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ปจจุบันมีการแขงขันทางดานเทคโนโลยีกัน
มาก มีนวัตกรรมท่ีเกิดจากแนวคิดทฤษฎีท่ีผสม 
ผสานเพื่อใหมนุษยมีความสะดวก บริโภคไดอยาง
รวดเร็วทําใหเคร่ืองมืออุปกรณตางๆ เกิดการพัฒนา
อยางรวดเร็ว อยางเชนคอมพิวเตอรท่ีอยูในตลาด
เพียงวันเดียวราคาก็เปล่ียนแปลง มีสินคาท่ีเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรเกิดใหมเกือบทุกวัน ส่ิงท่ีมนุษยสราง
ข้ึนมาและเกิดการเปล่ียนแปลงตามความกาวหนา
ของ เทคโนโลยีอีกอยางหนึ่งคือแผนท่ี ซ่ึงแผนท่ีเปน
ส่ิงหนึ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนเพื่อเลียนแบบลักษณะของ
ผิวโลกทั้งท่ีเปนอยูตามธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษย
สรางข้ึน โดยแสดงบนพื้นราบอาศัยการยอสวนให
เล็กลงตามขนาดท่ีตองการ และใชเคร่ืองหมายหรือ
สัญลักษณแทนส่ิงท่ีปรากฏอยูบนผิวโลก  (ทวี     
ทองสวาง, 2533)   

นับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันแผนท่ีสราง
ข้ึนมาเพ่ือเลียนแบบสวนตางๆ ของโลกถูกนํามาใช
ประโยชนจากการนําทาง เปนเคร่ืองมือท่ีส่ือใหเห็น
ภาพรวมของลักษณะพ้ืนท่ีท่ีปรากฏ มนุษยนํามาใช 
ประโยชนท้ังดานการทหาร  การเมือง  และการ

ปกครอง จึงจัดไดวาแผนท่ีมีความสําคัญตอการ
พัฒนาประเทศ ความกาวหนาของเทคโนโลยีทําให
เกิดแนวคิดท่ีจะพัฒนาแผนที่ท้ังวิธีการผลิตและการ
นําไปใช ซ่ึงตอมาไดนําแผนท่ีมาใชประโยชนใน
ดานอ่ืนๆ มากข้ึนเชน นําไปใชในการเรียนการสอน  
การสํารวจ การศึกษาวิจัย และยังสามารถนํามาใช
เปนเคร่ืองตกแตงบานหรือเคร่ืองประดับไดอยาง
สวยงามอีกดวย  

การพัฒนาของเทคโนโลยีในการทําแผนท่ี 
มีการเปล่ียนแปลงจากระบบการทําแผนที่ดวยมือ 
(manual) ไปเปนระบบท่ีใชคอมพิวเตอรหรือท่ีเรียก
กันวาแผนที่ดิจิตอล (digital) ซ่ึงแผนท่ีนี้พัฒนาให
กาวหนาเปนนวัตกรรมท่ีนํามาใชในชีวิตประจําวัน
มากข้ึน และกลายเปนสินคาท่ีคนท่ัวไปรูจักกันใน
รูปแบบท่ีเรียกวา GPS  

 
วิวัฒนาการของแผนที่ 
 จากหลักฐานยาวนานกวา 5,000 ปท่ีผานมา 
พบวามนุษยเร่ิมรูจักการบันทึกส่ิงตางๆ จากการวาด

บทความวิชาการ
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ตอมาในยุคสมัยปฏิรูปแผนท่ี  เ ร่ิมมีการ
วิวัฒนาการมากข้ึน ไดศึกษาเกี่ยวกับวิธีการรังวัด มี
การคนพบวิธีการพิมพและการแกะสลักแมพิมพ มี
การทําแผนท่ีสีใหมีความหลากหลายมากกวาการทํา
แผนท่ีดวยมือวาด และมีการผลิตแผนท่ีมากข้ึน ทํา
ใหความตองการมีเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะในหมูของ
พอคาที่ตองเดินทาง นักเดินเรือ หรือไมก็นํามาเปน
เคร่ืองประดับในสถานท่ี   

การทําแผนท่ีแบบที่ มีระบบการรังวัดมี
เทคโนโลยีการสํารวจเขามาเกี่ยวของ มีการวาง
โครงขายสามเหล่ียมเพื่อเทียบระดับอางอิงอยางมี
หลักเกณฑท่ีถูกตอง ตอมาไดพัฒนาเคร่ืองมือการ

เขียนแผนท่ีรวมกับการใชภาพถายทางอากาศ 
จนกระท่ัง มีการจัดทําแผนที่ ภู มิประ เทศท่ีได
มาตรฐานคือแผนท่ี L7017 โดยจัดพิมพเปนแผนท่ี
กระดาษซ่ึงไดรับความนิยมใชกันอยางแพรหลายใน
งานดานตางๆ ท้ังทางดานการวางแผนงานของ
ภาคเอกชนและรัฐ แตเนื่องจากการใชแผนท่ีกระดาษ
มีขอจํากัดดานการใชงาน ผนวกกับมีคอมพิวเตอร
คือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร จึงทําใหการใชงาน
แผนท่ีกระดาษลดนอยลง และตอมาจึงพัฒนาเขาสู 
การใชแผนท่ียุคใหมคือแผนท่ีดิจิตอล  

 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปนเทคโนโลยี
หนึ่งท่ีสรางข้ึนเพื่อใหเกิดความสะดวกกับงานท่ีตอง
มีการจัดเก็บขอมูลและมีความสัมพันธกับขอมูลเชิง
พื้นท่ีหรือขอมูลท่ีมีพิกัดตําแหนง ซ่ึงเปนการ
ผสมผสานการทํางานระหวางกระบวนวิธีวิเคราะห
รวมกับระบบฐานขอมูลท่ีมีการอางอิงเชิงพิกัด  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเปนการใช
ระบบคอมพิวเตอรไดแก  ฮารดแวร  (hardware) 
ซอฟตแวร (software)  ขอมูลทางภูมิศาสตร 
(geographic data) และการออกแบบในการ
เสริมสรางประสิทธิภาพของการจัดเก็บขอมูล การ
ปรับปรุงขอมูล การคํานวณ และการวิเคราะหขอมูล 
ใหแสดงผลทุกรูปแบบของสารสนเทศที่สามารถ
อางอิงตําแหนงบนพ้ืนโลก (สุระ พัฒนเกียรติ, 2546) 
หรือการใชสมรรถนะของคอมพิวเตอรในการจัดเก็บ
และการใชขอมูลเชิงพื้นท่ีเพื่ออธิบายสภาพตางๆ บน
พื้นผิวโลก ท้ังระบบของการใหคําตอบเชิงพื้นท่ี การ
ใชเทคโนโลยีนี้ดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ โดยเร่ิม
ตั้งแตการรวบรวมและนําเขาขอมูล การจัดเก็บขอมูล
อยางเปนระบบ การกําหนดเงื่อนไขสําหรับเลือกใช
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 องคประกอบหลักของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเหมือนกับเทคโนโลยีท่ัวๆ ไป ซ่ึงเปนการ
นํา เอาความรูมาปฏิบัติการทางด าน  hardware, 
software, brainware และ know-how ท่ีนํามา
ประกอบกันแลวทําใหเกิดความรู ความชํานาญใน
การจัดการท่ีเปนระบบ (คํารณ ศรีนอย, 2549) ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรจัดเปนเทคโนโลยีหนึ่งท่ีมี
องคประกอบของ hardware, software, process, data 
และ people ท่ีใชตอบคําถามไดแก 
 - การสอบถามขอมูลการหาท่ีตั้ง 
(location)โดยสอบถามจากฐานขอมูลไดวา “มีอะไร
อยูท่ีไหน? (What is at…?)” ซ่ึงควรมีการเตรียมแผน
ท่ี GIS ใหผูสอบถามขอมูลจากฐานขอมูลสามารถ
ตอบคําถามไดวา จุดท่ีตั้งสถานีวัดปริมาณน้ําฝน 
ตํ าแหนง ท่ีตั้ งของแหล งทอง เ ท่ียวอยู  ณ  ท่ี ใด 
ตําแหนงของท่ีตั้ งของวัด  โรงเ รียน  และอ่ืนๆ 
สามารถสอบถามไดอยางรวดเร็วเม่ือนําแผนท่ีนําเขา
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือในระบบธุรกิจ
นําแผนท่ีระบบดิจิตอลนําเขาในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรไวสําหรับเปนเคร่ืองมือในการสอบถาม
ตําแหนงท่ีตั้งของลูกคาท่ีส่ังซ้ือสินคาเชน การส่ังซ้ือ
พิซซาแลวใหนํามาสงท่ีบาน เปนตน 

- การสอบถามขอมูลโดยการตั้งเงื่อนไข 
(condition) โดยตั้งเง่ือนไขในการสอบถามหรือ
วิเคราะหขอมูลวา “ส่ิงท่ีสอบถามนั้นอยู ท่ีไหน? 
(Where is it?)” การสอบถามนี้พื้นท่ีท่ีตั้งเง่ือนไขเชน 
หาพื้นท่ีสรางหมูบานจัดสรรใหขายไดอยางรวดเร็ว 
โดยมีเง่ือนไขของหมูบานวาควรเปนพื้นท่ีท่ีอยูไม

หางจากชุมชนเปนระยะเทาไหร มีความสะดวก 
สบายในเร่ืองสาธารณูปโภคอยางไร นําขอมูลมาต้ัง
เง่ือนไขใหตอบคําถามนี้ โดยนําเอาแผนท่ีดิจิตอลมา
รวมกับการวิเคราะหจากคอมพิวเตอรแลวประมวล 
ผลของพ้ืนท่ีท่ีไดใหเปนไปตามเง่ือนไข 

- การสอบถามขอ มูล ถึงแนวโนมการ
เปล่ียนแปลง (trends) การสอบถามน้ีเพื่อใชสอบถาม
ขอมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงในชวงระยะเวลาโดยนํา
ขอมูลแผนท่ี ท่ีแสดงในชวงป ท่ีแตกตางกันมา
วิเคราะหแลวคาดการณสถานการณในอนาคตเชน 
การศึกษาแนวโนมของปริมาณฝนท่ีตกในพื้นท่ี
หนึ่งๆ วาจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนและลดลงในพื้นท่ีใด  
แนวโนมของการแพรกระจายของดินเค็มในภาค
อีสาน แนวโนมของขยะท่ีเพิ่มข้ึนของชุมชน  

- การสอบถามขอมูลรูปแบบการเปล่ียน 
แปลง (patterns) ในการสอบถามขอมูลถึงรูปแบบ
ของส่ิงท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงนี้จะตองใชการ
แสดงแผนท่ีหรือขอมูลในรูปแบบความสัมพันธของ
ส่ิงท่ีปรากฎบนแผนที่เพื่อตรวจสอบดูวา “ขอมูลมี
ความสัมพันธกันในดานพ้ืนท่ีเปนอยางไร? (What 
spatial patterns exist?)” อยากจะหาสาเหตุของการ
กระจายตัวของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ในชุมชนชนบท หรือพื้นท่ีศึกษาบาง
แหงมีการกระจุกตัวของโรงงานอุตสาหกรรม SMEs 
เปนจํานวนมาก เม่ือแสดงดวยแผนท่ีแลวพบวาการ
กระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนนี้สวน
ใหญจะต้ังไปตามเสนทางคมนาคมทางบกเปนปจจัย
สําคัญ เพราะวางตัวไปตามแนวถนนหลัก และปจจัย
รองคือแหลงน้ําเนื่องจากมีน้ําประปา และนํ้าบาดาล
ท่ีใชในกระบวนการผลิตอยางพอเพียง และสามารถ
คาดการณไปไดอีกวาการกระจายตัวจะไปทิศทางใด 
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- การสอบถามขอมูลดวยการสรางแบบ 
จําลอง (modeling) ซ่ึงในการจัดทําแบบจําลอง
สถานการณนี้สามารถทําใหผูใชฐานขอมูลซ่ึงจะตอง
มีความรูดาน GIS มาบาง สามารถใชงานไดในการ
กําหนดรูปแบบจําลองโดยใชฐานขอมูล และทําให
คาดการณถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตอไปหากมีการเปล่ียน 
แปลงปจจัยหรือตัวแปรใดๆ ในฐานขอมูล (What 
if…?) เชน การเตรียมขอมูลสภาพพื้นท่ีบริเวณท่ีราบ
ลุมเชิงเขา ในหมูบานน้ํากอ จังหวัดเพชรบูรณ ผูจัด 
เตรียมฐานขอมูลจะตองสรางฐานขอมูลเสนช้ันความ
สูง ขอมูลชุดดิน และความสามารถในการซึมน้ํา 
และการระเหยของน้ําในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา สภาพปา
ไม และปริมาณนํ้าฝนโดยเฉล่ีย และคาบของปริมาณ
น้ําฝนอยางนอย 30 ป เพื่อใหสามารถคาดการณได
แมนยํามากข้ึนในเร่ืองของปริมาณฝนท่ีตก รวมถึง
การไหลเขาของน้ํา และการไหลออกของน้ําจาก
พื้นท่ีศึกษา เพ่ือตรวจดูความสมดุลของน้ําท่ีชะลาง
ลงมาสูพื้นท่ีวาสามารถระบายออกจากพื้นท่ีได
ทันเวลา หรือไมหรือน้ําจะทวมเปนเวลาก่ีช่ัวโมง
หรือกี่วัน ผูใชจึงสามารถจําลองสถานการณไดวา
หากฝนตกมาในปริมาณ 1,000 มิลลิเมตร น้ําจะทวม
หรือไม บริเวณใดบางท่ีไดรับผลกระทบ 
 จากคําถามตางๆ ท่ีตองการคําตอบนี้ไดถูก
นํามาใชประโยชนกันอยางแพรหลายท้ังหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้แผนท่ีดิจิตอลที่ใชใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสามารถบูรณาการรวม 
กับเทคโนโลยีภูมิศาสตรอ่ืนๆ ไดแก ระบบกําหนด
พิกัดดวยดาวเทียม (Global Positioning System : 
GPS) การสํารวจระยะไกล (Remote Sensing : RS) 
หรือท่ีรูจักกันไดแก ภาพถายดาวเทียม ภาพถายทาง
อากาศ ดังนั้นแผนท่ีถูกพัฒนาใหกาวหนาไปตาม

เทคโนโลยีท่ีนํามาผสมผสานจากแผนที่กระดาษเปน
แผนท่ีดิจิตอล 
  
บทบาทของแผนที่ดิจิตอล 

ปจจุบันแผนท่ีถูกนํามาใชในรูปลักษณของ
แผนท่ีนําทางระบบดิจิตอลหรือท่ีรูจักในการเรียกใช
วาแผนท่ีGPS (Digital Navigator) หรือ GPS ซ่ึงมี
ระบบที่ใชท้ังสําหรับการใชงานในรถยนตและนํา
พกติดตัว มีฟงกช่ันการใชงานงายผานระบบสัมผัส 
(touch screen) และระบบคนหาแบบหมุน (roller 
search) ท่ีใชระบบใหมอยาง Linux OS ท่ีออกแบบ
ใหเหมาะสําหรับแผนท่ีนําทางโดยเฉพาะ จึงทําใหมี
ความรวดเร็วและแมนยําสูงในการคํานวณระยะทาง 
และท่ีสําคัญสามารถบันทึกสถานท่ีตางๆ หรือท่ีตั้งท่ี
ตองการเก็บไวไดมากถึง 2,000 สถานท่ี จึงทําใหมี
ขอมูลเสนทางครอบคลุมและครบถวนท้ังประเทศ
ไทย นอกจากนี้ยังเปนเพื่อนคลายเหงาระหวางการ
เดินทางโดยสามารถเลนเพลงไฟล MP3 ไดท้ังใสหู
ฟงและผานลําโพงใหเพื่อนรวมทางไดรวมฟงเพลง
ดวย การพัฒนาของแผนท่ีในยุคนี้เอาเทคโนโลยีใน
หลายๆ ดานเขามาผนวกเพื่อใหเกิดธุรกิจท่ีทํากําไร
และสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมใหมในตลาด (บริษัท 
ทาเส็ง, 2552) 

ในอนคตมีความคาดหมายเกินจินตนาการ
ของการใชแผนท่ี ซ่ึงเร่ิมพัฒนาจากแนวคิดของ     
นวนิยายหรือภาพยนตอยางเชน นวนิยายเร่ืองแฮรี 
พอตเตอรท่ีตองการสํารวจโรงเรียนฮอกวอรด โดย
ใชแผนท่ีพอมด ซ่ึงเปนแผนท่ีวิเศษใชเวทมนตแสดง
ใหเห็นตําแหนงหองเรียน หองทํางาน และชองทาง
ลับทุกแหงในโรงเรียนฮอกวอรด   แผนท่ีพอมด
สามารถแสดงใหเห็นวาใครอยูท่ีไหนและกําลังไป
ไหนในอาณาบริเวณของโรงเรียน ดังนั้นจึงไมใช
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บทสรุป 
แผน ท่ีได ถูกพัฒนาตาม ลํ าดับ ข้ันจาก

เทคโนโลยีหนึ่งไปสูอีกเทคโนโลยีหนึ่ง และมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามสังคมและความกาวหนาของ
เทคโนโลยี วิวัฒนาการของแผนท่ีมีมาต้ังแตการนํา
วัสดุธรรมชาติมาใชเลียนแบบธรรมชาติเพื่อใหเห็น
ส่ิงท่ีปรากฏบนพื้นผิวโลกเพื่อใชประโยชนท้ังดาน
การทหาร การเมือง การปกครอง การเกษตร การ
คมนาคม การทองเที่ยว การสํารวจ การพัฒนา การ
วางแผน และอ่ืนๆ รูปแบบการผลิตแผนท่ีไดพัฒนา
จากการเขียนดวยมือไปเปนการพิมพขาวดําไปจนถึง
แผนที่สีท่ีสวยงามซ่ึงยังคงเปนเพียงแผนท่ีกระดาษ 
จากการทําแผนท่ีแบบไมมีมาตรฐานการสํารวจ 
พัฒนาใหมีระบบอางอิงพิกัดบนพื้นผิวโลกตอเนื่อง
ไปถึงการนําไปใชประโยชนท่ีกวางขวางตามแนวคิด
ทฤษฏีท่ีสามารถนํามาประยุกตใชได  ปจจุบันแผนท่ี
กระดาษไดพัฒนาเขาสูยุคแผนท่ีดิจิตอล ซ่ึงแผนท่ี
ดิจิตอลไดพัฒนาการใชประโยชนไปพรอมๆ กับ
เทคโนโลยีท่ีสรางนวัตกรรมใหมๆ เพื่อตอบรับกับ
การใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการจําแนกดวย
คล่ืนความถี่วิทยุ (RFID) ซ่ึงสามารถเฝาติดตามคน
และส่ิงของตางๆไดอยางแมนยํา  ปจจุบันองคกร
ตางๆ ไดสํารวจนวัตกรรมและยุทธศาสตรการนํา
เทคโนโลยี  RFID มาใชไปไกลเกินกวาเพื่อการ
สํารวจตรวจนับสินคาในคลังสินคาหรือเพ่ือตามหา
สัตวเล้ียงท่ีพลัดหลงคืนเจาของ ตัวอยางเชน บริษัท 
Exxon ซ่ึงเปนกลุมผูคาน้ํามันเช้ือเพลิงรายใหญใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดใชบัตรเครดิตท่ีติดชิปสง
คล่ืนความถ่ีวิทยุมาใชในระบบชําระเงินโดยไมมีการ
สัมผัสหรือท่ีเรียกกันวา Exxon Mobil Speedpass 
เพื่อชวยเพ่ิมความสะดวกใหแกลูกคาและการเรียก
รับเงินท่ีรวดเร็ว  หรือบริษัท Dow Chemical ผูผลิต
และจําหนายผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกและสารเคมีท่ี
ใหญเปนอันดับสองของโลก ไดนําเทคโนโลยี RFID 
มาใชรวมกับกับระบบGPS (ระบบบอกพิกัด
ตําแหนงดวยดาวเทียม) เพื่อชวยใหสามารถเฝา
ติดตามรถท่ีบรรทุกสารเคมีอันตรายท่ีอยูบนทอง
ถนนไดตามเวลาจริง (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ,  2552)  และประเทศจีน
ซ่ึงเปนเจาภาพจัดการแขงขันโอลิมปก 2008 นําต๋ัว 
RFID มาใชเพื่อรองรับการเดินทางของผูคนท่ีมา
รวมงานมหกรรมกีฬาโลกในคร้ังนี้ ซ่ึงมีผูคนสัญจร
มากถึงวันละกวา 10 ลานคน ดังนั้นจากนวนิยายอาจ
นําไปสูระบบความคิดท่ีสามารถสรางนวัตกรรม
ใหมแลวเกิดส่ิงอํานวยความสะดวกในชีวิตประจํา 
วันโดยใชแผนท่ีดิจิตอลไดอยางไมส้ินสุด 
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