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คํานํา 
 
รายงาน มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data Set, 

FGDS) ฉบับนี้ ประกอบดวยชุดของ เอกสารมาตรฐานขอกําหนดชุดขอมูล FGDS ของประเทศไทย จํานวน 13 
ฉบับ สําหรับชั้นขอมูล FGDS 13 ชั้นขอมูล ซึ่งไดถูกจัดทําขึ้นภายใต “โครงการจัดทําขอกําหนดของมาตรฐาน
โครงสราง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดขอมูลภูมิศาสตรพ้ืนฐาน (FGDS) ตามมาตราสวนหลักของ
ประเทศ” ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) โดยมีศูนยบริการวิชาการ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนที่ปรึกษาดําเนินงาน 

โครงการจัดทํามาตรฐานขอมูล FGDS นี้ มีความเปนมาสืบเนื่องจากการท่ี คณะกรรมการภูมิสารสนเทศ
แหงชาติ (กภช.) ซึ่งเปนองคกรในระดับนโยบายของประเทศไดมีมติเห็นชอบใหประเทศไทยดําเนินงานดานการ
พัฒนาภูมิสารสนเทศของชาติตามกรอบของระบบ NSDI โดยนโยบายของ กภช. ที่จะสงเสริมใหเกิดการใชขอมูล
รวมกันไดกําหนดใหมีการศึกษาพัฒนามาตรฐานในดานโครงสราง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของขอมูลภูมิ
สารสนเทศ เพ่ือเปนขอกําหนดที่จะใชในการจัดทําชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ที่มีความหลากหลาย
ของมาตราสวนเพ่ือใหมีความสอดคลองกัน สําหรับการใชงานของประเทศ ซึ่งจะมีการกําหนดใหแตละชั้นขอมูล
ควรมีหนวยงานหลักเปนเจาภาพในการจัดทําและบํารุงรักษาขอมูลใหทันสมัยพรอมใหบริการสําหรับหนวยงาน
และผูใชโดยทั่วไป เพื่อการใชงานหรือพัฒนาตอยอด 

ชุดของมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS นี้ ประกอบดวยเอกสารมาตรฐาน 13 ฉบับ แตละฉบับเปน
มาตรฐานขอกําหนดสําหรับชั้นขอมูล FGDS ซึ่งคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแหงชาติไดกําหนดไวจํานวน 13 ชั้น
ขอมูล ไดแก 

1) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ (ชื่อเดิม ชั้นขอมูลภาพถายทางอากาศ) 
2) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก (ชื่อเดิม ชั้นขอมูลภาพถายจากดาวเทียม) 
3) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) 
4) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
5) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลเขตชุมชน/อาคาร (ชื่อเดิม ชั้นขอมูลเขตชุมชน) 
6) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน (ชื่อเดิม ชั้นขอมูลการใชที่ดิน) 
7) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลแหลงน้ํา (ชื่อเดิม ชั้นขอมูลแมน้ํา ลําธาร แหลงน้ํา) 
8) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลเสนทางคมนาคม 
9) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลปาไม 
10) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลเขตการปกครอง 
11) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลแปลงที่ดิน  
12) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลอุทกศาสตร 
13) มาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลภาพแผนท่ีภูมิประเทศ (ชื่อเดิม ชั้นขอมูลแผนที่ภูมิประเทศ) 

 
โครงสรางเนื้อหาของ เอกสารมาตรฐานแตละฉบับ  ประกอบดวยขอกําหนดลักษณะเฉพาะ 

(characteristics) ดานตาง ๆ ของช้ันขอมูล FGDS โดยกําหนดโครงสรางตามกรอบหลักการของมาตรฐานระหวาง
ประเทศ  ISO19131 Geographic information – Data product specifications 
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การภูมิสารสนเทศรภูมิสารสนเทศ
ทยดําเนินงานดานการนินงานดานการ

จะสงเสริมใหเกิดการใชขอมูละสงเสริมใหเกิดการใชขอมูล
ณลักษณะ คุณภาพ ของขอมูลภูมิษณะ คุณภาพ ของขอมูล

ศพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน (FGDS) (FGDS ที่มีความหลากหควา
ประเทศ ซึ่งจะมีการกําหนดใหแตลศ ซึ่งจะมีการกําหนดใหแต

าขอมูลใหทันสมัยพรอมใหบริการสาขอมูลใหทันสมัยพรอมใหบริ

S S นี้ ประกอบดวยเอกสารมาตรฐนี้ ประกอบดวยเอกสารมาตรฐ
S ซึ่งคณะกรรมการภูมิสารสนเทศณะกรรมการภูมิสารสนเทศ

อกําหนดกําหนดชั้นขอมูลชั้นขอมูลแผนที่แผนที่ภาพถายทภ
รฐานขอกําหนดฐานขอกําหนดชั้นขอมูลภาพดาวเทีลภาพดาว

มาตรฐานขอกําหนดมาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลความชั้นขอมูลคว
4)) มาตรฐานขอกําหนดมาตรฐานขอก ชั้นขอมูลชั้นขอมูล
5) มาตรฐานขอกําหนดมาตรฐานขอกําห ชั้น
6)6) มาตรมาตรฐานขอกําหฐานขอกําห
7) มาตรฐานขาตรฐ
8)8) มาตรมาต
9)9
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มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมิศาสตรพื้นฐาน (FGDS) ช้ันขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ 12-1 

Draft 3.3 – 14 ก.พ. 2556 โครงการศึกษาจดัทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS 

1. บทนํา (Introduction) 
 
มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมิศาสตรพ้ืนฐาน (FGDS) ชั้นขอมูลแผนท่ีภาพถายทางอากาศฉบับนี้ เปนหนึ่ง

ในชุดมาตรฐานขอกําหนดชุดขอมูล FGDS ของประเทศไทย ซึ่งไดถูกจัดทําขึ้นภายใตโครงการศึกษาเพ่ือจัดทํา
ขอกําหนดของมาตรฐานดานโครงสราง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของชั้นขอมูลภูมิศาสตรพ้ืนฐาน (FGDS) ของ
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) โดยมีศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปนที่ปรึกษาดําเนินงาน 

โครงสรางเน้ือหาของมาตรฐานฉบับนี้ ประกอบดวยขอกําหนดลักษณะเฉพาะ (characteristics) ดาน
ตางๆ ของช้ันขอมูล FGDS ตามกรอบหลักการของเอกสารขอกําหนดขอมูลที่กําหนดในมาตรฐานระหวางประเทศ  
ISO19131 Geographic information – Data product specifications โดยไดมีการศึกษามาตรฐานแผนที่
ภาพถายทางอากาศในตางประเทศ และวิธีการผลิตที่ไดดําเนินการในประเทศไทยมาเปนกรอบแนวในการพัฒนา
มาตรฐาน ขอมูลแผนท่ีภาพถายทางอากาศในท่ีนี้จะหมายถึงแผนท่ีภาพถายราสเตอร (raster orthophoto) ที่
ผานกระบวนการดัดแก (rectified) ผลกระทบเน่ืองจากภาพถายเอียง (tilted) และคาคลาดเคลื่อนจากความสูง
ของภูมิประเทศ (relief displacement) ที่เรียกวา orthorectified โดยอางอิงกับระบบพิกัดโลก ท่ีมาตราสวน 
1:4,000 1:10,000 1:25,000 และ 1: 50,000  โดยขอกําหนดสวนหนึ่งในมาตรฐานน้ีอางอิงตามมาตรฐานของ 
Federal Geographic  Data Committee (FGDC) และการปฏิบัติงานของหนวยงานในประเทศไทย 

เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในความหมายของขอมูล FGDS ชั้นขอมูลภาพถายทางอากาศนี้ คณะที่ปรึกษาจะ
เปลี่ยนชื่อเรียกชั้นขอมูลนี้เปน “ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ” ตลอดในรางมาตรฐานขอกําหนดฯ นี้ 

 
 

2. ภาพรวม (Overview) มาตรฐานขอกําหนดช้ันขอมูลภาพถายทางอากาศ 

2.1 ขอสนเทศเกี่ยวกับการจัดทําขอกําหนดผลิตภัณฑขอมูล 

ชื่อขอกําหนด : ขอกําหนดของมาตรฐานขอมูล FGDS ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ  
วันที่จัดทําและเผยแพรขอกําหนดนี้ : วันที่รายงานฉบับสมบูรณและรางมาตรฐานไดรับการตรวจรับจาก สทอภ. 

/ วันที่มีการนําไปประกาศใชเปนมาตรฐานฯ 
ผูรับผิดชอบในการจัดทําขอกําหนดฉบับนี้ : คณะที่ปรึกษาฯ คณะทํางานกลุมยอยประสานงานการจัดทํา
มาตรฐานฯ กลุมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศแหงชาติ สทอภ. 

หัวขอของช้ันขอมูลภูมิศาสตรในมาตรฐานนี้ :  ImageryBaseMapsEarthCover  

2.2 นิยามศัพท 
ไดมีการกําหนดนิยามศัพทที่สําคัญ สําหรับมาตรฐาน FGDS ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ ไวดัง

ตารางที่ 1 ตอไปน้ี 
 

  

GISTDA©2013 tics) cs) ดานดาน
นระหวางประเทศ  นระหวางประเทศ  

รศึกษามาตรฐานแผนที่ามาตรฐานแผน
เปนกรอบแนวในการพัฒนาเปนกรอบแนวในการพัฒนา

สเตอร อร (raster ter orthophoto) hoto ี
tilted) ilted) และและคาคลาดเคลื่อนจากคาคลาดเคลื่ ค

ed โดยอางอิงกับระบบพิกัดโลก ทีดยอางอิงกับระบบพิกัดโล
นดสวนหนึ่งในนดสวนหนึ่งใ มาตรฐานน้ีอางอิงตตรฐานน้ีอางอิงต

ะการารปฏิบัติงานปฏิบัติงา ของหนวยงานในปของหนวยงานในป
องขอมูล FGDSFGDS ชั้นขอมูลภาพถายทชั้นขอมูลภาพถายท

ผนท่ีภาพถายทางอากาศภาพถายทางอากาศ”” ตลอดในรตลอดใ

ew)w) มาตรฐานขอกําหนดช้ันขอมาตรฐานขอกําหนดช

กี่ยวกับการจัดทํายวกับการ ขอกําหนดผลิตภอกําหนดผลิต
าหนด าหนด :: ขอกําหนดของมาตรฐานขนดของมาตรฐาน

STนที่จัดทําและเผยแพรขอกําหนดนี้จัดทําและเผยแพรขอกําหนST/ วันที่มีการนําไปประกาศใช/ วันที่มีการนําไปปร
ผูรับผิดชอบในการจัดทําผูรับผิดชอบในการจัด

GISมาตรฐานฯ กลุมมาตรฐานฯ กลุม
หัวขอของช้ันหัวขอของชG2.22.2
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ตารางที่ 1 คํานิยามศัพทขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ 

คําศัพท นิยามศัพท 
แผนที่ภาพถายทางอากาศ (aerial 
orthophoto) 

ภาพราสเตอรของภาพถายทางอากาศท่ีผานการกระบวนการดัดแก 
(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
เชิงเลข (Digital Elevation 
Model, DEM) 

ขอมูลจุดความสูงเชิงเลข (X,Y,Z) หรือ (E,N,h) ที่มีลักษณะเปน
ตารางกริด 

แบบจําลองขอมูลระดับความสูงภูมิ
ประเทศเชิงเลข (Digital Terrain 
Model, DTM) 

ขอมูลจุดความสูงเชิงเลข (DEM) ที่มีการบูรณาการขอมูลระดับความ
สูงของลักษณะภูมิประเทศท่ีสําคัญ เชน ทางน้ํา อาคาร ถนน แนวสัน
เขา เปนตนที่เรียกวา break lines หรือ fault lines แบบจําลองท่ีได
จึงลักษณะที่ใกลเคียงกับภูมิประเทศจริงมากท่ีสุด โดยทั่วไปการบูรณา
จะใชวิธีการสรางเปนโครงขายสามเหลี่ยมท่ีเรียกวา Triangular 
Irregular Network (TIN) 

ระยะบนพ้ืนดิน (Ground Sample 
Distance, GSD) 

คาความละเอียดของจุดภาพ (pixel) โดยแสดงเปนคาระยะทางบน
พ้ืนดิน ที่มีลักษณะจุดภาพเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

2.3 อักษรยอ 

คํายอที่สําคัญ สําหรับมาตรฐาน FGDS ชั้นขอมูลแผนท่ีภาพถายทางอากาศ อธิบายความหมายไวใน
ตารางที่ 2 ตอไปน้ี 

 
ตารางท่ี 2 ความหมายของอักษรยอในมาตรฐานชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ 

อักษรยอ ความหมาย 
ASPRS 
DEM 
DTM 
FGDS 
FGDC 
GSD 
RMSE 
TIN 
UTM 

American Society of Photogrammetry and Remote Sensing 
Digital Elevation Model 
Digital Terrain Model 
Fundamental Geographic Data Standard 
Federal Geographic Data Committee 
Ground Sample Distance 
Root Mean Square Error 
Triangular Irregular Network 
Universal Traverse Mercator 

2.4 บทคัดยอ 
เอกสารมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศน้ี เปนขอกําหนดสําหรับ

ขอมูลภาพออรโธเชิงเลข (digital orthophoto imagery) ซึ่งจัดสรางขึ้นจากภาพถายทางอากาศ จึงหมายถึง
ขอมูลแผนท่ีภาพถายทางอากาศ เพ่ือใชเปนขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศไทย โดยแผนท่ีภาพถายทาง

GISTDA©2013 ปนน

บูรณาการขอมูลระดับความรณาการขอมูลระดับความ
เชน ทางน้ํา อาคาร ถนน แนวสันทางน้ํา อาคาร ถนน แนวส

nes nes หรือ หรอ fault lines fault lines แบบจําลองทแบบจําลอง
บภูมิประเทศจริงมากท่ีสุด โดยทั่วไประเทศจริงมากท่ีสุด โดยทั่

ปนโครงขายสามเหลี่ยมท่ีเรียกวา ปนโครงขายสามเหลี่ยมท่ีเรียกวา T
etwork (TIN)work (TIN)

ามละเอียดของจุดภาพดของจุดภาพ (pixel) (pixe โดยโดย
พ้ืนดิน ที่มีลักษณะจุดภาพเปนสี่เหลี่ดิน ที่มีลักษณะจุดภาพเปนสี่เหA©

หรับมาตรฐาน หรับมาต FGDS GDS ชั้นขอมูลชั้น

22 ความหมายของอักษรยอในมาตรฐความหมายของอักษรยอในมาตร

กษรยอยอ ความควาSTTTASPRSASPRS
DEMEM
DTMDT
FGDSFGDS
FGDCFGD

STTT
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อากาศหมายถึง ภาพราสเตอรของภาพถายทางอากาศที่ผานการกระบวนการดัดแก (rectified) ผลกระทบจาก
การถายภาพเอียง (tilted) และความสูงของภูมิประเทศ (relief displacement) ดวยขอมูลจุดความสูงภูมิ
ประเทศ โดยอางอิงกับระบบพิกัดโลกเรียบรอยแลว โดยวัตถุประสงคของชุดขอมูลนี้คือเพ่ือใชในการนําเขา แกไข
ขอมูล และตรวจสอบคุณภาพขอมูลของงานการทําแผนที่อ่ืนๆ ที่มีระดับความถูกตองต่ํากวาหรือมาตราสวนเล็ก
กวา โดยใชเปนฉากหลังในการตรวจสอบการอางอิงพิกัดของขอมูลภูมิสารสนเทศอ่ืนๆ  มาตรฐานฉบับนี้จะ
ประกอบดวยขอกําหนดลักษณะเฉพาะ (characteristics) ที่สําคัญของขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศในฐานะชุด
ขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศ ไดแกนิยาม รายการเนื้อหาของขอมูล ขอกําหนดคุณภาพ ระบบพิกัด
อางอิง แนวทางวิธีการสํารวจจัดสรางขอมูล การประมวลผล และการควบคุมคุณภาพ ทั้งนี้แหลงขอมูลแผนท่ี
ภาพถายทางอากาศ จะไดจากการกราดขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ หรือการถายภาพทางอากาศดวยกลอง
ถายภาพเชิงเลข ที่ผานการกระบวนการดัดแก (rectified) ผลกระทบจากการถายภาพเอียง (tilted) และคา
คลาดเคลื่อนจากความสูงของภูมิประเทศ (relief displacement) ผลลัพธจากกระบวนการผลิตแผนที่ จะอยูในรูป
ขอมูลภาพราสเตอรหรือเอกสารการพิมพจากขอมูลภาพราสเตอรโดยอางอิงกับระบบพิกัดโลก (UTM)การจัดเก็บ
ขอมูลภาพราสเตอรจะใชรูปแบบ GeoTIFF โดยมีขอมูลคําอธิบายขอมูล (metadata) มากับผลิตภัณฑดวย 
 
 

3. ขอบเขตของขอกําหนด (Specification scopes) 
 

ขอบเขตของขอกําหนดมาตรฐานชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ ครอบคลุมเฉพาะแผนที่ภาพถายที่
ไดจากการถายภาพทางอากาศ มีลักษณะเปนภาพออรโท ซึ่งมีวัตถุประสงคสําหรับใชเปนขอมูลพ้ืนฐานอางอิงใน
การจัดทําชุดขอมูลภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ  และเนนในสวนของขอกําหนดลักษณะเฉพาะของขอมูลภาพออรโท
ผลลัพธ 
 
 

4. การระบุจําแนกผลิตภัณฑขอมูล (Data product identification) 
 
สวนน้ีเปนขอสนเทศพ้ืนฐานท่ีระบุจําแนกขอมูล FGDS ชั้นขอมูลแผนท่ีภาพถายทางอากาศนี้ ซึ่ง

ประกอบดวยรายการลักษณะเฉพาะพ้ืนฐานของช้ันขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ ดังตารางที ่3 ตอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 3 ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับขอมูล FGDS ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ 
ชื่อ (Title)  ขอมูล FGDS ชั้นขอมูลแผนท่ีภาพถายทางอากาศ (aerial orthophoto) 
บทคัดยอ (Abstract)  แผนที่ภาพถายทางอากาศ หมายถึง ภาพราสเตอรของภาพถายทางอากาศท่ีผาน

การกระบวนการดัดแก (rectified) ผลกระทบจากการถายภาพเอียง (tilted) 
และความสูงของภูมิประเทศ (relief displacement) ดวยขอมูลความสูงภูมิ
ประเทศ โดยอางอิงกับระบบพิกัดโลกเรียบรอยแลว 

กลุมประเภทของขอมูล  
(Topic Category)  

imageryBaseMapsEarthCover 

บพิกัด
อมูลแผนท่ีมูลแผนท่ี

ากาศดวยกลองดวยกลอง
ยง (tilted) (tilte และคา

นการผลิตแผนที่ จะอยูในรูปนการผลิตแผนที่ จะอยูในรูป
ระบบพิกัดบบพิกัดโลก (โลก UTM)การจัดเก็บการจั

metadata) etadata) มากับผลิตภัณฑดวยมากับผลิตภั

opes)es)

ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ อมูลแผนที่ภาพถายทางอากา
ษณะเปนภาพออรโท ซึ่งมีวัตถุประสาพออรโท ซึ่งมีวัตถุประส

ทศอ่ืน ๆ  และเนนในสวนของขอทศอ่ืน ๆ  และเนนในสวนของขอ

รระบุจําแนกผลิตภัณฑขอมูลระบุจําแนกผลิตภัณฑขอมูล (

สวนน้ีเปนขอสนเทศพืสวนน้ีเปนขอส
ประกอบดวยรายการะกอบดวยรายการลักษลัก

ตารางท่ีตารางท่ี 33
ชื่อ (ชื่อ GGGGGGG
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ตารางท่ี 3 ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับขอมูล FGDS ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ 
คําอธิบายขอบเขตทาง
ภูมิศาสตร (Geographic 
description)  

ทั่วประเทศ 

ชื่ออ่ืน (Alternate title)  ภาพออรโธเชิงเลข (digital orthophoto imagery) 
วัตถุประสงค (Purpose)  ขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ จัดทําขึ้นเพ่ือใชในการนําเขา แกไขขอมูล และ

ตรวจสอบคุณภาพขอมูลของงานการทําแผนท่ีอ่ืนๆ ที่มีระดับความถูกตองตํ่ากวา
หรือมาตราสวนเล็กกวา โดยใชเปนฉากหลังในการตรวจสอบการอางอิงพิกัดของ
ขอมูลภูมิสารสนเทศอ่ืนๆ มาตรฐานฉบับนี้จะประกอบดวย วิธีการเก็บขอมูล 
การประมวลผล และการควบคุมคุณภาพ 

ชนิดของการนําเสนอเชิงพื้นที่ 
(Spatial representation 
type)  

ราสเตอร 

ความละเอียดเชิงพื้นที่ 
(spatial resolution)  

กําหนดโดยคาระยะบนพ้ืนดิน (Ground Sample Distance, GSD) ซ่ึงแปรผัน
ตามมาตราสวนของชุดขอมูล FGDS คือ 
มาตราสวน 1:4,000 จะมีระยะบนพื้นดิน (GSD) = 0.50 เมตร 
มาตราสวน 1:10,000 จะมีระยะบนพ้ืนดิน (GSD) = 1.25 เมตร
มาตราสวน 1:25,000 จะมีระยะบนพ้ืนดิน (GSD) = 3.13 เมตร
มาตราสวน 1:50,000 จะมีระยะบนพ้ืนดิน (GSD) = 6.25 เมตร

 
 
5. เน้ือหาและโครงสรางของขอมูล (Data content and structure) 

5.1 ความหมายในภาพรวม 

ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศหมายถึงภาพถายทางอากาศเชิงเลขท่ีผานกระบวนการดัดแก 
(rectified) ผลกระทบจากการถายภาพเอียง (tilted) และความสูงของภูมิประเทศ (relief displacement) ดวย
ขอมูลจุดความสูงภูมิประเทศ ที่เรียกวา orthorectified โดยอางอิงกับระบบพิกัดโลกเรียบรอยแลวไมนับรวม
ภาพถายทางอากาศท่ีดัดแกเฉพาะความเอียงของภาพถาย ไมผานกระบวนการดัดแกผลกระทบความสูงของภูมิ
ประเทศ ซึ่งกระบวนการดังกลาวไมไดนําขอมูลความสูงภูมิประเทศมารวมในการดัดแก 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 

GISTDA©20Ground Sample Distance, GSnd Sample Distance, G
อมูล อมูล FGDS FGDS คือคือ

จะะมีมีระยะบนพื้นดินระยะบนพื้นดิน (GSD) GSD) = = 00
10,000 จะมีจะ ระยะบนพ้ืนดินระยะบนพ้ืนดิน (GSGS

วน 1:25,000 1:25,000 จะมีจะมีระยะบนพ้ืนดินระยะบนพ้ืนดิ
ตราสวน 1:50,000 :50,000 จะมีจะมี

2013 งตํากวา
งอิงพิกัดของงพิกัดของ

ธีการเก็บขอมูล ธีการเก็บขอมูล 31333
ระยะบนพ้ืระยะบนพ้ื

20
DA©

ครงสรางของขอมูลครงสรางของขอมูล (Data coata 

มหมายในภาพรวมมหมายในภาพรวม
ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทชั้นขอมูลแผนที่ภาพถาย

(rectified) rectified) ผลกระทผล บจากกาบจา
ขอมูลจุดความสูงภูมิปรขอมูลจุดความสูงภูมิปร
ภาพถายภาพถายทางอากทา
ประะเทศ ซึ่งกเทศ ซึ่ง
มาตรามาตร
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5.2 รายละเอียดเนื้อหาชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ 

เนื้อหาขอมูล (data content) ในชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศประกอบดวยขอมูลในรูปแบบ
ราสเตอรดังนี้ 

5.2.1 เนื้อหาขอมูลแผนท่ีภาพถายทางอากาศขาวดํา 
กรณีแผนที่ภาพถายทางอากาศขาวดํา คาขอมูลในแตละจุดภาพ (pixel) จะตองเปนคาความ

สวางของแสงสีขาวในชวงของความยาวชวงคลื่นประมาณ 0.4-0.7 ไมครอน หรือใกลเคียง  (ความยาวชวง
คลื่นครอบคลุมชวงคลื่นของแมสีแสงทั้ง 3 คือแดง เขียว และน้ําเงิน) 

5.2.2 เนื้อหาขอมูลแผนท่ีภาพถายทางอากาศสี 

กรณีแผนที่ภาพถายทางอากาศสีขอมูลจะตองประกอบไปดวยขอมูลราสเตอร 3 แบนดดังนี้ 
- แบนดสีน้ําเงิน มีคาขอมูลในแตละจุดภาพเปนคาความสวางของแสงในชวงของความยาวชวงคลื่น

ประมาณ 0.4-0.5 ไมครอนหรือใกลเคียง 
- แบนดสีเขียว มีคาขอมูลในแตละจุดภาพเปนคาความสวางของแสงในชวงของความยาวชวงคลื่น

ประมาณ 0.5-0.6 ไมครอนหรือใกลเคียง 
- แบนดสีแดง มีคาขอมูลในแตละจุดภาพเปนคาความสวางของแสงในชวงของความยาวชวงคล่ืน

ประมาณ 0.6-0.7 ไมครอนหรือใกลเคียง 

 
เนื้อหาขอมูล (data content) ในชั้นขอมูลแผนท่ีภาพถายทางอากาศ สามารถพิจารณาไดวาประกอบไป

ดวยรูปลักษณที่เปนจุดภาพ (pixel) ซึ่งมีคาขอมูลลักษณะประจําคือคาความสวางของคล่ืนแสงสีขาว (กรณีภาพ
ขาวดํา) หรือแสงสีแดง เขียวและน้ําเงิน (กรณีภาพสี) ซึ่งอาจถือวาเปนขอมูลลักษณะประจํา (attribute) หลักของ
ชั้นขอมูลนี้ ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 ตอไปนี้  

 
ตารางท่ี 5 รายการเน้ือหาขอมูลลักษณะประจําของจุดภาพในชุดขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ 

ชือ่ ชนิด คําอธิบาย การบังคับ หมายเหตุ 
pixelID Integer หมายเลขประจําจุดภาพ เปนหมายเลข

เฉพาะท่ีไมซ้ํากันในแตละไฟลขอมูล 
Mandatory  

R-band Integer คาความสวางของคล่ืนแสงสีแดง Conditional กรณีภาพสี 
G-band Integer คาความสวางของคล่ืนแสงสีเขียว Conditional กรณีภาพสี 
B-band Integer คาความสวางของคล่ืนแสงสีน้ําเงิน Conditional กรณีภาพสี 

greyScale Integer คาความสว างของค ล่ืนแสง สีขาว  (ค า
ระดับสีเทา) 

Conditional กรณีภาพขาวดํา 

 
นอกจากเนื้อหาขอมูลหลักขางตนแลว ยังจําเปนตองมีเนื้อหาขอมูลประกอบซึ่งจําเปนสําหรับใชอางอิงใน

การใชงานและแสดงเน้ือหาขอมูลหลักดังกลาว โดยเปนขอมูลท่ีอธิบายระบบอางอิงเชิงพ้ืนที่ (spatial reference 
system) ของไฟลขอมูลจุดภาพ ในที่นี้จึงจะเรียกวาขอมูลอางอิงเชิงพ้ืนที่ (Spatial reference data) ขอมูลนี้จะมี
เพียง 1 ระเบียนขอมูล (data record) สําหรับแตละไฟลขอมูลภาพ เนื้อหาของขอมูล spatial reference data นี้
นั้นมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 6 ตอไปน้ี 
 

GISTDA©2013 วชวง

ราสเตอร 3 3 แบนดดังนี้แบนดดั
สงในชวงของความยาวชวงคลื่นในชวงของความยาวชวง

สวางของแสงในชวงของความยาางของแสงในชวงของควา

นคาความสวางของแสงในชวงขคาความสวางของแสงในชวง
ยง

ในชั้นขอมูลอมูลแผนท่ีแผนท่ีภาพภาพถายทางอถายทางอ
el) el) ซึ่งมีคาขอมูลซึ่งมีคาขอมูลลักษณะประจําลักษณะประจํา ื

และน้ําเงิน ละน้ําเงิ (กรณีภาพสี) ณีภาพสี) ซึ่งอาจถือซึ
เอียดในตารางท่ี 5 ตอไปนี้ เอียดในตารางท่ี 5 ตอไปนี้ 

 รายการเนื้อหาขอมูลลักษณะประ รายการเนื้อหาขอมูลลักษณะประ
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ตารางท่ี 6 รายการขอมูลอางอิงเชิงพื้นที่ (Spatial reference data) ในชุดขอมูลแผนท่ีภาพถายทางอากาศ 

ชื่อ ชนิด คําอธิบาย การบังคับ Domain /  
หมายเหตุ 

coordinateSystem Integer รหัสบอกระบบพิกัดอางอิงของ
ขอมูลภาพ 

Mandatory 1 = ระบบพิกัดทางยีออเดซี 
2 = ระบบพิกัด UTM 47 
3 = ระบบพิกัด UTM 48 

horizontalDatum Integer รหัสพ้ืนหลักฐานอางอิงทางราบ Mandatory 1 = WGS 84 
2 = Indian 1975 

horizontalUnit Character
String 

หนวยคาพิกัดทางราบ Mandatory  

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

เมตร pixelSpacingY Float ระยะหางทาง Y ระหวางจุดภาพ Mandatory 

numberOfPixelX Integer จํานวนจุดภาพในแนวแกน X Mandatory  
numberOfPixelY Integer จํานวนจุดภาพในแนวแกน Y Mandatory  

 

รายละเอียดโครงสรางเนื้อหาของขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ สามารถนําเสนอในลักษณะ UML ได
ดังรูปที่ 1 

 

รูปที่ 1 เนื้อหาขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ แสดงดวย UML ในแบบ Class diagram 
  

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: IntegerGISTDA©2013 755 3333คา คา Easting Eastin ในกรณีคาพิกัด ในกรณีคาพิกัด 

UTM M หรือคา หรื Longitudongit
ในกรณีระบบพิกัดทในกรณีระบ
เดซีเดซี

133
©220

3
มลางซายมลางซาย Mandatoryato NorthN

©2©2©202020
©220

ระหวางจุดภาพวางจุดภาพ MandatoryMandatory ห©2©2©222©22ง Y ระหวางจุดภาพวางจุดภ MandatoMandato

A©2©2©2©2
วนจุดภาพในแนวแกน ภาพในแนวแกน X MaMA©©©©จํานวนจุดภาพในแนวแกนจํานวนจุดภาพในแนวแกน YA©
DA©

สรางเน้ือหาของขอมูลแผนที่ภาพถายสรางเน้ือหาของขอมูลแผนที่ภ

STD
STDAerialOrth

ISTIST+pixelID
+R-band: Int
+G-band: Inte

-band: Inte
greyScaleISIS
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5.3 Feature Catalogue ของรายการขอมูลในชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ 

รายละเอียดเน้ือหาของขอมูลภูมิศาสตรในชั้นขอมูลแผนท่ีภาพถายทางอากาศ สามารถถูกอธิบายใน
ลักษณะของ feature catalogue ตามมาตรฐาน ISO19110 ไดดังนี้ 
 
Name: ช้ันขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ 
Scope: แผนท่ีฐาน 
Field of application: การอางอิงตําแหนงเพ่ือการสํารวจและการทําแผนท่ี 
Version Number: 1.0 (โครงการจัดทําขอกําหนดของมาตรฐานโครงสราง เน้ือหา ลักษณะเฉพาะ คุณภาพ

ของชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน 
Version Date: 15-ส.ค.-55 
Definition source: มาตรฐาน FGDS 
Definition Type:   
Producer:  
Functional Language: XML 
Feature Type  
Name: AerialOrtho 
Definition: ขอมูลจุดภาพของไฟลราสเตอรที่ใชบันทึกขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ 
Code: FGDS0801 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: pixelID, R-band, G-band, B-band, greyScale 
Feature Association Names:   
Subtype Of:  
Feature Attribute  
Name: pixelID 
Definition: คารหัสประจําจุดภาพ  
Code:   
Value Data Type: INTERGER 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute  
Name: R-band 
Definition: คาความสวางของคลื่นแสงสีแดง 
Code:   
Value Data Type: INTERGER 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: คา -9999 ใชสําหรับจุดภาพที่ไมใชเนื้อขอมูลแผนท่ี 
Feature Attribute  
Name: G-band 
Definition: คาความสวางของคลื่นแสงสีเขียว 
Code:   

GISTDA©2013 3333
ภาพ

33133
0133
013

201
201

อรที่ใชบันทึกที่ใชบันทึกขอมูลแผนที่ขอมูลแผ ภาพภาพถายทางอถายทาง

ID, R-band, GG--band, Bband, B--bandband, grey

pixelIDelID
คารหัสประจําประจาํ

alue Data Type:alue Data Type: INTIN
Value Measurement Unit:Value Measurement Un
Value Domain Type:Value Domain Type:
Value Domain:Value Dom
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Value Data Type: INTERGER 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: คา -9999 ใชสําหรับจุดภาพที่ไมใชเนื้อขอมูลแผนท่ี 
Feature Attribute  
Name: B-band 
Definition: คาความสวางของคลื่นแสงสีน้ําเงนิ 
Code:   
Value Data Type: INTERGER 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: คา -9999 ใชสําหรับจุดภาพที่ไมใชเนื้อขอมูลแผนท่ี 
Feature Attribute  
Name: greyScale 
Definition: คาความสวางของคลื่นแสงสีขาว (ระดับสีเทา) 
Code:   
Value Data Type: INTERGER 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: คา -9999 ใชสําหรับจุดภาพที่ไมใชเนื้อขอมูลแผนท่ี 
Feature Type  
Name: SpatialReferenceData 
Definition: ขอมูลอางอิงเชิงตําแหนงประกอบการใชงานขอมูล RasterMap 
Code:  
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: coordinateSystem, horizontalDatum, horizontalUnit, xOrigin, yOrigin, 

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

 
 

6. ระบบพิกัดอางอิง (Coordinate reference system) 
 
ระบบอางอิงเชิงพ้ืนที่ (spatial reference system) ของขอมูลในชั้นขอมูลภาพถายทางอากาศน้ี 

กําหนดใหตองเปน ระบบพิกัดอางอิง (coordinate reference system) โดยระบบพิกัดอางอิงแตละระบบจะ
ประกอบดวยองคประกอบ 2 สวนคือ 

- พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) ซึ่งเปนพ้ืนผิวอางอิงที่ใชในการคํานวณงานรังวัด  
- รูปแบบระบบพิกัด ซึ่งเปนรายละเอียดของการนิยามระบบแกนพิกัดอางอิง รายละเอียดนิยามคาพิกัด 

และระบบการฉายแผนที่ (map projection) ที่ใช 
การเลือกใชระบบพิกัดอางอิงจึงขึ้นกับพื้นหลักฐานฯ รูปแบบของคาพิกัด และระบบพิกัดอางอิงสําหรับชุด

ขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทยทุกชั้นขอมูล รวมถึงชั้นขอมูลแผนท่ีภาพถายทางอากาศนี้ 
สามารถเลือกกําหนดข้ึนจากพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี และรูปแบบระบบพิกัด ดังตอไปน้ี 

6.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum) 
พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) หรือพ้ืนหลักฐานแผนที่ที่ใชอางอิงสําหรับชุดขอมูลภูมิ

สารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทย กําหนดใหเลือกใชได 2 พ้ืนหลักฐาน คือพ้ืนหลักฐาน WGS84 และ 
พ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) 

1) WGS 84 เปนพ้ืนหลักฐานสากลท่ีจัดทําขึ้นโดย Defense Mapping Agency (DMA) หรือปจจุบันคือ  
National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใชเปนพ้ืนหลักฐานของ
ดาวเทียมระบบ GPS  เปนพื้นหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมีคาพารามิเตอรดังนี้ 

Ellipsoid : "WGS 84" 
Semi-major axis (a)   =  6378137.0 m. 
Flattening (f) =  1/298.257223563  
EPSG : 4326 
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ใชระบบพิกัดอางอิงจึงข้ึนกับพื้นหลักใชระบบพิกัดอางอิงจึงข้ึนกับพื้น

รสนเทศพ้ืนฐาน รสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประของประ
รถเลือกกําหนดข้ึนจากพ้ืนหลักฐานทถเลือกกําหนดข้ึนจากพ้ืนหลักฐานท

6.1 6.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซีพื้นหลักฐานทางยีอ
พ้ืนหลักฐานทางพ้ืนหลักฐานทา

สารสนเทศพ้ืนฐาน สารสนเทศพ้ืนฐาน
พ้ืนหลักฐานอิพ้ืนหลักฐานอิ

1)



มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมิศาสตรพื้นฐาน (FGDS) ช้ันขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ 12-11 

Draft 3.3 – 14 ก.พ. 2556 โครงการศึกษาจดัทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS 

2) พ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) เปนพ้ืนหลักฐานทองถิ่นของประเทศไทย ที่จัดทําโดย
การทํางานรังวัดภาคพ้ืนดินดวยวิธีขายสามเหล่ียมและงานวงรอบ  เปนพ้ืนหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมี
คาพารามิเตอรดังนี้ 

SPHEROID : "Everest 1830 (1937 Adjustment)" 
Semi-major axis (a)   =  6377276.345 m. 
Flattening (f)  =  1/300.8017  
EPSG : 4240 

 
การแปลงคาพิกัดระหวางพ้ืนหลักฐาน WGS84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ใชสมการตอไปน้ี 

8.294
9.837
5.204

841975 WGSIndian
z
y
x

z
y
x

  หนวยเปนเมตร 

โดยที่คาพิกัดฉาก (x, y, z) เปนคาพิกัดในรูปแบบระบบพิกัดฉากยึดติดโลก ซึ่งอธิบายไวในหัวขอตอไป 

อนึ่ง สมการแปลงคาพิกัดระหวางพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ขางตน 
กําหนดใหสําหรับใชในการแปลงคาพิกัดที่ยังมิไดผานการแปลงพ้ืนหลักฐานดวยวิธีการหรือสมการอ่ืนมาแลว
เทานั้น หากคาพิกัดไดผานการแปลงพ้ืนหลักฐานมาดวยวิธีการหรือสมการแบบอ่ืนมา ก็จะตองทําการแปลงกลับไป
ที่พ้ืนหลักฐานตั้งตนดวยวิธีการหรือสมการแบบเดิมกอน 

6.2 รูปแบบระบบพิกัด 

รูปแบบระบบพิกัดที่ใชอางอิงในการบอกตําแหนงพิกัดของขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ใหเลือกใชได 3 รูปแบบ คือ พิกัดฉากยึดติดโลก (Earth-fixed coordinates) พิกัดทางยีออเดซีหรือระบบพิกัด
รูปทรงรี (geodetic or ellipsoidal coordinates) และพิกัดแผนที่ UTM (UTM map coordinates)  

1) ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก เปนกรอบของแกนพิกัดฉาก ที่ผูกติดอยูกับพ้ืนผิวโลก 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 ( , , h) ระบบน้ีใชรูปทรงรีที่เปนตัวแทนสัณฐานของ
โลกและเปนพื้นผิวอางอิงในการคํานวณ ดังนั้นรูปทรงรีนี้คือสวนหนึ่งของพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซีใน
ขอ 6.1 ขางบนนั่นเอง มุมที่เสนต้ังฉากกับพื้นผิวรูปทรงรีที่จุดใด ๆ P กระทํากับระนาบศูนยสูตรคือคา
ละติจูด  ของจุด P มุมระหวางระนาบเมอริเดียนที่ผาน P กับระนาบเมอริเดียนกรีนิช คือคา
ลองจิจูด  ของจุด P สวนระยะตามแนวเสนตั้งฉากจากจุด P จนถึงพ้ืนผิวรูปทรงรี 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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กัดฉากยึดติดโลก ซึ่งอธิบายไวในหัวกยึดติดโลก ซึ่งอธิบายไวใน

WGSGS 84 84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียนกับพ้ืนหลักฐานอินเดี
ผานการแปลงพ้ืนหลักฐานดวยวิธีรแปลงพ้ืนหลักฐานดวยวิธี

านมาดวยวิธีการหรือสมการแบบอ่ืนนมาดวยวิธีการหรือสมการแบ
ารแบบเดิมกอนดิมกอน

พิกัดที่ใชอางอิงในการบอกตําแหนงพิกัดที่ใชอางอิงในการบอกตําแห
รูปแบบ คือ พิกัดฉากยึดติดโลก ปแบบ คือ พิกัดฉากยึดติดโลก (E

eodetic or ellipsoidal coordineodetic or ellipsoidal coordin
1)1) ระบบพิกัดระบบ ฉากยึดติดโลกยึดติ

ยึดติดโลกจึงหมุนดวยยึดติดโลกจึงหมุนดวย
โลกบอกคาพิกัดกคา
zz อยูในแอยในแ
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E คือคาพิกัดตะวันออก (easting) คาทั้งสองคือพิกัดตําแหนงทางราบคํานวณมาจากคา ( , ) ของ
คาพิกัดทางยีออเดซี 

 

6.3 ความสูง  
ระบบอางอิงคาความสูงของขอมูลภูมิสารสนเทศมี 3 ระบบ คือ คาระดับ (elevation) ความสูงออรโท

เมตริก (orthometric height) และความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) ซึ่งสามารถเลือกใชไดกับชุดขอมูล
ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (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) เปนความสูงวัดจากผิวพ้ืนทรงรีที่ใชเปนหลักฐานทางยีออ

เดซี ณ จุดใด ๆ 
 
ในการคํานวณคาพิกัดที่ใชรูปทรงรีเปนพ้ืนผิวอางอิงไดคาพิกัดตําแหนงทางราบเปนละติจูดและลองจิจูด

ทางยีออเดซี ( , ) 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
ระดับความเช่ือม่ัน 68% ดังตารางท่ี 7 
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งเหนือระดับทะเลปานอระดับทะเลปา
ยีออยด H หรือความสูงออรหรือความสูงออร

ยีออยดอยางถูกตอง อยดอยางถูกต
จากผิวยีออยด ณ จุดใด ๆจากผิวยีออยด ณ จุดใด

งวัดจากผิวพ้ืนทรงรีที่ใชเปนหลักฐานจากผิวพ้ืนทรงรีที่ใชเปนหลั

นผิวอางอิงไดคาพิกัดตําแหนงทางรอิงไดคาพิกัดตําแหนงทางร

นั้นเปนความสูงเหนือรูปทรงรี ปนความสูงเหนือรูปทรงรี h h ค

มการขางบนเรียกวา  ความสูงยีออยมการขางบนเรียกวา  ความสูงยีออ
ด เชน เชน EGM2008EGM

7. 7. ขอกําหนดดานขอกําหนดดานคุณภาพขคุณ

7.1 ความถูกตองทางความถูกตองทาง
คาควาคาค

ออกเปนอกเป
ระดัระด
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ตารางท่ี 7 เกณฑความถูกตองทางราบ (X) หรือ (Y) ASPRS (limiting RMSE) 

มาตราสวนแผนที่ 
เกณฑความถูกตองทางราบ (X) หรือ (Y) ASPRS (limiting RMSE)(เมตร) 

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 

 

หรือคิดเปนที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ตามมาตรฐาน NSSDA เพ่ือใชในการตรวจสอบความถูกตองของ
ผลลัพธที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังแสดงในตารางท่ี 8 

 
 ตารางท่ี 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 คุณภาพความคมชัดของภาพในขอมูลแผนท่ีภาพถายทางอากาศ 

การตรวจสอบคุณภาพความคมชัดของขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศตองมีคุณภาพเทียบเทากับ
ภาพถายทางอากาศตนฉบับ ซึ่งควรมีความคมชัดเทียบเทากันโดยสามารถตรวจสอบไดจากสายตาและจากกราฟ
ฮิสโตแกรม (histogram) ของขอมูลแผนท่ีภาพถายทางอากาศเทียบกับภาพถายทางอากาศตนฉบับสิ่งสําคัญ
ภาพถายทางอากาศที่ใชในการผลิตแตละภาพตองไมมีความแตกตางของโทนสีอยางเห็นไดชัด เพราะจะทําให
ปรากฏรอยตอบนแผนท่ีภาพถายทางอากาศโดยสามารถพิจารณาการกระจายของกราฟซึ่งหากพบวาภาพใดมี
ลักษณะฮิสโตแกรมที่ไมปกติ และแตกตางจากตนฉบับจะตองไมยอมรับขอมูลแผนท่ีภาพถายทางอากาศน้ัน 
ตัวอยางเชน 

1) ฮิสโตแกรมท่ีแคบ (too skinny) คือ ฮิสโตแกรมท่ีมีลักษณะการเกาะกลุมไมมีการกระจาย ซึ่ง
หมายความวา ภาพนั้นมีคาความเปรียบตางของโทนแสงนอย (low contrast) ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 ตัวอยางฮิสโตแกรมท่ีแคบเกินไป(too skinny) 
 

2) ฮิสโตแกรมท่ีเบเขาใกลคา 0 ซึ่งแสดงวาจุดภาพสวนใหญมีคาโทนสีไปในทางมืดทําใหไมสามารถเห็น
รายละเอียดของภาพไดชัดเจนและสูญเสียรายละเอียดขอมูลไป ดังรูปท่ี 3 

 
รูปที่ 3 ตัวอยางฮิสโตแกรมท่ีเบเขาใกลคา 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 ความตอเน่ืองของคาสี และความเขมของแสง หากพบวาภาพไมมีความตอเนื่องทางตําแหนง จะแสดงวา 
มีความผิดพลาดในกระบวนการดัดแก จะตองไมยอมรับแผนท่ีภาพถายทางอากาศนั้น สําหรับคุณภาพดานความ

GISTDA©3 ตัวอยางตว ฮิสโตแกรมท่ีเบเขาใกลคสโตแกรมท่ีเบเขาใก

มที่เบเขาใกลคา ที่เบเขาใก 255 ซึ่งแสดงวซึ่งแสด
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ใหญมีคาโทนสีไปในทางมืดทําใหไญมีคาโทนสีไปในทางมืดทําให
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ตอเนื่องของคาสี และความเขมของแสง สามารถตรวจสอบไดดวยสายตา โดยจะตองไมสามารถสังเกตเห็นรอยตอ
ของภาพ ที่เรียกวา ไรตะเข็บ (seamless) 
 
 

8. การสงมอบผลิตภัณฑขอมูล (Data product delivery) 

8.1 ขอกําหนดระวางแผนที่ภาพถายทางอากาศ 

รูปแบบการสงมอบผลิตภัณฑชั้นขอมูลแผนท่ีภาพถายทางอากาศท้ังที่อยูในรูปแบบราสเตอร และแผน
พิมพ ใหอางอิงระบบระวางแผนท่ี ดังน้ี 

1) แผนที่ภาพถายทางอากาศ มาตราสวน 1:50,000 ใหใชระบบการกําหนดชื่อและหมายเลขระวางแผน
ที่เปนไปตามเกณฑของกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยกรณีขอมูลอยูบนพ้ืนหลักฐาน 
Indian 1975 ใหใชระบบระวางแผนท่ี L7017 และกรณีขอมูลอยูบนพ้ืนหลักฐาน WGS84 ใหใช
ระบบระวางแผนที่ L7018 

2) แผนที่ภาพถายทางอากาศ มาตราสวน 1:25,000 ใหใชระบบการกําหนดชื่อและหมายเลขระวางแผน
ที่เปนไปตามเกณฑของกรมแผนท่ีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

3) แผนที่ภาพถายทางอากาศ มาตราสวน 1:10,000 ใหใชระบบการกําหนดชื่อและหมายเลขระวางแผน
ที่เปนไปตามเกณฑของกรมแผนท่ีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

4) แผนที่ภาพถายทางอากาศ มาตราสวน 1:4,000 ใหใชระบบการกําหนดชื่อและหมายเลขระวางแผน
ที่เปนไปตามเกณฑของกรมแผนท่ีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

8.2 ฟอรแมตของผลิตภัณฑขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ 

ขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศตองสงมอบในรูปแบบฟอรแมตของขอมูลดังนี้ 
- ฟอรแมต GeoTiff 
- ไมมีการบีบอัดภาพ 
- การตั้งชื่อไฟลใหตั้งช่ือเชนเดียวกับชื่อระวาง 
- มีขอมูลแผนที่ดัชนีระวางแผนท่ีภาพถายทางอากาศ ในรูปแบบขอมูล GIS ที่เปน polygon พรอม 

attribute หมายเลขระวาง 

8.3 การสงมอบแผนพิมพแผนที่ภาพถายทางอากาศ 

อาจมีการกําหนดใหจัดทําและสงมอบแผนพิมพแผนที่ภาพถายทางอากาศตามระวางแผนท่ี โดยใชรูปแบบ
ตามเกณฑมาตรฐานกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย หรือประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้เปนอยาง
นอย 

- หมายเลขระวาง ชื่อระวาง 
- เสนกริดและขอบระวางแผนท่ี พรอมระบุคาพิกัด 

 - มาตราสวน แสดงในรูปของตัวเลขและแผนภาพมาตราสวน (graphic scale) 
 - คําอธิบายสัญลกัษณตาง ๆ ที่ใช (legend) 
 - วัน เดือน ป ที่ถายภาพ 
 - ที่อยูที่ติดตอไดของหนวยงานที่รับผิดชอบ 

GISTDA©2013 ร และแผนและแผน

ะหมายเลายเลขระวางแผน
รณีขอมูลอยูบนพ้ืนหลักฐาน รณีขอมูลอยูบนพ้ืนหลักฐาน 

อยูบนพ้ืนหลักฐาน บนพ้ืนหลักฐา WGS84 S84 ใหใช

ระบบการกําหนดชื่บการกําหนดชื่อและหมายเลอและหมาย
ชาการกองทัพไทยชาการกองทัพ

0,000000 ใหใชระบบการกําหนดชื่อแลใหใชระบบการกําหนดชื่อแ
าร กองบัญชาการกองทัพไทยบัญชาการกองทัพไทย

ราสวน สวน 1:4,0001:4,000 ใหใชใหใชระบบการกําระบบกา
มแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองททหาร กองบัญชาการกองท

ขอมูลขอมูลแผนที่แผนที่ภาพาพถายทางอากาศถายทา
ถายทางอากาศตองสงมอบในรูปแบบายทางอากาศตองสงมอบในรูปแ

ต GeoTiffGeoTiff
มีการบีบอัดภาพมีการบีบอัดภาพ

การตั้งการตั้งชื่อชื่อไฟลใหตั้งช่ือเชนเดียวชื่อเชน
- มีขอมูลแผนที่ดัชนีระวางมีขอมูลแผนที่ดัชนีระวา

attribute หมายเหมา

8.3 8.3 การสงมอบแผารสงม
อา

ตามเกตามเ
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8.4 การสงมอบงานการผลิต ประกอบดวย 

 1) ขอมูลภาพถายทางอากาศเชิงเลขตนฉบับที่ใชในการผลิต 
2) แผนท่ีดัชนีภาพถายทางอากาศตนฉบับตามรายละเอียดขอ 8.5 

 3) รายงานการรังวัดจุดบังคับภาพถายภาคพ้ืนดิน ประกอบดวยรายละเอียด  
- แผนที่ดัชนีแสดงตําแหนงจุดบังคับภาพถายภาคพ้ืนดิน 
- แผนภาพสเกตตําแหนงที่ตั้งจุดบังคับภาพถายภาคพ้ืนดินพรอมท้ังรายละเอียดคาพิกัด 
- รายการคํานวณปรับแกผลการรังวัดและคาความตองของคาพิกัดจุดบังคับภาพถายภาคพ้ืนดิน 

 4) รายงานผลการทําโครงขายสามเหลี่ยมทางอากาศ 

8.5 แผนที่ดัชนีภาพถายทางอากาศ 

ตองมีการจัดทําแผนที่ดัชนีภาพถายทางอากาศตนฉบับ เพ่ือใหสามารถสืบคนภาพถายทางอากาศในพ้ืนที่
ที่ตองการไดโดยงาย ดวยการระบุตําแหนงถายภาพทางอากาศพรอมรายละเอียดเก่ียวกับภาพถายทางอากาศน้ัน 
โดยมีขอมูลฉากหลังเปนแผนท่ีมาตราสวน 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 ตามรายการท่ี 1-23 ในตาราง 9 นอกจากน้ันจะตองมีรายการ metadata ที่
อธิบายเนื้อหาของชุดขอมูล (data content) และคุณภาพของชุดขอมูล (data quality) ตามตารางที่ 10 และ 11 
ดวย 
 
ตารางท่ี 9 รายการ Metadata ของชุดขอมูล FGDS 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดขอมูล/คาโดเมน 

1 Dataset title  ชื่อชุดขอมูล Mandatory Free Text 
2 Dataset reference date วันที่อางอิงของชุดขอมูล Mandatory Date 
3 Dataset responsible 

party 
ผูรับผิดชอบชุดขอมูล Optional CI_ResponsibleParty 

4 Geographic location of 
the dataset (by four 
coordinates or by 
geographic identifier)  

พ้ืนที่ครอบคลุมของขอมูล (โดย
คาพิกัดมุมลางซาย และคาพิกัด
มุมบนขวาของพ้ืนที่ครอบคลุม) 

Conditional EX_GeographicExtent 

5 Dataset language ภาษาของชุดขอมูล Mandatory Char (ISO 639-2) 
6 Dataset character set รหัสอักษรของชุดขอมูล Conditional MD_CharacterSetCode 
7 Dataset topic category ประเภทหัวขอของชุดขอมูล Mandatory MD_TopicCategoryCo

de 

GISTDA©2013 
ภาพถายทางอากาศในพ้ืนที่ภาพถายทางอากาศในพ้ืนที่

ยดเก่ียวกับภาพถายทางอากาศน้ัน กี่ยวกับภาพถายทางอากา
ครงการจัดทําแผนที่ภาพถายครงการจัดทําแผนที่ภาพ ทาง

ata)

สําหรับขอมูล ขอมู FGDS FGDS ชั้นขอมูลชั้นขอมูล
1911519115-2 2 โดยตองมีรายการ โดยตองมีราย MeMe
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ตารางท่ี 9 รายการ Metadata ของชุดขอมูล FGDS 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดขอมูล/คาโดเมน 

8 Scale of the dataset มาตราสวนชุดขอมูล Optional MD_Resolution 
9 Abstract describing the 

dataset 
บทคัดยอซึ่งอธิบายชุดขอมูล Mandatory Char (Free text) 

10 Dataset format name ชื่อฟอรแมตของชุดขอมูล Optional Char (Free text) 
11 Dataset format version เวอรชั่นของฟอรแมตของชุด

ขอมูล 
Optional Char (Free text) 

12 Additional extent 
information (vertical 
and temporal) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอบเขต
ของขอมูล (ทางด่ิง ทางเวลา) 

Optional EX_TemporalExtent 
และ/หรือ 
EX_VerticalExtent

13 Spatial representation 
type 

ชนิดการบันทึกขอมูลเชิงพ้ืนที่ Optional MD_SpatialRepresen-
tationTypeCode 

14 Reference system ระบบอางอิง (ระบบพิกัดอางอิง) Optional MD_ReferenceSystem 
15 Lineage statement ขอความบอกความเปนมาและ

กระบวนการจัดทําขอมูล 
Optional Char (Free text) 

16 On-line resource URL ที่เชื่อมโยงไปสูขอมูล Optional Char (Free text) 
17 Metadata file identifier รหัสหมายเลข metadata Optional Char (Free text) 
18 Metadata standard 

name 
ชื่อมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 

19 Metadata standard 
version 

เวอรชั่นมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 

20 Metadata language ภาษาขอมูลใน metadata Conditional Char (ISO 639-2) 
21 Metadata character set รหัสตัวอักษรของขอมูลใน 

metadata 
Conditional MD_CharacterSetCode 

22 Metadata point of 
contact 

การติดตอเกี่ยวกับ metadata Mandatory CI_ResponsibleParty 

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
ไดหลายคาสําหรับ scope และ 
quality element ที่แตกตาง
กัน) 

Mandatory DQ_DataQuality (ดู
รายละเอียดดานลาง) 
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ตารางท่ี 10 รายการ metadata สําหรับอธิบายเนื้อหาขอมูล (MD_ContentInformation) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดขอมูล/คาโดเมน 

1 MD_FeatureCatalogue 
Description 

ขอมูลอธิบายสารบัญ
แฟมของรูปลักษณ (กรณี
ขอมูลแบบเวคเตอร) 

Conditional รายการที่ 1.1 ถึง 1.5 

1.1 complianceCode [0..1]  รหัสที่บอกถึงการไดตาม 
ISO19110 ของสารบัญ
แฟมฯ 

Optional Boolean 

1.2 language [0..*] ภาษาท่ีใชในสารบัญแฟม
ฯ 

Optional CharacterString 

1.3 includeWithDataset รหัสที่บอกวาสารบัญ
แฟมฯ ไดถูกใสรวมไวใน
ชุดขอมูล 

Mandatory Boolean 

1.4 featureTypes [0..*] รายการรูปลักษณขอมูล
ในสารบัญแฟมฯ ที่
ปรากฎในชุดขอมูล 

Optional GenericName 

1.5 featureCatalogueCitation 
[1..*] 

ขอมูลอางอิงของสารบัญ
แฟมฯ ภายนอก 

Mandatory CI_Citation 

2 MD_CoverageDescription ขอมูลอธิบายคอเวอเรจ 
(กรณีขอมูลราสเตอร) 

Conditional รายการที่ 2.1 ถึง 2.3 

2.1 attributeDescription  คําอธิบายลักษณะประจํา Mandatory RecordType 
2.2 contentType  ชนิดของขอมูลที่บันทึก

ในกริดเซลล 
Mandatory MD_CoverageContent 

TypeCode
2.3 Dimension (includes Band 

information) 
ขอมูลเกี่ยวกับ 
dimension และ Band 
ของขอมูล 

Optional MD_RangeDimension 
และ MD_Band 

3 MD_ImageDescription ขอมูลอธิบายขอมูลภาพ Conditional รายการที่ 2.1 ถึง 2.3 
และรายการท่ี 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/เงื่อนไขท่ีสงผลตอ

ภาพ 
Optional MD_Imaging 

ConditionCode 
3.4 imageQualityCode รหัสคุณภาพของภาพ Optional MD_Identifier 
3.5 cloudCoverPercentage พ้ืนที่บดบังโดยเมฆ Optional Real (0.0 – 100.0) 
3.6 processingLevelCode รหัสของผูผลิตภาพแสดง

ระดับของการ
ประมวลผลขอมูล 

Optional MD_Identifier 
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ตารางท่ี 10 รายการ metadata สําหรับอธิบายเนื้อหาขอมูล (MD_ContentInformation) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดขอมูล/คาโดเมน 

3.7 compressionGeneration 
Quantity 

จํานวนรอบการบีบอัด
ของขอมูล 

Optional Integer 

3.8 triangulationIndicator รหัสบอกถึงการทํา 
triangulation 

Optional Boolean  
(0=No, 1=Yes) 

3.9 radiometricCalibrationData 
Availability 

รหัสบอกถึงการมีขอมูล 
radiometric 
calibration 

Optional Boolean  
(0=No, 1=Yes) 

3.10 cameraCalibrationInformation 
Availability 

รหัสบอกถึงการมีขอมูล 
camera calibration 

Optional Boolean  
(0=No, 1=Yes) 

3.11 filmDistortionInformation 
Availability 

รหัสบอกถึงการมีขอมูล 
film distortion 

Optional Boolean  
(0=No, 1=Yes) 

3.12 lensDistortionInformation 
Availability 

รหัสบอกถึงการมีขอมูล 
lens distortion 

Optional Boolean  
(0=No, 1=Yes) 

 
ตารางท่ี 11 รายการ metadata สําหรับอธิบายคุณภาพขอมูล (DQ_DataQuality) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดขอมูล 

1 Data Quality Scope  ขอบเขตของคุณภาพ Mandatory DQ_Scope 
2 DQ_Element [0..*] องคประกอบคุณภาพขอมูล 

( ร า ย ง า น ไ ด ห ล า ย
องคประกอบฯ) 

Mandatory รายการที่ 2.1 – 2.7 

2.1 nameOfMeasure [0..*] ชื่อตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล Optional Char (Free text) 
2.2 measuredIdentification [0..1] ขอมูลบงชี้ตัวชี้วัดฯ Optional MD_Identifier 
2.3 measureDescription [0..1] คําอธิบายตัวชี้วัดฯ Optional Char (Free text) 
2.4 evaluationMethodType [0..1] ชนิดของวิ ธี การประเ มิน

คุณภาพขอมูล 
Optional DQ_Evaluation 

MethodTypeCode 
2.5 evaluationProcedure [0..1] ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ร ะ เ มิ น

คุณภาพฯ 
Optional CI_Citation 

2.6 dateTime [0..*] วันที่ของคุณภาพขอมูล Optional DateTime 
2.7 result [1..2] ผลการประ เ มินคุณภาพ

ขอมูล 
Mandatory DQ_Result 

 
นอกเหนือจากคําอธิบายขอมูล (metadata) ตามมาตรฐาน ISO 19115  ขางตนแลว จะตองมีรายการ

คําอธิบายขอมูลตามท่ีกําหนดเพ่ิมเติมข้ึน โดยปรับจากรายการ metadata ที่กําหนดในมาตรฐาน ISO19115-2 
ดวย ดังตารางที่ 12 
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ตารางท่ี 12 รายการ metadata เพ่ิมเตมิสําหรับขอมูลแผนท่ีภาพถายทางอากาศ  
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดขอมูล/คาโดเมน 

1 HorizontalDatum พ้ืนหลักฐานทางราบ Mandatory Indian 1975, WGS 84 

2 VerticalDatum พ้ืนหลักฐานทางดิ่ง Mandatory รทก. 
3 HorizontalUnit หนวยของคาพิกัดทางราบ Mandatory เมตร 
4 VerticalUnit หนวยคาพิกัดทางดิ่ง Mandatory เมตร 
5 Scale มาตราสวน Mandatory  
6 

AccuracyClass 
ระดับคลาสของความถูกตองตาม
มาตรฐาน ASPRS 

Mandatory I, II, III 

7 ProductionDate วันเดือนปที่ผลิตแผนที่ภาพถาย Mandatory mm.dd.yyyy 
8 FileFormatName ชื่อชนิดรูปแบบแฟมขอมูลภาพ Mandatory  
9 FormatVersion เวอรชั่นของรูปแบบแฟมขอมูลภาพ Mandatory  
10 AgencyName ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบดูแล Mandatory  
11 Producer ชื่อผูผลิต Mandatory  
12 ProductionSystem ระบบที่ใชในการผลิตแผนที่ภาพถาย Mandatory  
13 SourceImageType ชนิดภาพถายตนฉบับ Mandatory ฟลม ภาพถายเชิงเลข 
14 SourceImageScale มาตราสวนภาพถายตนฉบับ Mandatory  
15 SourceImageDate วันเดือนปภาพถายตนฉบับ Mandatory mm.dd.yyyy 
16 SourceImageResolution ความละเอียดของภาพถายตนฉบับ

เชิงเลข 
Mandatory 

 

17 SourceDemDate วันเดือนปขอมูลความสูงภูมิประเทศท่ี
ใช 

Mandatory 
mm.dd.yyyy 

18 MetaData วันเดือนปที่ปรับปรุงขอมูล metadata Mandatory mm.dd.yyyy 
19 SheetNumber หมายเลขระวาง Mandatory  
20 SheetName ชื่อระวาง Mandatory  
21 ProvinceName ชื่อจังหวัด Mandatory  
22 AmphoeName ชื่ออําเภอ Mandatory  
23 

eOrigin 
คาพิกัดตะวันออกมุมลางซายของ
ระวาง 

Mandatory  

24 nOrigin คาพิกัดเหนือมุมลางซายของระวาง Mandatory  
25 eEnd คาพิกัดตะวันออกมุมบนขวาของระวาง Mandatory  
26 nEnd คาพิกัดเหนือมุมบนขวาของระวาง Mandatory  
27 Zone โซนพิกัด Mandatory 47, 48 
28 DataFileSize ชนาดไฟลของภาพ Mandatory  
29 GSD ความละเอียดจุดภาพ Mandatory  
30 BandContent รายละเอียดชนิดแบนด Mandatory BW, R, G, B 
31 

BitsPerPixel 
จํานวนบิทตอพิกเซลของภาพตนฉบับ
เชิงเลข 

Mandatory  
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คําอธิบายขอมูล (metadata) สําหรับขอมูล FGDS ชั้นขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ  นี้ใหจัดทําขึ้นใน

รูปแบบ XML ที่เปนไปตามมาตรฐาน ISO19139 
 

 

10. การสํารวจนําเขาขอมูล (Data capture) 
 
แหลงขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศจะไดจากการกราดขอมูลภาพถายทางอากาศ หรือการถายภาพดวย

กลองถายภาพเชิงเลข ที่ผานการกระบวนการดัดแก (rectified) ผลกระทบจากการถายภาพเอียง (tilted) และ
ความสูงของภูมิประเทศ (relief displacement) ผลลัพธจากกระบวนการผลิตแผนท่ี จะอยูในรูปขอมูลภาพ
ราสเตอรหรือเอกสารการพิมพจากขอมูลภาพราสเตอรโดยอางอิงกับระบบพิกัดโลก (UTM) การจัดเก็บขอมูลภาพ
ราสเตอรจะใชรูปแบบ GeoTIFF โดยมีคําอธิบายขอมูล (metadata) มากับผลิตภัณฑดวย 

 
การผลิตขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศเชิงเลข ตองอาศัยขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 
1) ภาพถายทางอากาศเชิงเลข ที่ไดจากการกราดแผนฟลมหรือกลองถายภาพทางอากาศเชิงเลข 
2) แบบจําลองขอมูลระดับความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DTM) พ้ืนที่เดียวกับภาพถายทางอากาศเชิงเลข 
3) จุดบังคับภาคพ้ืนดิน (ground control) 
4) ขอมูลการวัดสอบกลองถายภาพของภาพถายทางอากาศเชิงเลข 
 
โดยมีขั้นตอนการผลิตดังแสดงตามผังงานในรูปที่ 5 ตอไปน้ี 

  

GISTDA©2013 ายภาพดวยภาพดวย
งง (tilted) ed) และและ

 จะอยูในรูปขอมูลภาพยูในรูปขอมูลภา
UTMUTM)) การจัดเก็บขอมูลภาพการจัดเก็บขอมูลภาพ

ภัณฑดวยฑด

ยขอมูลตาง ๆ ดังนี้ลตาง ๆ ดังน
นนฟลมฟลมหรือกลองถายภาพทางอากหรือกลองถายภาพทางอาก

ทศเชิงเลข งเลข (D(DTTM) M พ้ืนที่เดียวกับภาพพ้ืนที่เดียวกับภาพ
rol)

าพของภาพถายทางอากาศเชิงเลของภาพถายทางอากาศเชิงเลข

ังแสดงตามผังงานในรูปที่ งแสดงตามผังงานในรูปที่ 5 ตอไปน้ีตอไปน



มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมิศาสตรพื้นฐาน (FGDS) ช้ันขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ 12-22 

Draft 3.3 – 14 ก.พ. 2556 โครงการศึกษาจดัทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS 

 

            

  
ขอมูลฟลมภาพถายทางอากาศและคําอธิบาย

ขอมูล     
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)   

            

  
ขั้นตอนการทําแผนท่ีภาพถายทางอากาศจาก

ภาพถายชนิดฟลม     
ขั้นตอนการทําแผนท่ีภาพถายทางอากาศจากกลอง

ถายภาพเชิงเลข   

รูปที ่5 ผังขั้นตอนการสํารวจจัดทําขอมูลแผนท่ีภาพถายทางอากาศ 

10.1 การบินถายภาพ 

การวางแผนการบินถายภาพตองบินถายในชวงเวลาฤดูหนาว และมุมสูงดวงอาทิตยไมนอยกวา 33 องศา
เหนือเสนขอบฟา ทั้งนี้ตองมีการติดตามสภาพอากาศไมใหมีหมอก ฝุน ควัน เมฆ หรืออ่ืนๆในชวงเวลาของการบิน
ถายภาพ โดยควรกําหนดใหกึ่งกรอบเวลาของการบินถายภาพเปนเวลาดวงอาทิตยเที่ยงวัน ทั้งนี้สามารถตรวจสอบ
คํานวณเวลาและตําแหนงมุมสูงของดวงอาทิตยไดจากเวบไซด http://aa.usno.navy.mil กรณีที่มีหมอก ควัน 
เมฆ หรืออ่ืนใด บดบังทัศนวิสัยในการถายภาพยอมใหไดไมเกิน 5% ของพ้ืนที่ภาพถายทางอากาศแตละใบ การบิน
ถายภาพใหมีสวนซอน (overlap) 60% และสวนเกย (sidelap) 30% หรือตามคําแนะนํากรมแผนที่ทหาร 
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10.2 ความละเอียดจุดภาพขอมูลแผนท่ีภาพถายทางอากาศ (Orthophoto resolution) 

ความละเอียดจุดภาพของผลลัพธขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ จะกําหนดเปนคาของขนาดจุดภาพ 
(pixel) เปนระยะบนพ้ืนดิน เรียกวา Ground Sample Distance (GSD) ดังตารางท่ี 13 ตอไปน้ี 

 
ตารางที่ 13 ขอกําหนดความละเอียดจุดภาพท่ีมาตราสวนตาง ๆ 

แผนที่ภาพถายทางอากาศ 

มาตราสวน ระยะบนพ้ืนดิน (GSD) (เมตร) 

1: 4,000 0.50 

1: 10,000 1.25 

1: 25,000 3.13 

1: 50,000 6.25 

10.3 กําลังขยายของภาพถายท่ีใชในการผลิตแผนที่ภาพถายทางอากาศ (Photo scale enlargement) 

การกําหนดเลือกมาตราสวนภาพถายทางอากาศทั้งในสวนของการกราดภาพถายและภาพถายเชิงเลข 
เพ่ือใชในการผลิตแผนที่ภาพถายทางอากาศในแตละมาตราสวน จะตองเลือกใชไมมากกวาจํานวนเทาของมาตรา
สวนแผนที่ภาพถายทางอากาศ คือ สําหรับคลาส 1 ไมเกิน 6 เทา คลาส 2 อยูระหวาง 7 ถึง 8 เทา และคลาส 3 
อยูระหวาง 9 ถึง 10 เทา ซึ่งสามารถสรุปไดดังตารางที่ 14 ตอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 14 ขอกําหนดมาตราสวนภาพถายทางอากาศท่ีใชเปนแหลงขอมูล 

มาตราสวน 
แผนที่ภาพถาย
ทางอากาศ 

ระยะบน
พื้นดิน 
(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 โดยกรมแผนท่ี

ทหาร ดังนั้นมาตราสวน 1:50,000 จึงเปนมาตราสวนท่ีสามารถใชไดกับการผลิตแผนที่ภาพถายทางอากาศมาตรา
สวน 1:10,000 1:25,000 และ 1:50,000 ตามตารางขางตน โดยมีขอหามวา 

การผลิตแผนท่ีภาพถายทางอากาศในคลาสที่ต่ํากวา จะไมสามารถนําไปใชขยายเพ่ือเปนแผนที่ภาพถาย
ทางอากาศในคลาสที่สูงกวาหรือมาตราสวนใหญ ถึงแมจะใชภาพถายทางอากาศมาตราสวนเดียวกัน เชน ในการ
ผลิตแผนที่ภาพถายทางอากาศมาตราสวน 1:10,000 กรณีใชภาพถายทางอากาศมาตราสวน 1:20,000 ซึ่งเปนการ
ขยาย 2 เทา จัดเปนการทําแผนที่ภาพถายทางอากาศมาตราสวน 1:10,000 ในระดับคลาส 1 แผนท่ีภาพถายทาง
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อากาศดังกลาวไมสามารถนําไปขยายเปนมาตราสวน 1:4,000 คลาส 1 ได เนื่องจากข้ันตอนการผลิตมีเงื่อนไขที่
แตกตางกันในรายละเอียด เชน คาระยะบนพ้ืนดินทีม่าตราสวน 1:10,000 หยาบกวามาตราสวน 1:4,000 จึงทําให
คาความถูกตองดอยกวามาตราสวน 1:4,000 เปนตน 

10.4 การกราดภาพถายทางอากาศ (Photo scanning) 
1) การกราดตองกราดจากแผนฟลมท่ีไดจากการผลิตจากตนฉบับครั้งแรกหรือครั้งท่ีสองเทานั้น 
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) ตองต้ังเต็มชวงต้ังแต 0 ถึง 255 ของระดับสีเทา 
8) สําหรับภาพขาวดํา (panchromatic images) ตองเปนระดับสีเทาแบบ 8 บิท และภาพสีเปนระดับสี 

RGB แบบ 24 บิทในรูปแบบ TIFF 
9) ภาพที่กราดไดตองปรากฏขอมูลท่ีเก่ียวของตามขอบภาพและจุดดัชนี (fiducial marks) ครบถวน 
10) การกราดภาพตองไมมีการใชเทคนิคใด ๆ ทําใหภาพท่ีกราดไดไมเหมือนตนฉบับ 

10.5 ความละเอียดจุดภาพของการกราดภาพ (Scanning resolution) 

เปนการกําหนดความละเอียดของการกราดภาพถายตนฉบับ โดยกําหนดเปนคามากท่ีสุดท่ียอมไดในการ
กราดภาพจากเคร่ืองกราดฟลมชนิดสําหรับงานโฟโตแกรมโดยใชกับภาพถายทางอากาศท่ีชวงมาตราสวนตาง ๆ 
ของแตละคลาสตามตารางในหัวขอ 10.3 ความละเอียดของการกราดกําหนดหนวยเปนไมครอน ดังแสดงตารางที่ 
15 ตอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 15  ขอกําหนดความละเอียดจุดภาพของการกราดภาพ 

มาตราสวน แผนที่ภาพถายทาง
อากาศ 

ระยะบนพ้ืนดิน 
(เมตร) 

 ความละเอียดจุดภาพของการกราดภาพ (ไมครอน) 
คลาส 1 คลาส 2 คลาส 3 

ไมมากกวา ไมมากกวา 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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etric scanner)c sca

นาย
ภาพ ภาพ (pixel)(pixel) ที่ความละเอียดของกาามละเอียดของก

ถึง ถง 255 255 ของระดับสีเทาของระดับสี
) ตองเปนระดับสีเทาแบบ ตองเปนระดับสีเทาแบบ 8 8 บิท แบิท 

ที่เก่ียวของตามขอบภาพและจุดดัชนี ยวของตามขอบภาพและจุดดั
ชเทคนิคใด ๆ ทําใหภาพท่ีกราดไดไใด ๆ ทําใหภาพท่ีกราดไดไ

องการกราดภาพ องการกราดภาพ (Scanning can re

นดความละเอียดของการกราดภาพถดความละเอียดของการกราดภา
รื่องกราดฟลมชนิดสําหรับงานโฟโรื่องกราดฟลมชนิดสําหรับงานโ

ลาสตามตารางในหัวขอ ามตารางในห 10.3 0.3 ควาควา
ไปนี้ปนี้

ตารางท่ี 1ตารางท่ี 15  ขอกําหนดหนดควา
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10.6 การเลือกจุดบังคับภาพถาย (Photo control point) 

10.6.1 ประเภทของจุดบังคับภาพถาย 

จุดบังคับภาพถายแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 
1) จุดบังคับภาพถายภาคพ้ืนดิน (Ground Control Point, GCP) คือ จุดท่ีทราบคาพิกัดพ้ืนดินทั้ง

ทางราบและ/หรือทางด่ิง ใชสําหรับการขยายหมุดบังคับภาพถายดวยวิธีขยายจุดบังคับภาพถาย 
(aerial triangulation) ที่สามารถระบุตําแหนงชี้ชัดไดตรงกันบนภาพถายทางอากาศ (well 
defined point) คาพิกัดไดจากการสํารวจรังวัดภาคสนาม (ground survey) และควรเปน
ตําแหนงที่อยูในบริเวณพ้ืนท่ีราบจัดได 3 ประเภท คือ 
- จุดบังคับภาพถายภาคพ้ืนดิน 3 มิติ (x, y, h) (full ground control point) 
- จุดบังคับภาพถายภาคพ้ืนดินทางราบ (x, y) (horizontal ground control point) 
- จุดบังคับภาพถายภาคพ้ืนดินทางดิ่ง (h) (vertical ground control point) 

2) จุดผานภาพถาย (pass point) คือ จุดบังคับภาพถายที่ตองการทราบคาพิกัด 3 มิติ เปนจุดชี้ชัด 
(well defined point) และควรเปนตําแหนงที่อยูในบริเวณพ้ืนที่ราบซ่ึงไดจากการทําขาย
สามเหลี่ยมทางอากาศ โดยเปนจุดที่ปรากฏบนสวนซอนของภาพคูซอนในแนวบินเดียวกัน 

3) จุดโยงยึดภาพถาย (tie point) คือ จุดบังคับภาพถายที่ตองการทราบคาพิกัด 3 มิติ เปนจุดชี้ชัด 
(well defined point) และควรเปนตําแหนงท่ีอยูในบริเวณพ้ืนที่ราบซึ่งไดจากการขยายจุด
บังคับภาพถาย โดยเปนจุดที่ปรากฏบนสวนเกยของภาพคนละแนวบิน 

10.6.2 การวางตําแหนงจุดบังคับภาพถายภาคพ้ืนดิน 

การเลือกตําแหนงจุดบังคับภาพถายภาคพ้ืนดินของบล็อกภาพถายสําหรับการขยายจุดบังคับ
ภาพถาย จะอางอิงตามมาตรฐานความถูกตองตามคลาสของชั้นงาน โดยกําหนดระยะความหางของการ
วางตําแหนงจุดบังคับทางราบและทางด่ิงเปนระยะฐานของรูปจําลองสามมิติ (bridging distance) เปน
ระยะหางที่ยอมใหได ดังตารางท่ี 16 ตอไปน้ี 

 
ตารางท่ี 16  ขอกําหนดระยะฐานของรูปจําลองสามมิติ 

คลาส
แผนที่ 

คายอมรับของระยะฐานของรูปจําลองสามมิติ (คิดจากรูปจําลองสามมิติ)  
คาสูงสุดของระยะหางของจุดบังคับภาพถาย

ภาคพ้ืนดินทางราบ 
คาสูงสุดของระยะหางของจุดบังคับภาพถาย

ภาคพ้ืนดินทางดิ่ง 
1 4 3 
2 5 4 
3 6 5 

การวางตําแหนงจุดบังคับภาพถายภาคพ้ืนดินในการขยายจุดบังคับภาพถาย มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) ที่มุมบล็อกภาพถายทุกมุม มีตําแหนงจุดบังคับภาพถายภาคพ้ืนดิน 3 มิติ  
2) ขอบบล็อกตามแนวบิน มีตําแหนงจุดบังคับภาพถายภาคพ้ืนดินทางราบและทางด่ิง หรือ 3 มิติ 

ตามเงื่อนไขคลาสของชั้นงาน 
3) ภายในบล็อกภาพถายทางอากาศตองมีจุดบังคับภาพถายภาคพ้ืนดินทางราบ 1 จุด และทางด่ิง 2 

จุด หรือ 3 มิติ 3 จุด เปนอยางนอย บริเวณก่ึงกลางบล็อกภาพถายทางอากาศ 
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ะควรเปนควรเปน
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 control point)ontrol poin
ตองการทราบคาพิกัด องการทราบคาพิกัด 33 มิติ เปนจุด

ทอยูในบริเวณพ้ืนที่ราบซ่ึงไดจากกยูในบริเวณพ้ืนที่ราบซ่ึงไดจ
นสวนซอนของภาพคูซอนในแนวบินนสวนซอนของภาพคูซอนในแนวบิน

บังคับภาพถายที่ตองการทราบคาพิคับภาพถายที่ตองการทราบคา
ควรเปนตําแหนงที่อยูตําแหนงที่อยูในบริเวณพ้ืนทีในบริเวณพ้ืนท

ปรากฏรากฏบนสวนเกยของภาพคนละบนสวนเกยของภาพคน

ดบังคับภาพถายภาคพ้ืนดินดบังคับภาพถายภาคพ้ืนดิน
ตําแหนงจุดบังคับภาพถายภาคพ้ืนแหนงจุดบังคับภาพถาย

อางอิงตามมาตรฐานความถูกตองตาอางอิงตามมาตรฐานความถูกตอง
แหนงจุดบังคับทางราบและทางด่ิงเปหนงจุดบังคับทางราบและทางด่ิ

ยะหางที่ยอมใหได ดังตารางยะหางที่ยอมใหได ดังตารางที่ ที่ 116

ตารางท่ี 1ตารางท่ี 166 ขอกําหนดระยะฐานขอกําหนดระยะฐาน
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4) ภายในบล็อกภาพถายทางอากาศมีจุดบังคับภาพถายภาคพ้ืนดินทางราบตามแนวบินทุกแนวบินที่
หางกันไมเกินสองเทาของระยะฐานของรูปจําลองสามมิติของจุดบังคับภาพถายภาคพ้ืนดินทาง
ราบท่ีกําหนดตามเงื่อนไขคลาสของชั้นงาน 

5) ภายในบล็อกภาพถายทางอากาศมีจุดบังคับภาพถายภาคพ้ืนดินทางด่ิงตามแนวบินทุกแนวบินท่ี
หางกันไมเกินสองเทาของ ระยะฐานของรูปจําลองสามมิติของจุดบังคับภาพถายภาคพ้ืนดินทาง
ดิ่งท่ีกําหนดตามเงื่อนไขคลาสของชั้นงาน 

10.6.3 การวางตําแหนงจุดผานและจุดโยงยึดภาพถาย 

การวางตําแหนงจุดผานและจุดโยงยึดภาพถายตองวางใหอยูในบริเวณใกลจุดมุขยสําคัญ 
(principal point) ใหมากท่ีสุด เพ่ือใหสามารถปรากฏบนภาพถายทางอากาศไดหลายใบโดยตองเปนจุดชี้
ชัด (well defined point) และควรเปนตําแหนงที่อยูในบรเิวณพ้ืนที่ราบ 

10.7 การรังวัดพิกัดจุดบังคับภาพถายภาคพ้ืนดิน 

การรังวัดคาพิกัดจุดบังคับภาพถายภาคพ้ืนดิน 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 ความเพ้ียนของเลนสตามแนวรัศมีและแนว
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) และขอมูลระดับความสูงของแนวเสนที่มีการเปล่ียนแปลงลักษณะภูมิ
ประเทศ (breaklines) ทีละคูภาพสามมิติ (stereo pairs) หรือ แบบจําลอง (model) การสรางแบบจําลองภูมิ
ประเทศตองสรางดวยวิธี TIN ที่บูรณาการขอมูล breaklines ดวยเทานั้น 

10.9.1 การควบคุมคุณภาพแบบจําลองขอมูลระดับความสูงภูมิประเทศ (DTM) 

ความหนาแนนของการวัดขอมูลจุดระดับความสูง ใหพิจารณาจากมาตราสวนของแผนท่ีภาพถาย
ทางอากาศท่ีตองการ โดยพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศแบบพ้ืนที่ราบ ไดดังนี้ 
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1) ถามีการขยายภาพไมเกิน 3 เทา ใหวัดจุดระดับความสูงทุก 4-8 มิลลิเมตรที่มาตราสวนแผนท่ี
ภาพถายทางอากาศ 

2) ถามีการขยายภาพระหวาง 3-8 เทา ใหวัดจุดระดับความสูงทุก 8-16 มิลลิเมตรท่ีมาตราสวนแผนท่ี
ภาพถายทางอากาศ 

3) ถามีการขยายภาพมากกวา 8 เทา ใหวัดจุดระดับความสูงทุก 12-24 มิลลิเมตรที่มาตราสวนแผนท่ี
ภาพถายทางอากาศ 

4) กรณีท่ีพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่เปนพื้นที่ภูเขา หรือมีการเปล่ียนแปลงความลาดชันอยางเห็น
ไดชัด จะตองวัดจุดระดับความสูงใหหนาแนนหรือมีความถ่ีมากข้ึน 

5) การวัดแนวเสนที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศ (breaklines) ตองทําการวัดบนแบบจําลอง
สามมิติ เสนเหลานี้ไดแก ทางน้ําไหล แนวสันเขา ขอบทาง ขอบแหลงน้ํา ขอบอาคาร เปนตน 

6) ใหมีการตรวจสอบแกไขความถูกตองแบบจําลองจุดระดับความสูงดวยการสรางแบบจําลองภูมิ
ประเทศแบบโครงขายสามเหล่ียม (TIN) ทาบกับแบบจําลองสามมิติบนสถานีงานโฟโตแกรมมิตรี 

10.10 การดัดแกภาพถาย (Orthorectified) 

การดัดแกขอมูลภาพถายทางอากาศเชิงเลขเพ่ือสรางแผนที่ภาพถายทางอากาศแตละรูป พ้ืนที่ขอมูลภาพ
ที่จะนําไปใชในการตอภาพเพ่ือประกอบข้ึนเปนแผนที่ภาพถายทางอากาศตองใชบริเวณสวนกลางของภาพ 
(effective area) คือ ตามแนวบินหรือสวนซอนใหใชไดเทากับระยะครึ่งหนึ่งของระยะระหวางจุดมุขยสําคัญ 
(principal point) และจุดมุขยสําคัญสังยุค (conjugated principal point) และตั้งฉากกับแนวบินหรือสวนเกย
ใหใชไดเทากับระยะขนาดภาพครึ่งหน่ึงลบดวยระยะครึ่งหนึ่งของสวนเกย แผนท่ีภาพถายทางอากาศท่ีไดตองมีคา
พิกัด UTM ตามท่ีกําหนด 

10.11 การตอภาพ (Mosaicing) 

การตอภาพท่ีผานการดัดแกเปนแผนที่ภาพถายทางอากาศตองเลือกใชเฉพาะสวนกลางของภาพ 
(effective area) โดยการตอภาพจะตองไมเปนรอยตอที่สังเกตเห็นไดชัด มีการเกลี่ยโทนสีและความสวางของภาพ
ที่ตอกันอยางกลมกลืน ขนาดของแผนท่ีภาพถายทางอากาศใหเปนไปตามมาตรฐานขนาดระวางของแตละมาตรา
สวน 
 
 

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

สามารถดําเนินการเฉพาะพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด 
 
 

12. การนําเสนอถายทอดขอมูล (Portrayal) 
 
ไมมีขอกําหนดในสวนนี้ 

งเห็น

บนแบบจําลองบจําลอง
อาคาร เปนตนร เปน

วยการสรางแบบจําลองภูมิวยการสรางแบบจําลองภูมิ
ิบนสถานีนสถานีงานโฟโตแกรมมิตรีงานโฟโตแกรมมิตรี

แผนท่ีภาพถายทางอากาศแตละรูป แผนท่ีภาพถายทางอากาศแตละรูป 
ภาพถายทางอากาศตองใชบริเวณาพถายทางอากาศตองใชบริเ

นใหใชไดเทากับระยะครึ่งหนึ่งของรดเทากับระยะครึ่งหนึ่งของ
conjugated principal point) onjugated principal point

ลบดวยระยะครึ่งหนึ่งของสวนเกย ะยะคร่ึงหนึ่งของสวนเกย 

osaicing)osaicing)

าพที่ผานการดัดแกเปนแผนที่ภาพที่ผานการดัดแกเปนแผน
area) โดยการตอภาพจะตองไมเปนโดยการตอภาพจะตองไมเป

นอยางกลมกลืน ขนาดของแผนท่ีภนอยางกลมกลืน ขนาดของ
สวนสว

11. 11. การบํารุงรการบํา
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มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ช้ันขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก 13-1 

Draft 3.4 – 14 ก.พ. 2556 โครงการศึกษาจดัทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS 

1. บทนํา (Introduction) 
 
มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data Set, FGDS) ชั้น

ขอมูลภาพถายจากดาวเทียมฉบับนี้ เปนหนึ่งในชุดมาตรฐานขอกําหนดชุดขอมูล FGDS ของประเทศไทย ซึ่งไดถูก
จัดทําขึ้นภายใตโครงการศึกษาเพ่ือจัดทําขอกําหนดของมาตรฐานดานโครงสราง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของ
ชั้นขอมูลภูมิศาสตรพ้ืนฐาน (FGDS) ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
โดยมีศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนที่ปรึกษาดําเนินงาน 

โครงสรางเนื้อหาของมาตรฐานฉบับนี้ ประกอบดวยขอกําหนดลักษณะเฉพาะ (characteristics) ดานตาง 
ๆ ของชั้นขอมูลภาพถายจากดาวเทียมในฐานะของขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศ โดย
โครงสรางหัวขอของขอกําหนดจะเปนไปตามกรอบหลักการของเอกสารขอกําหนดผลิตภัณฑขอมูล (data 
product specifications) ที่กําหนดในมาตรฐานระหวางประเทศ  ISO19131 Geographic information – 
Data product specifications โดยไดมีการศึกษามาตรฐานแผนท่ีภูมิประเทศในตางประเทศ และวิธีการผลิตที่ได
ดําเนินการในประเทศไทยมาเปนกรอบแนวในการพัฒนามาตรฐาน โดยอาศัยวิธีการทําการดัดแกภาพถายจาก
ดาวเทียม อางอิงมาตราสวน 1:4,000 1:10,000 1:25,000 และ 1: 50,000  โดยขอกําหนดมาตรฐานน้ีอางอิงตาม
มาตรฐาน FGDC และการปฎิบัติงานของหนวยงานในประเทศไทย 

จากแนวคิดและหลักการของขอมูล FGDS ที่จะตองเปนขอมูลอางอิงทางตําแหนงสําหรับการสํารวจ
จัดสรางชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ ดังนั้นขอมูล FGDS ชั้นขอมูลภาพถายจากดาวเทียม จะตองมีคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน มีคาพิกัดบนระบบอางอิง และในระบบพิกัดที่เปนมาตรฐานของประเทศ และจะตองมีความ
ถูกตองทางตําแหนงตามเกณฑมาตรฐานแผนที่ โดยจะตองผานกระบวนการดัดแก (rectification) เปนอยางนอย 
ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในความหมายของช้ันขอมูล FGDS แผนท่ีภาพถายจากดาวเทียมนี้ จึงจะเรียกชื่อชั้น
ขอมูลนี้เปน “ชั้นขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก” ตลอดในมาตรฐานนี้ 

 

2. ภาพรวม (Overview) ของมาตรฐานขอกําหนดช้ันขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก 
มาตรฐานขอมูล FGDS ชั้นขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก ฉบับนี้ประกอบไปดวยมาตรฐานของขอมูลที่

นํามาใชในการกระบวนการดัดแกภาพถายจากดาวเทียม ความถูกตองของขอมูลภาพดาวเทียมดัดแกตามมาตรา
สวนหลักตาง ๆ ของประเทศไทย นอกไปจากน้ีมาตรฐานของขอมูลและวิธีการตาง ๆ ที่นํามาใชในมาตรฐานฉบับนี้
บางสวนสามารถหารายละเอียดไดในเอกสารมาตรฐานอ่ืน ๆ 

2.1 ขอสนเทศเกี่ยวกับขอกําหนดช้ันขอมูล FGDS นี้ 
ชื่อขอกําหนด : ขอกําหนดของมาตรฐานขอมูล FGDS ชั้นขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก 
วันที่จัดทําและเผยแพรขอกําหนดนี้ : วันที่รายงานฉบับสมบูรณและรางมาตรฐานไดรับการตรวจรับจาก สทอภ. 
/ วันที่มีการนําไปประกาศใชเปนมาตรฐานฯ 
ผูรับผิดชอบในการจัดทําขอกําหนดฉบับนี้ : คณะที่ปรึกษาฯ คณะทํางานกลุมยอยประสานงานการจัดทํา
มาตรฐานฯ กลุมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศแหงชาติ สทอภ. 
หัวขอของช้ันขอมูลภูมิศาสตรในมาตรฐานนี้ :  imageryBaseMapsEarthCover 

GISTDA©2013 s) ดานตาง ดานตาง 
องประเทศองประเทศ โดยโดย

ลตภัณฑณฑขอมูลขอ (data 
eographic information eographic information ––

ในตางประเทศ และวิธีการผลิตที่ไดงประเทศ และวิธีการผลิต
ยอาศัยวิธีการทํายอาศัยวิธีการทํ การดัดแกดัดแ ภาพถ

50,000  00 โดยขอกําหนดขอกําหนดมาตรฐานนีมาตรฐ
ศไทยศไทย

ที่จะตองเปนขอมูลอางอิงทางตําแะตองเปนขอมูลอางอิงทางตําแ
FGDS ชั้นชั้ ขอมูลภาพถายขอมูลภาพถายจากากดา

ง และละในในระบบพิกัดที่เปนมาตรฐาระบบพิกัดที่เปนมาตร
ฐานแผนที่ โดยจโดยจะตองผานกระบวนะตองผานกระบวน

นความหมายของชั้นขอมูล ความหมายของชั้นขอมูล FGDS DS
พดาวเทียมดัดแกพดาวเทีย ” ตลอดในมาตรฐตลอดในม

(Overview)Overview ของมาตรฐานขมาตรฐานข
มาตรฐานขอมูล มาตรฐาน FGDS FGDS ชั้นขอมู

มาใชในการกระบวนการชในการกระบวน ดัดแกดแกภ
สวนหลักตางสวนหลักตาง ๆๆ ของประเทศไทของประ
บางสวนสามารถหารายละงสวนสามารถหารายล

2.1 2.1 ขอสนเทศเขอสนเท
ชื่อขอกํชื่อขอGัั
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2.2 นิยามศัพท 
ไดมีการกําหนดนิยามศัพทที่สําคัญสําหรับมาตรฐาน FGDS ชั้นขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก ไวดังตารางที่ 1 

ตอไปน้ี  

ตารางท่ี 1 คํานิยามศัพทขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก 

คําศัพท นิยามศัพท 
ขอมูลภาพถายดาวเทียมดัดแก ภาพราสเตอรของขอมูลภาพถายจากดาวเทียมที่ผานการกระบวนการดัด

แกทางดานตําแหนง (geometric rectification)  แลว  
แบบจําลองความสูงเชิงเลข (Digital 
Elevation Model, DEM) 

ขอมูลจุดความสูงเชิงเลขที่อธิบายคาระดับความสูงของพ้ืนผิวภูมิประเทศ 
มักจัดเก็บในรูปแบบขอมูลราสเตอรกริด 

แผนที่ภาพถาย (Orthorectified 
Image) 

ภาพถายที่ผานกระบวนการดัดแก (rectification) ความเพ้ียนของ
ตําแหนงที่เกิดจากการถายภาพเอียง (tilted) และท่ีเกิดจากคาแตกตาง
ความสูงของภูมิประเทศ (relief displacement) แลว 

ระยะบนพ้ืนดิน (Ground Sample 
Distance, GSD) 

คาความละเอียดของจุดภาพ (pixel) โดยแสดงเปนคาระยะทางบนพ้ืนดิน 
ระหวางจุดภาพที่อยูติดกัน เปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

2.3 อักษรยอ 

คํายอที่สําคัญ สําหรับมาตรฐาน FGDS ชั้นขอมูลแผนท่ีภาพดาวเทียมดัดแก อธิบายความหมายไวใน
ตารางท่ี 2 ตอไปน้ี  

ตารางท่ี 2 ความหมายของอักษรยอในมาตรฐานขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก 

อักษรยอ ความหมาย 
ASPRS American Society for Photogrammetry and Remote Sensing 
EPSG European Petroleum Survey Group 
FGDC Federal Geographic Data Committee 
GSD Ground Sampling Distance  
NSSDA National Standard for Spatial Data Accuracy 
RPC Rational Polynomial Coefficient 

2.4 บทคัดยอ 
มาตรฐานฉบับนี้เปนมาตรฐานขอมูลภาพดาวเทียมดัดแกเพ่ือใชงานตามมาตราสวนแผนท่ีหลักของ

ประเทศไทย ทั้งนี้ในมาตรฐานน้ีจะเนนไปท่ีลักษณะเฉพาะของขอมูลภาพดาวเทียมดัดแกที่เปนขอมูล FGDS ของ
ประเทศไทย กระบวนการดัดแกภาพถายดาวเทียม (rectification) เพ่ือแกคาคลาดเคลื่อนตางๆของขอมูลและทํา
ใหขอมูลอยูในระบบพิกัดอางอิงที่ถูกตอง สามารถนําไปใชงานรวมกับขอมูลอ่ืนๆอันเปนมาตรฐานของประเทศได  
นอกไปจากน้ีมาตรฐานยังไดกําหนดคาความถูกตองทางตําแหนงของขอมูลภายหลังจากการดัดแกคาใหเปนไปตาม
ชั้นความถูกตองของงานตามมาตรฐานสากล รวมไปถึงขอกําหนดตาง  ๆ เพ่ือใหขอมูลผลลัพธออกมาไดตาม
มาตรฐานอีกดวย 
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นผิวภูมิปประเทศ ระเทศ 

on) ความเพ้ียนของมเพ้ียนข
ted) d) และและที่เกิดจากที่เกิ คาแตกตางแตก

splacement)splacemen แลวลว
(pixel) ixel โดยแสดงเปนคาระยะทางบโดยแสดงเปนคาระย

ดกัน ดกน เปนสี่เหลี่ยมจัตุรัสเปนสี่เหลี่ยมจัตุ
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DS S ชั้นขอมูลชั้นขอมูลแผนที่แผนที่ภาพภาพดาวเทียดาว
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ความหมายมหมายDDDA
American Serica

TDDDA
EuropEurop

GSD
NSSDANSSDA
RPCPC

GIS2.4 บทคัดยอ2.4 บทคัดย
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3. ขอบเขตของขอกําหนด (Specification scopes) 
 

มาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลภาพดาวเทียมดัดแกฉบับนี้จะใชอธิบายลักษณะเฉพาะของ
ขอมูลดาวเทียมดัดแกที่จะสามารถใชเปนชุดขอมูล FGDS ในระดับมาตราสวนหลักของประเทศไทย และจะ
กลาวถึงแนวทางในการจัดทําภาพดาวเทียมดัดแกจากภาพถายจากดาวเทียม  ทั้งนี้จะพิจารณาเฉพาะขอมูลภาพ
ดาวเทยีมดัดแกที่มีคาสะทอนของพลังงานในชวงความยาวคล่ืนที่ตามองเห็นเทานั้น ไมนับรวมขอมูลจากชวงความ
ยาวคลื่นอ่ืน ๆ เชน Infrared และ Microwave 

มาตรฐานฉบับนี้กําหนดลักษณะเฉพาะของขอมูลภาพถายดาวเทียมดัดแก โดยเนนไปท่ีความถูกตองทาง
ตําแหนงของขอมูล ตามมาตราสวนหลักของประเทศ ทั้งนี้ มิไดกําหนดบังคับวิธีการในการดัดแกขอมูลภาพ
ดาวเทียม หากแตเพียงแนะนําการเลือกใชวิธีการท่ีเหมาะสม และขอท่ีตองระวังตาง ๆ นอกไปจากน้ียังสนับสนุน
ใหทํา orthorectifying ในกรณีที่มีขอมูลอื่น ๆ เพียงพอในการทํางาน 

 
 

4. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑขอมูล (Data product identification) 
 
สวนนี้เปนขอสนเทศพ้ืนฐานท่ีระบุจําแนกขอมูล FGDS ชั้นขอมูลภาพดาวเทียมดัดแกนี้ ซึ่งประกอบดวย

รายการลักษณะเฉพาะพ้ืนฐานของชั้นขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก ดังตารางท่ี 3 ตอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 3 ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับขอมูล FGDS ชั้นขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก 
ชื่อ (Title)  ขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก 
บทคัดยอ (Abstract)  ขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก หมายถึงขอมูลภาพถายจากดาวเทียมที่ผาน

กระบวนการดัดแกผลกระทบและคาคลาดเคล่ือนจากการโคจรของ
ดาวเทียมและความสูงของภูมิประเทศ  (Tilted and Relief 
Displacement) แลว และจัดเก็บในรูปแบบขอมูลราสเตอรที่มีขอมูลเชิง
ตําแหนงที่อางอิงกับระบบพิกัดโลกเรียบรอยแลว  

กลุมประเภทของขอมูล  
(Topic Category)  

 imageryBaseMapsEarthCover 

คําอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร 
(Geographic Description)  

ทั่วประเทศ 

ชื่ออ่ืน (alternate title)   
วัตถุประสงค (purpose)  มาตรฐานนี้สําหรับการผลิตขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก เพ่ือใชเปนขอมูล

ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทย โดยขอมูลภาพดาวเทียมดัดแกนี้
จะสามารถนําไปใชเปนขอมูลแผนที่ฐานเพื่ออางอิงตําแหนงในการสํารวจ
จัดทําขอมูลภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ รวมทั้งอาจนําไปแปลความหมายให
ทราบประเภทสิ่งปกคลุมดินและการใชประโยชนที่ดินดวย 

ชนิดของการนําเสนอเชิงปริภูมิ  
(Spatial Representation 
Type)  

ราสเตอร 

GISTDA©2013 ถูกตองทางกตองทาง
ดัดแกขอมูลภาพดัดแกขอมูลภาพ

กไปจากนี้ยังสนับสนุนจากนี้ยังสนับสนุ

t identification)entification)

ล FGDS GDS ชั้นชันขอมูลขอมลภาพดาวเทียมดภาพดาวเทียม
าวเทียมดัดแกดัดแก ดังตารางดังตารางที่ที่ 33 ตอไปนีตอไป

มูล FGDS ชั้นขอมูลชั้นขอมูลภาพดาวเทียมภาพดาวเทียม
ขอมูลขอมูลภาพดาวเทียมดัดแกภาพดาวเทียมดัดแก

DDDA©
DDTDAขอมูลภาพดาวเทียมลภาพดาว
กระบวนการดัวนการดั
ดาวเทียดาวเทีย
DisDiDDA

TD
กลุมประเภทของขอมูล กลุมประเภทของขอมูล
(Topic Category) Topic Category) ST

Gคําอธิบายขอบเขคําอธิบายขอบเข
(GeograpGeograpGGISGชื่ออ่ืนชื่ออืGGGGGG
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ตารางท่ี 3 ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับขอมูล FGDS ชั้นขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก 
ความละเอียดเชิงพื้นที่ (spatial 
resolution)  

กําหนดโดย ระยะบนพ้ืนดิน (Ground Sampling Distance, GSD) ดังนี้ 

มาตราสวน 1:4,000 จะมีระยะบนพื้นดิน (GSD)   0.5 เมตร 

มาตราสวน 1:10,000 จะมีระยะบนพ้ืนดิน (GSD)  1.25 เมตร 

มาตราสวน 1:25,000 จะมีระยะบนพ้ืนดิน (GSD)  3.13 เมตร 

มาตราสวน 1:50,000 จะมีระยะบนพ้ืนดิน (GSD)  6.25 เมตร 

มาตราสวน 1:250,000 จะมีระยะบนพ้ืนดิน (GSD)  31.25 เมตร 
 
 

5. เน้ือหาและโครงสรางของขอมูล (Data content and structure) 

5.1 ความหมายในภาพรวม 

ภาพดาวเทียมดัดแกในรูปแบบ raster เปนกริดขนาดเทากันทั้งภาพเรียงกันตามแนวนอนเปนแถว (row) 
และเรียงกันในแนวตั้งเปนสดมภ (column) โดยที่จุดเริ่มตนของการนับลําดับที่แถวและสดมภของภาพเร่ิมจากมุม
บนซายสุดของภาพ ที่จุดภาพ (pixel) เริ่มตน (0,0) และนับตอเนื่องไปตามแนวนอนจากซายไปขวาและบนลงลาง
สําหรับแนวต้ัง และแนวนอน ตามลําดับ ทั้งนี้เมื่อประกอบกันทั้งหมดแลวภาพดาวเทียมดัดแกที่ไดจะตองออกมา
ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผาหรือสี่เหลี่ยมจตุรัสเทานั้น หากในตัวขอมูลไมเปนรูปสี่เหลี่ยมดังกลาวใหเพ่ิมเติมจุดภาพเพ่ือให
เต็มเปนรูปสี่เหลี่ยมตามที่กําหนด โดยใหคาของจุดภาพน้ัน ๆ เปน void หรือไมมีคา หรือ ศูนย เปนกรณี ๆ ไป 
และหากภาพเกิดจากการผสมของขอมูลหลายชวงความยาวคล่ืน หรือที่เรียกวา แบนด (band) หรือชองสัญญาณ 
(channel) ก็สามารถใหจัดเก็บขอมูลหลายแบนดดังกลาวรวมอยูในไฟล ๆ เดียวกันได 

5.2 รายละเอียดเนื้อหาขอมูลภาพดาวเทียมดดัแก 
เนื้อหาขอมูล (data content) ในชั้นขอมูลภาพดาวเทียมดัดแกประกอบดวยขอมูลในรูปแบบราสเตอร

สวนที่เปนขอมูลภาพ (image data) และสวนที่เปนขอมูลประกอบที่มิใชตัวภาพ (non-image data) แตเปน
ขอมูลอางอิงเชิงตําแหนง (spatial reference data) ใหกับขอมูลภาพ ดังนี้ 

5.2.1 ขอมูลภาพ (image data) 

1) เนื้อหาขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก Panchromatic 

กรณีขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก panchromatic คาขอมูลของแตละจุดภาพ (pixel) จะเปนคา
ความสวางของคาสะทอนพลังงานในชวงของความยาวชวงคล่ืนประมาณ 0.4-0.7 ไมครอนเมตร หรือ
ใกลเคียง  

2) เนื้อหาขอมูลภาพดาวเทียมดัดแกสี 

กรณีขอมูลภาพดาวเทียมดัดแกสี  ขอมูลจะประกอบไปดวยขอมูลราสเตอร 3 แบนดดังนี้ 

- แบนดสีน้ําเงิน มีคาขอมูลในแตละจุดภาพ เปนคาความสวางของจากคาสะทอนพลังงาน ในชวงของ
ความยาวชวงคลื่นประมาณ 0.4-0.5 ไมครอน หรือใกลเคียง 

- แบนดสีเขียว มีคาขอมูลในแตละจุดภาพ เปนคาความสวางของจากคาสะทอนพลังงาน ในชวงของ
ความยาวชวงคลื่นประมาณ 0.5-0.6 ไมครอน หรือใกลเคียง 
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ทั้งภาพเรียงกันตามแนวภาพเรียงกันตามแ นอนอนเปนแ

การนับลําดับที่แถวและสดมภารนับลําดับที่แถวและสดมภของภของ
บตอเนื่องไปตามแนวตอเนื่องไปตามแ นอนจากนอนจากซายซ

ระกอบกันทั้งหมดแลวบกันทั้งหมดแล ภาพดาวเทีภาพดาวเที
หากในตัวขอมูลไมเปนรูปสี่เหลี่ยมดัากในตัวขอมูลไมเปนรูปสี่เหลี

หคาของจุดภาพน้ันจุดภาพน้ัน ๆๆ เปน เปน void void 
ขอมูขอมูลหลายลหลา ชวงงความยาวความยา คลื่น หรือคลื่น 

ก็บขอมูลหลายแบนดดังกลาวบขอมูลหลายแบนดดังกล รวม

นื้อหาขอมูลนื้อหาขอมู ภาพดาวเทียมดัดแกพดาวเทียมดัดแ
นื้อหาขอมูลนื้อหาขอมู (data ata content) nt) ในชั้ในชั

ที่เปนขอมูลภาพ ปนขอมูลภ (image data) e da
ขอมูลอางอิงเชิงตําแหนง ขอมูลอางอิงเชิงตําแหนง (spatia

5.2.2.1 1 ขอมูลภาขอมูลภ
1) 1) เนื้อหาเ
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- แบนดสีแดง มีคาขอมูลในแตละจุดภาพ เปนคาความสวางของจากคาสะทอนพลังงาน ในชวงของ
ความยาวชวงคลื่นประมาณ 0.6-0.7 ไมครอน หรือใกลเคียง 

 

เนื้อหาขอมูล (data content) ในชั้นขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก สามารถพิจารณาไดวาประกอบไปดวย
รูปลักษณที่เปนจุดภาพ (pixel) ซึ่งมีคาขอมูลลักษณะประจําคือคาความสวางของคลื่นแสงสีขาว (กรณีภาพ 
panchromatic) หรือคาความสวางของแสงสีแดง เขียวและน้ําเงิน (กรณีภาพสี) ซึ่งอาจถือวาเปนขอมูลลักษณะ
ประจํา (panchromatic attribute) หลักของชั้นขอมูลนี้ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 ตอไปน้ี  

 
ตารางท่ี 4 รายการเนื้อหาขอมูลลักษณะประจําของจุดภาพในชุดขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก 

ชื่อ ชนิด คําอธิบาย การบังคับ หมายเหตุ 
pixelID Integer หมายเลขประจําจุดภาพ เปนหมายเลข

เฉพาะท่ีไมซ้ํากันในแตละไฟลขอมูล 
Mandatory  

R-band Integer คาความสวางของคล่ืนแสงสีแดง Conditional กรณีภาพสี 
G-band Integer คาความสวางของคล่ืนแสงสีเขียว Conditional กรณีภาพสี 
B-band Integer คาความสวางของคล่ืนแสงสีน้ําเงิน Conditional กรณีภาพสี 

greyScale Integer คาความสว างของค ล่ืนแสง สีขาว  (ค า
ระดับสีเทา) 

Conditional กรณีภาพ 
panchromatic 

5.2.2 ขอมูลประกอบท่ีมิใชตัวภาพ (non-image data) 

นอกจากเน้ือหาขอมูลภาพซึ่งเปนขอมูลหลักขางตนแลว ยังจําเปนตองมีเนื้อหาขอมูลประกอบซึ่ง
จําเปนสําหรับใชอางอิงในการใชงานและแสดงเน้ือหาขอมูลหลักดังกลาว โดยเปนขอมูลที่อธิบายระบบ
อางอิงเชิงพื้นที่ (spatial reference system) ของไฟลขอมูลจุดภาพ ในท่ีนี้จึงจะเรียกวาขอมูลอางอิงเชิง
พ้ืนที่ (Spatial reference data) ขอมูลนี้จะมีเพียง 1 ระเบียนขอมูล (data record) สําหรับแตละ
ไฟลขอมูลภาพ ขอมูลประเภทนี้เปนที่รูจักกันในชื่อ file header เนื้อหาของขอมูล spatial reference 
data นี้นั้นมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5 ตอไปน้ี 

 
ตารางท่ี 5 รายการขอมูลอางอิงเชิงพื้นที่ (Spatial reference data) ในชุดขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก 

ชื่อ ชนิด คําอธิบาย การบังคับ 
Domain / 
หมายเหตุ 

coordinateSystem Integer รหัสบอกระบบพิกัดอางอิงของ
ขอมูลภาพ 

Mandatory 1 = ระบบพิกัดทางยีออเดซี
2 = ระบบพิกัด UTM 47 
3 = ระบบพิกัด UTM 48 

horizontalDatum Integer รหัสพ้ืนหลักฐานอางอิงทางราบ Mandatory 1 = WGS 84 
2 = Indian 1975 

horizontalUnit Character
String 

หนวยคาพิกัดทางราบ Mandatory  

GISTDA©2013 313หมา1333atoryatory

000133
0

3
CConditionalondition กรณีภาพสีรณีภ

20001
20Conditionalnditional กรณีภากรณีภ222000

©20เงินเงิน Conditionalnditiona ก

©2©2©2000
©20

ลื่ นแสง สีขาว  (ค าแสงสีขาว  (ค า Conditionondition©2©2©2
A©©2©©ภาพ (nonon-image data)mage data)

หาขอมูลภาพซ่ึงเปนขอมูลหลักขางตหาขอมูลภาพซ่ึงเปนขอมูลหลักขางต
ชอางอิงในการใชงานและแสดงเน้ืออางอิงในการใชงานและแสด

นที นที (spatial reference system(spatial reference sys
(Spatial reference data) patial reference data) ขอมขอ

ไฟลขไฟลขอมูลภาพ ขอมูลประเภทนี้เปอมูลภาพ ขอมูลประเภทนี้เป
data d นี้นั้นมีรายละเอียดดังแนี้นั้นมีรายละเอียดดั

ตารางท่ี รางท่ี 5 รายการขอมูลรายการขอมู

GISGGGISชื่อGGISGcoordincoordiGGG
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ชื่อ ชนิด คําอธิบาย การบังคับ 
Domain / 
หมายเหตุ 

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

เมตร pixelSpacingY Float ระยะหางทาง Y ระหวางจุดภาพ Mandatory 
numberOfPixelX Integer จํานวนจุดภาพในแนวแกน X Mandatory  
numberOfPixelY Integer จํานวนจุดภาพในแนวแกน Y Mandatory  

 
รายละเอียดโครงสรางเนื้อหาของขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก สามารถนําเสนอในลักษณะ UML ไดดังรูปที่ 

1 ตอไปน้ี  
 

RectSatImage
+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 เนื้อหาขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก แสดงดวย UML ในแบบ Class diagram 

5.3 Feature Catalogue ของรายการขอมูลในชั้นขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก 
รายละเอียดเนื้อหาของขอมูลภูมิศาสตรในชั้นขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก สามารถถูกอธิบายในลักษณะ

ของ feature catalogue ตามมาตรฐาน ISO19110 ไดดังนี้ 
 
Name: ช้ันขอมูลภาพดาวเทียมดดัแก 
Scope: แผนท่ีฐาน 
Field of application: การอางอิงตําแหนงเพื่อการสํารวจและการทําแผนท่ี 
Version Number: 1.0 (โครงการจัดทําขอกําหนดของมาตรฐานโครงสราง เน้ือหา ลักษณะเฉพาะ คุณภาพ

ของชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน 
Version Date: 15-ส.ค.-55 
Definition source: มาตรฐาน FGDS 
Definition Type:   
Producer:  

GISTDA©2013 ude 
นิยม หรือยม หรือ33331333y 133

0000133
มารถนําเสนอในลักษณะ ารถนําเสนอในลักษณะ UML U ไดดั

DD
r

DTDA©2
A©2Spatial Refe

A©2
A©2

coordinateSyste
+horizontalDatu
+horizontalU
+xOriginA©

รูปที่รูปที 1 1 เนื้อหาขอมูลเนื้อหาขอมู

5.3 Feature Catalog3 Feature Catalog

รายละเอีราย
ของ ง featufeG
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Functional Language: XML 
Feature Type  
Name: OrthoSatellite 
Definition: ขอมูลจุดภาพของไฟลราสเตอรที่ใชบันทึกขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก 
Code: FGDS0801 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: pixelID, R-band, G-band, B-band, greyScale 
Feature Association Names:   
Subtype Of:  
Feature Attribute  
Name: pixelID 
Definition: คารหัสประจําจุดภาพ  
Code:   
Value Data Type: INTEGER 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute  
Name: R-band 
Definition: คาความสวางของคลื่นแสงสีแดง 
Code:   
Value Data Type: INTEGER 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: คา -9999 ใชสําหรับจุดภาพที่ไมใชเนื้อขอมูลภาพดาวเทียมดดัแก 
Feature Attribute  
Name: G-band 
Definition: คาความสวางของคลื่นแสงสีเขียว 
Code:   
Value Data Type: INTEGER 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: คา -9999 ใชสําหรับจุดภาพที่ไมใชเนื้อขอมูลภาพดาวเทียมดดัแก 
Feature Attribute  
Name: B-band 
Definition: คาความสวางของคลื่นแสงสีน้ําเงนิ 
Code:   
Value Data Type: INTEGER 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: คา -9999 ใชสําหรับจุดภาพที่ไมใชเนื้อขอมูลภาพดาวเทียมดดัแก 
Feature Attribute  
Name: greyScale 

GISTDA©2013 
งของคลื่นแสงสีแดงคลื่นแสงสีแ

NTEGERNTEGER

0 ("not enumerated”)0 ("not enumerated”)
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Definition: คาความสวางของคลื่นแสงสีขาว (ระดับสีเทา) 
Code:   
Value Data Type: INTEGER 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: คา -9999 ใชสําหรับจุดภาพที่ไมใชเนื้อขอมูลภาพดาวเทียมดดัแก 
Feature Type  
Name: SpatialReferenceData 
Definition: ขอมูลอางอิงเชิงตําแหนงประกอบการใชงานขอมูลภาพดาวเทียมดดัแก 
Code:  
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: coordinateSystem, horizontalDatum, horizontalUnit, xOrigin, yOrigin, 

pixelSpacingX, pixelSpacingY, numberOfPixelsX, numberOfPixelsY 
Subtype Of:  
Feature Attribute  
Name: coordinateSystem 
Definition: รหัสระบบพิกัดอางอิง 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain:  1 =geodetic coordinate; 2 = UTM zone 47; 3 = UTM zone 48 
Feature Attribute  
Name: horizontalDatum 
Definition: พื้นหลักฐานทางราบ 
Code:   
Value Data Type:  Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain:  1 = WGS 84; 2 = Indian 1975 
Feature Attribute  
Name: horizontalUnit 
Definition: หนวยของคาพิกัดทางราบ 
Code:   
Value Data Type:  CharacterString 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: xOrigin 
Definition: คาพิกัดทาง X ของจุดมุมลางซาย 
Code:   
Value Data Type: FLOAT 

GISTDA©2013 
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Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: yOrigin 
Definition: คาพิกัดทาง Y ของจุดมุมลางซาย 
Code:   
Value Data Type: FLOAT 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: pixelSpacingX 
Definition: ระยะหางระหวางจุดภาพทาง X 
Code:   
Value Data Type: FLOAT 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: pixelSpacingY 
Definition: ระยะหางระหวางจุดภาพทาง Y 
Code:   
Value Data Type: FLOAT 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: numberOfPixelsX 
Definition: จํานวนจุดภาพทาง X 
Code:   
Value Data Type: INTEGER 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: numberOfPixelsY 
Definition: จํานวนจุดภาพทาง Y 
Code:   
Value Data Type: INTEGER 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
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6. ระบบพิกัดอางอิง (Coordinate reference system) 
 
ระบบอางอิงเชิงพ้ืนที ่(spatial reference system) ของขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทยนั้น 

ใหใชเปน ระบบพิกัดอางอิง (coordinate reference system) โดยระบบพิกัดอางอิงแตละระบบจะประกอบดวย
องคประกอบ 2 สวนคือ  

- พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) ซึ่งเปนพ้ืนผิวอางอิงที่ใชในการคํานวณงานรังวัด  
- รูปแบบระบบพิกัด ซึ่งเปนรายละเอียดของการนิยามระบบแกนพิกัดอางอิง รายละเอียดนิยามคาพิกัด 

และระบบการฉายแผนที่ (map projection) ที่ใช 
การเลือกใชระบบพิกัดอางอิงจึงขึ้นกับพ้ืนหลักฐานฯ และรูปแบบของคาพิกัด และระบบพิกัดอางอิง

สําหรับชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทยทุกชั้นขอมูล รวมถึงชั้นขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก
นี้ สามารถเลือกกําหนดข้ึนจากพ้ืนหลักฐานทางยอีอเดซี และรูปแบบระบบพิกัด ดังตอไปน้ี 

6.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum) 
พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) หรือพ้ืนหลักฐานแผนท่ีที่ใชอางอิงสําหรับประเทศไทยมี 2 

พ้ืนหลักฐาน คือ WGS 84 และ พ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) 
WGS 84 เปนพ้ืนหลักฐานสากลท่ีจัดทําขึ้นโดย Defense Mapping Agency (DMA) หรือปจจุบันคือ  

National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใชเปนพื้นหลักฐานของดาวเทียม
ระบบ GPS รูปทรงรีมีคาพารามิเตอรดังน้ี 

Ellipsoid: "WGS 84" 
Semi-major axis (a) = 6378137.0 m. 
Flattening (f) = 1/298.257223563 
EPSG: 4326 

พ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) เปนพ้ืนหลักฐานทองถิ่นของประเทศไทย ที่จัดทําโดย
การทํางานรังวัดภาคพ้ืนดินดวยวิธีขายสามเหลี่ยมและงานวงรอบ รูปทรงรีมคีาพารามิเตอรดังนี้ 

SPHEROID: "Everest 1830 (1937 Adjustment)" 
Semi-major axis (a)   = 6377276.345 m. 
Flattening (f) = 1/300.8017 
EPSG: 4240 

การแปลงคาพิกัดระหวางพ้ืนหลักฐาน WGS84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ใชสมการตอไปนี้  

8.294
9.837
5.204

841975 WGSIndian
z
y
x

z
y
x

  หนวยเปนเมตร 

คาพิกัดฉาก (x, y, z) เปนคาพิกัดในรูปแบบระบบพิกัดฉากยึดติดโลก ซึ่งอธิบายไวในหัวขอตอไป 
อนึ่ง สมการแปลงคาพิกัดระหวางพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ขางตน 

กําหนดใหสําหรับใชในการแปลงคาพิกัดท่ียังมิไดผานการแปลงพ้ืนหลักฐานดวยวิธีการหรือสมการอ่ืนมาแลว
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ด และระบบพิกัดอางอิงระบบพิกัดอางอิง
ชั้นขอมูลชนขอมูลภาพพดาวเทียมดัดแกวเทียมดัดแก

ัด ดังตอไปน้ีตอไ

พ้ืนหลักฐานแผนท่ีที่ใชอางอิงสําหรัพ้ืนหลักฐานแผนท่ีที่ใชอางอิงสําหรั
พ.ศ. 2518 (2518 (Indian Ind 197519 ))

ําขึ้นโดย Defense Mapping AgDefense Mapping A
ncy (NGA)(NGA) ของประเทศสหรัฐอเมริของประเทศสหรัฐอเม

ดังนี

"WGS WGS 84"8
-major axis (a) = major axis 6378137.078137.0 m

Flattening (f) = Flattenin 1/298.2572231/298.2572
EPSG: E 43264326
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เทานั้น หากคาพิกัดไดผานการแปลงพ้ืนหลักฐานมาดวยวิธีการหรือสมการแบบอ่ืนมา ก็จะตองทําการแปลง
กลับไปท่ีพ้ืนหลักฐานต้ังตนดวยวิธีการหรือสมการแบบเดิมกอน 

6.2 รูปแบบระบบพิกัด 

รูปแบบระบบพิกัดที่ใชอางอิงในการบอกตําแหนงพิกัดของขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ใหเลือกใชได 3 รูปแบบ คือ พิกัดฉากยึดติดโลก (Earth-fixed coordinates) พิกัดทางยีออเดซีหรือระบบพิกัด
รูปทรงรี (geodetic or ellipsoidal coordinates) และพิกัดแผนท่ี UTM (UTM map coordinates)  

1) ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก เปนกรอบของแกนพิกัดฉาก ที่ผูกติดอยูกับพ้ืนผิวโลก 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 ตั้งฉากกับ
แกน x และแกน z ทําใหเกิดเปนระบบพิกัดมือขวา 

2) ระบบพิกัดทางยีออเดซี บอกคาพิกัดเปน ( , , h) ระบบน้ีใชรูปทรงรีที่เปนตัวแทนสัณฐานของ
โลกและเปนพื้นผิวอางอิงในการคํานวณ ดังนั้นรูปทรงรีนี้คือสวนหนึ่งของพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซีใน
ขอ 6.1 ขางบนนั่นเอง มุมที่เสนตั้งฉากกับพื้นผิวรูปทรงรีที่จุดใด ๆ P กระทํากับระนาบศูนยสูตรคือคา
ละติจูด  ของจุด P   มุมระหวางระนาบเมอริเดียนที่ผาน P กับระนาบเมอริเดียนกรีนิช คือคา
ลองจิจูด  ของจุด P   สวนระยะตามแนวเสนตั้งฉากจากจุด P จนถึงพ้ืนผิวรูปทรงรี 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 

E คือคาพิกัดตะวันออก (easting) คาทั้งสองคือพิกัดตําแหนงทางราบคํานวณมาจากคา ( , ) ของ
คาพิกัดทางยีออเดซี 

6.3 ความสูง 
ความสูงท่ีเกี่ยวของมี 3 ชนิด คือ คาระดับ (elevation) ความสูงออรโทเมตริก (orthometric height) 

และความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height)  
ความสูงท่ีใชอยูโดยทั่วไปในงานรังวัดคือ คาระดับ เปนความสูงเหนือระดับทะเลปานกลาง (Mean Sea 

Level, MSL)  ถือไดวาเปนตัวแทนของความสูงเหนือยีออยด H หรือความสูงออรโทเมตริก ดังนั้นถาระดับทะเล
ปานกลางที่สรางขึ้นมาเปนตัวแทนของยีออยดอยางถูกตอง จะไดคาระดับเทากับความสูงออรโทเมตริก 

ในการคํานวณคาพิกัดที่ใชรูปทรงรีเปนพ้ืนผิวอางอิงไดคาพิกัดตําแหนงทางราบเปนละติจูดและลองจิจูดทาง

ยีออเดซี ( , ) และมีความสูงของจุดนั้นเปนความสูงเหนือรูปทรงรี h  ความสัมพันธระหวางความสูงออรโท
เมตริกและความสูงเหนือทรงรี คือ    

        h = H + N      

คา N  ในสมการขางบนเรียกวา  ความสูงยีออยด (geoidal height)  คาความสูงยีออยดนี้คํานวณไดจาก
รูปจําลองยีออยด เชน EGM2008 

 

GISTDA©2013 ดของระบบองระบบ
บพิกัดฉากยึดติดฉากยึดติด

ดมวลสารของโลกสารขอ แกน
ernational Origin) ernational Origin) ระนาบนาบ

ดียนกรีนิชกรีนิ   สวนแกนสวนแ y ตั้งฉากกับตั้งฉา

h) ระบบน้ีใชบบ รูปทรงรีที่รูปทรงรีที่เปนตัวเปนตัวแทแ
รูปทรงรีนี้คือสวนหนึ่งของพ้ืนหลักฐรูปทรงรีนี้คือสวนหนึ่งของพ้ืนหลักฐ

บพื้นผิวรูปทรงรีที่จุดผิวรูปทรงรีที่จุดใด ๆ ใด P P กรกระทําะทํา

วางระนาบเมอริเดียนที่ผาน วางระนาบเมอริเดียนที่ผาน P กับั

วนระยะตามแนวเสนตั้งฉากจากจุดะตามแนวเสนตั้งฉากจากจุด

ท UTMUTM – UTM TM เปนตัวยอของ เปนตัวย U
ap projection) ap projectio บอกคาพิกัดแผนทีคาพิกัดแผ

อคาพิกัดคาพิกัดตะวันออก ตะวันออก (easting) (easting) คาทั้
คาพิกัดทางยีออเดซีคาพิกัดทางยีออเ

6.3 ความสูง.3 ความสูง
ความสูงท่ีเกี่ยวของมีความสูงท่ีเกี่ยวข

และความสูงเหนือทรงละความสูงเหนือทรง
ความสูงท่ีใความส

Level, Mevel
ปานกปาน
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รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบพิกัดอางอิงขางตน มีอธิบายเพ่ิมเติมไวในเอกสารมาตรฐานขอมูล 
FGDS ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 

ทั้งนี้พิกัดที่ระบบตําแหนงของจุดภาพใหวัดที่ตําแหนงกึ่งกลางของจุดภาพ  
 
 

7. ขอกําหนดดานคุณภาพขอมูล (Data quality) 

7.1 ความถูกตองทางตําแหนง (Positional accuracy) 

คาความถูกตองทางตําแหนงของขอมูลภาพดาวเทียมดัดแกจะอางอิงตามมาตรฐาน ASPRS โดยแบง
ออกเปน 3 คลาส คือ คลาส 1, 2 และ 3 ซึ่งเปนเกณฑความถูกตองทางราบ (X) หรือ (Y) (limiting RMSE) หรือ
คิดเปนระดับความเชื่อมั่น 95% ตามมาตรฐาน NSSDA โดยมาตรฐานน้ีจะไมแสดงคาในคลาสท่ีมีเกณฑความ
ถูกตองนอยกวาคลาสของมาตราสวนเล็กกวา ดังแสดงในตารางที่ 6 ตอไปน้ี 

 
ตารางท่ี 6  เกณฑความถูกตองทางตําแหนงทางราบ ของขอมูล FGDS ภาพดาวเทียมดัดแก

มาตราสวน 
ขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก 

เกณฑความถูกตองทางตําแหนงทางราบ NSSDA (m.) 

คลาส 1 คลาส 2 คลาส 3 
1:4,000 2.45 4.90 7.34  
1:10,000 6.12 12.24  56.43  
1:25,000 15.30 30.60  45.90  
1:50,000 30.60 61.20  91.80  
1:250,000 153 306.00  459.00 

 

การตรวจสอบความถูกตองใหดําเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบ FGDC.STD-007.3-1998 โดย
กําหนดใหวิธีการตรวจสอบความถูกตองทางตําแหนงใชคา Root Mean Square Error, RMSE เปนคาในการ
ตรวจสอบความถูกตอง ทั้งน้ีความถูกตองจะตองรายงานเปนระยะบนพ้ืนดินท่ีระดับความเชื่อมั่น 95%  ซึ่ง
หมายความวาจุดที่ใชในการตรวจสอบเทียบกับจุดอางอิง จะตองมีคาความถูกตอง RMSE ไมเกินคาจากตาราง
ขางตนตามมาตราสวนจํานวนไมนอย 95% ของจุดท่ีใชในการตรวจสอบท้ังหมด 

ทั้งนี้ในแตละมาตราสวนของขอมูลดาวเทียมที่จะนํามาดัดแกจะตองมีความละเอียดของจุดภาพของ
ภาพถายจากดาวเทียมที่ ใหกําหนดจากคาของขนาดจุดภาพท่ีเปนระยะจริงบนพ้ืนดินที่เรียกวา Ground 
Sampling Distance (GSD) โดยกําหนดความสัมพันธของ GSD กับมาตราสวนของแผนท่ีภาพถายดังตารางที่ 7 
ตอไปน้ี GISTDA©2013 SPRS SP โดยแบงโดยแบง

(limiting RMSE)ting R หรือ
ดงคาในคลาสท่ีมีเกณฑความดงคาในคลาสท่ีมีเกณฑความ

ขอมูล FGDS FG ภาพดาวเทียมดัดแกภาพดาวเทียมดัดแ
ตองตองทางตําแหนงทางตําแห ทางราบางร NSSDAN

©20
1 คลาส 2คลาส 2©©©©2222
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ตรวจสอบความถูกตองใหดําเนินกจสอบความถูกตองใหดําเนิน

ดใหวิธีการตรวจสอบความถูกตองใหวิธีการตรวจสอบความ
ตรวจสอบความถูกตอง ทั้งน้ีความรวจสอบความถูกตอง ทั้งน้ีควา
หมายความวาจุดที่ใชในการตรหมายความวาจุดที่ใชใน
ขางตนตามมาตราสวนจํขางตนตามมาตราสวนจ

ทั้งนี้ในแตทั้งนี้ในแ
ภาพถายจากภาพถายจา
SampSam
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ตารางท่ี 7 ขอกําหนดระยะบนพ้ืนดินของขอมูล FGDS ภาพดาวเทียมดัดแก 
มาตราสวน 

ขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก 
ระยะบนพ้ืนดิน (เมตร) 

1:4,000 0.50 
1:10,000 1.25 
1:25,000 3.13 
1:50,000 6.25 
1:250,000 31.25 

 

7.2 คุณภาพขอมูลคาความสวาง (Radiometric)  
คาความสวางของจุดภาพอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากคาความสวางของจุดภาพเดิมในภาพถายจาก

ดาวเทียมตนฉบับ เนื่องจากกระบวนการตาง ๆ ในการผลิตภาพดาวเทียมดัดแก  ทั้งนี้ตองมีมาตรการในการ
ควบคุมมิใหคาความสวางของจุดภาพมีการเปล่ียนแปลงไปจากคาเดิม เนื่องจากกอนที่ภาพถายจากดาวเทียมที่นํา
ใชในการทําภาพดาวเทียมดัดแกนั้น ไดมีการปรับแกคาความสวางจากกระบวนการผลิตของบริษัทถายดาวเทียมอยู
แลว การทําการใดๆเพ่ิมเติมใหการเปล่ียนแปลงคาความสวางจะทําใหคาความสวางท่ีไดผิดไปจากความเปนจริง
มากเกินไป การพิจารณาวาภาพถายจากดาวเทียมที่ผานการปรับแกทางดานความสวางของจุดภาพแลวมีการ
เปลี่ยนแปลงมากหรือนอยไปน้ัน ใหพิจารณาภาพกอนและหลังจากปรับแกวามีการเปล่ียนแปลงอยางไรดวยตา 
หากเห็นการเปลี่ยนแปลงมากผิดปกติให พิจารณาจากฮิสโทแกรม (histogram) และคาทางสถิติของภาพทั้งสองวา
เปลี่ยนแปลงไปมากหรือนอยไปอยางไรใหอธิบายในรูปแบบของ Radiometric Accuracy Verification 

7.3 ความครบถวนของขอมูล (Data Completeness) 

การพิจารณาความครบถวนของขอมูลภาพดาวเทียมดัดแกนั้นใหใชการพิจาณาดวยตาเปลาเปนลําดับแรก
วามีการสูญหายของขอมูล หรือความไมครบถวนของขอมูลในสวนใดของภาพบาง หากตรวจพบจะตองรายงานใน
คําอธิบายขอมูล (metadata) ดวย 

นอกไปจากนี้จะตองพิจารณาปริมาณของเมฆ ที่มีอยูในภาพดาวเทียมดัดแกดวย โดยทั่วไปปริมาณของ
เมฆและเงาของเมฆจะตองไมเกิน 10% ของปริมาณขอมูลภาพทั้งหมด และจะตองไปอยูในบริเวณที่ไมสําคัญของ
ภาพดวย เชนเมฆหรือเงาของเมฆที่มีอยูในภาพบริเวณท่ีเปนพ้ืนน้ํา อาจจะเปนที่ยอมรับได หากไมไดอยูครอบคลุม
บริเวณแนวเขตน้ําเปนตน  

 
 

8. การสงมอบผลิตภัณฑขอมูล (Data product delivery) 

8.1 ขอกําหนดระวางภาพดาวเทียมดัดแก 
รูปแบบการสงมอบผลิตภัณฑชั้นขอมูลภาพดาวเทียมดัดแกทั้งที่อยูในรูปแบบราสเตอร และแผนพิมพ ให

อางอิงระบบระวางแผนที่ ดังน้ี 
1) ขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก มาตราสวน 1:50,000 ใหใชระบบการกําหนดชื่อและหมายเลขระวาง

แผนที่เปนไปตามเกณฑของกรมแผนท่ีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยกรณีขอมูลอยูบนพ้ืน
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างของจุดภาพเดิมในภาพถายจากองจุดภาพเดิมในภาพถาย

ทียมดัดแกทียมดัดแก   ทั้งนี้ตองมีมาตรการใทั้งนี้ตองมีมาตรการใ
ดิม เนื่องจากกอนที่ภาพถายจากดานื่องจากกอนที่ภาพถายจาก

สวางจากกระบวนการผลิตของบริษัทสวางจากกระบวนการผลิตของบริษัท
มสวางจะทําใหคาความสวางที่ไดผิวางจะทําใหคาความสวางที่ไดผิ

ยมที่ผานการปรับแกทางดนการปรับแกทางดานควานคว
าภาพกอนและหลังจากปรับแกวาาพกอนและหลังจากปรับแก

ห พิจารณาจากาจากฮิิสสโโททแกรมแกร ((histohi t
ยางไรยางไรใหอธิบายในรูปแบบของ ใหอธิบายในรูปแบบของ รร RR

องขอมูล องขอมูล (Data Completeness(Data Completenes

จารณาความครบถวนของขอมูลภาพรณาความครบถวนของขอมูลภา
สูญหายของขอมูล หรือความไมครบสูญหายของขอมูล หรือความไมคร

อธิบายขอมูลายขอมูล ((metadatamet ) ดวยดวย
นอกไปจากนี้จะตองพิจนอกไปจากนี้จะ

เมฆและเงาของเมฆจะตอฆและเงาของเมฆจะต
ภาพดวย เชนเมฆภาพดวย เชนเมฆหรืื
บริเวณแนวเขตบริเวณแนวเข
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หลักฐาน Indian 1975 ใหใชระบบระวางแผนท่ี L7017 และกรณีขอมูลอยูบนพ้ืนหลักฐาน WGS84 
ใหใชระบบระวางแผนท่ี L7018 

2) ขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก มาตราสวน 1:25,000 ใหใชระบบการกําหนดชื่อและหมายเลขระวาง
แผนที่เปนไปตามเกณฑของกรมแผนท่ีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

3) ขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก มาตราสวน 1:10,000 ใหใชระบบการกําหนดชื่อและหมายเลขระวาง
แผนที่เปนไปตามเกณฑของกรมแผนท่ีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

4) ขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก มาตราสวน 1:4,000ใหใชระบบการกําหนดชื่อและหมายเลขระวางแผนที่
เปนไปตามเกณฑของกรมแผนท่ีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  

8.2 รูปแบบในการสงมอบผลิตภัณฑ 
 การสงมอบขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก ใหสงมอบในฟอรแมต GeoTiff โดยเฉพาะที่จะตองไมใชรูปแบบ
ของไฟลที่จะทําใหเกิดความสูญเสียของขอมูลเนื่องจากการบีดอัด 

ทั้งนี้รูปแบบที่ทําการจัดเก็บจะตองรองรับการจัดเก็บขอมูลตําแหนงและขอมูลประกอบอ่ืนๆไดอยาง
ครบถวน และจะตองรองรับรูปแบบการจัดเก็บขอมูลที่ไมนอยกวา 8-bit binary  
 
 

9. ขอกําหนดดานคําอธิบายขอมูล (Metadata) 
 

คําอธิบายขอมูล (metadata) สําหรับขอมูล FGDS ชั้นขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก ใหเปนไปตามมาตรฐาน 
ISO19115 และ ISO19115-2 โดยตองมีรายการ metadata ครบตามรายการ core metadata ที่กําหนดใน
มาตรฐาน ISO19115 ตามรายการที่ 1-23 ในตาราง 8 นอกจากนั้นจะตองมีรายการ metadata ที่อธิบายเน้ือหา
ของชุดขอมูล (data content) และคุณภาพของชุดขอมูล (data quality) ตามตารางท่ี 9 และ 10 ดวย 
 
ตารางท่ี 8 รายการ Metadata ของชุดขอมูล FGDS 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดขอมูล/คาโดเมน 

1 Dataset title  ชื่อชุดขอมูล Mandatory Free Text 
2 Dataset reference date วันที่อางอิงของชุดขอมูล Mandatory Date 
3 Dataset responsible 

party 
ผูรับผิดชอบชุดขอมูล Optional CI_ResponsibleParty 

4 Geographic location of 
the dataset (by four 
coordinates or by 
geographic identifier)  

พ้ืนที่ครอบคลุมของขอมูล (โดย
คาพิกัดมุมลางซาย และคาพิกัด
มุมบนขวาของพ้ืนที่ครอบคลุม) 

Conditional EX_GeographicExtent 

5 Dataset language ภาษาของชุดขอมูล Mandatory Char (ISO 639-2) 
6 Dataset character set รหัสอักษรของชุดขอมูล Conditional MD_CharacterSetCode 
7 Dataset topic category ประเภทหัวขอของชุดขอมูล Mandatory MD_TopicCategoryCo

de 
8 Scale of the dataset มาตราสวนชุดขอมูล Optional MD_Resolution 
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ฉพาะฉพา ที่จะตองะตองไมใชรูปแบบไมใชรูปแบบ

แหนงและขอมูลประกอบอ่ืนๆไดอแหนงและขอมูลประกอบอ่ืนๆไดอ
bit binary  bin

ata)

สําหรับขอมูล อมูล FGDS GDS ชั้นขอมูลชั้นขอมูลภา
โดยตองมีรายการ โดยตองมีรายการ mmeetadata tadata ค

รายการที่ รายการท 1-23 ในตาราง ในตาราง 88 นอกจ
content) conten และคุณภาพของชุดขอมและคุณภาพของชุดขอ

88 รายการ รายกา Metadatdata a ของชุดขอมขอ
รายการ าร MetadataMetadataSTTTST11 Dataset title DatasetSSST
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ตารางท่ี 8 รายการ Metadata ของชุดขอมูล FGDS 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดขอมูล/คาโดเมน 

9 Abstract describing the 
dataset 

บทคัดยอซึ่งอธิบายชุดขอมูล Mandatory Char (Free text) 

10 Dataset format name ชื่อฟอรแมตของชุดขอมูล Optional Char (Free text) 
11 Dataset format version เวอรชั่นของฟอรแมตของชุด

ขอมูล 
Optional Char (Free text) 

12 Additional extent 
information (vertical 
and temporal) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอบเขต
ของขอมูล (ทางด่ิง ทางเวลา) 

Optional EX_TemporalExtent 
และ/หรือ 
EX_VerticalExtent

13 Spatial representation 
type 

ชนิดการบันทึกขอมูลเชิงพ้ืนที่ Optional MD_SpatialRepresen-
tationTypeCode 

14 Reference system ระบบอางอิง (ระบบพิกัดอางอิง) Optional MD_ReferenceSystem 
15 Lineage statement ขอความบอกความเปนมาและ

กระบวนการจัดทําขอมูล 
Optional Char (Free text) 

16 On-line resource URL ที่เชื่อมโยงไปสูขอมูล Optional Char (Free text) 
17 Metadata file identifier รหัสหมายเลข metadata Optional Char (Free text) 
18 Metadata standard 

name 
ชื่อมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 

19 Metadata standard 
version 

เวอรชั่นมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 

20 Metadata language ภาษาขอมูลใน metadata Conditional Char (ISO 639-2) 
21 Metadata character set รหัสตัวอักษรของขอมูลใน 

metadata 
Conditional MD_CharacterSetCode 

22 Metadata point of 
contact 

การติดตอเกี่ยวกับ metadata Mandatory CI_ResponsibleParty 

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
ไดหลายคาสําหรับ scope และ 
quality element ที่แตกตาง
กัน) 

Mandatory DQ_DataQuality (ดู
รายละเอียดดานลาง) 
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ตารางท่ี 9 รายการ metadata สําหรับอธิบายเนื้อหาขอมูล (MD_ContentInformation) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดขอมูล/คาโดเมน 

1 MD_FeatureCatalogue 
Description 

ขอมูลอธิบายสารบัญ
แฟมของรูปลักษณ (กรณี
ขอมูลแบบเวคเตอร) 

Conditional รายการที่ 1.1 ถึง 1.5 

1.1 complianceCode [0..1]  รหัสที่บอกถึงการไดตาม 
ISO19110 ของสารบัญ
แฟมฯ 

Optional Boolean 

1.2 language [0..*] ภาษาท่ีใชในสารบัญแฟม
ฯ 

Optional CharacterString 

1.3 includeWithDataset รหัสที่บอกวาสารบัญ
แฟมฯ ไดถูกใสรวมไวใน
ชุดขอมูล 

Mandatory Boolean 

1.4 featureTypes [0..*] รายการรูปลักษณขอมูล
ในสารบัญแฟมฯ ที่
ปรากฎในชุดขอมูล 

Optional GenericName 

1.5 featureCatalogueCitation 
[1..*] 

ขอมูลอางอิงของสารบัญ
แฟมฯ ภายนอก 

Mandatory CI_Citation 

2 MD_CoverageDescription ขอมูลอธิบายคอเวอเรจ 
(กรณีขอมูลราสเตอร) 

Conditional รายการที่ 2.1 ถึง 2.3 

2.1 attributeDescription  คําอธิบายลักษณะประจํา Mandatory RecordType 
2.2 contentType  ชนิดของขอมูลที่บันทึก

ในกริดเซลล 
Mandatory MD_CoverageContent 

TypeCode
2.3 Dimension (includes Band 

information) 
ขอมูลเกี่ยวกับ 
dimension และ Band 
ของขอมูล 

Optional MD_RangeDimension 
และ MD_Band 

3 MD_ImageDescription ขอมูลอธิบายขอมูลภาพ Conditional รายการที่ 2.1 ถึง 2.3 
และรายการท่ี 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/เงื่อนไขท่ีสงผลตอ

ภาพ 
Optional MD_Imaging 

ConditionCode 
3.4 imageQualityCode รหัสคุณภาพของภาพ Optional MD_Identifier 
3.5 cloudCoverPercentage พ้ืนที่บดบังโดยเมฆ Optional Real (0.0 – 100.0) 
3.6 processingLevelCode รหัสของผูผลิตภาพแสดง

ระดับของการ
Optional MD_Identifier 
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ตารางท่ี 9 รายการ metadata สําหรับอธิบายเนื้อหาขอมูล (MD_ContentInformation) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดขอมูล/คาโดเมน 

ประมวลผลขอมูล 
3.7 compressionGeneration 

Quantity 
จํานวนรอบการบีบอัด
ของขอมูล 

Optional Integer 

3.8 triangulationIndicator รหัสบอกถึงการทํา 
triangulation 

Optional Boolean  
(0=No, 1=Yes) 

3.9 radiometricCalibrationData 
Availability 

รหัสบอกถึงการมีขอมูล 
radiometric 
calibration 

Optional Boolean  
(0=No, 1=Yes) 

3.10 cameraCalibrationInformation 
Availability 

รหัสบอกถึงการมีขอมูล 
camera calibration 

Optional Boolean  
(0=No, 1=Yes) 

3.11 filmDistortionInformation 
Availability 

รหัสบอกถึงการมีขอมูล 
film distortion 

Optional Boolean  
(0=No, 1=Yes) 

3.12 lensDistortionInformation 
Availability 

รหัสบอกถึงการมีขอมูล 
lens distortion 

Optional Boolean  
(0=No, 1=Yes) 

 
ตารางท่ี 10 รายการ metadata สําหรับอธิบายคุณภาพขอมูล (DQ_DataQuality) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดขอมูล 

1 Data Quality Scope  ขอบเขตของคุณภาพ Mandatory DQ_Scope 
2 DQ_Element [0..*] องคประกอบคุณภาพขอมูล 

( ร า ย ง า น ไ ด ห ล า ย
องคประกอบฯ) 

Mandatory รายการที่ 2.1 – 2.7 

2.1 nameOfMeasure [0..*] ชื่อตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล Optional Char (Free text) 
2.2 measuredIdentification [0..1] ขอมูลบงชี้ตัวชี้วัดฯ Optional MD_Identifier 
2.3 measureDescription [0..1] คําอธิบายตัวชี้วัดฯ Optional Char (Free text) 
2.4 evaluationMethodType [0..1] ชนิดของวิ ธี การประเ มิน

คุณภาพขอมูล 
Optional DQ_Evaluation 

MethodTypeCode 
2.5 evaluationProcedure [0..1] ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ร ะ เ มิ น

คุณภาพฯ 
Optional CI_Citation 

2.6 dateTime [0..*] วันที่ของคุณภาพขอมูล Optional DateTime 
2.7 result [1..2] ผลการประ เ มินคุณภาพ

ขอมูล 
Mandatory DQ_Result 

 
คําอธิบายขอมูล (metadata) สําหรับขอมูล FGDS ชั้นขอมูลภาพดาวเทียมดัดแกนี้ใหจัดทําขึ้นในรูปแบบ 

XML ที่เปนไปตามมาตรฐาน ISO19139 
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10. การสํารวจจัดทําขอมูล (Data capture) 

10.1  ภาพรวมแนวทางการสํารวจจัดทําขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก 
เนื่องดวยเทคโนโลยีของดาวเทียมทุกวันนี้มีหลากหลายและแตกตางกันอยางมากซึ่งสงผลใหวิธีการดัดแก

ขอมูลภาพถายดาวเทียมมีความหลากหลายในวิธีการทํางาน มาตรฐานฉบับนี้มิไดบังคับวิธีการดัดแกขอมูลภาพ

ดาวเทียมวิธีใดวิธีเดียว แตหากตองการใหคําแนะนําในการใชเทคนิคในการดัดแกขอมูลภาพดาวเทียมใหเหมาะสม

กับขอมูลที่ไดมาและใหไดความถูกตองตรงตามมาตรฐานที่ระบุขางตน โดยที่ขนาดของจุดภาพและลักษณะของ

sensor ของดาวเทียมจะเปนตัวหลักในการเลือกเทคนิคการดัดแกขอมูลภาพดาวเทียม แตนอกจากเกณฑความ

ถูกตองตามมาตรฐานแลว เพื่อใหขอมูลภาพดาวเทียมดัดแกมีมาตรฐานเดียวกันไมวาจะใชวิธีการหรือเทคนิคใด ๆ 

มีความถูกตองเทากันจึงไดกําหนดคา RMSE สําหรับขั้นตอนกระบวนดัดแกไวในมาตรฐานนี้ดวยรูปที่ 2 แสดงผัง

ขั้นตอนการทํางานในการจัดทําขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก 

 

รูปที่ 2 ผังขั้นตอนการจัดทําขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก 

ขอมูลจากภาพถายจากดาวเทียมที่ยังไมผานการปรับแก ๆ ใด ๆ นั้น สามารถที่จะมีคาผิดพลาดและหรือ
คาคลาดเคล่ือนทางดานทางตําแหนงหรือที่เรียกวาความเพ้ียนเชิงตําแหนงหรือความเพ้ียนเชิงเรขาคณิต 
(geometric distortion) จึงตองนํามาผานกระบวนการปรับแกตาง ๆ ที่จําเปนในการทําใหขอมูลภาพถายจาก
ดาวเทียมที่ไดมาใหมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นทั้งในทางเรขาคณิต (geometry) เพ่ือขจัดคาคลาดเคลื่อน และคาผิดพลาด
จากกระบวนการเก็บขอมูลของดาวเทียม  

ขอมลูภาพถายจากดาวเทียม ขอมูลจากจุดควบคุมภาคพ้ืนดิน GCP 

Geometric Correction Model 

Resampling 

การตอภาพ (Mosaicing) GISTDA©2013 ะของของ

เกณฑความคว

การหรือเทคนิคใดหรือเท ๆ 

ฐานนี้ดวยฐานนด รูปที่ รูปที 2 2 แสดงผังแสดงผัง

©20
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การปรับแกทางตําแหนงนี้จะตองปรับแกทั้งคาคลาดเคล่ือนและคาผิดพลาด ทั้งนี้รูปแบบที่เปนคา
คลาดเคลื่อนที่เปนระบบ และแบบสุมออกใหหมดตรงตามคุณสมบัติความถูกตองของภาพดาวเทียมดัดแกที่
ตองการ คาคลาดเคล่ือนและคาผิดพลาดดังกลาวนี้สามารถปรับแกไดหลายวิธีการ  

ทั้งนี้วิธีการ Nearest neighbour, Bilinear interpolation และ Cubic convolution resampling จะ
ถูกนํามาใชในการปรับแกคา digital value ของแตละจุดภาพใหเขากับคาพิกัดของจุดภาพใหมหลังจากทําการ
ปรับแกคาคลาดเคลื่อนแลว การทํา resampling ในรูปแบบของ Cubic convolution นั้นเปนรูปแบบท่ีแนะนําให
ใชหลังจากการทําการแกคาคลาดเคลื่อนทางดานทางตําแหนง (geometric corrections) เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดี
ที่สุด แตสามารถใชวิธีการอ่ืนๆไดตามความเหมาะสมของผูใชงานแลวแตกรณีไป  

นอกไปจากน้ีการใชเทคนิค Sensor Model สําหรับขอมูลภาพดาวเดียมรายละเอียดสูง หากสามารถหา
คาพารามิเตอรตาง ๆ ของดาวเทียมน้ัน ๆ ได หรือการใชวิธีการ  Rational Polynomial Coefficient, RPC (ดัง
ตัวอยางในรูปภาพที่ 3) เชนในกรณีของขอมูลจากดาวเทียม Quickbird หรือ Ikonosสามารถใชในกระบวนการดัด
แกได รวมไปถึงวิธีการและเทคนิคอ่ืนๆท่ีเปนที่ยอมรับดวย  

โดยทั้งนี้ไมวาจะกระทําการดัดแกขอมูลภาพดาวเทียมดวยเทคนิคใด  ๆ ก็ตามเพ่ือใหไดตามขอกําหนดใน
มาตรฐานความถูกตองขางตนแลวนั้น ในขั้นตอนการทําการดัดแกนั้นจะตองใหไดคา  RMSE ไมเกินกวา 1 pixel 
ของขอมูลภาพถายดาวเทียมนั้น ๆ 

รูปภาพที่ 3 Flow chart วิธีการปรับแกโดยใช วิธีการ RPC 

 
 
การปรับแกกระทําเพ่ือใหขอมูลภาพถายจากดาวเทียมมีคาพิกัด อยูในระบบพิกัดอางอิงตรงตามระบบ

มาตรฐานของประเทศ ทั้งนี้หากขอมูลที่ไดมาอยูในระบบที่เปนมาตรฐานอยูแลวนั้นการดัดแกนี้ไมจําเปนจะตองทํา  

GISTDA©2013 ธทีดี
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ธีการ การ RPCRPC



มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ช้ันขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก 13-20 

Draft 3.4 – 14 ก.พ. 2556 โครงการศึกษาจดัทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS 

นอกไปจากนี้หากสามารถหาขอมูลแบบจําลองความสูงเชิงเลขท่ีมีความถูกตองเพียงพอที่จะนํามาใชใน
การทํา orthorectify ได มาตรฐานน้ีสนับสนุนใหทํา orthorectify ขอมูลภาพดาวเทียนั้นๆ โดยที่จะตองไดคา
ความถูกตองทางตําแหนงตามท่ีมาจราฐานกําหนดไวใหไดเชนกัน 

10.2 แหลงขอมูลทีใ่ชจัดทําขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก 

10.2.1 ขอมูลภาพถายจากดาวเทียม 

ขอมูลภาพถายจากดาวเทียมท่ีจะนํามาทําการดัดแกนั้นตองมีลักษณะเฉพาะในดานตาง ๆ ดังนี้ 
- เปนขอมูลเชิงเลขในรูปแบบราสเตอร  
- มีคาความละเอียดเชิงพ้ืนที่ (Spatial resolution) หรือระยะบนพ้ืนดิน (GSD) เปนไปตามขอกําหนด

คาระยะบนพ้ืนดินของขอมูลภาพดาวเทียมดัดแกในแตละมาตราสวน ในมาตรฐานนี้   
- ขอมูลภาพถายจากดาวเทียม ที่นํามาจัดทําขอมูลภาพดาวเทียมดัดแกนี้จะตองถูกจัดเก็บมา และ

นํามาแสดงไดในรูปแบบขอมูลที่ไมนอยไปกวา 8-bit binary radiometric resolution  
- มีเนื้อหาขอมูลในแตละจุดภาพเปนความสวางของคาสะทอนพลังงานในชวงของความยาวชวงคลื่น

ตามขอกําหนดเนื้อหาขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก คือ 
o กรณีนํามาจัดทําขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก Panchromatic ตองเปนภาพถายจากดาวเทียม

ที่มีขอมูลในแตละจุดภาพเปนคาความสวางของคาสะทอนพลังงานในชวงของความยาวชวง
คลื่นประมาณ 0.4-0.7 ไมครอนเมตร หรือใกลเคียง  

o กรณีนํามาจัดทําขอมูลภาพดาวเทียมดัดแกแบบ Panchromatic ตองเปนภาพถายจาก
ดาวเทียมท่ีประกอบดวยขอมูล 3 แบนด คือ 

แบนดสีน้ําเงิน มีคาขอมูลในแตละจุดภาพ เปนคาความสวางของจากคาสะทอน
พลังงาน ในชวงของความยาวชวงคลื่นประมาณ 0.4-0.5 ไมครอน หรือใกลเคียง 
แบนดสีเขียว มีคาขอมูลในแตละจุดภาพ เปนคาความสวางของจากคาสะทอน
พลังงาน ในชวงของความยาวชวงคลื่นประมาณ 0.5-0.6 ไมครอน หรือใกลเคียง 
แบนดสีแดง มีคาขอมูลในแตละจุดภาพ เปนคาความสวางของจากคาสะทอน
พลังงาน ในชวงของความยาวชวงคลื่นประมาณ 0.6-0.7 ไมครอน หรือใกลเคียง 

o อนุโลมใหใชภาพที่ผานเทคนิค Pan-sharpening มาใชงานไดดวย 
- เปนภาพถายจากดาวเทียมที่ถูกจัดเก็บในชวงเวลา และฤดูกาลท่ีเหมาะสม ที่ทําใหไดภาพท่ีมีเนื้อหา

ของขอมูลเหมาะสมสอดคลองกับการทําหนาที่เปนขอมูล FGDS ของประเทศ 

10.2.2 ขอมูลจุดอางอิงหรือจุดควบคุมภาคพ้ืนดิน 

จุดอางอิงหรือจุดควบคุมภาคพ้ืนดินจะตองมีคาพิกัดในระบบพิกัดอางอิงตามขอกําหนดขอ 6 
ของมาตรฐานฉบับนี้ และจะตองมีความถูกตองสูงพอที่จะใชในการจัดทําขอมูลภาพดาวเทียมดัดแกที่มีคา
ความถูกตองทางตําแหนงไดตามขอกําหนดขอ 7 ในมาตรฐานฉบับนี้ ทั้งนี้จุดควบคุมเหลานี้ควรมีตําแหนง
กระจายครอบคลุมพ้ืนที่ภาพถายจากดาวเทียมท่ีตองการดัดแก โดยท่ีจํานวนตํ่าสุดของจุดควบคุมที่
ตองการใหพิจารณาลําดับข้ันของระบบสมการท่ีใชในแบบจําลองการดัดแกภาพฯ  ตามตารางท่ี 11 
ขางลางนี้ 
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ตรฐานนี้ น 

แกแกนี้จะตองถูกจัดเก็บมานี้จะตองถูกจัดเก็บมา และ
diometric resolution  tric resolutio

ทอนพลังงานอนพลังงานในชวงของความยาวชในชวงของควา
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พลังงาน น ในชวงขในชวง
แบนดสีแแบ
พลังพลั

o อนุโลมใอน
- เปนภาพถเปนภาพถ

ของ
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ตารางที่ 11 จํานวนจุดควบคุมภาคพ้ืนดินสําหรับการจัดทําขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก 
ลําดับขั้นของการแปลงคาพิกัด  
(order of transformation) 

จํานวนต่ําท่ีสุดของจุดควบคุม
ภาคพ้ืนดินที่ตองการ 

1 3 
2 6 
3 10 
4 15 
5 21 
6 28 
7 36 
8 45 
9 55 
10 66 

 
จํานวนจุดควบคุมภาคพ้ืนดินตามตารางนี้เปนจํานวนที่ต่ําสุดที่จะสามารถทําการดัดแกภาพได 

แตอาจจะไมไดเปนจํานวนที่เพียงพอตอการดัดแกแลวใหคาความถูกตองไดตรงตามมาตรฐานซ่ึงตองการ
จํานวนมากกวานี้ได ทั้งนี้การเลือกใชสมการลําดับขั้นใดใหพิจารณาเองตามความเหมาะสมเพ่ือใหไดคา
ความถูกตองดีที่สุด ทั้งนี้คาความถูกตองทางตําแหนงของหมุดควบคุมท่ีนํามาใชงานจะตองดีกวาคาความ
ถูกตองท่ีตองการในแตละช้ันงานและมาตราสวนที่ตองการ 

10.3 กระบวนการดัดแกภาพถายจากดาวเทียม 

กระบวนการดัดแกภาพถายจากดาวเทียมโดยอาศัยระบบสมการโพลีโนเมียล (polynomial) ในการ
เปลี่ยนแกคาระบบพิกัดและการแกคาคลาดเคล่ือนทางตําแหนงตางๆ  ใหถูกตอง ซึ่งการเลือกใชลําดับขั้นของ
สมการนั้นใหพิจารณาจากตําแหนงของภาพ ความซับซอนของคาคลาดเคลื่อน ในบางกรณีระบบสมการเสนตรง 
(linear transformation) สามารถแกคาคลาดเคล่ือนเหลานี้ได แตในบางกรณีอาจตองการสมการกําลังสามในการ
ดัดแกภาพ ใหพิจารณาวาสมการลําดับข้ันใดเหมาะสมและใหคาความถูกตองไดตรงตามขอกําหนดไดดีที่สุดเปน
หลัก แตทั้งนี้แนะนําวาหากการดัดแกเพ่ือแกคาคลาดเคลื่อนในเร่ืองของ Scale, offset, rotation, reflection, 
skew ทั้งในแนวแกน X และ Y ใหพิจารณาใช สมการเสนตรงกอน หากไมไดคาถูกตองตามมาตรฐานใหพิจารณา
ใชระบบสมการลําดับขั้นที่สูงข้ึนไป (higher order transformation) 

 

10.4 การทํา Resampling 

เน่ืองจากหลังการทําปรับแกคาคลาดเคลื่อนทางตําแหนง (geometric transformation for geometric 
correction) แลว อาจจะทําใหตําแหนงของจุดภาพ (pixel) มีการขยับปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ทําใหคาความสวาง
ในแตละจุดภาพนั้นๆ เปล่ียนแปลงตามไปดวย จึงจําเปนตองทําการ resampling เพ่ือใหทุกจุดภาพมีคาความสวาง
หลังจากการดัดแกภาพ ทั้งนี้สามารถกระทําไดหลายวิธีการ มาตรฐานฉบับนี้ไมกําหนดวิธีการในการทํา 
resampling แตแนะนําใหทําอยางรอบคอบ เนื่องจากการทํา resampling อาจจะทําใหขอมูลคาความสวางในแต
ละจุดภาพเปลี่ยนไปไดมาก วิธีการ resampling ที่ใชกันโดยท่ัวไปไดแก Nearest neighbour, Bi-linear 
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000000202020นจํานวนท่ีต่ําสุดที่จะสามารถทํากานจํานวนท่ีต่ําสุดที่จะสามารถทํากา

กแลวใหคาความถูกตองไดตรงตามแลวใหคาความถูกตองไดตรงต
รลําดับขั้นใดใหพิจารณาเองตามคบขั้นใดใหพิจารณาเองตามค

ตองทางตําแหนงของหมุดควบคุมที่นํงทางตําแหนงของหมุดควบคุมท่ีน
นและมาตราสวนท่ีตองการตราสวนท่ีตองการ

ายายจากดาวเทียมจากดาวเทีย
ัดแกภาพถายจากดาวเทียมโดยอดแกภาพถายจากดาวเทียมโดย

บบพิกัดและการแกคาคลาดเคล่ือนบพิกัดและการแกคาคลาดเคล่ื
หพิจารณาจากพิจารณาจากตําตําแหนงของภาพ องภาพ

ar ttransformation)ransform สามารถแกคาสามาร
ดัดแกภาพ ใหพิจารณาวาสมการลดัดแกภาพ ใหพิจารณาวาสมการล
หลัก แตทั้งนี้แนะนําวาหาหลัก แตทั้งนี้แนะนําวาห กก
skew w ทั้งในแนวแกนทั้งในแนวแกน
ใชระบบสมการลํใชระบบสมก



มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ช้ันขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก 13-22 

Draft 3.4 – 14 ก.พ. 2556 โครงการศึกษาจดัทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS 

interpolation และ Cubic-interpolation เปนตน สามารถใชงานวิธีการอ่ืนๆ ได ใหพิจารณาวาหลังจากการทํา 
resampling แลวพิจารณาคาทางสถิติของภาพไมเปลี่ยนแปลงจากภาพตนแบบมากอยางมีนัยสําคัญ 

10.5 การตอภาพ (Image Mosaicing) 

การตอภาพที่ผานการปรับแกเปนภาพดาวเทียมดัดแกแลวนั้น การเชื่อมตอภาพจะตองไมเปนรอยตอที่
สังเกตเห็นได รวมท้ังควรตองมีการเกลี่ยและเฉลี่ยโทนและความสวางของภาพท่ีนํามาตอกันใหกลมกลืนกัน ทั้งนี้
ขนาดของภาพดาวเทียมดัดแกที่ไดจากการตอภาพ ใหเปนไปตามมาตรฐานขนาดระวางแผนท่ีของแตละมาตรา
สวน 
 
 

11. การบํารุงรักษาขอมูล (Data Maintenance) 
 
การบํารุงรักษาขอมูล FGDS ชั้นขอมูลภาพดาวเทียมดัดแกนั้น ควรมีการปรับปรุงใหเปนปจจุบันโดยการ

จัดหาขอมูลภาพถายจากดาวเทียมใหมมาจัดทําขอมูลภาพดาวเทียมดัดแก  โดยควรมีวงรอบการปรับปรุงขอมูล
ใหมในพ้ืนที่ทั่วประเทศทุก ๆ 3-5 ป และสามารถดําเนินการปรับปรุงขอมูลเฉพาะพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
เห็นไดชัดในวงรอบท่ีสั้นลงได 
 
 

12. การนําเสนอถายทอดขอมูล (Portrayal) 
ไมมีขอกําหนดในสวนนี้ 
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1. บทนํา 
 
มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ฉบับนี้ 

เปนหนึ่งในชุดมาตรฐานขอกําหนดชุดขอมูล FGDS ของประเทศไทย ซึ่งไดถูกจัดทําขึ้นภายใตโครงการจัดทํา
ขอกําหนดของมาตรฐานโครงสราง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพของชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน 
(Fundamental Geographic Data Set: FGDS) ตามมาตราสวนหลักของประเทศ ของสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) โดยมีศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปน
ที่ปรึกษาดําเนินงาน 

โครงสรางเน้ือหาของมาตรฐานฉบับนี้ ประกอบดวยขอกําหนดสมบัติเฉพาะ (characteristics) ดานตาง ๆ 
ของชั้นขอมูล FGDS ตามกรอบหลักการของเอกสารขอกําหนดขอมูลท่ีกําหนดในมาตรฐานระหวางประเทศ  
ISO19131 Geographic information – Data product specifications 
 
 

2. ภาพรวมของมาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 

2.1 ขอสนเทศเกี่ยวกับขอกําหนดชั้นขอมูล FGDS นี้ 
ชื่อขอกําหนด : ขอกําหนดของมาตรฐานขอมูล FGDS ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
วันที่จัดทําและเผยแพรขอกําหนดนี้ : วันที่รายงานฉบับสมบูรณและรางมาตรฐานไดรับการตรวจรับจาก 

สทอภ. / วันที่มีการนําไปประกาศใชเปนมาตรฐานฯ : 
ผูรับผิดชอบในการจัดทําขอกําหนดฉบับนี้ : คณะที่ปรึกษาฯ คณะทํางานกลุมยอยประสานงานการจัดทํา

มาตรฐานฯ กลุมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภูมิสารสนเทศแหงชาติ สทอภ. 
หัวขอของช้ันขอมูลภูมิศาสตรในมาตรฐานนี้ : Elevation 

2.2 คํานิยามศัพท  
ไดมีการกําหนดนิยามศัพทที่สําคัญ สําหรับมาตรฐาน FGDS ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ไวดัง

ตารางที ่1 ตอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1 คํานิยามศัพทขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 

คําศัพท นิยามศัพท 
คาระดับ (elevation) ระยะทางท่ีวัดตามแนวสายดิ่งจากระดับทะเลปานกลาง (mean sea level) 

จนถึงจุดที่สนใจ 
ความสูงเหนือทรงรี 
(ellipsoidal height) 

ระยะทางท่ีวัดตามแนวเสนตั้งฉากจากพ้ืนผิวรูปทรงรีจนถึงจุดที่สนใจ 

ความสูงออรโทเมตริก 
(orthometric height) 

ระยะทางท่ีวัดตามแนวสายดิ่งจากพ้ืนผิวยีออยดจนถึงจุดที่สนใจ 

2.3 อักษรยอ 

คํายอที่สําคัญ สําหรับมาตรฐาน FGDS ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข อธิบายความหมายไวใน
ตารางที ่2 ตอไปน้ี 
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stics) sti ดานตาง ๆ านตาง ๆ 
ตรฐานระหวางประเทศ ระหว

มิประเทศเชิงเลขเทศเชิงเล

อมูล FGDS DS ชั้นขอมูลชั้นขอมูลความสูงภูมิปความสูงภูมิป
: วันที่รายงานฉบับสมบูรณและรวันที่รายงานฉบับสมบูรณแล

ปประกาศใชเปนมาตรฐานฯชเปนมาตรฐานฯ :
าขอกําหนดฉบับนี้ขอกําหนดฉบับนี้ :: คณะที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษ

กลุมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภูมิสารกลุมพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
นขอมูลภูมิศาสตรในมาตรฐานนี้ขอมูลภูมิศาสตรในมาตรฐานนี้

มศัพท มศัพท 
ไดมีการกําหนดนิยามศัพทที่สํไดมีการกําหนดนิยามศัพท

ตารางตาร ที่ที่ 1 1 ตอไปน้ีตอไปน้ี

ตารางท่ี ตารางท่ี 11 คํานิยามิ

คําคําGI
คาระดคารG
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ตารางท่ี 2 ความหมายของอักษรยอในมาตรฐานชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 

อักษรยอ ความหมาย 
DEM digital elevation model 
DTED digital terrain elevation data 
INS 
IFSAR 

inertial navigation system 
interferometric synthetic aperture radar 

LIDAR light detecting and ranging 
MSL  mean sea level 
RADAR radio detecting and ranging 
TIN triangulated irregular network 
UTM universal transverse Mercator 
WGS84 world geodetic system 1984 

2.4 บทคัดยอของเอกสารขอกําหนดฯ 

ชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานในเอกสารชุดนี้ เรียกวา ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข แมวา
โดยท่ัวไปแลวลักษณะการบันทึกขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขอาจอยูในรูปแบบของขอมูลแบบจุด (point) 
ขอมูลแบบ กริด (grid) เสนชั้นความสูง (contour) Triangulated Irregular Network (TIN)  หรือโปรไฟล 
(profile) แตในมาตรฐานขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขฉบับนี้ จะครอบคลุมชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลขเฉพาะขอมูลแบบกริดเทาน้ัน เนื่องจากเปนขอมูลแบบเดียวท่ีมีอยูในชุดขอมูล FGDS สําหรับประเทศไทย
ปจจุบันและคาดวาจะเปนขอมูลแบบเดียวที่มีอยูในชุดขอมูล FGDS สําหรับประเทศไทยตอไปอีกระยะหนึ่ง 
เอกสารมาตรฐานฉบับน้ีแบงความละเอียดของขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขออกเปน 5 ระดับสอดคลองกับ
มาตราสวนแผนท่ีหลักคือ  

- ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมาตราสวน 1:4,000 คาพิกัดทางราบอางอิงระบบพิกัด UTM บนพ้ืน
หลักฐาน WGS84 มีหนวยเปนเมตร คาความสูงอางอิง MSL มีหนวยเปนเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ขนาด 
2×2 ตารางกิโลเมตร ระยะหางระหวางจุด 5 เมตร 

- ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมาตราสวน 1:10,000 คาพิกัดทางราบอางอิงระบบพิกัด UTM บน
พ้ืนหลักฐาน WGS84 มีหนวยเปนเมตร คาความสูงอางอิง MSL มีหนวยเปนเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ขนาด 5×5 ตารางกิโลเมตร ระยะหางระหวางจุด 10 เมตร 

- ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมาตราสวน 1:25,000 คาพิกัดทางราบอางอิงระบบพิกัด UTM บน
พ้ืนหลักฐาน WGS84 มีหนวยเปนเมตร คาความสูงอางอิง MSL มีหนวยเปนเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี
ขนาด 10×10 ตารางกิโลเมตร ระยะหางระหวางจุด 20 เมตร 

- ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมาตราสวน 1:50,000 คาพิกัดทางราบอางอิงพิกัดภูมิศาสตร 
(ละติจูด ลองจิจูด) บนพื้นหลักฐาน WGS84 มีหนวยเปนองศา ลิบดา พิลิปดา คาความสูงอางอิง MSL 
มีหนวยเปนเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ขนาด 1 องศา×1 องศา ระยะหางระหวางจุด 1 พิลิบดา 

- ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมาตราสวน 1:250,000 คาพิกัดทางราบอางอิงพิกัดภูมิศาสตร 
(ละติจูด ลองจิจูด) บนพื้นหลักฐาน WGS84 มีหนวยเปนองศา ลิบดา พิลิปดา คาความสูงอางอิง MSL 
มีหนวยเปนเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ขนาด 1 องศา×1 องศา ระยะหางระหวางจุด 3 พิลิปดา 

 

GISTDA©2013 
201

กวา ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศกวา ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศ
ะเทศเชิงเลขศเชิงเลขอาจอยูในรูปแบบของอาจอยูในรูปแบบขอ

r) Triangulated Irregular Nengulated Irregular Ne
มิประเทศเชิงเลขฉบับนี้ระเทศเชิงเลขฉบับนี้ จะจะครอบครอ

นื่องจากเปนขอมูลแบบเดียวที่ปนขอมูลแบบเดียวที่มีมีอย
ลแบบเดียวท่ีมีอยูในชุดขอมูล ลแบบเดียวท่ีมีอยูในชุดขอมูล FGF

บงความละเอียดของขอมูลความสูงบงความละเอียดของขอมูลค
คือคือ

มูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมาตลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมา
หลักฐาน หลกฐา WGS84 S84 มีหนวยเปเปน
2×2 ตารางกิโลเมตร ระยตารางกิโลเมตร 

-- ขอมูลความสูงภูมิปขอมูลความส
พ้ืนหลักฐาน พ้ืนหลักฐาน
ขนาด

- ขอ
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วิธีการสํารวจนําเขาขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมีอยูหลายวิธี วิธีที่นิยมใชกันทั่วไปคือการคํานวณคา
พิกัดทางราบและทางด่ิงโดยวิธีการทางโฟโตแกรมเมตรีจากภาพคูทรวดทรง (stereopair) นอกจากนี้ยังวิธีสํารวจ
ขอมูลที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหมที่ใหความสะดวกรวดเร็วและความละเอียดถูกตองสูงคือ IFSAR  และ LIDAR รวมทั้ง
วิธีการสํารวจนําเขาขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขจากขอมูลขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขหรือขอมูลแผนท่ี
ที่มีอยูเดิม  

ตามปกติแลวโอกาสที่ลักษณะภูมิประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงจนทําใหตองมีการปรับปรุงแกไขขอมูล
ความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมีไมมากนัก และถามีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นก็มักครอบคลุมบริเวณที่ไมกวางขวางนัก 
การบํารุงรักษาขอมูลจึงไมจําเปนตองกระทําในพ้ืนที่ทั้งหมด อาจพิจารณากระทําเฉพาะในพ้ืนท่ีที่คาดวามีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศจนทําใหขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขเดิมไมถูกตองทําใหสามารถทําการ
ปรับปรุงแกไขขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขไดอยางรวดเร็วและใชงบประมาณไมมากนัก 
 
 

3. ขอบเขตของขอกําหนด (Specification scopes) 
 
มาตรฐานขอกําหนดสมบัติเฉพาะของขอมูล FGDS ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขฉบับนี้ จะอธิบาย

สมบัติเฉพาะที่สําคัญของชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข โดยเฉพาะรายละเอียดรายการและนิยามที่ชัดเจน
ของขอมูลภูมิศาสตร และเกณฑคุณภาพของขอมูล ในขณะที่ขอกําหนดวิธีการในการสํารวจจัดทําขอมูลนั้น จะมี
ระบุหรืออธิบายไวในลักษณะของแนวทางหรือขอแนะนําสําหรับวิธีการหลัก ๆ เทานั้น 

ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขโดยท่ัวไปมักหมายถึงขอมูลที่บันทึกอยูในแฟมขอมูลคอมพิวเตอรใช
แสดงลักษณะความสูงต่ําของภูมิประเทศในพ้ืนที่แหงหนึ่ง ลักษณะการบันทึกอาจอยูในรูปแบบของขอมูลแบบจุด 
(point) ขอมูลแบบกริด (grid) เสนชั้นความสูง (contour) Triangulated Irregular Network (TIN)  หรือโปร
ไฟล (profile) รายละเอียดของรูปแบบขอมูลแตละชนิดแสดงอยูในภาคผนวกรูปแบบของขอมูลความสูงภูมิ
ประเทศเชิงเลข 

ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขท่ีจัดอยูในชุดขอมูล FGDS สําหรับประเทศไทยปจจุบันมีเพียง 2 ชุด
ขอมูลเปนขอมูลแบบกริดทั้ง 2 ชุดคือ ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขสําหรับแผนที่มาตราสวน 1:4,000 และ
สําหรับแผนท่ีมาตราสวน 1: 50,000 เมื่อพิจารณาจากแนวโนมในอนาคตอันใกลแลวจะเห็นวาขอมูลความสูงภูมิ
ประเทศเชิงเลขที่จัดอยูในชุดขอมูล FGDS สําหรับประเทศไทยจะมีเพียงขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบกริด
เทานั้น มาตรฐานขอกําหนดนี้จึงจะอธิบายขอกําหนดสําหรับขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขเฉพาะแบบกริด ไม
รวมถึงขอมูลความสูงภมูิประเทศเชิงเลขแบบอ่ืน 

 
 

4. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑขอมูล (Data product identification) 
 
สวนนี้เปนขอสนเทศพ้ืนฐานที่ระบุจําแนกขอมูล FGDS ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขนี้ ซึ่ง

ประกอบดวยรายการสมบัติเฉพาะพ้ืนฐานของช้ันขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ดังตารางท่ี 3 ตอไปน้ี 
 

GISTDA©2013 างนัก 
าดวามีการดวามีการ

หสามารถทําการหสามารถทําการ

ชั้นขอมูลันขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขความสูงภูมิประเทศเชิงเล
เชิงเลขลข โดยเฉพาะรายละเอียดรายโดยเฉพาะรายละเอียดราย

ล ในขณะที่ะที่ขอกําหนดวิธีการในการอกําหนดวิธีการในกา
รือขอแนะนําสําหรับวิธีการหลัก ๆ เอแนะนําสําหรับวิธีการหลัก ๆ

ชิงเลขโดยท่ัวไปมักหมายถึงขอมูลทีทั่วไปมักหมายถึงขอมูลท
มิประเทศในพ้ืนที่แหงหนึ่ง ลักษณะมิประเทศในพ้ืนที่แหงหนึ่ง ลักษณ

grid)grid) เสนชั้นความสูง เสนชั้นความสูง (contour)(conto
ยละเอียดของรูปแบบขอมูลแตละยละเอียดของรูปแบบขอมูลแตล

ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขทีขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขที
อมูลเปนขอมูลแบบกริดทั้ง 2 ชุดปนขอมูลแบบกริดทั้ง 2 ชุดคือ
สําหรับแผนท่ีมาตราสําหรับแผนท่ีมาตราสวน สวน 1:
ประเทศเชิงเลขะเทศเชิงเลขที่จัดอยูในชที่จัดอยูใ
เทานั้น ทานั้น มาตรฐานขอมาตรฐานขอ
รวมถึงรวมถึงขอมูลอมล
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ตารางท่ี 3 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชั้นขอมูล FGDS ความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
ชื่อ (Title) ขอมูล FGDS ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
บทคัดยอ (Abstract)  มาตรฐานขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขนี้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุม

เฉพาะขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบกริด โดยแบงระดับความ
ละเอียดของขอมูลออกเปน 5 ระดับตามมาตราสวนหลักของแผนที่
สําหรับชุดขอมูล FGDS ของประเทศไทย เนื้อหาในมาตรฐานมีการ
กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสรางของขอมูล ระบบอางอิง 
คุณภาพขอมูล และการสงมอบผลิตภัณฑสําหรับขอมูลแตละระดับ 
รวมทั้งมีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคําอธิบายขอมูล การสํารวจ
นําเขาขอมูล และการบํารุงรักษาขอมูลในภาพรวมสําหรับขอมูลทุกระดับ 

กลุมประเภทของขอมูล  
(Topic Category)  

Elevation 

คําอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร 
(Geographic Description)  

ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขท่ีอยูในความดูแลของกรมแผนท่ีทหาร 
ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทยท้ังหมด 
ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขที่อยูในความดูแลของกรมพัฒนาท่ีดิน
ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทยเกือบทั้งประเทศ 

ชื่ออ่ืน (alternate title)  แบบจําลองระดับสูงเชิงเลข 
วัตถุประสงค (purpose)  ชุดขอมูล FGDS เปนชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานซ่ึงเปนองคประกอบ

สําคัญของ โครงสรางพื้นฐานภูมิสารสนเทศแหงชาติ (NSDI) ขอมูล FGDS 
จะถูกเผยแพรใหผูใชงานในหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชเปน
ขอมูลอางอิงในการสํารวจจัดสรางขอมูลภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ 

ชนิดของการนําเสนอเชิงปริภูมิ  
(Spatial Representation 
Type)  

ขอมูลแบบกริด (Gridded Data) 
 

ความละเอียดเชิงปริภูมิ  
(Spatial Resolution)  

ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขสําหรับแผนที่มาตราสวน 1: 4,000 
ขนาด resolution 5 เมตร 
ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขสําหรับแผนท่ีมาตราสวน 1: 10,000 
ขนาด resolution 10 เมตร 
ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขสําหรับแผนท่ีมาตราสวน 1: 25,000 
ขนาด resolution 20 เมตร 
ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขสําหรับมาตราสวนแผนที่ 1: 50,000 
ขนาด resolution 1 พิลิปดา 
ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขสําหรับมาตราสวนแผนท่ี 1: 250,000 
ขนาด resolution 3 พิลิปดา 

 
 

GISTความละเอียดเชิงปริภูมิ ละเอียดเชิงปริภู
((SSpatial patial RRSTDA©ขอมูล ล FGDS FGDS เปนชุดขอมูลภูมิสารสเปนชุดขอมูลภูมิสา

สําคัญของ โครงสรางพื้นฐานภูมิสง โครงสรางพื้นฐานภูมิส
จะถูกเผยแพรใหผูใชงานในหจะถูกเผยแพรใหผูใชงานใน
ขอมูลอางอิงในการสําลอางอิงในกA©2013 างอิง 

ละระดับ ะระดับ 
อมูล มูล การสํารวจรสํารวจ

าหรับขอมูลทุกระดับขอมูล 31333
ขที่อยูในความดูแลของกรมแผนท่ีทที่อยูในความดูแลของกรมแผนท่ีท

ทั้งหมดมด
ะเทศเชิงเลขท่ีอยูในความดูแลของะเทศเชิงเลขท่ีอยูในความดูแลของ

ประเทศไทยะเทศไทยเกือบทั้งประเทศเกือบทั้งประเทศ201
องระดับสูงเชิงเลขงระดับสูงเชิงเลข©2
A©

TDสนอเชิงปริภูมิ นอเชิงปริภูมิ 
RRepresentation epresen

ขอมูลแบบกริดแบบกริด
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5. เนื้อหาและโครงสรางของขอมูล (Data content and structure)  

5.1 ความหมายในภาพรวม 

ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบกริดเปนขอมูลท่ีใชแสดงลักษณะความสูงตํ่าของภูมิประเทศในพ้ืนที่
แหงหนึ่งโดยการบันทึกคาระดับของกลุมของจุดที่มีระยะหางระหวางจุดคงท่ี ครอบคลุมพ้ืนที่นั้นๆ ลงในแฟมขอมูล
คอมพิวเตอร การบันทึกขอมูลอาจกระทําไดใน 2 แบบ แบบแรกเปนการบันทึกขอมูลโดยมีคาพิกัดทางราบของ
ขอบเขตขอมูลอางอิงระบบพิกัดเดียวกับคาระยะหางระหวางจุด ดังรูปที่ 1 จุดที่ 1 ถึงจุดท่ี 4 (Pt1, Pt2, Pt3, Pt4 
ในรูปที่ 1) เปนจุดขอบของขอมูลและเปนจุดที่มีคาระดับ ในกรณีที่คาพิกัดทางราบอางอิงพิกัดแผนท่ี UTM อาจ
เกิดความยุงยากในการใชงานขอมูลบริเวณรอยตอของโซน UTM ปญหาดังกลาวสามารถแกไขไดโดยใชพิกัดทาง
ราบที่อางอิงพิกัดรูปทรงรีแตก็จะสงผลใหระยะหางระหวางจุดทางราบ (เปนเมตร) ไมคงที่แมวาระยะหางระหวาง
จุดเชิงมุมจะคงท่ี 

 
รูปที่ 1 ผังขอมูลแบบอางอิงระบบพิกัดเดียวกัน 

(ภาพดัดแปลงมาจาก U.S. Geological Survey, Standards for Digital Elevation Models, 1998) 
 
การบันทึกขอมูลแบบที่สองเปนการบันทึกขอมูลโดยมีคาพิกัดทางราบของขอบเขตขอมูลอางอิงระบบพิกัด

ที่ตางจากคาระยะหางระหวางจุด ดังรูปที่ 2 จุดที่ 1 ถึงจุดที่ 4 (Pt1, Pt2, Pt3, Pt4 ในรูปที่ 2) เปนจุดขอบของ
ขอมูลแตไมใชจุดที่ทราบคาระดับ การบันทึกขอมูลแบบนี้นิยมใชในกรณีท่ีกําหนดใหคาพิกัดของจุดขอบอางอิงพิกัด
รูปทรงรีแตใหระยะหางระหวางจุดอางอิงพิกัดแผนท่ี UTM ซึ่งจะสามารถแกปญหาเรื่องรอยตอโซน UTM และ
ระยะหางระหวางจุดทางราบไมคงที่ไปได แตก็ทําใหเกิดความยุงยากในการคํานวณตําแหนงทางราบของจุดใน
ขอมูล 

โดยท่ัวไปแลว การบันทึกขอมูลในแบบแรกถูกนําไปใชงานอยางแพรหลายมากกวา อยางไรก็ตามขอมูล
ความสูงภูมิประเทศเชิงเลขที่จัดอยูในชุดขอมูล FGDS สําหรับประเทศไทยอาจถูกบันทึกอยูในแบบใดก็ไดจากทั้ง
สองแบบ 

GISTDA©2013 Pt4 
TM TM อาจอาจ

ดโดยใชพิกัดทางดโดยใชพิกัดทาง
แมวาระยะหางระหวางระยะหางระหวา

รูปที่ 1ู
(ภาพดัดแปลงมาจาก ภาพดัดแปลงมาจ U.S. G

การบันทึกขอมูการบันทึกขอม
ที่ตางจากคาระยะที่ตางจากคา
ขอมูลแตไมอมูลแ
รูปทรูปท
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รูปที่ 2 ผังขอมูลแบบอางอิงระบบพิกัดตางกัน 

(ภาพดัดแปลงมาจาก U.S. Geological Survey, Standards for Digital Elevation Models, 1998) 
 

ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขในชุดขอมูล FGDS สําหรับประเทศไทยสามารถแบงออกไดตาม
มาตราสวนของแผนท่ีออกเปน 5 มาตราสวนคือ 

1) ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขสําหรับแผนท่ีมาตราสวน 1:4,000 ปจจุบันชุดขอมูลนี้อยูในความ
ดูแลของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดทําขึ้นภายใตโครงการจัดทําแผนที่เพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยสินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ การจัดเก็บขอมูลสอดคลองกับระวางแผนที่
ภาพถายออรโธสีเชิงเลขมาตราสวน 1:4,000 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ คาพิกัดทางราบอางอิงระบบพิกัด 
UTM บนพ้ืนหลักฐาน WGS84 มีหนวยเปนเมตร คาความสูงอางอิง MSL มีหนวยเปนเมตร ขนาดระวาง 2 X 2 
ตารางกิโลเมตร ระยะหางระหวางจุด 5 เมตร มีขอบเขตครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทยเกือบทั้งประเทศ ยกเวน
บริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตคือ ยะลา ปตตานี นราธิวาส รวมทั้งบางสวนของจังหวัดสงขลา บริเวณพ้ืนที่แนว
ชายแดนไทย-ลาว และบางพ้ืนที่ที่ไมสามารถผลิตแผนที่ใหไดมาตรฐานตามขอกําหนดทางเทคนิคของโครงการฯ 
ได 

2) ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขสําหรับแผนที่มาตราสวน 1:10,000 ปจจุบันชุดขอมูลนี้ในประเทศ
ไทยยังไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ คาพิกัดทางราบของขอมูลควรอางอิงระบบพิกัด UTM บนพ้ืนหลักฐาน WGS84 
และมีหนวยเปนเมตร สวนคาความสูงควรอางอิง MSL และมีหนวยเปนเมตร ควรมีขนาดระวาง 5 X 5 ตาราง
กิโลเมตรระยะหางระหวางจุด 10 เมตร 

3) ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขสําหรับแผนที่มาตราสวน 1:25,000 ปจจุบันชุดขอมูลนี้ในประเทศ
ไทยยังไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ คาพิกัดทางราบควรอางอิงระบบพิกัด UTM บนพ้ืนหลักฐาน WGS84 และมี
หนวยเปนเมตร สวนคาความสูงควรอางอิง MSL และมีหนวยเปนเมตร ควรมีขนาดระวาง 10 X 10 ตาราง
กิโลเมตร มีระยะหางระหวางจุด 20 เมตร 

4) ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขสําหรับแผนที่มาตราสวน 1:50,000 ปจจุบันชุดขอมูลนี้อยูใน
ความดูแลของกรมแผนท่ีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดทําขึ้นเปนสวนหนึ่งของ โครงการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการผลิตแผนที่เชิงเสน เชิงรหัส หรือเชิงตัวเลข เพ่ือจัดทําแผนที่มาตราสวน 1:50,000 ชุด L7018 

GISTDA©2013 
ระบบพิกัดตางกันระบบพิกัดตา

tandards for Digital Elevationndards for Digital Elevation

ขในชุดขอมูล นชุดขอ FGDS FGDS สําหรับประสําหรับป
สวนคือ

ประเทศเชิงเลขประเทศเชิงเล สําหรับแผนท่ีมาตราสําหรับแผนท่ีมาต
กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดทํกระทรวงเกษตรและสหกร

ละทรัพยะทรัพ สินของกระทรวงเกษตรแสินของกระทรวงเกษตร
เชิงเลขมาตราสวน เชิงเลขมาตราสวน 1:4,000 1:4,000 ขอข

พ้ืนหลักฐาน พ้ืนหลักฐา WGS84 GS84 มีหนวยเปนยเปน
งกิโลเมตร กิโลเมตร ระยะหางระหวางจุด ระยะหางระหวาง

บริเวณ บรเ 3 3 จังหวัดชาจังหวัดชายแดนภาคใตคืยแดนภาคใต
ชายแดนไทยายแด -ลาว และบางลาว และบ
ไดได

2)2) ชั้นขช
ไทยยังไมมทยยัง
แลแล
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โดยความรวมมือของหนวยงานทําแผนที่ของสหรัฐอเมริกา ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขชุดนี้ผลิตตาม
มาตรฐาน DTED level 2 ที่ปรากฏในเอกสารขอกําหนดชื่อวา Performance Specification Digital Terrain 
Elevation Data (DTED) (MIL-PRF-89020B) ขอกําหนดดังกลาวจัดทําขึ้นโดยหนวยงานทําแผนที่ของ
สหรัฐอเมริกา (ขณะนั้นคือ Defense Mapping Agency หรือ National Geospatial-Intelligence Agency ใน
ปจจุบัน)  คาพิกัดทางราบอางอิงพิกัดภูมิศาสตร (ละติจูด ลองจิจูด) บนพ้ืนหลักฐาน WGS84 มีหนวยเปนองศา 
ลิบดา พิลิปดา คาความสูงอางอิง MSL มีหนวยเปนเมตร ขนาดระวาง 1องศา×1องศา ระยะหางระหวางจุด 1 
พิลิปดา มีขอบเขตครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทยท้ังประเทศสอดคลองกับแผนท่ีมาตราสวน 1:50,000 ชุด L7018 
พ้ืนที่ในเซล (โดยเฉพาะในเซลบริเวณชายแดนและมหาสมุทร) ที่ไมมีขอมูลแผนที่มาตราสวน 1:50,000 ชุด L7018 
ก็จะไมมีขอมูลความสูงภูมิประเทศ (void) 

5) ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขสําหรับแผนท่ีมาตราสวน 1:250,000 ปจจุบันชุดขอมูลน้ีใน
ประเทศไทยยังไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ คาพิกัดทางราบอางอิงพิกัดภูมิศาสตร (ละติจูด ลองจิจูด) บนพ้ืน
หลักฐาน WGS84 มีหนวยเปนองศา ลิบดา พิลิปดา คาความสูงอางอิง MSL มีหนวยเปนเมตร ขนาดระวาง 1
องศา×1องศา ระยะหางระหวางจุด 3 พิลิปดา ในปจจุบันมีการใหบริการขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมาตรา
สวนนี้ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยโดยไมคิดคาใชจายผานอินเทอรเน็ต ในอนาคตคาดวาจะมีการปรับปรุงคุณภาพ
ขึ้นไปเร่ือยๆ และจะยังคงใหบริการโดยไมคิดคาใชจายตอไป จึงอาจพิจารณานํามาใชเปนขอมูล FGDS ความสูงภูมิ
ประเทศเชิงเลขสําหรับแผนที่มาตราสวน 1:250,000 สําหรับประเทศไทยได 

5.2 เนื้อหาขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 

เนื้อหาขอมูล (data content) ในชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข เปนขอมูลแบบราสเตอรกริดซึ่งมี
คาขอมูลคือคาระดับ (elevation) ซึ่งอาจถือวาเปนขอมูลลักษณะประจํา (attribute) หลักของชุดขอมูลนี้ ดัง
รายละเอียดในตารางท่ี 4 ตอไปนี้ และสามารถนําเสนอในลักษณะ UML ไดดังรูปที่ 3 
 
ตารางท่ี 4 รายการเนื้อหาขอมูลในชุดขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 

ชื่อ ชนิด คําอธิบาย 
ความ 
สําคัญ 

หมายเหตุ 

gridID Integer หมายเลขประจําจุดกริดหรือกริด
เซลล เปนหมายเลขเฉพาะที่ไมซ้ํากัน
ในแตละไฟลขอมูล 

บังคับ  

elevation Real คาระดับ บังคับ คา -32768 ใชสําหรับจุดที่
ไมทราบคาระดับ 

 
สําหรับขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขซึ่งเปนขอมูลแบบกริดหรือแบบราสเตอรนั้น นอกจากเน้ือหา

ขอมูลหลักขางตนแลว ยังจําเปนตองมีเนื้อหาขอมูลประกอบซ่ึงจําเปนสําหรับใชอางอิงในการใชงานและแสดง
เนื้อหาขอมูลหลักดังกลาว โดยเปนขอมูลที่อธิบายระบบอางอิงเชิงพ้ืนที่ (spatial reference system) ของ
ไฟลขอมูลกริด ในที่นี้จึงจะเรียกวาขอมูลอางอิงเชิงพ้ืนที่ (spatial reference data) ขอมูลนี้จะมีเพียง 1 
ระเบียนขอมูล (data record) สําหรับแตละไฟลขอมูลกริด เนื้อหาของขอมูล spatial reference data นี้นั้นมี
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 5 ตอไปน้ี 
 
 

7018 
ชุด ด L7018 L7018 

ปจจุบันชุดขอมูลนี้ในบันชุดขอมูลนี้ใ
ร (ละติจูด ลองจิจูด) บนพ้ืนร (ละติจูด ลองจิจูด) บนพ้ืน

มีหนวยเปนเมตร ขนาดหนวยเปนเมตร ขนาดระวางระว
ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมขอมูลความสูงภูมิประเท

นต ในอนาคตคาดวาจะมีการปรับนอนาคตคาดวาจะมีการป
งงอาจอาจพิจารณาพิจารณ นํามาใชเปนาใช ขอมูลขอมูล

หรับประเทศไทยบประเทศไ ไดได

ในชั้นขอมูลอมูลความสูงภูมิประเทศความสูงภูมิประเทศ
) ซึ่งอาจถือวาเปนขอมูลลักษณะซึ่งอาจถือวาเปนขอมูลลักษณ

อไปปนี้ และสามารถนําเสนอในลักษณนี้ และสามารถนําเสนอ

การเนื้อหาขอมูลในชุดขอมูลความสูารเนื้อหาขอมูลในชุดขอมูลความ

ชนิด

STDTDTD
STD

gridgri IDD IntegerIntegSSSTTT
G ST

elevationelevationGGISSSGGG S
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ตารางท่ี 5 รายการขอมูลอางอิงเชิงพื้นที่ (spatial reference data) ในชุดขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 

ชื่อ ชนิด คําอธิบาย ความ 
สําคัญ 

Domain /  
หมายเหตุ 

coordinateSystem Integer รหัสบอกระบบพิกัดอางอิงของ
ขอมูลกริด 

บังคับ 1 = ระบบพิกัดทางยีออเดซี
2 = ระบบพิกัด UTM 47 
3 = ระบบพิกัด UTM 48 

horizontalDatum Integer รหัสพ้ืนหลักฐานอางอิงทางราบ บังคับ 1 = WGS84 
2 = Indian1975 

verticalDatum Character
String 

พ้ืนหลักฐานอางอิงทางดิ่ง บังคับ  

horizontalUnit Character
String 

หนวยคาพิกัดทางราบ บังคับ  

verticalUnit Character
String 

หนวยคาพิกัดทางด่ิง (คาระดับ) บังคับ  

xOrigin Real คาพิกัดทาง X ของจุดมุมลางซาย บังคับ คา Easting ในกรณีคาพิกัด 
UTM หรือคา Longitude 
ในกรณีระบบพิกัดทางยีออ
เดซี 

yOrigin Real คาพิกัดทาง Y ของจุดมุมลางซาย บังคับ Northing หรือ Latitude  
gridSpacingX Real ระยะหางทาง X ระหวางจุดกริด บังคับ หนวยองศาทศนิยม หรือ

เมตร gridSpacingY Real ระยะหางทาง Y ระหวางจุดกริด บังคับ 
numberOfGridPointsX Integer จํานวนจุดกริดในแนวแกน X บังคับ  
numberOfGridPointsY Integer จํานวนจุดกริดในแนวแกน Y บังคับ  
 
 

DEM
+gridID: Integer
+elevation: Real

Spatial Reference Data
+coordinateSystem: Integer = 1, 2, 3
+horizontalDatum: Integer = 1, 2
+verticalDatum: CharacterString
+horizontalUnit: CharacterString
+verticalUnit: CharacterString
+xOrigin: Real
+yOrigin: Real
+gridSpacingX: Real
+gridSpacingY: Real
+numberOfGridPointsX: Integer
+numberOfGridPointsY: Integer

 
 รูปที่ 3 เนื้อหาขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขโดยใช UML ในแบบ Class diagram  

GISTDA©2013 75 3333133
20

3
บังคับบังคั

2020201
©220จุดมุมลางซายจุดมุมลางซาย บังคับงคับ คา ค Ea

U©2©2©202020
©220

คาพิกัดทาง ทาง Y ของจุดมุมลางซาของจุดมุมลางซA©
D

ealeal ระยะหางทาง ระยะหางทาง X ระหวาง

DDDA©
DRealReal ระยะหางะหา ทาง ทาง Y ระDDDA

TDtsXtsX Integerger จํานวนจุดนวนจ กริ

TTTDDDA
TDdPointsYoint Integer จํานวนจํานวTTTDDD

STSTSTSTDDDD
GIST
GISTM

GISGIS+gridID: Intege
+elevGIGI



มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ช้ันขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 10-9 

Draft 3.4 – 14 ก.พ. 2556 โครงการศึกษาจดัทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS 

5.3 Feature Catalogue ของรายการขอมูลในชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 

รายละเอียดเนื้อหาของขอมูลภูมิสารสนเทศในชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข สามารถถูกอธิบายใน
ลักษณะของ Feature Catalogue ตามมาตรฐาน ISO19110 ไดดังนี้ 
 
Name: ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
Scope: แผนที่ฐาน 
Field of application: FGDS  
Version Number: 1.1 (โครงการจัดทําขอกําหนดของมาตรฐานโครงสราง เนื้อหา 

คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน) 
Version Date: 8-ส.ค.-55 
Definition source: None 
Definition Type:   
Producer: คณะท่ีปรึกษาโครงการจัดทํามาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมิศาสตรพ้ืนฐาน 

(FGDS)  
Functional Language: XML 
Feature Type 

Name: DEM 
Definition: ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
Code:  
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: gridID, Elevation 
Feature Association Names: None 
Subtype Of: None 
Feature Attribute 
Name: gridID 
Definition: หมายเลขประจํากริดเซลล เปนหมายเลขเฉพาะท่ีไมซ้ํากัน 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: Elevation 
Definition: คาระดับ 
Code:   
Value Data Type: Real 
Value Measurement เมตร 

3313131313
01313
0131

201
©20อกําหนดขอมูลภูมิศาสตรพื

©20
©20

อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมสูงภูมิประเทศเชิงเลข

Names:Names
te Names:te Name gridgri ID, D, EElevle

ssociation Names:sociation Name NoneNone
ype Of:pe Of N

Feature Attribute Feature Attribute IST
Name:ame
Definition:nitio
Code:Code
Value Daalue
ValVal
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Unit: 
Value Domain Type: 0 (" not enumerated”) 
Value Domain: คา -32768 ใชสําหรับจุดท่ีไมทราบคาระดับ 
ขอมูลประกอบ Non-image Data 
Feature Attribute 
Name: coordinateSystem 
Definition: รหัสระบบพิกัดอางอิง 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain:  1 =geodetic coordinate; 2 = UTM zone 47; 3 = UTM zone 48 
Feature Attribute 
Name: horizontalDatum 
Definition: พ้ืนหลักฐานทางราบ 
Code:   
Value Data Type:  Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain:  1 = WGS84; 2 = Indian 1975 
Feature Attribute 
Name: verticalDatum 
Definition: พ้ืนหลักฐานทางดิ่ง 
Code:   
Value Data Type:  CharacterString 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: horizontalUnit 
Definition: หนวยของคาพิกัดทางราบ 
Code:   
Value Data Type:  CharacterString 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: verticalUnit 
Definition: หนวยของคาพิกัดทางด่ิง 

GISTDA©2013 
one 47; 3 = UTM zone 48e 47; 3 = UTM zone 48

("enumerated”)erated”)
1 = WGS84; 2 = Indian 11 = WGS84; 2 = Indian 

verticalDatumDatum
พ้ืนหลักฐานทพ้ืนหลักฐาน

ue Data Type:Data Type:
Value Measurement Unit:Value Measurement 
Value Domain Type:lue Domain Type:
Value Domain:Value Domain:
Feature AttFeature AtGName:Nam
DeDe
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Code:   
Value Data Type:  CharacterString 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: xOrigin 
Definition: คาพิกัดทาง X ของจุดมุมลางซาย 
Code:   
Value Data Type: REAL 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: yOrigin 
Definition: คาพิกัดทาง Y ของจุดมมุลางซาย 
Code:   
Value Data Type: REAL 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: gridSpacingX 
Definition: ระยะหางระหวางจุดทาง X 
Code:   
Value Data Type: REAL 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: gridSpacingY 
Definition: ระยะหางระหวางจุดทาง Y 
Code:   
Value Data Type: REAL 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: numberOfGridPointsX 
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Definition: จํานวนจุดทาง X 
Code:   
Value Data Type: INTEGER 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: numberOfGridPointsY 
Definition: จํานวนจุดทาง Y 
Code:   
Value Data Type: INTEGER 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   

 
 
6. ระบบพิกัดอางอิง (Coordinate Reference System)  

 
ระบบอางอิงเชิงพ้ืนที่ (Spatial Reference System) ของขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทย

นั้น ใหใชเปน ระบบพิกัดอางอิง (Coordinate Reference System) โดยระบบพิกัดอางอิงแตละระบบจะ
ประกอบดวยองคประกอบ 2 สวนคือ  

- พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum) ซึ่งเปนพ้ืนผิวอางอิงที่ใชในการคํานวณงานรังวัด  
- รูปแบบระบบพิกัด ซึ่งเปนรายละเอียดของระบบการฉายแผนท่ี (Map projection) ที่ใช ระบบแกน

อางอิงคาพิกัด และรายละเอียดนิยามคาพิกัด   
การเลือกใชระบบพิกัดอางอิงจึงขึ้นกับพ้ืนหลักฐานฯ และรูปแบบของคาพิกัด และระบบพิกัดอางอิง

สําหรับชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทยทุกชั้นขอมูล รวมถึงชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลขนี้ สามารถเลือกกําหนดข้ึนจากพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี และรูปแบบระบบพิกัด ดังตอไปน้ี 

6.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic Datum) 
พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum) หรือพ้ืนหลักฐานแผนที่ ที่ใชอางอิงสําหรับชุดขอมูลภูมิ

สารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ประเทศไทย กําหนดใหเลือกใชได 2 พ้ืนหลักฐาน คือ WGS 84 และ พ้ืนหลักฐาน
อินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) 

1) WGS 84 เปนพ้ืนหลักฐานสากลท่ีจัดทําขึ้นโดย Defense Mapping Agency (DMA) หรือปจจุบันคือ  
National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใชเปนพ้ืนหลักฐานของ
ดาวเทียมระบบ GPS  เปนพื้นหลักฐานรูปทรงรีซ่ึงมีคาพารามิเตอรดังนี้ 

Ellipsoid : "WGS 84" 
Semi-major axis (a)   =  6378137.0 m. 
Flattening (f) =  1/298.257223563  
EPSG : 4326 
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รูปแบบระบบพิกัด ซึ่งเปนราแบบระบบพิกัด ซึ่งเปนรายละเอียละเ
อางอิงคาพิกัด และรายละเอีอางอิงคาพิกัด และรายละเอี

การเลือกใชระบบพิกัดอางการเลือกใชระบบพิกัดอ
สําหรับชุดขอมูลภูมิสารสนเทศสําหรับชุดขอมูลภูมิสารส
เชิงเลขเลขนี้น สามารถามารถเลือกกเลือก

6.1 6.1 พื้นหลักฐาพื้นหลัก

ส
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2) พ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) เปนพ้ืนหลักฐานทองถิ่นของประเทศไทย ที่จัดทําโดย
การทํางานรังวัดภาคพ้ืนดินดวยวิธีขายสามเหล่ียมและงานวงรอบ  เปนพ้ืนหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมี
คาพารามิเตอรดังนี้ 

SPHEROID : "Everest 1830 (1937 Adjustment)" 
Semi-major axis (a)   =  6377276.345 m. 
Flattening (f)  =  1/300.8017  
EPSG : 4240 

 
และการแปลงคาพิกัดระหวางพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ใหใชสมการ

ตอไปน้ี  
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  หนวยเปนเมตร 

โดยที่คาพิกัดฉาก (x, y, z) เปนคาพิกัดในรูปแบบระบบพิกัดฉากยึดติดโลก อธิบายไวในหัวขอตอไป 
 
อนึ่ง สมการแปลงคาพิกัดระหวางพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ขางตน 

กําหนดใหสําหรับใชในการแปลงคาพิกัดท่ียังมิไดผานการแปลงพ้ืนหลักฐานดวยวิธีการหรือสมการอ่ืนมาแลว
เทานั้น หากคาพิกัดไดผานการแปลงพ้ืนหลักฐานมาดวยวิธีการหรือสมการแบบอ่ืนมา ก็จะตองทําการแปลง
กลับไปท่ีพ้ืนหลักฐานต้ังตนดวยวิธีการหรือสมการแบบเดิมกอน 

6.2 รูปแบบระบบพิกัด 

รูปแบบระบบพิกัดที่ใชอางอิงในการบอกตําแหนงพิกัดของขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ใหเลือกใชได 3 รูปแบบ คือ พิกัดฉากยึดติดโลก (Earth-fixed coordinates) พิกัดทางยีออเดซีหรือระบบพิกัด
รูปทรงรี (Geodetic or Ellipsoidal coordinates) และพิกัดแผนที่ UTM (UTM map coordinates)  

1) ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก เปนกรอบของแกนพิกัดฉาก ที่ผูกติดอยูกับพ้ืนผิวโลก 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 ตั้งฉากกับ
แกน x และแกน z ทําใหเกิดเปนระบบพิกัดมือขวา 

2) ระบบพิกัดทางยีออเดซี บอกคาพิกัดเปน ( , , h) ระบบน้ีใชรูปทรงรีที่เปนตัวแทนสัณฐานของ
โลกและเปนพื้นผิวอางอิงในการคํานวณ ดังนั้นรูปทรงรีนี้คือสวนหนึ่งของพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซีใน
ขอ 6.1 ขางบนนั่นเอง มุมที่เสนตั้งฉากกับพื้นผิวรูปทรงรีที่จุดใด ๆ P กระทํากับระนาบศูนยสูตรคือคา
ละติจูด  ของจุด P   มุมระหวางระนาบเมอริเดียนที่ผาน P กับระนาบเมอริเดียนกรีนิช คือคา
ลองจิจูด  ของจุด P   สวนระยะตามแนวเสนตั้งฉากจากจุด P จนถึงพ้ืนผิวรูปทรงรี คือ ความสูง
เหนือรูปทรงรี h    

3) ระบบพิกัดแผนที่ UTM – UTM เปนตัวยอของ Universal Transverse Mercator เปนวิธีการฉาย
แผนท่ี (map projection) บอกคาพิกัดแผนที่เปน (N, E) คา N คือระยะเหนือ (northing) และ คา 
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หนวยเปนเมตรยเปนเมตร

บพิกัดฉากากยึดติดโลกยึดติดโล อธิบายไวในหบายไวใน

ฐาน WGSWG 84 8 กับพ้ืนหลักฐานอินกับพ้ืนหลักฐานอิน
งมิไดผานการแปลงพ้ืนหลักฐานดวมิไดผานการแปลงพ้ืนหลักฐานดว

้นหลักฐานมาฐานมาดวยวิธีการหรือสมกดวยวิธีการหรือสมก
การหรือสมการแบบเดิมกอนการหรือสมการแบบเดิมกอน

ะบบพิกัดที่ใชอางอิงในการบอกตําะบบพิกัดที่ใชอางอิงในการบอก
ด 3 รูปแบบ คือ พิกัดฉากยึดติดโล 3 รูปแบบ คือ พิกัดฉากยึดติดโล

งรร ((GGeodetic or eodet Ellipsoidal copsoid
1)1 ระบบพิกัดระบบพิกัดฉากยึดติดดติด

ยึดติดโลกจึงหมุยึดติดโลกจึ
โลกโลกบอกคบอกค
z
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E คือระยะตะวันออก (easting) คาท้ังสองคือพิกัดตําแหนงทางราบคํานวณมาจากคา ( , ) ของคา
พิกัดทางยีออเดซี 

6.3 ความสูง  
ระบบอางอิงคาความสูงของขอมูลภูมิสารสนเทศมี 3 ระบบ คือ คาระดับ (elevation) ความสูงออรโท

เมตริก (Orthometric height) และความสูงเหนือทรงรี (Ellipsoidal height) ซึ่งสามารถเลือกใชไดกับชุดขอมูล
ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทย ตามความเหมาะสม แตตองอธิบายระบบอางอิงคาความสูงที่ใชไว
ในคําอธิบายขอมูล (metadata) ของชุดขอมูลนั้นใหชัดเจน 

1) คาระดับ (Elevation) เปนความสูงที่ใชอยูโดยทั่วไปในงานรังวัด เปนความสูงเหนือระดับทะเลปาน
กลาง (Mean Sea Level, MSL)  อาจใชเปนตัวแทนของความสูงเหนือยีออยด H หรือความสูงออร
โทเมตริกได หากระดับทะเลปานกลางท่ีสรางข้ึนมาเปนตัวแทนของยีออยดอยางถูกตอง  

2) ความสูงออรโทเมตริก (Orthometric height) เปนความสูงวัดจากผิวยีออยด ณ จุดใด ๆ 
3) ความสูงเหนือทรงรี (Ellipsoidal height) เปนความสูงวัดจากผิวพ้ืนทรงรีที่ใชเปนหลักฐานทาง 

ยีออเดซี ณ จุดใด ๆ 
 
ในการคํานวณคาพิกัดท่ีใชรูปทรงรีเปนพื้นผิวอางอิงไดคาพิกัดตําแหนงทางราบเปนละติจูดและลองจิจูดทาง

ยีออเดซี ( , ) และมีความสูงของจุดนั้นเปนความสูงเหนือรูปทรงรี h  ความสัมพันธระหวางความสูงออรโท
เมตริกและความสูงเหนือทรงรี คือ     
 

        h = H + N      
 

คา N  ในสมการขางบนเรียกวา  ความสูงยีออยด (Geoidal height)  คาความสูงยีออยดนี้คํานวณไดจาก
รูปจําลองยีออยด เชน EGM2008  

รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบพิกัดอางอิงขางตน มีอธิบายเพ่ิมเติมไวในเอกสารมาตรฐานขอมูล 
FGDS ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
 

 

7. ขอกําหนดดานคุณภาพขอมูล (Data quality) 
 
ขอกําหนดคุณภาพของขอมูลในชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขน้ี  จะระบุความตองการดานคุณภาพ

ขอมูลในองคประกอบคุณภาพดานตาง ๆ ตามที่กําหนดในมาตรฐาน ISO19113 Quality principles  โดยใช
ตัวชี้วัดคุณภาพ (quality measures) ที่เปนไปตามมาตรฐาน ISO19138 Data quality measures รายละเอียด
ขอกําหนดคุณภาพของแตละองคประกอบคุณภาพ มีดังนี ้

7.1 ขอกําหนดความถูกตองเชิงตําแหนง  
สําหรับขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขท่ีจัดเก็บในรูปแบบขอมูลกริดหรือราสเตอรนั้น การวัดความ

ถูกตองเชิงตําแหนงทางราบไมสามารถทําได เนื่องจากไมมีรายละเอียดของรูปลักษณที่จะนํามากําหนดหาจุดที่ระบุ
จําแนกไดชัดเจน (well-defined points) จึงวัดไดเพียงความถูกตองเชิงตําแหนงทางดิ่งเทานั้น อยางไรก็ตาม 
เนื่องจากในโครงสรางขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขตามมาตรฐานน้ี ไดพิจารณาขอมูลความสูงของภูมิประเทศ
เปนคาระดับ ซึ่งเปนขอมูลลักษณะประจํา (attribute data) ของแตละชองกริด ดังนั้น การกําหนดเกณฑความ
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อระดับทะเลปานระดับทะเลปาน
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ถูกตองของขอมูลคาความสูงในท่ีนี้ จึงถูกพิจารณาวาเปนองคประกอบคุณภาพขอมูลประเภทความถูกตองของ
ขอมูลลักษณะประจํา และไดนําไปกําหนดในหัวขอ 7.3 แทน 

7.2 ขอกําหนดความครบถวนของขอมูล 

7.2.1 ความครบถวนของรูปลักษณทางภูมิศาสตร 
ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขประกอบดวยรูปลักษณทางภูมิศาสตรเพียงรายการเดียวคือจุดก

ริดหรือ กริดเซลลที่บันทึกคาระดับภูมิประเทศ ดังนั้นความครบถวนของขอมูลรูปลักษณทางภูมิศาสตรใน
ชั้นขอมูลนี้จึงหมายถึงการท่ีขอมูลกริดครอบคลุมขอบเขตพ้ืนที่ตามท่ีกําหนดในขอบเขตงานของโครงการฯ 
ครบถวน โดยใชตัวชี้วัด “รอยละพ้ืนที่ขอมูลที่ขาดไป” ซึ่งแสดงเปนเกณฑขอกําหนดดังตารางที่ 6 ตอไปนี้ 
ทั้งนี้จะตองมีการแสดงเหตุผลที่มาของความไมครบถวนนั้นวาเปนเหตุสุดวิสัยดวย 

ตารางท่ี 6 เกณฑความครบถวนของรูปลักษณทางภูมิศาสตร ในชุดขอมูล FGDS ความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
ที ่ รายการรูปลักษณขอมูล จํานวนขอมูลที่

ขาดไป (m2) 
รอยละพ้ืนทีข่อมูลที่

ขาดไป 
1 กริดเซลล N.A. ≤ 5 % 

7.2.2 ความครบถวนของขอมูลลักษณะประจํา 
ในลักษณะของขอมูลกริดนั้น เกณฑความครบถวนของขอมูลลักษณะประจําในขอมูล FGDS ชั้น

ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข กําหนดเฉพาะขอมูลลักษณะประจําหลักคือ gridID และ elevation 
เทานั้น ซึ่งจะตองมีคาครบถวนสําหรับทุกจุดกริด (หรือกริดเซลล) ดังตารางที่ 7 ตอไปน้ี สวนขอมูล
ลักษณะประจําที่เปนขอมูลอางอิงเชิงตําแหนงสําหรับประกอบการใชงานไฟลขอมูลความสูงภูมิประเทศ
นั้นก็ตองมีครบถวนสําหรับแตละไฟลขอมูลดวย  

ตารางท่ี 7 เกณฑความครบถวนของขอมูลลักษณะประจําในชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
 รายการขอมูลลักษณะประจํา จํานวนขอมูลที่

ขาดไป 
รอยละขอมูลที่ขาด

ไป  
1 gridID 0 0 
2 elevation 0 0 

 

7.3 ขอกําหนดความถูกตองของขอมูลลักษณะประจํา (Attribute accuracy) 

เกณฑขอกําหนดความถูกตองของขอมูลลักษณะประจําในชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขนี้ จะ
กําหนดใหเฉพาะรายการขอมูลลักษณะประจําหลักคือขอมูลคาระดับเทานั้น เนื่องจากรายการขอมูลเสริม non-
image data นั้นเปนขอมูลที่ตองมีอยูสาํหรับทุกไฟลขอมูลกริดหรือราสเตอรอยูแลว 

เกณฑขอกําหนดความถูกตองของขอมูลคาระดับนั้นจะมีคาแตกตางกันตามมาตราสวนของขอมูล  โดย
กําหนดแยกเปน 2 กลุมมาตราสวน กลุมแรกเปนขอกําหนดฯสําหรับขอมูลมาตราสวน 1:4,000 1:10,000 และ 
1:25,000 และกลุมที่สองเปนขอกําหนดสําหรับขอมูลมาตราสวน 1:50,000 และ 1:250,000  

ขอกําหนดความถูกตองของขอมูลคาระดับ ในกลุมแรก คือขอมูลมาตราสวน 1:4,000 1:10,000 และ 
1:25,000 นั้น กําหนดความถูกตองของขอมูลไวที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยแบงระดับความถูกตองของขอมูล
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ตามลักษณะความลาดชันของภูมิประเทศเปนบริเวณพ้ืนที่ราบและบริเวณที่มีความลาดชันไมเกิน 35% กับบริเวณ
พ้ืนที่สูงชันมีความลาดชันเกิน 35% โดยคาเกณฑความถูกตองของคาระดับของขอมูลในกลุมนี้แสดงไวในตารางที่ 
8 ตอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 8 เกณฑความถูกตองขอมูลคาระดับ สําหรับขอมูลมาตราสวน 1:4,000 – 1:25,000 

มาตราสวน 
ขอกําหนดความถูกตองของคาระดับ 

พ้ืนที่ราบและบริเวณท่ีมีความลาดชันไมเกิน 35% บริเวณพ้ืนที่สูงชันมีความลาดชันเกิน 35 % 
1:4,000 2 เมตรหรือดีกวา 4 เมตรหรือดีกวา
1:10,000 5 เมตรหรือดีกวา 10 เมตรหรือดีกวา 
1:25,000 10 เมตรหรือดีกวา 15 เมตรหรือดีกวา 

 
สําหรับขอกําหนดความถูกตองของขอมูลคาระดับ ในชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมาตราสวน 

1:50,000 และ 1:250,000 นั้น กําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 90% Linear Error (L.E.) อางอิงระดับทะเลปาน
กลาง (MSL) โดยแบงขอกําหนดความถูกตองออกเปน 2 ประเภทคือ ขอกําหนดความถูกตองแบบสัมบูรณ และ 
ขอกําหนดความถูกตองแบบสัมพัทธ (แบบเทียบจุดตอจุด) ซึ่งแบงยอยออกเปน 2 กรณีคือ กรณีที่ภูมิประเทศมี
ความลาดชันต่ําถึงปานกลาง (ความชันของภูมิประเทศสวนใหญตั้งแต 0 – 20%) และกรณีที่ภูมิประเทศมีความ
ลาดชันสูง (ความชันของภูมิประเทศสวนใหญมากกวา 20%) ขอกําหนดความถูกตองเชิงตําแหนงของขอมูลในกลุม
นี้แสดงไวในตารางที่ 9 ตอไปน้ี 

 
ตารางท่ี 9 เกณฑความถูกตองของขอมูลคาระดับ สําหรับขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมาตราสวน 1:50,000 

– 1:250,000 

มาตราสวน ความถูกตองแบบสัมบูรณ 
ความถูกตองแบบสัมพัทธ 

ความลาดชันต่ําถึงปานกลาง (0–20%) ความลาดชันสูง (> 20%) 
1:50,000 ≤ 18 เมตร ≤ 12 เมตร ≤ 15 เมตร 
1:250,000 ≤ 30 เมตร ≤ 20 เมตร ≤ 20 เมตร 

 

7.4 ขอกําหนดความสอดคลองทางตรรกะของขอมูล 

ความสอดคลองเชิงตรรกะของขอมูล  ในชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
ประกอบดวยเพียงองคประกอบยอยเดียวคือ ขอกําหนดความสอดคลองกับคาโดเมนของขอมูล ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 

7.4.1 ขอกําหนดความสอดคลองกับคาโดเมนของขอมูล 
เกณฑความสอดคลองกับคาโดเมน ของขอมูลในชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศ

เชิงเลขนั้น ใชคา value domain non-conformance rate เปนตัวชี้วัดคุณภาพ (quality measure) 
ดังตารางท่ี 10 ตอไปน้ี 
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ตารางที่ 10 เกณฑความสอดคลองกับคาโดเมน ของขอมูล FGDS ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
 รายการขอมูลลักษณะประจํา value domain non-

conformance rate 
1 gridID N.A. 

2 elevation 0 

 

7.5 ขอกําหนดความถูกตองของขอมูลเชิงเวลา 
ไมระบุ 

 
 

8. การสงมอบผลติภัณฑขอมูล (Data product delivery) 
 
เพ่ือใหผลิตภัณฑขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขท่ีสงมอบ อยูในรูปแบบท่ีเปดกวางสามารถนําไปใชงาน

ไดอยางกวางขวาง มาตรฐานน้ีไดกําหนดรูปแบบฟอรแมตของขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขในแตละระดับ
มาตราสวนไวในขอ 8.1 ถึง 8.5 ตอไปน้ี 

อยางไรก็ตาม หากเห็นวาเปนประโยชนตอ หนวยงานผูดําเนินการสํารวจจัดทําขอมูลความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลข ก็สามารถกําหนดรูปแบบฟอรแมตของผลิตภัณฑขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขท่ีสงมอบ เปนรูปแบบ
ฟอรแมตอ่ืน เชน Erdas img หรือ ESRI GRID ได แตตองตรวจสอบใหแนใจวารูปแบบฟอรแมตที่กําหนดตอง
สามารถบันทึกเนื้อหาของขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขตามมาตรฐานนี้ไดอยางครบถวน 

8.1 ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขสําหรับแผนที่มาตราสวน 1:4,000 

ชื่อของฟอรแมต: GeoTIFF 
เวอรชั่นของฟอรแมต: 28 ธันวาคม 2543 
ภาษาท่ีใชในชุดขอมูล: ไทย 
ขนาดโดยประมาณ: 2 Mbytes 
สื่อบันทึกขอมูล: ซีดีรอม หรือ ดีวีดีรอม 
ขอกําหนดขนาดและระบบการแบงระวาง: 2 กม.×2 กม. 

 
ในกรณีที่หนวยงานผูจัดทําขอมูล 

8.2 ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขสําหรับแผนที่มาตราสวน 1:10,000 

ชื่อของฟอรแมต: GeoTIFF 
เวอรชั่นของฟอรแมต: 28 ธันวาคม 2543 
ภาษาท่ีใชในชุดขอมูล: ไทย 
ขนาดโดยประมาณ: 4 Mbytes 
สื่อบันทึกขอมูล: ซีดีรอม หรือ ดีวีดีรอม 
ขอกําหนดขนาดและระบบการแบงระวาง: 5 กม.×5 กม. 

GISTDA©2013 
มอบ อยูในรูปแบบท่ีเปดกวางสามารอบ อยูในรูปแบบท่ีเปดกวางสามา

ตของขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิตของขอมูลความสูงภูมิประเท

นตอ หนวยงานผูดําเนินการสํารวจนตอ หนวยงานผูดําเนินการสํา
มตของผลิตภัณฑขอมูลความสูงภูมิปผลิตภัณฑขอมูลความสูงภูมิ

อ ESRI GRID ESRI ได แตตองตรวจสอได แตตองตรว
มูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขตามมลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขตามม

มสูงภูมิประเทศเชิงเลขมสูงภูมิประเทศเชิงเ สําหรับแผนหรับแผน
องฟอรแมตฟอรแมต: GeoTIFF: Ge

เวอรชั่นของฟอรแมตเวอรชั่นของฟอรแมต: : 28 2 ธันวาค
ภาษาท่ีใชในชุดขอมูลภาษาท่ีใชในชุด : ไทยไท
ขนาดโดยประมาณขนาดโดยประม
สื่อบันทึกขอมูลสื่อบันทึกขอมูล
ขอกําหนขอก

ในกรณีในกร
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8.3 ชัน้ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขสําหรับแผนที่มาตราสวน 1:25,000 

ชื่อของฟอรแมต: GeoTIFF 
เวอรชั่นของฟอรแมต: 28 ธันวาคม 2543 
ภาษาท่ีใชในชุดขอมูล: ไทย 
ขนาดโดยประมาณ: 8 Mbytes 
สื่อบันทึกขอมูล: ซีดีรอม 
ขอกําหนดขนาดและระบบการแบงระวาง: 10 กม.×10 กม. 

8.4 ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขสําหรับแผนที่มาตราสวน 1:50,000 

ชื่อของฟอรแมต: Digital Terrain Elevation Data (DTED) 
เวอรชั่นของฟอรแมต: 19 เมษายน 2539 
ชื่อของสวนยอย: DTED level 2 
โครงสรางของไฟลขอมูลที่สงมอบ: ประกอบดวย 4 ไฟลขอมูลคือ 

- onc.dir 
- <xxx>.dt2 
- Read.me 
- dmed 

ภาษาท่ีใชในชุดขอมูล: อังกฤษ 
ขนาดโดยประมาณ: 25 Mbytes 
สื่อบันทึกขอมูล: ซีดีรอม หรือ ดีวีดีรอม 
ขอกําหนดขนาดและระบบการแบงระวาง: 1องศา×1องศา 

8.5 ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขสําหรับแผนที่มาตราสวน 1:250,000 

ชื่อของฟอรแมต: Digital Terrain Elevation Data (DTED) 
เวอรชั่นของฟอรแมต: 19 เมษายน 2539 
ชื่อของสวนยอย: DTED level 1 
โครงสรางของไฟลขอมูลที่สงมอบ: ประกอบดวย 8 ไฟลขอมูลคือ 
onc.dir 
<xxx>.dt1 
Read.me 
dmed. 
gazetteer/<country>.gaz 
gazetteer/<country>.hsh 
gazetteer/Gazette.dir 
gazetteer/Gazette.key 
ภาษาท่ีใชในชุดขอมูล: อังกฤษ 
ขนาดโดยประมาณ: 3 Mbytes 
สื่อบันทึกขอมูล: ซีดีรอม หรือ ดีวีดีรอม 
ขอกําหนดขนาดและระบบการแบงระวาง: 1องศา X 1องศา 
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es
หรือ ดีวีดีรอมหรือ ดีวีดีรอ

ละระบบการแบงระวางะระบบการแบงระวา : 11องศาอ ×

วามสูงภูมิประเทศเชิงเลขามสูงภูมิประเทศเชิงเล สําหรับแผําหรับ
อของฟอรแมตอของฟอ : Digital TerraDigital Terrain Ein
เวอรชั่นของฟอรแมตเวอรชั่นของฟอรแมต: 19 : 19 เม
ชื่อของสวนยอยชื่อของสวนยอย: DTED
โครงสรางของไฟลขรงสรางของไฟ
onc.dir onc.dir 
<xxx><xx
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9. ขอกําหนดดานคําอธิบายขอมูล (Metadata) 
 
คําอธิบายขอมูล (metadata) สําหรับขอมูล FGDS ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข  ใหเปนไปตาม

มาตรฐาน ISO19115 และ ISO19115-2 โดยตองมีรายการ Metadata ครบตามรายการ core metadata ที่
กําหนดในมาตรฐาน ISO19115 ตามรายการที่ 1-25 ในตาราง 11 นอกจากนั้นจะตองมีรายการ metadata ที่
อธิบายเนื้อหาของชุดขอมูล (data content) และคุณภาพของชุดขอมูล (data quality) ตามตารางที่ 12 และ 13 
ดวย  

อนึ่ง ขอมูล metadata ซึ่งอธิบายการอางอิงเชิงตําแหนงของขอมูลแตละไฟลนั้น ไดถูกกําหนดไวเปนสวน
หนึ่งของเน้ือหาขอมูล (data content) ดวยแลว 

 
ตารางท่ี 11 รายการ Metadata ของชุดขอมูล FGDS 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดขอมูล/คาโดเมน 

1 Dataset title  ชื่อชุดขอมูล Mandatory Free Text 
2 Dataset reference date วันที่อางอิงของชุดขอมูล Mandatory Date 
3 Dataset responsible 

party 
ผูรับผิดชอบชุดขอมูล Optional CI_ResponsibleParty 

4 Geographic location of 
the dataset (by four 
coordinates or by 
geographic identifier)  

พ้ืนที่ครอบคลุมของขอมูล (โดย
คาพิกัดมุมลางซาย และคาพิกัด
มุมบนขวาของพ้ืนที่ครอบคลุม) 

Conditional EX_GeographicExtent 

5 Dataset language ภาษาของชุดขอมูล Mandatory Char (ISO 639-2) 
6 Dataset character set รหัสอักษรของชุดขอมูล Conditional MD_CharacterSetCode 
7 Dataset topic category ประเภทหัวขอของชุดขอมูล Mandatory MD_TopicCategoryCo

de 
8 Scale of the dataset มาตราสวนชุดขอมูล Optional MD_Resolution 
9 Abstract describing the 

dataset 
บทคัดยอซึ่งอธิบายชุดขอมูล Mandatory Char (Free text) 

10 Dataset format name ชื่อฟอรแมตของชุดขอมูล Optional Char (Free text) 
11 Dataset format version เวอรชั่นของฟอรแมตของชุด

ขอมูล 
Optional Char (Free text) 

12 Additional extent 
information (vertical 
and temporal) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอบเขต
ของขอมูล (ทางด่ิง ทางเวลา) 

Optional EX_TemporalExtent 
และ/หรือ 
EX_VerticalExtent

13 Spatial representation 
type 

ชนิดการบันทึกขอมูลเชิงพ้ืนที่ Optional MD_SpatialRepresen-
tationTypeCode 

14 Reference system ระบบอางอิง (ระบบพิกัดอางอิง) Optional MD_ReferenceSystem 
15 Lineage statement ขอความบอกความเปนมาและ

กระบวนการจัดทําขอมูล 
Optional Char (Free text) 

GISTDA©2013 ดไวเปนสวนวเปนสวน

บังคับคับ ชนิดขอมูล/คาโดเมนชนิดขอมูล/คาโด00013
20MMandatoryandatory Free TextTe

2020201
220MMandatoryato DateDate22202020
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©2©2©202020
©220
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ตารางท่ี 11 รายการ Metadata ของชุดขอมูล FGDS 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดขอมูล/คาโดเมน 

16 On-line resource URL ที่เชื่อมโยงไปสูขอมูล Optional Char (Free text) 
17 Metadata file identifier รหัสหมายเลข metadata Optional Char (Free text) 
18 Metadata standard 

name 
ชื่อมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 

19 Metadata standard 
version 

เวอรชั่นมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 

20 Metadata language ภาษาขอมูลใน metadata Conditional Char (ISO 639-2) 
21 Metadata character set รหัสตัวอักษรของขอมูลใน 

metadata 
Conditional MD_CharacterSetCode 

22 Metadata point of 
contact 

การติดตอเกี่ยวกับ metadata Mandatory CI_ResponsibleParty 

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
ไดหลายคาสําหรับ scope และ 
quality element ที่แตกตาง
กัน) 

Mandatory DQ_DataQuality (ดู
รายละเอียดดานลาง) 

 
ตารางท่ี 12 รายการ metadata สําหรับอธิบายเนื้อหาขอมูล (MD_ContentInformation) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดขอมูล 

1 MD_FeatureCatalogue 
Description 

ขอมูลอธิบายสารบัญแฟม
ของรูปลักษณ (กรณีขอมูล
แบบเวคเตอร) 

Conditional รายการที่ 1.1 ถึง 1.5 

1.1 complianceCode [0..1]  รหัสที่บอกถึงการไดตาม 
ISO19110 ของสารบัญแฟม
ฯ 

Optional Boolean 

1.2 language [0..*] ภาษาท่ีใชในสารบัญแฟมฯ Optional CharacterString
1.3 includeWithDataset รหัสที่บอกวาสารบัญแฟมฯ 

ไดถูกใสรวมไวในชุดขอมูล 
Mandatory Boolean 

1.4 featureTypes [0..*] รายการรูปลักษณขอมูลใน
สารบัญแฟมฯ ที่ปรากฎใน
ชุดขอมูล 

Optional GenericName 

1.5 featureCatalogueCitation 
[1..*] 

ขอมูลอางอิงของสารบัญ
แฟมฯ ภายนอก 

Mandatory CI_Citation 

MD_FeatureCatalogue MD_FeatureCatalogue 
DescriptionescriSTDA©2013 3ISO 639SO 639--2)2 333MD_CharacterSetCodeCharacterSetCo133

0
3

ndatoryory CI_ResponsiblePartI_ResponsibleP00013
220MMandatoryato DateDate22202020

©220Mandatorydatory MD

©2©2©202020
©220

ภาพขอมูล (สามารถรายงานอมูล (สามารถรายงาน
ไดหลายคาสําหรับ สําหรับ scope scope และ 
quality element quality elemen ที่แตกตา
กัน)

MMA©©©
TDTDTDTDA©

รายการ การ metadata etad สําหรับอธิบายาหรับอธิบาย
รายการ รายก Metadataadat

STDDDD
ST
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ตารางท่ี 13 รายการ metadata สําหรับอธิบายคุณภาพขอมูล (DQ_DataQuality) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ* ชนิดขอมูล 

1 Data Quality Scope  ขอบเขตของคุณภาพ Mandatory DQ_Scope 
2 DQ_Element [0..*] องคประกอบคุณภาพขอมูล 

( ร า ย ง า น ไ ด ห ล า ย
องคประกอบฯ) 

Mandatory รายการที่ 2.1 – 2.7 

2.1 nameOfMeasure [0..*] ชื่อตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล Optional Char (Free text) 
2.2 measuredIdentification [0..1] ขอมูลบงชี้ตัวชี้วัดฯ Optional MD_Identifier 
2.3 measureDescription [0..1] คําอธิบายตัวชี้วัดฯ Optional Char (Free text) 
2.4 evaluationMethodType [0..1] ชนิดของวิ ธี การประเ มิน

คุณภาพขอมูล 
Optional DQ_Evaluation 

MethodTypeCode 
2.5 evaluationProcedure [0..1] ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ร ะ เ มิ น

คุณภาพฯ 
Optional CI_Citation 

2.6 dateTime [0..*] วันที่ของคุณภาพขอมูล Optional DateTime
2.7 result [1..2] ผลการประ เ มินคุณภาพ

ขอมูล 
Mandatory DQ_Result 

 
อนึ่ง Metadata สําหรับชุดขอมูล FGDS ใหจัดทําในรูปแบบฟอรแมตและวิธีการเขารหัสขอมูล ตาม

มาตรฐาน ISO19139 
 
 

10. การสํารวจนําเขาขอมูล (Data capture) 
 
วิธีการสํารวจนําเขาขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือใหไดขอมูลความสูงภูมิ

ประเทศท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดในขอกําหนดนี้มีอยูหลายวิธี วิธีที่นิยมใชกันทั่วไปมี 3 วิธี คือ 

10.1 Stereo photogrammetry 

เปนวิธีการทางโฟโตแกรมเมตรีที่เก็บขอมูลความสูงภูมิประเทศจากแบบจําลองภาพทรวดทรงซ่ึงอาจเปน
ภาพคูทรวดทรงจากภาพถายทางอากาศหรือภาพถายจากดาวเทียม ในอดีตจะตองใชคนในการวัดคาพิกัดของจุด
บนคูภาพทรวดทรงทําใหใชเวลาคอนขางมาก แตในปจจุบันไดมีการใชเทคโนโลยีการจับคูจุดบนภาพถาย (image 
point matching) แบบอัตโนมัติมาชวยในการวัดคาพิกัดของจุดบนคูภาพทรวดทรงจึงสามารถลดเวลาการทํางาน
ลดไดมาก การสํารวจนําเขาขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขโดยวิธีการทางโฟโตแกรมเมตรีจากภาพคูทรวดทรง
อาจแบงออกไดเปนข้ันตอนหลักดังนี้ 

จัดหาภาพถาย ภาพถายที่จะนํามาใชในการสํารวจนําเขาขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขน้ีจะตองเปน
ภาพถายที่สามารถนํามาสรางเปนแบบจําลองภาพทรวดทรง (stereo model) ไดคือเปนชุดของภาพถายท่ีมีสวน
ซอน (overlap) กัน การเลือกภาพถายมาใชในการเก็บขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมีปจจัยท่ีสําคัญที่ตอง
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นํามาพิจารณาคือระดับความละเอียดถูกตองของขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขท่ีตองการซ่ึงสามารถแสดงไดดัง
สมการตอไปน้ี 
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โดยที่    h  คือคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคาความสูงภูมิประเทศ 
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ตัวอยางเชน ในกรณีที่ใชภาพถายจากกลองถายภาพที่มีความยาวโฟกัสของเลนสเทากับ 150 มม. มี
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เทากับ 0.03 มม.จะได 
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หมายความวาเมื่อนําภาพถายดังกลาวมาเก็บขอมูลความสูงภูมิประเทศจะไดคาความสูงที่มีคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ 0.05% ของคาความสูงบินเหนือภูมิประเทศ เปนตน 

ในกรณีที่ไมทราบคาพารามิเตอรของภาพถายที่จัดหามาจะตองมีการคํานวณหาคาพารามิเตอรของ
ภาพถายโดยวิธีขายสามเหล่ียมอากาศ (aerotriangulation) ในการปฏิบัติงานขายสามเหล่ียมอากาศนั้น
จําเปนตองมีการวัดคาพิกัดของจุดบนภาพถายจํานวนมาก จุดเหลานี้เมื่อพิจารณาบนพ้ืนดินสามารถแบงออกได
เปน 2 ประเภทคือ จุดที่ไมทราบคาพิกัดบนพ้ืนดิน เรียกวา จุดผาน/จุดเชื่อมโยง (pass/tie point) และจุดที่ทราบ
คาพิกัดบนพ้ืนดิน เรียกวา จุดควบคุมภาคพ้ืนดิน (Ground Control Point, GCP) ซึ่งเปนจุดท่ีตองไปสํารวจหาคา
พิกัดภาคสนาม ในปจจุบันมีระบบถายภาพท้ังทางอากาศหรือจากดาวเทียมที่สามารถใหคาพารามิเตอรของ
ภาพถายได แตระบบดังกลาวสวนใหญใหคาพารามิเตอรที่มีความละเอียดถูกตองต่ํากวาที่ตองการทําใหยังมีความ
จําเปนที่จะตองปฏิบัติงานขายสามเหล่ียมอากาศเพ่ือคํานวณหาคาพารามิเตอรที่มีความละเอียดถูกตองตามความ
ตองการอยู 

เก็บขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ในทางโฟโตแกรมเมตรีเมื่อทราบคาพารามิเตอรของภาพถายแลว
เราสามารถรังวัดคาพิกัดของจุดบนภาพถายอยางนอย 2 ภาพเพ่ือคํานวณหาคาพิกัด 3 มิติบนพ้ืนดินได ในปจจุบัน
นิยมใชสถานีงานโฟโตแกรมเมตรี (digital photogrammetric workstation) ในการเก็บขอมูลความสูงภูมิ
ประเทศเชิงเลขซึ่งมีขีดความสามารถในการรังวัดคาพิกัดบนภาพถายแบบอัตโนมัติโดยใชการจับคูจุดบนภาพถาย 
แตการปฏิบัติงานดังกลาวยังมีขอจํากัดอยูมากทําใหไมสามารถปฏิบัติงานดังกลาวไดอยางสมบูรณแบบจําเปนตอง
ใชคนตรวจสอบและแกไขขอมูลที่ไดมาจากการรังวัดอัตโนมัติ  ในกรณีจุดที่ไดจากการรังวัดมีการกระจายตัวไม
สม่ําเสมอ ทําใหขอมูลความสูงภูมิประเทศที่ ได ไมวางตัวแบบกริด อาจตองใชการประมาณคาในชวง 
(interpolation) เพ่ือสรางขอมูลแบบกริดขึ้น 

10.2 Light Detection and Ranging (LIDAR) 

LIDAR จะสงคลื่นเลเซอรไปยังวัตถุแลววัดเวลาในเดินทางของคลื่นทําใหสามารถคํานวณระยะจากระบบ
ไปยังวัตถุนั้นได ตามปกติระบบ LIDAR ที่ใชเก็บขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมักติดตั้งบนเครื่องบินพรอมทั้ง
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสและ inertial navigation system (INS) ในขณะที่เครื่องบินบินเก็บขอมูลนั้น
ระบบจะบันทึกตําแหนงและการวางทิศทางของเครื่องบินรวมทั้งระยะไปยังพ้ืนดินไวแลวนําขอมูลดังกลาวมา

GISTDA©2013 นสเทากับ 150 มม. มีากับ 
ของคาพิกัดที่วัดบนภาพถายของคาพิกัดที่วัดบนภาพถาย

มูลความสูงภูมิประเทศจะไดคาควาลความสูงภูมิประเทศจะไดคาควา
นเหนือนือภูมิประเทศภูมิประเท เปเปนตนนตน

าพถายที่จัดหามาจะตองมีการคําที่จัดหามาจะตองมีการคํ
aerotriangulation)triangulation) ในการปฏิบในการป

นภาพถายจํานวนมาก จุดเหลานี้เมื่ํานวนมาก จุดเหลานี้เมื่
บคาพิกัดบนพ้ืนดิน เรียกวา จุดผาน/บคาพิกัดบนพ้ืนดิน เรียกวา จุดผาน

จุดควบคุมภาคพ้ืนดิน จุดควบคุมภาคพ้ืนดิน (Ground rou
ปจจุปจจุบันมีระบบถายภาพทั้งทางอาบันมีระบบถายภาพทั้งทางอา

ตระบบดังกลาวสวนใหญใหะบบดังกลาวสวนใหญใหคาพารคาพา
จะตองปฏิบัติงานขายสามเหล่ียมอจะตองปฏิบัติงานขายสามเหล่ียมอ

องการอยูรอยู
เก็บขอมูลความสูงภูมิปเก็บขอมูลความ

เราสามารถรังวัดคาพิกัดขอาสามารถรังวัดคาพิกัด
นิยมใชสถานีงานโฟนิยมใชสถานีงานโฟ
ประเทศเชิงเลประเทศเชิงเ
แตแตการปกา
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ประมวลผลเพ่ือใหไดคาพิกัด 3 มิติของจุดตางๆ ความหนาแนนของจุดขึ้นอยูกับคุณลักษณะของระบบ ความเร็ว
และความสูงบิน ผลผลิตที่ไดจากระบบ LIDAR นั้นมักเปนขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบจุดในลักษณะของ
กลุมของจุดซึ่งจะตองผานกระบวนการแปลงขอมูลใหเปนขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบกริด อีกทีหนึ่ง  

การท่ี LIDAR สรางคล่ืนเลเซอรขึ้นมาเอง (เรียกวาเปน active system) ทําใหระบบสามารถทํางานไดทั้ง
กลางวันและกลางคืน แตอาจมีปญหาในการทํางานในท่ีที่มีเมฆหรือหมอกควัน ระบบ LIDAR มีความสะดวก
รวดเร็วในการทํางาน และใหความละเอียดถูกตองสูง แตมีประเด็นที่ตองพิจารณาในเรื่องของระบบอางอิงคาความ
สูงภูมิประเทศ ตามปกติแลวคาความสูงที่ใชในชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขเปนคาความสูงชนิด คาระดับ 
แตคาความสูงท่ีไดจากระบบ LIDAR มักเปนคาความสูงที่คํานวณมาจากการรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสซ่ึงเปนคา
ความสูงเหนือทรงรี จําเปนที่จะตองไดรับการแปลงคาไปสูคาระดับตอไป กระบวนการแปลงคาความสูงดังกลาว
อาจทําใหระดับความถูกตองของขอมูลเปลี่ยนไปเร่ืองนี้จึงเปนประเด็นที่ควรมีการพิจารณาอยางรอบคอบดังที่ได
กลาวไปแลว 

10.3 Interferometric Synthetic Aperture Radar (IFSAR) 

IFSAR มีหลักการคลายกับ LIDAR แตใชคลื่นในชวงคลื่นไมโครเวฟแทนคลื่นแสง IFSAR จะสงคลื่น
ไมโครเวฟไปยังวัตถุ คลื่นที่สะทอนกลับมาจากวัตถุจะถูกบันทึกไวผานจานสายอากาศ 2 จาน ขอมูลท่ีบันทึกไวจะ
นํามาประมวลผลเพ่ือวัดความตางเฟสแลวคํานวณออกมาเปนระยะทางไปยังวัตถุนั้น จากนั้นจึงนําคาตําแหนงและ
การวางทิศทางท่ีไดจากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสและ INS มาคํานวณรวมกับคาระยะดังกลาวไดเปนคา
พิกัด 3 มิติของจุดตางๆ คลายกับกรณีของระบบ LIDAR โดยทั่วไปผลผลิตที่ไดจากระบบ IFSAR ก็มักเปนขอมูล
ความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบจุดในลักษณะของกลุมของจุดซึ่งจะตองผานกระบวนการแปลงขอมูลใหเปนขอมูล
ความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบกริดเชนเดียวกัน 

IFSAR ก็เปน active system โดยสรางคล่ืนไมโครเวฟข้ึนมาเอง คลื่นไมโครเวฟสามารถทะลุทะลวงผาน
เมฆและหมอกควันได ทําใหสามารถทํางานไดทั้งกลางวันและกลางคืน รวมท้ังในท่ีที่มีเมฆหรือหมอกควันซึ่งเปน
ปญหาสําคัญในภูมิภาคเขตรอนอยางประเทศไทย คุณสมบัติขอนี้จึงเปนขอไดเปรียบที่สําคัญเหนือระบบอ่ืนๆ 
นอกจากน้ีโดยทั่วไปแลว ระบบ IFSAR สามารถเก็บขอมูลไดรวดเร็วกวาระบบ LIDAR แตมีความซับซอนมากกวา
ทําใหมีราคาแพงกวาระบบ LIDAR การท่ีระบบ IFSAR ใชเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสในการกําหนด
ตําแหนงทําใหมีประเด็นเรื่องระบบอางอิงคาความสูงเชนเดียวกับกรณีของระบบ LIDAR ตัวอยางขอมูลความสูงภูมิ
ประเทศเชิงเลขท่ีผลิตข้ึนโดยใชระบบ IFSAR ที่ทราบกันดีคือขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขจาก Shuttle 
Radar Topographic Mission (SRTM) เปนขอมูลที่ครอบคลุมประมาณ 80% ของพ้ืนผิวบนบกของโลก 

 
 

11. การบํารุงรักษาขอมูล (Data Maintenance) 
 
ในอดีตการผลิตขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขเปนงานที่ยุงยากตองใชงบประมาณและระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานมาก  ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขสวนใหญมักไดรับการผลิตขึ้นโดยเปนสวนหนึ่งของการผลิตแผน
ที่ภูมิประเทศหรือภาพออรโท เมื่อมีการปรับปรุงแกไขแผนท่ีภูมิประเทศหรือภาพออรโธในพ้ืนที่ใดก็มักจะมีการ
ปรับปรุงขอมูลความสูงภูมปิระเทศเชิงเลขในพ้ืนที่นั้นควบคูกันไป วงรอบการปรับปรุงแกไขแผนท่ีภูมิประเทศมักมี
ระยะเวลาท่ียาวนานเนื่องจากการปรับปรุงแกไขแผนที่ภูมิประเทศใชเวลานานรวมท้ังยังใชงบประมาณสูง แผนท่ี
ภูมิประเทศบางชุดไมมีวงรอบการปรับปรุงแกไขทําใหขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขก็ไมไดรับการปรับปรุงแกไข  
ปจจุบันมีเทคโนโลยี IFSAR และ LIDAR ชวยใหการผลิตขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขสามารถกระทําไดสะดวก
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รวดเร็ว มีความถูกตองสูงรวมท้ังใชงบประมาณนอยลง ทําใหสามารถผลิตและการบํารุงรักษาขอมูลไดโดยไม
จําเปนตองข้ึนอยูกับวงรอบของการปรับปรุงแกไขแผนท่ีภูมิประเทศหรือภาพออรโธ 

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศจนทําใหตองมีการการ
แกไขปรับปรุงขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขก็จะเห็นไดวามีโอกาสไมมากนัก  นอกจากนี้ พ้ืนที่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศก็มักครอบคลุมบริเวณที่ไมกวางขวางนัก การบํารุงรักษาขอมูลจึงไมจําเปนตอง
กระทําในพ้ืนที่ท้ังหมด อาจพิจารณากระทําเฉพาะในพ้ืนที่ที่คาดวามีการเปล่ียนแปลงลักษณะภูมิประเทศจนทําให
ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขเดิมไมถูกตองทําใหสามารถทําการปรับปรุงแกไขขอมูลความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลขไดอยางรวดเร็วและใชงบประมาณไมมากนัก 

 
 

12. การนําเสนอถายทอดขอมูล (Portrayal) 
 
ไมมีขอกําหนดในสวนน้ี 
 
 

13. รายการเอกสารอางอิง 
 

U.S. Geological Survey (USGS), 1998. Standards for Digital Elevation Models. 

Federal Geographic Data Committee (FGDC), 2008. Geographic Information Framework    
Data Content Standard, Part 3: Elevation. 
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ภาคผนวก ก 
รูปแบบของขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 

 
โดยทั่วไปสามารถพบขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขไดใน 5 รูปแบบดังนี้ 

1) ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบจุด เปนการบันทึกขอมูลคาพิกัดสามมิติ (X, Y, Z) ของจุดตางๆ ที่
กระจายกันอยูอยางไมเปนระเบียบในพ้ืนที่หนึ่ง ดังรูปที่ 4 (ก) ในการเก็บขอมูลแบบนี้ดวยคน (manual) จุดที่สราง
ขึ้นมักถูกกําหนดใหอยูในตําแหนงที่แสดงการเปล่ียนแปลงของพ้ืนผิวภูมิประเทศ สวนการเก็บขอมูลดวยเครื่องมือ
แบบอัตโนมัติ การกระจายของจุดก็จะข้ึนอยูกับลักษณะสมบัติของเครื่องมือที่ใช แหลงท่ีมาที่สําคัญของขอมูลแบบ
จุดคือ LIDAR ซึ่งใหคาพิกัดสามมิติของจุดตางๆ โดยมีระยะหางของจุดไมคงที่ในลักษณะของกลุมของจุด (point 
cloud) การบันทึกขอมูลแบบจุดโดยท่ัวไปแลวสามารถกระทําไดโดยงายแตมักไมสะดวกในการนําขอมูลไปใช งาน
โดยเฉพาะงานดานการวิเคราะหขอมูล 

2) ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบกริด เปนการบันทึกคาระดับของจุดโดยมีระยะหางระหวางจุดคงท่ี
ในสองทิศทางคือ เหนือ-ใตและตะวันออกตะวันตก ดังรูปท่ี 4 (ข)  ในการบันทึกขอมูลแบบนี้ถากําหนดคาพิกัดทาง
ราบ ณ จุดใดจุดหนึ่ง (ตามปกติมักเปนจุดท่ีอยูมุมลางซายของพ้ืนที่) ก็จะสามารถหาคาพิกัดของจุดใดๆ ในขอมูล
ไดโดยคํานวณจากคาพิกัดของจุดอางอิง ลําดับของจุดเมื่อเทียบกับจุดอางอิง และระยะหางระหวางจุด ทําใหไม
จําเปนตองบันทึกคาพิกัดทางราบสําหรับทุกจุด ขอมูลแบบกริดนี้สามารถพิจารณาไดวาเปนขอมูลแบบจุดภาพ 
(raster data) โดยมีคาระดับที่เทียบไดกับ digital number ของภาพถาย จึงมีเรื่องที่ตองพิจารณาเก่ียวกับความ
ละเอียดของการบันทึกขอมูลคลายกับภาพถาย ถาการบันทึกขอมูลมีความละเอียดต่ําหรือมีระยะหางระหวางจุด
มาก ขอมูลก็อาจแสดงลักษณะของพ้ืนที่ไดไมเหมือนกับพ้ืนผิวภูมิประเทศจริง โดยเฉพาะในกรณีที่พ้ืนผิวภูมิ
ประเทศมีความขรุขระหรือมีการเปลี่ยนแปลงอยางกระทันหัน (เชน หนาผา เปนตน) แตถาบันทึกขอมูลใหมีความ
ละเอียดสูงก็จะตองใชเนื้อที่ในการเก็บขอมูลมาก ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบกริดอาจไดมาโดยตรงจาก
เครื่องมือสํารวจ เชน เครื่องเขียนแผนท่ีจากภาพคูทรวดทรง (stereo model)  และ IFSAR  เปนตน หรืออาจ
ไดมาจากการนําขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบอ่ืน เชน ขอมูลแบบจุด เสนชั้นความสูง และ TIN เปนตน 
มาแปลงเปนขอมูลแบบกริด การแปลงขอมูลจะใชการประมาณคาในชวง (interpolation) ซึ่งเปนการคํานวณหา
คาระดับของจุด (Z) ณ ตําแหนงทางราบ (X, Y) ที่กําหนดจากคาระดับของจุดที่ทราบคาแลวจํานวนหน่ึงท่ี
ลอมรอบจุดๆ นั้น คุณสมบัติที่สําคัญของขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบกริดคือเปนขอมูลที่มีความสะดวก
ในการนําไปดําเนินกรรมวิธีจึงทําใหขอมูลแบบนี้มีการนําไปใชงานอยางแพรหลาย 

3) ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบเสนชั้นความสูง การเก็บขอมูลในแบบนี้มักพบอยูในแผนท่ีภูมิ
ประเทศน้ันโดยแสดงเปนเสนที่ลากผานจุดที่มีคาระดับเทากัน ดังรูปที่ 4 (ค)  ในการบันทึกขอมูลเสนชั้นความสูงลง
ในแฟมขอมูลคอมพิวเตอรนิยมบันทึกเปนขอมูลแบบจุดพิกัด (vector data) โดยบันทึกขอมูลเปนเสนท่ี
ประกอบดวยจุดที่มีคาระดับเทากัน ตามปกติการผลิตเสนชั้นความสูงเปนสวนหนึ่งของการผลิตแผนที่ภูมิประเทศ 
ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบเสนชั้นความสูงสวนใหญไดมาจากการนําเสนชั้นความสูงในแผนที่ภูมิ
ประเทศเดิมท่ีอยูในแผนที่กระดาษมาแปลงเปนเชิงเลข (digitization) เสนชั้นความสูงเปนขอมูลท่ีเหมาะสําหรับใช
แสดงลักษณะภูมิประเทศใหดูดวยตาแตไมคอยเหมาะสําหรับการนําขอมูลไปดําเนินกรรมวิธี 

4) ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบ TIN เปนขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขที่ถูกบันทึกไวแบบจุด
พิกัดท่ีมีองคประกอบเปนจุด (node) และดาน (edge) รวมกันเปนรูปสามเหลี่ยมเชื่อมตอกันเปนโครงขาย ดังรูปที่ 
4 (ง) การบันทึกขอมูล TIN มักกระทําในลักษณะของโครงสรางเชิงทอพอโลยี (topological structure) ที่เก็บ
ความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ทําใหโครงสรางขอมูลมีความซับซอนสูงกวาขอมูลชนิดอ่ืนๆ ระยะระหวาง
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กลุมของจุดมของจุด (point (point 
ในการนําขอมูลไปใชนําขอมู งาน

องจุดโดยมีระยะหางระหวางจุดคงทีโดยมีระยะหางระหวางจุด
รบันทึกขอมูลแบบนี้ถากําหนดคาพิกบันทึกขอมูลแบบนี้ถากําห

ที่) ก็จะสามารถหาคาพิกัดของจุดใดะสามารถหาคาพิกัดของจุ
ทียบกับจุดอางอิง และระยะหางระทียบกับจุดอางอิง และระยะหางระ

ลแบบกริดนี้สามารถพิจารณาไดวาบกริดนี้สามารถพิจารณาไดว
al number al number ของภาพถาย จึงมีเรื่องของภาพถาย จึงมีเรื่อ

พถาย ถาการบันทึกขอมูลมีความละถาการบันทึกขอมูลมีความล
พ้ืนที่ไดไมเหมือนกับพ้ืนผิวภูมิประพ้ืนที่ไดไมเหมือนกับพ้ืนผิวภูมิปร

รเปลี่ยนแปลงอยางกระทันหัน (เชนรเปลี่ยนแปลงอยางกระทันหัน (เชน
อท่ีในการเก็บขอมูลมาก ขอมูลความที่ในการเก็บขอมูลมาก ขอมูล

ชน เครื่องเขียนแผนท่ีจากภาพคูทรวน เครื่องเขียนแผนท่ีจากภาพคูทรว
นําขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเล

งเปนขอมูลแบบกริด การแปลงขอมงเปนขอมูลแบบกริด การแปลงขอ
าระดับของจุด ับของจุด (Z) (Z) ณ ตําแหนงทหนง

ลอมรอบจุดๆ นั้น คุณสมบัติที่สลอมรอบจุดๆ นั้น คุณสม
ใในการนําไปดําเนินกรรมวิการนําไปดําเนินกรรม

3)3) ขอมูลควขอมูล
ประเทศน้ันประเทศน้ันโดโน
ในแฟมในแฟ
ปป
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จุดในขอมูล TIN ไมจําเปนตองคงท่ีจึงสามารถเลือกการกระจายของจุดใหสอดคลองกับลักษณะภูมิประเทศไดทํา
ใหขอมูล TIN เปนขอมูลที่แสดงลักษณะภูมิประเทศไดใกลเคียงกับความเปนจริง โดยทั่วไปแลว TIN มักไดมาจาก
การนําขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบจุดมาจัดใหอยูในลักษณะของโครงสรางเชิงทอพอโลยี โครงสราง
ขอมูลในลักษณะนี้มีความซับซอนแตมีขอดีคือสามารถนําไปดําเนินกรรมวิธีไดหลากหลายโดยเฉพาะการนําขอมูล
ไปวิเคราะหในดานตางๆ 

5) ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบโปรไฟล เปนการบันทึกคาระดับของจุดโดยมีลักษณะเปนเสนท่ี
เชื่อมจุดตางๆ ที่ทราบคาพิกัดสามมิติ ดังรูปที่ 4 (จ) คาระดับของจุดเหลานี้ไมจําเปนตองเทากันดังในกรณีของเสน
ชั้นความสูง และระยะหางระหวางจุดไมจําเปนตองคงท่ี โปรไฟลอาจเปนเสนตรงหรือไมก็ได มักบันทึกใน
แฟมขอมูลคอมพิวเตอรนิยมบันทึกเปนขอมูลแบบจุดพิกัดโดยบันทึกขอมูลเปนเสนที่ประกอบดวยจุดที่มีคาพิกัด
สามมิติ โปรไฟลมักไดมาจากการสํารวจภาคพ้ืนดิน ขอมูลแบบนี้นิยมใชในการแสดงพ้ืนผิวภูมิประเทศสวนท่ีไม
ตอเนื่อง เชน หลุม หนาผา หรือหุบ เปนตน เหมาะสมกับการใชงานทางวิศวกรรมซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีขนาดไม
มากนัก 
 

GISTDA©2013 งเสน
กบันทึกในบันทึกใน

วยจุดท่ีมีคาพิกัดวยจุดท่ีมีคาพิกัด
ผิวภูมิประเทศสวนท่ีไมประเทศสวนท่ีไ

งครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีขนาดไมงครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีขนาดไม
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(จ) โปรไฟล 

รูปที่ 4 ขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
(ภาพดัดแปลงจาก Federal Geographic Data Committee, Geographic Information Framework    

Data Content Standard, Part 3: Elevation, 2008) 

GISTDA©2013 
มูลแบบกริดกริด
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1. บทนํา 
 
มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ฉบับนี้ เปนหนึ่งใน

ชุดมาตรฐานขอกําหนดชุดขอมูล FGDS ของประเทศไทย ซึ่งไดถูกจัดทําขึ้นภายใตโครงการจัดทําขอกําหนดของ
มาตรฐานโครงสราง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพของชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน ของสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) โดยมีศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปน
ที่ปรึกษาดําเนินงาน 

โครงสรางเน้ือหาของมาตรฐานฉบับนี้ ประกอบดวยขอกําหนดลักษณะเฉพาะ (characteristics) ดานตาง 
ๆ ของช้ันขอมูล FGDS หมุดหลักฐานแผนที่ ตามกรอบหลักการของเอกสารขอกําหนดขอมูลที่กําหนดในมาตรฐาน
ระหวางประเทศ  ISO19131 Geographic information – Data product specifications 

 
 

2. ภาพรวม (Overview) ของมาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ี 

2.1 ขอสนเทศเกี่ยวกับขอกําหนดชั้นขอมูล FGDS นี้ 
ชื่อขอกําหนด : ขอกําหนดของมาตรฐานขอมูล FGDS ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
วันที่จัดทําและเผยแพรขอกําหนดนี้ : วันที่รายงานฉบับสมบูรณและรางมาตรฐานไดรับการตรวจรับจาก สทอภ. 
/ วันที่มีการนําไปประกาศใชเปนมาตรฐานฯ 
ผูรับผิดชอบในการจัดทําขอกําหนดฉบับนี้ : คณะที่ปรึกษาฯ คณะทํางานกลุมยอยประสานงานการจัดทํา
มาตรฐานฯ กลุมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภูมิสารสนเทศแหงชาติ สทอภ. 
หัวขอของชั้นขอมูลภูมิศาสตรในมาตรฐานนี้ :  Location  

2.2 คํานิยามศัพท  
คําศัพทสําคัญ ทีใ่ชในมาตรฐานของชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ีนี้ แสดงรายการนิยามศัพทไวดังตารางที่ 

1 ตอไปน้ี 
 
 
ตารางท่ี 1 คํานิยามศัพทขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
ที ่ คําศัพท นิยามศัพท 
1 หมุดหลักฐานแผนที่ หมุดที่จัดสรางขึ้นอยางมั่นคง แข็งแรง และมีการรังวัดคาพิกัดตําแหนงที่

มีความถูกตองสูง 
2 หมุดหลักฐานทางราบ หมุดหลักฐานแผนที่ที่ใหเฉพาะคาพิกัดทางราบในรูปพิกัดทางยีออเดซี 

และ/หรือในรูปพิกัดแผนที่ระบบยูทีเอ็ม (UTM)  
3 หมุดหลักฐานทางดิ่ง 

 
หมุดหลักฐานแผนท่ีที่ใหเฉพาะคาพิกัดทางด่ิงในรูป ความสูงเหนือทรงรี 
(ellipsoidal height) หรือความสูงออรโทเมตริก (orthometric height)  
หรือคาระดับ (elevation) อยางนอยอยางใดอยางหนึ่ง  

4 หมุดหลักฐานสามมิติ หมุดหลักฐานแผนท่ีที่ใหคาพิกัดทั้งทางราบและทางดิ่ง ตามท่ีอธิบายไว
ขางตน 

5 จุดบังคับภาพถาย จุดที่มองเห็นไดอยางเดนชัดบนภาพถาย และสามารถระบุตําแหนงไดใน

s) ดานตาง ดานตาง 
าหนดในหน มาตรฐานมาตรฐาน

s

หมุดหลักฐานแผนท่ีมุดหลักฐานแผ

ชั้นขอมูลขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่หมุดหลักฐานแผนที่
นฉบับสมมบูรณและรางมาตรฐานไบูรณและรางมาตรฐานไ

ดฉบับนี้ : คณะที่ปรึกษาฯ คณะทคณะที่ปรึกษาฯ คณะท

DAางพื้นฐานภูมิสารสนเทศแหงชาติ สทงพื้นฐานภูมิสารสนเทศแหงชาติ ส
สตรในมาตรฐานนี้ สตรในมาตรฐานนี้ : LLocationatio

ท ท 
คําศัพทสําคัญ ทีใ่ชในมาตรฐานของชั้คําศัพทสําคัญ ทีใ่ชในมาตรฐานของช

อไปน้ีปนี้

ตารางท่ี ตารางท่ี 1 คํานิยามคํานิยาม

ที่ที่GISISIS
11G
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ตารางท่ี 1 คํานิยามศัพทขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
ที ่ คําศัพท นิยามศัพท 

ภูมิประเทศ  เปนจุดท่ีมีการหาคาพิกัดตําแหนงทางราบและทางดิ่งมาเพ่ือ
ใชในงานควบคุมการประมวลผลเชิงตําแหนงของขอมูลภาพ  และปกติ
เปนการหาคา พิกัด จากกระบวนการทํ างานงาน รังวั ดภาพถาย 
(photogrammetry) 

2.3 อักษรยอ 

ความหมายของอักษรยอที่สําคัญ ซึ่งมีการใชในมาตรฐานชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่นี้ แสดงไวดังตาราง
ที่ 2 ตอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 2 ความหมายของอักษรยอในมาตรฐานชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 

ที ่ อักษรยอ ความหมาย 
1 DMA (U.S.) Defense Mapping Agency 
2 EGM Earth Gravitational Model 
3 GPS Global Positioning System 
4 GLONASS GLObal NAvigation Satellite System 
5 IGS International GNSS Services  
6 MSL Mean Sea Level 
7 NIMA National Imagery and Mapping Agency 
8 UTM Universal Transverse Mercator 
9 WGS 84 World Geodetic System 1984 

2.4 บทคัดยอของเอกสารขอกําหนดฯ 

เอกสารฉบับนี้เปนขอกําหนดมาตรฐานสําหรับขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ชั้นขอมูลหมุด
หลักฐานแผนที่ ซึ่งเปนหนึ่งใน 13 ชั้นขอมูลของชุดขอมูล FGDS ของประเทศไทย มาตรฐานฉบับนี้กําหนด
ขอกําหนดสมบัติเฉพาะ (characteristics) ที่สําคัญของขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ในฐานะขอมูล FGDS เพ่ือให
หนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําขอกําหนดการจาง หรือการปฏิบัติงานสํารวจจัดสราง
และปรับปรุงบํารุงรักษาขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ใหมีคุณสมบัติ และคุณภาพที่เหมาะสมที่จะสามารถนําไปใช
อางอิงในการสํารวจจัดสรางขอมูลภูมสิารสนเทศอ่ืน ๆ ตอไป 

โครงสรางเนื้อหาของเอกสารขอกําหนดมาตรฐานขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ฉบับนี้เปนไปตามกรอบ
แนวทางที่กําหนดในมาตรฐาน ISO19131 Geographic information – Data product spcecifications โดยมี
เนื้อหาหลักไดแก รายการเน้ือหาขอมูลในชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ี ระบบพิกัดอางอิง ขอกําหนดเกณฑ
คุณภาพของขอมูลในระดับมาตราสวนหลักของประเทศ ขอกําหนดการจัดทําคําอธิบายขอมูล ขอกําหนดเกี่ยวกับ
การสงมอบผลิตภัณฑขอมูล และแนวทางการสํารวจจัดทําขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 

ขอมูล FGDS หมุดหลักฐานแผนที่ประกอบดวยรูปลักษณทางภูมิศาสตร (geographic feature) 4 
รายการไดแก หมุดหลักฐานทางราบ หมุดหลักฐานทางด่ิง หมุดหลักฐานสามมิติ และจุดบังคับภาพถาย โดยมี
ขอมูลลักษณะประจําที่สําคัญคือรหัสหมายเลขประจําหมุดฯ คําอธิบายและภาพแผนท่ีที่ตั้งของหมุด คาพิกัดของ
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หมุดฯ หนวยงานที่รับผิดชอบ ระดับความถูกตองของคาพิกัดหมุดฯ และระดับชั้นงานของการสํารวจรังวัดหมุดฯ
นั้น   

หมุดหลักฐานแผนที่ มีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการจัดทําแผนที่และเปนขั้นตอนแรกที่ตองจัดสราง
ขึ้นหรือจัดหามา เพราะคาพิกัดของรายละเอียดแผนท่ีหรือชั้นขอมูลอ่ืน ๆ ตองอางอิงมาจากคาพิกัดของหมุด
หลักฐานแผนที่นี้  วิธีการรังวัดเพื่อใหมาซึ่งคาพิกัดของหมุดหลักฐานแผนที่อาจเปนวิธีการรังวัดภาคพ้ืนดินหรือการ
รังวัดดาวเทียม  วิธีการรังวัดภาคพ้ืนดินเนนความถูกตองเฉพาะคาพิกัดทางราบเทานั้น สําหรับงานรังวัดดาวเทียม 
เปนวิธีการรังวัดสมัยใหมที่ถูกนํามาใชทํางานแทนงานรังวัดภาคพ้ืนดิน ใหคาพิกัดเปนแบบสามมิติ  ความถูกตอง
ทางตําแหนงของหมุดหลักฐานแผนที่ แบงเปน 6 ชั้นงานคือ ชั้น AA  ชั้น A  ชั้น B  ชั้น 1  ชั้น 2  และ ชั้น 3  

คาพิกัดของจุดบังคับภาพถายไดมาจากงานรังวัดภาพถาย มีความถูกตองทางตําแหนงที่คอนขางตํ่า 
(ระดับเปนเมตร) ไมจัดวาเปนหมุดหลักฐานแผนท่ี แตไดนํามารวมไวในชั้นขอมูลนี้ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ
ผูใชบางกลุมที่ตองการประหยัดงบประมาณ หรือ ไมมีเวลาท่ีจะดําเนินการตามข้ันตอนการสรางขายสามเหลี่ยม
ทางอากาศ (aerial triangulation) ของการทํางานรังวัดภาพถาย  
 
 

3. ขอบเขตของขอกําหนด (Specification scopes) 
 
มาตรฐานขอกําหนดสมบัติเฉพาะของขอมูล FGDS ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ีฉบับนี้ จะอธิบายสมบัติ

เฉพาะท่ีสําคัญของขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ี ในฐานะชั้นขอมูลหนึ่งในชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน  (FGDS) 
ของประเทศ โดยเฉพาะรายละเอียดรายการและนิยามท่ีชัดเจนของรูปลักษณทางภูมิศาสตร และขอมูลลักษณะ
ประจําในชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ รวมทั้งเกณฑคุณภาพของขอมูล ในขณะที่ขอกําหนดวิธีการในการสํารวจ
จัดทําขอมูลนั้น จะมีระบุหรืออธิบายไวในลักษณะของแนวทางหรือขอแนะนําสําหรับวิธีการหลัก ๆ เทานั้น  

มาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ีนี้ อธิบายขอกําหนดสําหรับขอมูลหมุด
หลักฐานแผนที่ ทีจ่ัดสรางข้ึนทั้งโดยวิธีการรังวัดภาคพ้ืนดินและวิธีการรังวัดดาวเทียม  โดยวิธีการรังวัดภาคพ้ืนดิน
เพ่ือสรางหมุดหลักฐานแผนท่ีจะเปนวิธีทําวงรอบ (traversing) เทานั้น สวนการรังวัดดาวเทียมเปนการรังวัดจาก
ระบบดาวเทียม GPS  เพียงระบบเดียว ความถูกตองของหมุดหลักฐานแผนท่ีขึ้นอยูกับชั้นงาน (order) ที่ทํางาน
รังวัดมา ชั้นงานในมาตรฐานชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ีเปนงานชั้น 3 หรือสูงกวาเทานั้น หมุดหลักฐานแผนท่ีที่
จัดสรางขึ้นโดยวิธีการรังวัดที่ต่ํากวางานชั้น 3 จึงไมจัดเปนขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทย 
 
 

4. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑขอมูล (Data product identification) 
 
สวนนี้เปนขอสนเทศพ้ืนฐานที่ระบุจําแนกขอมูล FGDS ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ีนี้ ซึ่งประกอบดวย

รายการสมบัติเฉพาะพ้ืนฐานของชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ดังตารางท่ี 3 ตอไปน้ี 
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นงที่คอนขางตํ่านงที่คอนขางตํ่า
นวยความสะดวกใหกับวามสะดวกใหกั

อนการสรางขายสามเหลี่ยมอนการสรางขายสามเหลี่ยม

มูล FGDS S ชั้นขอมูลชั้นขอ หมุดหลักฐานแหมุดหลักฐานแ
นท่ี ในฐานะชั้นขอมูลหนึ่งในชุดขอในฐานะชั้นขอมูลหนึ่งในชุดข

รายการและนิยามท่ีชัดเจนของละนิยามท่ีชัดเจนของรปป
นแผนท่ี รวมท้ันแผนท่ี รวมท้ังเกณฑคุณภาพของขณฑคุณภาพของ

หรืออธิบายไวในลักษณะของแนวทารืออธิบายไวในลักษณะของแ
อกําหนดขอมูล อกําหนดขอมูล FGDS F ชั้นขอมูลชั้นขอมูล

ททจัดสรางข้ึนจัดสรางข้ึนทั้งโดยวิธีการรังวัดภวิธีการรังวัดภ
งหมุดหลักฐานงหมุดหลัก แผนท่ีนที่จะเปนวิธีทําวจะเปนวิธีทําว

บบดาวเทียม ดาวเ GPSGPS เพียงระบบเดียะบบ
รังวัดมารังวัดมา ชั้นงานในมาตรฐานชั้นขชั้นงานในมาตรฐ
จัดสรางขึ้นโดยวิธีการรังวัดดสรางขึ้นโดยวิธีการรัง

4. 4. ขอมขอ
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  ตารางท่ี 3 ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับผลิตภัณฑขอมูล FGDS ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
ชื่อ (Title)  ขอมูล FGDS ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
บทคัดยอ (Abstract)  ชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานในเอกสารชุดนี้ เรียกวา ชั้นขอมูลหมุด

หลักฐานแผนท่ี ซึ่งมีความสําคัญในการกําหนดกรอบพิกัดอางอิงของชั้น
ขอมูลอ่ืน ๆ ขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ีประกอบดวยหมุดหลักฐานทาง
ราบ หมุดหลักฐานทางดิ่ง หมุดหลักฐานสามมิติ และจุดบังคับภาพถาย 
โดยมีขอมูลลักษณะประจําที่สําคัญคือรหัสหมายเลขประจําหมุดฯ 
คําอธิบายและภาพแผนท่ีที่ตั้งของหมุด คาพิกัดของหมุดฯ หนวยงานที่
รับผิดชอบ ระดับความถูกตองของคาพิกัดหมุดฯ และระดับชั้นงานของ
การสํารวจรังวัดหมุดฯนั้น คาพิกัดของหมุดหลักฐานแผนท่ีอาจไดจาก
วิธีการรังวัดภาคพ้ืนดินหรือวิธีการรังวัดดาวเทียม ความถูกตองทาง
ตําแหนงของหมุดหลักฐานแบงเปน 6 ชั้นงานคือ ชั้น AA  ชั้นA  ชั้น B  
ชั้น 1 ชั้น 2 และ ชั้น 3 ในหลักการน้ันคาพิกัดของจุดบังคับภาพถายซึ่ง
ไดมาจากงานรังวัดภาพถาย มีความถูกตองทางตําแหนงที่คอนขางต่ํา 
และไมจัดวาเปนหมุดหลักฐานแผนท่ี แตไดนํามารวมไวในชั้นขอมูลนี้ 
เนื่องจากเห็นวามีการจัดทําไวแลวเปนจํานวนมากและสามารถนําไปใช
ประโยชนในงานบางประเภท  

กลุมประเภทของขอมูล  
(Topic Category)  

Location1  

คําอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร 
(Geographic Description)  

ขอมูล FGDS ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ีนี้ ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศ
ไทยท้ังหมด  
 

วัตถุประสงค (purpose)  ชุดขอมูล FGDS เปนชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานซ่ึงเปนองคประกอบ
สําคัญของ โครงสรางพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศแหงชาติ (NSDI) ขอมูล 
FGDS จะถูกเผยแพรใหผูใชงานในหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ใชเปนขอมูลอางอิงในการสํารวจจัดสรางขอมลูภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ 

ชนิดของการนําเสนอเชิงปริภูมิ  
(Spatial Representation 
Type)  

ขอมูลเชิงเสน (Vector)2 

 
 

5. เนื้อหาและโครงสรางของขอมูล (Data content and structure)  

5.1 ความหมายในภาพรวม 

ชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานในเอกสารชุดนี้ เรียกวา ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ี ซึ่งขอมูลหมุด
หลักฐานแผนท่ีนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการจัดทําแผนท่ีและเปนขั้นตอนแรกท่ีตองจัดสรางขึ้นหรือ
                                                   
1 คาตามโดเมนของ Topic Category  ที่กําหนดในมาตรฐาน ISO19115 Metadata 
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หนวยงานที่นวยงานที่

ระดับชั้นงานของระดับชั้นงานของ
กฐานแผนที่แผนทีอาจไดจาก

าวเทียม าวเท ความถูกตองทางความถูกตองทาง
ชั้นงานคือ ชั้น งานคือ ชั้น AA  A ชั้นA  A  ชั้น 

การน้ันการนนคาพิกัดของจุดบังคับภาพคาพิกัดของจุดบัง
ถาย มีความถูกตองทางตําแหนงที่มีความถูกตองทางตําแหน

มุดหลักฐานมุดหลักฐานแผนที่ แตไดนํามารวมแตไดนํามารวม
ามีการจัดทําไวแลวเปนจํานวนมมีการจัดทําไวแลวเปนจํานวนม

นในงานบางประเภทบางประ

3
cationtion11

A©
D

ศาสตร าสตร 
ption) ption) 

ขอมูล ขอมูล FGDS GDS ชั้นขอมูลชั้นขอมล
ไทยท้ังหมดทยทั้งหมดDDDA©
Dงค ((purpose) purpose ชุดขอมูชุดขอ

ํํTDDD
GI

D
ชนิดของการนําเสนอชนิดของการนําเสน
((Spatial patia Rep
TType) ype) GIGISGIGG



มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ช้ันขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ี 9-5 

Draft 3.5 – 14 ก.พ. 2556 โครงการศึกษาจดัทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS 

จัดหามา เพราะคาพิกัดของรายละเอียดแผนที่หรือชั้นขอมูลอื่น ๆ ตองอางอิงมาจากคาพิกัดของหมุดหลักฐานแผน
ที่นี้  วิธีการรังวัดเพ่ือใหมาซึ่งคาพิกัดของหมุดหลักฐานแผนท่ี อาจเปนวิธีการรังวัดภาคพ้ืนดินหรือการรังวัด
ดาวเทียม  วิธีการรังวัดภาคพ้ืนดินหรือวิธีการรังวัดแบบดั้งเดิมไดแก งานขายสามเหล่ียม (triangulation) งาน
วงรอบ (traversing) และงานขายสามเหลี่ยมเชิงดาน (trilateration) เปนตน ในปจจุบันมีเพียงงานวงรอบเทานั้น
ที่ยังใชเปนวิธีการรังวัดภาคพ้ืนดิน คาพิกัดที่ไดจากวิธีการทางภาคพ้ืนดินมุงเนนความถูกตองเฉพาะคาพิกัดทาง
ราบเทานั้น สําหรับงานรังวัดดาวเทียม เปนวิธีการรังวัดสมัยใหมที่ถูกนํามาใชทํางานแทนงานรังวัดภาคพ้ืนดิน
ยกเวนบางพ้ืนที่ที่ไมอาจใชงานรังวัดดาวเทียมได ระบบดาวเทียมที่มีบทบาทในการทํางานปจจุบัน คือ ระบบ
ดาวเทียม Navstar GPS ของสหรัฐอเมริกา หรือ เรียกสั้น ๆ วา ระบบดาวเทียม GPS ดาวเทียมอีกระบบหน่ึงคือ 
GLONASS ของรัสเซีย สวนระบบดาวเทียมของกลุมประชาคมยุโรปและของจีนยังไมอยูในสถานภาพที่ใช
ประโยชนได  คาพิกัดท่ีไดจากวิธีการทางดาวเทียม จะเปนคาพิกัดสามมิติ 

ตามปกติการจัดสรางหมุดหลักฐานแผนท่ีแบงเปนชั้นงาน (order) ตามระดับความถูกตองทางตําแหนงที่
รังวัดมา การรังวัดภาคพ้ืนดินแบงเปนงานชั้นหนึ่ง (ดีที่สุด) งานชั้นสอง และงานชั้นสาม ตามลําดับ สําหรับงาน
รังวัดดาวเทียมใชทํางานไดสะดวกและรวดเร็วกวาวิธีรังวัดภาคพ้ืนดิน และที่สําคัญคือใหความถูกตองทางตําแหนง
ที่ดีกวามาก จึงไดเพ่ิมชั้นของงานข้ึนมาอีก 3 ชั้น คือ ชั้น AA  ชั้น A  และชั้น B  ในการสรางหมุดหลักฐานแผนท่ี
ใหมนั้น ความถูกตองทางตําแหนงหมุดหลักฐานแผนที่ใหมที่ไดจะอยูในชั้นเดียวกัน หรือต่ํากวาความถูกตองทาง
ตําแหนงของหมุดหลักฐานแผนที่ที่นํามาใชตรึงโครงขายใหม  หมุดหลักฐานแผนท่ีที่อยูในชั้นที่ต่ํากวาไมสามารถ
นํามาใชควบคุมหรือตรึงโครงขายที่อยูในชั้นที่สูงกวาได  

หมุดหลักฐานแผนท่ีที่ครอบคลุมพ้ืนที่ของประเทศไทยจัดสรางโดยกรมแผนที่ทหาร ซึ่งไดเปลี่ยนวิธีการ
รังวัดจากวิธีภาคพ้ืนดินมาเปนวิธีการทางดาวเทียมระบบ GPS มาตั้งแตป พ.ศ. 2534 กรมแผนท่ีทหารเรียก
โครงขายหมุดหลักฐานแผนที่ที่มีความถูกตองสูงสุดวา โครงขายอางอิง ประกอบดวยหมุด 8 หมุด ดําเนินการรังวัด
ตามขอกําหนดการทํางานชั้น AA เรียกโครงขายชั้นรองลงมาวา โครงขายหลักประกอบดวยหมุด 19 หมุด 
ดําเนินการรังวัดตามขอกําหนดการทํางานชั้น A โครงขายชั้นถัดมาเรียก โครงขายรองประกอบดวยหมุด 94 หมุด 
ดําเนินการรังวัดตามขอกําหนดการทํางานชั้น B 

นอกจากกรมแผนท่ีทหารแลว กรมที่ดินเปนอีกหนวยงานราชการท่ีไดจัดสรางหมุดหลักฐานแผนท่ีจํานวน
มากท่ีกระจายครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

หมุดหลักฐานทางด่ิง  วิธีการรังวัดภาคพ้ืนดินแยกการสรางโครงขายหมุดหลักฐานทางราบและทางด่ิงออก
จากกันอยางอิสระ กลาวคือ ตําแหนงของหมุดไมจําเปนตองอยูที่เดียวกัน ใชเครื่องมือและอุปกรณที่แตกตางกัน 
ทํางานคํานวณและปรับแกโครงขายที่เปนอิสระตอกัน คาพิกัดทางด่ิงที่ไดจะเปนคาระดับเหนือทะเลปานกลาง 
สําหรับประเทศไทย หมุดระดับอางอิงของคาระดับทะเลปานกลาง คือ หมุด BMA ที่เกาะหลัก จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ ความถูกตองของงานระดับแบงออกเปน งานชั้นหนึ่ง คลาส (class) 1 และ 2  งานชั้นสอง  คลาส 
(class) 1 และ 2  และงานชั้นสาม 

จุดบังคับภาพถายที่คาพิกัดไดมาจากงานรังวัดภาพถาย ตามปกติจะมีความถูกตองทางตําแหนงท่ีคอนขาง
ต่ํา (ระดับเปนเมตร) โดยหลักการท่ัวไปแลวไมจัดวาเปนหมุดหลักฐานแผนที่ เพราะไมไดจัดสรางหมุดไวเปนการ
ถาวร และมีความละเอียดถูกตองเชิงตําแหนงท่ีดอยกวาหมุดหลักฐานชั้นสาม แตไดนํามารวมไวในชั้นขอมูล FGDS 
นี้ เนื่องจากเห็นวาปจจุบันไดมีการจัดทําจุดบังคับภาพถายไวแลวเปนจํานวนมากและสามารถนําไปใชประโยชนใน
งานบางประเภท  

วัตถุประสงคการจัดทําชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ใหเปนชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน เพ่ือเปน
สื่อกลางสําหรับการแลกเปลี่ยนและใชประโยชนรวมกันในงานรังวัดและทําแผนที่ ทั้งนี้เพ่ือใหมีระบบพิกัดอางอิงที่
เปนเอกภาพและขจัดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน  

GISTDA©2013 ะบบ
บบหนึ่งคือ บหนึ่งคือ 

นสถานภาพท่ีใชนสถานภาพท่ีใช

บความถูกตองทางตําแหนงที่บความถูกตองทางตําแหนงที่
นชั้นสาม ตามลําดับ สําหรับงานั้นสาม ตามลําดับ สําหรับ

ะที่สําคัญคือใหความถูกตองทางตําแที่สําคัญคือใหความถูกตองทางตําแ
 และชั้น ละชั้น B  ในการสรางหมุดหลักในการสรางหมุด

ดจะดจะอยูในชั้นเดียวกันอยูในชั้นเดียวกัน หรือต่ํากวารือต่ํากวา
ยใหม  หมุดหลักฐานหม  หมุดหลักฐานแผนที่ผนที่ที่อยูในชที่อยูใน

วาได 
นที่ของประเทศไทยจัดสรางโดยกรมของประเทศไทยจัดสรางโดย

ทางดาวเทียมระบบ เทียมระบบ GPSGPS มาตั้งแมาตั้งแ
ความถูกตองสูงสุดวา โครงขายอางอิความถูกตองสูงสุดวา โครงขายอา

นชั้น น AAAA เรียกโครงขายชั้นรองลงครงขายชั้น
อกําหนดการทํางานชั้น อกําหนดการทํา A A โครงขาโครงข

ดตามขอกําหนดกตามขอกําห ารทํางานชั้น ทํางานชั้น BB
นอกจากกรมแผนท่ีทหารแลว กรมทีนอกจากกรมแผนท่ีทหารแลว กรมที

กที่กระจายครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทกระจายครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วป
หมุดหลักฐานทางดิ่ง  วิธีหมุดหลักฐานทางดิ่ง  วิธี

จากกันอยางอิสระ กลาวคืากกันอยางอิสระ กลา
ทํางานคํานวณและปทํางานคํานวณและป
สําหรับประเทสําหรับประ
ประจวบประจ
(c(c



มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ช้ันขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ี 9-6 

Draft 3.5 – 14 ก.พ. 2556 โครงการศึกษาจดัทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS 

5.2 รายการรูปลักษณทางภูมิศาสตร (Geographic feature)  

รายการรูปลักษณทางภูมิศาสตร (geographic feature) ในชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ี ประกอบดวย
รูปลักษณตามตารางท่ี 4 
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มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ช้ันขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ี 9-9 

Draft 3.5 – 14 ก.พ. 2556 โครงการศึกษาจดัทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS 

5.3 ผังเคารางการประยุกตใช (Application schema) ของช้ันขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
โครงสรางเนื้อหาของขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ี สามารถถูกอธิบายใน

ลักษณะของผังเคารางการประยุกตใช (application schema) ตามมาตรฐาน ISO19109 ได โดยนําเสนอใน
รูปแบบ Universal Modelling Langiage (UML) ดังรูปที่ 1  

 

3dControlPoint

verticalCoordinate
+verticalDatum: CharacterString
+orthometricHeight: Real
+orthometricHeightSource: CharacterString
+ellipsoidalHeight: Real
+elevation: Real
+verticalLocalAccuracy: Real
+verticalNetworkAccuracy: Real
+verticalSurveyClass: CharacterString
+verticalReleaseDate: CharacterString

geodeticCoordinate
+horizontalDatum: CharacterString
+latitude: Real
+longitude: Real
+utmZone: Integer = 47 or 48
+easting: Real
+northing: Real
+horizontalLocalAccuracy: Real
+horizontalNetworkAccuracy: Real
+horizontalSurveyClass: CharacterString
+horizontalReleaseDate: Date

ControlPoint
+pointId: CharacterString
+pointLocation: CharacterString
+pointLocationMap: BLOB (image)
+pointPhoto: BLOB (image)
+agencyName: CharacterString
+pointUrl: CharacterString

VerticalControlPoint HorizontalControlPoint

PhotoControlPoint

 
รูปที่ 1 ผังเคารางการประยุกตใช (application schema) ของขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 

 
โดยหมุดหลักฐานแผนที่จะแบงออกเปน 3 ประเภทคือ หมุดหลักฐานสามมิติ (3dControlPoint)  

หมุดหลักฐานทางราบ (HorizontalControlPoint) และหมุดหลักฐานทางด่ิง (VertialControlPoint)  
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มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ช้ันขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ี 9-10 

Draft 3.5 – 14 ก.พ. 2556 โครงการศึกษาจดัทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS 

สําหรับจุดบังคับภาพถาย (PhotoControlPoint) ในท่ีนี้ถือวาเปนประเภทยอยประเภทหน่ึงของหมุด
หลักฐานแผนที่ จึงมีรายการขอมูลลักษณะประจําตาง ๆ เหมือนกันทุกประการ 

5.4 พจนานุกรมขอมูล (Data dictionary) ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
โครงสรางขอมูลในชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ สามารถอธิบายในรูปแบบของพจนานุกรม (data 

dictionary) ซึ่งประกอบดวยตารางโครงสรางรายการและลักษณะเฉพาะของขอมูลลักษณะประจําสําหรับ
รูปลักษณทางภูมิศาสตร (geographic feature)  

ของหมุดหลักฐานแผนที่ ประกอบดวยรายการขอมูลตามตารางที่ 5-1 ถึง 5-3 ตอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 5-1  ขอมูลลักษณะประจําของ หมุดหลักฐานแผนที่ (ControlPoint) 

ชื่อ คําอธิบาย ชนิด หมายเหตุ/คาโดเมน การบังคับ 
pointId หมายเลขหมุดหลักฐานที่ไมซ้ํากับ

หมุดอื่น 
Character 

String 
 Mandatory 

pointLocation คําอธิบายสถานที่ตั้ งและวิธีการ
เขาถึงหมุดหลักฐานแผนที่ 

Character 
String 

 Mandatory 

PointLocationMap ภาพร า งแผนที่ แสด งที่ ตั้ งหมุ ด
หลักฐานแผนท่ี 

BLOB กรณไีฟลฐานขอมลูไม
สามารถจัดเก็บขอมลูภาพได 
ใหจัดเก็บเปนช่ือไฟลหรือ 
URL 

Mandatory 

PointPhoto ภาพถายหมุด และสภาพแวดลอม
โดยรอบที่ชวยในการเขาถึงหมุดฯ 

BLOB Optional 

agencyName หนวยงานผูรับผิดชอบหมุดหลักฐาน Character 
String 

 Mandatory 

pointURL URL เชื่อมโยงขอมูลหมุดหลักฐาน
กับผูใชผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

Character 
String 

 Optional 

 

ตารางท่ี 5-2  ขอมูลลักษณะประจําของ คาพิกัดทางยีออเดซี (GeodeticCoordinate) 
ชื่อ คําอธิบาย ชนิด หมายเหตุ การบังคับ 

horizontalDatum รหัสพื้นหลักฐานทางราบ  Integer 1 = WGS 84 
2 = Indian 1975 

Mandatory 

lattitude คาพิกัดละติจูด (องศาทศนิยม) Real หากไมมคีาพิกัด UTM Conditional 
longitude 
 

คาพิกัดลองจิจูด (องศาทศนิยม) Real หากไมมคีาพิกัด UTM  Conditional 

utmZone คาหมายเลขประจําโซน UTM Integer - หากมีการบันทึกคาพิกัด 
UTM 
- คาเปน 47 หรือ 48 

Conditional 

easting คาพิกัดตะวันออกในระบบพิกดั 
UTM (เมตร) 

Real หากไมมคีาพิกัด 
Geodetic 

Conditional 

northing คาพิกัดเหนือในระบบพิกดั UTM 
(เมตร) 

Real หากไมมคีาพิกัด 
Geodetic  

Conditional 

horizontalLocalAccuracy คาความละเอียดถูกตองของคาพิกัด
ทางราบ (RMSE) ของหมุดหลักฐาน
แผนที่จากการปรับแกโครงขาย
ทองถิ่น โดยเปนคาความละเอียด

Real  Mandatory 
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ตารางท่ี 5-2  ขอมูลลักษณะประจําของ คาพิกัดทางยีออเดซี (GeodeticCoordinate) 
ชื่อ คําอธิบาย ชนิด หมายเหตุ การบังคับ 

ถูกตองแบบเปรียบเทียบกับหมุด
หลักฐานอื่นในโครงขายการปรับแก
เดียวกัน (เมตร) 

horizontalNetwork 
Accuracy 

คาความละเอียดถูกตองของคาพิกัด
ทางราบ (RMSE) ของหมุดหลักฐาน
แผนที่เมื่อเทียบกับโครงขายหมุด
หลักฐานหลักของประเทศ (เมตร) 

 Real   Mandatory 

horizontalSurveyClass ช้ันงานสํารวจทางราบ Character 
String 

นิยามตามขอกําหนด
ความถูกตองเชิงตําแหนง 
ในหัวขอ 7.1 ของ
มาตรฐานฉบบันี ้ 

Mandatory 

horizontalReleaseDate วันท่ีประกาศใชขอมูลคาพิกัดทาง
ราบ 

 Date   Mandatory 

 

ตารางท่ี 5-3  ขอมูลลักษณะประจําคาพิกัดทางดิ่ง (VerticalCoordinate) 
ชื่อ คําอธิบาย ชนิด หมายเหตุ การบังคับ 

verticalDatum พื้นหลักฐานทางด่ิง Character 
String 

  Mandatory 

orthometricHeight คาความสูงออรโทเมตริก (เมตร) Real หากไมมคีาความสูงเหนือ
รูปทรงรี หรือคาระดับ  

Conditional 

orthometricHeightSource ที่มาของคาความสูงออรโทเมตริก Character 
String 

หากมีการบันทึกคาความ
สูงออรโทเมตริก 

Conditional 

ellipsoidalHeight คาความสูงเหนือรูปทรงรี (เมตร) Real หากไมมคีาความสูงออร
โทเมตริก หรือคาระดับ  

Conditional 

elevation คาระดบัเหนือระดับน้ําทะเลปาน
กลาง (เมตร) 

Real หากไมมคีาความสูงเหนือ
รูปทรงรี หรือคาความสูง
ออรโทเมตริก 

Conditional 

verticalLocalAccuracy คาความละเอียดถูกตองของคาพิกัด
ทางดิ่งของหมุดหลักฐานแผนที่ 
(เมตร) 

Real   Mandatory 

verticalNetworkAccuracy คาความละเอียดถูกตองของ
โครงขายหมุดหลักฐานทางด่ิง 
(เมตร)  

Real   Mandatory 

verticalSurveyClass ช้ันงานสํารวจทางดิ่ง Character 
String 

นิยามตามขอกําหนด
ความถูกตองเชิงตําแหนง 
ในหัวขอ 7.1 ของ
มาตรฐานฉบบันี ้ 

Mandatory 

verticalReleaseDate วันท่ีประกาศใชขอมูลทางดิ่ง  Date  Mandatory 
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5.5 Feature Catalogue ของรายการขอมูลในช้ันขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ี 

รายละเอียดเนื้อหาของขอมูลภูมิศาสตรในชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ สามารถถูกอธิบายในลักษณะ
ของ Feature Catalogue ตามมาตรฐาน ISO19110 ไดดังนี้ 
 
Name: ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
Scope: ขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน 
Field of application: การอางอิงตําแหนงเพื่อการสํารวจและการทําแผนที่ 
Version Number: 1 
Version Date: 23-ก.ย.-54 
Definition source:   
Definition Type:   
Producer:  
Functional Language: XML 
Feature Type  
Name: controlPoint 
Definition: หมุดหลักฐานแผนที ่
Code: 90000 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: pointId, pointLocation, pointLocationMap, pointPhoto, agencyName, pointUrl  
Feature Association Names:   
Feature Attribute  
Name: pointId 
Definition: หมายเลขหมุดหลกัฐานที่ไมซํ้าใคร  
Code:   
Value Data Type: TEXT 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: Free text  
Feature Attribute  
Name: pointLocation 
Definition: คําอธิบายสถานที่ตั้งหมุดหลกัฐาน 
Code:   
Value Data Type: TEXT 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: Free text  
Feature Attribute  
Name: agencyName 
Definition: หนวยงานผูรับผิดชอบหมุดหลักฐาน 
Code:   
Value Data Type: TEXT 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: Free text  
Feature Attribute  
Name: pointUrl 
Definition: URL เช่ือมโยงขอมูลหมุดหลักฐานกับผูใชผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
Code:   
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Value Data Type: TEXT 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: Free text  
Feature Type  
Name: HorizontalControlPoint 
Definition: หมุดหลักฐานทางราบ คือหมุดหลักฐานแผนที่ที่ใหเฉพาะคาพิกัดทางราบ 
Code: 90001 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: pointId, pointLocation, pointLocationMap, pointPhoto, agencyName, pointUrl, 

horizontalDatum, latitude, longitude, utmZone, easting, northing, 
horizontalLocalAccuracy, horizontalNetwork Accuracy, horizontalSurveyClass, 
horizontalReleaseDate,  

Feature Association Names:   
Subtype Of: controlPoint 
Feature Attribute  
Name: horizontalDatum 
Definition: พื้นหลักฐานทางราบ 
Code:   
Value Data Type: TEXT 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: lattitude 
Definition: คาพิกัดละติจูด 
Code:   
Value Data Type: REAL 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: longitude 
Definition: คาพิกัดลองจิจูด 
Code:   
Value Data Type: REAL 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: horizontalLocalAccuracy 
Definition: คาความถูกตองทางราบของหมุดหลักฐาน 
Code:   
Value Data Type: REAL 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: horizontalNetwork Accuracy 
Definition: ความละเอียดถกูตองของโครงขายหมุดหลักฐานทางราบ 
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Code:   
Value Data Type: REAL 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: horizontalSurveyClass 
Definition: ชั้นงานสํารวจทางราบ 
Code:   
Value Data Type: TEXT 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain: AA, A, B, 1, 2, และ 3  
Feature Attribute  
Name: horizontalReleaseDate 
Definition: วันที่ประกาศใชขอมูลทางราบ 
Code:   
Value Data Type: Date 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: utmZone 
Definition: คาโซน UTM 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain: 47, 48  
Feature Attribute  
Name: easting 
Definition: คาพิกัดตะวันออก 
Code:   
Value Data Type: REAL 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: northing 
Definition: คาพิกัดเหนือ 
Code:   
Value Data Type: REAL 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Type  
Name: VerticalControlPoint 
Definition: หมุดหลักฐานทางด่ิง คือหมุดหลักฐานแผนที่ที่ใหเฉพาะคาพกิัดทางดิ่ง 
Code: 90002 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
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Feature Attribute Names: pointId, pointLocation, pointLocationMap, pointPhoto, agencyName, pointUrl, 
verticalDatum, orthometricHeight, ellipsoidalHeight, elevation, verticalLocalAccuracy, 
verticalNetworkAccuracy, verticalSurveyClass, verticalReleaseDate 

Feature Association Names:   
Subtype Of: controlPoint 
Feature Attribute  
Name: verticalDatum 
Definition: พื้นหลักฐานทางดิ่ง 
Code:   
Value Data Type: TEXT 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: Free Text  
Feature Attribute  
Name: orthometricHeight 
Definition: คาความสูงออรโทเมตริก 
Code:   
Value Data Type: REAL 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: orthometricHeightSource 
Definition: ที่มาของคาความสูงออรโทเมตริก 
Code:   
Value Data Type: REAL 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: ellipsoidalHeight 
Definition: คาความสูงเหนือรูปทรงรี 
Code:   
Value Data Type: REAL 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: elevation 
Definition: คาระดับเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 
Code:   
Value Data Type: REAL 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: verticalLocalAccuracy 
Definition: คาความถูกตองแบบทองถิ่นของหมุดหลกัฐานทางดิ่ง 
Code:   
Value Data Type: REAL 
Value Measurement Unit:   

ce
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Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: verticalNetworkAccuracy 
Definition: คาความละเอียดถกูตองของโครงขายหมุดหลักฐานทางดิ่ง 
Code:   
Value Data Type: REAL 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: verticalSurveyClass 
Definition: ชั้นงานสํารวจทางดิ่ง 
Code:   
Value Data Type: TEXT 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain: ชั้นงานที่ 1, ชั้นงานที่ 2, ชั้นงานที่ 3 
Feature Attribute  
Name: verticalReleaseDate 
Definition: วันที่ประกาศใชขอมูลทางดิ่ง 
Code:   
Value Data Type: Date 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Type  
Name: 3dControlPoint 
Definition: หมุดหลักฐานสามมิต ิคือหมุดหลักฐานแผนที่ที่ใหคาพิกัดทั้งทางราบและทางดิ่ง 
Code: 90003 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: pointId, pointLocation, pointLocationMap, pointPhoto, agencyName, pointUrl, 

horizontalDatum, latitude, longitude, utmZone, easting, northing, 
horizontalLocalAccuracy, horizontalNetwork Accuracy, horizontalSurveyClass, 
horizontalReleaseDate, verticalDatum, orthometricHeight, ellipsoidalHeight, elevation, 
verticalLocalAccuracy, verticalNetworkAccuracy, verticalSurveyClass, verticalReleaseDate 

Feature Association Names:   
Subtype Of: controlPoint 
Feature Type  
Name: PhotoControlPoint 
Definition: จุดบังคับภาพถาย คือจุดที่มองเห็นไดอยางเดนชัดในภาพ และสามารถระบุตําแหนงไดในสนาม มีคาพิกัด

เพื่อใชอางอิงในการประมวลผลภาพ 
Code: 90004 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: pointId, pointLocation, pointLocationMap, pointPhoto, agencyName, pointUrl, 

horizontalDatum, latitude, longitude, utmZone, easting, northing, 
horizontalLocalAccuracy, horizontalNetwork Accuracy, horizontalSurveyClass, 
horizontalReleaseDate, verticalDatum, orthometricHeight, ellipsoidalHeight, elevation, 
verticalLocalAccuracy, verticalNetworkAccuracy, verticalSurveyClass, verticalReleaseDate 
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Feature Association Names:   
Subtype Of: controlPoint 

 
 
6. ระบบพิกัดอางอิง (Coordinate reference system)  

 
ระบบอางอิงเชิงพ้ืนที่ (spatial reference system) ของขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศ

ไทยน้ัน ใหใชเปน ระบบพิกัดอางอิง (coordinate reference system) โดยระบบพิกัดอางอิงแตละระบบจะ
ประกอบดวยองคประกอบ 2 สวนคือ  

- พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) ซึ่งเปนพ้ืนผิวอางอิงที่ใชในการคํานวณงานรังวัด  
- รูปแบบระบบพิกัด ซึ่งเปนรายละเอียดของการนิยามระบบแกนพิกัดอางอิง รายละเอียดนิยามคา

พิกัด และระบบการฉายแผนท่ี (map projection) ที่ใช 
การเลือกใชระบบพิกัดอางอิงจึงขึ้นกับพ้ืนหลักฐานฯ และรูปแบบของคาพิกัด และระบบพิกัดอางอิง

สําหรับชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทยทุกชั้นขอมูล รวมถึงชั้นขอมูลหมุดหลักฐาน
แผนที่นี้ สามารถเลือกกําหนดข้ึนจากพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี และรูปแบบระบบพิกัด ดังตอไปน้ี 

6.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum) 
พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) หรือพ้ืนหลักฐานแผนท่ี ที่ใชอางอิงสําหรับชุดขอมูลภูมิ

สารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ประเทศไทย กําหนดใหเลือกใชได  2 พื้นหลกัฐาน คือ WGS 84 และ พ้ืนหลักฐาน
อินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) 

1) WGS 84 เปนพื้นหลักฐานสากลท่ีจัดทําขึ้นโดย Defense Mapping Agency (DMA) หรือปจจุบันคือ  
National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใชเปนพ้ืนหลักฐาน
ของดาวเทียมระบบ GPS  เปนพื้นหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมีคาพารามิเตอรดังนี้ 

Ellipsoid : "WGS 84" 
Semi-major axis (a)   =  6378137.0 m. 
Flattening (f) =  1/298.257223563  
EPSG : 4326 

2) พ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) เปนพ้ืนหลักฐานทองถิ่นของประเทศไทย ที่จัดทํา
โดยการทํางานรังวัดภาคพ้ืนดินดวยวิธีขายสามเหล่ียมและงานวงรอบ  เปนพ้ืนหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมี
คาพารามิเตอรดังนี้ 

SPHEROID : "Everest 1830 (1937 Adjustment)" 
Semi-major axis (a)   =  6377276.345 m. 
Flattening (f)  =  1/300.8017  
EPSG : 4240 

 
และการแปลงคาพิกัดระหวางพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ใหใช

สมการตอไปน้ี  
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ณงานรังวัด านรั
รายละเอียดนิยามคาอียดนิยา

องคาพิกัด และระบบพิกัดอางอิงองคาพิกัด และระบบพิกัดอางอิง
ั้นขอมูล รวมถึงอมูล รวมถึงชั้นขอมูลหมุดหลักฐชั้นขอมูลหมุด

ะรูปแบบระบบพิกัด ดังตอไปน้ีะรูปแบบระบบพิกัด ดังตอไปน้ี

um) um หรือพ้ืนหลักฐานแผนท่ีพ้ืนหลักฐานแผนท่ี ที่ใชอใ 
หนดใหเลือกใชไดหเลือกใชไ  2 พื้นหลักฐาน 2 พื้นหลักฐาน

ฐานสากลท่ีจัดทําขึ้นโดย ฐานสากลท่ีจัดทําขึ้นโดย Defense
patialpatia -Intelligence Agency (NGIntelligence Agency (

มระบบ มระบบ GPS เปนพื้นหลักฐานรูปทเปนพื้นหลักฐานรูป
Ellipsoid : "WGS llipsoid : "W 84"4"
Semi-major axis (a)   Semi-major ax
Flattening (f) =  Flattening (f) = 
EPSG : G : 432

2)) พ้ืนหลักฐานอินเดีพ้ืนหลักฐานอินเ
โดยการทําโดยก
คาพา
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8.294
9.837
5.204

841975 WGSIndian
z
y
x

z
y
x

  หนวยเปนเมตร 

โดยที่คาพิกัดฉาก (x, y, z) เปนคาพิกัดในรูปแบบระบบพิกัดฉากยึดติดโลก ซึ่งอธิบายไวในหัวขอ
ตอไป 

อนึ่ง สมการแปลงคาพิกัดระหวางพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ขางตน
กําหนดใหสําหรับใชในการแปลงคาพิกัดที่ยังมิไดผานการแปลงพ้ืนหลักฐานดวยวิธีการหรือสมการอ่ืนมาแลว
เทาน้ัน หากคาพิกัดไดผานการแปลงพ้ืนหลักฐานมาดวยวิธีการหรือสมการแบบอ่ืนมา ก็จะตองทําการแปลง
กลับไปท่ีพ้ืนหลักฐานต้ังตนดวยวิธีการหรือสมการแบบเดิมกอน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการแปลงพ้ืน
หลักฐานสามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดจากผลการศึกษาของชูเกียรติ วิเชียรเจริญ (2555) 

6.2 รูปแบบระบบพิกัด 

รูปแบบระบบพิกัดที่ใชอางอิงในการบอกตําแหนงพิกัดของขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ใหเลือกใชได 3 รูปแบบ คือ พิกัดฉากยึดติดโลก (Earth-fixed coordinates) พิกัดทางยีออเดซีหรือระบบ
พิกัดรูปทรงร ี(geodetic or ellipsoidal coordinates) และพิกัดแผนที่ UTM (UTM map coordinates)  

1) ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก เปนกรอบของแกนพิกัดฉาก ที่ผูกติดอยูกับพ้ืนผิวโลก แกนพิกัดของ
ระบบยึดติดโลกจึงหมุนดวยความเร็วเชิงมุมเทากับอัตราการหมุนรอบตัวเองของโลก  ระบบพิกัด
ฉากยึดติดโลกบอกคาพิกัดเปน (x, y, z) มีนิยามดังนี้ คือ จุดกําเนิดของระบบอยูที่จุดมวลสาร
ของโลก แกน z อยูในแนวแกนหมุนเฉลี่ยโลก โดยผานจุด CIO (Conventional International 
Origin) ระนาบศูนยสูตร xy ตั้งฉากกับแกน  z โดยมีแกน x อยูในแนวเมอริเดียนกรีนิช  สวน
แกน y ตั้งฉากกับแกน x และแกน z ทําใหเกิดเปนระบบพิกัดมือขวา 

2) ระบบพิกัดทางยีออเดซี บอกคาพิกัดเปน ( , , h) ระบบน้ีใชรูปทรงรีที่เปนตัวแทนสัณฐาน
ของโลกและเปนพ้ืนผิวอางอิงในการคํานวณ ดังนั้นรูปทรงรีนี้คือสวนหนึ่งของพ้ืนหลักฐานทางยี
ออเดซีในขอ 6.1 มุมที่เสนตั้งฉากกับพ้ืนผิวรูปทรงรีที่จุดใด ๆ P กระทํากับระนาบศูนยสูตรคือคา
ละติจูด  ของจุด P   มุมระหวางระนาบเมอริเดียนท่ีผาน P กับระนาบเมอริเดียนกรีนิช คือคา
ลองจิจูด  ของจุด P   สวนระยะตามแนวเสนตั้งฉากจากจุด P จนถึงพ้ืนผิวรูปทรงรี คือ ความ
สูงเหนือรูปทรงรี h    

3) ระบบพิกัดแผนที่ UTM – UTM เปนตัวยอของ Universal Transverse Mercator เปนวิธีการ
ฉายแผนที่ (map projection) บอกคาพิกัดแผนท่ีเปน (N, E) โดยคา N คือคาพิกัดเหนือ 
(northing) และ คา E คือคาพิกัดตะวันออก (easting) คาทั้งสองคือพิกัดตําแหนงทางราบ

คํานวณมาจากคา ( , ) ของคาพิกัดทางยีออเดซี 

6.3 ความสูง  
ระบบอางอิงคาความสูงของขอมูลภูมิสารสนเทศมี 3 ระบบ คือ คาระดับ (elevation) ความสูงออร

โทเมตริก (orthometric height) ซึ่งบางคร้ังเรียกความสูงเหนือยีออยด และความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal 
height) ซึ่งสามารถเลือกใชไดกับชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทย ตามความ
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ารแปลงปลง

การแปลงพ้ืนารแปลงพ้ืน

ลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานขอ
oordinates) ina พิกัดทางยีออเดซีหรืพิกัดทางยีออเดซีห

กัดแผนที่ กัดแผนที UTM (UTM map coUTM (UTM map
กนพิกัดพิกัดฉากฉาก ที่ผูกติดอยูกับพ้ืนผิวโที่ผูกติดอยูกับพ้ืนผิว

เชิงมุมเทากับอัตราการหมุนรอบตัวกับอัตราการหมุนรอบตั
(x, y, zy, z( )) มีนิยามดังนี้มีนิยามดังนี้ คือคือ จุดกําจุดก

นวแกนหมุนเฉลี่ยโลก โดยผานจุด นวแกนหมุนเฉลี่ยโลก โดยผานจุด 
ยสูตร ยสูตร xyx ตั้งฉากตั้งฉากกับแกนบแกน  z โดย

กกับแกนกกับแกน x และแกนน zz ทําใหเกิทําให

พิกัดพิกัดทางยีออเดซีทางยีออเดซี บอกคาพิกัดเปนบอกคาพิกัด
ของโลกลกและเปนพ้ืนผิวอางอิงในกาเปนพ้ืนผิวอางอิงในกา
ออเดซีในขอ 6.1 ออเดซีในขอ 6 1 มุมที่เสนตั้งฉมุมที่เสนตั้ง

ละติจูด ละติจูด ของจุด ข PP

ลองจิจูด ลองจจูด ข
สูงเหนือรูสงเหนือร

3)) ระบร
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เหมาะสม แตตองอธิบายระบบอางอิงคาความสูงที่ใชไวในคําอธิบายขอมูล (metadata) ของชุดขอมูลนั้นให
ชัดเจน 

1) คาระดับ (elevation) เปนความสูงที่ใชอยูโดยทั่วไปในงานรังวัด เปนความสูงเหนือระดับทะเล
ปานกลาง (Mean Sea Level, MSL)  อาจใชเปนตัวแทนของความสูงออรโทเมตริกเหนือยีออยด 
H หรือความสูงออรโทเมตริกได หากระดับทะเลปานกลางท่ีสรางขึ้นมาเปนตัวแทนของยีออยด
อยางถูกตอง  

2) ความสูงออรโทเมตริก (orthometric height) เปนความสูงวัดจากผิวยีออยด ณ จุดใด ๆ 
3) ความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) เปนความสูงวัดจากผิวพ้ืนทรงรีที่ใชเปนหลักฐานทาง

ยีออเดซี ณ จุดใด ๆ 
 
ในการคํานวณคาพิกัดท่ีใชรูปทรงรีเปนพื้นผิวอางอิงไดคาพิกัดตําแหนงทางราบเปนละติจูดและลองจิจูด

ทางยีออเดซี ( , ) และมีความสูงของจุดนั้นเปนความสูงเหนือรูปทรงรี h  ความสัมพันธระหวางความสูง
ออรโทเมตริกและความสูงเหนือทรงรี คือ     
 

        h = H + N      
 

คา N  ในสมการขางบนเรียกวา  ความสูงยีออยด (geoidal height)  คาความสูงยีออยดนี้คํานวณได
จากรูปจําลองยีออยด เชน EGM2008  

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับระบบพิกัดอางอิงขางตน มีอธิบายเพิ่มเติมไวในภาคผนวก ก ของเอกสาร
มาตรฐานขอมูล FGDS ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ฉบับนี ้

 
 

7. ขอกําหนดดานคุณภาพขอมูล (Data quality) 
 
หมุดหลักฐานแผนท่ีมีความถูกตองทางตําแหนงตามชั้นงาน (order) ที่ไดดําเนินการรังวัดมาโดยมี

ความถูกตองสูงจนถึงต่ําสุดดังน้ี 
งานรังวัดหมุดหลักฐานชั้น AA 
งานรังวัดหมุดหลักฐานชั้น A 
งานรังวัดหมุดหลักฐานชั้น B 
งานรังวัดหมุดหลักฐานชั้น 1 
งานรังวัดหมุดหลักฐานชั้น 2 
งานรังวัดหมุดหลักฐานชั้น 3 

จากการวิเคราะหเกณฑความละเอียดถูกตองของขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ที่รังวัดดวยเกณฑงาน
รังวัดหมุดหลักฐานชั้น 3 ก็มีความถูกตองเพียงพอที่จะใชเปนหมุดอางอิงในการสํารวจจัดทําขอมูล FGDS ชั้น
ขอมูลอื่น ๆ ในมาตราสวนที่ใหญที่สุดคือ 1:4,000 ได 

7.1 ขอกําหนดความถกูตองเชิงตําแหนง 
ในการสํารวจรังวัดคาพิกัดของหมุดหลักฐานแผนที่นั้น ปจจุบันใชวิธีงานรังวัดดาวเทียมเปนหลัก และ

การแบงชั้นระดับความถูกตองของงานรังวัดดาวเทียมนั้นมีการแบงที่ละเอียดและครอบคลุมระดับความ
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นละติจูดและลองจิจูดละติจูดและลองจิ

วามสัมพันธระหวางความสูงสัมพันธระหวางความสูง

(geoidal heighteoidal height))   คาความสูงยีออาความสูงยี

อางอิงขางตน มีอธิบายเพิ่มเติมไวใางอิงขางตน มีอธิบายเพิ่มเติม
ักฐานแผนที่นที่ฉบัฉบบันี้บนี้ัั

คุณภาพขอมูล ณภาพขอมูล (Data quality(Data quality

มุดหลักฐานแผนท่ีมีความถูกตองทามุดหลักฐานแผนท่ีมีความถูกตองท
มถูกตองสูงจนถึงต่ําสุดดังน้ีตองสูงจนถึงต่ําสุดดังน้ี

งานรังวัดหมุดหงานรังวัดหมุดห
งานรังวัดงานรัง
งาน
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ละเอียดถูกตองที่กวางกวาระบบการแบงชั้นงานของงานรังวัดภาคพ้ืนดิน ดังนั้น ขอกําหนดความถูกตองเชิง
ตําแหนงของขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่นี้ จึงจะกําหนดบนพ้ืนฐานของงานรังวัดดาวเทียม 

งานรังวัดดาวเทียม ในที่นี้หมายถึงงานรังวัดท่ีรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS ของสหรัฐอเมริกา
เทานั้น งานรังวัดดาวเทียมเปนวิธีการวัดสมัยใหมที่ใหคาพิกัดเปนสามมิติ ปกติในการประมวลผลขอมูลจาก
การรับสัญญาณ ใชคาพิกัดฉาก (x, y, z) แตสามารถแปลงคาพิกัดเปนพิกัดทางยีออเดซี (geodetic 

coordinates) นั่นคือ มีคาพิกัดทางราบเปน ละติจูด  ลองจิจูด  และคาพิกัดทางด่ิงเปนความสูงเหนือทรง
รี h ซึ่งเปนคาระดับที่ใชในการทํางานโดยทั่วไป 

วิธีการกําหนดตําแหนงจากงานรังวัดดาวเทียม ทําได 2 วิธีคือ การหาตําแหนงสัมบูรณ (absolute 
positioning) หรือการหาตําแหนงจุดเดี่ยว (single point positioning) และการหาตําแหนงสัมพัทธ 
(relative positioning) การหาตําแหนงจุดเดี่ยวใชเครื่องรับแบบนําหนเพียงหน่ึงเครื่องในการทํางานใหความ
ถูกตองทางตําแหนงระดับ 10-15 เมตร การหาตําแหนงสัมพัทธที่ใชเครื่องรับแบบนําหนสองเคร่ืองในการ
ทํางานเรียกวา Differential GPS หรือ DGPS ใหความถูกตองทางตําแหนงระดับ 1-3 เมตร การกําหนด
ตําแหนงที่ใชเครื่องรับแบบนําหนทั้งสองวิธีนี้ไมไดกลาวถึงในมาตรฐานนี้เพราะความถูกตองทางตําแหนงไมดี
เพียงพอสําหรับการสรางหมุดหลักฐาน  งานรังวัดดาวเทียมในมาตรฐานนี้จึงเปนการกําหนดตําแหนงแบบ
สัมพัทธที่ใชเคร่ืองรับแบบรังวัดเทาน้ัน เครื่องรับนี้อาจจะวัดคลื่นสง L1 เพียงความถี่เดียว หรือวัดคลื่นสงทั้ง
สองความถ่ีหรือทั้ง L1 และ L2  เทคนิคในการวัดดวยเครื่องรับแบบรังวัดทําได 4 วิธี คือ การรังวัดแบบสถิต 
(static survey) การรังวัดแบบจลน (kinematic survey) การรังวัดแบบสถิตอยางเร็ว (rapid static survey) 
และการรังวัดแบบจลนในทันที (real-time kinematic survey, RTK) การรังวัดแบบสถิตเปนวิธีกําหนด
ตําแหนงที่ใหความถูกตองสูงท่ีสุด จึงเปนวิธีการทํางานท่ีอางอิงถึงในมาตรฐานนี้ 

มาตรฐานความถูกตองของหมุดหลักฐานแผนที่จากงานรังวัดดาวเทียมจัดแบงเปน 6 ชั้นงาน (order) 
คือ ชั้นงาน AA  A  B  1  2 และ 3 ตามลําดับจากความถูกตองสูงสุดจนถึงตํ่าสุด  ชั้นงาน 1  2 และ 3 จะ
สอดคลองกับการทํางานรังวัดภาคพ้ืนดิน  การหาตําแหนงแบบสัมพัทธใหผลการวัดเปนเวคเตอรเสนฐาน (เสน
ที่มีองคประกอบในปริภูมิสามมิติ) ความถูกตองของเสนฐานจากงานรังวัดดาวเทียมตามชั้นงาน สรุปไวใน
ตารางที่ 6 

  
ตารางท่ี 6 มาตรฐานความถูกตองของหมุดหลักฐานแผนที่จากงานรังวัด (อางอิงตามมาตรฐานของ FGCC, 
1989) 

ประเภทงานรังวัด ช้ันงาน 

ความเชื่อมั่นระดับ 95 % 
มาตรฐานความถูกตองข้ันตํ่าสุด 

ความคลาดเคลื่อนฐาน ความคลาดเคลื่อนแปรผันกับระยะเสนฐาน 

e (มม.) p (ppm, ตอลานสวน) a (1:a)
วัดการเคลื่อนตัวเปลือกโลกระดับ
ภูมิภาค  วัดการบิดเบ้ียว
โครงสรางขนาดใหญ 

AA 3 0.01 100 ลาน 

สรางโครงขายหลักของหมดุ
หลักฐานของประเทศ วัดการ
เคลื่อนตัวเปลือกโลกระดับภูมิภาค
ถึงระดับทองถิ่น  วัดการบิดเบีย้ว
โครงสรางท่ัวไป 

A 5 0.1 10 ลาน 
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ารทํางานใหความงานให
าหนสองเคร่ืองในการหนสองเคร่ืองในก

ระดับ 1บ 1-3 เมตร การกําหนด3 เมตร การกําหนด
พราะความถูกตองทางตําแหนงไมดีราะความถูกตองทางตําแหนงไมดี

รฐานนี้จึงเปนการกําหนดตําแหนงนนี้จึงเปนการกําหนดตําแ
นสง นสง L1 L1 เพียงความถี่เดียว หรือวัดเพียงความถี่เดียว หรือวัด

รืองรับแบบรังวัดทําได 4 วิธี คือ กางรับแบบรังวัดทําได 4 วิธี คือ ก
rvey) การรังวัารรังวัดแบบสถิตอยางเร็วบสถิตอยางเร็วั

kinematic survey, RTK)ematic survey, RTK) การรก
นวิธีการทํางานท่ีอางอิงถึงในมาตรฐางานที่อางอิงถึงในมาตรฐา

องหมุดหลักฐานแผนที่จากงานรังวัดองหมุดหลักฐานแผนที่จากงานรังวั
2 และและ 3 ตามลําดับจากความถูกตลําดับจากคว

นรังวัดภาคพ้ืนดิน  การหาตําแหนงรังวัดภาคพ้ืนดิน  การหาตําแหน
บในปริภูมินปริภูมิสามมิติ) ความถูกตองขอสามมิติ) ความถูกตองข

ตารางท่ี 6ารางท่ี 6 มาตรฐานความถูกตองมาตรฐานความ
1989)9)

ประเภทงานรังวัประเภทงานรังวGGGISGGGGGGGัGGG



มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ช้ันขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ี 9-21 

Draft 3.5 – 14 ก.พ. 2556 โครงการศึกษาจดัทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS 

ตารางท่ี 6 มาตรฐานความถูกตองของหมุดหลักฐานแผนที่จากงานรังวัด (อางอิงตามมาตรฐานของ FGCC, 
1989) 

ประเภทงานรังวัด ช้ันงาน 

ความเชื่อมั่นระดับ 95 % 
มาตรฐานความถูกตองข้ันตํ่าสุด 

ความคลาดเคลื่อนฐาน ความคลาดเคลื่อนแปรผันกับระยะเสนฐาน 

e (มม.) p (ppm, ตอลานสวน) a (1:a)
สรางโครงขายรองของหมุด
หลักฐานของประเทศ วัดการ
เคลื่อนตัวเปลือกโลกระดับทองถิ่น  
วัดการบิดเบี้ยวโครงสราง รังวัด
ทางวิศวกรรมที่มีความถูกตองสูง 

B 8 1 1 ลาน 

สรางโครงขายหมดุหลักฐานเปน
กรอบพิกัดอางอิงสําหรับการ
ทํางานรังวัดภาคพื้นดิน 

1 10 10 100,000 
2 30 50 20,000 
3 50 200 5,000  

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละองคประกอบของเวคเตอรเสนฐานของช้ันงานตาง ๆ คํานวณจาก 

96.11.0 22 pde  

เมื่อ d เปนระยะเสนฐานในหนวยกิโลเมตร 

 
อนึ่ง เกณฑขอกําหนดการทํางานรังวัดดาวเทียมอ่ืนที่กําลังจะมีการประกาศใชในประเทศไทยคือ

เกณฑขอกําหนดการทํางานรังวัดดาวเทียมของสภาวิศวกร ซึ่งอางอิงกับเกณฑการกําหนดชั้นของงาน 
(class/order) ตามมาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย (ICSM, 2007) โดยสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานชั้น
ขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ในมาตรฐานน้ีไดดังตารางที่ 7 ตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 7 การเทียบเคียงระหวางเกณฑการกําหนดชั้นของงาน (class/order) ตามมาตรฐานออสเตรเลียกับ

ขอกําหนดชั้นงานสําหรับความถูกตองทางตําแหนงของมาตรฐานฉบับนี้ 
เกณฑการกําหนดตามมาตรฐาน ICSM ออสเตรเลีย ชั้นงานในมาตรฐานนี้ คลาส ประเภทของงานรังวัด 

3A งานรังวัดที่ตองการความละเอียดสูงเปนพิเศษ AA 
2A งานรังวัดยีออเดติคของประเทศที่มีความละเอียดสูง A 
A งานรังวัดยีออเดติคของประเทศหรือของรัฐ B 
B งานรังวัดยีออเดติคที่เปนการขยายความหนาแนนหมุด 1 
C งานสํารวจและรังวัดดวยคาพิกัด 2 
D งานอ่ืนๆท่ีต่ําชั้น 3 
E งานอ่ืนๆท่ีต่ําชั้น - 
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ดาวเทียมอ่ืนที่กําลังจะมีการประดาวเทียมอ่ืนที่กําลังจะมีการประ

ยมของสภาวิศวกร ซึ่งอางอิงกับองสภาวิศวกร ซึ่งอางอิงกับ
ะเทศเทศออสเตรเลียออสเตรเลีย (ICSM(ICSM, , 2007)200 โ

าตรฐานนี้ไดดังตรฐานนี้ไดดังตารางที่ 7 ตอไปตารางที่ 7 ต นี้

บเคียงระหวางเกณฑการกําหนดชั้นบเคียงระหวางเกณฑการกําหน
หนดชั้นงานสําหรับความถูกตองทางตนดชั้นงานสําหรับความถูกตองทาง

เกณฑการกําหนดเกณฑการก ตามมาตรฐานมมา

STD
คลาสคลาส ประระSSSTIS3A3A งานรังวัดที่ตองกงานรังวัดที่ตISISIST

GIS2AA งานรังวัดยีงานรังวัดยี

GGISISISGISAA งานGGISISISGIS
BBGGIIGGGGGGG
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7.2 ขอกําหนดความครบถวนของขอมูล 

7.2.1 ความครบถวนของขอมูลรูปลักษณทางภูมิศาสตร 
ความครบถวนของขอมูลรูปลักษณทางภูมิศาสตรในขอมูล FGDS ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ี นั้นจะ

กําหนดเฉพาะสําหรับหมุดหลักฐานแผนท่ีทั้งสามชนิดเทานั้น ไมรวมถึงจุดบังคับภาพถายทางอากาศเน่ืองจาก
ไมมีการสรางเปนหมุดถาวรไวในสนาม ทั้งนี้ความครบถวนของขอมูลรูปลักษณหมุดหลักฐานแผนท่ีนั้นหมายถึง
การที่ขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ทั้งหมดตามขอบเขตงานของโครงการ หรือขอบเขตงานจางดําเนินการ จะตอง
มีบันทึกอยูในชุดขอมูลที่สงมอบอยางครบถวนไมมากและไมนอยกวาความเปนจริง  

ตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล (data quality measure) ที่ใชสําหรับการวัดความครบถวนของขอมูล
รูปลักษณหมุดหลักฐานแผนที่นั้น ใหใชคารอยละของจํานวนขอมูลที่เกินมา และคารอยละของจํานวนขอมูลที่
ขาดไป 

การกําหนดเกณฑความครบถวนของขอมูลรูปลักษณทางภูมิศาสตร หมุดหลักฐานแผนท่ีนั้น อาจ
พิจารณาแยกเปน 2 กรณีคือ  

- กรณีจางสํารวจจัดทําหมุดหลักฐานแผนที่และตองสงมอบขอมูลหมุดฯเหลานั้น กรณีนี้เกณฑ
ความครบถวนกําหนดเปน 100% คือขอมูลที่สงมอบตองครบถวนตรงกับหมุดหลักฐานฯที่ไดถูก
สํารวจจัดสรางไวจริง นั่นคือรอยละของจํานวนขอมูลที่ขาดหายไปหรือที่เกินมาตองเปนศูนย 

- กรณีท่ีจางทําการสํารวจรวบรวมขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่เดิมที่ไดถูกสํารวจจัดสรางไวแลว กรณี
นี้กําหนดเกณฑความครบถวนเปน 95% นั่นคือจํานวนขอมูลที่ขาดหายไปตองไมมากกวารอยละ 
5 ของจํานวนหมุดในขอบเขตงานของโครงการ เชนเดียวกับจํานวนขอมูลที่เกินมาก็ตองไม
มากกวารอยละ 5  

เกณฑความครบถวนของขอมูลรูปลักษณหมุดหลักฐานแผนที่ กําหนดดังตารางที่ 8 ตอไปน้ี 

ตารางท่ี 8 เกณฑความครบถวนของรูปลักษณทางภูมิศาสตร ในชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
ที ่ รายการรูปลักษณขอมลู กรณีขอมลูหมดุหลักฐานฯใหมที่

จางสํารวจจดัสรางขึ้น 
กรณีขอมลูหมดุหลักฐานฯเดมิที่

จางสํารวจรวบรวม 
  รอยละจํานวน

ขอมูลท่ีเกินมา 
รอยละจํานวน
ขอมูลท่ีขาดไป 

รอยละจํานวน
ขอมูลที่เกินมา 

รอยละจํานวน
ขอมูลทีข่าดไป 

1 หมุดหลักฐานแผนท่ี (ทางราบ, ทางดิ่ง, สามมิติ)  0 0 ≤ 5 ≤ 5 

 

7.2.2 ความครบถวนของขอมูลลักษณะประจํา 
ความครบถวนของของขอมูลลักษณะประจํา หมายถึงการที่ขอมูลลักษณะประจํารายการตาง ๆ ของ

แตละรูปลักษณหมุดหลักฐานแผนที่ และจุดบังคับภาพถาย จะตองมีคาบันทึกไวครบถวนในชุดขอมูลท่ีสงมอบ 
โดยตัวชี้วัดคุณภาพขอมูลที่ใชในการวัดความครบถวนของขอมูลลักษณะประจําแตละรายการ คือคารอยละ
ของจํานวนรูปขอมูลที่ขาดหายไป ซึ่งก็คือรอยละของจํานวนรูปลักษณทางภูมิศาสตรที่ขอมูลลักษณะประจํา
รายการดังกลาวขาดหายไปเมื่อเทียบกับจํานวนรูปลักษณทางภูมิศาสตร (ประเภทเดียวกัน) ทั้งหมดในชุด
ขอมูลที่สงมอบ 

เกณฑความครบถวนของขอมูลลักษณะประจําในขอมูล FGDS ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ี กําหนด
เฉพาะตามระดับความสําคัญของขอมูลลักษณะประจํานั้น และแยกเปน 2 กรณีเชนเดียวกับเกณฑความ
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ครบถวนของขอมูลรูปลักษณทางภูมิศาสตรในหัวขอ 7.2.1 ขางตน คือแยกระหวางกรณีสงมอบขอมูลหมุด
หลักฐานที่สํารวจจัดสรางขึ้นใหม กับกรณีการสํารวจรวบรวมขอมูลของหมุดหลักฐานแผนท่ีเดิมที่มีอยูแลว ดัง
ตารางที่ 9 ตอไปน้ี 

ตารางท่ี 9 เกณฑความครบถวนของขอมูลลักษณะประจําในชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
 รายการขอมลูลักษณะประจํา รอยละขอมลูลักษณะประจําที่ขาดหายไป 
  กรณีขอมลูหมดุหลักฐาน

ที่สํารวจจดัสรางขึ้นใหม 
กรณสีํารวจรวบรวม

ขอมูลของหมุดหลักฐาน
เดิมที่มีอยู 

1 pointId 0 0 
2 pointLocation 0 0 
3 pointLocationMap 0 0 
4 pointPhoto 0 0 
5 agencyName 0 ≤ 5 
6 pointURL N.A. N.A. 
7 horizontalDatum 0 ≤ 5 
8 latitude (กรณีที่เขาเง่ือนไขบังคับ) 0 0 
9 longitude (กรณีที่เขาเง่ือนไขบังคับ) 0 0 
10 horizontalLocalAccuracy 0 N.A. 
11 horizontalNetwork Accuracy 0 N.A. 
12 horizontalSurveyClass 0 N.A. 
13 horizontalReleaseDate 0 N.A. 
14 utmZone (กรณีที่เขาเง่ือนไขบังคับ) 0 0 
15 easting (กรณีที่เขาเง่ือนไขบังคับ) 0 0 
16 northing (กรณีที่เขาเง่ือนไขบังคับ) 0 0 
17 verticalDatum 0 0 
18 orthometricHeight 0 0 
19 orthometricHeightSource 0 ≤ 5 
20 ellipsoidalHeight 0 0 
21 Elevation 0 0 
22 verticalLocalAccuracy 0 N.A. 
23 verticalNetworkAccuracy 0 N.A. 
24 verticalSurveyClass 0 N.A. 
25 verticalReleaseDate 0 N.A. 

 

7.3 ขอกําหนดความถูกตองของขอมูลลักษณะประจํา (Attribute Data) 

 
ขอมูลลักษณะประจําในชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่นั้น  มี  2 ชนิดคือขอมูล เชิงปริมาณ 

(quantitative attribute) และขอมูลที่ไมเปนเชิงปริมาณ (non-quantitative attribute) ซึ่งสําหรับขอมูล
ลักษณะประจําแบบเชิงปริมาณนั้นจะใชคาความคลาดเคลื่อนเชิงเสนที่ความเชื่อมั่น 95% (LE95) เปนตัวชี้วัด
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คุณภาพขอมูล และสําหรับขอมูลลักษณะประจําแบบท่ีไมเปนเชิงปริมาณนั้นจะใชคารอยละจํานวนขอมูล
ลักษณะประจําที่ผิด (rate of incorrect values) เปนตัวชี้วัดฯ 

เกณฑความถูกตองของขอมูลลักษณะประจําในชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่นั้น แยกเปน 2 กรณี
เชนเดียวกับเกณฑความครบถวนของขอมูล และกําหนดคาตามระดับความสําคัญของขอมูลลักษณะประจําแต
ละรายการ ดังตารางท่ี 10 ตอไปน้ี 

ตารางที่ 10 เกณฑความถูกตองของขอมูลลักษณะประจําในชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่  
 รายการขอมลูลักษณะประจํา LE95 rate of incorrect 

attribute values 
หมายเหต ุ

1 pointId N.A. ≤ 5 %  
2 pointLocation N.A. N.A. เปนขอมูลลักษณะ metadata 
3 pointLocationMap N.A. N.A. เปนขอมูลลักษณะ metadata 
4 pointPhoto N.A. N.A. เปนขอมูลลักษณะ metadata 
5 agencyName N.A. ≤ 3 % เปนขอมูลลักษณะ metadata 
6 pointURL N.A. N.A. เปนขอมูลลักษณะ metadata 
7 horizontalDatum N.A. ≤ 3 % เปนขอมูลลักษณะ metadata 
8 latitude (กรณีที่เขาเง่ือนไขบังคับ) N.A. N.A. 

ใชเกณฑความถูกตองเชิงตําแหนง
9 longitude (กรณีที่เขาเง่ือนไขบังคับ) N.A. N.A. 
10 horizontalLocalAccuracy N.A. N.A. เปนขอมูลลักษณะ metadata 
11 horizontalNetwork Accuracy N.A. N.A. เปนขอมูลลักษณะ metadata 
12 horizontalSurveyClass N.A. ≤ 3 % เปนขอมูลลักษณะ metadata 
13 horizontalReleaseDate N.A. ≤ 3 % เปนขอมูลลักษณะ metadata 
14 utmZone (กรณีที่เขาเง่ือนไขบังคับ) 0 N.A. เปนขอมูลลักษณะ metadata 
15 easting (กรณีที่เขาเง่ือนไขบังคับ) N.A. N.A. 

ใชเกณฑความถูกตองเชิงตําแหนง
16 northing (กรณีที่เขาเง่ือนไขบังคับ) N.A. N.A. 
17 verticalDatum N.A. ≤ 3 % เปนขอมูลลักษณะ metadata 
18 orthometricHeight N.A. N.A. ใชเกณฑความถูกตองเชิงตําแหนง
19 orthometricHeightSource N.A. ≤ 3 % เปนขอมูลลักษณะ metadata 
20 ellipsoidalHeight N.A. N.A. 

ใชเกณฑความถูกตองเชิงตําแหนง
21 Elevation N.A. N.A. 
22 verticalLocalAccuracy N.A. N.A. เปนขอมูลลักษณะ metadata 
23 verticalNetworkAccuracy N.A. N.A. เปนขอมูลลักษณะ metadata 
24 verticalSurveyClass N.A. ≤ 3 % เปนขอมูลลักษณะ metadata 
25 verticalReleaseDate N.A. ≤ 3 % เปนขอมูลลักษณะ metadata 

 

7.4 ขอกําหนดความสอดคลองทางตรรกะของขอมูล 

ความสอดคลองเชิงตรรกะของขอมูล ในชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ี ประกอบดวย
เพียงองคประกอบยอยเดียวคือ ขอกําหนดความสอดคลองกับคาโดเมนของขอมูล ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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7.4.1 ขอกําหนดความสอดคลองกับคาโดเมนของขอมูล 
เกณฑความสอดคลองกับคาโดเมน ของขอมูลในชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ีนั้น ใช

กับรายการขอมูลลักษณะประจําที่มีการกําหนดคาโดเมนเทานั้น โดยใชคาอัตราความไมสอดคลองกับคาโดเมน 
(value domain non-conformance rate) เปนตัวชี้วัดคุณภาพ (quality measure) ดังตารางที่ 11 ตอไปน้ี 

ตารางที่ 11 เกณฑความสอดคลองกับคาโดเมน ของขอมูล FGDS ชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
 รายการขอมูลลักษณะประจําที่มีการกําหนดคาโดเมน value domain non-

conformance rate 
1 horizontalSurveyClass 0 

2 utmZone 0 

3 verticalSurveyClass 0 

7.5 ขอกําหนดความถูกตองของขอมูลเชิงเวลา 
ไมมีขอกําหนดความถูกตองเชิงเวลาสําหรับขอมูลในชั้นขอมูลหลักฐานแผนที่ 
 
 

8. การสงมอบผลิตภัณฑขอมูล (Data product delivery) 
  

ขอกําหนดการสงมอบผลิตภัณฑขอมูล FGDS ในที่นี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนกรอบแนวทางในการ
กําหนดรูปแบบวิธีการในการท่ีหนวยงานที่ไดรับมอบหมายหรือไดรับจาง จะทําการสงมอบผลิตภัณฑขอมูล 
FGDS ใหกับหนวยงานผูมอบหมาย หรือผูวาจาง ทั้งนี้จะไมรวมถึงรูปแบบวิธีการเผยแพรขอมูล FGDS ไปสู
ผูใชงานเนื่องจากจะมีความหลากหลายอยางมาก 

ขอกําหนดการสงมอบผลิตภัณฑขอมูลนี้จะประกอบดวย 2 สวน คือขอกําหนดรูปแบบฟอรแมตของ
ขอมูล และขอกําหนดส่ือบันทึกขอมูล 

8.1 รูปแบบฟอรแมตของขอมูล 

การสงมอบผลิตภัณฑขอมูลชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ตามมาตรฐานฉบับนี้ ในสวนขอมูล
รูปลักษณทางภูมิศาสตรและขอมูลลักษณะประจํารายการตาง ๆ กําหนดใหสงมอบเปนขอมูลดิจิทัลในรูปแบบ
ขอมูล GIS แบบเวกเตอร (Vector File) โดยใหอยูในรูปแบบฟอรแมตขอมูลหนึ่งในรายการตอไปน้ี 

1. ARC/INFO Coverage คือ ฟอรแมตขอมูลที่ใชบันทึกขอมูลดิจิทัลแบบเวคเตอรซึ่งพัฒนาขึ้น
สําหรับโปรแกรม ARC/INFO และใชในซอฟตแวร ARC/INFO, ArcView, ArcGIS และซอฟตแวร 
GIS อ่ืน ๆ หลายตัว  

2. Shapefile คือรูปแบบไฟลขอมูล GIS ที่พัฒนาโดยบริษัท ESRI เพ่ือเปนฟอรแมตเปดสําหรับการ
แลกเปลี่ยนขอมูล GIS กันระหวางซอฟตแวรตาง ๆ และเปนฟอรแมตที่สามารถเปดอานไดโดย
ซอฟตแวร GIS สวนใหญ  

3. DWG  คือรูปแบบไฟลไบนารีที่ใชในการบันทึกขอมูลแบบ (drawing) 2 และ 3 มิติ พรอมทั้ง 
metadata เปนรูปแบบไฟลที่ใชงานโดยโปรแกรมชวยการเขียนแบบ (CAD) หลายโปรแกรมเชน 
AutoCAD, IntelliCAD และ Caddie  

4. MapInfo Map File คือรูปแบบไฟลที่ถูกพัฒนาและใชงานโดยโปรแกรม MapInfo  
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5. DGN คือรูปแบบไฟลประเภท CAD ซึ่งพัฒนาและใชไดกับโปรแกรม MicroStation  และ
โปรแกรม Interactive Graphics Design System (IGDS) ของ Intergraph  

6. Geodatabase คือรูปแบบไฟลฐานขอมูลที่สนับสนุนการบันทึกและจัดการขอมูลเชิงพ้ืนที่ พัฒนา
และใชงานไดกับซอฟตแวร ArcGIS และสามารถจัดเก็บขอมูลไดหลากหลายชนิด ไดแก ขอมูล
รูปลักษณทางภูมิศาสตร คลาสของรูปลักษณ คลาสของความสัมพันธ ขอมูลเชิงโครงขาย ขอมูล
โทโปโลยี ขอมูลตาราง ขอมูลราสเตอร ขอมูลแคตตาล็อก รวมท้ังองคประกอบอ่ืน ๆ ของขอมูล
ภูมิสารสนเทศ 

7. GML หรือ Geography Markup Language คือรูปแบบเฉพาะรูปแบบหน่ึงของไฟลประเภท 
XML ซึ่งกําหนดนิยามโดยองคกร  Open Geospatial Consortium (OGC) เพ่ือใชจัดเก็บขอมูล
รูปลักษณทางภูมิศาสตร GML ทําหนาที่เปนภาษา modeling สําหรับระบบภูมิศาสตร รวมทั้ง
ทําหนาที่เปนฟอรแมตกลางสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลทางภูมิศาสตรผานทางอินเตอรเน็ต โดย
สามารถบันทึกไดทั้งขอมูลรูปลักษณแบบเวคเตอร คอเวอเรจ และขอมูลเซ็นเซอรดวย 

 
นอกจากตัวไฟลขอมูล GIS ที่บันทึกรูปลักษณทางภูมิศาสตรและขอมูลลักษณะประจําของชั้นขอมูล

หมุดหลักฐานแผนท่ีแลว ยังอาจกําหนดใหมีการสงมอบขอมูลรายงานทําเนียบหมุดหลักฐานแผนท่ีในรูปแบบ
ไฟลขอมูลเอกสารประเภท PDF ดวย โดยเนื้อหาและรูปแบบของรายงานฯ ควรจะมีลักษณะดังตัวอยางแสดง
ในรูปที่ 2 

เภท ภท 

3อมูล

13สตร รวมท

013ทางอินเตอรเน็ต โ

01เซ็นเซอรดวย

และขอมูลลักษณะประจําของชั้นขอะขอมูลลักษณะประจําของ
ยงานทําเนียบหมุดหลักฐานแผนท่ีใยงานทําเนียบหมุดหลักฐานแผนท่ี

บบของรายงานฯ คบของรายงานฯ ควรจะมีลักษณะจะมีลักษณ
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รูปที่ 2 ตัวอยางแบบรายงานขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ (จาก กรมแผนท่ีทหาร) 

 

G

3 3
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การตั้งช่ือไฟลเปนไปตามที่หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบกําหนด โดยจะตองมีเอกสารท่ีมีการอธิบาย
อยางชัดเจนวาขอมูลที่สงมอบมีลักษณะเฉพาะอยางไร โดยอยางนอยตองระบุ ดังนี้ 

1. ชนิดของขอมูล 
2. มาตราสวนที่ผลิตขอมูล 
3. ผูผลิตหรือผูสงมอบ 
4. ปที่ผลิต 
เอกสารท่ีใชในการอธิบายไฟลดังกลาวขางตน ควรเปนแฟมขอมูล ดิจิทัลที่อยูในรูปแบบแฟมขอมูล 

PDF file หรือแฟมขอมูล TXT ที่ตองสงมอบไปพรอมกับตัวขอมูล FGDS 

8.2 สื่อบันทึกขอมูล 

สื่อบันทึกขอมูลเพ่ือสงมอบเปนไปตามที่หนวยงานท่ีรับผิดชอบกําหนด ที่นิยมโดยท่ัวไป เชน CD 
Rom, DVD Rom, Hard Disk เปนตน การเลือกวาจะใชสื่อบันทึกขอมูลชนิดใด มีขอควรพิจารณาอยางนอย 
ดังนี้ 

1. ขนาดขอมูล ถาขอมูลมีขนาดไฟลใหญมาก อาจจําเปนตองใชการแบงไฟลหรือบีบ อัดไฟล และ
ตองใชสื่อบันทึกขอมูลหลายหนวย ดังนั้น จึงควรพิจารณาใชสื่อบันทึกขอมูลที่เหมาะสมกับขนาด
ของไฟล ใชจํานวนสื่อบันทึกขอมูลใหนอยที่สุด และพยายามหลีกเลี่ยงการแบงไฟลหรือบีบอัด
ไฟล 

2. ความคงทน ในกรณีที่หนวยงานที่รับผิดชอบมีหนาที่นําขอมูลไปรวมฐานขอมูลเอง อยางนอยควร
มั่นใจวาสื่อบันทึกขอมูลที่ไดรับการสงมอบมา สามารถคงทนอยูไดจนกวาจะนําขอมูลไปรวมใน
ฐานขอมูลกลางเปนที่เรียบรอย 

3. การเรียกดู/การคนคืน หนวยงานที่รับผิดชอบตองแนใจวาจะสามารถเรียกดู/คนคืนขอมูล ที่
บันทึกในสื่อบันทึกขอมูลที่รับมอบได กลาวคือ มีอุปกรณหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่มั่นใจวาจะ
ใชกับสื่อบันทึกขอมูลได 

4. สื่อบันทึกขอมูลที่สงมอบ จะตองมีขอความบงชี้คุณลักษณะสําคัญขอมูลภายใน แสดงติดไวบนสื่อ 
โดยขอความดังกลาว อยางนอยตองระบุถึง ชื่อขอมูล หนวยท่ีของส่ือ (เชน แผนที่ 3/11 เปนตน) 
และวันที่สงมอบ  

 
 

9. ขอกําหนดดานคําอธิบายขอมูล (Metadata) 
 
คําอธิบายขอมูล (metadata) สําหรับขอมูล FGDS ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ี  ใหเปนไปตาม

มาตรฐาน ISO19115 โดยตองมีรายการ Metadata ครบตามรายการ core metadata ที่กําหนดในมาตรฐาน 
ISO19115 ตามรายการท่ี 1-23 ในตารางที่ 12 นอกจากนั้นจะตองมีรายการ metadata ที่อธิบายเน้ือหาของ
ชุดขอมูล (data content) และคุณภาพของชุดขอมูล (data quality) ตามตารางท่ี 13 และ 14 ดวย 

สําหรับรายการคําอธิบายขอมูลที่กําหนดใหจัดทําเพ่ิมเติม ในระดับแตละหมุดหลักฐานแผนที่นั้ น 
กําหนดใหจัดทําเปนขอมูลลักษณะประจําของหมุดหลักฐานแผนที่แตละหมุดแลว 
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มโดยท่ัวไป เชน วไป เชน CD 

มีขอควรพิจารณาอยางนอย อควรพิจารณาอยางนอย

องใชการแบงไฟลหรือบีบใชการแบงไฟลหรื อัดไฟล แอัด
ารณาใชสื่อบันทึกขอมูลที่เหมาะสมกรณาใชสื่อบันทึกขอมูลท่ีเหมาะสม

ด และพยายามหลีกเลี่ยงการแบงไและพยายามหลีกเลี่ยงการแ

บผิดชอบมีหนาที่นําขอมูลไปรวมฐาผิดชอบมีหนาที่นําขอมูลไปรวมฐา
รับการสงมอบมา สามารถคงทนอยูสงมอบมา สามารถคงทนอ

รยบรอยยบรอย
คนคืน หนวยงานที่รับผิดชอบตองนคืน หนวยงานที่รับผิดช

อบันทึกขอมูลที่รับมอบไบันทึกขอมูลที่รับมอบได กลาวคือ มด กลาวคื
สื่อบันทึกขอมูลไดสื่อบันทึกขอมูลได

สื่อบันทึกขอมูลที่สงมอบ จะตองมีขสื่อบันทึกขอมูลที่สงมอบ จะตองมีข
โดยขอความดังกลาว อยางนอโดยขอความดังกลาว อ
และวันที่สงมอบ และวันทีสงม

99. . ขอกําหนดดาขอกําหน
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ตารางท่ี 12 รายการ Metadata ของชุดขอมูล FGDS 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดขอมูล/คาโดเมน 

1 Dataset title  ชื่อชุดขอมูล Mandatory Free Text 
2 Dataset reference date วันที่อางอิงของชุดขอมูล Mandatory Date 
3 Dataset responsible 

party 
ผูรับผิดชอบชุดขอมูล Optional CI_ResponsibleParty 

4 Geographic location of 
the dataset (by four 
coordinates or by 
geographic identifier)  

พ้ืนที่ครอบคลุมของขอมูล (โดย
คาพิกัดมุมลางซาย และคาพิกัด
มุมบนขวาของพ้ืนที่ครอบคลุม) 

Conditional EX_GeographicExtent 

5 Dataset language ภาษาของชุดขอมูล Mandatory Char (ISO 639-2) 
6 Dataset character set รหัสอักษรของชุดขอมูล Conditional MD_CharacterSetCode 
7 Dataset topic category ประเภทหัวขอของชุดขอมูล Mandatory MD_TopicCategoryCo

de 
8 Scale of the dataset มาตราสวนชุดขอมูล Optional MD_Resolution 
9 Abstract describing the 

dataset 
บทคัดยอซึ่งอธิบายชุดขอมูล Mandatory Char (Free text) 

10 Dataset format name ชื่อฟอรแมตของชุดขอมูล Optional Char (Free text) 
11 Dataset format version เวอรชั่นของฟอรแมตของชุด

ขอมูล 
Optional Char (Free text) 

12 Additional extent 
information (vertical 
and temporal) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอบเขต
ของขอมูล (ทางด่ิง ทางเวลา) 

Optional EX_TemporalExtent 
และ/หรือ 
EX_VerticalExtent

13 Spatial representation 
type 

ชนิดการบันทึกขอมูลเชิงพ้ืนที่ Optional MD_SpatialRepresen-
tationTypeCode 

14 Reference system ระบบอางอิง (ระบบพิกัดอางอิง) Optional MD_ReferenceSystem 
15 Lineage statement ขอความบอกความเปนมาและ

กระบวนการจัดทําขอมูล 
Optional Char (Free text) 

16 On-line resource URL ที่เชื่อมโยงไปสูขอมูล Optional Char (Free text) 
17 Metadata file identifier รหัสหมายเลข metadata Optional Char (Free text) 
18 Metadata standard 

name 
ชื่อมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 

19 Metadata standard 
version 

เวอรชั่นมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 

20 Metadata language ภาษาขอมูลใน metadata Conditional Char (ISO 639-2) 
21 Metadata character set รหัสตัวอักษรของขอมูลใน 

metadata 
Conditional MD_CharacterSetCode 
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ตารางท่ี 12 รายการ Metadata ของชุดขอมูล FGDS 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดขอมูล/คาโดเมน 

22 Metadata point of 
contact 

การติดตอเกี่ยวกับ metadata Mandatory CI_ResponsibleParty 

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
ไดหลายคาสําหรับ scope และ 
quality element ที่แตกตาง
กัน) 

Mandatory DQ_DataQuality (ดู
รายละเอียดดานลาง) 

 
ตารางที่ 13 รายการ metadata สําหรับอธิบายเนื้อหาขอมูล (MD_ContentInformation) 

 รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดขอมูล 
1 MD_FeatureCatalogue 

Description 
ขอมูลอธิบายสารบัญแฟม
ของรูปลักษณ (กรณีขอมูล
แบบเวคเตอร) 

Conditional รายการที่ 1.1 ถึง 1.5 

1.1 complianceCode [0..1]  รหัสที่บอกถึงการไดตาม 
ISO19110 ของสารบัญแฟม
ฯ 

Optional Boolean 

1.2 language [0..*] ภาษาท่ีใชในสารบัญแฟมฯ Optional CharacterString
1.3 includeWithDataset รหัสที่บอกวาสารบัญแฟมฯ 

ไดถูกใสรวมไวในชุดขอมูล 
Mandatory Boolean 

1.4 featureTypes [0..*] รายการรูปลักษณขอมูลใน
สารบัญแฟมฯ ที่ปรากฎใน
ชุดขอมูล 

Optional GenericName 

1.5 featureCatalogueCitation 
[1..*] 

ขอมูลอางอิงของสารบัญ
แฟมฯ ภายนอก 

Mandatory CI_Citation 

 
 
ตารางที่ 14 รายการ metadata สําหรับอธิบายคุณภาพขอมูล (DQ_DataQuality) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ* ชนิดขอมูล 

1 Data Quality Scope  ขอบเขตของคุณภาพ Mandatory DQ_Scope 
2 DQ_Element [0..*] องคประกอบคุณภาพขอมูล 

( ร า ย ง า น ไ ด ห ล า ย
องคประกอบฯ) 

Mandatory รายการที่ 2.1 – 2.7 

2.1 nameOfMeasure [0..*] ชื่อตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล Optional Char (Free text) 
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ตารางที่ 14 รายการ metadata สําหรับอธิบายคุณภาพขอมูล (DQ_DataQuality) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ* ชนิดขอมูล 

2.2 measuredIdentification [0..1] ขอมูลบงชี้ตัวชี้วัดฯ Optional MD_Identifier 
2.3 measureDescription [0..1] คําอธิบายตัวชี้วัดฯ Optional Char (Free text) 
2.4 evaluationMethodType [0..1] ชนิดของวิ ธี การประเ มิน

คุณภาพขอมูล 
Optional DQ_Evaluation 

MethodTypeCode 
2.5 evaluationProcedure [0..1] ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ร ะ เ มิ น

คุณภาพฯ 
Optional CI_Citation 

2.6 dateTime [0..*] วันที่ของคุณภาพขอมูล Optional DateTime
2.7 result [1..2] ผลการประ เ มินคุณภาพ

ขอมูล 
Mandatory DQ_Result 

 
คําอธิบายขอมูล (metadata) สําหรับขอมูล FGDS ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ีนี้ใหจัดทําขึ้นใน

รูปแบบ XML ที่เปนไปตามมาตรฐาน ISO19139 
 

 

10. การสํารวจนําเขาขอมูล (Data capture)  
 
การจัดสรางหมุดหลักฐานเริ่มจากการสรางโครงขายหมุดหลักฐานที่มีความถูกตองดีที่สุดกอน โดย

ระยะหางระหวางหมุดมีขนาดใหญ จากนั้นจึงขยายโครงขายหมุดหลักฐานใหมีความหนาแนนมากข้ึนโดย
ทํางานใหมีความถูกตองในชั้นงานเดียวกันหรือชั้นงานที่ต่ํากวา ยกตัวอยาง หมุดหลักฐานในงานชั้น A ใชจุด
ตรึงในโครงขายชั้น A หรือชั้น B หรือช้ันต่ํากวานี้ได แตไมสามารถใชควบคุมงานชั้น AA ได เปนตน  

10.1 การออกแบบโครงขายหมุดหลักฐาน 

 
ในการสรางหมุดหลักฐานใหมนั้น โดยปกติแลว ตองเชื่อมโยงหมุดหลักฐานเหลานี้เปนโครงขาย และ

ในงานรังวัดดาวเทียมนิยมสรางเปนวงบรรจบ (loop) ท่ีตอเนื่องกัน รวมทั้งตองเช่ือมโยงกับหมุดหลักฐานเดิมที่
รูคาพิกัดตําแหนงแลว หมุดหลักฐานเดิมจะตองสรางข้ึนในงานรังวัดท่ีมีชั้นงานในลําดับเดียวกันหรือสูงกวางาน
ที่กําลังดําเนินการอยู ตารางท่ี 15 เปนขอแนะนําในการออกแบบโครงขายหมุดหลักฐานดาวเทียมในชั้นงาน
ตาง ๆ   

การทํางานวงรอบเปนวิธีการทํางานท่ีมีการวัดมุมหรือทิศทางและระยะทางตอเนื่องกันไปเร่ือย ๆ หมุด
หลักฐานของโครงขายจากงานนี้ ประกอบกันเปนรูปหลายเหลี่ยม และสถานีลาปลาสซึ่งเปนจุดท่ีมีการวัดคาอะ
ซิมุทและลองจิจูดทางดาราศาสตร ยังเปนสิ่งที่จําเปนในการควบคุมทิศทางของโครงขายที่สรางขึ้นมา การ
ทํางานวงรอบเนนความถูกตองของคาพิกัดทางราบมากกวาทางดานความสูง ความสูงจากการทํางานวงรอบ
คํานวณโดยใชหลักการของงานระดับตรีโกณมิติ (trigonometric leveling) จึงเปนเพียงคาประมาณเทานั้น
และความสูงนี้ถือวาเปนความสูงเหนือทรงรี  ถาหากตองการไดคาความสูงหรือคาระดับที่ถูกตอง ตองทําระดับ
แบบคาตาง (differential leveling) เขามาท่ีหัวหมุด การทํางานวงรอบในมาตรฐานชั้นขอมูลหมุดหลักฐาน
แผนที่ ม ี3 ชั้นงานคือ ชั้น 1  ชั้น 2 และชั้น 3 ตามลําดับ 

GISTDA©2013 3Time 333DQ_ResultResu133
00001333

มุดหลักฐานแผนท่ีนี้ใหจัดทําขึ้นในมุดหลักฐานแผนท่ีนี้ใหจัดทําขึ้นใน

e)

จากการสรางโครงขายหมุดหลักฐารางโครงขายหมุดหลักฐา
หญ จากนั้นจึงขยายโครงขายหมุดหหญ จากนั้นจึงขยายโครงขายหมุด

ชั้นงานเดียวกันหรือชั้นงานที่ต่ํากวาชั้นงานเดียวกันหรือชั้นงานที่ต
หรือชั้นหรือชั้น B หรือชั้นต่ํากวานี้ได แตไมหรือชั้นต่ํากวานี้ได แตไม

อกแบบโครงขายหมุดหลักฐานอกแบบโครงขายหมุดหลักฐาน

ในการสรางหมุดหลักฐานใในการสรางหมุดหลักฐาน
ในงานรังวัดดาวเทียมนิยมสรานรังวัดดาวเทียมนิยม
รูคาพิกัดตําแหนงแลว หรูคาพิกัดตําแหนงแลว ห
ที่ที่กําลังดําเนินกากําลังดําเนิน
ตาง ๆ  ง ๆ  
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การทําระดับแบบคาตาง ใชกลองระดับเปนเครื่องมือในการบอกแนวเล็งในแนวราบของกลอง และใช
ไมระดับวัดความสูงจากหัวหมุดหรือจุดที่ตองการจนถึงแนวเล็งดวยวิธีนี้ คาระดับจากหมุดที่รูคาแลวจะถูก
ถายทอดตอเนื่องไปในการต้ังกลองแตละครั้ง เชนเดียวกับการทํางานวงรอบ การทํางานระดับแบบคาตางใน
มาตรฐานชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ มี 3 ชั้นงานคือ ชั้น 1  ชั้น 2 และชั้น 3 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 15  ขอแนะนําในการสรางโครงขายหมุดหลักฐานในงานรังวัดดาวเทียม 

มาตรฐานความถูกตอง 
ชั้นงาน AA A B  1     2      3 

คาบรรจบ (ppm) 0.01 0.1 1.0 10   50   100 
คาฐาน (มม.) 3 5 8  10   30    50 

จํานวนหมุดหลักฐานทางราบเดิมที่ใชตรึงโครงขาย (นอย
ที่สุด) 

เมื่อใชหมุดหลักฐานของชั้นงาน AA  A หรือ  B 3 
เมื่อใชหมุดหลักฐานของชั้นงาน 1 
เมื่อใชหมุดหลักฐานของช้ันงาน 2 หรือ 3 

 
 
4 

N.A. 
N.A. 

 
 
3 

N.A. 
N.A. 

 
 
3 

N.A. 
N.A. 

 
 
2 
3 
4 

จํานวนหมุดหลักฐานทางด่ิงเดิมที่ใชตรึงโครงขาย (นอยที่สุด) 5 5 5 4 
จํานวนสถานีที่รับสัญญาณตอเนื่อง 4 3 2 optional 
ระยะหางระหวางหมุด (กิโลเมตร) 

ระหวางหมุดหลักฐานเดิมกับจุดศูนยกลางโครงการ 
ไมมากกวา 
จํานวนครึ่งหนึ่งไมนอยกวา 

ระหวางหมุดหลักฐานเดิมที่อยูนอกขอบเขตโครงการกับ
เสนขอบโครงการ  ไมมากกวา 

 
 

100d 
d5  
 

3000 

 
 

10d 
d5  
 

300 

 
 

7d 
d5  
 

100 

 
 

5d 
d/5 

 
50 

ตําแหนงหมุดหลักฐานของโครงขายเทียบกับจุดศูนยกลาง
โครงการ อยูในควอแดรนทไมนอยกวา 

4 4 3 3 

การรังวัดเสนฐานระหวางหมุด (ทั้งหมุดหลักฐานเดิมและ
ใหม) ควรกระทําเมื่อระยะนอยกวา หนวยกิโลเมตร 

30 30 10 5 

หมายเหตุ  d   เปนระยะทางท่ีมากท่ีสุดระหวางจุดศูนยกลางโครงการกับหมุดใด ๆ ที่สรางใหมของโครงการ 
N.A.  คือ ไมใช (Not Applicable) 

      หมุดหลักฐานเดิมในชั้นงานท่ีต่ํากวาไมสามารถนํามาตรึงโครงขายของชั้นงานที่สูงกวาได ตัวอยางเชน 
ตองการสรางโครงขายชั้น A หมุดหลักฐานเดิมที่นํามาตรึงโครงขายที่สรางขึ้นตองเปนหมุดหลักฐานจากชั้นงาน 
AA หรือ A จํานวน 3 หมุดเทานั้น 
      คําแนะนําในตารางนี้อาจเปล่ียนแปลงไดเล็กนอยตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ตองไดรับการอนุมัติจากผูวาจาง
ในการทํางาน 
 

                                                   
3 การเลือกใชหมุดหลักฐานฯ ที่ใชตรึงโครงขายตองเปนไปตามขอกําหนดในขอ 10.1 
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ลักฐานของโครงขายเทียบกับจุดศูกฐานของโครงขายเทียบกับจุด
อยูในควอแดรนทไมนอยกวาอยูในควอแดรนทไมนอยTD

รังวัดเสนฐานระหวางหมุด (ทั้งหมุดเสนฐานระหวางหมุด (ทั้
ใหม) ควรกระทําเมื่อระยะนอยกวาหม) ควรกระทําเมื่อระยะST
หมายเหตุ  หมายเหตุ d     เปนระยะทาเปนระยะท

N.A.N.A.  คือื
       หมุดหลักฐาหมุดหลัก
ตองการสรองการ
AAAAGGISG
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10.2 เครื่องมือในงานรังวัดดาวเทียม 

10.2.1 ชนิดของเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส 

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสโดยท่ัวไปแบงเปน 2 ประเภทหลักๆ คือ เครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบบนําหนหรือพกพา (navigation or handheld receiver) และเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบบรังวัด (surveying or geodetic receiver) ซึ่งเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมท้ังสองชนิด มีรายละเอียด ดังนี้ 

10.2.1.1 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบบนําหน 
เปนเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่มีขนาดท่ีใกลเคียงกับโทรศัพทมือถือ ซึ่งสามารถ

พกพาไดอยางสะดวก ดังนั้นจึงมีชื่อเรียกวา Handheld โดยเคร่ืองรับสัญญาณชนิดนี้จะใช
หลักการของการรังวัดดวยดาวเทียมจีพีเอสแบบสัมบูรณโดยอาศัยขอมูลซูโดเรนจมา
ประมวลผลเพ่ือหาคาพิกัดตําแหนง โดยจะใหคาความถูกตองทางตําแหนงในระดับ 10-20 
เมตร และเคร่ืองรับสัญญาณชนิดนี้มีราคาคอนขางถูกและใชงานงาย รวมทั้งมีหลากหลาย
ยี่หอสําหรับการเลือกซื้อ ดังนั้นจึงเปนที่นิยมสําหรับการใชงานในชีวิตประจําวันและงานที่ไม
ตองการความถูกตองที่สูงมากนัก เชน งานเก็บตัวอยางขอมูลเชิงพ้ืนที่สําหรับการวิเคราะห
ขอมูลการสํารวจระยะไกล (remote sensing) งานเก็บขอมูลเชิงพ้ืนที่สําหรับฐานขอมูล GIS 
และงานนําชี้ตําแหนงแปลงที่ดิน เปนตน 

10.2.1.2 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบบรังวัด  
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบบรังวัดแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ 

1. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบบความถ่ีเดียว (single frequency 
receiver ) 

เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบบความถ่ีเดียว  เปนเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมที่รับสัญญาณดาวเทียม GPS โดยการวัดคลื่นสงท่ีความถี่ L1 ไดเพียงความถี่เดียว
เทาน้ัน ซึ่งเคร่ืองรับชนิดนี้มีราคาถูกกวาเคร่ืองรับแบบสองความถี่ เมื่อนําขอมูลดาวเทียม
ความถ่ีเดียวมาประมวลผลแบบเฟสของคล่ืนสง จะใหคาความถูกตองที่น อยกวาการ
ประมวลผลในแบบเดียวกันโดยใชขอมูลดาวเทียมแบบสองความถ่ี (L1 และ L2) 
2. เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบบสองความถี่และหลายระบบดาวเทียมนํา

หน (dual-frequency receiver and multi-GNSS receiver) 
เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบบสองความถ่ี เปนเครื่องรับสัญญาณ

ดาวเทียมท่ีรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส ที่ความถ่ี L1 และ L2 ในปจจุบัน เครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียม ไดถูกพัฒนาใหสามารถรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสความถี่ L5 รวมทั้ง
สามารถรับสัญญาณดาวเทียมในระบบอ่ืน เชน ระบบ GLONASS หรือ ระบบ GALILEO ได
อีกดวย ดังน้ันถาจะใหถูกตองจึงควรเรียกวาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีเอ็นเอสเอส 
(GNSS)  

10.2.2 เสาอากาศหรือจานรับสัญญาณดาวเทียม 
เสาอากาศของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส มีหลายชนิดขึ้นอยูกับการออกแบบของ

บริษัทผูผลิต โดยทั่วไปแลวเสาอากาศจะแบงออกเปนเสาอากาศภายในท่ีอยูรวมกับเครื่องรับสัญญาณ
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ศัยขอมูลซูโดเรนจมาศัยขอมูลซูโดเรนจ
ทางตําแหนงในระดับ ตําแหนงในร 100--20 20

ะใชงานงาย รวมทั้งมีหลากหลายะใชงานงาย รวมทั้งมีหลากหลาย
ารใชงานในชีวิตประจําวันและงานใชงานในชีวิตประจําวันแล

บตัวอยางขอมูลเชิงพ้ืนที่สําหรับกาบตัวอยางขอมูลเชิงพ้ืนที่สําหรับกา
nsingng)) งานเก็บขอมูลเชิงพ้ืนที่สําหรังานเก็บขอมูลเชิงพ้ืนที่สําห

นตน

ณดาวเทียมจีพีเอสแบบรังวัด าวเทียมจีพีเอสแบบรังวัด 
ญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบบรังวัดแบาณดาวเทียมจีพีเอสแบบรังวัดแบ

ับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบบบสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบบ
ceivereiver ))
เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทีย

ดาวเทียมที่รับสัญญาณดาวเทียดาวเทียมที่รับสัญญาณดาวเที
เทาน้ันเ ซึ่งเคร่ืองรับชนิดซึ่งเคร่ืองรับชนิด
ความถ่ีเดียวมาปรความถ่ีเดียวมา
ประมวลผลในะมว
2.2. เคเ
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ดาวเทียม และเสาอากาศแบบภายนอกที่ตองใชสายสัญญาณเชื่อมตอกับเครื่องรับสัญญาณ โดยปกติ
เสาอากาศแบบภายนอกมักจะใชในงานรังวัดท่ีตองการความละเอียดถูกตองสูง เนื่องจากเสาอากาศ
แบบภายนอกจะปองกันคลื่นสัญญาณสะทอนกลับ หรือเรียกวา คลื่นสะทอน (multi-path) ไดดีกวา
เสาอากาศภายใน นอกจากน้ีสําหรับสถานีฐานถาวรจีพีเอสซ่ึงตองการความละเอียดถูกตองสูงในระดับ
มิลลิเมตร เชน งานเฝาติดตามการเคล่ือนตัวหรือการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกหรือสิ่งปลูกสราง
ขนาดใหญ และการใหบริการสําหรับการรังวัดแบบจลนในทันทีโดยอาศัยระบบเครือขายสถานีฐาน 
เปนตน มักจะใชเสาอากาศภายนอกท่ีมีอุปกรณเสริม choke ring ติดต้ังเพ่ิมเติมเพ่ือการขจัดคลื่น
สะทอนใหหมดไป  อีกทั้งในปจจุบันยังมีการวัดสอบการแปรเปล่ียนของจุดศูนยกลางเฟสของเสา
อากาศ (calibration of antenna phase center offset and variation) เพ่ือทราบคา
คลาดเคลื่อนการแปรเปลี่ยนของจุดศูนยกลางเฟสของเสาอากาศท่ีแนนอน โดยมีการวัดสอบ 2 วิธี คือ
การวัดสอบเสาอากาศแตละอันที่จะนํามาติดต้ัง (individual calibration) และการวัดสอบท่ีระบุ
เพียงชนิดของเสาอากาศ (type calibration) โดยการวัดสอบวิธีแรกจะแมนยํากวาแตจะมีคาใชจายที่
แพงกวาวิธีที่สอง 

10.3 เทคนิคในการรังวัดดวยดาวเทียมจีพีเอสแบบสัมพัทธ (Differential or relative GPS 
positioning) 

การหาคาพิกัดแบบสัมพัทธเปนการใชเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมอยางนอย 2 เครื่อง โดยเคร่ืองหน่ึง
จะวางอยูที่จุดที่ทราบคาพิกัดแลว เชน หมุดหลักฐานกรมแผนที่ทหาร หรือหมุดหลักฐานกรมที่ดิน เปนตน 
สวนเครื่องรับอีกเครื่องจะถูกนําไปวางตรงจุดที่ตองการทราบคาพิกัด ผลท่ีไดจากการทํางานในลักษณะนี้คือ
ตําแหนงเปรียบเทียบของจุดหนึ่งกับอีกจุดหนึ่ง หรือเปนเสนฐานท่ีมีทิศทางระหวางจุดที่นําเครื่องรับทั้งสองไป
ตั้งรับสัญญาณ วิธีการน้ีสามารถใชไดกับขอมูลซูโดเรนจและขอมูลเฟสของคลื่นสงมาประมวลผลเพ่ือหาคาพิกัด 
การหาคาพิกัดแบบสัมพัทธโดยใชซูโดเรนจเรียกวา Differential GPS หรือ DGPS ใหคาความถูกตอง 1-5 
เมตร แตในที่นี้จะกลาวเฉพาะวิธีการวัดที่ใชขอมูลเฟสของคลื่นสงเทานั้น เนื่องจากจะใหคาความถูกตองสูง 
(ระดับเปน เซนติเมตรหรือ มิลลิเมตร) และซอฟตแวรเชิงพาณิชยที่ใชในการประมวลผลขอมูลดังกลาว ใชงาน
งายและมักไดรับมาพรอมกับชุดเครื่องรับสัญญาณแบบรังวัด ซึ่งการใชขอมูลเฟสของคล่ืนสงมาคํานวณหาคา
พิกัดนั้นจะใชไดกับเคร่ืองรับสัญญาณแบบรังวัดเทานั้น โดยมีหลักการทํางานคือ สามารถคํานวณยอนกลับไป
หาขนาดของคาคลาดเคล่ือนในขอมูลซูโดเรนจจากดาวเทียมแตละดวงไดเนื่องจากการทราบคาพิกัดสถานีฐาน 
(คาคลาดเคลื่อนดังกลาวจะเปนผลรวมของคาคลาดเคลื่อนหลายชนิด เชน คาคลาดเคลื่อนจากวงโคจรและ
นาฬิกาดาวเทียม และคาคลาดเคลื่อนจากการเดินทางของคล่ืนผานชั้นบรรยากาศ เปนตน) วิธีการรังวัดใน
สนามของเทคนิคการหาคาพิกัดแบบสัมพัทธโดยใชขอมูลเฟสของคลื่นสงที่ใชกันในปจจุบันสามารถแบงไดดังนี้ 

10.3.1 การรังวัดแบบสถิต (Static survey)  

วิธีการน้ีตองใชเครื่องรับสัญญาณอยางนอย 2 เครื่อง โดยเครื่องที่หนึ่งจะถูกวางไวบนหมุดที่รู
หรือสมมุติวารูคาพิกัดแลวเรียกวา สถานีฐาน (base station) สวนเครื่องรับเครื่องที่สองจะถูกนําไป
วางรับสัญญาณตามจุดที่ตองการหาคาพิกัดหรือสถานีจร (roving station) วิธีนี้เครื่องรับสัญญาณท้ัง
สองสถานีจะตองรับขอมูลจากดาวเทียมกลุมเดียวกันและชวงเวลาเดียวกันอยางนอย 4 ดวง และตอง
ตั้งอยูกับที่เปนระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปไมนอยกวา 1-2 ชั่วโมง วิธีการน้ีจะใหคาความถูกตองสูงท่ีสุด 
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ัดสอบ บ 2 2 วิธี คือ
และการวัดสอบท่ีระบุละการวัดสอบท่ีร

นยํากวาแตจะมีคาใชจายที่ยํากวาแตจะมีคาใชจายที
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บสัญญาณดาวเทียมอยางนอย ญาณดาวเทียมอยางนอย 22
ลักฐานกรมแผนที่ทหาร กฐานกรมแผนที่ทหาร หรือหรือหมุดห

งจุดที่ตองการทราบคาพิกัด ผลท่ีไดองการทราบคาพิกัด ผลท่ีไ
อีกจุดหนึ่งอกจุดหนง หรือเปนเสนฐานท่ีมีทิศทอเปนเสนฐานท่ีมี

ถใชไดกับขอมูลซูโดเรนจและขอมูลเใชไดกับขอมูลซูโดเรนจและขอมูล
ทธธโดยใชซูโดเรนจเรียกวา โดยใชซูโดเรนจเรียกวา DifferDiffe

กลาวเฉพาะวิธีการวัดที่ใชขอมูลเฟกลาวเฉพาะวิธีการวัดที่ใชขอมูล
นติเมตรตรหรือ มิลลิเมตรอ มิลลิ ) และซอฟและซอฟ

ะมักไดรับมาพรอมกับชุดเครื่องรับสมักไดรับมาพรอมกับชุดเครื
กัดนั้นจะใชไดกับเคร่ืองรับสัญญาณกัดนั้นจะใชไดกับเคร่ืองรับสัญญา

หาขนาดของคาคลาดเคล่ือนในาขนาดของคาคลาดเคล่ือ
(คาคลาดเคลื่อนดังกลาว(คาคลาดเคลื่อนดังกลาว
นาฬิกาดาวเทียม แนาฬิกาดาวเที
สนามของเทคสนามของเทค
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การใชซอฟตแวรเชิงพาณิชยมาประมวลผลจะใหคาความถูกตองตั้งแต 5 มิลลิเมตร ถึง 2.5 เซนติเมตร 
(สําหรับเสนฐานที่มีความยาวไมเกิน 20 กิโลเมตร) 

10.3.2 การรังวัดแบบจลน (Kinematic survey)    

การรังวัดแบบจลนหมายถึงวิธีการหาตําแหนงในขณะที่เครื่องรับสัญญาณเคล่ือนที่ การรังวัด
แบบจลนพัฒนามาจากการรังวัดแบบสถิต  เปนวิธีการท่ีทําใหหาตําแหนงของจุดจํานวนมากไดอยาง
รวดเร็วโดยมีความถูกตองถึงเซนติเมตร ในการรังวัดแบบจลน  เครื่องรับเครื่องหน่ึงจะถูกวางไวที่
สถานีฐานตลอดเวลา สวนอีกเครื่องหน่ึงซ่ึงเรียกวา เครื่องรับจร (rover) จะนําไปวางตามจุดท่ี
ตองการหาตําแหนงเพียงชั่วระยะเวลาส้ัน ๆ (1-2 นาที) เทานั้น แลวก็เคลื่อนยายไปยังจุดถัดไป 
วิธีการนี้เรียกวา "stop and go kinematic" หรืออีกวิธีหนึ่งเปนการติดต้ังเสาอากาศไวบน
ยานพาหนะแลวเคลื่อนที่ไปเร่ือย ๆ ซึ่งเรียกวา "continuous kinematic" วิธีการท้ังสองมีหลักการ
คํานวณตําแหนงที่เหมือนกัน มีขอแตกตางตรงท่ี "continuous kinematic" จะบันทึกขอมูลอยาง
ตอเนื่องไปเร่ือย ๆ และสามารถนํามาคํานวณหาตําแหนงไดทุก ๆ จุด ที่มีการบันทึกขอมูลไว สําหรับ 
"stop and go kinematic" แมวาจะมีการบันทึกขอมูลอยางตอเนื่อง เชนเดียวกันแตจะนําเอาเฉพาะ
ขอมูลในขณะหยุดอยูกับท่ีเทานั้นมาคํานวณตําแหนงและนําคามาเฉล่ียกัน  

การรังวัดแบบจลนแมจะหาคาพิกัดไดอยางรวดเร็ว แตก็มีขอจํากัดในการทํางานที่ทําให
ยุงยากและลําบากตอการทํางานไดแก วิธีการเร่ิมงาน (initializing a survey) และตองรับสัญญาณ
จากดาวเทียมไดไมนอยกวา 4 ดวงตลอดเวลาแมแตในขณะที่กําลังเคลื่อนยายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่ง 

10.3.3 การรังวัดแบบสถิตอยางเร็ว (Rapid static survey)  

วิธีการทํางานของวิธีนี้เหมือนกับวิธีการรังวัดแบบสถิตทุกประการ เพียงแตระยะเวลาในการ
รับสัญญาณจะสั้นลงเหลือประมาณ 10-20 นาที วิธีการนี้จะใหคาความถูกตองระหวาง 1-3 
เซนติเมตร (สําหรับเสนฐานที่ยาวไมเกิน 15 กโิลเมตร) 

10.3.4 การรังวัดแบบจลนในทันที (Real-time kinematic survey)  

วิธีการน้ีมักถูกเรียกโดยยอวา RTK ซึ่งหลักการทํางานของวิธีการรังวัดหาคาพิกัดแบบสัมพัทธ
ดวยวิธีการทํางานแบบจลนในทันทีนั้นคลายคลึงกับวิธีการแบบจลน คือ ตองใชเครื่องรับสัญญาณ
อยางนอย 2 เคร่ือง โดยเคร่ืองที่หนึ่งถูกวางไวบนหมุดที่ทราบคาพิกัดหรือสถานีฐาน สวนเครื่องรับ
เครื่องท่ีสองถูกนําไปวางรับสัญญาณตามจุดที่ตองการทราบคาพิกัด แตกรณีของวิธีการหาคาพิกัดแบบ
จลนในทันทีนั้นเครื่องรับสัญญาณมีการติดต้ังอุปกรณสื่อสารระหวางเครื่องรับทั้งสอง  ซึ่งอาจเปน
เครื่องรับและสงคล่ืนวิทยุหรือโทรศัพทมือถือ การหาคาพิกัดของตําแหนงจุดตางๆ ดวยวิธีนี้ เครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียมท่ีสถานีฐานและสถานีผูใชงานตองรับขอมูลจากดาวเทียมกลุมเดียวกันและชวงเวลา
เดียวกันอยางนอย 5 ดวง และเคร่ืองรับสัญญาณท่ีใชจะตองเปนเคร่ืองรับสัญญาณแบบสองความถี่
เทานั้น วิธีการน้ีสามารถใหคาความถูกตองในระดับ 1-5 เซนติเมตร (สําหรับเสนฐานท่ียาวไมเกิน 15 
กิโลเมตร) 

การรังวัดแบบจลนในทันทีที่ใชระบบเครือขายสถานีฐานจีพีเอส (network-based RTK) มีหลัก
ในการทํางานคลายคลึงกับวิธีการรังวัดแบบจลนในทันที แตแตกตางกันที่ผูใชงานจําเปนตองขอรหัสผูใช 
(user name) จากผูใหบริการระบบเครือขายสถานีฐานจีพีเอส (ซึ่งในประเทศไทยใหบริการโดยกรม
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จุดถัดไป ดไป 

อากาศไวบนากาศไวบน
ารทั้งสองมีหลักการองมีหลัก

c"  จะบันทึกขอมูลอยางจะบันทึกขอมูลอยาง
ด ที่มีการบันทึกขอมูลไว สําหรับ ที่มีการบันทึกขอมูลไว สําหรับ 

อเนนอง เชนเดียวกันแตจะนําเอาเฉพอง เชนเดียวกันแตจะนําเ
นําคามาเฉล่ียกันนําคามาเฉลี

างรวดเร็ว แตก็มีขอจํากัดในการทงรวดเร็ว แตก็มีขอจํากัดในก
รเร่ิมงาน าน (initializing a survey) initializing a survey)

ดเวลาแมแตในขณะที่กําลังเคลื่อนยเวลาแมแตในขณะที่กําลังเคลื่อนย

ถิตอยางเร็ว ถิตอยางเร็ว ((RRapid id sstatict su

ทํางานของวิธีนี้เหมือนกับวิธีการรังวัดางานของวิธีนี้เหมือนกับวิธีการ
ณจะส้ันลงเหลือประมาณ ณจะส้ันลงเหลือประมาณ 1010-20

เมตร (สําหรับเสนฐานที่ยาวไมเกิน ร (สําหรับเสนฐานที่ยาวไมเกิน

10.10 3.4 การรังวัดแบบจลนในารรังวัดแบบจลน
วิธีการน้ีมักถูกเรีวิธีการน้ี

ดวยวิธีการทํางานดวยวิธีการทํางา
อยางนอย อยางนอย
เครื่องรื่อง



มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ช้ันขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ี 9-36 

Draft 3.5 – 14 ก.พ. 2556 โครงการศึกษาจดัทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS 

ที่ดิน) โดยที่ผูใชงานใชเครื่องรับสัญญาณเพียงเครื่องเดียวไปวางตามจุดท่ีตองการทราบคาพิกัดภายใน
พ้ืนที่ระบบเครือขายสถานีฐานฯ วิธีการนี้สามารถใหคาความถูกตองในระดับ 1-5 เซนติเมตรเชนกัน 

รายละเอียดเทคนิคการรังวัดหาคาพิกัดดวยดาวเทียมจีพีเอสแบบตาง ๆ สามารถสรุปไดตาม
ตารางที่ 16 ตอไปน้ี 

 
  ตารางท่ี 16 สรุปรายละเอียดเทคนิคการรังวัดหาคาพิกัดดวยดาวเทียมจีพีเอส 

วิธีการที่ใช อุปกรณที่จําเปน 
ตอการทํางาน 

วิธีการทํางานในสนาม คาความถูก
ตองที่ไดรับ 

Static เครื่องรับแบบรังวัดชนิด
ความถี่เดียวหรือหลาย
ความถี่ 

ตั้งเครื่องรับทั้งสองอยูกับท่ี 1-2 
ชั่วโมง และในระหวางทํางานตองมี
ดาวเทียมอยางนอย 4 ดวง 

5 มม. - 2.5 
ซม.

Rapid Static เครื่องรับแบบรังวัดชนิด
ความถี่เดียวหรือหลาย
ความถี่ 

ตั้งเครื่องรับทั้งสองอยูกับท่ี 10-20 
นาที และในระหวางทํางานตองมี
ดาวเทียมอยางนอย 4 ดวง 

1-3 ซม. 

Kinematic เครื่องรับแบบรังวัดชนิด
ความถี่เดียวหรือหลาย
ความถี่ 

สามารถเคลื่อนยายเครื่องไปตามจุดที่
ตองการหาคาพิกัดได แตตอง 
initialize ประมาณ 5-10 นาที และ
ในระหวางทํางานตองสามารถรับ
ดาวเทียมอยางตอเนื่อง 

1-5 ซม. 

RTK เครื่องรับแบบรังวัดชนิด
หลายความถี่เทานั้นและ
อุปกรณสื่อสาร ใชไดทั้ง
เครื่องรับสงวิทยุหรือ
โทรศัพทมือถือ 

สามารถเคลื่อนยายเครื่องไปตามจุดที่
ตองการหาคาพิกัดได แตตองรอจุดละ
ประมาณ 1-2 นาที โดยในระหวาง
ทํางานตองมีดาวเทียมอยางนอย 5 
ดวง และตองรับคาปรับแกจากสถานี
ฐานได 

1-5 ซม. 

 
การจัดสรางหมุดหลักฐานแผนที่ในมาตรฐานขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ฉบับนี้ กําหนดใหใชการรังวัดแบบ

สถิตเปนวิธีหาคาพิกัดของหมุดหลักฐานเทานั้น เพราะเปนวิธีการท่ีใหความถูกตองสูงที่สุด  ขอแนะนําในการ
ทํางานสนามของงานรังวัดดาวเทียม GPS แสดงไวในตารางที่ 17 โดยรายละเอียดของวิธีการทํางานและชั้นงาน
โดยสามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดจาก FGCC (1989) 
 
ตารางท่ี 17 ขอแนะนําในการทํางานภาคสนามของงานรังวัดดวยดาวเทียม GPS 

มาตรฐานการทํางาน 
ชั้นงาน AA A B  1     2      3 

คาบรรจบ (ppm) 0.01 0.1 1.0 10   50   100 
คาฐาน (มม.) 3 5 8  10   30    50 

ตองใชเครื่องรับแบบสองความถี่ สําหรับการทํางานตอน
กลางวัน (ก) 

ใช ใช ใช optional 

จํานวนเครื่องรับที่ใชทํางานรวมกัน ไมนอยกวา 5 5 4 3 
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ลื่อนยายเครื่องไปตามจุดที่ลื่อนยายเครื่องไปตามจุดที่

ารหาคาพิกัดได แตตอง หาคาพิกัดได แตตอง 
nitialize ze ประมาณ ประมาณ 55-10 10 นาที แลาที แ
ในระหวางทํางานตองสามารในระหวางทํางานตองสาม
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ตารางท่ี 17 ขอแนะนําในการทํางานภาคสนามของงานรังวัดดวยดาวเทียม GPS 

มาตรฐานการทํางาน 
ชั้นงาน AA A B  1     2      3 

คาบรรจบ (ppm) 0.01 0.1 1.0 10   50   100 
คาฐาน (มม.) 3 5 8  10   30    50 

การรับสัญญาณดาวเทียม 
เวลาการรับสัญญาณในแตละคาบการทํางาน ไมนอย

กวา (นาที) 
การทํางานโดยทั่วไป (ข) 
รับสัญญาณตอเน่ือง พรอมกัน 100% ทุกเคร่ือง (ค) 

 
 
 

240 
180 

 
 
 

240 
120 

 
 
 

120 
60 

 
 
 

30-60
20-30

อัตราเร็วการบันทึกขอมูล (วินาที) 15 30 30 15-30
จํานวนควอแดรนทที่มีดาวเทียมรับสัญญาณได ไมนอยกวา 4 4 3 3 หรือ 2(ง) 
มุมสูงสุดเหนือเสนขอบฟา ที่มีสิ่งกีดขวาง (องศา) 10 15 20 20-40
จํานวนครั้งที่ตั้งเครื่องรับซ้ําหมุดเดิม (จ) 

เมื่อตั้ง 3 ครั้งหรือมากกวา (% ที่ทุกหมุดรับไดไมนอยกวา)
เมื่อตั้ง 2 ครั้งหรือมากกวา (% ที่หมุดรับไดไมนอยกวา) 

- หมุดหลักฐานใหม 
- หมุดหลักฐานทางด่ิง 
- หมุดหลักฐานทางราบ 

 
80 
 

100 
100 
100 

 
40 
 

80 
100 
75 

 
20 
 

50 
100 
50 

 
10 
 

30 
100 
25 

สถานีที่เปนโครงขาย IGS 
- ตองม ี
- ถาใช จํานวนสถานีนอยที่สุด 

 
ใช 
4 

 
ใช 
3 

 
ใช 
2 

 
optional 

- 

วงบรรจบสําหรับการวิเคราะหผล 
- เสนฐานจากการรังวัดตางคาบ ไมนอยกวา 
- จํานวนเสนฐานในแตละวงบรรจบ ไมมากกวา 
- ความยาววงบรรจบ ไมมากกวา (กิโลเมตร) 

 
3 
6 

2000 

 
3 
8 

300 

 
2 
10 
100 

 
2 
10 
100 

การตั้งวางเสาอากาศ 
- จํานวนครั้งของการวัดความสูงเสาอากาศ 

 
3(ฉ) 

 
3(ฉ) 

 
2 

 
2 

การวัดภูมิอากาศ 
- จํานวนครั้งตอคาบการทํางาน ไมนอยกวา 
- ความถี่ระหวางการวัด ไมมากกวา (นาที) 

 
3(ช) 
30 

 
3(ช) 
30 

 
2(ซ) 
60 

 
2(ซ) หรือ optional 

60 

หมายเหตุ 
(ก) เมื่อระยะหางระหวางหมุดในขณะรับสัญญาณดาวเทียมมากกวา 50 กิโลเมตร ควรใชเครื่องรับแบบ

สองความถ่ีในการทํางานชั้น 2 หรือสูงกวา 
(ข) เวลาในการรับสัญญาณ เปนคาที่ประกันวาผลการรังวัดจะใหคาความถูกตองทางตําแหนงที่ตองการ 
(ค) คาวิกฤติต่ําสุดสําหรับการรับสัญญาณในหน่ึงคาบการทํางานท่ีรับสัญญาณพรอมกันและตอเนื่อง การ

รับสัญญาณตอเนื่องหมายถึงไมมีการขาดหายของสัญญาณหรือที่เรียกวาคลื่นหลุด (cycle slip) ของ
ดาวเทียมทุกดวง การขาดหายของสัญญาณเพียงชั่วขณะเนื่องจากสิ่งกีดขวางท่ีเกิดกับดาวเ ทียมบาง
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นจากการรังวัดตางคาบ ไมนอยกวากการรังวัดตางคาบ ไมนอยกวา
ํานวนเสนฐานในแตละวงบรรจบ ไมานวนเสนฐานในแตละวงบรรจบ ไ
คววามยาววงบรรจบ ไมมากกวามยาววงบรรจบ ไมมากกวTDA

การตั้งวางเสาอากาศารตั้งวางเสาอาก
- จํานวนครั้งของการจํานวนครั้งของกาIST

Gการวัดภูมิอากาศการวัดภูมิอาก
- จํานวนจํานว
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ตารางท่ี 17 ขอแนะนําในการทํางานภาคสนามของงานรังวัดดวยดาวเทียม GPS 

มาตรฐานการทํางาน 
ชั้นงาน AA A B  1     2      3 

คาบรรจบ (ppm) 0.01 0.1 1.0 10   50   100 
คาฐาน (มม.) 3 5 8  10   30    50 

ดวง อาจยอมรับไดถามีขอมูลรวมกับจุดอ่ืนไมนอยกวา 75% 
(ง) ดาวเทียมควรโคจรผานควอแดรนทตรงขามในแนวทะแยง 
(จ) การต้ังเครื่องรับซ้ําตั้งแตสองครั้งขึ้นไป ชวยใหตรวจหาความคลาดเคลื่อนสวนบุคคลและที่เกิดจาก

เครื่องมือได (personal and instrumental errors)  
การต้ังเครื่องรับซ้ําในคาบการทํางานที่ตอเนื่องกัน ผูรังวัดจะตองจัดวางสามขา (tripod) และเสา
อากาศใหม 

(ฉ) การวัดกระทําตอนเร่ิมรับสัญญาณ กลางคาบการทํางาน และตอนทายของการรับสัญญาณ 
(ช) วัดความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ และอุณหภูมิอากาศ เมื่อเริ่มรับสัญญาณ กลางคาบการทํางาน 

และตอนทายของการรับสัญญาณ หรือขึ้นกับระยะเวลาในการรับสัญญาณ 
(ซ) รายงานเฉพาะ เมื่อสภาพอากาศไมปกติ เชน มีพายุพัดผาน คาที่ตองวัดคือ ความกดอากาศ ความชื้น

สัมพัทธ และอุณหภูมิอากาศ  
 

10.4 เครื่องมือในงานรังวัดภาคพื้นดิน 
วิธีการรังวัดภาคพ้ืนดินที่ใชจัดทําหมุดหลักฐานแผนท่ี (ทางราบ) ในปจจุบันมีเพียงวิธีเดียว คือ งาน

วงรอบ (traversing) เปนงานรังวัดควบคุม (control survey) ที่ประกอบดวยเสนที่มีการวัดทั้งระยะทางและ
ทิศทางตอเนื่องกันไป เครื่องมือที่ใชในการวัดทิศทางหรือวัดมุม คือกลองวัดมุม (theodolite) ปจจุบันจะเปน
กลองวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส (electronic theodolite) สวนการวัดระยะจะใชเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส 
(electronic distance measuring instrument)  เครื่องมือที่รวมกลองวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกสและ
เครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกสไวในเครื่องเดียวกันรูจักกันในชื่อของ กลองแบบสถานีรวม (total station)  

10.5 เทคนิคในการทํางานวงรอบ 
ความถูกตองทางตําแหนงของหมุดหลักฐานแผนที่ ที่ไดจากการทํางานวงรอบจัดอยูในงานชั้น 1, 2 

และ 3 เทานั้น ขอแนะนําในการทํางานภาคสนามตามวิธีการทํางานวงรอบใหไวในตารางที่ 18 
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ตารางท่ี 18  ขอแนะนําในการทํางานสนามของงานวงรอบ 
มาตรฐานการทํางาน งานช้ัน 1 งานช้ัน 2 งานช้ัน 3 

ระยะหางระหวางหมุด (กิโลเมตร) 10-15 2-4 0.1 หรือ
มากกวา 

การวัดทิศทางหรือมุมราบ 
- ความละเอียดของกลองวัดมุม (พิลิปดา) 
- จํานวนชุด (วัดทั้งหนาซายและหนาขวา) 
- คาคลาดเคล่ือนมาตรฐาน ไมเกิน (พิลิปดา) 
- คัดท้ิงเมื่อตางจากคาเฉลี่ย มากกวา (พิลิปดา)  
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- จํานวนชุดตอคืน 
- จํานวนคืน 
- ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (พิลิปดา) 
- คาบรรจบของอะซิมุทตรวจสอบ ไมเกิน 
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หมายเหตุ 
(ก) N เปนจํานวนเสนวงรอบ และ K เปนความยาวเสนวงรอบทั้งหมดหนวยเปนกิโลเมตร 
(ข) การตรวจสอบการบรรจบท่ีมีอยู 2 สูตรนั้น ใหคาท่ีนอยกวาเปนคาตรวจสอบ  

 

10.6  เครื่องมือและเทคนิคในการทํางานระดับ 

งานระดับแบบคาตาง (differential leveling) เปนวิธีการวัดคาตางระดับระหวางจุดที่วางไมระดับ
ใกลเคียงกันสองจุด ใชสําหรับการสรางหมุดระดับ การสรางหมุดระดับในโครงการใหมจะตองโยงยึดโครงขาย
ใหมกับหมุดระดับเดิมทัง้ตอนเร่ิมงานและเสร็จงานแลว ในการทํางานชั้น 1 ตองเชื่อมโยงกับหมุดระดับเดิมขาง
ละ 3 หมุดรวมเปน 6 หมุด ในงานชั้นสองและตํ่ากวาจะเชื่อมโยงกับหมุดระดับเดิมขางละ 2 หมุดรวมเปน 4 
หมุด ทั้งนี้ เพ่ือใหแนใจวาคาตางระดับที่วัดไดสอดคลองกับคาหมุดระดับของโครงข ายที่ปรับแกไวเดิม 
ขอแนะนําในการทํางานสนามตามวิธีการทํางานระดับแบบคาตาง ใหไวในตารางที่ 19 
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ตารางท่ี 19  ขอแนะนําในการทํางานสนามของงานระดับแบบคาตาง (differential leveling) 
มาตรฐานการทํางาน งานช้ัน 1 งานช้ัน 2 งานช้ัน 3 

ระยะหางระหวางหมุดระดับ ไมมากกวา (กิโลเมตร) 100-300 50 25 
กลองระดับ 

มีไมโครมิเตอรและสายใยสามสาย 
ไมระดับแบบอินวาร 
ความละเอียดในการวัด (มิลลิเมตร)  
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ความคลาดเคลื่อนการบรรจบสูงสุด 
ตอนระดับ (ไป-กลับ) 
เสนระดับระหวางหมุด 
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หมายเหตุ 

(ก) การตรวจสอบการบรรจบของการทํางานระดับที่เปนเสนระหวางจุด เชนการแบงเปนตอนระดับนั้น 
จะตองมีการเดินระดับขาไปและขากลับมาเปรียบเทียบกัน 

(ข) คา K เปนความยาวของตอนระดับ หรือ เสนระดับ (ขาเดียว) หนวยเปนกิโลเมตร 
 

10.7  การหาคาระดับดวยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส (GPS Leveling) 
งานรังวัดดวยดาวเทียมจีพีเอสไดถูกนํามาใชกันอยางกวางขวางในปจจุบันโดยเฉพาะงานท่ีตองการคา

ความถูกตองทางตําแหนงที่สูง  เนื่องจากงานรังวัดดวยดาวเทียมจีพีเอสมีขอไดเปรียบงานรังวัดภาคพ้ืนดินอยู
หลายประการ เชน สามารถทํางานไดในทุกสภาพอากาศและตลอด 24 ชั่วโมง  สะดวกรวดเร็ว  ไมมีขอจํากัด
ในเร่ืองการมองเห็นกันระหวางสถานี เปนตน  นอกจากนี้ผลลัพธที่ไดก็ยังเปนคาพิกัดในสามมิติ  คาพิกัดทาง
ดิ่งที่ไดจึงถือเปนผลพลอยไดจากงานรังวัดดาวเทียมจีพีเอส  ในชวงไมกี่ปที่ผานมาไดมีผลงานวิจัยหลายเรื่องท่ี
ประยุกตใชเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสในการหาคาระดับ ซึ่งผลท่ีไดจากงานวิจัยเหลานี้ไดชี้ใหเห็นถึง
ความเปนไปไดที่จะนําเอาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสมาใชในการหาคาระดับเหนือระดับน้ําทะเลปาน
กลางที่มีความถูกตองระดับเซนติเมตรได 

10.7.1 หลักการหาคาระดับจากงานรังวัดดาวเทียมจีพีเอส 

เปนที่ยอมรับกันโดยท่ัวไปวาการหาตําแหนงแบบสัมพัทธดวยวิธีการแบบสถิตในงานรังวัด
ดวยดาวเทียมจีพีเอสนั้นใหคาความถูกตองทางตําแหนงที่สูงมาก  วิธีการดังกลาวจึงเปนที่นิยม
แพรหลายในงานที่ตองการคาความถูกตองทางตําแหนงที่สูง โดยทั่วไปคาความถูกตองของตําแหนง
ทางราบที่ไดจากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสจะดีกวาทางด่ิงประมาณ 2-3 เทา (Rizos, 1997) 
ดวยเหตุนี้จึงทําใหงานรังวัดดาวเทียมถูกใชกันอยางแพรหลายในงานสํารวจรังวัดเพ่ือสรางควบคุมทาง
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ามถูกตองทางตําแหนงที่สูง  เนื่องจามถูกตองทางตําแหนงที่สูง  เนื่อ
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ราบ การหาตําแหนงแบบสัมพัทธดวยวิธีการแบบสถิตดวย เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส
โดยทั่วไปสามารถใหคาความถูกตองของตําแหนงทางราบอยูที่ระดับ 1  part per million (ppm) 
และทางดิ่งอยูที่ระดับประมาณ 1-2 ppm (Ayhan, 1993) ถึงแมจะดูเหมือนวาการรังวัดดวย
ดาวเทียมจีพีเอสจะสามารถใหคาความถูกตองของพิกัดทางด่ิงสูง แตคาพิกัดทางด่ิงท่ีไดก็ยังไมใชคา
พิกัดทางดิ่งที่ใชกันในงานทางวิศวกรรมท่ัว ๆ ไป ทั้งนี้เนื่องจากคาพิกัดทางด่ิงที่ไดจากจีพีเอสนั้นยัง
เปนคาพิกัดทางดิ่งที่อางอิงอยูกับพ้ืนผิวทรงรีอางอิงหรือที่เรียกโดยยอวาความสูงเหนือทรงรี 
(ellipsoidal height) ในขณะที่คาความสูงที่ใชกันในงานทางวิศวกรรมนั้นอางอิงอยูกับระดับน้ําทะเล
ปานกลางหรือพ้ืนผิวยีออยดซึ่งเรียกโดยยอวาความสูงเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง (height above 
mean sea level) หรือความสูงออรโทเมตริก (orthometric height)  ความสัมพันธระหวางคา
ความสูงทั้งสองแบบแสดงไดดังรูปที ่3 
 

  
รูปที ่3  ความสัมพันธระหวางความสูงเหนือทรงรีและความสูงออรโทเมตริก 

(เฉลิมชนม สถิระพจน, 2546) 
 

จากรูปที่ 3 จะเห็นไดวาการที่จะแปลงคาความสูงเหนือทรงรีมาเปนคาความสูงเหนือ
ระดับนํ้าทะเลปานกลางหรือความสูงออรโทเมตริกนั้นจําเปนจะตองทราบคาตางระหวางพ้ืนผิวทรงรี
และพ้ืนผิวยีออยด (Geoid-ellipsoid separation) ซึ่งตอไปนี้จะเรียกโดยยอวา ‘N’ ความสัมพันธ
ระหวาง N กับวาความสูงเหนือทรงรีและความสูงออรโทเมตริกสามารถแสดงไดดังสมการ 
 

h = H+N         
 

โดยที่ h คือ คาความสูงเหนือผิวทรงรี, H คือ คาความสูงออรโทเมตริก และ N คือ คาตาง
ระหวางพื้นผิวทรงรีและพ้ืนผิวยีออยด 
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จากสมการขางตนจะพบวาคาความถูกตองของคาความสูงออรโทเมตริกนั้นขึ้นอยูกับคาความ

ถูกตองของคาความสูงเหนือทรงรีที่ไดจากงานรังวัดดาวเทียมจีพีเอสและคาความถูกตองของการหาคา 
N  จากที่ไดกลาวมาในขางตนวามีความเปนไปไดที่จะหาคาความสูงเหนือทรงรีที่ถูกตองในระดับ 1 -2 
ppm จากงานรังวัดดาวเทียมจีพีเอส ดังนั้นคาความถูกตองของคา N จึงเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการ
หาคาระดับจากงานรังวัดดาวเทียมจีพีเอส 

10.7.2 แนวทางการหาคาระดับจากงานรังวัดดาวเทียมจีพีเอสในประเทศไทย 

เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีการนําเอาขอมูลความถวงมาใชในการสรางแบบจําลองยีออยด
ของทองถ่ิน (Local geoid model) ดังนั้นการหาคาระดับจากงานรังวัดดาวเทียมจีพีเอสในประเทศ
ไทยจึงตองอาศัยการใชแบบจําลองยีออยดของพิภพ (Global geoid model) มาชวย ปจจุบันมี
แบบจําลองยีออยดของพิภพที่ใชกันอยางแพรหลายคือ EGM1996 และ EGM2008 อยางไรก็ดี
แบบจําลองดังกลาวใหคาความถูกตองแบบสัมบูรณอยูในระดับเมตรและเดซิเมตร ซึ่งจะเห็นไดวายัง
ไมเหมาะกับงานท่ีตองการความถูกตองในระดับเซนติเมตร ดังนั้นเพ่ือใหไดคาความถูกตองที่ดีขึ้น
จําเปนตองประยุกตใชแบบจําลองยีออยดของพิภพมาหาคา N เชิงสัมพัทธ  ซึ่งสามารถแบงวิธีการหา
คาระดับจากงานรังวัดดาวเทียมจีพีเอสโดยการประยุกตใชแบบจําลองยีออยดของพิภพมาหาคา N 
เชิงสัมพัทธ  ไดเปน 2 ลักษณะคือ วิธีการคํานวณแบบโครงขาย และวิธีการคํานวณแบบเสนฐาน แต
ละลักษณะมีรายละเอียดดังน้ี 
วิธีการคํานวณแบบโครงขาย  

หลักการของวิธีการน้ีจะทําการคํานวณเสนฐานจีพีเอสแลวนํามาประกอบกันเปนโครงขาย
โดยที่จะตองมีหมุดในโครงขายจํานวนหน่ึงที่ทราบคาความสูงออรโทเมตริก ขั้นตอนการคํานวณ
สามารถสรุปไดดังน้ี 

- คํานวณคา N ของหมุดในโครงขายท่ีทราบคาความสูงออรโทเมตริก ดวยแบบจําลองยีออยด
ของพิภพ 

- คํานวณคาความสูงเหนือทรงรีของหมุดในโครงขายที่ทราบคาความสูงออรโทเมตริก โดยนํา
คา N ที่คํานวณไดมาบวกกับคาความสูงออรโทเมตริก  

- ทําการปรับแกโครงขายโดยกําหนดใหหมุดในโครงขายท่ีทราบคาความสูงออรโทเมตริก (แต
ใหใชคาความสูงเหนือทรงรีที่คํานวณไดเปนคาโยงยึด) เปนจุดโยงยึดทางด่ิง (Fixed point 
only in height component) ซึ่งผลจากการปรับแกโครงขายจะทําใหคาพิกัดทางด่ิงของ
หมุดทุกหมุดในโครงขายมีคาความสูงเหนือทรงรี 

- คํานวณคา N ของหมุดทุกหมุดในโครงขายดวยแบบจําลองยีออยดของพิภพแลวนําคา N ที่
ไดมาทอนคาความสูงเหนือทรงรีของทุกหมุดเปนคาความสูงออรโทเมตริก 

วธิีการคํานวณแบบเสนฐาน 
หลักการของวิธีการน้ีจะทําการคํานวณเสนฐานจีพีเอสทีละเสน โดยที่จะตองทราบคาความสูง

ออรโทเมตริกที่จุดปลายของเสนฐาน 1 จุด ซึ่งวิธีการน้ีเหมือนกับการทําระดับดวยกลองระดับ 
ขั้นตอนการคํานวณน้ันคลายคลึงกับวิธีการคํานวณแบบโครงขายมาก โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

- คํานวณคา N ของจุดปลายของเสนฐานที่ทราบคาความสูงออรโทเมตริก ดวยแบบจําลองยี
ออยดของพิภพ 
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) มาชวย ปจจุบันมีวย ปจจุบ
 EGM2008 EGM2008 อยางไรก็ดีไรก็

รและเดซิเมตร ซึ่งจะเห็นไดวายังและเดซิเมตร ซึ่งจะเห็นไดวายัง
ดังนั้นเพ่ือใหไดคาความถูกตองที่ดีขึนั้นเพ่ือใหไดคาความถูกต

า N เชิงสัมพัทธ  งสัมพัทธ  ซึ่งสามารถแบงวิามารถแบง
ระยุกตใชแบบจําลองยีออยะยุกตใชแบบจําลองยีออยดดของพิขอ

นวณแบบโครงขาย และวิธีการคํานบบโครงขาย และวิธีการคําน

รนี้จะทําการคํานวณเสนฐานจีพีเอรนี้จะทําการคํานวณเสนฐานจี
นโครงขายจํานวนหน่ึงที่ทราบคาคโครงขายจํานวนหน่ึงที่ทราบคาค

ดงนีงน
านวณคา นวณคา N ของหมุดในโครงขายทีงหมุดในโครงขา
ของพิภพของพิภพ

- คํานคํา วณคาความสูงเหนือความสู
คา คา N N ที่คํานวณไดที่คํานวณไ

- ทําการปรับแการป
ใหใชใหใช
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- คํานวณคาความสูงเหนือทรงรีของจุดปลายของเสนฐานที่ทราบคาความสูงออรโทเมตริก โดย
นําคา N ที่คํานวณไดมาบวกกับคาความสูงออรโทเมตริก  

- ทําการคํานวณคาความสูงเหนือทรงรีของจุดปลายเสนฐานอีกจุดหนึ่งโดยนําคาตางพิกัดทาง

ดิ่งท่ีคํานวณได ( h) (ผลจากการประมวลผลเสนฐานจะไดคาตางพิกัดทั้งสามมิติ คือ , 

 และ h) มาบวกกับคาความสูงเหนือทรงรีของจุดท่ีทราบคา  
- คํานวณคา N ของจุดปลายเสนฐานท้ังสองดวยแบบจําลอง EGM96 แลวนําคา N ที่ไดมา

ทอนคาความสูงเหนือทรงรีของจุดปลายเสนฐานทั้งสองเปนคาความสูงออรโทเมตริก 
 

11. การบํารุงรักษาขอมูล (Data maintenance) 
 
ขอพิจารณา และแนวทางในการบํารุงรักษาชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่สามารถ

สรุปไดดังนี้ 
- เพ่ิมเติมขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ที่ไดมีการสํารวจจัดทําขึ้นใหม 
- ลบขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ที่ถูกรื้อถอนทําลายไป 
- ปรับปรุงแกไขขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ีที่มีการยายตําแหนง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของหมุดที่

สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขอมูลลักษณะประจําของหมุดนั้น 
- ปรับปรุงคาพิกัดเมื่อมีการปรับเปลี่ยนคาพารามิเตอรของระบบพิกัดอางอิง หรือในกรณีที่มีการ

ปรับปรุงระบบหมุดหลักฐานแผนที่ระดับประเทศ 
 
 

12. การนําเสนอถายทอดขอมูล (Portrayal) 
 

หมุดหลักฐานแผนที่เปนขอมูลจุด การนําเสนอบนแผนที่ใชสัญลักษณ ดังนี้ 
- หมุดหลักฐานทางราบ   
- หมุดหลักฐานทางด่ิง  
- หมุดหลักฐานสามมิติ ∆ 
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รยายตําแหนง หรือเปลี่ยนแปลงสภยายตําแหนง หรือเปลี่ยนแปล
ะประจําของหมุดนั้จําของหมุดนั้น

ยนคาพารามิเตอรของระบบพิกัดอยนคาพารามิเตอรของระบบพิกัดอ
ผนท่ีระดับประเทศะดับประเทศ

ทอดขอมูล ทอดขอมูล (Portrayal)ya

นแผนท่ีเปนขอมูลจุด การนําเสนอบนแผนท่ีเปนขอมูลจุด การนําเสนอบ
- หมุดหลักฐานทาหมุดหลักฐานทางราบ ง
-- หมุดหลักฐานทางดิหมุดหลักฐานทางดิ
- หมุดหลักฐาดหลัก

13. . รายกรา
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ภาคผนวก ก 
 ระบบพิกัดอางอิง (Reference coordinate system) 

 
ระบบพิกัดอางอิงขึ้นอยูกับพ้ืนผิวอางอิงที่ใชในการคํานวณงานรังวัด ซึ่งเรียกวา พ้ืนหลักฐานทางยีออ

เดซี นอกจากน้ีรูปแบบของคาพิกัดยังแตกตางกันไดอีกสามรูปแบบ การเลือกใชระบบพิกัดอางอิงจึงขึ้นกับพ้ืน
หลักฐานและรูปแบบของคาพิกดั ดังตอไปน้ี 

ก.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซี 
พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่ง พ้ืนหลักฐานแผนท่ี เกิดขึ้นจากการคํานวณหรือ

การกําหนดตําแหนงที่ไดจากการทํางานรังวัดจําเปนตองมีพ้ืนผิวอางอิงสําหรับการคํานวณ และเพ่ือใหตําแหนง
ที่คํานวณไดมีความถูกตอง พ้ืนผิวอางอิงที่ใช ตองเปนสัณฐานของโลก  สัณฐานท่ีแทจริงของโลกเรียกวา ยี
ออยด (geoid) พ้ืนผิวของยีออยดตะปุมตะปาจึงยากท่ีจะนํามาใชอางอิง ในทางปฏิบัติจึงใชรูปทรงรี  
(ellipsoid) ที่มีรูปทรงทางเรขาคณิตอยางงายแตมีพ้ืนผิวใกลเคียงกับยีออยดมาใชแทน ในอดีตการรังวัด
ภาคพ้ืนดินแบบดั้งเดิมทํางานกันอยูเฉพาะภายในประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ เทานั้น ไมไดยึดโยงตอเนื่องกันจน
ครอบคลุมทั่วทั้งพ้ืนผิวโลก ดวยเหตุนี้จึงมีการใชรูปทรงรีที่มีขนาดและรูปรางแตกตางกันอยางมากมายใน
ภูมิภาคและประเทศตาง ๆทั่วทั้งโลก รูปทรงรีเหลานี้เปนพ้ืนผิวอางอิงของการคํานวณท่ีเรียกวาพ้ืนหลักฐาน
ทองถิ่น (local datum) และใชงานไดดีเฉพาะถิ่นที่นําขอมูลการรังวัดมาสรางรูปทรงรีนั้น ๆ เทานั้น  ตอมา
เมื่อเริ่มยุคอวกาศในทศวรรษ 1960 ดาวเทียมที่สงขึ้นไปโคจรรอบโลกไดถูกนํามาใชในการกําหนดตําแหนงบน
พ้ืนผิวโลก คาพิกัดตําแหนงคํานวณมาจากวงโคจรของดาวเทียมทําใหมีคาอยูในระบบพิกัดเดียวกันทั่วท้ังโลก 
รูปทรงรีที่ใชในการคํานวณวงโคจรของดาวเทียมจึงถูกเรียกวาเปนพ้ืนหลักฐานดาวเทียมซึ่งเปนพ้ืนหลั กฐาน
สากล (global datum) เพราะพ้ืนผิวของรูปทรงรีชนิดนี้จะซอนทับไดใกลเคียงกับพ้ืนผิวของยีออยดไดทั่วทั้ง
พ้ืนผิวโลก 

พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic Datum) หรือพ้ืนหลักฐานแผนที่ ที่ใชอางอิงสําหรับประเทศไทย
มี  2 พื้นหลักฐาน คือ WGS 84 และ พ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) 

WGS 84 เปนพื้นหลักฐานสากลท่ีจัดทําขึ้นโดย Defense Mapping Agency (DMA) หรือปจจุบันคือ 
National Imagery and Mapping Agency (NIMA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใชเปนพ้ืนหลักฐานของ
ดาวเทียมระบบ GPS ใชรูปทรงรีที่มีคาพารามิเตอรดังนี้ 

Ellipsoid : "WGS 84" 
Semi-major axis (a)   =  6378137.0 m. 
Flattening (f) =  1/298.257223563 
EPSG : 4326 

 
พ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) เปนพ้ืนหลักฐานทองถิ่นของประเทศไทย ที่จัดทํา

โดยการทํางานรังวัดภาคพ้ืนดินดวยวิธีขายสามเหลี่ยมและงานวงรอบ 
SPHEROID : "Everest 1830 (1937 Adjustment)" 
Semi-major axis (a)   =  6377276.345 m. 
Flattening (f)  =  1/300.8017 
EPSG : 4240 
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ะเพ่ือใหตําแหนงใหตํา

ทจริงของโลกเรียกวา ยีจริงของโลกเรียกวา
ในทางปฏิบัติจึงใชรูปทรงรีทางปฏิบัติจึงใชรูปทรงรี

อยดมาใชแทน ในอดีตการรังวัดอยดมาใชแทน ในอดีตการรังวัด
หนึ่ง ๆ เทานั้น ไมไดยึดโยงตอเนื่องกัๆ เทานั้น ไมไดยึดโยงตอเนื

ขนาดและรูปรางขนาดและรูปร แตกตางกันอยางตกตางกันอยาง
นพ้ืนผิวอางอิงของการคํานวณท่ีเรียนผิวอางอิงของการคํานวณที่เรี

ที่นําขอมูลการรังวัดมาสรางรูปทรง ีมูลการรังวัดมาสรางรูปทรง
ที่สงขึ้นไปโคจรรอบโลกไดถูกนํามาใงขึ้นไปโคจรรอบโลกไดถูกนํา

ากวงโคจรของดาวเทียมทําใหมีคาอรของดาวเทียมทําใหมีคาอ
รของดาวเทียมจึงถูกเรียกวาเปนพ้ืนรของดาวเทียมจึงถูกเรียกวาเปน

พราะพ้ืนผิวของรูปทรงรีชนิดนี้จะซอราะพ้ืนผิวของรูปทรงรีชนิด

ฐานทางยีออเดซี (านทางยีออ Geodetic Datueodetic Dat
ลักฐาน คือ ลักฐาน คื WGS 8484 และ พ้ืนหลักฐนหลักฐ

WGSWG 84 เปนพื้นหลักฐานสากลเปนพื้นหลักฐานส
National Imagery and Mapational Imagery and
ดาวเทียมระบบ วเทียมระบบ GPS S ใชรูปทใชรูป

ElliEll



มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ช้ันขอมูลหมุดหลักฐานแผนท่ี 9-46 

Draft 3.5 – 14 ก.พ. 2556 โครงการศึกษาจดัทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS 

เมื่อมีความจําเปนตองแปลงคาพิกัดระหวางพ้ืนหลักฐาน จะใชรูปจําลองการแปลงที่ชื่อวา Bursa-
Wolf ประกอบดวยพารามิเตอรการแปลง 7 ตัว เปนคาเลื่อนหรือระยะทางระหวางจุดศูนยกลางของรูปทรงรี 
ในแนวแกน x, y และ z รวม 3 ตัว คามุมหมุนรอบแกน x, y และ z ที่ทําใหแกนพิกัดไมขนานกันรวมอีก 3 
ตัว และมีคาตางมาตราสวนระหวางพ้ืนหลักฐานอีก 1 ตัว สําหรับพารามิเตอรการแปลงจากพ้ืนหลักฐาน WGS 
84 ไปเปนพื้นหลักฐาน Indian 1975 มีเฉพาะคาเลื่อน 3 ตัวคือ 

x = -204.5 เมตร 

y  = -837.9 เมตร      (ก.1) 

z = -294.8 เมตร 
 
ในกรณีที่ตองการแปลงจากพ้ืนหลักฐาน Indian 1975 ไปเปนพ้ืนหลักฐาน WGS 84 ใหเปลี่ยน

เครื่องหมายของพารามิเตอรการแปลงเปนเครื่องหมายตรงกันขาม 

ก.2 ระบบพิกัดฉากและระบบพิกัดทางยีออเดซี 

การบอกตําแหนงสัมบูรณ (absolute positioning) เปนการบอกคาพิกัดตําแหนงในระบบพิกัดที่มีจุด
กําเนิดอยูที่จุดศูนยกลางของโลก ไดแก ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก (earth-fixed coordinate system) และ
ระบบพิกัดทางยีออเดซีหรือระบบพิกัดรปูทรงรี 

ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก (earth fixed coordinate system) เปนกรอบของแกนพิกัดฉาก ที่ผูกติด
อยูกับพ้ืนผิวโลก แกนพิกัดของระบบยึดติดโลกจึงหมุนดวยความเร็วเชิงมุมเทากับอัตราการหมุนรอบตัวเองของ
โลก  ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก (x,y,z) ที่ใชเปนกรอบอางอิงรวมกันเปนสากลมีนิยามดังนี้ คือ จุดกําเนิดของ
ระบบอยูที่จุดมวลสารของโลก แกน z อยูในแนวแกนหมุนเฉล่ียโลก โดยผานจุด CIO (Conventional 
International Origin) ระนาบศูนยสูตร xy ตั้งฉากกับแกน  z  โดยมีแกน x อยูในแนวเมอริเดียนกรีนิช  สวน
แกน y ตั้งฉากกับแกน x และแกน z ทําใหเกิดเปนระบบพิกัดมือขวา 

ระบบพิกัดทางยีออเดซีเลือกรูปทรงรีที่ใชแทนสัณฐานของโลกเพ่ือเปนพ้ืนผิวอางอิงในการคํานวณ มุม

ที่เสนตั้งฉากกับพื้นผิวรูปทรงรีที่จุดใด ๆ P กระทํากับระนาบศูนยสูตรคือคาละติจูด  ของจุด P   มุมระหวาง

ระนาบเมอริเดียนที่ผาน P กับระนาบเมอริเดียนกรีนิช คือคาลองจิจูด  ของจุด P   สวนระยะตามแนวเสนตั้ง

ฉากจากจุด P จนถึงพ้ืนผิวรูปทรงรี คือ ความสูงเหนือรูปทรงรี h   คาพิกัดรูปทรงรี (  ,  , h) ใชบอก
ตําแหนงสัมบูรณของ จุด P ดวยเชนเดียวกัน ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก และระบบพิกัดรูปทรงรีแสดงไวในรูป 
ก.1  
 

 ความสัมพันธระหวางคาพิกัดฉาก (x, y, z) และคาพิกัดทางยีออเดซี ( , , h)  คือ 
 

  x =  (N +h) cos cos  
  y =  (N +h) cos sin    (ก.2) 

  z =  (N (1-e2) +h) sin   
 

ในสมการขางบนนี้ N คือรัศมีความโคงของรูปทรงรีในแนวดิ่งหลัก ซึ่งคํานวณไดจาก
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น น WGSWGS 8484 ใหเปลี่ยนใหเปลี่

นการบอกคาพิกัดตําแหนงในระบบนการบอกคาพิกัดตําแหนงในระบบ
ติดโลก ดโลก (earth(eart -fixed coordinatfixed coordina

ed coordinate system) coordinate system) เปนกรอเปนก
ติดโลกจึงหมุนดวยความเร็วเชิงมุมเทหมุนดวยความเร็วเชิงมุมเท

x,y,z) ,y,z) ที่ใชเปนกรอบอางอิงรวมกันเที่ใชเปนกรอบอางอิงรวมกั
ลก แกน ลก แกน z อยูในแนวแกนหมุนเยูในแนวแก

ระนาบศูนยสูตร ระนาบศูนยสูตร xy ตั้งฉากกับแกนฉากกับแก
แกน แกน x x และแกน และ z ทําใทําใหเกิดเปนรหเกิดเปน

ะบบพิกัดทางยีออเดซีเลือกรูปทรงรีทีะบบพิกัดทางยีออเดซีเลือกรูปทรงรีที

นตั้งฉากกับพื้นผิวรูปทรงรีที่จุดใด ๆ ฉากกับพื้นผิวรูปทรงรีที่จุดใ

ระนาบเมอริเดีะนาบเมอริเดียนที่ผาน ยนที่ผาน P P กับระ

ฉากจากจุด ฉากจากจุด P P จนถึงพ้ืนผิวจนถึงพ้ืนผิ
ตําาแหนงสัมบูรณขอแหนงสัมบู
กก.1 
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  22 sin1 e
aN      (ก.3)

โดยมี a เปนคาครึ่งแกนยาว และ e เปนคาเยื้องศูนย ของรูปทรงรีอางอิง จากความสัมพันธขางตนนี้ ถารูคา
พิกัดในรูปใดรูปหนึ่งก็จะหาคาพิกัดของจุดเดียวกันในอีกรูปหนึ่งได ดูรายละเอียดใน ชูเกียรติ วิเชียรเจริญ (พศ. 
2537) 

 
รูป ก.1 ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก (x, y, z) และระบบพิกัดรูปทรงรี ( , , h)

ก.3 ระบบพิกัด UTM 

UTM เปนตัวยอของ Universal Transverse Mercator เปนวิธีการฉายแผนท่ีแบบหน่ึงที่ใชรูป
ทรงกระบอกวางในแนวขวางเปนพ้ืนผิวรองรับการฉาย ถาใชสัณฐานของโลกเปนรูปทรงกลมและเลือกใชรูป
ทรงกระบอกท่ีมีเสนผาศูนยกลางของโลก ในการฉายแบบเมอรเคเตอรแนวขวาง (Transverse Mercator) นี้
รูปทรงกระบอกจะสัมผัสกับลูกโลกตามแนวของเสนเมอริเดียน เรียกแนวท่ีสัมผัสนี้ วา แนวเมอริเดียนกลาง 
มาตราสวนของแผนท่ีตามแนวเมอริเดียนกลางจะถูกตอง บริเวณที่อยูหางจากแนวเมอริเดียนกลางจะขยาย
ใหญขึ้นเรื่อย ๆ จึงเห็นไดวาการฉายแบบน้ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีที่มีลักษณะเปนแถบลองจิจูดแคบๆ ดังเชน
ประเทศไทย 

เพ่ือใหการฉายแบบเมอรเคเตอรแนวขวางมีความเหมาะสมที่จะใชเปนสากลหรือใชไดักับทุก ๆ สวน
ของโลก โดยมีการบิดเบี้ยวเกิดข้ึนในเกณฑท่ียอมรับได จึงไดกําหนดใหการฉาย UTM ใชกับพ้ืนที่ที่ขนาดกวาง
ของแถบลองจิจูดเทากับ 6

o
 เทานั้น  จากน้ัน จึงทําการหมุนทรงกระบอกไป 6

o เพ่ือสรางแถบของแผนท่ีอัน
ใหม แตละแถบมีหมายเลขกํากับ เริ่มจากแถบท่ี 1 ที่อยูระหวางแนวเมอริเดียน 180

o กับแนวเมอริเดียน 174
o 

ตะวันตก โดยมีแนวเมอริเดียน 177
o ตะวันตกเปนแนวเมอริเดียนกลาง แลวนับเรียงทีละ 6

o มาทางตะวันออก 
จนถึงแถบท่ี 60  ซึ่งอยูระหวาง แนวเมอริเดียน 174

o ตะวันออกและแนวเมอริเดียน 180
o  ประเทศไทยน้ันมี

x

y

z

P กรีนิช h
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ความกวางในแนวตะวันออกตะวันตกราว 7.5
o จึงมีพ้ืนที่คาบเกี่ยวอยูในแถบที่ 47 และ 48  ซึ่งมีแนวเม

อริเดียนกลางอยูที่ 99
o
 และ 105

o ตะวันออก 
ขนาดของทรงกระบอกท่ีใชในการฉายแบบ UTM เล็กกวาขนาดของลูกโลกอยูเล็กนอยพ้ืนผิว

ทรงกระบอกจึงตัดกับลูกโลกเปน 2 แนว  แนวท้ังสองน้ีจะมีมาตราสวนแผนที่ที่ถูกตอง  แนวเมอริเดียนกลาง
จะอยูตรงกึ่งกลางระหวางแนวเมอริเดียนทั้งสอง และมีมาตราสวนของแผนที่ที่เล็กกวาแนวมาตราสวนที่
ถูกตองอยูเทากับ 1:2,500 นั่นคือ ระยะทางท่ีวัดไดบนแผนท่ีจะสั้นกวาระยะบนลูกโลก  เมื่อหางออกจากแนว
เมอริเดียนกลางไปท้ังสองขาง มาตราสวนแผนท่ีจะใหญขึ้น จนกระท่ังเลยแนวตัดที่มีมาตราสวนถูกตองออกไป 
ระยะทางท่ีวัดไดบนแผนที่จะยาวกวาระยะบนลูกโลก  อัตราสวนของระยะทางบนแผนท่ีกับระยะทางท่ีถูกตอง
เรียกวา  ตัวคูณมาตราสวน (scale factor)  รูป ก.2 แสดงคาตัวคูณมาตราสวนในเทอมของระยะทางจากแนว
เมอริเดียนกลาง ระยะทางจากแนวเมอริเดียนแสดงไวดวยระยะตะวันออก (easting) ซึ่งจะไดอธิบายตอไป 

 
 
 

รูป ก.2  ตัวคูณมาตราสวนของแผนที่ UTM 
 

พิกัดตําแหนงของหมุดหลักฐานที่อยูในระบบพิกัดรูปทรงรี   เมื่อตองการนํามาใชอางอิงบนแผนที่ 
และใชประโยชนในการรังวัดบนพ้ืนระนาบ  จะทอนคาพิกัดรูปทรงรีเปนพิกัดฉาก UTM  คาพิกัดฉากของ
ระบบ UTM มีจุดกําเนิดอยูที่จุดตัดของแนวเมอริเดียนกลางและเสนศูนยสูตร จุดกําเนิดนี้มีคาพิกัดสมมุติเปน 
(0 ม. N, 500,000ม.E) สําหรับซีกโลกเหนือ และเปน (10,000,000 ม. N, 500,000 ม. E) สําหรับซีกโลกใต 
การที่จุดกําเนิดมีคาพิกัดสมมุติดังกลาวจะทําใหทุก ๆ จุดบนแผนท่ี UTM ที่สรางขึ้นมาไมมีคาเปนลบ สําหรับ
การใชแผนที่ที่มีระบบการฉายแผนท่ี จะตองมีการแปลงคาปริมาณที่วัดไดจากแผนท่ีเปนปริมาณจริงบน
พ้ืนผิวโลก เราจึงจําเปนตองรูความสัมพันธระหวางปริมาณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  ไดแก 

ก.  ระยะทางที่วัดไดเปนระยะที่วัดไปตามพ้ืนผิวภูมิประเทศที่มีความลาดเอียง จะตองทอนใหเปน
ระยะราบที่ความสูงเฉล่ียของเสนรังวัด แลวทอนตอไปเปนระยะทางบนผิวรูปทรงรี แลวใชตัวคูณมาตราสวน
ทอนตอไปเปนระยะทางบนแผนท่ี 
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ข.  อะซิมุทท่ีรังวัดไดจากงานรังวัดเปนอะซิมุททางยีออเดซีซึ่งเปนทิศทางอางอิงกับรูปทรงรี 
สําหรับอะซิมุทจากแผนที่เปนคาที่วัดจากแนวเมอริเดียนที่ขนานกับแนวเมอริเดียนกลางของโซนน้ัน ๆ หรือ
เรียกวา อะซิมุทกริดซึ่งตางจากอะซิมุททางยีออเดซีดวยขนาดมมุของการลูเขาของแนวเมอริเดียนที่จุดนั้น 
 

อะซิมุทกริด    =  อะซิมุททางยีออเดซี   - C                         (ก.4) 
 

คามุมของการลูเขา C มีเครื่องหมายเปนบวก  สําหรับจุดท่ีอยูทางตะวันออกของแนวเมอริเดียนกลาง  
และมีเครื่องหมายเปนลบเมื่ออยูทางตะวันตก 

 
ก.4 ความสูง  

ความสูงหรือคาระดับที่ใชอยูโดยทั่วไปในงานรังวัดคือ  ความสูงเหนือระดับทะเลปานกลาง  (Mean 
Sea Level, MSL)  ถือไดวาเปนตัวแทนของความสูงเหนือยีออยด H หรือความสูงออรโทเมตริก 
(orthometric height)    โดยเหตุที่คาพิกัดตําแหนงทางราบใชรูปทรงรีเปนพ้ืนผิวอางอิงในการคํานวณ   
ดังนั้น ถาจะบอกพิกัดตําแหนงสามมิติของจุดจุดหนึ่ง  คาพิกัดตําแหนงทางราบและความสูงของจุดนั้นก็

จะตองอางอิงอยูกับพ้ืนผิวอันเดียวกัน   ในกรณีของการใชคาละติจูดและลองจิจูดทางยีออเดซี ( , )    ซึ่ง
อางอิงอยูกับรูปทรงรี    ความสูงที่ใชตองเปนความสูงเหนือรูปทรงรี (ellipsoidal height) h     โดยนิยามที่
ถูกตองความสูงเหนือรูปทรงรีเปนระยะที่วัดตามแนวเสนตั้งฉากกับรูปทรงรี  สวนความสูงเหนือยีออยดเปน
ระยะท่ีวัดตามแนวสายด่ิงหรือเสนตั้งฉากกับพ้ืนผิวของยีออยด  ดูรูป ก.3   แมวาแนวท่ีวัดความสูงจะเปนคน
ละแนวกันที่แตกตางกันดวยคาเบี่ยงเบนของสายด่ิง  แตคาตางของแนวท้ังสองน้ีมีขนาดเล็กมาก (นอยกวา 12 
ลิปดา)      ซึ่งไมมีผลตอคาความสูงไมวาจะใชแนวไหนเปนหลัก  ดังนั้น จึงกลาวไดวา 
 
        h = H + N  (ก.5) 
 

คา N  ในสมการขางบนเรียกวา  ความสูงยีออยด (geoidal height)       ขอใหสังเกตความแตกตาง
ของคําวา      "ความสูงยีออยด"   N   และ "ความสูงเหนือยีออยด" H    ความจริงแลวความสูงเหนือยี
ออยด H  มีชื่อที่เรียกไดอีกอยางหน่ึงคือ  ความสูงออรโทเมตริก (orthometric height)   สวนความสูงยี
ออยด N นั้น  ในภาษาอังกฤษก็มีชื่อเรียกอยางอ่ืนไดแก  geoid undulation และ geoid anomaly เปนตน  
ความสูงยีออยดนี้มีคาเปนไดทั้งบวกและลบ    ถามีคาเปนบวกหมายความวา พ้ืนผิวยีออยดอยูสูงกวาพ้ืนผิว
รูปทรงรี   ถามีคาเปนลบหมายความวาพื้นผิวยีออยดอยูต่ํากวา 
 
 

 
รูปทรงรี 

พืนผิวภมูิประเทศ 

ยีออยด์ 

H h

N

GISTDA©2013 
ะเลปานกลาง  เลปานกลาง  ((MMean e

หรือความสูงออรโทเมตริก อความสูงออรโทเมตริก
รีเปนพ้ืนผิวอางอิงในการคํานวณ   รีเปนพ้ืนผิวอางอิงในการคํานวณ 

หนงทางราบและความสูงของจุดนั้งทางราบและความสูงขอ

ติจูดและลองจิจูดทางยีติจูดและลองจิจูดทาง ออเดซี ดซี ((
อรูปทรงรี ปทรงรี (ellipsoidal height) (ellipsoidal height) h

นวเสนตั้งฉากกับรูปทรงรี  สวนควางฉากกับรูปทรงรี  สวนควา
นผิวของผิวของยีออยดยีออยด    ดูรูป ดูรูป ก.3ก.3     แมวาแม

องสายด่ิง  แตคาตางของแนวท้ังสอง  แตคาตางของแนวท้ังส
งไมวาจะใชแนวไหนเปนหลังไมวาจะใชแนวไหนเปนหลัก  ดังนั้นก ดังัั

NN    ในสมการขางบนเรียกวา  ควในสมการขางบนเรียกวา  คว
คําวา      "ความสูงยีออยด"   า      "ความสูงยีออยด"   NN

ออยดอยด HH  มีชื่อที่เรียกไดอีกอยามีชื่อที่เรียกได
ออยดออยด N N นั้น  ในภาษาอังกน  ในภาษาอั
ความสูงความ ยีออยดยีออยดนี้มีคาี้ ี 
รูปทรงรี   ถามีครูปทรงรี   ถามี
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รูปที ่ก.3  ความสัมพันธระหวางความสูงเหนือยีออยดและความสูงเหนือรูปทรงรี 

 
 รูปที่ ก.4  แสดงคาความสูงยีออยดที่ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย  คาความสูงยีออยดนี้คํานวณมา
จากอนุกรมฮารมอนิกของสนามความถวงโลกโดยใชคาสัมประสิทธิ์ของรูปจําลองยีออยด EGM2008 จนถึง
ดีกร ี2160  รูปทรงรีที่ใชอางอิงในการคํานวณเปนรูปทรงรีของพ้ืนหลักฐานพิภพที่มีคาพารามิเตอร : 
  a  =  6,378,137  เมตร และคา e2  =  0.006 694 380 02290 
 

 
รูปที่ ก.4 ความสูงของยีออยดคํานวณจาก EGM2008 โดยใช spherical harmonic coefficients ถึง 

degree และ order 2160 โดยมีชวงของเสนชั้นความสูง 0.5 ม. (จาก พุทธิพล ดํารงชัย และ ชู
เกียรติ วิเชียรเจริญ, 2554)   
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7.5 7 ขอกําหนดความถูกตอขอกําหนดความ

8. การสงมอบผลิตภัณฑการสงมอบผลิตภัณฑ
8.1 8 รูปแบบขอรูปแ
8.2 8.2 หน

99. ขอ. ขอ
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1. บทนํา 
 
มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ชั้นขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศฉบับนี้ เปนหนึ่ง

ในชุดมาตรฐานขอกําหนดชุดขอมูล FGDS ของประเทศไทย ซึ่งไดถูกจัดทําขึ้นภายใตโครงการศึกษาเพ่ือจัดทํา
ขอกําหนดของมาตรฐานดานโครงสราง เนื้อหา ลักษณะเฉพาะ คุณภาพ ของชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน
(FGDS) ของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) โดยมีศูนยบริการวิชาการแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนที่ปรึกษาดําเนินงาน 

ขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ชั้นขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศนี้ ไดถูกกําหนดใหเปนองคประกอบ
หนึ่งในชุดขอมูล FGDS ของประเทศไทย ในชื่อเดิมวาชั้นขอมูลแผนท่ีภูมิประเทศ ซึ่งในคร้ังนั้นตองการใหหมายถึง
ขอมูลภาพของแผนท่ีภูมิประเทศท่ีกรมแผนท่ีทหารไดจัดพิมพเผยแพร และเปนขอมูลแผนที่ฐานที่สําคัญของ
ประเทศไทย ดังนั้นเพ่ือใหชื่อของชั้นขอมูลสื่อความหมายท่ีถูกตองไดอยางชัดเจน คณะที่ปรึกษาจึงขอเปลี่ยนชื่อ
เรียกของชั้นขอมูลแผนที่ภูมิประเทศดังกลาวเปน “ชั้นขอมูลภาพแผนท่ีภูมิประเทศ” ตลอดท้ังรางมาตรฐานฉบับ
นี้ 

โครงสรางเน้ือหาของมาตรฐานฉบับนี้ ประกอบดวยขอกําหนดลักษณะเฉพาะ (Characteristics) ดาน
ตางๆ ของขอมูล FGDS ชั้นขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ โดยมีหัวขอของเน้ือหาขอกําหนดเปนไปตามกรอบ
หลักการของเอกสารขอกําหนดขอมูลภูมิสารสนเทศที่กําหนดไวในมาตรฐานระหวางประเทศ  ISO19131 
Geographic information – Data product specifications โดยไดมีการศึกษามาตรฐานภาพแผนท่ีภูมิประเทศ
ในตางประเทศ และวิธีการผลิตที่ไดดําเนินการในประเทศไทยมาเปนกรอบแนวในการพัฒนามาตรฐาน ภายหลัง
จากการศึกษาพบวาการดําเนินการผลิตชั้นขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนท่ีเชิงจุดภาพ 
(Raster Map) มาตราสวน 1: 50,000 และ 1: 250,000 ของกรมแผนท่ีทหาร มีความใกลเคียงกับมาตรฐานการ
ผลิตขอมูลแผนที่จุดภาพของ U.S. Geological Survey (USGS) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกําหนดไวใน
มาตรฐาน Standards for Digital Raster Graphics (DRG)  ดังนั้นจึงถูกนํามาใชเปนพ้ืนฐานของขอกําหนดใน
มาตรฐานฉบับน้ี แตมีการปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับชุดขอมูลและการปฏิบัติงานของหนวยงานในประเทศ
ไทย รวมทั้งไดนํามาตรฐาน DGIWG – 108 (GeoTIFF Profile for Georeferenced Imagery) ของคณะทํางาน 
Defence Geospatial Information Working Group (DGIWG) มาพิจารณาประกอบดวย 

 
 

2. ภาพรวม (Overview) ของมาตรฐานขอกําหนดช้ันขอมูลภาพแผนท่ีภูมิประเทศ 

2.1 ขอสนเทศเกี่ยวกับขอกําหนดชั้นขอมูล FGDS นี้ 
ชื่อขอกําหนด : ขอกําหนดของมาตรฐานขอมูล FGDS ชั้นขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 
วันที่จัดทําและเผยแพรขอกําหนดนี้ : วันท่ีรายงานฉบับสมบูรณและรางมาตรฐานไดรับการตรวจรับจาก สทอภ. 

/ วันที่มีการนําไปประกาศใชเปนมาตรฐานฯ 
ผูรับผิดชอบในการจัดทําขอกําหนดฉบับนี้ : คณะที่ปรึกษาฯ คณะทํางานกลุมยอยประสานงานการจัดทํา
มาตรฐานฯ กลุมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศแหงชาติ สทอภ. 

หัวขอของช้ันขอมูลภูมิศาสตรในมาตรฐานนี้ :  ImageryBaseMapsEarthCover  

GISTDA©2013 งคประกอบประกอบ
องการใหงการใหหมายถึงหมายถึง

แผนที่ฐานที่สําคัญของฐานที่สําคัญขอ
คณะที่ปรึกษาจึงขอเปลี่ยนชื่อณะท่ีปรึกษาจึงขอเปลี่ยนชื่อ

ะเทศศ”” ตลอดท้ังรางมาตตลอดท้ังร รฐานฉบับรฐาน

าหนดลักษณะเฉพาะ ลักษณะเฉพาะ (Character(Charact
โดยมีหัวขอของเน้ือหาขอกําหนดโดยมีหัวขอของเน้ือหาขอกําหนด

ที่กําหนดกําหนดไวไวในใ มาตรฐานาตรฐานระหระหวา
ecificationson โดยไดมีการศึกษามาโดยไดมีการศึกษามา

การในประเทศไทยมาเปนกรอบแนในประเทศไทยมาเปนกรอบแ
ลิตชั้นขอมูลภาพแผนที่มูลภาพแผนที่ภูมิประเภูมิประเ

50,000 0,000 และ และ 1: 250,000 1: 250,00 ของกรมองกรม
ของ อง U.S. Geological SurveyU.S. Geological Sur

ds for Dis for gital Raster Graphictal Raster Graphi
น แตมีการปรับปรุงใหมีความเหมแตมีการปรับปรุงใหมีความเห

มทั้งไดนํามาตรฐานมทั้งไดนํามาตรฐาน DGIWG DG – 1010
efence Geospatial Informationce Geospatial Informati

2. 2. ภาพรวม ภาพรว (Ov

2.1 .1 ขอสนข
ืื



มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ช้ันขอมูลภาพแผนที่ภมูิประเทศ 11-2 

Draft 3.4 – 14 ก.พ. 2556 โครงการศึกษาจดัทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS 

2.2 คํานิยามศัพท  
ไดมีการกําหนดนิยามศัพท และความหมายของคํายอท่ีสําคัญ สําหรับมาตรฐาน FGDS ชั้นขอมูล(ภาพ)

แผนที่ภูมิประเทศ ไวดังตารางท่ี 1 และตารางที่ 2 ตอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1 คํานิยามศัพทขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 

คําศัพท นิยามศัพท 
ภาพแผนท่ีภูมิประเทศ ขอมูลภาพ (Image) ของแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวนหลัก 

ของประเทศไทย ที่มีแหลงขอมูลนําเขาท่ีไดมาตรฐานและครบถวนใน
รายละเอียดของแผนที่ภูมิประเทศ 

Tag หมายเลขท่ีไมซ้ํากัน (unique numbers) ที่ใชในการกําหนดขอมูลเฉพาะ
ในไฟล  TIFF เชน ความกวาง ความยาวของภาพ bits per sample, 
photo interpretation และ resolution เปนตน 

 
ตารางที ่2 ความหมายของอักษรยอในขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 

อักษรยอ อักษรเต็ม 
DGIWG Defence Geospatial Information Working Group 
dpi dot per inch 
GCS Geographic Coordinate System 
GeoTIFF Geographic Tagged Image File Format 
IFD Image File Directory 
ISO International Organization for Standardization 
JPEG Joint Photographic Expert Group  
LZW Lempel-Ziv-Welch compression algorithm 
TIFF Tagged Image File Format 
UTC Coordinated Universal Time 
UTM Universal Transverse Mercator 
WGS84 World Geodetic System 1984

 

2.4 บทคัดยอของเอกสารขอกําหนดช้ันขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 

เอกสารขอกําหนดนี้เปนมาตรฐานสําหรับการผลิตขอมูล FGDS ชั้นขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ เพ่ือใช
เปนขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศไทย โดยขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศในที่นี้ จะหมายถึง ภาพราสเตอร
ของแผนที่ภูมิประเทศท่ีมีความละเอียดถูกตองและรูปแบบการนําเสนอสัญลักษณแผนที่ที่ไดตามมาตรฐานแผนท่ี
ภูมิประเทศในแตละมาตราสวนหลัก และจะตองเปนขอมูลภาพท่ีผานการอางอิงกับระบบพิกัดโลกเรียบรอยแลว 
โดยอาจไดจากนําเขาโดยการกราดภาพแผนท่ีภูมิประเทศท่ีจัดพิมพไวแลว หรือจากการจัดสรางขึ้นจากขอมูลภู มิ
สารสนเทศดิจิทัลในฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร มาตรฐานน้ีจะประกอบดวยนิยามและขอกําหนด
รายการเนื้อหาของขอมูล ขอกําหนดคุณภาพของขอมูล รูปแบบการสงมอบ การจัดทํา metadata รวมไปถึง
แนวทางวิธีการจัดสรางขอมูล การประมวลผล และการควบคุมคุณภาพในการจัดสรางขอมูล FGDS ภาพแผนท่ีภูมิ
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ประเทศ  โดยวัตถุประสงค และการใชประโยชนจากขอมูลชุดนี้มีไวเพ่ือใชแสดงเปนฉากหลังเพ่ือเปนขอมูลแผนท่ี
ฐานประกอบการแสดงขอมูลภูมิสารสนเทศอ่ืน รวมถึงการนําเขา แกไขขอมูล และตรวจสอบคุณภาพขอมูลภูมิ
สารสนเทศอ่ืน ๆ โดยหลักการท่ีสําคัญคือการท่ีชั้นขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศจะพยายามรักษาคุณภาพเชิง
ตําแหนง และคุณภาพทางดานความชัดเจนของภาพในแผนตนฉบับไว ซึ่งตนฉบับไดแก แผนท่ีกระดาษ แผนซอน 
(overlays) หรือวัสดุทําแผนที่ใด ๆ และขอมูลภาพจะตองครอบคลุมเนื้อท่ีทั้งหมดของแผนท่ีแตละระวาง และ
คุณภาพในการกราดภาพเพ่ือนําเขาขอมูลไดกําหนดไวที่ 100 Micron (254 dpi) สําหรับแผนท่ีมาตราสวนกลาง
และมาตราสวนเล็ก และกําหนดคาคุณภาพในการกราดภาพไวที่ 50 Micron (508 dpi) สําหรับแผนท่ีมาตราสวน
ใหญ โดยใชสี 256 สี (8 bit) ขอมูลภาพตองอยูในระบบพิกัดภูมิศาสตร (geographic coordinate) หรือระบบ
พิกัด UTM บนพ้ืนหลักฐานตามขอมูลในแผนที่ตนฉบับ การจัดเก็บและสงมอบขอมูลภาพแผนท่ีฯ กําหนดใหใช
รูปแบบไฟล GeoTIFF โดยมีขอมูลคําอธิบายขอมูล (metadata) มากับผลิตภัณฑขอมูลภาพแผนที่ฯ ดวย การ
บํารุงรักษาขอมูลภาพแผนท่ีฯ ตามมาตรฐานน้ีเสนอใหมีการปรับปรุงเมื่อมีการแกไขแผนท่ีกระดาษในคร้ังที่ มีการ
พิมพใหม ซึ่งโดยปกติวงรอบการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภูมิประเทศจะดําเนินการปรับปรุงทุก ๆ 5 ป  

 

3. ขอบเขตของขอกําหนด (Specification scopes) 
 
มาตรฐานขอกําหนดลักษณะเฉพาะของขอมูล FGDS ชั้นขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศฉบับนี้ จะอธิบาย

ลักษณะเฉพาะที่สําคัญของชั้นขอมูล FGDS ของประเทศ โดยเฉพาะรายละเอียดรายการและนิยามที่ชัดเจนของ
ขอมูลภูมิศาสตร และเกณฑคุณภาพของขอมูล ในขณะที่ขอกําหนดวิธีการในการสํารวจจัดทําขอมูลนั้น จะมีระบุ
หรืออธิบายไวในลักษณะของแนวทางหรือขอแนะนําสําหรับวิธีการหลัก ๆ เทานั้น  

เนื้อหาของมาตรฐานน้ีจะอธิบายขอกําหนดสําหรับขอมูลแผนท่ีภูมิประเทศเชิงจุดภาพ (raster map) ที่
ผลิตโดยการกราดขอมูล (scan) และที่เปนผลผลิตจากกระบวนการทําแผนที่เชิงเลข (cartographic process) 
โดยจะประกอบดวยขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับขอมูล เนื้อหาและโครงสรางของขอมูล ระบบอางอิง ขอกําหนดดาน
คุณภาพขอมูล การสงมอบผลิตภัณฑขอมูล ขอกําหนดดานคําอธิบายขอมูล การสํารวจนําเขาขอมูล  การ
บํารุงรักษาขอมูล และการนําเสนอถายทอดขอมูล 

 

4. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑขอมูล (Data product identification) 
 
สวนนี้เปนขอสนเทศพ้ืนฐานที่ระบุจําแนกขอมูล FGDS ชั้นขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศซึ่งประกอบดวย

รายการลักษณะเฉพาะพ้ืนฐานของชั้นขอมูลดังตารางที่ 3 ตอไปน้ี 
  
ตารางท่ี 3 ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 
ชื่อ (Title)  ชั้นขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 
บทคัดยอ (Abstract)  ชั้นขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศเปนขอมูลประเภทราสเตอรที่ไดจากการ

กราดขอมูลหรือกระบวนการทําแผนที่ โดยขอมูลตองผานการอางอิงพิกัด
โลกแลว รูปแบบการจัดเก็บขอมูลใชตามมาตรฐาน TIFF 6.0 หรือ 
GeoTIFF ซึ่งจะมีเนื้อหารายการขอมูลที่ประกอบดวยเนื้อขอมูลภาพ และ
ขอมูลประกอบท่ีมิใชขอมูลภาพ (non-image data) ซึ่งเปนคําอธิบาย
ขอมูลที่จําเปนสําหรับการใชงานตัวเนื้อขอมูลภาพ โดยจะใช Tag (TIFF 
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หรือระบบรือระบบ

ที่ฯ กําหนดใหหนดใหใชใช
ภาพแผนท่ีฯ ผนที่ฯ ดวย การ

แผนที่กระดาษในคร้ังที่แผนที่กระดาษในคร้ัง มีการการ
ปรับปรุงปรุงทุก ๆ ๆ 5 5 ป

FGDS DS ชั้นขอมูลภาพแผชั้นขอมูลภาพแผนที่ภูมิปรนที่ภูมิปร
ประเทศ โดยเฉพาะรายละเอียดราโดยเฉพาะรายละเอียดรา

มูล ในขณะที่ในขณะที่ขอกําหนดวิธีการในกาขอกําหนดวิธีการใน
รือขอแนะนําสําหรันําสําหรับวิธีการหลัก ๆบวิธีการหลัก ๆัั

จะอธิบายขอกําหนดสําหรับขอมูลแจะอธิบายขอกําหนดสําหรับขอมูล
scan) can) และที่เปนผลผลิตจากกระบและที่เปนผลผลิตจา

ยขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวยขอมูลพ้ืนฐานเกี่ย กับขอมูล เนื้อหอมูล เนื้อ
ล การสงมอบผลิตภัณฑขอมูล ขการสงมอบผลิตภัณฑขอมูล ข

ษาขอมูล และการนําเสนอถายทอดษาขอมูล และการนําเสนอถายทอด

4. 4. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานเกี่ยว ผ

สวนนี้เปนขสวนนี้เปนข
รายการยกา ลักษกษ
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ตารางท่ี 3 ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 
ชื่อ (Title)  ชั้นขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 

tag) ในเนื้อไฟล GeoTIFF ในการจัดเก็บตําแหนงการอางอิงพิกัดของ
ขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 

ชื่ออ่ืน (alternate title)  ขอมูลแผนที่ภูมิประเทศเชิงจุดภาพ 
วัตถุประสงค (purpose)  ชั้นขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ จัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนภาพสําหรับแสดง

เปนฉากหลังใชอางอิงในการนําเขา แกไขขอมูล และตรวจสอบคุณภาพ
ขอมูลภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ มาตรฐานฉบับนี้จะประกอบดวยวิธีการเก็บ
ขอมูล การประมวลผล และการควบคุมคุณภาพ 

ชนิดของการนําเสนอเชิงปริภูมิ 
(Spatial Representation 
Type)  

Raster 
 

ความละเอียดเชิงปริภูมิ  
(Spatial Resolution)  

มาตราสวน 1:4,000-1:10,000 ความละเอียด 100 Micron (505 dpi)   
มาตราสวน 1: 25,000 - 1: 250,000  ความละเอียด 50 Micron (254 
dpi)  

 
 
5. เนื้อหาและโครงสรางของขอมูล (Data content and structure)  

5.1 ความหมายในภาพรวม 

ชั้นขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ หมายถึง ขอมูลภาพ (image) ของแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวนหลักของ
ประเทศไทยซ่ึงอาจไดจากการกราด (scan) จากตนฉบับแผนท่ีภูมิประเทศกระดาษที่ไดมีการจัดพิมพไว หรืออาจ
ไดจากการจัดสรางขึ้นดวยซอฟตแวรจัดทําแผนที่ตาง ๆ โดยขอมูลภาพจะประกอบดวยเซ็ทของจุดภาพ (pixel) ที่
บันทึกคาความสวางของแมสีที่เปนสวนประกอบของสีของแตละจุดภาพ โดยมาพรอมกับขอมูลอธิบายขอมูล 
(metadata) ที่ใชในการอธิบายคาของขอมูล 

5.2 เนื้อหาและโครงสรางของขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 

ขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศมีลักษณะเปนขอมูลภาพ (image data) ซึ่งจัดเก็บเปนแบบ Quadrilateral 
Grid Coverage (ตามท่ีระบุไวในมาตรฐาน ISO 19123) หรืออาจเรียกใหงายขึ้นวาเปนขอมูลราสเตอรหรือขอมูลก
ริด ดังนั้นเนื้อหาขอมูล (data content) ในชั้นขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศจะประกอบดวยชุดของคาจุดภาพ 
(pixels) ที่บันทึกคาความสวางของแมสีที่เปนสวนประกอบของสีของแตละจุดภาพ โดยมาพรอมขอมูลประกอบ
สําหรับใชอางอิงเชิงตําแหนง (spatial reference data) และขอมูล metadata อ่ืน ๆ ที่จําเปนในการใชงานตัว
ขอมูลภาพดังกลาว รวมทั้งใชอธิบายลักษณะเฉพาะ (characteristics) ดานตาง ๆ ของชุดขอมูลภาพแผนท่ีภูมิ
ประเทศ เพ่ืออํานวยประโยชนดานอ่ืน ๆ ดวย 

รายละเอียดของขอมูลแผนที่ภูมิประเทศ อันไดแกรายการรูปลักษณทางภูมิศาสตร สัญลักษณแผนที่ที่ใช
แสดง ชื่อประกอบแผนที่ รวมทั้งรูปแบบการจัดวางองคประกอบแผนท่ี (map layout) ทีป่รากฏในขอมูลภาพแผน
ที่ภูมิประเทศใหใชรูปแบบของแผนที่ภูมิประเทศลําดับชุด (series) หลัก ๆ ของประเทศไทยดังตารางท่ี 4 นี้เปน
กรอบ 
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วามละเอียด ามละเอียด 100 Micron (100 Micron 505 d
250,00000  ความละเอียดามละเอียด 50 Mic50 M201
©2

ล (Data content and struc content and struc

แผนที่ภูมิประเทศ หมายถึงแผนที่ภูมิประเทศ หมายถึง ขอมูลภอมู
จไดจากการกราด จไดจากการกราด (scan) (sc จากตนจาก

ัดสรางขึ้นดวยซอฟตแวรจัดทําแผนดสรางขึ้นดวยซอฟตแวรจัดทําแผน
คาความสวางคาความสว ของแมสีที่เปนสวนมสีที่เป

metm adata) data) ที่ใทใชในการอธิบายคาชในการอธิบายคา

5.2 เนื้อหาเนื้อ และและโครงสราโครงสร
ขอมูลภาพขอมู

Grid Coved C
ริด ดังนริด ดั
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ตารางท่ี  4 แผนที่ภูมิประเทศตนแบบสําหรับขอมูล FGDS ชั้นขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 

มาตราสวน แผนที่ภูมิประเทศตนแบบ 
1:4,000 แผนที่กรุงเทพมหานคร มาตราสวน 1:10,000 ลําดับชุด 9013 S-1 
1:10,000 แผนที่กรุงเทพมหานคร มาตราสวน 1:10,000 ลําดับชุด 9013 S-1 
1:25,000 แผนที่ตัวเมืองกรุงเทพมหานคร มาตราสวน 1:20,000 ลําดับชุด L 9013 S 
1:50,000 แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ลําดับชุด L 7018 
1:250,000 แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:250,000 ลําดับชุด 1501 

 
ทั้งนี้ หากในอนาคตมีการกําหนดรูปแบบมาตรฐานสําหรับแผนท่ีภูมิประเทศของประเทศในมาตราสวนใด

ขึ้นใหม ก็ใหนํารูปแบบมาตรฐานใหมนั้นมาใชเปนแผนที่ภูมิประเทศตนแบบของขอมูล FGDS ชั้นขอมูลภาพแผนที่
ภูมิประเทศ ในมาตราสวนน้ันตอไป  

เนื้อหาและโครงสรางของขอมูลในมาตรฐานฉบับนี้จะจํากัดอยูเพียงลักษณะเฉพาะของขอมูลภาพที่
เขารหัสในรูปแบบ TIFF/GeoTIFF โดยในการจัดเก็บของ tag ของขอมูลภาพจะอางอิงกับขอกําหนด DGIWG-
108: GeoTIFF Profile for Georeferenced Imagery (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) ซึ่งประกอบดวย 2 สวน
คือ Baseline TIFF Fields และ GeoTIFF tags and parameter keys ทั้งนี้ในสวนของคําอธิบายลักษณะเฉพาะ
อ่ืน ๆ ของชุดขอมูล จะจัดทําคําอธิบายขอมูล (metadata) เปนไฟลแยกตางหากตามมาตรฐาน ISO19115 

เนื้อหาขอมูล (data content) ในชั้นขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ เปนขอมูลแบบราสเตอรกริดซึ่งมีคา
ขอมูลคือคาความสวางของคล่ืนแสงสีแดง เขียวและน้ําเงิน ซึ่งเปนแมสีที่ประกอบกันเปนสีสรรตาง ๆ ซึ่งอาจถือวา
เปนขอมูลลักษณะประจํา (attribute) หลักของชั้นขอมูลนี้ ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 ตอไปนี้  
 
ตารางท่ี 5 รายการเนื้อหาขอมูลลักษณะประจําของจุดภาพในชุดขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 

ชื่อ ชนิด คําอธิบาย 
ความ 
สําคัญ 

หมายเหตุ 

pixelID Integer หมาย เ ลขประจํ า จุ ด ภ าพ  เ ป น
หมายเลขเฉพาะท่ีไมซ้ํากันในแตละ
ไฟลขอมูล 

บังคับ  

R-band Integer คาความสวางของคล่ืนแสงสีแดง บังคับ  
G-band Integer คาความสวางของคล่ืนแสงสีเขียว บังคับ  
B-band Integer คาความสวางของคล่ืนแสงสีน้ําเงิน บังคับ  

 
นอกจากเนื้อหาขอมูลหลักขางตนแลว ยังจําเปนตองมีเนื้อหาขอมูลประกอบซึ่งจําเปนสําหรับใชอางอิงใน

การใชงานและแสดงเน้ือหาขอมูลหลักดังกลาว โดยเปนขอมูลท่ีอธิบายระบบอางอิงเชิงพ้ืนที่ (spatial reference 
system) ของไฟลขอมูลจุดภาพ ในที่นี้จึงจะเรียกวาขอมูลอางอิงเชิงพ้ืนที่ (spatial reference data) ขอมูลนี้จะมี
เพียง 1 ระเบียนขอมูล (data record) สําหรับแตละไฟลขอมูลภาพ เนื้อหาของขอมูล spatial reference data 
นี้นั้นมีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 6 ตอไปน้ี 
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ล ล FGDS FGDS ชั้นขอมูลภาพแผนที่นขอมูลภาพแผนที่

อยูเพียงลักษณะเฉพาะของขอมูลภยูเพียงลักษณะเฉพาะของขอมูล
องขอมูลภาพมูลภ จะอางอิงกับขอกําหนจะอางอิงกับขอกํา

ายละเอียดในภาคผนวก ก) ซึ่งประายละเอียดในภาคผนวก ก) ซึ่งประ
parameter keysmeter key ทั้งนี้ทั้งนีในสวนของนสวนของ

etadata) เปนไฟลแยกตางหากตามเปนไฟลแยกตางหากตา
ในชั้นขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ เนขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ

ดง เขียวและน้ําเงิน ซึ่ละน้ําเงิน ซึ่งเปนงเปนแมสี ี ี่ปี่
bute) bute) หลักของชั้นขอมูลนี้ ดังรายลหลักของชั้นขอมูลนี้ ดังรายล

เนื้อหาขอมูลลักษณะประจําของจุดภเนื้อหาขอมูลลักษณะประจําของจุด
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ตารางท่ี 6 รายการขอมูลอางอิงเชิงพื้นที่ (Spatial reference data) ในชุดขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 

ชื่อ ชนิด คําอธิบาย 
ความ 
สําคัญ 

Domain /  
หมายเหตุ 

coordinateSystem Integer รหัสบอกระบบพิกัดอางอิงของ
ขอมูลภาพ 

บังคับ 1 = ระบบพิกัดทางยีออเดซี 
2 = ระบบพิกัด UTM 47 
3 = ระบบพิกัด UTM 48 

horizontalDatum Integer รหัสพ้ืนหลักฐานอางอิงทางราบ บังคับ 1 = WGS 84 
2 = Indian 1975 

horizontalUnit Character
String 

หนวยคาพิกัดทางราบ บังคับ  

xOrigin Real คาพิกัดทาง X ของจุดมุมลางซาย บังคับ คา Easting ในกรณีคาพิกัด 
UTM หรือคา Longitude 
ในกรณีระบบพิกัดทางยีออ
เดซี 

yOrigin Real คาพิกัดทาง Y ของจุดมุมลางซาย บังคับ Northing หรือ Latitude  
pixelSpacingX Real ระยะหางทาง X ระหวางจุดภาพ บังคับ หนวยองศาทศนิยม หรือ

เมตร pixelSpacingY Real ระยะหางทาง Y ระหวางจุดภาพ บังคับ 
numberOfPixelX Integer จํานวนจุดภาพในแนวแกน X บังคับ  
numberOfPixelY Integer จํานวนจุดภาพในแนวแกน Y บังคับ  

 
รายละเอียดโครงสรางเนื้อหาของขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ สามารถนําเสนอในลักษณะ UML ไดดังรูป

ที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 เนื้อหาขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ แสดงดวย UML ในแบบ Class diagram 

  

RasterMap
+pixelID: Integer
+R-band: Integer
+G-band: Integer
+B-band: 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: IntegerGISTDA©จํานวนจุดจํานวนจุดA©2013 755 3333คา คา Easting Eastin ในกรณีคาพิกัด ในกรณีคาพิกัด 

UTM M หรือหรื คา Longitudongit
ในกรณีระบบพิกัดในกรณีระบ
เดซีเดซี

133
©220

3
จุดมุมลางซายดมุมลางซาย บังคับงคับ NorthN

©2©2©202020
©220

X ระหวางจุดระหวางจุดภาพภ บังคับังคับ ห©2©2©222©22งทาง Y ระหวางจุดระหวางจุ ภาพาพ บังคับังคั

A©2©2©2©2
านวนจุนจุดดภาพภาพในแนวแกนในแนวแกน XXA©©©©ภาพภาพในแนวแกนในแนวแกน YA©
DDDDA©

งสรางเน้ือหาของขอมูลภาพแผนที่ภูงสรางเน้ือหาของขอมูลภาพแผ

STD
STDRasterMap

ISTIST+pixelID: Inte
+R-band: Inte

-band: Inte
B-band: InISIS
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5.3 Feature Catalogue ของรายการขอมูลในชั้นขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 

รายละเอียดเนื้อหาของขอมูลภูมิศาสตรในชั้นขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ สามารถถูกอธิบายในลักษณะ
ของ feature catalogue ตามมาตรฐาน ISO19110 ไดดังนี้ 
 
Name: ช้ันขอมูลภาพแผนท่ีภมูิประเทศ 
Scope: แผนที่ฐาน 
Field of application: การอางอิงตําแหนงเพ่ือการสํารวจและการทําแผนท่ี 
Version Number: 1.0 (โครงการจัดทําขอกําหนดของมาตรฐานโครงสราง เน้ือหา ลักษณะเฉพาะ คุณภาพ

ของชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน 
Version Date: 5-ส.ค.-55 
Definition source: มาตรฐาน FGDS 
Definition Type:   
Producer:  
Functional Language: XML 
Feature Type  
Name: RasterMap 
Definition: ขอมูลจุดภาพของไฟลราสเตอรที่ใชบันทึกภาพแผนที่ภูมิประเทศ 
Code: FGDS06001 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: pixelID, R-band, G-band, B-band 
Feature Association Names:   
Subtype Of:  
Feature Attribute  
Name: pixelID 
Definition: คารหัสประจําจุดภาพ  
Code:   
Value Data Type: INTERGER 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute  
Name: R-band 
Definition: คาความสวางของคลื่นแสงสีแดง 
Code:   
Value Data Type: Real 
Value Measurement Unit: เมตร 
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: คา -9999 ใชสําหรับจุดภาพทีไ่มใชเนื้อขอมูลแผนท่ี 
Feature Attribute  
Name: G-band 
Definition: คาความสวางของคลื่นแสงสีเขียว 
Code:   

GISTDA©2013 3333
ภาพ

33133
0133
013

201
201

อรที่ใชบันทึกที่ใชบันทึกภาพแผนที่ภูมิประเทศภาพแผนที่ภูมิประเทศ

D, R-band, GG--band, Bband, B--bandband
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Value Data Type: Real 
Value Measurement Unit: เมตร 
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: คา -9999 ใชสําหรับจุดภาพทีไ่มใชเนื้อขอมูลแผนท่ี 
Feature Attribute  
Name: B-band 
Definition: คาความสวางของคลื่นแสงสีน้ําเงนิ 
Code:   
Value Data Type: Real 
Value Measurement Unit: เมตร 
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: คา -9999 ใชสําหรับจุดภาพทีไ่มใชเนื้อขอมูลแผนท่ี 
Feature Type  
Name: SpatialReferenceData 
Definition: ขอมูลอางอิงเชิงตําแหนงประกอบการใชงานขอมูล RasterMap 
Code:  
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: coordinateSystem, horizontalDatum, horizontalUnit, xOrigin, yOrigin, 

pixelSpacingX, pixelSpacingY, numberOfPixelsX, numberOfPixelsY 
Subtype Of:  
Feature Attribute  
Name: coordinateSystem 
Definition: รหัสระบบพิกัดอางอิง 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain:  1 =geodetic coordinate; 2 = UTM zone 47; 3 = UTM zone 48 
Feature Attribute  
Name: horizontalDatum 
Definition: พื้นหลักฐานทางราบ 
Code:   
Value Data Type:  Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain:  1 = WGS84; 2 = Indian 1975 
Feature Attribute  
Name: horizontalUnit 
Definition: หนวยของคาพิกัดทางราบ 
Code:   
Value Data Type:  CharacterString 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 

GISTDA©2013 
อมูล มูล RasterMapRasterMap

orizontalDatumntalDa , horizontalUnithorizontalUnit
pixelpixelSpacingYgY, nnumberOfumberOfPixelsPixe X

coordinateSystemcoordinateSystem
รหัสระบบพิกัดอางอิงรหัสระบบพิกัดอางอิง

Integerntege
urement Unit:ent Unit

Domain Type:Domain Typ 1 ("en
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Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: xOrigin 
Definition: คาพิกัดทาง X ของจุดมุมลางซาย 
Code:   
Value Data Type: REAL 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: yOrigin 
Definition: คาพิกัดทาง Y ของจุดมุมลางซาย 
Code:   
Value Data Type: REAL 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: pixelSpacingX 
Definition: ระยะหางระหวางจุดภาพทาง X 
Code:   
Value Data Type: REAL 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: pixelSpacingY 
Definition: ระยะหางระหวางจุดภาพทาง Y 
Code:   
Value Data Type: REAL 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: numberOfPixelsX 
Definition: จํานวนจุดภาพทาง X 
Code:   
Value Data Type: INTEGER 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: numberOfPixelsY 
Definition: จํานวนจุดภาพทาง Y 

GISTDA©2013 
ะหวางจุดะหวาง ภาพพทางท XX
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Code:   
Value Data Type: INTEGER 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   

 
 

6. ระบบพิกัดอางอิง (Coordinate Reference System)  
 
ขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศตามมาตรฐานฉบับนี้ จะตองมีคาพิกัดอางอิงกับพิกัดโลก (Geo-reference) 

ซ่ึงหมายความวาในไฟลขอมูลภาพแผนท่ีภูมิประเทศทุกไฟลจะตองมีขอมูลที่จําเปนตอการแปลงจากพิกัดภาพเปน
พิกัดภาคพ้ืนดินจัดเก็บไวดวย ขอมูลดังกลาวนี้จัดเก็บในรูปของ GeoTIFF tags และอยูในขอมูล metadata โดย
ขอมูลแผนที่ภาพภูมิประเทศจะใช ProjectedCSTypeGeoKey ตามมาตรฐาน GeoTIFF ในการกําหนดระบบ
พิกัด โดยบัญชีคา GeoKey จะถูกระบุไวใน section 6.3.3.1 ของมาตรฐาน GeoTIFF สําหรับระบบพิกัดฉาก 
(projected coordinate systems) ในมาตรฐานน้ีจะอนุญาตใหใชระบบพิกัดท่ีมีบัญชีรายชื่ออยูใน section 
6.3.3.1 ของมาตรฐาน GeoTIFF เทานัน้ 

ขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศเชิงจุดภาพจะถูกอางอิงตําแหนงโดยกําหนดคาละติจูด ลองจิจูดบริเวณจุดตัด
ของเสน graticule  ซึ่งรวมไปถึงบริเวณมุมของเสน neatline ดวย จํานวนจุด tick อยางนอยที่สุดที่จะตองใชทํา 
Georeference ของแผนท่ีแตละมาตราสวนควรใช 4-6 tick ขึน้อยูกับขนาดของแผนที่ และจุดอางอิงที่หาได  

ระบบอางอิงเชิงพ้ืนที่ (Spatial Reference System) ของขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทย
นั้น ใหใชเปน ระบบพิกัดอางอิง (Coordinate Reference System) โดยระบบพิกัดอางอิงแตละระบบจะ
ประกอบดวยองคประกอบ 2 สวนคือ  

- พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum) ซึ่งเปนพ้ืนผิวอางอิงที่ใชในการคํานวณงานรังวัด  
- รูปแบบระบบพิกัด ซึ่งเปนรายละเอียดของระบบการฉายแผนท่ี (Map projection) ที่ใช ระบบแกน

อางอิงคาพิกัด และรายละเอียดนิยามคาพิกัด   
การเลือกใชระบบพิกัดอางอิงจึงขึ้นกับพ้ืนหลักฐานฯ และรูปแบบของคาพิกัด และระบบพิกัดอางอิง

สําหรับชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทยทุกชั้นขอมูล รวมถึงชั้นขอมูลภาพแผนท่ีภูมิ
ประเทศนี้ สามารถเลือกกําหนดข้ึนจากพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี และรูปแบบระบบพิกัด ดังตอไปน้ี 

6.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum) 
พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) หรือพ้ืนหลักฐานแผนที่ ที่ใชอางอิงสําหรับชุดขอมูลภูมิ

สารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ประเทศไทย กําหนดใหเลือกใชได 2 พ้ืนหลักฐาน คือ WGS 84 และ พ้ืนหลักฐาน
อินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) 

1) WGS 84 เปนพ้ืนหลักฐานสากลท่ีจัดทําขึ้นโดย Defense Mapping Agency (DMA) หรือปจจุบันคือ  
National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใชเปนพ้ืนหลักฐานของ
ดาวเทียมระบบ GPS  เปนพื้นหลักฐานรูปทรงรีซ่ึงมีคาพารามิเตอรดังนี้ 

Ellipsoid : "WGS 84" 
Semi-major axis (a)   =  6378137.0 m. 
Flattening (f) =  1/298.257223563  

GISTDA©2013 (GGeoe -referenceerence) )
ารแปลงจากพิกัดภาพเปนจากพิกัดภาพเปน

ละอยูในขอมูล ะอยูในขอมูล metadata tada โดย
ฐาน GeoTIFF eo ในการกําหนดระบในการกําหนดร

าตรฐานตรฐาน GeoTIFF GeoTIFF สําหรับระบบหรับ
าตใหใชระบบพิกัดที่มีบัญชีรายชื่ออใหใชระบบพิกัดท่ีมีบัญชีรายชื่อ

กอางอิงตําแหนงโดยกําหนดคาละติจอิงตําแหนงโดยกําหนดคาละติ
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atial Reference System)tial Reference System) ของขอข
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อางอิงคาพิกัด และรายละเอีอางอิงคาพิกัด และร

การเลือกใชระบบพิกัดอาการเลือกใชระบบพิกัดอ
สําหรับชุดขอมูลภูมิสารสนเทสําหรับชุดขอมูลภูมิสาร
ประเทศเทศนี้น สามารถสามารถเลือกเลือ

6.1 6 1 พื้นหลักฐพื้นหลัก
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EPSG : 4326 
2) พ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) เปนพ้ืนหลักฐานทองถิ่นของประเทศไทย ที่จัดทําโดย

การทํางานรังวัดภาคพ้ืนดินดวยวิธีขายสามเหล่ียมและงานวงรอบ  เปนพ้ืนหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมี
คาพารามิเตอรดังนี้ 

SPHEROID : "Everest 1830 (1937 Adjustment)" 
Semi-major axis (a)   =  6377276.345 m. 
Flattening (f)  =  1/300.8017  
EPSG : 4240 

และการแปลงคาพิกัดระหวางพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ใหใชสมการ
ตอไปน้ี  

8.294
9.837
5.204

841975 WGSIndian
z
y
x

z
y
x

  หนวยเปนเมตร 

โดยที่คาพิกัดฉาก (x, y, z) เปนคาพิกัดในรูปแบบระบบพิกัดฉากยึดติดโลก อธิบายไวในหัวขอตอไป 
 
อนึ่ง สมการแปลงคาพิกัดระหวางพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ขางตน 

กําหนดใหสําหรับใชในการแปลงคาพิกัดที่ยังมิไดผานการแปลงพ้ืนหลักฐานดวยวิธีการหรือสมการอ่ืนมาแลว
เทานั้น หากคาพิกัดไดผานการแปลงพ้ืนหลักฐานมาดวยวิธีการหรือสมการแบบอ่ืนมา ก็จะตองทําการแปลง
กลับไปท่ีพ้ืนหลักฐานต้ังตนดวยวิธีการหรือสมการแบบเดิมกอน 

6.2 รูปแบบระบบพิกัด 

รูปแบบระบบพิกัดที่ใชอางอิงในการบอกตําแหนงพิกัดของขอมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ใหเลือกใชได 3 รูปแบบ คือ พิกัดฉากยึดติดโลก (Earth-fixed coordinates) พิกัดทางยีออเดซีหรือระบบพิกัด
รูปทรงรี (Geodetic or Ellipsoidal coordinates) และพิกัดแผนที่ UTM (UTM map coordinates)  

 
1) ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก เปนกรอบของแกนพิกัดฉาก ที่ผูกติดอยูกับพ้ืนผิวโลก 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 ตั้งฉากกับ
แกน x และแกน z ทําใหเกิดเปนระบบพิกัดมือขวา 

2) ระบบพิกัดทางยีออเดซี บอกคาพิกัดเปน ( , , h) ระบบน้ีใชรูปทรงรีที่เปนตัวแทนสัณฐานของ
โลกและเปนพื้นผิวอางอิงในการคํานวณ ดังนั้นรูปทรงรีนี้คือสวนหนึ่งของพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซีใน
ขอ 6.1 ขางบนนั่นเอง มุมที่เสนตั้งฉากกับพื้นผิวรูปทรงรีที่จุดใด ๆ P กระทํากับระนาบศูนยสูตรคือคา
ละติจูด  ของจุด P  มุมระหวางระนาบเมอริเดียนที่ผาน P กับระนาบเมอริเดียนกรีนิช คือคา
ลองจิจูด  ของจุด P สวนระยะตามแนวเสนตั้งฉากจากจุด P จนถึงพ้ืนผิวรูปทรงรี คือ ความสูง
เหนือรูปทรงรี h    
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หนวยเปนเมตรยเปนเมตร

บพิกัดฉากากยึดติดโลกยึดติดโล อธิบายไวในหบายไวใน

ฐาน WGSWG 84 8 กับพ้ืนหลักฐานอินกับพ้ืนหลักฐานอิน
งมิไดผานการแปลงพ้ืนหลักฐานดวมิไดผานการแปลงพ้ืนหลักฐานดว

้นหลักฐานมาดวยวิธีการหรือสมกฐานมาดวยวิธีการหรือสมก
การหรือสมการแบบเดิมกอนการหรือสมการแบบเดิมกอน

ะบบพิกัดที่ใชอางอิงในการบอกตําะบบพิกัดที่ใชอางอิงในการบอก
ด 3 รูปแบบ คือ พิกัดฉากยึดติดโล 3 รูปแบบ คือ พิกัดฉากยึดติดโล

งรร ((GGeodetic or eodet Ellipsoidal copsoid

1)1) ระบบพิกัดระบบพิกัดฉาก ึ
ยึดติดโลกยึดติดโลก
โลก
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3) ระบบพิกัดแผนที่ UTM – UTM เปนตัวยอของ Universal Transverse Mercator เปนวิธีการฉาย
แผนท่ี (map projection) บอกคาพิกัดแผนที่เปน (N, E) คา N คือระยะเหนือ (northing) และ คา 

E คือระยะตะวันออก (easting) คาท้ังสองคือพิกัดตําแหนงทางราบคํานวณมาจากคา ( , ) ของคา
พิกัดทางยีออเดซี 

6.3 ความสูง  
ระบบอางอิงคาความสูงของขอมูลภูมิสารสนเทศมี 3 ระบบ คือ คาระดับ (Elevation) ความสูงออรโท

เมตริก (Orthometric height) และความสูงเหนือทรงรี (Ellipsoidal height) ซึ่งสามารถเลือกใชไดกับชุดขอมูล
ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทย ตามความเหมาะสม แตตองอธิบายระบบอางอิงคาความสูงที่ใชไว
ในคําอธิบายขอมูล (Metadata) ของชุดขอมูลนั้นใหชัดเจน 

1) คาระดับ (Elevation) เปนความสูงที่ใชอยูโดยทั่วไปในงานรังวัด เปนความสูงเหนือระดับทะเลปาน
กลาง (Mean Sea Level, MSL)  อาจใชเปนตัวแทนของความสูงเหนือยีออยด H หรือความสูงออร
โทเมตริกได หากระดับทะเลปานกลางท่ีสรางข้ึนมาเปนตัวแทนของยีออยดอยางถูกตอง  

2) ความสูงออรโทเมตริก (Orthometric height) เปนความสูงวัดจากผิวยีออยด ณ จุดใด ๆ 
3) ความสูงเหนือทรงรี (Ellipsoidal height) เปนความสูงวัดจากผิวพ้ืนทรงรีที่ใชเปนหลักฐานทางยีออ

เดซี ณ จุดใด ๆ 
 
ในการคํานวณคาพิกัดท่ีใชรูปทรงรีเปนพื้นผิวอางอิงไดคาพิกัดตําแหนงทางราบเปนละติจูดและลองจิจูดทาง

ยีออเดซี ( , ) และมีความสูงของจุดนั้นเปนความสูงเหนือรูปทรงรี h  ความสัมพันธระหวางความสูงออรโท
เมตริกและความสูงเหนือทรงรี คือ     
 

        h = H + N      
 

คา N  ในสมการขางบนเรียกวา  ความสูงยีออยด (Geoidal height)  คาความสูงยีออยดนี้คํานวณไดจาก
รูปจําลองยีออยด เชน EGM2008  

รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบพิกัดอางอิงขางตน มีอธิบายเพ่ิมเติมไวในเอกสารมาตรฐานขอมูล 
FGDS ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 

 
 

7. ขอกําหนดดานคุณภาพขอมูล (Data quality) 

7.1 ขอกําหนดความถูกตองเชิงตําแหนง 
โดยทั่วไปขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศควรที่จะรักษาความถูกตองทางราบของแผนท่ีตนฉบับไว สําหรับ

แผนที่ภูมิประเทศมาตรฐานความถูกตองท่ีกลาวมาขางตน จะใชเพียงบริเวณสวนที่อยูใน neatline ของตนฉบับ
เทานั้น (ยกเวนแผนที่สวนแทรก)  

ความละเอียดถูกตองของขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ จะถูกตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบกับจุดตัดของ
เสนกริด หรือ grid ticks ซึ่งถูกใชเปนจุดควบคุมในการปรับแกตําแหนง โดยความคลาดเคลื่อนเฉล่ียจะตองไมเกิน 
4 pixels และความคลาดเคล่ือนมากที่สุดจะตองไมเกิน 8 pixels (ตามมาตรฐาน DRG ของ USGS)  

สังเกตวาการเปรียบเทียบน้ีเปนการเปรียบเทียบกับตําแหนงของมุมที่เปนจริงตามทฤษฎี ไมใชตําแหนง
ของแผนที่ตนฉบับ เสนกริดของแผนท่ีที่พิมพมาแลวมักมีความคลาดเคล่ือนเล็กนอย จากการพิมพของกระบวนการ
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คาความสูงที่ใชไวาความสูงที่ใชไว

วามสูงเหนือระดับทะเลปานวามสูงเหนือระดับทะเลปาน
เหนือยีออยนือยีออยดด H H หรือความสูงออรวามสูง

นของยีออยดอยางถูกตอง นของยีออยดอยางถูกตอ
ามสูงวัดจากผิวยีออยด ณ จุดใด ๆวัดจากผิวยีออยด ณ จุดใด

วามสูงวัดจากผิวพ้ืนทรวามสูงวัดจากผิวพ้ืนท งรีที่ใชเปนหที่ใชเปนห

นพื้นผิวอางอิงไดคาพิกัดตําแหนงทางนผิวอางอิงไดคาพิกัดตําแหนง

จุดนั้นเปนความสูงเหนือรูปทรงรี ความสูงเหนือรูปทรงรี 
คือ    อ    

ในสมการขางบนเรียกวา  ความสูงนสมการขางบนเรียกวา  ความสู
งยีออยด เชน งยออยด เ EGM2008M200
รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ีย

FGDS FGD ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผชั้นขอมูลหมุดหลัก

77. ขอกําหนขอกําหน

7.17.1
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ผลิต ซึ่งขอผิดพลาดลักษณะน้ีควรท่ีจะถูกแกไขในขอมูลแผนท่ีภูมิประเทศเชิงจุดภาพ หากพบวาขอมูลภาพแผนที่
ภูมิประเทศที่ผลิตไมเขากับเกณฑมาตรฐานความละเอียดถูกตองเชิงตําแหนงที่กําหนดนี้ควรมีการแกไขหากมีเวลา
และเครื่องมือเพียงพอ 

การอางอิงพิกัดโลกของขอมูลภาพแผนท่ีภูมิประเทศ จะตองถูกตรวจสอบโดยใชโปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร นอกเหนือจากโปรแกรมท่ีใชในการผลิตขอมูลภาพ ซึ่งบางครั้งอาจมีการตรวจพบการอางอิงพิกัดโลกผิด
ตําแหนง สําหรับขอผิดพลาดในกรณีนี้มีความสําคัญสูงสุดที่จะตองไดรับการแกไขเปนอันดับแรก 

7.2 ขอกําหนดความครบถวนของขอมูล 
ความสมบูรณของขอมูลภาพอาจตรวจสอบดวยสายตาในแตละระวาง โดยใหตรวจสอบวาขอมูลขาด

หายไปหรือไม ชองวางและสีที่ปรากฏ รวมถึงสิ่งผิดปกติอ่ืนๆ โดยทั่วไปจะไมกําหนดมาตรฐานทางปริมาณในการ
ตรวจสอบคุณภาพของภาพที่ชัดเจน หากแตในที่นี้จะเปนเพียงขอแนะนํากวางๆใหนําไปปฏิบัติเทานั้น โดยความ
ครบถวนของขอมูลภาพแผนท่ีภูมิประเทศแบงตามลักษณะวิธีการผลิตไดดังนี้ 

7.2.1 ขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศที่ผลิตจากการกราดแผนที่กระดาษ 

คําแนะนําเก่ียวกับขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศที่ผลิตโดยใชการใชการกราดขอมูลแผนท่ีกระดาษ 
หรือวัสดุการพิมพใดๆ มีดังนี้ 

(1) การรักษาสีของแผนท่ีมีความสําคัญระดับปานกลาง โดยมีความตองการใหเสนตางๆมีสีที่
คลายกับแผนที่ตนฉบับ อยางไรก็ตามไมจําเปนนักที่ตองรักษาสภาพของเสนใหตอเนื่องหรือไมใหขาดตอน  

(2) ความถูกตองของสีฉากหลังมีความจําเปนในระดับปานกลาง ซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับการ
ประยุกตใชทางระบบ GIS ที่ตองการทําใหฉากหลังโปรงใสได  

(3) ความถูกตองของพ้ืนที่ที่มีสี เชนพื้นที่ปาไม เมือง แหลงน้ํา มีความจําเปนในระดับต่ํา  

7.2.2 ขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศที่ไดจากกระบวนการประกอบระวางแผนที่เชิงเลข 
เมื่อมีการผลิตหรือแกไขแผนท่ีขึ้นมาใหมดวยการทําแผนท่ีแบบอัตโนมัติ หรือการทําแผนท่ี

เชิงเลข ผลผลิตที่ไดจากการประกอบระวางแผนท่ีจะมีความคมชัดมากกวาการกราดขอมูลแผนท่ีกระดาษ 
ดังนั้นขอมูลภาพที่ไดควรที่จะมีลักษณะดังนี้ 

(1) ไมมีลายเสนที่ขาดหายหรือมีสีที่ผิดเพ้ียนอยางสิ้นเชิง 
(2) ตองไมมีการใชสกรีนจากการพิมพ พ้ืนที่ที่เปนสีทึบควรท่ีจะเปนสีตามรูปแบบ (uniform 

color) 

7.3 ขอกําหนดความถูกตองของขอมูลลักษณะประจํา (Attribute Data) 

ความถูกตองขอมูลลักษณะประจําของขอมูลภาพแผนท่ีภูมิประเทศไดแก คาจุดภาพของแผนท่ีจําเปน
จะตองนําเสนอคาท่ีถูกตอง โดยเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพของขอมูลภาพ ดังนั้นจึงควรมีคุณภาพของขอมูลดังตอไปนี้: 

(1) รักษาขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่นําเสนออยูบนแผนท่ีลายเสนเปนสิ่งแรกท่ีตองคํานึงถึง เชน เสนที่ตอเนื่องใน
แผนที่จะตองไมขาดตอนในการนําเสนอบนขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ การขาดหายไปหรือขาดตอนของลายเสน
ในขอมูลภาพไมสามารถเปนที่ยอมรับไดในการผลิตขอมูลที่มีคุณภาพ 

(2) รักษาขอมูลตัวอักษรท่ีปรากฏบนแผนที่ ตัวอยางเชน ตัวอักษรท่ีปรากฏบนภาพแผนท่ีภูมิประเทศตอง
สามารถอานไดอยางชัดเจน นอกจากน้ีขอมูลตัวอักษรในขอบระวางของแผนท่ี ยังมีความสําคัญเชนกันแตนอยกวา

GISTDA©2013 อบวาขอมูลขาดอบวาขอมูลขาด
านทางปริมาณในการางปริมาณในกา

าไปปฏิบัติเทานั้น โดยความไปปฏิบัติเทานั้น โดยความ

ที่กระดาษกระดาษ
ศท่ีผลิตโดยใชการใชการกราดขอมูลที่ผลิตโดยใชการใชการกราดขอมูล

มสําคัญระดับปานกลาง โดยมีความญระดับปานกลาง โดยมีความ
มจําเปนนักที่ตองรักษาสภาพของเสมจําเปนนักที่ตองรักษาสภาพของเ

งสีฉากหลังมีความจําเปนในระดับปหลังมีความจําเปนในระดับป
ที่ตองการทําใหฉากหลังโปรงใสได ที่ตองการทําใหฉากหลังโปรงใส

กตองของตองของพ้ืนที่ที่มีสี เชนพื้นที่ปาไมพ้ืนที่ที่มีสี เชนพื้น

มูลมูลภาพภาพแผนที่ภูมิประเทศที่ไดจากกแผนที่ภูมิประเทศที่ไดจาก
เมื่อมีการผลิตหรือแกไขแผนเมื่อมีการผลิตหรือแกไขแผน

เชิงเลข ผลผลิตที่ไดจากการประกเชิงเลข ผลผลิตที่ไดจากการประ
ดังนั้นขอมูลภาพที่ไดควรที่จดังนั้นขอมูลภาพที่ไดควรที

(1) ไมมีลายเไมมี
(2) (2) 

colorcol )

7.3 7.3 ขอข
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ตัวอักษรที่อยูในเนื้อแผนที่ ซึ่งอาจยากท่ีจะรักษาคุณภาพของขอมูลในสวนนี้ไวจากกระบวนการกําหนดคาพิกัด
ใหกับขอมูลภาพ อยางไรก็ตามขอมูลบริเวณขอบระวางควรท่ีจะสามารถอานไดดวย 

7.4 ขอกําหนดความสอดคลองทางตรรกะของขอมูล 

ไมมี 

7.5 ขอกําหนดความถูกตองของขอมูลเชิงเวลา 
ไมมี 
 
 

8. การสงมอบผลิตภัณฑขอมูล (Data product delivery) 

8.1 รูปแบบของขอมูล (File Formats) 

ในการสงมอบขอมูลภาพแผนท่ีภูมิประเทศจะประกอบดวย 2 ไฟล คือ ไฟลขอมูลทางกายภาพ (image 
file) และไฟลขอมูลที่ใชอธิบายขอมูล (metadata file) โดยรูปแบบในการจัดเก็บจะใชมาตรฐาน Tagged Image 
File Format (TIFF) 6.0 อยางไรก็ตามผูผลิตขอมูลอาจจัดทํา world file (.tfw) เพ่ิมขึ้นมาสําหรับในการสงมอบ
ขอมูลไดแตไมไดเปนการบังคับ (optional) 
   จากขอกําหนดท่ีระบุใหแผนที่ภูมิประเทศตามมาตรฐานฉบับนี้ใชรูปแบบ TIFF version 6.0 ในการ
จัดเก็บขอมูล ทําใหมีขอกําหนดในรายละเอียดตามมาตรฐาน ดังนี้: 

(1) แผนที่ภูมิประเทศจะตองจัดเก็บในแบบ 8-bit palette-color image  
(2) ขนาดของ Xresolution (282.d, 11a.h) และ Yresolution (283.d,11b.h) ที่อยูใน TIFF tags 

จะตองเทากันในแตละจุดภาพ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาจุดภาพมีลักษณะเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส และจะตองมีคา
ความละเอียดของผลลัพธที่ถูกตอง   

(3) แมวามาตรฐานของ TIFF จะรองรับแบบขอมูลถึง 5 แบบ แตสําหรับขอมูลภาพแผนท่ีภูมิประเทศ
จะตองใชแบบของขอมูลในลักษณะ PackBits compression (run length encoding)  

(4) สีของแผนท่ีเปนไปตามขอกําหนดท่ีระบุไว 

8.2 หนวยของการสงมอบ (units of delivery)  

ขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศตามมาตรฐานนี้กําหนดใหสงมอบตามหมายเลขระวางมาตรฐานของแผนที่ 
ตัวอยางเชน ขนาด 15’ X 15’ สําหรับแผนที่มาตราสวน 1:50,000 และขนาด 1 องศา X 1.5 องศา สําหรับแผนที่
มาตราสวน 1:250,000  โดยขนาดของไฟลที่สงมอบจะมีขนาดประมาณ 50-100 Mb. 
 
 

9. ขอกําหนดดานคําอธิบายขอมูล (Metadata) 
 
ขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศจะตองมีการจัดทําคําอธิบายขอมูล (Metadata) โดยใน Metadata เหลานั้น 

จะตองมีรายการคําอธิบายขอมูลหลัก (Core metadata elements) ตามท่ีไดระบุไวในมาตรฐาน ISO19115 เปน
อยางนอย Metadata สําหรับชุดขอมูล FGDS ใหจัดทําในรูปแบบฟอรแมตและวิธีการเขารหัสขอมูล ตาม
มาตรฐาน ISO19139 

GISTDA©2013 
2 ไฟล คือ ไฟลขอมูลทางกายภาไฟล คือ ไฟลขอมูลทางกา

ปแบบในการจัดเก็บจะใชมาตรฐาน แบบในการจัดเก็บจะใชมาตรฐาน 
จัดทํา ทํา worldworld filele ((.tfw) w) เพ่ิมขึ้นมาเพ่ิมขึ้นม

ะเทศตามมาตรฐานฉบับนี้ใชรูปแบบ ทศตามมาตรฐานฉบับนี้ใชรูปแ
ะเอียดตามมาตรฐานมมาตรฐาน ดังนี้ดังนี้::

ตองจัดเก็บในแบบ ตองจัดเก็บในแบบ 88--bit palettebit palette
olution (282.d, 11a.h) lution (282.d, 11a.h) และ Yr

ะจุดภาพ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาจจุดภาพ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดว
องผลลัพธที่ถูกตอง งผลลัพธที่ถู

) ) แมวามาตรฐานของ แมวามาตรฐานของ TIFF จะรองจะรอง
องใชแบบของขอมูลในลักษณะใชแบบของขอมูลในลักษณะ Pa

(4) (4) สีของแผนท่ีเปนไปตาสีของแผนท่ีเปนไปตา

8.2 หนวยของการสงมหนวยของการสงม
ขอมูลภาขอมู

ตัวอยางเชอยา
มาตรมาต
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คําอธิบายขอมูล (metadata) สําหรับขอมูล FGDS ชั้นขอมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ  ใหเปนไปตาม
มาตรฐาน ISO19115 โดยตองมีรายการ Metadata ครบตามรายการ core metadata ที่กําหนดในมาตรฐาน 
ISO19115 และ ISO19115-2 ตามรายการท่ี 1-23 ในตารางที่ 7 นอกจากนั้นจะตองมีรายการ metadata ที่
อธิบายเน้ือหาของชุดขอมูล (data content) และคุณภาพของชุดขอมูล (data quality) ตามตารางที่ 8 และ 9 
ดวย 

 
ตารางท่ี 7 รายการ Metadata ของชุดขอมูล FGDS 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดขอมูล/คาโดเมน 

1 Dataset title  ชื่อชุดขอมูล Mandatory Free Text 
2 Dataset reference date วันที่อางอิงของชุดขอมูล Mandatory Date 
3 Dataset responsible 

party 
ผูรับผิดชอบชุดขอมูล Optional CI_ResponsibleParty 

4 Geographic location of 
the dataset (by four 
coordinates or by 
geographic identifier)  

พ้ืนที่ครอบคลุมของขอมูล (โดย
คาพิกัดมุมลางซาย และคาพิกัด
มุมบนขวาของพ้ืนที่ครอบคลุม) 

Conditional EX_GeographicExtent 

5 Dataset language ภาษาของชุดขอมูล Mandatory Char (ISO 639-2) 
6 Dataset character set รหัสอักษรของชุดขอมูล Conditional MD_CharacterSetCode 
7 Dataset topic category ประเภทหัวขอของชุดขอมูล Mandatory MD_TopicCategoryCo

de 
8 Scale of the dataset มาตราสวนชุดขอมูล Optional MD_Resolution 
9 Abstract describing the 

dataset 
บทคัดยอซึ่งอธิบายชุดขอมูล Mandatory Char (Free text) 

10 Dataset format name ชื่อฟอรแมตของชุดขอมูล Optional Char (Free text) 
11 Dataset format version เวอรชั่นของฟอรแมตของชุด

ขอมูล 
Optional Char (Free text) 

12 Additional extent 
information (vertical 
and temporal) 

ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอบเขต
ของขอมูล (ทางด่ิง ทางเวลา) 

Optional EX_TemporalExtent 
และ/หรือ 
EX_VerticalExtent

13 Spatial representation 
type 

ชนิดการบันทึกขอมูลเชิงพ้ืนที่ Optional MD_SpatialRepresen-
tationTypeCode 

14 Reference system ระบบอางอิง (ระบบพิกัดอางอิง) Optional MD_ReferenceSystem 
15 Lineage statement ขอความบอกความเปนมาและ

กระบวนการจัดทําขอมูล 
Optional Char (Free text) 

16 On-line resource URL ที่เชื่อมโยงไปสูขอมูล Optional Char (Free text) 
17 Metadata file identifier รหัสหมายเลข metadata Optional Char (Free text) 
18 Metadata standard 

name 
ชื่อมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 
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ตารางท่ี 7 รายการ Metadata ของชุดขอมูล FGDS 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดขอมูล/คาโดเมน 

19 Metadata standard 
version 

เวอรชั่นมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 

20 Metadata language ภาษาขอมูลใน metadata Conditional Char (ISO 639-2) 
21 Metadata character set รหัสตัวอักษรของขอมูลใน 

metadata 
Conditional MD_CharacterSetCode 

22 Metadata point of 
contact 

การติดตอเกี่ยวกับ metadata Mandatory CI_ResponsibleParty 

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
ไดหลายคาสําหรับ scope และ 
quality element ที่แตกตาง
กัน) 

Mandatory DQ_DataQuality (ดู
รายละเอียดดานลาง) 

 
ตารางท่ี 8 รายการ metadata สําหรับอธิบายเนื้อหาขอมูล (MD_ContentInformation) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดขอมูล 

1 MD_FeatureCatalogue 
Description 

ขอมูลอธิบายสารบัญแฟม
ของรูปลักษณ (กรณีขอมูล
แบบเวคเตอร) 

Conditional รายการที่ 1.1 ถึง 1.5 

1.1 complianceCode [0..1]  รหัสที่บอกถึงการไดตาม 
ISO19110 ของสารบัญแฟม
ฯ 

Optional Boolean 

1.2 language [0..*] ภาษาท่ีใชในสารบัญแฟมฯ Optional CharacterString
1.3 includeWithDataset รหัสที่บอกวาสารบัญแฟมฯ 

ไดถูกใสรวมไวในชุดขอมูล 
Mandatory Boolean 

1.4 featureTypes [0..*] รายการรูปลักษณขอมูลใน
สารบัญแฟมฯ ที่ปรากฎใน
ชุดขอมูล 

Optional GenericName 

1.5 featureCatalogueCitation 
[1..*] 

ขอมูลอางอิงของสารบัญ
แฟมฯ ภายนอก 

Mandatory CI_Citation 
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ตารางท่ี 9 รายการ metadata สําหรับอธิบายคุณภาพขอมูล (DQ_DataQuality) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดขอมูล 

1 Data Quality Scope  ขอบเขตของคุณภาพ Mandatory DQ_Scope 
2 DQ_Element [0..*] องคประกอบคุณภาพขอมูล 

( ร า ย ง า น ไ ด ห ล า ย
องคประกอบฯ) 

Mandatory รายการที่ 2.1 – 2.7 

2.1 nameOfMeasure [0..*] ชื่อตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล Optional Char (Free text) 
2.2 measuredIdentification [0..1] ขอมูลบงชี้ตัวชี้วัดฯ Optional MD_Identifier 
2.3 measureDescription [0..1] คําอธิบายตัวชี้วัดฯ Optional Char (Free text) 
2.4 evaluationMethodType [0..1] ชนิดของวิ ธี การประเ มิน

คุณภาพขอมูล 
Optional DQ_Evaluation 

MethodTypeCode 
2.5 evaluationProcedure [0..1] ก ร ะ บ ว น ก า ร ป ร ะ เ มิ น

คุณภาพฯ 
Optional CI_Citation 

2.6 dateTime [0..*] วันที่ของคุณภาพขอมูล Optional DateTime 
2.7 result [1..2] ผลการประ เ มินคุณภาพ

ขอมูล 
Mandatory DQ_Result 

 
อนึ่ง Metadata สําหรับชุดขอมูล FGDS ใหจัดทําในรูปแบบฟอรแมตและวิธีการเขารหัสขอมูล ตาม

มาตรฐาน ISO19139 
 

10. การสํารวจนําเขาขอมูล (Data capture) 

10.1 การนําเขาขอมูลที่ไดจากแผนที่กระดาษ (Scanned map) 

ขั้นตอนการผลิต  เครื่องมือและอุปกรณ ฮารดแวร และซอฟแวรที่ใชในการรวบรวม และผลิตแผนที่ภูมิ
ประเทศ แตกตางกันไปข้ึนอยูกับระบบที่ใช อยางไรก็ตามโดยท่ัวไปแลว ขั้นตอนการผลิตจะมีขั้นตอนการผลิตที่
คลายคลึงกันในแผนที่แตละประเภท ดังตอไปน้ี 

1) การผลิตแผนท่ีภูมิประเทศเริ่มจากกราดขอมูลแผนท่ีภูมิประเทศท่ีเปนกระดาษ โดยใชเครื่องกราดภาพที่มี
ความละเอียดสูง (high resolution scanner) ที่ความละเอียด 250 ถึง 1,000 dpi ดังรายละเอียด
ขอกําหนดในข้ันตอนการกราดแผนท่ีดังนี้  

คุณภาพในการกราดภาพเพ่ือนําเขาขอมูลแผนที่ภูมิประเทศ เพ่ือใหไดผลลัพธที่มีคุณภาพสูง และมี
ขนาดไฟลที่เหมาะสม ในมาตรฐานฉบับนี้แนะนําใหใชความละเอียดในการกราดขอมูลดังตารางท่ี 
10 ดานลาง 

ตนฉบับแผนท่ีที่ใชในการกราดหากเปนไปไดควรใชแผนที่กระดาษท่ีใหมไมมีรอยยับ  

การกราดขอมูลควรดําเนินการกราดเปนผืนเดียวกันในครั้งเดียว อยางไรก็ตามหากแผนท่ีมีขนาด
ใหญกวาเครื่องกราดขอมูลสามารถใหใชการกราดเปนสวนๆแลวนํามาตอภาพภายหลังได  ทั้งนี้
เครื่องกราดควรไดรับการบํารุงรักษาอยูเสมอเพ่ือใหสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพได 
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ล FGDS DS ใหจัดทําในรูปแบบใหจัดทําในรูปแบบฟอรฟอ

าขอมูล าขอมูล (Data capture)(Data capture)

ขาขอมูลที่ไดจากแผนที่กระดาษขอมูลที่ไดจากแผนที่กระดาษ
ขั้นตอนการผลิต  เครื่องมือและอุปขั้นตอนการผลิต  เครื่องมือและอุ

ะเทศศ แตกตางกันไปข้ึนอยูกับระบแตกตางกันไปข้ึนอยูกับร
คลายคลายคลึงลึงกันในแผนที่แตละประกันในแผนที่แต

1) 1) การผลิตการผลิตแผนท่ีภูมิแผนท่ีภู
ความละเอีควา
ขอกําขอกํ
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ตารางท่ี 10 ขอกําหนดความละเอียดของการกราดแผนท่ีภูมิประเทศ 
มาตราสวน ความละเอียดในการกราดขอมูล ขนาดจุดภาพบนภาคพ้ืนดิน (เมตร) 

(Ground resolution) Micron dpi 
1:4,000 50 505 0.2 
1:10,000 50 505 0.5 
1:25,000 100 254 2.48 
1:50,000 100 254 4.97 
1:250,000 100 254 24.85 

 
2) การผลิตแผนที่ภูมิประเทศตามมาตรฐานน้ี หากเปนไปไดควรมีการเอา screen ออก (descreening) และ

ทํา color quantization เพ่ือที่จะลดจํานวนสีซึ่งไดจากการกราดขอมูล 
3) ไฟลที่ไดนี้จะผานการแปลง (transformed) และกําหนดคาพิกัด (georeferenced) โดยใชระบบพิกัด

ภูมิศาสตร หรือ UTM โดยใชจุดอางอิง 4 จุด (15 minute grid ticks) เปนอยางนอย 
4) ความละเอียดของผลลัพธ (output) สําหรับแผนท่ีภูมิประเทศตามมาตรฐานน้ีใหใชตามขนาดจุดภาพบน

ภาคพ้ืนดิน ที่ระบุไวในตารางท่ี 10 
5) ไฟลภาพจะถูกแปลงรูปแบบเปน TIFF (version 6.0) และลดขนาดโดยการบีบอัดขอมูลแบบ run length 

encoded PackBit compression (type 32773) 
6) ตารางสี (color palette) ของแผนท่ีภูมิประเทศที่ถูกบีบอัดจะถูกทําใหเปนมาตรฐานดวยการแทนที่คาสี 

RGB เดิม โดยการรวมคาสี RGB ที่เปนมาตรฐาน จํานวน 256 สี (8 bit) 
7) สรางไฟล metadata สําหรับแผนที่ภูมิประเทศ 
8) กอนที่จะสงตอไปแผนท่ีภูมิประเทศจะตองผานขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพดังตอไปน้ี: 

8.1) คาของดัชนีสีในแตละแผนที่ภูมิประเทศจะตองถูกตรวจสอบเพ่ือยืนยันวา การรวมสี RGB นั้น จะ
สอดคลองกับตารางสีมาตรฐาน 

8.2) ไฟลแผนที่ภูมิประเทศท้ังหมด จะถูกตรวจสอบดวยสายตาเพ่ือประกันวา ตําแหนงทางภูมิศาสตร
นั้นลงกับที่แผนที่ปกติแสดงไว 

8.3) แผนที่ภูมิประเทศจะถูกสุมเลือกขึ้นมาตรวจสอบเพ่ือประกันวาขอมูลในไฟล metadata นั้น 
สอดคลองกับขอมูลทายระวาง (map collar) เพ่ือใหขอมูลที่ถูกตองกับไฟลภาพ 

8.4) แผนที่ภูมิประเทศจะถูกสุมเลือกขึ้นมาตรวจสอบในดานความถูกตองทางดานตําแหนงโดย
เปรียบเทียบกับคา latitude และ longitude ซึ่งจะสอดคลองกับจุดตัดของ tick ในภาพแผนที่
ภูมิประเทศ 

10.2 การนําเขาขอมูลจากกระบวนการผลิตแผนที่ (Cartographic process) 

1) ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของรูปลักษณ (feature) และรายละเอียดตาง ๆ ของแผนท่ีภูมิประเทศท่ี
จะสงออกใหเรียบรอย 

2) สงออก (export) เปนไฟลภาพท่ีมีความละเอียดไมนอยกวา 250 dpi โดยรูปแบบที่สงออกควรรักษา
ลักษณะเฉพาะของไฟลตนฉบับเอาไวอยางครบถวนทั้งในแงของสี ความชัดเจน และความสมบูรณของ
ลายเสนที่ปรากฏบนแผนท่ี 

3) ไฟลที่ไดจากการสงออกจะผานการแปลง (transformed) และกําหนดคาพิกัด (georeferenced) โดยใช
ระบบพิกัดภูมิศาสตร หรือ UTM โดยใชจุดอางอิง 4 จุด (15 minute grid ticks) เปนอยางนอย 

GISTDA©2013 3333ก (descreening) escree และ
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แผนที่ภูมิปรแผนที่ภูมิป ะเทศจะตองผานขั้นตอนะตองผานขั้
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สอดคลองกับตารางสีมาตรฐานสอดคลองกับตารางสีมาตรฐาน

8.2)8.2) ไฟลไฟ แผนที่ภูมิประเทศที่ภูมิป ทั้งหั้
นั้นลงกับที่แผนที่ปกนั้นลงกับที่แผนที่
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มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ช้ันขอมูลภาพแผนที่ภมูิประเทศ 11-19 

Draft 3.4 – 14 ก.พ. 2556 โครงการศึกษาจดัทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS 

4) ความละเอียดของผลลัพธ (output) ความละเอียดของผลลัพธ (output) สําหรับแผนท่ีภูมิประเทศตาม
มาตรฐานน้ีใหใชตามขนาดจุดภาพบนภาคพ้ืนดิน ใน ตารางที่ 10 

5) ไฟลภาพจะถูกแปลงรูปแบบเปน TIFF (version 6.0) และมีการอางอิงพิกัดโลกโดยใชมาตรฐาน GeoTIFF 
พรอมทั้งลดขนาดโดยการบีบอัดขอมูลแบบ run length encoded PackBit compression (type 
32773) 

6) ตารางสี (color palette) ของแผนท่ีภูมิประเทศที่ถูกบีบอัดจะถูกทําใหเปนมาตรฐานดวยการแทนที่คาสี 
RGB เดิม โดยการรวมคาสี RGB ที่เปนมาตรฐาน จํานวน 256 สี (8 bit) 

7) สรางไฟล metadata สําหรับแผนที่ภูมิประเทศ 
8) ทําการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตดังตอไปน้ี 

8.1) ไฟลแผนท่ีภูมิประเทศทั้งหมด จะถูกตรวจสอบดวยสายตาเพ่ือประกันวา ตําแหนงทางภูมิศาสตร
นั้นลงกับที่แผนที่ปกติแสดงไว 

8.2) แผนท่ีภูมิประเทศจะถูกสุมเลือกขึ้นมาตรวจสอบเพื่อประกันวาขอมูลในไฟล metadata นั้น 
สอดคลองกับขอมูลทายระวาง (map collar) เพ่ือใหขอมูลที่ถูกตองกับไฟลภาพ 

8.3) แผนที่ภูมิประเทศจะถูกสุมเลือกขึ้นมาตรวจสอบในดานความถูกตองทางดานตําแหนง  โดยคา 
latitude และ longitude จะตองสอดคลองกับจุดตัดของ tick ในภาพแผนท่ีภูมิประเทศ 

 
 

11. การบํารุงรักษาขอมูล (Data Maintenance)  
 
การบํารุงรักษาขอมูลควรมีการปรับปรุงเมื่อมีการแกไขแผนที่กระดาษในครั้งที่การพิมพใหม หรือมีการ

แกไขขอมูลแผนที่ใหม 
 
 

12. การนําเสนอถายทอดขอมูล (Portrayal)  
 

การนําเสนอถายทอดขอมูลภาพแผนท่ีภูมิประเทศจะใชการนําเสนอดวยโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร หรือโปรแกรมประมวลผลขอมูลภาพ โดยขอมูลที่ถูกนําเสนอจะนําเอาคาขอมูลจุดภาพมานําเสนอบน
สื่อคอมพิวเตอรตามตําแหนงที่อางอิงกับพิกัดโลก ลักษณะภาพของการนําเสนอจะคลายกับแผนที่ตนฉบับ 
 

 
13. ขอกําหนดเพ่ิมเติมอื่น ๆ (Additional specifications)  

 
กรณีแผนท่ีภูมิประเทศมีแผนท่ีสวนแทรกและสวนท่ีเกิน (overedge or map insets) การอางอิงพิกัด

โลกบริเวณแผนท่ีสวนแทรก โดยทั่วไปจะกําหนดไวเปนทางเลือกเนื่องจากมีความยุงยากทางเทคนิค  สําหรับ
มาตรฐานฉบับนี้จะไมมีการอางอิงพิกัดโลกบริเวณแผนที่สวนแทรก 
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วาขอมูลในไฟล อมูลในไฟล metadata data นั้น
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ภูมิศาสตร หรือโปรแกรมมิศาสตร หรือโปรแกร
สื่อคอมพิวเตอรตามสื่อคอมพิวเตอรตาม
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ภาคผนวก ก  
ขอกําหนด TIFF / GeoTIFF 

 

 
ตาราง ก-1 ตอไปน้ีเปนเนื้อหาและขอกําหนดสําหรับ TIFF และ GeoTIFF tags ที่ใชสําหรับขอมูลภาพ

แผนที่ภูมิประเทศ ซึ่งอาจมี TIFF and GeoTIFF tags ซึ่งไมไดถูกใชในที่นี้ โดยที่มคีําอธิบายสําหรับตารางดังนี้ : 
- columns Field, Description, Tag, Type อางอิงกับขอกําหนดของ TIFF  
- Card column specifies cardinality of the item 
- ROCI แสดงการปรากฏของ items: 

- R : required (จําเปนตองมี) 
- O : optional (ทางเลือก) 
- C : conditional (เงื่อนไข) 
- I : inadequate for profile  

- Restricted values for the profile: indicates (when applicable) required values for tag or 
geokey for this profile. 

- TM: transparency mask 
 

ตาราง ก-1  ขอกําหนดฟลดขอมูลสําหรับฟอรแมต TIFF 6.0 (Baseline TIFF Fields specifications of this profile) 
(from Section 8: Baseline Field Reference Guide of TIFF 6.0 specification) 

Field 
 

Description 
 

Tag Type Card ROCI Restricted values for the 
profile (D: Default value) 

Artist ผูผลิตขอมลู 315 ASCII 1 O หากใชจะเปนช่ือองคกรที่รับผิดชอบ  
 

BitsPerSample จํานวนบิตตอองคประกอบ 
 
 

258 Short 1 
 

R สําหรับขอมลูภาพแผนท่ีภมูิประเทศ
จะมีคา 8 bits ตอ sample value 

ColorMap การเช่ือมโยงสีกับตารางสี  320 Short 3* C * (2** BitsPerSample) 
 

Compression วิธีการบีบอัดขอมูล  259 Short 1 R 1 ไมมีการบีบอดั  

Copyright การระบุถึงลิขสิทธิ ์
 
 

33432 ASCII 1..* O ระบุถึงบุคคล หรือองคกรที่มีสิทธ์ิ  

DateTime วันเวลาที่ผลิต  306 ASCII 20 O 
 

 

ExtraSamples คําอธิบายองคประกอบพิเศษ  338 Short 1 C มีคาเปน 1 เมื่อประกอบดวย  4-
band  

FillOrder ลําดับเชิงตรรกะภายใน byte 
 

266 Short 1 O 1 (Default) 
(2 จะไมใช) 
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ตาราง ก-1  ขอกําหนดฟลดขอมูลสําหรับฟอรแมต TIFF 6.0 (Baseline TIFF Fields specifications of this profile) 
(from Section 8: Baseline Field Reference Guide of TIFF 6.0 specification) 

Field 
 

Description 
 

Tag Type Card ROCI Restricted values for the 
profile (D: Default value) 

HostComputer คอมพิวเตอร และ/หรือ 
ระบบปฏิบตัิการที่ใชในการ
ผลิต  

316 ASCII 1..* O หากใชจะเปนการระบุถึงระบบ
คอมพิวเตอรที่ใชในการประมวลผล
หรือสรางขอมูล 

ImageDescription ขอความท่ีอธิบายเน้ือหาของ
ภาพ  

270 ASCII 1..* O 
 

 

ImageLength จํานวนแถวของจุดภาพในภาพ 257 Short or 
Long 

1 R  

ImageWidth จํานวนสดมภของจุดภาพใน
ภาพ  

256 Short or 
Long 

1 R  

Make ผูผลิตเครื่องกราด  271 ASCII 1 O  

Model รุนของเครื่องกราด  
 

272 ASCII 1 O  

MinSampleValue1 คาองคประกอบท่ีนอยที่สุด  280 SHORT 1 O  

MaxSampleValue1 คาองคประกอบท่ีมากท่ีสดุ 
 

281 SHORT 1 O  

NewSubfileType ขอบงช้ีทั่วไปของขอมูลที่อยูใน
ไฟลยอย  

254 Long 1 C 
 

ทุกบิทเทากับ 0 ยกเวนบิท 2 
เทากับ 1  
 

Orientation การวางตัวของภาพเทียบกับ
แถวและสดมภ  

274 Short 1 O 1 (Default value) 
การวางตัวของภาพกับระบบพิกดั
อางอิงภายนอกจะระบไุวใน 
GeoTIFF tags 

PhotometricInterpre
tation 

การใชสีของขอมูลภาพ  262 Short 1 R 1 ขอมูลระดับสีเทา  
2 ขอมูล RGB  
 
3 ขอมูล Color-coded  
4 ขอมูล transparency mask 

Thresholding สําหรับ TIFF files แบบขาว-
ดํา เทคนิคท่ีใชแปลงจาก
ระดับสีเทาเปนจุดภาพขาว-ดํา 

263 SHORT 1 O 1 (Default) แสดงถึงวาไมมีการใช 
halftone ในขอมูลภาพ 

                                                   
1 This field is not to be used to affect the visual appearance of an image, nor to affect the interpretation of any other field; ใช
เฉพาะวัตถุประสงคทางสถิติ 
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ตาราง ก-1  ขอกําหนดฟลดขอมูลสําหรับฟอรแมต TIFF 6.0 (Baseline TIFF Fields specifications of this profile) 
(from Section 8: Baseline Field Reference Guide of TIFF 6.0 specification) 

Field 
 

Description 
 

Tag Type Card ROCI Restricted values for the 
profile (D: Default value) 

PlanarConfiguration แสดงวาองคประกอบของแต
ละจุดภาพจัดเก็บอยางไร 

284 Short 1 C 
ในกรณีที่มี
มากกวา
หนึ่งแบนด 

1 (ในกรณีที่มมีากกวาหน่ึงแบนด) 

ResolutionUnit หนวยในการวัดของ 
XResolution และ 
YResolution. 

296 Short 1 R 2 สําหรับ  dpi (dot per inch) 

SamplesPerPixel จํานวนองคประกอบตอ
จุดภาพ  
 

277 Short 1 R 1 สําหรับขอมลู monochrome  
3 สําหรับขอมลู RGB  
4 สําหรับขอมลู 4-bands 

ExtraSamples อธิบายองคประกอบพิเศษ  338 SHORT 1 C 
สําหรับ
ขอมูล 4-
bands  

1 สําหรับขอมลู 4-bands 

SampleFormat การระบุถึงการตีความของ
ขอมูลในจุดภาพโดยมีคา: 
1 = unsigned integer data 
(Default) 
2 = two’s complement 
signed integer data 
3 = IEEE floating point 
data [IEEE] 
 
 

339* SHORT 1 C 
สําหรับช้ัน
ขอมูลท่ี
ไมใช

ขอมูลภาพ  

คาเทากับ 1 สําหรับขอมลูภาพ 
 

SminSampleValue คาตัวอยางที่นอยท่ีสุด ใชเมื่อ
ขอมูลตัวอยางเปนอยางอื่น
นอกจาก  integer 

340* ประเภท
ที่เหมาะ
ที่สุด
สําหรับ
ขอมูล
ตัวอยาง 

Sample
sPerPix

el 

O  

SmaxSampleValue คาตัวอยางที่มากท่ีสดุ ใชเมื่อ
ขอมูลตัวอยางเปนอยางอ่ืน
นอกจาก  integer 

341* ประเภท
ที่เหมาะ
ที่สุด
สําหรับ
ขอมูล
ตัวอยาง  

Sample
sPerPix

el 

O  
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ตาราง ก-1  ขอกําหนดฟลดขอมูลสําหรับฟอรแมต TIFF 6.0 (Baseline TIFF Fields specifications of this profile) 
(from Section 8: Baseline Field Reference Guide of TIFF 6.0 specification) 

Field 
 

Description 
 

Tag Type Card ROCI Restricted values for the 
profile (D: Default value) 

Software ช่ือและรุนของซอฟแวรที่ใชใน
การผลิตขอมลูภาพ  

305 ASCII 1..* O  

StripOffsets byte offset ของแตละ strip 
 

273 Short or 
Long 

Numbe
r of 

bands 

C 
จะไมใช

เมื่อ Tiling 
ถูกใชงาน 

 

RowsPerStrip จํานวนของแถวตอ  strip2 278 Short or 
Long 

1 C 
จะไมใช

เมื่อ Tiling 
ถูกใชงาน 

 

StripByteCounts For each strip, จํานวน 
bytes ในstrip หลังจากบีบอัด
แลว 

279 Short or 
Long 

Numbe
r of 

bands 

C 
จะไมใช

เมื่อ Tiling 
ถูกใชงาน 

 

XResolution จํานวนจุดภาพตอ  
ResolutionUnit ในทิศทาง
ทางกวาง  

282 Rationa
l 

1 R ความละเอียดสําหรับนําเสนอหรือ
พิมพ เชน 254/1 

YResolution จํานวนจุดภาพตอ  
ResolutionUnit ในทิศทาง
ทางยาว 

283 Rationa
l 

1 R ความละเอียดสําหรับนําเสนอหรือ
พิมพ เชน 254/1 

TileWidth ความกวางของ tile ในจุดภาพ 
เปนจํานวนของสดมภในแตละ 
tile 

322* Short or 
Long 

1 C 
ใชสําหรับ 
internal 

TIFF 
tiling 

 

TileLength ความยาว (สูง) ของ tile ใน
จุดภาพ เปนจํานวนของสดมภ
ในแตละ tile 

323* Short or 
Long 

1 C 
ใชสําหรับ 
internal 

TIFF 
tiling 

 

                                                   
2 TIFF specification recommends selecting the value for RowsPerStrip such that each strip is about 8K bytes; it makes buffering 
simpler for readers. 
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ตาราง ก-1  ขอกําหนดฟลดขอมูลสําหรับฟอรแมต TIFF 6.0 (Baseline TIFF Fields specifications of this profile) 
(from Section 8: Baseline Field Reference Guide of TIFF 6.0 specification) 

Field 
 

Description 
 

Tag Type Card ROCI Restricted values for the 
profile (D: Default value) 

TileOffsets byte offset ของ tile ที่
จัดเก็บบนดิสค 

324* Long TilesPer

Image3 
 

C 
ใชสําหรับ 
internal 

TIFF 
tiling 

 

TileByteCounts จํานวนของ (compressed) 
bytes ใน tile 

325* Short or 
Long 

TilesPer
Image 

C 
ใชสําหรับ 
internal 

TIFF 
tiling 

 

GDAL_NODATA คา ASCII value ที่ใชสําหรับ
ระบุถึงจุดภาพท่ีไมมคีาหรือใช
เปน background 

42113* ASCII 1 R สําหรับ
ขอมูล 3D 
ที่ม ีvoid 
areas 

 

ถามีการใชจะแสดงถึงมี void areas 
ในชุดขอมูล 
 

GEO_METADATA Tag ที่อาจใชสําหรับผนวกรวม 
XML-encoded instance 
documents เพื่อเตรียมใช
งานใน 19139-based 
schema 

50909* ASCII Count: 
4-byte 
(max. 
size =  
4GB) 

O 
สําหรับ
ผนวก  
XML 

metadat
a 

 

tags ที่ไมไดถูกใชใน profile: 
- CellWidth (tag 264) 
- CellLength (tag 265) 
- DocumentName (tag 269) and other extension tags defined in section 12 : Document 

Storage and Retrieval 
- FreeOffsets (tag 288) 
- FreeByteCounts (tag 289) 
- GrayResponseUnit (tag 290) 
- GrayResponseCurve (tag 291) 
- TransferFunction (tag 301) and Colorimetry Field extensions defined in section 20 : RGB 

Image Colorimetry. 
 
  

                                                   
3 TilesPerImage = (ImageWidth + TileWidth - 1) / TileWidth * (ImageLength + TileLength - 1) / TileLength 
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ตาราง ก-2  รายการ Tag และพารามิเตอรสําหรับ GeoTIFF (GeoTIFF tags and parameter keys 
specifications of this profile) 

Field 
 

Description 
 

Tag Type Card ROCI Restricted values for the 
profile 

GeoDoublePara
msTag 

ใชสําหรับจัดเก็บ Double valued 
GeoKeys ที่ถูกอางอิงโดย 
GeoKeyDirectoryTag 

34736 Double  I ไมจําเปนตองใชฟลดนี้หากไม
ตองการใช  double parameter  

GeoAsciiParams
Tag 
 

ใชสําหรับจัดเก็บคา ASCII valued 
GeoKeysที่ถูกอางอิงโดย 
GeoKeyDirectoryTag 

34737 ASCII  R จําเปนตองมีสาํหรับ  ASCII valued 
GeoKeys 

ModelTiePointT
ag 

raster -> model tiepoint pairs 
in the order ModelTiepointTag 
= (…,I,J,K, X,Y,Z…) where (I,J,K) 
is the point at location (I,J) in 
raster space with pixel-value 
K, and (X,Y,Z) is a vector in 

model space4 

33922 Double 6 R Populate this tag with the tie 
point pair that correlates to 
the grid reference (grid origin 
(coordinates 0,0)) 
In case of grid origin, tag value 
is: 
0    0      0       Ox       Oy     
Oz 
where Ox, Oy et Oz are 
coordinates of the grid origin 
(in the reference system 
identified by 
GeoKeyDirectoryTag) 
Oz only used for elevation 
data. 

ModelPixelScale
Tag 

ใชสําหรับกําหนดขนาดของ
ระยะหางของจุดภาพราสเตอรใน 
model space units ประกอบดวย 
3 คา คือ ModelPixelScaleTag = 
(ScaleX, ScaleY, ScaleZ) 

33550 Double 3 R คาที่ปรากฏคือ : px    py    pz
where px (resp. py/pz) is pixel 
spacing along X axis (resp. Y 
resp. Z axis) (in the reference 
system identified by 
GeoKeyDirectoryTag and in its 
associated unit)
Pz= 0 for 2D images or 1 for 
elevation data 

GeoTIFF Configuration GeoKeys      

                                                   
4 Note that X is always equal to Easting or Longitude, and Y is always equal to Northing or Latitude. 
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ตาราง ก-2  รายการ Tag และพารามิเตอรสําหรับ GeoTIFF (GeoTIFF tags and parameter keys 
specifications of this profile) 

Field 
 

Description 
 

Tag Type Card ROCI Restricted values for the 
profile 

GTModelTypeG
eoKey 

ใชระบุถึงประเภทของแบบจําลอง
ระบบพิกัดที่ใชงานและท่ีซึ่ง raster 
space จะถูก transform 

1024 Short 1 R รหัสที่ใหเลือกใช: 
1 – ModelTypeProjected ( เชน 
UTM / UPS, ...) 
2 – ModelTypeGeographic 
(เชน ARC) 

GTRasterTypeGe
oKey 

ใชสราง raster space 
coordinate system:  
RasterPixelIsPoint 
RasterPixelIsArea 

1025 Short 1 R รหัสที่ใหเลือกใช: 
1 – RasterPixelIsArea (ใชสําหรบั 
imagery products) 
2 – RasterPixelIsPoint (ใช
สําหรับ discrete  coverage 
data) 

GTCitationGeoK
ey 

ใหคา ASCII ที่ใชองอิงเพื่อเผยแพร 
configuration โดยรวมของไฟล 
GeoTIFF 

1026 ASCII 1..* 0 ขอกําหนดผลติภณัฑในรายละเอียด  

Geographic CS Parameter Keys      

GeographicType
GeoKey 

ใชสําหรับระบุถึงรหัสสําหรับระบบ
พิกัดภูมิศาสตรที่ใชเชื่อมโยงพิกัด
ละติจดู ลองจิจูดกับทรงรีที่กําหนด
บนโลก 

2048 Short 1 C 4326 (สําหรับ GCS_WGS84 
หมายถึง ‘WGS84’) 
หรือ 4030 (GCSE_WGS84)  
ใชสําหรับนําเสนอเฉพาะขอมลู ARC 
หรือขอมูลพิกัดภูมิศาสตรอื่นๆ ใน
กรณีนี ้
GTModelTypeGeoKey = 2 และ
ProjectedCSTypeGeoKey ไม
ปรากฏ 

GeogCitationGe
oKey 

ใชอางอิง สําหรับGeographic CS 
parameters 

2049 ASCII  C 
ใชเมื่อ 
Geogra
phicTy
peGeo 
Key 
ปรากฏ 

 

GISTDA©2013 raphic aphic 

3อกใชช::
asterPixelIsArea (xelIsArea ใชสําหรบัหรบ(

imagery products)magery produ
2 2 –– RasterPixelIsPoint (erPixelIsPoint (ใชใช(((
สําหรับสําหรั discrete  coverrete
data)a)
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ตาราง ก-2  รายการ Tag และพารามิเตอรสําหรับ GeoTIFF (GeoTIFF tags and parameter keys 
specifications of this profile) 

Field 
 

Description 
 

Tag Type Card ROCI Restricted values for the 
profile 

GeogAngularUni
tsGeokey 

ใชระบุถึง geocentric CS Linear 
units 
 

2054 Short 1 O 
ใชเมื่อ 
Geogra
phicTy
peGeo 
Key 
ปรากฏ 

9102 (หมายถึง decimal 
degrees) (Default) 
 
(อาจจะมีเมื่อ 
GeographicTypeGeoKey is 
ปรากฏ) 

Projected CS Parameter Keys      

ProjectedCSTyp
eGeoKey 

รหัสท่ีใชกําหนดถึง projected 
coordinate  
system 

3072 Short 1 C คา =  
326zz – UTM Northern 
Hemisphere 
327zz – UTM Southern 
Hemisphere 
(เมื่อ zz เทากบัหมายเลขโซน) 
ในกรณีนี้คา 
GTModelTypeGeoKey = 1 และ 
GeographicTypeGeoKey ไม
ปรากฏ 

PCSCitationGeo
Key 

คา ASCII ที่อางอิงเพื่อเผยแพร
รายละเอียดบนระบบ Projected 
Coordinate System. 

3073 ASCII 1..* C 
เมื่อ 
Project
edCST
ypeGe
oKey 
ปรากฏ 

ตัวอยาง: 
 « UTM zzN / WGS84 »  

ProjLinearUnitsG
eoKey 

ใชกําหนด linear units ที่ถูกใชโดย

การฉายแผนที5่ 

3076 Short 1 O 
เมื่อ
Project
edCST
ypeGe
oKey 
ปรากฏ 

9001 (หมายถึง Linear_Meter) 
(Default) 
 
 

 

ฟลดที่ไมถูกใชใน profile นี้ไดแก: 

                                                   
5 The use of this optional tag for UTM projection adds no information as meters is adequetely defined in EPSG codes (for UTM). However, it might prove 
useful for other PCS. 
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- ModelTransformationTag (tag 34264) 

- GeogGeodeticDatumGeoKey (tag 2050) 

- GeogPrimeMeridianGeoKey (tag 2051) (Greenwich meridian always used) 

- GeogLinearUnitsGeoKey (tag 2052) (meters (default) always used) 

- GeogLinearUnitSizeGeoKey (tag 2053) 

- GeogAngularUnitSizeGeoKey (tag 2055) 

- GeogEllipsoidGeoKey (tag 2056) 

- GeogSemiMajorAxisGeoKey (tag 2057) 

- GeogSemiMinorAxisGeoKey (tag 2058) 

- GeogInvFlatteningGeoKey (tag 2059) 

- GeogAzimuthUnitsGeoKey (tag 2060) 

- GeogPrimeMeridianLongGeoKey (tag 2061) 

- ProjectionGeoKey (tag 3074) 

- ProjCoordTransGeoKey (tag 3075) 

- ProjLinearUnitSizeGeoKey (tag 3077) 

- ProjStdParallel1GeoKey (tag 3078) 

- ProjStdParallel2GeoKey (tag 3079) 

- ProjNatOriginLongGeoKey (tag 3080) 

- ProjNatOriginLatGeoKey (tag 3081) 

- ProjFalseEastingGeoKey (tag 3082) 

- ProjFalseNorthingGeoKey (tag 3083) 

- ProjFalseOriginLongGeoKey (tag 3084) 

- ProjFalseOriginLatGeoKey (tag 3085) 

- ProjFalseOriginEastingGeoKey (tag 3086) 

- ProjFalseOriginNorthingGeoKey (tag 3087) 

- ProjCenterLongGeoKey (tag 3088) 

- ProjCenterLatGeoKey (tag 3089) 

- ProjCenterEastingGeoKey (tag 3090) 

- ProjCenterNorthingGeoKey (tag 3091) 

- ProjScaleAtNatOriginGeoKey (tag 3092) 

- ProjScaleAtCenterGeoKey (tag 3093) 

- ProjAzimuthAngleGeoKey (tag 3094) 

- ProjStraightVertPoleLongGeoKey (tag 3095) 

GISTDA©2013 

3079) 3079) 

Key (tag 3080) ey (tag 3080) 

GeoKey (tag 3081) eoKey (tag 3

astingGeoKey (tag 3082) tingGeoKey (tag 3082) 

alseNorthingGeoKey (tag 308alseNorthingGeoKey (tag 308

ProjFalseOriginLongGeoKey (jFalseOriginLongGeoKey

- ProjFalseOriginLatGeoKProjFalseOriginLatG

-- ProjFalseOriginEarojFalseOriginEa

-- ProjFalseOProjFalse

- ProjCPro

-


