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1. บทนํา (Introduction)
มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมิศาสตรพื้นฐาน (FGDS) ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศฉบับนี้ เปนหนึ่ง
ในชุดมาตรฐานขอกําหนดชุดขอมูล FGDS ของประเทศไทย ซึ่งไดถูกจัดทําขึ้นภายใตโครงการศึกษาเพื่อจัดทํา
ขอกําหนดของมาตรฐานดานโครงสราง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของชั้นขอมูลภูมิศาสตรพื้นฐาน (FGDS) ของ
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) โดยมีศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปนที่ปรึกษาดําเนินงาน
โครงสรางเนื้อหาของมาตรฐานฉบับนี้ ประกอบดวยขอกําหนดลักษณะเฉพาะ (characteristics) ดาน
ตางๆ ของชั้นขอมูล FGDS ตามกรอบหลักการของเอกสารขอกํา หนดขอมูลที่กําหนดในมาตรฐานระหวางประเทศ
ISO19131 Geographic information – Data product specifications โดยไดมีการศึกษามาตรฐานแผนที่
ภาพถายทางอากาศในตางประเทศ และวิธีการผลิตที่ไดดําเนินการในประเทศไทยมาเปนกรอบแนวในการพัฒนา
มาตรฐาน ขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศในที่นี้จะหมายถึงแผนที่ภาพถายราสเตอร (raster orthophoto) ที่
ผานกระบวนการดัดแก (rectified) ผลกระทบเนื่องจากภาพถายเอียง (tilted) และคาคลาดเคลื่อนจากความสูง
ของภูมิประเทศ (relief displacement) ที่เรียกวา orthorectified โดยอางอิงกับระบบพิกัดโลก ที่ มาตราสวน
1:4,000 1:10,000 1:25,000 และ 1: 50,000 โดยขอกําหนดสวนหนึ่งในมาตรฐานนี้อางอิงตามมาตรฐานของ
Federal Geographic Data Committee (FGDC) และการปฏิบัติงานของหนวยงานในประเทศไทย
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในความหมายของขอมูล FGDS ชั้นขอมูลภาพถายทางอากาศนี้ คณะที่ปรึกษาจะ
เปลี่ยนชื่อเรียกชั้นขอมูลนี้เปน “ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ” ตลอดในรางมาตรฐานขอกําหนดฯ นี้

2. ภาพรวม (Overview) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลภาพถายทางอากาศ
2.1 ขอสนเทศเกี่ยวกับการจัดทําขอกําหนดผลิตภัณฑขอมูล
ชื่อขอกําหนด : ขอกําหนดของมาตรฐานขอมูล FGDS ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ
วันที่จัดทําและเผยแพรขอกําหนดนี้ : วันที่รายงานฉบับสมบูรณและรางมาตรฐานไดรับการตรวจรับจาก สทอภ.
/ วันที่มีการนําไปประกาศใชเปนมาตรฐานฯ
ผูรับผิดชอบในการจัดทําขอกําหนดฉบับนี้ : คณะที่ปรึกษาฯ คณะทํางานกลุมยอยประสานงานการจัดทํา
มาตรฐานฯ กลุมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภูมิสารสนเทศแหงชาติ สทอภ.
หัวขอของชั้นขอมูลภูมิศาสตรในมาตรฐานนี้ : ImageryBaseMapsEarthCover
2.2 นิยามศัพท
ไดมีการกําหนดนิยามศัพท ที่สําคัญ สําหรับมาตรฐาน FGDS ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ ไวดัง
ตารางที่ 1 ตอไปนี้
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ตารางที่ 1 คํานิยามศัพทขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ
คําศัพท
นิยามศัพท
แผนที่ภาพถายทางอากาศ (aerial
ภาพราสเตอรของภาพถายทางอากาศที่ผานการกระบวนการดัดแก
orthophoto)
(rectified) ผลกระทบจากการถายภาพเอียง (tilted) และความสูง
ของภูมิประเทศ (relief displacement) โดยอางอิงกับระบบพิกัด
โลกเรียบรอยแลว ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงแผนที่ภาพถายทางอากาศ
มาตราสวน 1:4,000 1:10,000 1:25,000 และ 1:50,000
แบบจําลองขอมูลจุดความสูง
ขอมูลจุดความสูงเชิงเลข (X,Y,Z) หรือ (E,N,h) ที่มีลักษณะเปน
เชิงเลข (Digital Elevation
ตารางกริด
Model, DEM)
แบบจําลองขอมูลระดับความสูงภูมิ
ขอมูลจุดความสูงเชิงเลข (DEM) ที่มีการบูรณาการขอมูลระดับความ
สูงของลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญ เชน ทางน้ํา อาคาร ถนน แนวสัน
ประเทศเชิงเลข (Digital Terrain
Model, DTM)
เขา เปนตนที่เรียกวา break lines หรือ fault lines แบบจําลองที่ได
จึงลักษณะที่ใกลเคียงกับภูมิประเทศจริงมากที่สุด โดยทั่วไปการบูรณา
จะใชวิธีการสรางเปนโครงขายสามเหลี่ยมที่เรียกวา Triangular
Irregular Network (TIN)
ระยะบนพื้นดิน (Ground Sample
คาความละเอียดของจุดภาพ (pixel) โดยแสดงเปนคาระยะทางบน
Distance, GSD)
พื้นดิน ที่มีลักษณะจุดภาพเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส
2.3 อักษรยอ
คํายอที่สําคัญ สําหรับมาตรฐาน FGDS ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ อธิบายความหมายไวใน
ตารางที่ 2 ตอไปนี้
ตารางที่ 2 ความหมายของอักษรยอในมาตรฐานชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ
อักษรยอ
ความหมาย
ASPRS
American Society of Photogrammetry and Remote Sensing
DEM
Digital Elevation Model
DTM
Digital Terrain Model
FGDS
Fundamental Geographic Data Standard
FGDC
Federal Geographic Data Committee
GSD
Ground Sample Distance
RMSE
Root Mean Square Error
TIN
Triangular Irregular Network
UTM
Universal Traverse Mercator
2.4 บทคัดยอ
เอกสารมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศนี้ เปนขอกําหนดสําหรับ
ขอมูลภาพออรโธเชิงเลข (digital orthophoto imagery) ซึ่งจัดสรางขึ้นจากภาพถายทางอากาศ จึง หมายถึง
ขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ เพื่อใชเปนขอมูลโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทย โดยแผนที่ภาพถายทาง
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อากาศหมายถึง ภาพราสเตอรของภาพถายทางอากาศที่ผานการกระบวนการดัดแก (rectified) ผลกระทบจาก
การถายภาพเอียง (tilted) และความสูงของภูมิประเทศ (relief displacement) ดวยขอมูลจุดความสูงภูมิ
ประเทศ โดยอางอิงกับระบบพิกัดโลกเรียบรอยแลว โดยวัตถุประสงคของชุดขอมูลนี้คือเพื่อใชในการนําเขา แกไข
ขอมูล และตรวจสอบคุณภาพขอมูลของงานการทําแผนที่อื่นๆ ที่มีระดับความถูกตองต่ํากวาหรือมาตราสวนเล็ก
กวา โดยใชเปนฉากหลังในการตรวจสอบการอางอิงพิกัดของขอมูล ภูมิสารสนเทศอื่นๆ มาตรฐานฉบับนี้จ ะ
ประกอบดวยขอกําหนดลักษณะเฉพาะ (characteristics) ที่สําคัญของขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศในฐานะชุด
ขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ ไดแกนิยาม รายการเนื้อหาของขอมูล ขอกําหนดคุณภาพ ระบบพิกัด
อางอิง แนวทางวิธีการสํารวจจัดสรางขอมูล การประมวลผล และการควบคุมคุณภาพ ทั้งนี้แหลงขอมูลแผนที่
ภาพถายทางอากาศ จะไดจากการกราดขอมูล แผนที่ภาพถายทางอากาศ หรือการถายภาพทางอากาศดวยกลอง
ถายภาพเชิงเลข ที่ผานการกระบวนการดัดแก (rectified) ผลกระทบจากการถายภาพเอียง (tilted) และคา
คลาดเคลื่อนจากความสูงของภูมิประเทศ (relief displacement) ผลลัพธจากกระบวนการผลิตแผนที่ จะอยูในรูป
ขอมูลภาพราสเตอรหรือเอกสารการพิมพจากขอมูลภาพราสเตอรโดยอางอิงกับระบบพิกัด โลก (UTM)การจัดเก็บ
ขอมูลภาพราสเตอรจะใชรูปแบบ GeoTIFF โดยมีขอมูลคําอธิบายขอมูล (metadata) มากับผลิตภัณฑดวย

3. ขอบเขตของขอกําหนด (Specification scopes)
ขอบเขตของขอกําหนดมาตรฐานชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ ครอบคลุมเฉพาะแผนที่ภาพถายที่
ไดจากการถายภาพทางอากาศ มีลักษณะเปนภาพออรโท ซึ่งมีวัตถุประสงคสําหรับใชเปนขอมูลพื้นฐานอางอิงใน
การจัดทําชุดขอมูล ภูมิส ารสนเทศอื่น ๆ และเนนในสวนของขอกําหนดลักษณะเฉพาะของขอมูล ภาพออรโ ท
ผลลัพธ

4. การระบุจําแนกผลิตภัณฑขอมูล (Data product identification)
สว นนี้ เปน ขอสนเทศพื้น ฐานที่ระบุ จํ าแนกขอมูล FGDS ชั้น ขอมูล แผนที่ ภ าพถายทางอากาศนี้ ซึ่ง
ประกอบดวยรายการลักษณะเฉพาะพื้นฐานของชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ ดังตารางที่ 3 ตอไปนี้
ตารางที่ 3 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับขอมูล FGDS ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ
ชื่อ (Title)
ขอมูล FGDS ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ (aerial orthophoto)
บทคัดยอ (Abstract)
แผนที่ภาพถายทางอากาศ หมายถึง ภาพราสเตอรของภาพถายทางอากาศที่ผาน
การกระบวนการดัดแก (rectified) ผลกระทบจากการถายภาพเอียง (tilted)
และความสูงของภูมิประเทศ (relief displacement) ดวยขอมูลความสูงภูมิ
ประเทศ โดยอางอิงกับระบบพิกัดโลกเรียบรอยแลว
กลุมประเภทของขอมูล
imageryBaseMapsEarthCover
(Topic Category)
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ตารางที่ 3 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับขอมูล FGDS ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ
คําอธิบายขอบเขตทาง
ทั่วประเทศ
ภูมิศาสตร (Geographic
description)
ชื่ออืน่ (Alternate title)
ภาพออรโธเชิงเลข (digital orthophoto imagery)
วัตถุประสงค (Purpose)
ขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ จัดทําขึ้นเพื่อใชในการนําเขา แกไขขอมูล และ
ตรวจสอบคุณภาพขอมูลของงานการทําแผนที่อื่นๆ ที่มีระดับความถูกตองต่ํากวา
หรือมาตราสวนเล็กกวา โดยใชเปนฉากหลังในการตรวจสอบการอางอิงพิกัดของ
ขอมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆ มาตรฐานฉบับนี้จะประกอบดวย วิธีการเก็บขอมูล
การประมวลผล และการควบคุมคุณภาพ
ชนิดของการนําเสนอเชิงพื้นที่ ราสเตอร
(Spatial representation
type)
ความละเอียดเชิงพื้นที่
กําหนดโดยคาระยะบนพื้นดิน (Ground Sample Distance, GSD) ซึง่ แปรผัน
(spatial resolution)
ตามมาตราสวนของชุดขอมูล FGDS คือ
มาตราสวน 1:4,000 จะมีระยะบนพื้นดิน (GSD) = 0.50 เมตร
มาตราสวน 1:10,000 จะมีระยะบนพื้นดิน (GSD) = 1.25 เมตร
มาตราสวน 1:25,000 จะมีระยะบนพื้นดิน (GSD) = 3.13 เมตร
มาตราสวน 1:50,000 จะมีระยะบนพื้นดิน (GSD) = 6.25 เมตร

5. เนื้อหาและโครงสรางของขอมูล (Data content and structure)
5.1 ความหมายในภาพรวม
ชั้ น ข อ มู ล แผนที่ ภ าพถ า ยทางอากาศหมายถึ ง ภาพถ า ยทางอากาศเชิ ง เลขที่ ผ า นกระบวนการดั ด แก
(rectified) ผลกระทบจากการถายภาพเอียง (tilted) และความสูงของภูมิประเทศ (relief displacement) ดวย
ขอมูลจุดความสูงภูมิประเทศ ที่เรียกวา orthorectified โดยอางอิงกับระบบพิกัดโลกเรียบรอยแลว ไมนับรวม
ภาพถายทางอากาศที่ดัดแกเฉพาะความเอียงของภาพถาย ไมผานกระบวนการดัดแกผลกระทบความสูงของภูมิ
ประเทศ ซึ่งกระบวนการดังกลาวไมได นําขอมูลความสูงภูมิประเทศมารวมในการดัดแก ประกอบดวยขอมูล 4
มาตราสวน คือ
 มาตราสวน 1:4,000 มีระยะบนพื้นดิน (GSD) ไมมากกวา0.50 เมตร
 มาตราสวน 1:10,000 มีระยะบนพื้นดิน (GSD) ไมมากกวา 1.25 เมตร
 มาตราสวน 1:25,000 มีระยะบนพื้นดิน (GSD) ไมมากกวา 3.13 เมตร
 มาตราสวน 1:50,000 มีระยะบนพื้นดิน (GSD) ไมมากกวา 6.25 เมตร
ความถูกตองทางตําแหนงในแตละมาตราสวนแบงเปน 3 คลาสอางอิงตามมาตรฐาน ASPRS
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5.2 รายละเอียดเนื้อหาชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ
เนื้อหาขอมูล (data content) ในชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศประกอบดวยขอมูลในรูปแบบ
ราสเตอรดังนี้
5.2.1 เนื้อหาขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศขาวดํา
กรณีแผนที่ภาพถายทางอากาศขาวดํา คาขอมูลในแตละจุดภาพ (pixel) จะตองเปนคาความ
สวางของแสงสีขาวในชวงของความยาวชวงคลื่นประมาณ 0.4-0.7 ไมครอน หรือใกลเคียง (ความยาวชวง
คลื่นครอบคลุมชวงคลื่นของแมสีแสงทั้ง 3 คือแดง เขียว และน้ําเงิน)
5.2.2 เนื้อหาขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศสี
กรณีแผนที่ภาพถายทางอากาศสีขอมูลจะตองประกอบไปดวยขอมูลราสเตอร 3 แบนดดังนี้
- แบนดสีน้ําเงิน มีคาขอมูลในแตละจุดภาพเปนคาความสวางของแสงในชวงของความยาวชวงคลื่น
ประมาณ 0.4-0.5 ไมครอนหรือใกลเคียง
- แบนดสีเขียว มีคาขอมูล ในแตละจุดภาพเปนคาความสวางของแสงในชว งของความยาวชวงคลื่ น
ประมาณ 0.5-0.6 ไมครอนหรือใกลเคียง
- แบนด สี แ ดง มีค า ข อมู ล ในแต ล ะจุ ด ภาพเป น ค า ความสว า งของแสงในช ว งของความยาวช ว งคลื่ น
ประมาณ 0.6-0.7 ไมครอนหรือใกลเคียง
เนื้อหาขอมูล (data content) ในชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ สามารถพิจารณาไดวาประกอบไป
ดวยรูปลักษณที่เปนจุดภาพ (pixel) ซึ่งมีคาขอมูลลักษณะประจําคือคาความสวางของคลื่นแสงสีขาว (กรณีภาพ
ขาวดํา) หรือแสงสีแดง เขียวและน้ําเงิน (กรณีภาพสี) ซึ่งอาจถือวาเปนขอมูลลักษณะประจํา (attribute) หลักของ
ชั้นขอมูลนี้ ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 ตอไปนี้
ตารางที่ 5 รายการเนื้อหาขอมูลลักษณะประจําของจุดภาพในชุดขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ
ชือ่
ชนิด
คําอธิบาย
การบังคับ
หมายเหตุ
pixelID
Integer หมายเลขประจํ า จุ ด ภาพ เป น หมายเลข Mandatory
เฉพาะที่ไมซ้ํากันในแตละไฟลขอมูล
R-band
Integer คาความสวางของคลื่นแสงสีแดง
Conditional กรณีภาพสี
G-band
Integer คาความสวางของคลื่นแสงสีเขียว
Conditional กรณีภาพสี
B-band
Integer คาความสวางของคลื่นแสงสีน้ําเงิน
Conditional กรณีภาพสี
greyScale Integer ค า ความสว า งของคลื่ น แสงสี ข าว (ค า Conditional กรณีภาพขาวดํา
ระดับสีเทา)
นอกจากเนื้อหาขอมูลหลักขางตนแลว ยังจําเปนตองมีเนื้อหาขอมูลประกอบซึ่งจําเปนสําหรั บใชอางอิงใน
การใชงานและแสดงเนื้อหาขอมูลหลักดังกลาว โดยเปนขอมูลที่อธิบายระบบอางอิงเชิงพื้นที่ (spatial reference
system) ของไฟลขอมูลจุดภาพ ในที่นี้จึงจะเรียกวาขอมูลอางอิงเชิงพื้นที่ (Spatial reference data) ขอมูลนี้จะมี
เพียง 1 ระเบียนขอมูล (data record) สําหรับแตละไฟลขอมูลภาพ เนื้อหาของขอมูล spatial reference data นี้
นั้นมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6 ตอไปนี้
Draft 3.3 – 14 ก.พ. 2556
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ตารางที่ 6 รายการขอมูลอางอิงเชิงพื้นที่ (Spatial reference data) ในชุดขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ
Domain /
ชื่อ
ชนิด
คําอธิบาย
การบังคับ
หมายเหตุ
coordinateSystem
Integer รหั ส บอกระบบพิ กั ด อ า งอิ ง ของ Mandatory 1 = ระบบพิกัดทางยีออเดซี
ขอมูลภาพ
2 = ระบบพิกัด UTM 47
3 = ระบบพิกัด UTM 48
horizontalDatum
Integer รหัสพื้นหลักฐานอางอิงทางราบ Mandatory 1 = WGS 84
2 = Indian 1975
Mandatory
horizontalUnit
Character หนวยคาพิกัดทางราบ
String
xOrigin
Float คาพิกัดทาง X ของจุดมุมลางซาย Mandatory คา Easting ในกรณีคาพิกัด
UTM หรือคา Longitude
ในกรณีระบบพิกัดทางยีออ
เดซี
yOrigin
Float คาพิกัดทาง Y ของจุดมุมลางซาย Mandatory Northing หรือ Latitude
pixelSpacingX
Float ระยะหางทาง X ระหวางจุดภาพ Mandatory หนวยองศาทศนิยม หรือ
pixelSpacingY
Float ระยะหางทาง Y ระหวางจุดภาพ Mandatory เมตร
Mandatory
numberOfPixelX
Integer จํานวนจุดภาพในแนวแกน X
Mandatory
numberOfPixelY
Integer จํานวนจุดภาพในแนวแกน Y
รายละเอียดโครงสรางเนื้อหาของขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ สามารถนําเสนอในลักษณะ UML ได
ดังรูปที่ 1
AerialOrtho
+pixelID: Integer
+R-band: Integer
+G-band: Integer
+B-band: Integer
+greyScale: Integer

Spatial Reference Data
+coordinateSystem: Integer = 1, 2, 3
+horizontalDatum: Integer = 1, 2
+horizontalUnit: CharacterString
+xOrigin: Real
+yOrigin: Real
+pixelSpacingX: Real
+pixelSpacingY: Real
+numberOfPixelsX: Integer
+numberOfPixelsY: Integer

รูปที่ 1 เนื้อหาขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ แสดงดวย UML ในแบบ Class diagram
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5.3 Feature Catalogue ของรายการขอมูลในชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ
รายละเอียดเนื้อหาของขอมูล ภูมิศาสตรในชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ สามารถถูกอธิบายใน
ลักษณะของ feature catalogue ตามมาตรฐาน ISO19110 ไดดังนี้
Name:
Scope:
Field of application:
Version Number:
Version Date:
Definition source:
Definition Type:
Producer:
Functional Language:
Feature Type
Name:
Definition:
Code:
Aliases:
Feature Operation Names:
Feature Attribute Names:
Feature Association Names:
Subtype Of:
Feature Attribute
Name:
Definition:
Code:
Value Data Type:
Value Measurement Unit:
Value Domain Type:
Value Domain:
Feature Attribute
Name:
Definition:
Code:
Value Data Type:
Value Measurement Unit:
Value Domain Type:
Value Domain:
Feature Attribute
Name:
Definition:
Code:
Draft 3.3 – 14 ก.พ. 2556

ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ
แผนที่ฐาน
การอางอิงตําแหนงเพื่อการสํารวจและการทําแผนที่
1.0 (โครงการจัดทําขอกําหนดของมาตรฐานโครงสราง เนื้อหา ลักษณะเฉพาะ คุณภาพ
ของชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
15-ส.ค.-55
มาตรฐาน FGDS
XML
AerialOrtho
ขอมูลจุดภาพของไฟลราสเตอรที่ใชบันทึกขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ
FGDS0801
pixelID, R-band, G-band, B-band, greyScale

pixelID
คารหัสประจําจุดภาพ
INTERGER
0 ("not enumerated”)
R-band
คาความสวางของคลื่นแสงสีแดง
INTERGER
0 ("not enumerated”)
คา -9999 ใชสําหรับจุดภาพที่ไมใชเนื้อขอมูลแผนที่
G-band
คาความสวางของคลื่นแสงสีเขียว
โครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS
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Value Data Type:
Value Measurement Unit:
Value Domain Type:
Value Domain:
Feature Attribute
Name:
Definition:
Code:
Value Data Type:
Value Measurement Unit:
Value Domain Type:
Value Domain:
Feature Attribute
Name:
Definition:
Code:
Value Data Type:
Value Measurement Unit:
Value Domain Type:
Value Domain:
Feature Type
Name:
Definition:
Code:
Aliases:
Feature Operation Names:
Feature Attribute Names:
Subtype Of:
Feature Attribute
Name:
Definition:
Code:
Value Data Type:
Value Measurement Unit:
Value Domain Type:
Value Domain:
Feature Attribute
Name:
Definition:
Code:
Value Data Type:
Value Measurement Unit:
Value Domain Type:
Draft 3.3 – 14 ก.พ. 2556

12-8

INTERGER
0 ("not enumerated”)
คา -9999 ใชสําหรับจุดภาพที่ไมใชเนื้อขอมูลแผนที่
B-band
คาความสวางของคลื่นแสงสีน้ําเงิน
INTERGER
0 ("not enumerated”)
คา -9999 ใชสําหรับจุดภาพที่ไมใชเนื้อขอมูลแผนที่
greyScale
คาความสวางของคลื่นแสงสีขาว (ระดับสีเทา)
INTERGER
0 ("not enumerated”)
คา -9999 ใชสําหรับจุดภาพที่ไมใชเนื้อขอมูลแผนที่
SpatialReferenceData
ขอมูลอางอิงเชิงตําแหนงประกอบการใชงานขอมูล RasterMap

coordinateSystem, horizontalDatum, horizontalUnit, xOrigin, yOrigin,
pixelSpacingX, pixelSpacingY, numberOfPixelsX, numberOfPixelsY
coordinateSystem
รหัสระบบพิกัดอางอิง
Integer
1 ("enumerated”)
1 =geodetic coordinate; 2 = UTM zone 47; 3 = UTM zone 48
horizontalDatum
พื้นหลักฐานทางราบ
Integer
1 ("enumerated”)
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Value Domain:
Feature Attribute
Name:
Definition:
Code:
Value Data Type:
Value Measurement Unit:
Value Domain Type:
Value Domain:
Feature Attribute
Name:
Definition:
Code:
Value Data Type:
Value Measurement Unit:
Value Domain Type:
Value Domain:
Feature Attribute
Name:
Definition:
Code:
Value Data Type:
Value Measurement Unit:
Value Domain Type:
Value Domain:
Feature Attribute
Name:
Definition:
Code:
Value Data Type:
Value Measurement Unit:
Value Domain Type:
Value Domain:
Feature Attribute
Name:
Definition:
Code:
Value Data Type:
Value Measurement Unit:
Value Domain Type:
Value Domain:
Feature Attribute
Name:
Definition:
Draft 3.3 – 14 ก.พ. 2556
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1 = WGS 84; 2 = Indian 1975
horizontalUnit
หนวยของคาพิกัดทางราบ
CharacterString
0 ("not enumerated”)
xOrigin
คาพิกัดทาง X ของจุดมุมลางซาย
REAL
0 ("not enumerated”)
yOrigin
คาพิกัดทาง Y ของจุดมุมลางซาย
REAL
0 ("not enumerated”)
pixelSpacingX
ระยะหางระหวางจุดภาพทาง X
REAL
0 ("not enumerated”)
pixelSpacingY
ระยะหางระหวางจุดภาพทาง Y
REAL
0 ("not enumerated”)
numberOfPixelsX
จํานวนจุดภาพทาง X
โครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS
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Code:
Value Data Type:
Value Measurement Unit:
Value Domain Type:
Value Domain:
Feature Attribute
Name:
Definition:
Code:
Value Data Type:
Value Measurement Unit:
Value Domain Type:
Value Domain:
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INTEGER
0 ("not enumerated”)
numberOfPixelsY
จํานวนจุดภาพทาง Y
INTEGER
0 ("not enumerated”)

6. ระบบพิกัดอางอิง (Coordinate reference system)
ระบบอางอิงเชิงพื้นที่ (spatial reference system) ของขอมูลในชั้นขอมูลภาพถายทางอากาศนี้
กําหนดใหตองเปน ระบบพิกัดอางอิ ง (coordinate reference system) โดยระบบพิกัดอางอิงแตละระบบจะ
ประกอบดวยองคประกอบ 2 สวนคือ
- พื้นหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) ซึ่งเปนพื้นผิวอางอิงที่ใชในการคํานวณงานรังวัด
- รูปแบบระบบพิกัด ซึ่งเปนรายละเอียดของการนิยามระบบแกนพิกัดอางอิง รายละเอียดนิยามคาพิกัด
และระบบการฉายแผนที่ (map projection) ที่ใช
การเลือกใชระบบพิกัดอางอิงจึงขึ้นกับพื้นหลักฐานฯ รูปแบบของคาพิกัด และระบบพิกัดอางอิงสําหรับชุด
ขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ของประเทศไทยทุกชั้นขอมูล รวมถึง ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศนี้
สามารถเลือกกําหนดขึ้นจากพื้นหลักฐานทางยีออเดซี และรูปแบบระบบพิกัด ดังตอไปนี้
6.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum)
พื้นหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) หรือพื้นหลักฐานแผนที่ที่ใชอางอิงสําหรับ ชุดขอมูลภูมิ
สารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ของประเทศไทย กําหนดใหเลือกใชได 2 พื้นหลักฐาน คือพื้นหลักฐาน WGS84 และ
พื้นหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975)
1) WGS 84 เปนพื้นหลักฐานสากลที่จัดทําขึ้นโดย Defense Mapping Agency (DMA) หรือปจจุบันคือ
National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใชเปนพื้นหลักฐานของ
ดาวเทียมระบบ GPS เปนพื้นหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมีคาพารามิเตอรดังนี้
Ellipsoid : "WGS 84"
Semi-major axis (a) = 6378137.0 m.
Flattening (f) = 1/298.257223563
EPSG : 4326
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2) พื้นหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) เปนพื้นหลักฐานทองถิ่นของประเทศไทย ที่จัดทําโดย
การทํ า งานรั ง วั ด ภาคพื้ น ดิ น ด ว ยวิ ธี ข า ยสามเหลี่ ย มและงานวงรอบ เป น พื้ น หลั ก ฐานรู ป ทรงรี ซึ่ ง มี
คาพารามิเตอรดังนี้
SPHEROID : "Everest 1830 (1937 Adjustment)"
Semi-major axis (a) = 6377276.345 m.
Flattening (f) = 1/300.8017
EPSG : 4240
การแปลงคาพิกัดระหวางพื้นหลักฐาน WGS84 กับพื้นหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ใชสมการตอไปนี้
ªx º
« y»
« »
«¬ z »¼ Indian1975

ª 204.5º
ªx º
« y»
 «« 837.9 »»
« »
«¬ z »¼ WGS 84 «¬ 294.8»¼

หนวยเปนเมตร

โดยที่คาพิกัดฉาก (x, y, z) เปนคาพิกัดในรูปแบบระบบพิกัดฉากยึดติดโลก ซึ่งอธิบายไวในหัวขอตอไป
อนึ่ง สมการแปลงคาพิกัดระหวางพื้นหลักฐาน WGS 84 กับพื้นหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ขางตน
กําหนดให สําหรับใชในการแปลงคาพิกัดที่ยังมิไดผานการแปลงพื้นหลักฐานดวยวิธีการหรือสมการอื่นมาแล ว
เทานั้น หากคาพิกัดไดผานการแปลงพื้นหลักฐานมาดวยวิธีการหรือสมการแบบอื่นมา ก็จะตองทําการแปลงกลับไป
ที่พื้นหลักฐานตั้งตนดวยวิธีการหรือสมการแบบเดิมกอน
6.2 รูปแบบระบบพิกัด
รูปแบบระบบพิกัดที่ใชอางอิงในการบอกตําแหนงพิกัดของขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศไทย
ใหเลือกใชได 3 รูปแบบ คือ พิกัดฉากยึดติดโลก (Earth-fixed coordinates) พิกัดทางยีออเดซีหรือระบบพิกัด
รูปทรงรี (geodetic or ellipsoidal coordinates) และพิกัดแผนที่ UTM (UTM map coordinates)
1) ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก เปนกรอบของแกนพิกัดฉาก ที่ผูกติดอยูกับพื้นผิวโลก แกนพิกัดของระบบ
ยึดติดโลกจึงหมุนดวยความเร็วเชิงมุมเทากับอัตราการหมุนรอบตัวเองของโลก ระบบพิกัดฉากยึดติด
โลกบอกคาพิกัดเปน (x, y, z) มีนิยามดังนี้ คือ จุดกําเนิดของระบบอยูที่จุดมวลสารของโลก แกน
z อยูในแนวแกนหมุนเฉลี่ยโลก โดยผานจุด CIO (Conventional International Origin) ระนาบ
ศูนยสูตร xy ตั้งฉากกับแกน z โดยมีแกน x อยูในแนวเมอริเดียนกรีนิช สวนแกน y ตั้งฉากกับแกน
x และแกน z ทําใหเกิดเปนระบบพิกัดมือขวา
2) ระบบพิกัดทางยีออเดซี บอกคาพิกัดเปน (I, O, h) ระบบนี้ใชรูปทรงรีที่เปนตัวแทนสัณฐานของ
โลกและเปนพื้นผิวอางอิงในการคํานวณ ดังนั้นรูปทรงรีนี้คือสวนหนึ่งของพื้นหลักฐานทางยีออเดซีใน
ขอ 6.1 ขางบนนั่นเอง มุมที่เสนตั้งฉากกับพื้นผิวรูปทรงรีที่จุดใด ๆ P กระทํากับระนาบศูนยสูตรคือคา
ละติจูด I ของจุด P มุมระหวางระนาบเมอริเดียนที่ผาน P กับระนาบเมอริเดียนกรีนิช คือ คา
ลองจิจูด O ของจุด P สวนระยะตามแนวเสนตั้งฉากจากจุด P จนถึงพื้นผิวรูปทรงรี คือ ความสูง
เหนือรูปทรงรี h
3) ระบบพิกัดแผนที่ UTM – UTM เปนตัวยอของ Universal Transverse Mercator เปนวิธีการฉาย
แผนที่ (map projection) บอกคาพิกัดแผนที่เปน (N, E) คา N คือคาพิกัดเหนือ (northing) และ คา
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E คือคาพิกัดตะวันออก (easting) คาทั้งสองคือพิกัดตําแหนงทางราบคํานวณมาจากคา (I, O) ของ
คาพิกัดทางยีออเดซี
6.3 ความสูง
ระบบอางอิงคา ความสูงของขอมูลภูมิสารสนเทศมี 3 ระบบ คือ คาระดับ (elevation) ความสูงออรโท
เมตริก (orthometric height) และความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) ซึ่งสามารถเลือกใชไดกับชุดขอมูล
ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ของประเทศไทย ตามความเหมาะสม แตตองอธิบายระบบอางอิงคาความสูงที่ใชไว
ในคําอธิบายขอมูล (metadata) ของชุดขอมูลนั้นใหชัดเจน
1) คาระดับ (elevation) เปนความสูงที่ใชอยูโดยทั่วไปในงานรังวัด เปนความสูงเหนือระดับทะเลปาน
กลาง (Mean Sea Level, MSL) อาจใชเปนตัวแทนของความสูงเหนือยีออยด H หรือความสูงออร
โทเมตริกได หากระดับทะเลปานกลางที่สรางขึ้นมาเปนตัวแทนของยีออยดอยางถูกตอง
2) ความสูงออรโทเมตริก (orthometric height) เปนความสูงวัดจากผิวยีออยด ณ จุดใด ๆ
3) ความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) เปนความสูงวัดจากผิวพื้นทรงรีที่ใชเปนหลักฐานทางยีออ
เดซี ณ จุดใด ๆ
ในการคํานวณคาพิกัดที่ใชรูปทรงรีเปนพื้นผิวอางอิงไดคาพิกัดตําแหนงทางราบเปนละติจูดและลองจิจูด
ทางยีออเดซี (I, O) และมีความสูงของจุดนั้นเปนความสูงเหนือรูปทรงรี h ความสัมพันธระหวางความสูงออรโท
เมตริกและความสูงเหนือทรงรี คือ
h=H+N
คา N ในสมการขางบนเรียกวา ความสูงยีออยด (geoidal height) คาความสูงยีออยดนี้คํานวณไดจาก
รูปจําลองยีออยด เชน EGM2008

7. ขอกําหนดดานคุณภาพขอมูล (Data quality)
7.1 ความถูกตองทางตําแหนง (Positional accuracy)
คาความถูกตองทางตําแหนงของขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศจะอางอิงตามมาตรฐาน ASPRS โดยแบง
ออกเปน 3 คลาส คือ คลาส 1, 2 และ 3 ซึ่งเปนเกณฑความถูกตองทางราบ (X) หรือ (Y) (limiting RMSE) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 68% ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 เกณฑความถูกตองทางราบ (X) หรือ (Y) ASPRS (limiting RMSE)
เกณฑความถูกตองทางราบ (X) หรือ (Y) ASPRS (limiting RMSE)(เมตร)
มาตราสวนแผนที่
คลาส 1
คลาส 2
คลาส 3
1: 4,000

1.00

2.00

3.00

1: 10,000

2.50

5.00

7.50

1: 25,000

6.25

12.50

18.74

1: 50,000

12.50

25.00

37.50

หรือคิดเปนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ตามมาตรฐาน NSSDA เพื่อใชในการตรวจสอบความถูกตองของ
ผลลัพธที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 เกณฑตรวจสอบความถูกตองทางราบ (X) หรือ (Y) NSSDA (95%)
มาตราสวนแผนที่ เกณฑตรวจสอบความถูกตองทางราบ (X) หรือ (Y) NSSDA (95%) (เมตร)
คลาส 1

คลาส 2

คลาส 3

1: 4,000

2.45

4.90

7.34

1: 10,000

6.12

12.24

18.36

1: 25,000

15.30

30.60

45.89

1: 50,000

30.60

61.19

91.79

โดยการตรวจสอบคุณภาพเชิงตําแหนง (spatial accuracy tests) กําหนดใหใชวิธีการตรวจสอบทางสถิติ
ตามมาตรฐานความถูกตองเชิงตําแหนง NSSDA ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
7.2 คุณภาพความคมชัดของภาพในขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ
การตรวจสอบคุณ ภาพความคมชัด ของขอ มูล แผนที่ ภ าพถ า ยทางอากาศต องมี คุณ ภาพเทีย บเทา กั บ
ภาพถายทางอากาศตนฉบับ ซึ่งควรมีความคมชัดเทียบเทากัน โดยสามารถตรวจสอบไดจากสายตาและจากกราฟ
ฮิสโตแกรม (histogram) ของขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศเทียบกับภาพถายทางอากาศตนฉบับสิ่งสําคัญ
ภาพถายทางอากาศที่ใชในการผลิตแตละภาพตองไมมีความแตกตางของโทนสีอยางเห็นไดชัด เพราะจะทําให
ปรากฏรอยตอบนแผนที่ภาพถายทางอากาศโดยสามารถพิจารณาการกระจายของกราฟซึ่งหากพบวาภาพใดมี
ลักษณะฮิสโตแกรมที่ไมปกติ และแตกตางจากตนฉบั บ จะตองไมยอมรั บ ขอมูล แผนที่ ภ าพถายทางอากาศนั้ น
ตัวอยางเชน
1) ฮิสโตแกรมที่แคบ (too skinny) คือ ฮิสโตแกรมที่มีลักษณะการเกาะกลุมไมมีการกระจาย ซึ่ง
หมายความวา ภาพนั้นมีคาความเปรียบตางของโทนแสงนอย (low contrast) ดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 ตัวอยางฮิสโตแกรมที่แคบเกินไป(too skinny)
2) ฮิสโตแกรมที่เบเขาใกลคา 0 ซึ่งแสดงวาจุดภาพสวนใหญมีคาโทนสีไปในทางมืดทําใหไมสามารถเห็น
รายละเอียดของภาพไดชัดเจนและสูญเสียรายละเอียดขอมูลไป ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 ตัวอยางฮิสโตแกรมที่เบเขาใกลคา 0 มากเกินไป
3) ฮิสโตแกรมที่เบเขาใกลคา 255 ซึ่งแสดงวาจุดภาพสวนใหญมีคาโทนสีไปในทางสวางมากทําใหไม
สามารถเห็นรายละเอียดของภาพไดชัดเจนฮิสโตแกรมที่เบเขาใกลคา 255 ซึ่งแสดงวาจุดภาพสวน
ใหญมีคาโทนสีไปในทางมืดทําใหไมสามารถเห็นรายละเอียดของภาพไดชัดเจน ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 ฮิสโตแกรมที่เบเขาใกลคา 255 มากเกินไป
7.3 คุณภาพการตอภาพ (Mosaicing quality)
คุณภาพการตอภาพ หมายถึง ความสมเสมอตอเนื่องกันบริเวณรอยตอของภาพ ทั้งดานความตอเนื่องของ
ตําแหนง ความตอเนื่องของคาสี และความเขมของแสง หากพบวาภาพไมมีความตอเนื่องทางตําแหนง จะแสดงวา
มีความผิดพลาดในกระบวนการดัดแก จะตองไมยอมรับแผนที่ภาพถายทางอากาศนั้น สําหรับคุณภาพดานความ
Draft 3.3 – 14 ก.พ. 2556

โครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS

มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมิศาสตรพื้นฐาน (FGDS) ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ

12-15

ตอเนื่องของคาสี และความเขมของแสง สามารถตรวจสอบไดดวยสายตา โดยจะตองไมสามารถสังเกตเห็นรอยตอ
ของภาพ ที่เรียกวา ไรตะเข็บ (seamless)

8. การสงมอบผลิตภัณฑขอมูล (Data product delivery)
8.1 ขอกําหนดระวางแผนที่ภาพถายทางอากาศ
รูปแบบการสงมอบผลิตภัณฑชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศทั้งที่อยูในรูปแบบราสเตอร และแผน
พิมพ ใหอางอิงระบบระวางแผนที่ ดังนี้
1) แผนที่ภาพถายทางอากาศ มาตราสวน 1:50,000 ใหใชระบบการกําหนดชื่อและหมายเลขระวางแผน
ที่เปนไปตามเกณฑของกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยกรณีขอมูลอยูบนพื้นหลักฐาน
Indian 1975 ใหใชระบบระวางแผนที่ L7017 และกรณีขอมูลอยูบนพื้นหลักฐาน WGS84 ใหใช
ระบบระวางแผนที่ L7018
2) แผนที่ภาพถายทางอากาศ มาตราสวน 1:25,000 ใหใชระบบการกําหนดชื่อและหมายเลขระวางแผน
ที่เปนไปตามเกณฑของกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
3) แผนที่ภาพถายทางอากาศ มาตราสวน 1:10,000 ใหใชระบบการกําหนดชื่อและหมายเลขระวางแผน
ที่เปนไปตามเกณฑของกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
4) แผนที่ภาพถายทางอากาศ มาตราสวน 1:4,000 ใหใชระบบการกําหนดชื่อและหมายเลขระวางแผน
ที่เปนไปตามเกณฑของกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
8.2 ฟอรแมตของผลิตภัณฑขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ
ขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศตองสงมอบในรูปแบบฟอรแมตของขอมูลดังนี้
- ฟอรแมต GeoTiff
- ไมมีการบีบอัดภาพ
- การตั้งชื่อไฟลใหตั้งชื่อเชนเดียวกับชื่อระวาง
- มีขอมูลแผนที่ดัชนีระวางแผนที่ภาพถายทางอากาศ ในรูปแบบขอมูล GIS ที่เปน polygon พรอม
attribute หมายเลขระวาง
8.3 การสงมอบแผนพิมพแผนที่ภาพถายทางอากาศ
อาจมีการกําหนดใหจัดทําและสงมอบแผนพิมพแผนที่ภาพถายทางอากาศตามระวางแผนที่ โดยใชรูปแบบ
ตามเกณฑมาตรฐานกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย หรือประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้เปนอยาง
นอย
- หมายเลขระวาง ชื่อระวาง
- เสนกริดและขอบระวางแผนที่ พรอมระบุคาพิกัด
- มาตราสวน แสดงในรูปของตัวเลขและแผนภาพมาตราสวน (graphic scale)
- คําอธิบายสัญลักษณตาง ๆ ที่ใช (legend)
- วัน เดือน ป ที่ถายภาพ
- ที่อยูที่ติดตอไดของหนวยงานที่รับผิดชอบ
Draft 3.3 – 14 ก.พ. 2556
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8.4 การสงมอบงานการผลิต ประกอบดวย
1) ขอมูลภาพถายทางอากาศเชิงเลขตนฉบับที่ใชในการผลิต
2) แผนที่ดัชนีภาพถายทางอากาศตนฉบับตามรายละเอียดขอ 8.5
3) รายงานการรังวัดจุดบังคับภาพถายภาคพื้นดิน ประกอบดวยรายละเอียด
- แผนที่ดัชนีแสดงตําแหนงจุดบังคับภาพถายภาคพื้นดิน
- แผนภาพสเกตตําแหนงที่ตั้งจุดบังคับภาพถายภาคพื้นดินพรอมทั้งรายละเอียดคาพิกัด
- รายการคํานวณปรับแกผลการรังวัดและคาความตองของคาพิกัดจุดบังคับภาพถายภาคพื้นดิน
4) รายงานผลการทําโครงขายสามเหลี่ยมทางอากาศ
8.5 แผนที่ดัชนีภาพถายทางอากาศ
ตองมีการจัดทําแผนที่ดัชนีภาพถายทางอากาศตนฉบับ เพื่อใหสามารถสืบคนภาพถายทางอากาศในพื้นที่
ที่ตองการไดโดยงาย ดวยการระบุตําแหนงถายภาพทางอากาศพรอมรายละเอียดเกี่ยวกับภาพถายทางอากาศนั้น
โดยมีขอมูลฉากหลังเปนแผนที่มาตราสวน 1:50,000 และขอมูลขอบเขตโครงการจัดทําแผนที่ภาพถายทางอากาศ
นั้น

9. ขอกําหนดดานคําอธิบายขอมูล (Metadata)
คําอธิบายขอมูล (metadata) สําหรับขอมูล FGDS ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ ใหเปนไปตาม
มาตรฐาน ISO19115 และ ISO19115-2 โดยตองมีรายการ Metadata ครบตามรายการ core metadata ที่
กําหนดในมาตรฐาน ISO19115 ตามรายการที่ 1-23 ในตาราง 9 นอกจากนั้นจะตองมีรายการ metadata ที่
อธิบายเนื้อหาของชุดขอมูล (data content) และคุณภาพของชุดขอมูล (data quality) ตามตารางที่ 10 และ 11
ดวย
ตารางที่ 9 รายการ Metadata ของชุดขอมูล FGDS
ที่
รายการ Metadata
ความหมาย
1 Dataset title
ชื่อชุดขอมูล
2 Dataset reference date วันที่อางอิงของชุดขอมูล
3 Dataset responsible
ผูรับผิดชอบชุดขอมูล
party
4 Geographic location of พื้นที่ครอบคลุมของขอมูล (โดย
the dataset (by four
คาพิกัดมุมลางซาย และคาพิกัด
coordinates or by
มุมบนขวาของพื้นที่ครอบคลุม)
geographic identifier)
5 Dataset language
ภาษาของชุดขอมูล
6 Dataset character set
รหัสอักษรของชุดขอมูล
7 Dataset topic category ประเภทหัวขอของชุดขอมูล
Draft 3.3 – 14 ก.พ. 2556
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ตารางที่ 9 รายการ Metadata ของชุดขอมูล FGDS
ที่
รายการ Metadata
ความหมาย
การบังคับ
ชนิดขอมูล/คาโดเมน
8 Scale of the dataset
มาตราสวนชุดขอมูล
Optional MD_Resolution
9 Abstract describing the บทคัดยอซึ่งอธิบายชุดขอมูล
Mandatory Char (Free text)
dataset
10 Dataset format name
ชื่อฟอรแมตของชุดขอมูล
Optional Char (Free text)
11 Dataset format version เวอรชั่นของฟอรแมตของชุด
Optional Char (Free text)
ขอมูล
12 Additional extent
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขต
Optional EX_TemporalExtent
information (vertical
ของขอมูล (ทางดิ่ง ทางเวลา)
และ/หรือ
and temporal)
EX_VerticalExtent
13 Spatial representation ชนิดการบันทึกขอมูลเชิงพื้นที่
Optional MD_SpatialRepresentype
tationTypeCode
14 Reference system
ระบบอางอิง (ระบบพิกัดอางอิง) Optional MD_ReferenceSystem
15 Lineage statement
ขอความบอกความเปนมาและ
Optional Char (Free text)
กระบวนการจัดทําขอมูล
16 On-line resource
URL ที่เชื่อมโยงไปสูขอมูล
Optional Char (Free text)
17 Metadata file identifier รหัสหมายเลข metadata
Optional Char (Free text)
18 Metadata standard
ชื่อมาตรฐาน metadata
Optional Char (Free text)
name
19 Metadata standard
เวอรชั่นมาตรฐาน metadata
Optional Char (Free text)
version
20 Metadata language
ภาษาขอมูลใน metadata
Conditional Char (ISO 639-2)
21 Metadata character set รหัสตัวอักษรของขอมูลใน
Conditional MD_CharacterSetCode
metadata
22 Metadata point of
การติดตอเกี่ยวกับ metadata Mandatory CI_ResponsibleParty
contact
23 Metadata date stamp วันที่ของ metadata
Mandatory Date
24 Data content [0..*]
เนื้อหาขอมูล
Mandatory MD_Content
Information (ดู
รายละเอียดดานลาง)
25 Data quality [0..*]
คุณภาพขอมูล (สามารถรายงาน Mandatory DQ_DataQuality (ดู
ไดหลายคาสําหรับ scope และ
รายละเอียดดานลาง)
quality element ที่แตกตาง
กัน)
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ตารางที่ 10 รายการ metadata สําหรับอธิบายเนื้อหาขอมูล (MD_ContentInformation)
ที่
รายการ Metadata
ความหมาย
การบังคับ
ชนิดขอมูล/คาโดเมน
1
MD_FeatureCatalogue
ขอมูลอธิบายสารบัญ
Conditional รายการที่ 1.1 ถึง 1.5
Description
แฟมของรูปลักษณ (กรณี
ขอมูลแบบเวคเตอร)
1.1 complianceCode [0..1]
รหัสที่บอกถึงการไดตาม Optional Boolean
ISO19110 ของสารบัญ
แฟมฯ
1.2 language [0..*]
ภาษาที่ใชในสารบัญแฟม Optional CharacterString
ฯ
1.3 includeWithDataset
รหัสที่บอกวาสารบัญ
Mandatory Boolean
แฟมฯ ไดถูกใสรวมไวใน
ชุดขอมูล
1.4 featureTypes [0..*]
รายการรูปลักษณขอมูล
Optional GenericName
ในสารบัญแฟมฯ ที่
ปรากฎในชุดขอมูล
1.5 featureCatalogueCitation
ขอมูลอางอิงของสารบัญ Mandatory CI_Citation
[1..*]
แฟมฯ ภายนอก
2
MD_CoverageDescription
ขอมูลอธิบายคอเวอเรจ Conditional รายการที่ 2.1 ถึง 2.3
(กรณีขอมูลราสเตอร)
2.1 attributeDescription
คําอธิบายลักษณะประจํา Mandatory RecordType
2.2 contentType
ชนิดของขอมูลที่บันทึก Mandatory MD_CoverageContent
ในกริดเซลล
TypeCode
2.3 Dimension (includes Band
ขอมูลเกี่ยวกับ
Optional MD_RangeDimension
information)
dimension และ Band
และ MD_Band
ของขอมูล
3
MD_ImageDescription
ขอมูลอธิบายขอมูลภาพ Conditional รายการที่ 2.1 ถึง 2.3
และรายการที่ 3.1 ถึง
3.12
3.1 illuminationElevationAngle
มุมระดับของแสง
Optional Real (-90.0 – 90.0)
3.2 illuminationAzimuthAngle
มุมอซิมุธของแสง
Optional Real (0.00 – 360)
3.3 imagingCondition
สภาพ/เงื่อนไขที่สงผลตอ Optional MD_Imaging
ภาพ
ConditionCode
3.4 imageQualityCode
รหัสคุณภาพของภาพ
Optional MD_Identifier
3.5 cloudCoverPercentage
พื้นที่บดบังโดยเมฆ
Optional Real (0.0 – 100.0)
3.6 processingLevelCode
รหัสของผูผลิตภาพแสดง Optional MD_Identifier
ระดับของการ
ประมวลผลขอมูล
Draft 3.3 – 14 ก.พ. 2556

โครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS

มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมิศาสตรพื้นฐาน (FGDS) ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ

12-19

ตารางที่ 10 รายการ metadata สําหรับอธิบายเนื้อหาขอมูล (MD_ContentInformation)
ที่
รายการ Metadata
ความหมาย
การบังคับ
ชนิดขอมูล/คาโดเมน
3.7 compressionGeneration
จํานวนรอบการบีบอัด
Optional Integer
Quantity
ของขอมูล
3.8 triangulationIndicator
รหัสบอกถึงการทํา
Optional Boolean
triangulation
(0=No, 1=Yes)
3.9 radiometricCalibrationData
รหัสบอกถึงการมีขอมูล
Optional Boolean
Availability
radiometric
(0=No, 1=Yes)
calibration
3.10 cameraCalibrationInformation รหัสบอกถึงการมีขอมูล
Optional Boolean
Availability
camera calibration
(0=No, 1=Yes)
3.11 filmDistortionInformation
รหัสบอกถึงการมีขอมูล
Optional Boolean
Availability
film distortion
(0=No, 1=Yes)
3.12 lensDistortionInformation
รหัสบอกถึงการมีขอมูล
Optional Boolean
Availability
lens distortion
(0=No, 1=Yes)
ตารางที่ 11 รายการ metadata สําหรับอธิบายคุณภาพขอมูล (DQ_DataQuality)
ที่
รายการ Metadata
ความหมาย
การบังคับ
1
Data Quality Scope
ขอบเขตของคุณภาพ
Mandatory
2
DQ_Element [0..*]
องคประกอบคุณภาพขอมูล Mandatory
( ร า ย ง า น ไ ด ห ล า ย
องคประกอบฯ)
2.1 nameOfMeasure [0..*]
ชื่อตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล
Optional
2.2 measuredIdentification [0..1]
ขอมูลบงชี้ตัวชี้วัดฯ
Optional
2.3 measureDescription [0..1]
คําอธิบายตัวชี้วัดฯ
Optional
2.4 evaluationMethodType [0..1] ชนิ ด ของวิ ธี ก ารประเมิ น Optional
คุณภาพขอมูล
2.5 evaluationProcedure [0..1]
ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ร ะ เ มิ น Optional
คุณภาพฯ
2.6 dateTime [0..*]
วันที่ของคุณภาพขอมูล
Optional
2.7 result [1..2]
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ Mandatory
ขอมูล

ชนิดขอมูล
DQ_Scope
รายการที่ 2.1 – 2.7
Char (Free text)
MD_Identifier
Char (Free text)
DQ_Evaluation
MethodTypeCode
CI_Citation
DateTime
DQ_Result

นอกเหนือจากคําอธิบายขอมูล (metadata) ตามมาตรฐาน ISO 19115 ขางตนแลว จะตองมีรายการ
คําอธิบายขอมูลตามที่กําหนดเพิ่มเติม ขึ้น โดยปรับจากรายการ metadata ที่กําหนดในมาตรฐาน ISO19115-2
ดวย ดังตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 รายการ metadata เพิ่มเติมสําหรับขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ
ที่
รายการ Metadata
ความหมาย
การบังคับ
1
HorizontalDatum
พื้นหลักฐานทางราบ
Mandatory
2
VerticalDatum
พื้นหลักฐานทางดิ่ง
Mandatory
3
HorizontalUnit
หนวยของคาพิกัดทางราบ
Mandatory
4
VerticalUnit
หนวยคาพิกัดทางดิ่ง
Mandatory
5
Scale
มาตราสวน
Mandatory
6
ระดับคลาสของความถูกตองตาม
AccuracyClass
Mandatory
มาตรฐาน ASPRS
7
ProductionDate
วันเดือนปที่ผลิตแผนที่ภาพถาย
Mandatory
8
FileFormatName
ชื่อชนิดรูปแบบแฟมขอมูลภาพ
Mandatory
9
FormatVersion
เวอรชั่นของรูปแบบแฟมขอมูลภาพ
Mandatory
10 AgencyName
ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบดูแล
Mandatory
11 Producer
ชื่อผูผลิต
Mandatory
12 ProductionSystem
ระบบที่ใชในการผลิตแผนที่ภาพถาย Mandatory
13 SourceImageType
ชนิดภาพถายตนฉบับ
Mandatory
14 SourceImageScale
มาตราสวนภาพถายตนฉบับ
Mandatory
15 SourceImageDate
วันเดือนปภาพถายตนฉบับ
Mandatory
16 SourceImageResolution ความละเอียดของภาพถายตนฉบับ
Mandatory
เชิงเลข
17 SourceDemDate
วันเดือนปขอมูลความสูงภูมิประเทศที่
Mandatory
ใช
18 MetaData
วันเดือนปที่ปรับปรุงขอมูล metadata Mandatory
19 SheetNumber
หมายเลขระวาง
Mandatory
20 SheetName
ชื่อระวาง
Mandatory
21 ProvinceName
ชื่อจังหวัด
Mandatory
22 AmphoeName
ชื่ออําเภอ
Mandatory
23
คาพิกัดตะวันออกมุมลางซายของ
eOrigin
Mandatory
ระวาง
24 nOrigin
คาพิกัดเหนือมุมลางซายของระวาง
Mandatory
25 eEnd
คาพิกัดตะวันออกมุมบนขวาของระวาง Mandatory
26 nEnd
คาพิกัดเหนือมุมบนขวาของระวาง
Mandatory
27 Zone
โซนพิกัด
Mandatory
28 DataFileSize
ชนาดไฟลของภาพ
Mandatory
29 GSD
ความละเอียดจุดภาพ
Mandatory
30 BandContent
รายละเอียดชนิดแบนด
Mandatory
31
จํานวนบิทตอพิกเซลของภาพตนฉบับ
BitsPerPixel
Mandatory
เชิงเลข
Draft 3.3 – 14 ก.พ. 2556
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ชนิดขอมูล/คาโดเมน
Indian 1975, WGS 84

รทก.
เมตร
เมตร
I, II, III
mm.dd.yyyy

ฟลม ภาพถายเชิงเลข
mm.dd.yyyy
mm.dd.yyyy
mm.dd.yyyy

47, 48
BW, R, G, B
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คําอธิบายขอมูล (metadata) สําหรับขอมูล FGDS ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ นี้ใหจัดทําขึ้นใน
รูปแบบ XML ที่เปนไปตามมาตรฐาน ISO19139

10. การสํารวจนําเขาขอมูล (Data capture)
แหลงขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศจะไดจากการกราดขอมูลภาพถายทางอากาศ หรือการถายภาพดว ย
กลองถายภาพเชิงเลข ที่ผานการกระบวนการดัดแก (rectified) ผลกระทบจากการถายภาพเอียง (tilted) และ
ความสูงของภูมิประเทศ (relief displacement) ผลลัพธจากกระบวนการผลิตแผนที่ จะอยูในรูปขอมูลภาพ
ราสเตอรหรือเอกสารการพิมพจากขอมูลภาพราสเตอรโดยอางอิงกับระบบพิกั ดโลก (UTM) การจัดเก็บขอมูลภาพ
ราสเตอรจะใชรูปแบบ GeoTIFF โดยมีคําอธิบายขอมูล (metadata) มากับผลิตภัณฑดวย
การผลิตขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศเชิงเลข ตองอาศัยขอมูลตาง ๆ ดังนี้
1) ภาพถายทางอากาศเชิงเลข ที่ไดจากการกราดแผนฟลมหรือกลองถายภาพทางอากาศเชิงเลข
2) แบบจําลองขอมูลระดับความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DTM) พื้นที่เดียวกับภาพถายทางอากาศเชิงเลข
3) จุดบังคับภาคพื้นดิน (ground control)
4) ขอมูลการวัดสอบกลองถายภาพของภาพถายทางอากาศเชิงเลข
โดยมีขั้นตอนการผลิตดังแสดงตามผังงานในรูปที่ 5 ตอไปนี้

Draft 3.3 – 14 ก.พ. 2556

โครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS

มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมิศาสตรพื้นฐาน (FGDS) ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ

ขอมูลฟลมภาพถายทางอากาศและคําอธิบาย
ขอมูล
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ขอมูลภาพถายทางอากาศเชิงเลข IMU/GPS และ
คําอธิบายขอมูล

การกราดฟลม (film scanning)
การเลือกจุดบังคับภาพถาย (GCP)

การขยายจุดบังคับภาพถาย
(Aerial triangulation) (optional)

การขยายจุดบังคับภาพถาย
(Aerial triangulation)
การทําแบบจําลองขอมูลระดับความสูงภูมิ
ประเทศ (DTM)

การทําแบบจําลองขอมูลระดับความสูงภูมิประเทศ
(DTM)

การดัดแกภาพถาย (orthorectification)

การดัดแกภาพถาย (orthorectification)

การตอภาพ (mosaicing)

การตอภาพ (mosaicing)

ขั้นตอนการทําแผนที่ภาพถายทางอากาศจาก
ภาพถายชนิดฟลม

ขั้นตอนการทําแผนที่ภาพถายทางอากาศจากกลอง
ถายภาพเชิงเลข

รูปที่ 5 ผังขั้นตอนการสํารวจจัดทําขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ
10.1 การบินถายภาพ
การวางแผนการบินถายภาพตองบินถายในชวงเวลาฤดูหนาว และมุมสูงดวงอาทิตยไมนอยกวา 33 องศา
เหนือเสนขอบฟา ทั้งนี้ตองมีการติดตามสภาพอากาศไมใหมีหมอก ฝุน ควัน เมฆ หรืออื่นๆในชวงเวลาของการบิน
ถายภาพ โดยควรกําหนดใหกึ่งกรอบเวลาของการบินถายภาพเปนเวลาดวงอาทิตยเที่ยงวัน ทั้งนี้สามารถตรวจสอบ
คํานวณเวลาและตําแหนงมุมสูงของดวงอาทิตยไดจากเวบไซด http://aa.usno.navy.mil กรณีที่มีหมอก ควัน
เมฆ หรืออื่นใด บดบังทัศนวิสัยในการถายภาพยอมใหไดไมเกิน 5% ของพื้นที่ภาพถายทางอากาศแตละใบ การบิน
ถายภาพใหมีสวนซอน (overlap) 60% และสวนเกย (sidelap) 30% หรือตามคําแนะนํากรมแผนที่ทหาร
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10.2 ความละเอียดจุดภาพขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ (Orthophoto resolution)
ความละเอียดจุดภาพของผลลัพธ ขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ จะกําหนดเปนคาของขนาดจุดภาพ
(pixel) เปนระยะบนพื้นดิน เรียกวา Ground Sample Distance (GSD) ดังตารางที่ 13 ตอไปนี้
ตารางที่ 13 ขอกําหนดความละเอียดจุดภาพที่มาตราสวนตาง ๆ
แผนที่ภาพถายทางอากาศ
มาตราสวน ระยะบนพื้นดิน (GSD) (เมตร)
1:4,000

0.50

1:10,000

1.25

1:25,000

3.13

1:50,000

6.25

10.3 กําลังขยายของภาพถายที่ใชในการผลิตแผนที่ภาพถายทางอากาศ (Photo scale enlargement)
การกําหนดเลือกมาตราสวนภาพถายทางอากาศทั้งในสวนของการกราดภาพถายและภาพถายเชิงเลข
เพื่อใชในการผลิตแผนที่ภาพถายทางอากาศในแตละมาตราสวน จะตองเลือกใชไมมากกวาจํานวนเทาของมาตรา
สวนแผนที่ภาพถายทางอากาศ คือ สําหรับคลาส 1 ไมเกิน 6 เทา คลาส 2 อยูระหวาง 7 ถึง 8 เทา และคลาส 3
อยูระหวาง 9 ถึง 10 เทา ซึ่งสามารถสรุปไดดังตารางที่ 14 ตอไปนี้
ตารางที่ 14 ขอกําหนดมาตราสวนภาพถายทางอากาศที่ใชเปนแหลงขอมูล
มาตราสวน ระยะบน
แผนที่ภาพถาย พื้นดิน
ทางอากาศ
(เมตร)

มาตราสวนภาพถายทางอากาศที่ใชเปนแหลงขอมูล
คลาส 1

คลาส 2

คลาส 3

ใหญกวา

อยูระหวาง

อยูระหวาง

1: 4,000

0.50

1:24,000

1:24,000

1:32,000

1:32,000

1:40,000

1: 10,000

1.25

1:60,000

1:60,000

1:80,000

1:80,000

1:100,000

1: 25,000

3.13

1:150,000

1:150,000

1:200,000

1:200,000

1:250,000

1: 50,000

6.25

1:300,000

1:300,000

1:400,000

1:400,000

1:500,000

สําหรับในประเทศไทยจะมีการถายภาพทางอากาศที่มาตราสวนเล็กที่สุดเทากับ 1:50,000 โดยกรมแผนที่
ทหาร ดังนั้นมาตราสวน 1:50,000 จึงเปนมาตราสวนที่สามารถใชไดกับการผลิตแผนที่ภาพถายทางอากาศมาตรา
สวน 1:10,000 1:25,000 และ 1:50,000 ตามตารางขางตน โดยมีขอหามวา
การผลิตแผนที่ภาพถายทางอากาศในคลาสที่ต่ํากวา จะไมสามารถนําไปใชขยายเพื่อเปนแผนที่ภาพถาย
ทางอากาศในคลาสที่สูงกวาหรือมาตราสวนใหญ ถึงแมจะใชภาพถายทางอากาศมาตราสวนเดียวกัน เชน ในการ
ผลิตแผนที่ภาพถายทางอากาศมาตราสวน 1:10,000 กรณีใชภาพถายทางอากาศมาตราสวน 1:20,000 ซึ่งเปนการ
ขยาย 2 เทา จัดเปนการทําแผนที่ภาพถายทางอากาศมาตราสวน 1:10,000 ในระดับคลาส 1 แผนที่ภาพถายทาง
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อากาศดังกลาวไมสามารถนําไปขยายเปน มาตราสวน 1:4,000 คลาส 1 ได เนื่องจากขั้นตอนการผลิตมีเงื่อนไขที่
แตกตางกันในรายละเอียด เชน คาระยะบนพื้นดินทีม่ าตราสวน 1:10,000 หยาบกวามาตราสวน 1:4,000 จึงทําให
คาความถูกตองดอยกวามาตราสวน 1:4,000 เปนตน
10.4 การกราดภาพถายทางอากาศ (Photo scanning)
1) การกราดตองกราดจากแผนฟลมที่ไดจากการผลิตจากตนฉบับครั้งแรกหรือครั้งที่สองเทานั้น
2) เปนการกราดจากแผนฟลมไมใชจากมวนฟลม ไมอนุญาตใหกราดจากภาพพิมพ (paper print) หรือ
ภาพถาย (photo print)
3) แผนฟลมตองสะอาดไมมีรอยใด ๆ และปราศจากฝุน
4) เครื่องกราดตองเปนเครื่องกราดฟลมชนิดสําหรับงานโฟโตแกรม (photogrammetric scanner)
เทานั้น
5) เครื่องกราดตองมีการวัดสอบตามขอกําหนดของผูผลิตกอนการจําหนาย
6) ความถูกตองของเครื่องกราดตองไมนอยกวา 1/3 ของขนาดจุดภาพ (pixel) ที่ความละเอียดของการ
กราด หรือดีกวา
7) คาฮิสโตแกรม (histogram) ตองตั้งเต็มชวงตั้งแต 0 ถึง 255 ของระดับสีเทา
8) สําหรับภาพขาวดํา (panchromatic images) ตองเปนระดับสีเทาแบบ 8 บิท และภาพสีเปนระดับสี
RGB แบบ 24 บิทในรูปแบบ TIFF
9) ภาพที่กราดไดตองปรากฏขอมูลที่เกี่ยวของตามขอบภาพและจุดดัชนี (fiducial marks) ครบถวน
10) การกราดภาพตองไมมีการใชเทคนิคใด ๆ ทําใหภาพที่กราดไดไมเหมือนตนฉบับ
10.5 ความละเอียดจุดภาพของการกราดภาพ (Scanning resolution)
เปนการกําหนดความละเอียดของการกราดภาพถายตนฉบับ โดยกําหนดเปนคามากที่สุดที่ยอมไดในการ
กราดภาพจากเครื่องกราดฟลมชนิดสําหรับงานโฟโตแกรมโดยใชกับภาพถายทางอากาศที่ชวงมาตราสวนตาง ๆ
ของแตละคลาสตามตารางในหัวขอ 10.3 ความละเอียดของการกราดกําหนดหนวยเปนไมครอน ดังแสดงตารางที่
15 ตอไปนี้
ตารางที่ 15 ขอกําหนดความละเอียดจุดภาพของการกราดภาพ
มาตราสวน แผนที่ภาพถายทาง
อากาศ

ระยะบนพื้นดิน
(เมตร)

ความละเอียดจุดภาพของการกราดภาพ (ไมครอน)
คลาส 1
ไมมากกวา

คลาส 2
ไมมากกวา

คลาส 3
ไมมากกวา

1: 4,000

0.50

17.5

13

10.5

1: 10,000

1.25

17.5

13

10.5

1: 25,000

3.13

17.5

13

10.5

1: 50,000

6.25

17.5

13

10.5

สําหรับภาพถายทางอากาศเชิงเลข กําหนดใหใชความละเอียดจุดภาพของการถายภาพเชิงเลขตามตาราง
ขางบนเชนเดียวกัน
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10.6 การเลือกจุดบังคับภาพถาย (Photo control point)
10.6.1 ประเภทของจุดบังคับภาพถาย
จุดบังคับภาพถายแบงไดเปน 3 ประเภท คือ
1) จุดบังคับภาพถายภาคพื้นดิน (Ground Control Point, GCP) คือ จุดที่ทราบคาพิกัดพื้นดินทั้ง
ทางราบและ/หรือทางดิ่ง ใชสําหรับการขยายหมุดบังคับภาพถายดวยวิธี ขยายจุดบังคับภาพถาย
(aerial triangulation) ที่สามารถระบุตําแหนงชี้ชั ดไดตรงกันบนภาพถายทางอากาศ (well
defined point) คาพิกัดไดจากการสํารวจรังวัดภาคสนาม (ground survey) และควรเปน
ตําแหนงที่อยูในบริเวณพื้นที่ราบจัดได 3 ประเภท คือ
- จุดบังคับภาพถายภาคพื้นดิน 3 มิติ (x, y, h) (full ground control point)
- จุดบังคับภาพถายภาคพื้นดินทางราบ (x, y) (horizontal ground control point)
- จุดบังคับภาพถายภาคพื้นดินทางดิ่ง (h) (vertical ground control point)
2) จุดผานภาพถาย (pass point) คือ จุดบังคับภาพถายที่ตองการทราบคาพิกัด 3 มิติ เปนจุดชี้ชัด
(well defined point) และควรเปนตําแหนงที่อยูในบริเวณพื้นที่ราบซึ่งไดจากการทําขาย
สามเหลี่ยมทางอากาศ โดยเปนจุดที่ปรากฏบนสวนซอนของภาพคูซอนในแนวบินเดียวกัน
3) จุดโยงยึดภาพถาย (tie point) คือ จุดบังคับภาพถายที่ตองการทราบคาพิกัด 3 มิติ เปนจุดชี้ชัด
(well defined point) และควรเปนตําแหนงที่อยู ในบริเวณพื้นที่ราบซึ่งไดจากการขยายจุด
บังคับภาพถาย โดยเปนจุดที่ปรากฏบนสวนเกยของภาพคนละแนวบิน
10.6.2 การวางตําแหนงจุดบังคับภาพถายภาคพื้นดิน
การเลือกตําแหนงจุดบังคับภาพถายภาคพื้นดินของบล็อกภาพถายสําหรับการขยายจุดบังคับ
ภาพถาย จะอางอิงตามมาตรฐานความถูก ตองตามคลาสของชั้นงาน โดยกําหนดระยะความหางของการ
วางตําแหนงจุดบังคับทางราบและทางดิ่งเปนระยะฐานของรูปจําลองสามมิติ (bridging distance) เปน
ระยะหางที่ยอมใหได ดังตารางที่ 16 ตอไปนี้
ตารางที่ 16 ขอกําหนดระยะฐานของรูปจําลองสามมิติ
คายอมรับของระยะฐานของรูปจําลองสามมิติ (คิดจากรูปจําลองสามมิติ)
คลาส
คาสูงสุดของระยะหางของจุดบังคับภาพถาย
คาสูงสุดของระยะหางของจุดบังคับภาพถาย
แผนที่
ภาคพื้นดินทางราบ
ภาคพื้นดินทางดิ่ง
1
4
3
2
5
4
3
6
5
การวางตําแหนงจุดบังคับภาพถายภาคพื้นดินในการขยายจุดบังคับภาพถาย มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) ที่มุมบล็อกภาพถายทุกมุม มีตําแหนงจุดบังคับภาพถายภาคพื้นดิน 3 มิติ
2) ขอบบล็อกตามแนวบิน มีตําแหนงจุดบังคับภาพถายภาคพื้นดินทางราบและทางดิ่ง หรือ 3 มิติ
ตามเงื่อนไขคลาสของชั้นงาน
3) ภายในบล็อกภาพถายทางอากาศตองมีจุดบังคับภาพถายภาคพื้นดินทางราบ 1 จุด และทางดิ่ง 2
จุด หรือ 3 มิติ 3 จุด เปนอยางนอย บริเวณกึ่งกลางบล็อกภาพถายทางอากาศ
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4) ภายในบล็อกภาพถายทางอากาศมีจุดบังคับภาพถายภาคพื้นดินทางราบตามแนวบินทุกแนวบินที่
หางกันไมเกินสองเทาของระยะฐานของรูปจําลองสามมิติ ของจุดบังคับภาพถายภาคพื้นดินทาง
ราบทีก่ ําหนดตามเงื่อนไขคลาสของชั้นงาน
5) ภายในบล็อกภาพถายทางอากาศมีจุดบังคับภาพถายภาคพื้นดินทางดิ่งตามแนวบินทุกแนวบินที่
หางกันไมเกินสองเทาของ ระยะฐานของรูปจําลองสามมิติ ของจุดบังคับภาพถายภาคพื้นดินทาง
ดิ่งที่กําหนดตามเงื่อนไขคลาสของชั้นงาน
10.6.3 การวางตําแหนงจุดผานและจุดโยงยึดภาพถาย
การวางตํ า แหน ง จุ ด ผ า นและจุ ด โยงยึ ด ภาพถ า ยต อ งวางให อ ยู ใ นบริ เ วณใกล จุ ด มุ ข ยสํ า คั ญ
(principal point) ใหมากที่สุด เพื่อใหสามารถปรากฏบนภาพถายทางอากาศไดหลายใบโดยตองเปนจุดชี้
ชัด (well defined point) และควรเปนตําแหนงที่อยูในบริเวณพื้นที่ราบ
10.7 การรังวัดพิกัดจุดบังคับภาพถายภาคพื้นดิน
การรังวัดคาพิกัดจุดบังคับภาพถายภาคพื้นดิน เปนไปตามมาตรฐานหมุดหลักฐานแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
10.8 การควบคุมคุณภาพและความถูกตองงานขยายจุดบังคับภาพถาย
1) การวัดคาพิกัดภาพถาย ตองวัดไดละเอียดไมนอยกวา 0.001 มิลลิเมตรการวัดซ้ําคา RMSE ของการ
วัดซ้ําตองไมเกิน 0.004 มิลลิเมตร
2) การจัดภาพภายใน (interior orientation) ตองวัดจุดดัชนี (fiducial marks) อยางนอย 4 จุด และ
คํานวณดวยสมการ affine transformation แบบ least square adjustment (แนะนําใหวัด 8
จุด) โดยคาเศษเหลือ (residual) หลังการคํานวณตองไมเกิน 0.020 มิลลิเมตร และตองมีการตรวจ
แกความคลาดเคลื่อนมีระบบ (systematic errors) จากขอมูลวัดสอบกลอง ไดแก ตําแหนงจุดมุขย
สําคัญเทียบกับจุดศูนยกลางดัชนี ความยาวโฟกัสวัดสอบ ความเพี้ยนของเลนสตามแนวรัศมีและแนว
สัมผัส (radial and tangential lens distortions)
3) การคํานวณปรับแกงานขยายจุดบังคับภาพถาย ใชการคํานวณปรับแกแบบ Bundle Adjustment
โดยใชสมการสภาวะรวมเสน (collinearity condition equations) โดยคา standard deviation
of unit weight หลังการปรับแกตองไมเกิน 1.5 เทาของคา standard deviation ของการวัดคา
พิกัดภาพถาย
10.9 การทําแบบจําลองขอมูลระดับความสูงภูมิประเทศ (DTM)
การสรางแบบจําลองขอมูลระดับความสูงภูมิประเทศ (DTM) ตองดําเนินการสรางจากแบบจําลองสามมิติ
(stereo model) ดวยสถานีงานโฟโตแกรมมิตรี (photogrammetric workstation) โดยตองจัดเก็บขอมูลจุด
ระดับความสูงในลักษณะตารางกริด (DEM) และขอมูลระดับความสูงของแนวเสนที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิ
ประเทศ (breaklines) ทีละคูภาพสามมิติ (stereo pairs) หรือ แบบจําลอง (model) การสรางแบบจําลองภูมิ
ประเทศตองสรางดวยวิธี TIN ที่บูรณาการขอมูล breaklines ดวยเทานั้น
10.9.1 การควบคุมคุณภาพแบบจําลองขอมูลระดับความสูงภูมิประเทศ (DTM)
ความหนาแนนของการวัดขอมูลจุดระดับความสูง ใหพิจารณาจากมาตราสวนของแผนที่ภาพถาย
ทางอากาศที่ตองการ โดยพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศแบบพื้นที่ราบ ไดดังนี้
Draft 3.3 – 14 ก.พ. 2556

โครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS

มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมิศาสตรพื้นฐาน (FGDS) ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ

12-27

1) ถามีการขยายภาพไมเกิน 3 เทา ใหวัดจุดระดับความสูงทุก 4-8 มิลลิเมตรที่มาตราสวนแผนที่
ภาพถายทางอากาศ
2) ถามีการขยายภาพระหวาง 3-8 เทา ใหวัดจุดระดับความสูงทุก 8-16 มิลลิเมตรที่มาตราสวนแผนที่
ภาพถายทางอากาศ
3) ถามีการขยายภาพมากกวา 8 เทา ใหวัดจุดระดับความสูงทุก 12-24 มิลลิเมตรที่มาตราสวนแผนที่
ภาพถายทางอากาศ
4) กรณีที่พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เปนพื้นที่ภูเขา หรือมีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันอยางเห็น
ไดชัด จะตองวัดจุดระดับความสูงใหหนาแนนหรือมีความถี่มากขึ้น
5) การวัดแนวเสนที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศ (breaklines) ตองทําการวัดบนแบบจําลอง
สามมิติ เสนเหลานี้ไดแก ทางน้ําไหล แนวสันเขา ขอบทาง ขอบแหลงน้ํา ขอบอาคาร เปนตน
6) ให มีการตรวจสอบแกไขความถูกตองแบบจํ าลองจุดระดับความสู งดว ยการสรางแบบจํ าลองภูมิ
ประเทศแบบโครงขายสามเหลี่ยม (TIN) ทาบกับแบบจําลองสามมิติบนสถานีงานโฟโตแกรมมิตรี
10.10 การดัดแกภาพถาย (Orthorectified)
การดัดแกขอมูลภาพถายทางอากาศเชิงเลขเพื่อสรางแผนที่ภาพถายทางอากาศแตละรูป พื้นที่ขอมูลภาพ
ที่จะนํา ไปใช ในการตอภาพเพื่อประกอบขึ้น เปนแผนที่ภ าพถายทางอากาศต องใช บ ริ เ วณส ว นกลางของภาพ
(effective area) คือ ตามแนวบินหรือสวนซอนใหใชไดเทากับระยะครึ่งหนึ่งของระยะระหวางจุดมุขยสําคัญ
(principal point) และจุดมุขยสําคัญสังยุค (conjugated principal point) และตั้งฉากกับแนวบินหรือสวนเกย
ใหใชไดเทากับระยะขนาดภาพครึ่งหนึ่งลบดวยระยะครึ่งหนึ่งของสวนเกย แผนที่ ภาพถายทางอากาศที่ไดตองมีคา
พิกัด UTM ตามที่กําหนด
10.11 การตอภาพ (Mosaicing)
การต อ ภาพที่ ผ า นการดั ด แก เ ป น แผนที่ ภ าพถ า ยทางอากาศต อ งเลื อ กใช เ ฉพาะส ว นกลางของภาพ
(effective area) โดยการตอภาพจะตองไมเปนรอยตอที่สังเกตเห็นไดชัด มีการเกลี่ยโทนสีและความสวางของภาพ
ที่ตอกันอยางกลมกลืน ขนาดของแผนที่ภาพถายทางอากาศใหเปนไปตามมาตรฐานขนาดระวางของแตละมาตรา
สวน

11. การบํารุงรักษาขอมูล (Data maintenance)
การบํารุงรักษาขอมูลควรมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน โดยมีวงรอบการปรับปรุงขอมูลทุกๆ 3-5 ปโดย
สามารถดําเนินการเฉพาะพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด

12. การนําเสนอถายทอดขอมูล (Portrayal)
ไมมีขอกําหนดในสวนนี้
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