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บทคัดยอ
จากอดีตจนถึงปจจุบันการไดมาซึ่งขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขสําหรับพื้นที่ขนาดใหญนั้นใชกระบวนการทางโฟโตแกรม
เมตรีหรือกระบวนการรังวัดดวยภาพจากรูปถายทางอากาศหรือภาพจากดาวเทียม ผานกระบวนประมวลผลการรังวัดและทํา
การสรางแลวแกไขขอมูลความสูงจนไดคาระดับความสูงที่มีความถูกตองตามขอกําหนดของภาพที่นําเขาไปในระบบรังวัด ซึ่ง
ความถูกตองที่ไดจากระบบดังกลาวใหความถูกตองไมดีไปกวา 2.00 เมตร เนื่องจากความถูกตองระดับความสูงที่ไดถูก
จํากัดดวยมาตราสวนของภาพและความสามารถในการวัดจุดบนรูปทําใหงานการสํารวจภูมิประเทศที่ตองการความถูกตองสูง
ในพื้นที่หนึ่งไมสามารถกระทําไดในระยะเวลาอันสั้นดวยเทคโนโลยีที่มีอยูเดิม ระบบการรังวัดขอมูลความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลขดวยระบบเลเซอรสแกนเนอรหรือ LIDAR เปนนวัติกรรมใหมที่ทําใหไดขอมูลความสูงภูมิประเทศมีความถูกตองสูงขึ้น
จากจํานวนกลุมจุดที่มากขึ้นและความถูกตองมากขึ้น จากการตกกระทบของคลื่นเลเซอรที่ติดตั้งอยูบนเครื่องบินที่มีระบบ
Airborne GPS และ IMU (Inertial Measurement Unit) ทําใหความถูกตองทางตําแหนงทั้งทางราบและทางดิ่งของจุด
ขอมูลความสูงมีความถูกตองมาก ดวยเทคโนโลยีแบบเดิมความถูกตองที่ไดอยูในระดับเมตรเทานั้น ในขณะที่ระบบเลเซอร
สแกนเนอรสามารถใหความถูกตองบนภูมิประเทศอยูในระดับเดซิเมตร จากการที่ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมีความ
ถูกตองสูงและรวดเร็วในการประมวลทําใหการวิเคราะหและสํารวจภูมิประเทศสามารถทําไดอยางรวดเร็วและทําไดในพื้นที่
ขนาดกวางใหญ
ในชวงหลายปที่ผานมา จะเห็นไดวาขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขจากระบบไลดารนั้นมีประโยชนอยางมากใน
การนํามาประยุกตในดานตางๆมากมาย เนื่องจากความละเอียดและความถูกตองของขอมูลที่มีคุณภาพและความถูกตอง
สูงขึ้น ในปจจุบันหลายหนวยงานและหลายประเทศ ไดนําเทคโนโลยีการสํารวจลักษณะภูมิประเทศดวยระบบไลดารมาใช
มากขึ้นจนเปนที่แพรหลายในงานทางวิศวกรรมและงานการวิเคราะหเชิงพื้นที่ เนื่องจากขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขที่ได
มีความถูกตองสูงมากจึงสามารถนําไปประยุกตในหลายๆ ดาน อาทิ วิเคราะหการไหลของน้ํา งานดานการปองกันสาธารณ
ภัย การสรางแผนที่ชั้นความสูง การวิเคราะหลักษณะเรือนยอดไมพืชพรรณ เปนตน หากแตวา การใชขอมูลดังกลาวนั้น
จําเปนอยางยิ่งที่ผูใชงานจําเปนตองรูเกี่ยวกับคุณลักษณะขอมูลและความเหมาะสมในการใชงาน เพื่อใหทราบทั้งประโยชน
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นเมื่อใชขอมูลดังกลาว บทความฉบับนี้จะแสดงใหเห็นมุมมองตางๆ ในการนําขอมูลไลดารมาวิเคราะห
กับสภาพภูมิประเทศในประเทศไทย และแสดงคุณลักษณะขอมูลใหผูใชไดเขาใจ และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

คําสําคัญ : ไลดาร, ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข
1. LIDAR คืออะไร
LIDAR (Light Detection and Ranging) เปนระบบสํารวจรังวัดความสูงภูมิประเทศ (คาระดับสูง) ดวยแสงเลเซอรที่ติดตั้ง
บนอากาศยาน ใหคาความสูงภูมิประเทศทั้งชนิดที่เปนพื้นผิวปกคลุมภูมิประเทศ (DSM : Digital Surface Model) และคา
ความสูงพื้นผิวภูมิประเทศ (DEM : Digital Elevation Model) ที่มีคาความละเอียดถูกตองของคาความสูงภูมิประเทศในชวง
30 – 50 เซ็นติเมตร นอกจากความถูกตองแลวการสํารวจดวย Lidar ยังใหความหนาแนนของจํานวนจุดระดับบนพื้นดินที่
หนาแนนสูงถึงทุกๆ 2 เมตรตอ 1 จุดระดับ การสํารวจดวย Lidar มีขีดความสามารถในการรังวัดคาความสูงภูมิประเทศที่
มีความนาเชื่อถือและมีความหนาแนนสูงกวาการสํารวจรังวัดดวยภาพถายทางอากาศ และมีรอบการทํางานที่รวดเร็วมากกวา
เนื่องจากเปนการรังวัดความสูงภูมิประเทศโดยตรงดวยระบบวัดระยะทางดวยแสงเลเซอรที่ติดตั้งบนอากาศยานพรอมระบบ
กําหนดตําแหนงดวยดาวเทียม (Airborne GPS) และระบบรังวัดการเอียงตัวของอากาศยาน (Orientation System) ที่มี
ความละเอียดถูกตองสูงยิ่ง ปจจุบันเทคโนโลยี Lidar เปนที่ยอมรับในหนวยงานทําแผนที่ทั้งในทวีปยุโรปอเมริกา และญี่ปุน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสํารวจรังวัดความสูงภูมิประเทศในพื้นที่ราบและในบริเวณเขตเมือง
รูปที่ 1 การสํารวจดวย LIDAR
2. การรังวัดความสูงภูมิประเทศดวย LIDAR
การทํางานของการรังวัดความสูงภูมิประเทศดวย
LIDAR : เปนระบบสํารวจรังวัดความสูงภูมิประเทศ
(คาระดับสูง) ดวยแสงเลเซอร ที่ติดตั้งบนอากาศ
ยานพรอมระบบกําหนดตําแหนงดวยดาวเทียม
(Airborne GPS) และระบบรังวัดการเอียงตัวของ
อากาศยาน (Orientation System) ที่มีความละเอียดถูกตองสูงยิ่ง ณ เวลาหนึ่งๆ ระบบ Airborne GPS จะใหคา
ตําแหนงใน 3 มิติของอากาศยาน (ละติจูด ลองติจูด และคาความสูงเหนือพื้นผิวทรงกลมโลก) และระบบรังวัดการเอียงตัว
ของอากาศยานจะใหคาการเอียงตัวของอากาศยานพรอมกันทั้ง 3 แกน ในขณะเดียวกันระบบวัดระยะทางดวยแสงเลเซอร
จะทําการวัดระยะทางจากอากาศยานถึงพื้นดิน นอกจากนั้นแลวในระบบวัดระยะทางดวยแสงเลเซอรยังมีการติดตั้งระบบ
กราดเพื่อทําการกราดวัดระยะทางในแนวซายและขวาของแนวบิน ดังนั้นเมื่อเครื่องบินเคลื่อนที่ไป ระบบวัดระยะทางดวยแสง
เลเซอรจะทําการกราดวัดระยะทางเปนแนวซิกแซกตั้งฉากตลอดแนวบินของเครื่องบิน เมื่อนําขอมูลทั้งหมดเขาสูระบบ
ประมวลผล ระบบจะทําการทอนคาตางๆ เปนคาความสูงพื้นผิวปกคลุมภูมิประเทศและคาความสูงพื้นผิวภูมิประเทศตอไป

3. DSM และ DEM คืออะไร
คาความสูงภูมิประเทศสามารถแยกออกไดเปนคาความสูงพื้นผิวปกคลุมภูมิประเทศ (DSM: Digital Surface
Model) และคาความสูงพื้นผิวภูมิประเทศ (DEM : Digital Elevation Model) ซึ่งทั้ง DSM และ DEM จะอางอิงกับ
ระดับน้ําทะเลปานกลาง

คาความสูงพื้นผิวปกคลุมภูมิประเทศคือคาความสูงบนพื้นผิวที่ปกคลุมพื้นผิวภูมิประเทศที่แทจริง เชน คาระดับสูง
บนเรือนยอดของตนไม หรือคาระดับสูงบนหลังคาบาน เนื่องจากการรังวัดจากอากาศยานดวยวิธีตางๆ ไมสามารถสังเกตุเห็น
พื้นผิวพื้นดินที่แทจริงได
คาความสูงพื้นผิวภูมิประเทศ คือคาความสูงพื้นผิวพื้นดินของภูมิประเทศที่แทจริงที่แสดงผลในแผนที่ภูมิประเทศ
ดวยเสนชั้นความสูง ในบริเวณพื้นที่เปดโลง คาความสูง DSM จะมีคาเทากับคาความสูง DEM แตในบริเวณพื้นที่ที่มีสิ่งปก
คลุมพื้นดินนั้นคาความสูง DSM จะมีคาสูงกวาคาความสูง DEM
ในตางประเทศนั้นแผนที่มาตราสวนเล็กและมาตราสวนกลางมักจะอนุโลมใหใชคาความสูง DSM ไดเนื่องจากมี
ความคลาดเคลื่อนทางดิ่งอยูในเกณฑที่ยอมรับได และทําใหราคางานลดลงเนื่องจากการทอนคาความสูง DSM เปนคา
ความสูง DEM นั้นตองอาศัยแรงงานแตเพียงอยางเดียว
4. การสํารวจรังวัดความสูงภูมิประเทศดวย LIDAR ใหคาความสูงภูมิประเทศ DSM หรือ DEM
การสํารวจรังวัดความสูงภูมิประเทศดวย LIDAR ใหคาความสูงภูมิประเทศทั้ง DSM และ DEM ระบบการวัด

ระยะทางดวยแสงเลเซอรเปนการวัดระยะทางที่อาศัยสะทอนกลับของพื้นผิววัตถุเอง ดังนั้นถามีแสงเลเซอรกระทบกับวัตถุใด
กอนก็จะสะทอนกลับ แลวใหคาความสูงภูมิประเทศแบบ DSM แตเนื่องจาก Lidar เปนการรังวัดที่มีความหนาแนนของจุด
รังวัดสูง ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จุดรังวัดบางจุดจะสามารถลงกระทบถึงพื้นผิวดินจริงได ซึ่งพอเพียงในการสรางพื้นผิวภูมิประเทศ
DEM ได
ดังรูปที่ 1 จุดสีเขียวเปนคาระดับสูง DSM
จุดสีแดงและสีน้ําตาลเปนจุดที่ LIDAR ลงกระทบถึงพื้นผิวดินจริง
รูปที่ 2 คาระดับสูงที่สะทอนจากพื้นผิวภูมิประเทศ

DSM

DEM

รูปที่ 3 ตัวอยางความสูงพื้นผิวภูมิประเทศ DSM และ DEM จากระบบ LIDAR
5. ขอไดเปรียบและขอควรระวังรังวัดความสูงภูมิประเทศดวย LIDAR
ขอไดเปรียบ
- ไดขอมูลความสูงพื้นผิวภูมิประเทศที่มีความถูกตองและหนาแนนสูง
รวดเร็ว ประหยัดเวลา
- มีความนาเชื่อถือและยอมรับในนานาประเทศ
- Cost / Time ถูกที่สุด
- เปนวิธีเดียวที่ใหขอมูลความสูงพื้นผิวภูมิประเทศที่มีความถูกตองและหนาแนนสูงในเวลาอันรวดเร็ว
ขอควรระวัง

- คาความสูงที่ไดเปนคาความสูงเหนือพื้นผิวทรงกลมโลก (Ellipsoidal Height) จึงตองมีกระบวนการที่ถูกตองและซับซอน
กวาการใชคาความตางพื้นผิว EGM96 ในการทอนคาความสูงภูมิประเทศเปนคาความสูงภูมิประเทศเหนือระดับน้ําทะเลปาน
กลาง ซึ่งทําใหความถูกตองของคาความสูงลดลง
- ขอมูลมีความหนาแนนสูงจึงตองมีระบบวิเคราะหและประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง
- การทอนคาความสูงพื้นผิวปกคลุมภูมิประเทศ เปนคาความสูงพื้นผิวภูมิประเทศ อาจทําใหความถูกตองของคาความสูง
ลดลงถาประมวลผลดวยกระบวนการที่ไมเหมาะสม
- ขอมูลความสูงภูมิประเทศไมใชขอมูลแผนที่ออรโธ

ขอมูลความสูงภูมิประเทศ

ขอมูลแผนที่ออรโธ

รูปที่ 4 ขอมูลความสูงภูมิประเทศและขอมูลแผนที่ออรโธ

6. การประยุกตขอมูลความสูงภูมิประเทศ Lidar
จากขอมูลความสูงภูมิประเทศจาก Lidar ที่มีความละเอียดและความถูกตองสูงนั้นสามารถประยุกตใชในงานดาน
ตางๆไดหลายประเภท เชน
6.1. การประยุกตโดยตรง
การประยุกตขอมูลความสูงภูมิประเทศจาก Lidar คือการนําขอมูลขอมูลความสูงภูมิประเทศจาก Lidar
มาประมวลผล วิเคราะห สกัด ขอมูลตางๆ จากขอมูลความสูงภูมิประเทศจาก Lidar โดยกระบวนการและแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรเนื่องจากขอมูลความสูงภูมิประเทศจาก Lidar เปนขอมูลเชิงเลขและอางอิงกับระบบพิกัดแผนที่อยูแลว ซึ่งการ
ประยุกตโดยตรงสามารถสกัดขอมูลตางๆ เชน
การวิเคราะหความลาดชัน (Slope) ของพื้นที่
การวิเคราะหความลาดเอียง (Aspect) ของพื้นที่
การวิเคราะหการทรุดตัวของพื้นที่
การวิเคราะหหาพื้นที่น้ําทวม
การวิเคราะหทางไหลของน้ํา พื้นที่รับน้ํา และปริมาตรกักเก็บ
การวิเคราะหการมองเห็น (Visibility)
การสรางแผนที่เสนชั้นความสูง

รูปที่ 5 การวิเคราะหพื้นที่และปริมาตรกักเก็บน้ํา

สิ่งกีดขวางทางน้าํ

รูปที่ 6 ทางน้ําและสิ่งกีดขวางทางน้ํา
6.2. การประยุกตรวมกับขอมูลปริภูมิ (Spatial Data) อื่น
นอกจากจะใชขอมูลความสูงภูมิประเทศจาก Lidar แตเพียงชนิดเดียวแลว ยังสามารถนําขอมูลปริภูมิ
อื่นๆมาวิเคราะหรวมกับขอมูลความสูงภูมิประเทศจาก Lidar ดวยกระบวนการและแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ซับซอนมาก
ยิ่งขึ้นเพื่อใหไดผลการวิเคราะหในดานตางๆ เชน
การวิเคราะหปญหาการกัดเซาะชายฝง
การติดตามเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
การวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเล
การวิเคราะหการวางแผนปองกัน และการบริหารจัดการพื้นที่น้ําทวม
การวิเคราะหความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติภัยน้ําทวม
การวิเคราะหพื้นที่เสี่ยงภัยตางๆ
การวางแผนปองกัน บรรเทา และการบริหารจัดการธรณีพิบัติตางๆ
การวิเคราะหชดเชยพื้นที่น้ําทวม

รูปที่ 7 พื้นที่น้ําทวมที่ระดับน้ําจําลอง 119 ม. รวมกับแปลงกรรมสิทธิ

รูปที่ 8 พื้นที่น้ําทวมที่ระดับน้ําจําลอง 119 ม. รวมกับ GIS ผูถือครองกรรมสิทธิ
7. บทสรุป
จากการใชขอมูลความสูงภูมิประเทศจาก Lidar ในการประยุกตที่หลากหลาย ทั้งการประยุกตโดยตรงและรวมกับ
ขอมูลอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิเคราะหที่ตองการขอมูลความสูงภูมิประเทศที่มีความละเอียดและถูกตองสูง เชน ใน
บริเวณพื้นที่ราบและพื้นที่ลุม สามารถใหผลลัพธที่ไมสามารถทําไดมากอน

