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บทคัดย่อ

บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่น�าเสนอการสร้างฐานข้อมลูจากแผนทีอ่�าเภอเมืองทัว่ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2503 
ซึ่งเป็นชุดแผนท่ีในระดับเมืองจ�านวน 70 เมืองในช่วงต้นพุทธศักราช 2500 ที่เพิ่งถูกค้นพบและน�ามาท�าการศึกษา
วเิคราะห์ บทความนีแ้สดงขัน้ตอนการสร้างฐานข้อมลูจากแผนที ่ตัง้แต่การสืบค้น การจดัการแผนทีต้่นฉบบั การปรบัปรงุ
แผนทีข่ึน้ใหม่เพือ่ใช้งาน ตลอดจนการจดัท�าฐานข้อมลูและนามานกุรมรายนามสถานทีเ่พือ่ประกอบกบัแผนที ่ และฐาน- 
ข้อมูลที่จัดท�าเกี่ยวข้องกับสภาพพื้นที่ของเมือง สถานที่ส�าคัญของเมือง และโครงข่ายการสัญจรทางบกซึ่งปรากฏอยู่ใน
แผนที่ ซึ่งสามารถใช้อ้างอิงในการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเมืองในช่วงเวลาดังกล่าว

ค�ำส�ำคัญ :  การสร้างฐานข้อมูล  แผนที่เมือง  เมืองในประเทศไทย
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บทน�า

แผนทีเ่ป็นเคร่ืองมือส�าคญัในการบันทกึและแสดงลกัษณะ
ทางกายภาพของเมอืงและพืน้ที ่ในช่วงเวลาหนึง่ๆ แผนที่
ในระดบัเมอืงเป็นข้อมลูพืน้ฐานทีส่�าคญัต่อการศกึษาและ
วจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัเมอืงในหลายมติ ิทัง้ประวตัศิาสตร์และ
กายภาพ เช่น ขนาด ทีต้ั่ง รปูทรง องค์ประกอบ โครงสร้าง
และโครงข่าย และสภาพพื้นท่ี ส�าหรับประเทศไทยมี
แผนที่ในระดับเมืองหลายฉบับ แต่แผนที่ที่มีการจัดท�า
จากการส�ารวจและเขยีนแบบอย่างถกูต้องนัน้ เพิง่เริม่ข้ึน
คร้ังแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า 
อยูห่วั  การศกึษาเร่ืองเมอืงในประเทศไทยมีความจ�าเป็นต้อง 
ใช้แผนที่ในระดับเมือง แต่แผนที่ที่ถูกท�าไว้บ้างก็สูญหาย 
หรือก็กระจัดกระจายตามแหล่งต่างๆ ซ่ึงเป็นท้ังแหล่งท่ี
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Abstract

This article describes the creation of a cartographic database based upon the 1960 maps of 70 mueang 
districts of Thailand that were recently discovered and studied.  The database-creation process 
includes the search and compilation of the maps, the improvement of the maps’ condition, the 
creation of index of place names and other cartographic features on the maps which can be 
categorized in topographic context, types of buildings, archaeological sites and monuments and the 
road network.  This database can be used for further study and research on Thai cities during the 
1960s. 

Keywords:  Database,  City map,  Cities in Thailand,  1960

สามารถสืบค้นได้ และแหล่งที่ไม่สามารถสืบค้นได้ด้วย
เป็นสมบัติส่วนตัวของเอกชน
 
แผนที่อ�าเภอเมืองทั่วราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2503 ถูกค้นพบที่กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหาร
สูงสุด และเพิ่งมีการวิจัยแผนที่ชุดนี้ไปใน พ.ศ. 2558  
แผนท่ีชุดนี้มีความส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นชุดแผนที่ที่
แสดงรายละเอียดด้านกายภาพในระดับของเมืองต่างๆ 
ในประเทศไทยในช่วงต้นพุทธศักราช 2500 จ�านวน 70 
เมอืง ซึง่แผนทีใ่นระดบัเมอืงส่วนใหญ่ทีถ่กูค้นพบมาก่อน
ช่วงเวลานี้ ส่วนใหญ่เป็นเมืองหลวงหรือเมืองส�าคัญ
เท่านั้น และไม่ได้มีการรวบรวมไว้เป็นชุดแผนที่ รวมถึง
แผนที่อื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งเป็นการแสดงเนื้อหา
ในระดับภูมิภาค
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●  การจัดท�านามานุกรมรายนามสถานที่ เช่ือมโยงกับ
แผนที่เพื่อสะดวกในการสืบค้นและอ้างอิง โดย
อธิบายการแบ่งประเภท หมวดหมู่ของนามานุกรม 

●  การสรุปและข้อค้นพบ ที่พบในระหว่างการสร้าง 
ฐานข้อมูลจากแผนที่ โดยระบุผลการศึกษาและการ
อภิปรายผล เพื่อสรุปประเด็นของการวิจัยและข้อ 
ค้นพบจากการวิจัยแผนที่ชุดนี ้

ประวัติการท�าแผนที่เมืองในประเทศไทย

จากการศึกษาค้นคว้าประวัติการท�าแผนท่ีในระดับเมือง 
(city scale) ในประเทศไทยที่มีการจัดท�าขึ้นก่อนแผนที่
อ�าเภอเมืองทั่วราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2503 พบว่า
แผนที่ในช่วงแรกส่วนใหญ่เป็นแผนที่ประวัติศาสตร์ของ
เมืองที่ส�าคัญและจัดท�าโดยชาวต่างชาติ เช่น แผนที่กรุง-
ศรอียธุยา พ.ศ. 2230  แผนทีป้่อมเมอืงธนบรุ ีพ.ศ. 2231  
แผนที่ เ มืองละโว ้  ลพบุรี  พ.ศ. 2293 ต ่อมาเมื่อ
กรุงเทพมหานครได้สถาปนาเป็นราชธานีแล้ว แผนที่
ระดับเมืองส่วนใหญ่จึงเป็นแผนที่เมืองกรุงเทพฯ ตลอด
จนพื้นที่บางส่วนของเมืองธนบุรีที่ต่อเนื่องกับส่วนของ
เมอืงกรงุเทพฯ ได้แก่ แผนทีก่รงุเทพฯ พ.ศ. 2364 แผนที่
กรงุเทพฯ พ.ศ. 2397 แผนทีก่รงุเทพฯ พ.ศ. 2413 แผนที่
กรงุเทพฯ พ.ศ. 2430 แผนทีก่รงุเทพฯ พ.ศ. 2440 แผนที่
กรงุเทพฯ พ.ศ. 2450 แผนทีก่รงุเทพฯ พ.ศ. 2453 แผนที่
กรุงเทพฯ พ.ศ. 2475 และ แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2490 1 

เป็นต้น ซึ่งแผนที่ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2364 ถึง พ.ศ. 
2413 เป็นแผนที่ที่ไม่ได้ถูกจัดท�าขึ้นตามแบบแผนและ
มาตรฐานของการท�าแผนที่สมัยใหม่ ท�าให้มีรูปร่างและ
ขนาด รวมถงึเนือ้หาคลาดเคลือ่นจากสภาพความเป็นจรงิ 
โดยแผนที่ในช่วงเวลาดังกล่าวถูกจัดท�าขึ้นโดยชาวต่าง-
ชาติด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน (ภาพที่ 1)

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของบทความวิจัยน้ีเพื่อแสดงการสร้างฐาน-
ข้อมูลจากแผนที่เมือง โดยใช้แผนที่และผลการวิจัยจาก
โครงการรวบรวมแผนทีป่ระวตัศิาสตร์ แผนทีอ่�าเภอเมอืง
ทัว่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2503 ซึง่เป็นโครงการทีไ่ด้รบั
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนเฉลิมฉลองสมเด็จพระ-
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย  

ระเบียบวิธีศึกษา

บทความนี้ ใช ้ระเบียบวิธีและข้ันตอนการวิจัยของ 
โครงการรวบรวมแผนทีป่ระวตัศิาสตร์ แผนทีอ่�าเภอเมอืง
ทั่วราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2503 เป็นหลัก และเพื่อให้
บทความนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น จึงได้เพิ่มเติมในส่วน
ของประวัติการท�าแผนที่ เมืองในประเทศไทยของ 
“โครงการวิจัยแผนที่บริเวณกรุงเทพฯ พ.ศ. 2450 - พ.ศ. 
2475: การรวบรวมและจัดระบบฐานข้อมลูเพือ่การศึกษา
สถาปัตยกรรมและเมอืงกรงุเทพฯ” บทความนีจ้งึมเีนือ้หา
และขั้นตอน ดังนี้

●  การศึกษาค้นคว้าประวัติการท�าแผนท่ีเมืองใน
ประเทศไทย โดยการค้นหาข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง
ด้านแผนที่และประวัติศาสตร์ต่างๆ เพ่ือสรุปล�าดับ
และความเชื่อมโยงของชุดแผนท่ีเมือง พ.ศ. 2503 
กับแผนที่เมืองอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ก่อน พ.ศ. 2503 

●  การสร้างฐานข้อมลูจากแผนที ่ประกอบด้วย ขัน้ตอน
ในการด�าเนนิการทีเ่กีย่วข้องกบัชดุแผนที ่ตัง้แต่การ
สืบค้นแผนท่ีจากแหล่งต่างๆ และคัดลอก โดยใช้
ระบบดจิติอล เพือ่สะดวกในการตกแต่งและท�าความ
สะอาดแผนที่ รวมถึงการปรับแต่งแผนที่ให้เข้าสู่
ระบบฐานข้อมูลเดียวกัน 

 1 ห้องปฏิบัติการแผนที่ประวัติศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, แผนที่ประวัติศาสตร์กรุงเทพฯ, (กรุงเทพฯ: คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 2.



ฐานข้อมูลแผนทีอ่�าเภอเมืองทั่วราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2503

78  

การท�าแผนทีต่ามวทิยาการตะวนัตกในประเทศไทย มขีึน้
ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั โดย
โปรดเกล้าฯ ให้จัดตัง้ กองท�าแผนที ่ขึน้ใน พ.ศ. 2418 ต่อ
มาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตัง้ กรมแผนที ่ขึน้ในสังกดักระทรวง
กลาโหม ในพ.ศ. 2428 2  จนกระท่ัง พ.ศ. 2430 ซึง่เป็นครัง้
แรกทีม่กีารส�ารวจรงัวดัและจดัท�าแผนทีบ่รเิวณกรงุเทพฯ 
อย่างถูกหลักและมีความแม่นย�าใกล้เคียงกับสภาพความ
เป็นจรงิ แผนทีฉ่บบั พ.ศ. 2430 จงึถกูจดัท�าและถูกส่งไปตี
พมิพ์ทีป่ระเทศองักฤษ โดยเจ้าหน้าทีใ่นก�ากบัของกปัตนั
ลอฟตัส (Alfred J. Loftus) นายทหารเรือชาวอังกฤษ 
เนื้อหาในแผนที่แสดงรายละเอียดของส่ิงก่อสร้าง ถนน 
คลอง สะพาน ฯลฯ ซึง่นบัว่าเป็นแผนทีร่ะดบัเมืองฉบบัแรก
ทีม่รีายละเอยีดและความแม่นย�ามากกว่าฉบบัใดๆ ทีเ่คย
จดัท�ามาก่อนหน้านี ้และเป็นแผนท่ีทีใ่ช้เทคนคิการส�ารวจ 
รงัวดัและการพิมพ์เนือ้หาตามแบบตะวนัตก (ภาพที ่2)

ภาพที่ 1  แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2364 
(ทีม่า: Journal of an Embassy to the Courts of Siam and Cochin 
China, (London: Colburn, 1828), John Crawfurd 1828)

การท�าแผนท่ีเมืองได้ถูกด�าเนินการตามมาตรฐานตะวัน-
ตกในช่วงเวลาต่อมา เช่น แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2450 ที่
มีการส�ารวจด้วยกล้อง (theodolite) โซ่ประสานข้อ 
(chain) เข็มทิศ (prismatic compass) และหมุดทอง-
เหลืองในการค�านวณระยะทางเรขาคณิตส�าหรับการ
ก�าหนดระยะและการท�าแผนท่ี แผนทีฉ่บับ พ.ศ. 2450 จงึ 
เป็นฉบบัแรกทีแ่สดงรายละเอยีดของพระนครในขณะน้ัน
ได้อย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ไขข้อมูลของแผนที่ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ ซึ่งใช้เพื่อการออกโฉนดของกระทรวง
เกษตราธิการ และแผนที่ในล�าดับต่อมาเป็นแผนที่
กรุงเทพฯ พ.ศ. 2453 ซึ่งเป็นแผนที่ที่แสดงองค์ประกอบ

 2 บัณฑิต  จุลาสัย,  แผนที่บริเวณกรุงเทพฯ พ.ศ. 2450 – พ.ศ. 2475: การรวบรวมและจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาสถาปัตยกรรมและ
เมืองกรุงเทพฯ, (กรุงเทพฯ: ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549), 2-3.

ภาพที่ 2  แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2430
(ที่มา: ส�านักจดหมายเหตุแห่งชาติ)
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ของเมืองในช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า- 
เจ้าอยู ่หัว ในช่วงเวลาท่ีกรุงเทพฯมีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงระบบการสัญจรไปเป็นเส้นทางบก
 
แผนทีใ่นระดบัเมอืงในช่วงต่อ มาคอืแผนทีก่รงุเทพฯ พ.ศ. 
2475 เป็นแผนท่ีฉบับท่ีแสดงรายละเอียดของเมืองได้
มากกว่าแผนที่ทุกชุดที่เคยท�ามา โดยใช้วิธีการส�ารวจ
แผนทีพ่ืน้ราบ (planimetric surveying) ท่ีใช้ส�าหรบัการ
ส�ารวจพืน้ทีใ่นเขตเมอืงทีม่รีายละเอยีดมาก ประกอบด้วย
โต๊ะราบท�าแผนที่ (plane table) โซ่ลานวัดระยะและ 
เข็มทิศราง
  
แผนทีร่ะดับเมอืงชดุสดุท้ายก่อนชดุแผนที ่พ.ศ. 2503 คือ
แผนทีก่รงุเทพฯ พ.ศ. 2490 ซึง่จดัท�าโดยกรมโฆษณาการ 
(กรมประชาสัมพันธ์ ในปัจจุบัน) เพ่ือส่งเสริมการท่อง-
เทีย่วของกรุงเทพฯในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 เนือ้หา
แสดงข้อมูลสถานท่ีส�าคัญส�าหรับนักท่องเท่ียวและ
ขอบเขตของแผนทีค่รอบคลมุทัง้ฝ่ังพระนครและฝ่ังธนบรุี 
แผนทีฉ่บบัน้ีแสดงลกัษณะทางกายภาพของกรงุเทพฯ กบั
โครงข่ายการคมนาคมทางบก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต่อเนื่อง
กบัแผนทีอ่�าเภอเมอืงทัว่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2503 ท่ี
แสดงเนือ้หาของเมอืงต่างๆ ทัว่ราชอาณาจกัรอกีเกอืบ 70 
เมืองกับระบบการสัญจรทางบกในขณะนั้น   

ความส�าคัญของแผนที่อ�าเภอเมืองทั่ว
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2503

แผนที่อ�าเภอเมืองทั่วราชอาณาจักรไทยเป็นแผนที่ใน
ระดบัเมอืงฉบบัแรกท่ีแสดงตวัเมอืงต่างๆ ทีเ่ป็นศูนย์กลาง
การปกครองและทีต่ัง้ถิน่ฐานในพืน้ทีอ่ืน่ๆ นอกเหนอืจาก
บริเวณกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวง ประกอบด้วยแผนที่

อ�าเภอเมือง จ�านวน 70 เมือง รวมกรุงเทพมหานคร 
แผนที่ ชุด น้ีแสดงลักษณะและขนาดของเ มืองใน
มาตราส่วนต่างๆ รวมถึงองค์ประกอบของเมืองที่ส�าคัญ
อันได้แก่ ถนน อาคาร สภาพพื้นที่อื่นๆ
 
จากการศึกษารายงานวิจัยแผนที่บริเวณอ�าเภอเมืองทั่ว
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2503 นั้นยังไม่พบหลักฐานว่า
แผนที่ชุดนี้ถูกจัดท�าข้ึนเมื่อใด แต่ทราบว่าส�ารวจและ
เขียนขึ้นโดยกรมโยธาเทศบาล 3 ซึ่งในเวลานั้นมีหน้าที่
ก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภค กรมแผนท่ีทหาร
เป็นผู้รวบรวม แก้ไข จดัพมิพ์ และน�าออกเผยแพร่ในพ.ศ. 
2503 ประกอบด้วยแผนที่อ�าเภอเมืองของแต่ละจังหวัด
ทั่วราชอาณาจักรไทย รวม 70 จังหวัด ในมาตราส่วน 3 
มาตราส่วน คือ 1 : 5,000  1 : 10,000 และ 1 : 20,000  
สนันษิฐานว่ากรมโยธาเทศบาลจดัส่งกลุม่ช่างส�ารวจและ
ช่างเขียนแผนที่ออกไปส�ารวจรังวัดสภาพพื้นที่จริงใน
อ�าเภอเมืองทั่วราชอาณาจักรเพื่อการจัดท�าแผนที่ชุด
บริเวณอ�าเภอเมืองนี้ ท�าให้แผนที่แสดงสภาพความเป็น
อยู่ในช่วงเวลานั้น ซึ่งวัตถุประสงค์หนึ่งของการจัดท�า
แผนที่ชุดนี้ เพื่อให้ข้าราชการและผู้ที่ต้องเดินทางไป
ท�างานในเมืองต่างๆ ที่อยู่ในต่างจังหวัดไว้ใช้งาน ท�าให้
แผนที่อ�าเภอเมืองชุดน้ี มีประโยชน์และเป็นฐานข้อมูล
ส�าคัญในการวางแผนพัฒนาเมืองในเวลาต่อมา 4

การสร้างฐานข้อมูลจากแผนที่อ�าเภอ
เมืองทั่วราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2503

การสร้างฐานข้อมูลจากแผนที่อ�าเภอเมืองทั่วราช-
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2503 ประกอบด้วย 3 ขั้น-
ตอน ดังนี้

 3 ปัจจุบนัคอื กรมโยธาธกิารและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย  ส่วนกรมโยธาเทศบาลนัน้ ใช้เรยีกขานกนัในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร- 
มหาอานันทมหิดล จนกระทั่งวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 จึงเปลี่ยนเป็น กรมโยธาธิการ 

     4 นิจ  หิญชีระนันทน์, สัมภาษณ์โดย ผู้เขียน, 9 กุมภาพันธ์ 2555.
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1. การสืบค้นแผนที่
 
ขัน้ตอนเริม่ต้นของการท�าการวจัิยแผนที ่ได้แก่ การสบืค้น
แผนที่อ�าเภอเมืองทั่วราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2503  ประกอบด้วยกระบวนการ 2 ส่วน ได้แก่ การสบืค้น
แผนที่ที่ถูกจัดพิมพ์และเผยแพร่แล้ว และการสืบค้น
แผนที่ที่ถูกจัดเก็บไว้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ กรม
แผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ห้องบุรฉัตร 
ส� านักหอจดหมายเหตุแห ่ งชาติ  ห ้องสมุดคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ห้องกรม- 
พระจนัทบรุนีฤนาถ ส�านักงานวทิยทรพัยากร จฬุาลงกรณ์- 
มหาวิทยาลัย กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น การ
ส�ารวจพบว่ามแีผนทีใ่นระดบัเมืองในประเทศไทยทีไ่ด้ถกู
น�ามาคัดลอก ปรับแต่ง และจัดท�าฐานข้อมูลในระบบ
ดิจิตอลแล้วสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทดังนี้

ประเภทแผนที่แผ่นพับ เป็นการคัดลอกและปรับแต่ง
แผนที่ให้มีความสมบูรณ์ขึ้น ได้แก่ แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 
2453 (สมบตัขิองโรงเรยีนข้าราชการพลเรอืนฯ) Plan of 
the City of Bangkok Siam 1903 แผนท่ีเมืองละโว้
(ลพบุรี) พ.ศ. 2293 แผนที่ป้อมเมืองธนบุรี พ.ศ. 2231  
แผนทีบ่รเิวณกรงุเทพฯ พ.ศ. 2464  แผนทีก่รงุศรอียธุยา 
พ.ศ. 2230 แผนท่ีมณฑลกรุงเทพฯ สยาม ร.ศ. 120  
แผนที่ประวัติศาสตร์กรุงเทพฯ พ.ศ. 2453 (กรมแผนที่
ทหาร)

ประเภทหนังสือและรำยงำนวิจัย ประกอบด้วย

1. พินิจพระนคร พ.ศ. 2475-2545 คณะสถาปัตย-
กรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกอง
บญัชาการทหารสงูสดุจดัพมิพ์เนือ่งในวโรกาสเฉลมิ-
ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี พ.ศ. 2549 

2. แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2450 และ 2550 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วม
กับส�านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร จัดพิมพ์เนื่องใน
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษา  5 ธันวาคม 2550 

3. แผนที่บริเวณกรุงเทพฯ พ.ศ. 2450 - พ.ศ. 2475 : 
การรวบรวมและจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา
สถาปัตยกรรมและเมอืงกรงุเทพฯ. ส�านกังานกองทนุ
สนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2549.  

4. แผนที่บริเวณกรุงเทพฯ พ.ศ. 2430 : การรวบรวม
และจดัระบบฐานข้อมลูเพือ่การศึกษาสถาปัตยกรรม
และเมืองกรงุเทพฯ.  ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการ
วิจัย (สกว.), 2550.  

5. แผนทีป่ระวตัศิาสตร์กรุงเทพฯ. ห้องปฏิบตักิารแผนที่
ประวตัศิาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย. เสนอต่อบริษัทโตชิบา ประเทศไทย 
จ�ากัด. 2553.  

ในส่วนของการสืบค้นแผนที่ที่ถูกจัดเก็บไว้จากสถานที่
ต่างๆ เพ่ือค้นหาแผนทีใ่นระดบัเมอืงเพิม่เตมิ หลังจากช่วง 
พ.ศ. 2490 ซึ่งเป ็นช ่วงเวลาที่ประเทศไทยมีการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะช่วงหลงัสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ท�าให้เป็นที่มาของการค้นพบแผนที่อ�าเภอเมือง
ทั่วราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2503 ซึ่งพบเพียงชุดเดียวที่ 
กรมแผนทีท่หาร กองบญัชาการทหารสูงสุด ในขนาดเล่ม 
A3 เย็บเล่ม จากนั้นจึงท�าเรื่องขออนุญาตท�าส�าเนา โดย
การสแกนในระบบดิจิตอลและท�าการตกแต่งแผนที่ด้วย
โปรแกรมโฟโต้ชอป (Photoshop) แต่งแผนที่ที่ช�ารุดให้
มีความชัดเจน ประสานรอยขาด ปรับแต่งส่วนที่จางลบ-
เลือน โดยคงมาตราส่วนแผนที่และขอบเขตพื้นที่เดิมไว้ 

2. การจัดการแผนที่
 
จากการส�ารวจสภาพของแผนที่ที่ส�ารวจพบนั้น แผนที่
ส่วนใหญ่ มสีภาพเลอะเลือน มรีอยขาดแหว่ง มีรอยเป้ือน 
และสภาพเสียหายตามรอยพับ (ภาพ 3-6) เนื่องจาก
แผนที่ต้นฉบับมีอายุมากกว่าห้าสิบปี จ�าเป็นต้องน�ามา
ปรบัแต่งให้มคีวามชัดเจน จงึน�าภาพส�าเนาแผนที ่มาปรบั- 
แต่งให้สมบูรณ์มากขึ้นด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพ โฟโต้-
ชอป ประสานรอยขาด หรือส่วนที่จางลบเลือน โดย
พยายามคงสภาพของมาตราส่วนแผนทีแ่ละขอบเขตพืน้ที่
ไว้ โดยด�าเนินการปรับตกแต่งทีละระวาง (ภาพ 7-8)
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ภาพที่ 3 สภาพแผนที่เลอะเลือน ภาพที่ 4  สภาพแผนที่มีรอยขาดแหว่ง

ภาพที่ 5  สภาพแผนที่มีรอยเปื้อน ภาพที่ 6  สภาพแผนที่มีรอยช�ารุดตามรอยพับ

ภาพที่ 7 สภาพเดิมของแผนที่อ�าเภอเมืองเชียงราย ภาพที่ 8 แผนทีบ่รเิวณอ�าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย
ที่ปรับแต่งแล้วเสร็จ

3. การจัดท�าฐานข้อมูล
 
ในการจัดท�าฐานข้อมูลจากแผนท่ีน้ัน เบ้ืองต้นได้มีการ
ตรวจสอบเนื้อหาของแผนที่ทั้ง 70 ฉบับก่อน แล้วจึงจัด
หมวดหมูแ่ผนที ่จ�าแนกตามจงัหวัด ขนาดและมาตราส่วน 

ขั้นตอนต่อมาจึงส�ารวจรายละเอียดที่ปรากฏในแผนที่ 
เช่น รายนามสถานที่ ถนน แหล่งน�้า ศาสนสถาน และ
สภาพพ้ืนที่ที่ปรากฏบนแผนที่แต่ละระวาง เพื่อหาสิ่งที่
ปรากฏในแผนทีท่ีม่คีวามคล้ายกันทีส่ามารถจัดเป็นหมวด- 
หมูเ่ดยีวกนัได้ และเพือ่ให้เป็นประโยชน์ส�าหรบัการใช้งาน 
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และเป็นฐานข้อมูลส�าคัญ  จึงจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น
ประเภท ได้แก่ 

●  สถานที่และอาคารส�าคัญ เช่น บ้านพักผู้ว่าราชการ
จังหวัด ศาลจังหวัด สถานีต�ารวจภูธร ศาลากลาง
จังหวัด โรงเรียนประจ�าจังหวัด ท่ีท�าการอ�าเภอ 
เทศบาล ตลาด สถานีรถไฟ ฯลฯ เนื่องจากแผนที่ใน
ช่วงเวลาที่เมืองยังมีขนาดไม่ใหญ่โตมากนักเช่นใน
ปัจจุบัน และอาคารรวมถึงสถานทีส่�าคัญปรากฏเป็น
เนื้อหาหลักในแผนที่ 

●  ศาสนสถาน เช่น วดั มสัยดิ โบสถ์ ศาลเจ้า เนือ่งจาก
ปรากฏกลุ ่มอาคารศาสนสถานประเภทต่างๆ
กระจายอยู่ในแผนท่ีและได้มีการระบุประเภทของ
ศาสนสถานนั้นๆ 

●  โครงข่ายการสัญจรทางบก เช่น ถนน สะพาน 
ทางรถไฟ ฯลฯ ซึง่ปรากฏเป็นโครงข่ายและโครงสร้าง
หลกัของเมอืงต่างๆ ในแผนที ่ เนือ่งด้วยช่วงเวลาดงั-
กล่าวเป็นช่วงเวลาทีป่ระเทศไทยมกีารลงทนุโครงสร้าง
พื้นฐานประเภทการขนส่งทางบกอย่างจริงจัง ตาม
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินใหม่ 1,000 
กิโลเมตร และปรับปรุงถนนที่มีอยู่ให้ได้มาตรฐาน 
1,000 กโิลเมตร 5 ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 
ฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2509) ซึง่เป็นช่วงเวลา
ใกล้เคยีงกบัการจดัท�าแผนทีชุ่ดนี้ 

●  แหล่งน�้า  เช่น คลอง แม่น�้า ห้วย หนอง คู ฯลฯ ซึ่ง
ปรากฏเป็นองค์ประกอบส�าคญัของแผนทีเ่มืองส่วน-
ใหญ่ที่จะพบตั้งอยู่ใกล้และมีความสัมพันธ์กับแหล่ง
น�้าประเภทต่างๆ

●  สภาพพื้นที่ เช่น นา สวน ป่า ฯลฯ ปรากฏอยู่ใน
แผนที ่ซึง่แสดงลกัษณะเฉพาะของสภาพพืน้ทีต่ัง้ของ
แต่ละเมืองที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาค 

 
ขั้นตอนต่อมาจึงจัดท�านามานุกรม รายนามสถานที่ ถนน 
แหล่งน�า้ ศาสนสถาน และสภาพพืน้ทีท่ีพ่บในแผนทีแ่ต่ละ

ระวาง โดยการจัดท�าในระบบสถิติเพ่ือจัดเข้าระบบฐาน
ข้อมลูแผนที ่และจัดพมิพ์นามานกุรมสถานที ่ซ่ึงการวจิยั
แผนที่ พ.ศ. 2503 นั้นได้ใช้ระบบของ Microsoft Excel 
ซึ่งเป็นระบบพื้นฐานที่สามารถจัดท�าฐานข้อมูลและ
สามารถจัดสร้างเป็นตารางเพื่อง่ายต่อการค้นคว้าและ
อ้างอิงในอนาคต

ผลการศึกษา
 
บทความน้ีได้น�าเสนอการสร้างฐานข้อมูลจากแผนที่
เมือง จากงานวิจัยของโครงการรวบรวมแผนที่อ�าเภอ
เมืองทั่วราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2503 ซ่ึงเป็น
แนวทางหนึ่งในการวิจัยเรื่องเมืองโดยการใช้แผนที่ 
เพราะแผนที่เป็นฐานข้อมูลที่มีความส�าคัญเป็นเคร่ืองมือ
ที่บันทึกลักษณะของเมืองทางกายภาพในช่วงเวลาใด
เวลาหน่ึง สามารถใช้เพื่อการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับ
แผนที่ในช่วงเวลาอื่นๆ กล่าวคือ การเปล่ียนแปลงและ
วิวัฒนาการของเมือง ซ่ึงแผนที่อ�าเภอเมืองทั่วราช-
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2503 ได้รวบรวมแผนที่ใน
ระดับเมืองอื่นๆ นอกเหนือจากกรุงเทพฯ ไว้แล้ว อีกทั้ง
ยังเป็นช่วงเวลาที่แผนที่ในช่วงเวลานี้ ได้บันทึกลักษณะ
ส�าคัญของเมืองในช ่วงเวลาที่ประเทศไทยก�าลั ง
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโครงข่ายการคมนาคม
ทางบกและการขยายตัวของเมืองหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังน้ี

การจัดเก็บแผนที่ต้นฉบับและการค้นหาข้อมูล
 
จากการค้นคว้าแผนทีจ่ากแหล่งต่างๆ พบว่า มข้ีอจ�ากดั
ของการสืบค้นแผนทีแ่ละระบบการจดัเกบ็แผนท่ีต้นฉบับ 
ซึ่งยังถูกเก็บไว้ในลักษณะกระจัดกระจายและไม่ได้ถูก
รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู ่รวมถงึลักษณะการจดัเกบ็แผนที่
ต้นฉบบัซึง่ยากต่อการค้นคว้า นอกจากนีก้ารค้นพบแผนที่

 5 “แผนพัฒนาประเทศ,” สมบัติ ชุตินันท์ ธรรมรักษ์ การพิศิษฏ์, สืบค้น 10 พฤษภาคม 2559,  http://kanchanapisek.or.th/kp6/Ebook/
BOOK24/book24_9/Default.html
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อ�าเภอเมอืงทัว่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2503 นัน้ 
ยังพบแต่เพียงตัวแผนท่ี ไม่ได้ค้นพบรายละเอียดของ
วัตถุประสงค์การท�าแผนที่ หรือรายละเอียดของการท�า
แผนที่ชุดดังกล่าว ท�าให้ต้องอาศัยการสืบค้นด้วยวิธีการ
อืน่ ซึง่กไ็ม่พบข้อมลูอืน่ใดเพิม่เตมิ จงึได้ท�าการนดัหมาย
เพ่ือขอเข้าสมัภาษณ์ ดร.นจิ หญิชีระนนัทน์ ศลิปินแห่งชาติ 
สาขาทศันศลิป์ (การออกแบบผังเมอืง) ซ่ึงเคยท�างานอยู่
ในกรมโยธาเทศบาล ในช่วงเวลาทีม่กีารจดัท�าแผนทีช่ดุนี้ 
เพื่อสอบถามรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการท�า
แผนที ่ รวมถงึข้อมลูอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับการจดัท�าแผนที่
อ�าเภอเมอืงทัว่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2503 นี้

รูปแบบของแผนที่
 
เนื่องด้วยแผนที่ทั้งหมดถูกจัดท�าในขนาด A3 เพื่อความ
สะดวกต่อการพกพาและน�าไปใช้ในเมืองอื่นๆ ในต่าง-
จงัหวดัของข้าราชการและผูท้ีเ่กีย่วข้อง ท�าให้แผนทีอ่�าเภอ
เมอืงทัว่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2503 ถกูจดัท�าใน 
3 มาตราส่วน ได้แก่ 1 : 5,000 1 : 10,000 และ 1 : 20,000 
ท�าให้ในการวจิยัและจดัท�าฐานข้อมลูมีความจ�าเป็นต้องมี
การจัดแบ่งประเภทของเมืองตามมาตราส่วน ซ่ึงแผนที่
แต่ละระวางแสดงรายละเอียดทั้งสภาพธรรมชาติ และ    
สิง่ก่อสร้าง โดยแผนทีเ่มอืงขนาดใหญ่ทีใ่ช้มาตราส่วน 1 : 
20,000 มเีพียงสองเมอืง ได้แก่ นครสวรรค์ และพระนคร-
ธนบรุ ี ส่วนแผนทีข่นาด 1 :10,000 และ 1 : 5,000 มี
จ�านวนใกล้เคยีงกนั คอื 33 เมอืงและ 35 เมอืง ตามล�าดบั

เนื้อหาของแผนที่
 
เน่ืองจากแผนที่ประกอบด้วยเมือง จ�านวน 70 เมือง 
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ท�าให้เน้ือหาท่ีระบุในแผนที่มี
ความแตกต่างกันตามภูมิภาค รวมถึงมีการระบุค�าศัพท์
ท้องถิ่นเอาไว้ในแผนที่ สามารถจัดแบ่งเนื้อหาของแผนที่
ออกตามเนื้อหาที่ปรากฏในแผนที่ ได้ดังนี้ 
 
ข้อมลูแสดงสภำพพืน้ท่ีของเมอืง ทัง้สภาพธรรมชาตแิละ
ที่มีการดัดแปลง ประกอบด้วย

●  ข้อมูลประเภทของสภาพพ้ืนที่ ทั้งเนื้อหาของการ   
บ่งบอกสภาพของพ้ืนทีท่างธรรมชาตใินบริเวณพืน้ที่
เมืองน้ัน เช่น ป่าไม้ ที่ลุ่ม ที่น�้าขัง ภูเขา เชิงเขา   
เทือกเขา เกาะ หาดทราย และสภาพของพื้นที่ที่มี
การเปลีย่นแปลงไปจากสภาพธรรมชาต ิได้แก่ นา ไร่ 
สวนผัก สวนผลไม้ หมู่บ้าน ย่าน ป่าช้า ฯลฯ ท�าให้
จ�าเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าค�าศัพท์ท้องถิ่น เพื่อ
การจัดกลุ่มประเภทของข้อมูลอย่างถูกต้อง

●  ข้อมูลประเภทแหล่งน�้าที่พบในแผนที่ พบแหล่งน�้า
ประเภทต่างๆ ที่แตกต่างไปตามลักษณะพื้นที่และ
ภมูภิาค ได้แก่ แม่น�า้ คลอง ค ูแคว บ่อน�า้ สระ บงึ อ่าง 
หนอง บุง่ ล�าราง กดุ ห้วย ล�าน�า้ ทะเล อ่าว ทะเลสาบ 
เป็นต้น

ข้อมูลแสดงโครงข่ำยกำรสัญจร ได้แก่

●  ข้อมลูประเภทโครงข่ายการสญัจร ทีค้่นพบส่วนใหญ่
เป็นการแสดงโครงการการสัญจรทางบกในช่วงเวลา
ที่มีการเน้นการสร้างระบบโครงข่ายของถนนต่างๆ 
ตรอก ซอย สะพาน ทางรถไฟ

●  ข้อมลูประเภทการระบทุศิทางของถนนท่ีเชือ่มโยงไป
ยังจังหวัดและพื้นที่อื่นๆ ข้างเคียง

ข้อมลูแสดงสถำนทีแ่ละองค์ประกอบของเมอืง ประกอบ
ด้วยข้อมูลของสถานที่ส�าคัญ ทั้งประเภทหน่วยงานต่างๆ
ของทางราชการและอาคารที่ส�าคัญในเมือง ทั้งของภาค-
รฐัและเอกชน รวมถงึองค์ประกอบส�าคญัของเมอืง ได้แก่

●  ข้อมูลประเภทสถานที่ราชการ ประกอบด้วยกลุ่ม
อาคารของหน่วยงานราชการส�าคัญในการบริหาร
และปกครอง เช่น ศาลาว่าการจังหวัด ศาลจังหวัด 
ที่ว ่าการอ�าเภอ เรือนจ�า และกลุ่มบ้านพักของ
ข้าราชการทีไ่ปท�างานในเมอืงนัน้ๆ เช่น บ้านพกัผูว่้า- 
ราชการจังหวัด บ้านพักนายอ�าเภอ

●  ข้อมูลประเภทสถานที่ส�าคัญของเมือง ที่เป็นองค์-
ประกอบหลักของเมืองและประเภทสาธารณูปการ 
ทั้งของภาครัฐและเอกชน เช่น ตลาด โรงเรียน 
ไปรษณย์ี สถานรีถไฟ สถานตี�ารวจ และโรงพยาบาล

●  ข้อมลูประเภทสถานทีส่�าคญัเฉพาะตามบทบาทของ
เมือง เช่น โรงไฟฟ้า โรงสี โรงน�้าแข็ง โรงงานต่างๆ
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●  ข้อมูลประเภทอาคารสถานที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ต่างชาติ เก่ียวข้องกับ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส 
สหรัฐอเมริกา และจีน

●  ข้อมลูประเภทโบราณสถานทีแ่สดงไว้ในแผนที ่ได้แก่ 
ป้อม ก�าแพงเมือง ประตูเมือง วัง พระที่นั่ง 

●  ข้อมูลประเภทของศาสนสถานท่ีค้นพบในแผนท่ี มี
ความหลากหลาย ท้ังวัดพุทธ โบสถ์ฝรั่ง สุเหร่า 
ศาลเจ้า ฯลฯ

การจัดท�านามานุกรมสถานที่
 
การจัดท�านามานุกรมรายนามสถานที่ ใช้ประเภทของ
ข้อมูลที่ปรากฏในแผนที่ ตามกลุ่มข้อมูลข้างต้น แต่การ
จัดท�านามานุกรมมีความซับซ้อนในการจัดท�า เนื่องจาก
แผนที่ได้ระบุข้อมูลที่เป็นค�าศัพท์ซ�้าๆ กันลงไปในแผนที่ 
ไม่ได้มีการจัดท�าสัญลักษณ์ของแผนที่ ท�าให้มีการปนกัน
ระหว่างเส้นของแผนที่กับค�าศัพท์ ซึ่งท�าให้การจัดท�า
นามานุกรมจ�าเป็นต้องมีการตรวจทานหลายรอบ

บทสรุป
 
บทความนี ้แสดงข้ันตอนต่างๆ ในการศกึษาและวจิยัเพือ่
การสร้างฐานข้อมูลจากแผนที่อ�าเภอเมืองทั่วราช-
อาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2503 ซึง่ประกอบด้วยข้อมลู
ที่เป็นชุดแผนท่ี และนามานุกรมรายนามสถานที่ ที่ใช้
อ้างอิงกับแผนท่ี โดยสามารถแบ่งข้อมูลตามเน้ือหาท่ี
แสดงไว้ในแผนทีใ่นแต่ละเมอืงได้เป็นข้อมลูทีแ่สดงสภาพ
พื้นที่ของเมือง ทั้งสภาพธรรมชาติและที่ถูกดัดแปลง 
แหล่งน�้าประเภทต่างๆ สถานที่ส�าคัญและองค์ประกอบ
ของเมืองและระบบโครงข่ายการสัญจรทางบก ซึ่ง
สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการสืบค้น ศึกษาและวิจัยที่
เกีย่วข้องกับเมอืงต่างๆ ในประเทศไทย ในช่วงพทุธศกัราช 
2500 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เมืองต่างๆ ในขณะนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพอย่างรวดเร็วจากการ
พัฒนาโครงข่ายการสัญจรทางบก ซึ่งสามารถใช้เป็นฐาน

ในการศกึษาด้านการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ภมิูศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ สภาพสังคมและการปกครองในช่วงเวลา
ดังกล่าวได้
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