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สารสนเทศภูมิศาสตร์ สถานที่ตามเส้นทางเสด็จในหนังสือ
“เที่ยวเมืองพระร่วง”
การวิจยั ครัง้ นี้ มวี ตั ถุประสงค์ (1) จัดทำแผนที่และทะเบียนแสดง
ตำแหน่งสถานทีต่ ามเส้นทางเสด็จ “แนวถนนพระร่วง” โดยใช้เทคโนโลยี
ภูมสิ ารสนเทศ (2) รวบรวมรายชือ่ สถานทีท่ ป่ี รากฏในพระราชนิพนธ์  “เทีย่ ว
เมืองพระร่วง”     
กระบวนการเทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ ประกอบด้วย 1. การรับรู้
จากระยะไกล (Remote Sensing- RS) 2. ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก
(Global Positioning System- GPS) และ 3. ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์  (Geographic Information System- GIS) แผนทีภ่ มู ปิ ระเทศมาตราส่วน 1:50,000
(ชุด L7017 และ L7018)  กรมแผนทีท่ หาร   แผนทีภ่ าพถ่ายออร์โทสีเชิงเลข
มาตราส่วน 1:25,000   โดยนำรายชือ่ สถานทีท่ ไ่ี ด้จากพระราชนิพนธ์ประมวลผล
ในระบบภูมสิ ารสนเทศสนับสนุนการวิจยั ในอนาคต และวิเคราะห์อภิปราย
ผลการศึกษาใช้รปู แบบของแผนทีแ่ ละทะเบียนแสดงตำแหน่งสถานทีต่ า่ งๆ
พร้อมกับการพรรนาเชิงวิเคราะห์
     ผลการวิจยั พบว่า (1) สามารถรวบรวมรายชือ่ ทีป่ รากฏในหนังสือ
เทีย่ วเมืองพระร่วงได้จำนวน 449 แห่ง ตามเส้นทางเสด็จประพาสจากกรุงเทพมหานคร ผ่านนครสวรรค์  กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจติ ร
รวมระยะทางประมาณทังสิ
้ น้ 644 กิโลเมตร และรายชือ่ ทีป่ รากฏในช่วงการ
เดินทางจากกำแพงเพชรถึงศรีสชั นาลัย จำนวน 259 แห่ง (2) สามารถ
กำหนดตำแหน่งลงบนแผนทีแ่ ละทะเบียนตามเส้นทางเสด็จจากกำแพงเพชร
ถึงศรีสชั นาลัย จำนวน 145 ตำแหน่ง โดยได้นำเทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ

เข้าประยุกต์ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ซึ่งได้ช่วยในการตัดสินใจ แก้ไข และ
ตรวจสอบได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ และได้พบว่าแหล่งโบราณคดีตา่ งๆ จากทีไ่ ด้เสด็จ
ในปี 2450 ทำให้มกี ารสำรวจและอนุ รกั ษ์แหล่งโบราณคดีตลอดจนมีการ
ศึกษาเพิม่ เติมอย่างต่อเนื่องในปจจุบนั
คำสำคัญ : เทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ  เทีย่ วเมืองพระร่วง

Abstract
“Teaw Muang Phra Ruang”, the Royal Trail,
Geographical Information
This research aimed to apply Information Technology to: 1)
locate places cartographically via Geomatics; 2) store and compile
place names that appear in the Royal literary work Tiew Muang Phra
Ruang (Phra Ruang City Journey) that follows the Royal route called
the Phra Ruang Route. The Geomatic and Information Technology
processes comprised of: 1) Remote sensing (RS); 2) Global Positioning
System (GPS); 3) Geographic Information System (GIS); the geographic map scale was 1:50,000 (Series Number L7017 and L7018),  
as used by the Royal Thai Survey Department, and the Orthophotomap scale 1:25,000 . The names of the places from the Royal literary
work were analyzed, discussed and compiled into cartographic form.
Next, an inventory of the names of the places along the Royal routes,
was constructed, analyzed and described to support the research.
The results revealed that: 449 places were found on the journey’s
route in Tiew Muang Phra Ruang from Bangkok through Nakhonsawan, Kampaengphet, Sukhothai, Uttaradith, Pitsanuloke to Pichit,
totaling 644 Kilometers; 259 names were found along the route from
Kampaengphet to Sri Satchanalai; 145 places were located on the
map from Kampaengphet to Sri Satchanalai. Information technology
processes were found to be useful in helping to make decisions,

checks and corrections, and especially to quickly achieve accuracy.
Additionally, the archaeological sites that were found from the Royal
literary work in 1907 were surveyed, conserved and opened up to
study.
Keywords : Geomatics, “Tiew Muang Phra Ruang”  Phra Ruang City
Journey

สารสนเทศภูมิศาสตร์ สถานที่ตามเส้นทางเสด็จในหนังสือ
“เที่ยวเมืองพระร่วง”
โสภิณ อาชวเมธากุล *
Sopin Achavamatakul

คำนำ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั   ทรงพระราชนิพนธ์เรือ่ ง
“เทีย่ วเมืองพระร่วง” ไว้เมือ่ ครังยั
้ งทรงดำรงพระราชอิสริยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร   เริม่ ต้นเสด็จจากกรุงเทพมหานครผ่าน
นครสวรรค์  กำแพงเพชร สุโขทัย  อุตรดิตถ์  พษิ ณุโลก และพิจติ ร ในระหว่าง
วันที่ 4  มกราคม ถึงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2450 เป็นเวลา 65 วัน ได้ทรงสำรวจ
ร่องรอยโบราณสถานโบราณวัตถุและสถานทีต่ า่ งๆ ตลอดเส้นทางเสด็จพระราช
ดำเนินตามทีอ่ ธิบายไว้ในหนังสือเท่าทีท่ รงค้นหาได้     หลังจากนัน้ ทรงวินจิ ฉัย
ชีแ้ จงสถานทีท่ รงเสด็จด้วยการเปรียบเทียบกับหนังสือต่างๆ เช่น หนังสือ
พงศาวดารเหนือ หลักศิลาจารึก และพระราชพงศาวดาร รวมทัง้ การสอบ
ถามด้วยพระองค์เองจากผูร้ ใู้ นพืน้ ทีเ่ สด็จประพาส ตลอดเส้นทางจากเมือง
กำแพงเพชรถึงเมืองศรีสชั นาลัยตลอดระยะทาง 644 กิโลเมตร หนังสือเรือ่ ง
“เทีย่ วเมืองพระร่วง” ได้พระราชนิพนธ์ขน้ึ ภายหลังเสด็จกลับจากประพาส
ในครังนั
้ น้ ด้วยทรงตระหนักว่าเป็นหลักฐานสำคัญต่อประวัตศิ าสตร์ชาติไทย
และทรงเกรงว่าโบราณสถานเหล่านัน้ จะถูกหลงลืมและทำลายสูญหายไป
จึงทรงพระราชนิพนธ์มรี ายละเอียดให้คนรุน่ หลังได้ศกึ ษา  นับได้วา่ เป็นเอกสาร
*  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ชิน้ แรกเกีย่ วกับเมืองกำแพงเพชรเมืองสุโขทัยและเมืองศรีสชั นาลัย ทีไ่ ด้ทำ
แผนที่พ ร้อ มบัน ทึก ข้อ ความและรูป ภาพตลอดเส้น ทางเสด็จ ประพาส
อย่างเป็นระบบ โดยทรงบรรยายลักษณะของเมืองโบราณคูนำ คันดิน โบราณสถานต่างๆ พร้อมทัง้ ได้พระราชทานข้อคิดเห็นพร้อมด้วยเหตุผลทีท่ รงได้
วินิจฉัยไว้   ตลอดจนถึงความเป็ นอยู   
่ เรือ่ งราวความเป็ นมาของผูค้ นตลอด
เส้นทางทีเ่ สด็จประพาส ทำให้หนังสือมีความถูกต้องแม่นยำ เป็ นทีย่ อมรับ
ของนักวิชาการทัวไปว่
่ าเป็ นหนังสือทีใ่ ช้ประกอบในการศึกษาค้นคว้าด้าน
ประวัตศิ าสตร์โบราณคดี ให้ความรูท้ างอักษรศาสตร์ได้อย่างมีความถูกต้อง
แม่นยำ และเป็นแนวทางช่วยให้เห็นสภาพโบราณสถานก่อนการขุดแต่งบูรณะ
สามารถใช้เ ป็ น เอกสารอ้า งอิง ตลอดเวลาที่ม ีก ารศึก ษาเกี่ย วกับ เมือ ง
กำแพงเพชรเมืองสุโขทัย และเมืองศรีสชั นาลัยได้จนถึงปจจุบนั อีกทัง้ เป็ น
หนังสือทีม่ คี ณ
ุ ค่าด้านการท่องเทีย่ วแหล่งชุมชนโบราณ  ส่งผลต่อการอนุรกั ษ์
โบราณสถานโบราณวัตถุและสถานทีต่ า่ งๆ ยังคงสภาพเยีย่ งในอดีตซึง่ ผ่าน
มากว่า 100 ปี หนังสือเทีย่ วเมืองพระร่วงมีเนื้อหาแบ่งออกเป็ น 22 ตอน
ประกอบด้วยภาพและแผนที่ หลังจากพิมพ์ขน้ึ เป็ นครัง้ แรกแล้ว ได้มกี าร
พิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่างๆ ในภายหลังอีกไม่น้อยกว่า 10 ครัง้
ปจจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ อันประกอบ
ไปด้วย 1. รีโมทเซนซิง (Remote Sensing) RS  2. ระบบกำหนดตำแหน่ง
บนโลก (Global Positioning System) GPS และ 3. ระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ (Geo-Information System) GIS เป็นวิทยาการทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
ให้ความสำคัญ และนำมาประยุกต์ใช้เพือ่ การพัฒนาประเทศอย่างหลากหลาย
เช่น การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ด้านการเกษตร
ด้านการผังเมือง ด้านการจราจรและการขนส่ง ด้านความมันคงทางการทหาร
่
ด้านภัยธรรมชาติ ตลอดจนด้านการค้าและการพานิชเป็ นต้น ข้อมูลทีผ่ า่ น
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ดำรงวิชาการ

การวิเคราะห์ดว้ ยเทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ สามารถนำมาสนับสนุนประกอบ
การวางแผนการตัดสินใจในการพัฒนา และบริหารเชิงพืน้ ทีใ่ นด้านต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  เทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศจึงเป็นเครือ่ งมือ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และสะดวกต่อการใช้ และได้มกี ารพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่าสองทศวรรษ (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ าร
สนเทศ(องค์การมหาชน), 2550)
ในการศึกษาครัง้ นี้ นำเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศมาประยุกต์ใช้ มี
วัตถุประสงค์เพือ่ การศึกษาเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ครัง้ เมือ่ ยังดำรงพระราชอิสริยยศเป็ นสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช เจ้าฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร และรวบรวมชือ่
สถานทีต่ า่ งๆ ทีป่ รากฏในพระราชนิพนธ์ดว้ ยการนำเทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่ ความซำซ้อนของข้อมูล  
และจัดเก็บข้อมูลลงในระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ให้เป็นหมวดหมูเ่ ชือ่ มโยง
กันอย่างเป็นระบบ ช่วยให้สะดวกในการสืบค้นและตรวจสอบวิเคราะห์การ
ตัดสินใจนำข้อมูลไปประยุกต์ในงานด้านทัง้ ในด้านการศึกษาวิจยั ด้าน
ประวัตศิ าสตร์โบราณคดีดา้ นการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาท้องถิน่ ต่างๆ
เช่น การท่องเทีย่ วการอนุรกั ษ์และการพัฒนาอย่างยังยื
่ นเป็นต้นข้อมูลต่างๆ
ในการศึกษาครัง้ นี้
วิ ธีดำเนิ นการวิ จยั
นำข้อมูลทีเ่ ป็ นรายชือ่ สถานทีไ่ ด้จากการรวบรวม อ่านและบันทึก
ชือ่ สถานที่ และตำแหน่งลงบนตารางบันทึกข้อมูลจากพระราชนิพนธ์เทีย่ ว
เมืองพระร่วง นำข้อมูลทีไ่ ด้ไปตรวจสอบเปรียบเทียบตำแหน่ งกับแผนผัง
ต่างๆ (กรมศิลปากร 2511,2523,2543) แผนทีภ่ มู ปิ ระเทศและรูปถ่ายทาง
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อากาศ และนำข้อมูลในบริเวณพืน้ ทีศ่ กึ ษาบริเวณตัง้ แต่เมืองกำแพงเพชรเมืองศรีสชั นาลัย เข้าสูร่ ะบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ ด้วยการกำหนดตำแหน่ง
สถานทีผ่ ่านโปรแกรมสารสนเทศภูมศิ าสตร์บนฐานข้อมูลแผนทีภ่ าพถ่าย
ออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:25,000 และแผนที่ภูมปิ ระเทศมาตราส่วน
1:50,000 ทีผ่ า่ นการแปลงข้อมูล (Data Conversion)ให้เป็ นข้อมูลเชิงเลข
(Digital Data) แล้ว ตำแหน่งทีไ่ ม่สามารถระบุตำแหน่งได้หรือต้องแก้ไข
ใช้การลงพืน้ ทีจ่ ริงเพือ่ กำหนดตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำแผนทีแ่ ละ
ทะเบีย นแสดงตำแหน่ ง สถานที่ต งั ้ ตามเส้น ทางเสด็จ แนวถนนพระร่ว ง
หรือท่อปูพ ระยาร่วง (สันติ อภัยราช, 2545) โดยอ้างอิงแนวท่อปูพ ระยาร่วง
(ทิวา ศุภจรรยา, 2527) และแนวถนนพระร่วง (ประโชติ สังนุกจิ , 2527)
เท่าทีม่ กี ารศึกษามาก่อนหน้านัน้
ผลการศึกษา
ผลจากการศึกษาในครัง้ นี้สามารถรวบรวมรายชื่อสถานที่ต่างๆ
จากพระราชนิพนธ์เรือ่ ง “เทีย่ วเมืองพระร่วง” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั , 2451) ซึง่ ปรากฏ
ชือ่ ทัง้ ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็นเมืองเก่าและเมืองใหม่
ตลอดเส้นทางประมาณ 644 กิโลเมตร (รูปที่1) จากกรุ งเทพมหานคร
นครสวรรค์ กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจติ ร และกระทัง
นิวตั กิ ลับ รวมเป็นระยะเวลา 65 วัน เส้นทางดังกล่าวทรงเสด็จโดยพาหนะ
ช้าง ม้า เกวียนเทียมควาย พร้อมทัง้ ขบวนคน เดินเท้าตามเสด็จ แบ่งผล
การศึกษาออกเป็ น  3  ส่วนคือ

รูปที ่ 1 แผนทีแ่ สดงเส้นทางเสด็จประพาสและพืน้ ทีศ่ กึ ษา
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1). เส้นทางเสด็จประพาส ในพระราชนิ พนธ์เที่ยวเมืองพระร่วง
แบ่งเป็ น 3 เส้นทาง ดังนี้
1. เส้นทางเสด็จตังแต่
้ กรุงเทพฯ -นครสวรรค์-กำแพงเพชร รวมระยะ
เวลา  11 วัน
2. เส้นทางเสด็จฯ กำแพงเพชร-ศรีสชั นาลัย เดินทางสำรวจแหล่ง
โบราณคดี ทัง้ สิน้ 31 วัน  
3. เส้นทางเสด็จฯ ศรีสชั นาลัย-อุตรดิตถ์-พิษณุโลก-พิจติ ร-กรุงเทพฯ
รวมระยะเวลา 23  วัน
2). สถานที่ท่ปี รากฏในหนังสือเที่ยวเมืองพระร่วง แบ่งการศึกษา
ออกเป็ น  2 ส่วนคือ
1). สถานทีท่ ป่ี รากฏในพระราชนิพนธ์เทีย่ วเมืองพระร่วง จำนวน  
449 แห่ง  
2). รายชื่อที่ปรากฏในช่วงการเดินทางจากกำแพงเพชรทางถึง
ศรีสชั นาลัย จำนวน 259 แห่ง แบ่งออกเป็ นรายชือ่ ทีส่ ามารถระบุตำแหน่ง
ตามแนวถนนพระร่วงได้ จำนวน 145 แห่ง และไม่สามารถระบุตำแหน่งลง
บนแผนทีไ่ ด้ จำนวน 114 แห่ง   
3). แผนทีแ่ ละทะเบียนแสดงตำแหน่งตามเส้นทางเสด็จฯ แนวถนน
พระร่วงหรือท่อปูพระยาร่วง
1. รวบรวมจัดทำเป็นแผนทีแ่ สดงตำแหน่งสถานทีต่ ามเส้นทางเสด็จ
แนวถนนพระร่วงหรือท่อปูพ่ ระยาร่วง จำนวน 145 แห่งและกำหนดตำแหน่ง
แสดงบนแผนทีภ่ มู ปิ ระเทศ มาตราส่วน 1:50,00 ของกรมแผนทีท่ หาร ใน
ระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร ผ่านโปรแกรมสารสนเทศภูมศิ าสตร์และ
จัดแสดงข้อมูลในรูปของแผนทีด่ งั แสดงไว้ในรูปที่ 2     
2. จัดเป็ นทะเบียนแสดงตำแหน่งสถานทีต่ งั ้ ตามเส้นทางเสด็จแนว
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ถนนพระร่วงหรือท่อปูพ่ ระยาร่วง ซึง่ เป็ นชือ่ สถานทีท่ ไ่ี ด้ทำการรวบรวมไว้
และสามารถกำหนดตำแหน่ งลงบนแผนที่ได้ ประกอบด้วยลำดับสถานที่
สำหรับใช้กำกับและแสดงบนแผนที่ ชื่อสถานที่, พิกดั ตำแหน่ งที่ต งั ้ แสดง
ตำแหน่งทางภูมศิ าสตร์ดว้ ยระบบโปรเจคชัน่ WGS 84 ทีอ่ า้ งอิงจากแผนที่
ภาพถ่ายออร์โทโฟโต้สเี ชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000, เขตการปกครองจาก
กรมการปกครอง และแผนทีภ่ มู ปิ ระเทศ มาตราส่วน 1:50,000 เพือ่ สะดวก
ในการสืบค้นข้อมูล และนำไปประยุกต์ใช้กบั ข้อมูลด้านอืน่ ๆ ผ่านโปรแกรม
สารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ได้ การสืบค้นข้อมูลสามารถสืบค้นได้จาก ชื่อ
สถานที่ (Place name) 2. เขตการปกครอง 3. พิกดั ภูมศิ าสตร์ ซึง่ ในการ
ศึกษาครัง้ นี้ได้กำหนดตำแหน่งลงบนแผนทีม่ าตราส่วน 1:50,000  L 7018   
ของกรมแผนทีท่ หาร เพือ่ สะดวกในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ความเชือ่ มโยง
ของข้อมูลทัง้ แผนทีแ่ ละทะเบียนต่างๆ ได้แสดงไว้ในรูปที่ 3
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การนำกระบวนการภูมสิ ารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้   สามารถช่วยให้
สามารถตัดสินใจ แก้ไข และตรวจสอบตำแหน่งต่างๆ ลงบนแผนทีภ่ มู ปิ ระเทศ
มาตราส่วน 1:50,000 ซึง่ จัดทำโดยกรมแผนทีท่ หารและแผนทีภ่ าพถ่ายออร์โทโฟโต้ มาตราส่วน 1:25,000 พ.ศ. 2545 กรมพัฒนาทีด่ นิ และการลงพืน้ ที่
ตรวจสอบตำแหน่ งในบริเวณที่เป็ นปญหานัน้ ทำให้กระบวนการกำหนด
ตำแหน่งต่างๆ ทำได้รวดเร็วขึน้ มองเห็นภาพรวมตลอดเส้นทางทีไ่ ด้ทรง
เสด็จชัดเจนขึน้   การสำรวจเส้นทางและการกำหนดระยะทางในช่วงการเดิน
ทางทีแ่ ม่นยำของพระองค์ได้ชว่ ยในการค้นหาตำแหน่งต่างๆ ทีไ่ ม่สามารถ
ค้นหาบนแผนที่ หรือแผนผังต่างๆ ได้ และช่วยให้เข้าใจสภาพพืน้ ทีใ่ นอดีต
ความยากลำบากในการศึกษาด้านโบราณคดีท่ผี ่านมาอันเนื่ องมาจาก
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รูปที ่ 3 การสืบค้นข้อมูล
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เทคโนโลยี กำลังคน สภาพพืน้ ที่ และความเข้าใจในด้านการอนุรกั ษ์   
นอกเหนือจากเส้นทางเสด็จฯ ดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว จากการศึกษา
ยังพบว่า เส้นทางทีเ่ สด็จประพาสนัน้ ไม่ได้เสด็จตามแนวถนนพระร่วงตลอด
มีบางช่วงทีไ่ ม่เสด็จตามแนวถนนพระร่วง คือตัง้ แต่ช่วงการเดินทางเสด็จ
จากเมืองบางพานไปบ้านพรานกระต่าย และเส้นทางสำหรับเสด็จพักผ่อน
ตามสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอืน่ เช่น เดินทางไปพักพ่อนทีโ่ ซกชมภู่ เทีย่ วเมือง
ใหม่สโุ ขทัย และเมืองใหม่สวรรคโลก การศึกษาชือ่ สถานทีท่ เ่ี กิดขึน้ ผ่านมา
แล้วกว่า 100 ปี พบว่าชือ่ สถานทีต่ า่ งๆ ได้เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม บางชือ่
ก็ยงั คงใช้ตอ่ เนื่องกันมาจนถึงปจจุบนั บางชือ่ ได้ปรับเปลีย่ นจากชือ่ เดิมเป็น
ชือ่ ใหม่ บางชือ่ ได้เพีย้ นเสียงไปจากเดิม บางชือ่ ได้หายไปไม่สามารถสืบค้น
ได้ การจะบันทึกตำแหน่งทีแ่ น่ชดั จึงจำเป็ นต้องหาข้อมูลทีล่ ะเอียดเพือ่ ใช้
สนับสนุนการบันทึกข้อมูลดังกล่าว ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ กำหนดกรอบพืน้ ที่
ไว้เพือ่ ใช้ในการศึกษาครัง้ ต่อไป สำหรับการจัดทำแผนทีแ่ ละทะเบียนต่างๆ
ในครังนี
้ ้ นอกจากจะทำให้มขี อ้ มูลทีเ่ ป็นกราฟิคแล้ว ข้อมูลยังสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในรูปแบบทีเ่ ป็ นดิจติ อจ เชือ่ มโยงข้อมูล เรียกใช้ สืบค้น และ
แสดงผลบนโปรแกรมสารสนเทศภูมศิ าสตร์เพือ่ นำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา
วิเคราะห์ดา้ นอื่นๆ  เกีย่ วกับสภาพแวดล้อมการตัง้ ถิน่ ฐานของแหล่งชุมชน
โบราณ แหล่งโบราณคดี และการท่องเทีย่ ว หรือวางแผนการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ ต่อไปในอนาคต
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