราส่วน เป็ นต้น
3.4 เครื่องมือทีใ่ ช้
พัฒนาระบบบริ การข้อมูลเส้นโครงงานหมุดหลักฐาน
แผนที่ผา่ นเว็บ กรมที่ดิน สาหรับสื บค้นข้อมูลการทาแผนที่ตาม

คาค้นที่ กรมที่ดินกาหนด เช่น โครงงานหมุดหลักฐานแผนที่
ระวางแผนที่ , ตาบล, อาเภอ และจังหวัด และการลงทะเบียน
สาหรับให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ผูท้ ี่สนใจหรื อมีหน้าที่เกี่ยวข้อง
สมัครเป็ นสมาชิกเพื่อ Download ข้อมูลและรับข่าวสารจากกรม
ที่ดิน โดยใช้ภาษา ASP.NET และ SQL
โปรแกรมที่แสดงเงื่อนไขที่เป็ นไปได้ท้ งั หมด ให้ผใู ้ ช้
สามารถเลือกได้ ถ้าหากเป็ นการเลือก
แสดงภายใต้เงื่อนไข โดยมีเครื่ องมืออานวยความสะดวกในการ
ทางาน
เทคโนโลยีและเครื่ องมือที่ใช้ในโครงการพัฒนาระบบ
บริ การข้อมูลด้านรังวัดและทาแผนที่ ประกอบด้วย Hardware
และ Software เช่น Development tool - Visual Studio 2012
Professional เป็ นต้น
3.4.1 เทคโนโลยีที่ใช้
Web Map Service (WMS) เป็ นข้อกาหนดมาตรฐานที่
ใช้ในการผลิตแผนที่ จากข้อมูลปริ ภูมิเพื่อบริ การผูใ้ ช้ โดยผูใ้ ช้
สามารถเรี ยกข้อมูลแผนที่ จากหลายๆแหล่งมาซ้อนทับกันได้
นอกจากนี้ ยงั รวมไปถึงการบริ การข้อมูลเชิ งบรรยายที่ สัมพันธ์
เชิงตาแหน่งกับข้อมูลปริ ภูมิ แม่ข่าย Web Map Service (WMS)
จะทาการสร้ างภาพบิ ต แมป (bitmap) จากข้อ มู ลปริ ภูมิแ ละ
ทาการส่ งภาพบิ ตแมปมายังผูใ้ ช้ที่อยูท่ างฝั่งลูกข่าย โดยรู ปแบบ
ของภาพบิ ตแมป ได้แก่ PNG, GIF, JPEG และมีมาตรฐานใน
การรองรั บการร้ องขอบริ การจากผูใ้ ช้ โดยมี รายละเอี ยดใน 3
ลักษณะดังนี้
1. Get Capabilities จะส่ งค่าการให้บริ การ ในส่ วนของ
Metadata ซึ่ งเป็ นตัวอธิ บายเกี่ ยวกับรายละเอี ยดของข้อมูล ที่
ให้บริ การและการยอมรับค่าตัวแปร ต่าง ๆ
2. Get Map จะเป็ นการส่ งภาพแผนที่ซ่ ึ งสามารถระบุ
ชั้นข้อมูล ขนาดของภาพแผนที่ และลักษณะของภาพแผนที่ ได้
ซึ่งงรู ปแผนที่แสดงภาพในรู ปแบบ PNG, GIF หรื อ JPEG
3. Get FeatureInfo มาตรฐานตัวนี้จะเป็ น Option ในการ
ร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของข้อมูลในแผนที่
3.4.2 Windows Communication Foundation (WCF) เป็ น
เครื่ องมือ (Tools) ที่ ออกแบบมาสาหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
ในรู ปแบบของสถาปั ตยกรรมระบบแบบมุ่งให้บริ การ (SOA)
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบ SOA นั้นจะมุ่งเน้นเรื่ องการแบ่ง
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ซอฟต์แวร์ ออกเป็ นเซอร์ วิสย่อ ย ๆ ที่ แยกออกจากกัน เพื่อให้
สามารถนากลับมาใช้ในงานอื่น ๆ ได้ และสามารถนาเอาบริ การ
ย่อยต่าง ๆ นั้นมาประกอบเป็ นซอฟต์แวร์ หรื อจะทาการรวมเป็ น
เซอร์ วิสใหม่ เพื่อสร้ างเป็ นเซอร์ วิสที่ ซับซ้อนขึ้ น ที่ สาคัญคื อ
เซอร์วสิ ควรมีความเป็ นอิสระต่อกันสู งเนื่ องจากการเชื่อมต่อกัน
ของเซอร์ วิ ส ต่ า ง ๆ นั้ นจะเป็ นการเชื่ อ มต่ อ กัน แบบหลวม
(Loosely-Coupled) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในการเปลี่ยนแปลง
การทางานในอนาคต (Kim & Lim, 2007, 99-107) จากแนวคิด
ของ SOA ดังกล่าว ทาให้ Microsoft พัฒนา WCF ขึ้ นเพื่อ
ตอบสนองการพัฒนาซอฟต์แวร์ในรู ปแบบ SOA
3.5 ระยะเวลำดำเนินงำน Chart (Gantt's Chart)

2. หน้าจอ Login เข้าสู่ระบบบริ การข้อมูลเส้นโครงงานหมุด
หลักฐานแผนที่ผา่ นเว็บ กรมที่ดิน และออกจากระบบต้อง
Logout ออกจากระบบ

รู ปที่ 4.2 แสดงระบบหน้าจอ Login เข้าสู่ระบบ

เป็ นแผนภูมิแท่ งชนิ ด Bar Chart เพื่อแสดงให้เห็ นถึ ง
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ จ ะต้อ งกระท ากั บ
ระยะเวลาหรื อเวลาสาหรับการปฏิบตั ิงานของกิจกรรมนั้นๆ ทา
ให้ เ ข้า ใจภาพรวมของระบบได้ง่ า ยขึ้ น บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้อ ง
สามารถทาการตรวจสอบความก้าวหน้าในการวิเคราะห์ระบบ
ได้ อย่างเข้าใจและรวดเร็ วมากขึ้น

4. ผลกำรดำเนินงำน
4.1 ผลกำรพัฒนำเว็บไซต์
1) ส่ วนกำรจัดกำรผู้ใช้ ระบบ
หน้าจอแรกของระบบ (Home Page) เพื่อคลิ กเข้าสู่ ระบบ
บริ การข้อมูลเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ ผ่านเว็บ กรม
ที่ดิน เพื่อเข้าไปสู่ เมนูหน้าหลัก

รู ปที่ 4.1 หน้าจอแรกของระบบ (Home Page)

รู ปที่ 4.3 แสดงระบบเลือกใช้ระบบ
3.หน้าเมนูการใช้งาน ลงบันทึกออก เมื่อออกจาก
ระบบ แล้วกลับไปยังหน้าแรก แก้ไขรหัสผ่าน ไปยังหน้า
แก้ไรหัสผ่าน

รู ปที่ 4.4 แสดงหน้าเมนูหลักระบบบริ การเส้นโครงงานฯ
ผ่านเว็บ
ที่มา:กรมที่ดิน
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4) รายงานหมุดในเส้นโครงงานโครงงาน
หมุดหลักฐานแผนที่

รู ปที่ 4.5 แสดงรายละเอียดข้อมูลและชั้นข้อมูล
1) รายละเอียดข้อมูล

ที่มา:กรมที่ดิน

รู ปที่ 4.9 หน้ารายงานหมุดในเส้นโครงงานฯ ที่มา:กรมที่ดิน
รู ปที่ 4.6 หน้าเมนูรายการสื บค้นข้อมูลจากเส้นโครงงานฯ

5) Chain แสดงหน้ารายงาน Chain

ที่มา:กรมที่ดิน

2) รายงานการคานวณ

รู ปที่ 4.10 แสดงหน้ารายงาน Chain

ที่มา:กรมที่ดิน

รู ปที่ 4.7 แสดงหน้ารายงานการคานวณเส้นโครงงานฯ
ที่มา:กรมที่ดิน

3) รายงาน TotalStation

รู ปที่ 4.11 แสดงข้อมูล xml
รู ปที่ 4.8 แสดงหน้าแสดงรายงาน TotalStation
ที่มา:กรมที่ดิน

ที่มา:กรมที่ดิน
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2) งำนทะเบียนผู้ใช้ ระบบ
หน้าจอเข้าสาหรับการลงทะเบียนใช้งานในระบบบริ การ
ข้อมูลเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนทีผา่ นเว็บ กรมที่ดิน
1.หน้าจอระบบเลือกใช้ระบบจัดการผูใ้ ช้

รู ปที่ 4.12 แสดงหน้าจอระบบใช้เลือกระบบผูใ้ ช้งาน
2.หน้าจอหลัก เข้าสู่ระบบจัดการผูใ้ ช้

ในการเข้าถึงข้อมูล ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อนและมีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น
จากการศึ ก ษาระบบงาน ผู ้ศึ ก ษาได้พ ัฒ นาระบบ
บริ การข้อมูลเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ ผ่านเว็บ กรม
ที่ดิน เขียนหน้าเว็บด้วยโปรแกรม dream weavers โดยใช้เป็ น
หน้า webpage เพื่อใช้ลิงค์ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลของกรมที่ดิน ที่มี
ลิงค์ที่น่าสนใจ ทั้งระบบเดิมและระบบที่กาลังพัฒนา
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริ การข้อมูล
เส้ น โครงงานหมุ ด หลัก ฐานแผนที่ ผ่ า นเว็บ กรมที่ ดิ น โดย
ประเมินจากการใช้งานระบบของผูเ้ กี่ยวข้องเดิมกับการใช้ระบบ
บริ การเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ผ่านเว็บ กรมที่ดิน มา
ใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งระบบบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ดียงิ่ ขึ้น
5.2 อภิปรำยผลกำรศึกษำ

รู ปที่ 4.13 แสดงหน้าจอหลักระบบจัดการผูใ้ ช้ ที่มา:กรมที่ดิน

5. สรุ ปผลกำรศึกษำ อภิปรำย และข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ
ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการศึ กษาพัฒ นาระบบบริ การ
ข้อมูลเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ ผ่านเว็บ กรมที่ดิน ซึ่ ง
เป็ นข้อมูลที่ใช้ในโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานกรมที่ดิน และ
หน่วยงานภายนอก ที่มีภาระกิจด้านสารวจรังวัดมีความจาเป็ นที่
ต้องใช้รูปแปลงที่ดิน เพื่อกาหนดจุดปั กหลักเขตหรื อหลักอ้างอิง
หลักเขต การสนับสนุ นการทางานด้านรังวัดด้วยการให้บริ การ
ในรู ปแบบการบริ การเส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ผา่ นเว็บ
กรมที่ดิน จึงมีความสาคัญที่จะต้องอานวยความสะดวก รวดเร็ ว

การจัดเก็บข้อมูลและการเรี ยกใช้ขอ้ มูลที่สะดวกและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ เป็ นข้อ มู ล ที่
สามารถนาไปใช้ในการปฏิ บตั ิภารกิ จที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
จัด การข้อ มู ล แผนที่ ข องกรมที่ ดิ น ได้ มี การพัฒ นาระบบงาน
ประยุกต์ (Application Program) ให้ผใู ้ ช้สามารถทางาน นาเข้า
ข้อมูลเพิ่มเติมและปรับปรุ งข้อมูลภายในฐานข้อมูลได้ สามารถ
สอบถามและค้นหาข้อมูล ประมวลผลและแสดงผล ข้อมูลทั้ง
ในรู ปแบบทางจอภาพ และการพิมพ์ออกทางเครื่ องพิมพ์เป็ น
รายงานกระดาษได้สะดวกรวดเร็ ว ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายด้า นสารสนเทศของรั ฐ ที่ ว่ า รวดเร็ ว ทัน ใด ทุ ก ที่
ทุกเวลา
5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากการรวบรวมความต้อ งการของผู ้ ใ ช้ ง าน พบ
ประเด็นต่าง ๆ ที่ ควรนาเสนอ
เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนา/ปรับปรุ งระบบการทางาน ดังนี้
1. ระบบข้อมูล เส้นโครงงานหมุดหลักฐานแผนที่ ที่
พัฒ นาขึ้ น ควรจะมี ก ารปรั บ ปรุ งระบบให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ทั น สมั ย โดยข้ อ มู ล ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นต้อ งน าเข้ า ระบบข้ อ มู ล เส้ น
โครงงานหมุดหลักฐานแผนที่อย่างสม่าเสมอ
2. เมื่ อ ใช้ง านโปรแกรมไปได้ ร ะยะหนึ่ งควรหา
ข้อ บกพร่ อง เพื่ อ พัฒ นาปรั บ ปรุ งระบบบริ การข้อ มู ล เส้ น
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โครงงานหมุด หลักฐานแผนที่ เพื่อ รั กษาความปลอดภัย ของ
ระบบ และเชื่อมโยงระหว่างระบบได้
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