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1. บทนํา (Introduction)
มาตรฐานขอกําหนดขอมูล ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (Fundamental Geographic Data Set, FGDS)
ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดินฉบับนี้ เปนหนึ่งในชุดมาตรฐานขอกําหนดชุดขอมูล FGDS ของประเทศไทย ซึ่งได
ถูกจัดทําขึ้นภายใตโครงการจัดทําขอกําหนดของมาตรฐานโครงสราง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดขอมูล
ภูมิศาสตร พื้น ฐาน (FGDS) ตามมาตราส ว นหลั กของประเทศ ของสํ านั กงานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) (สทอภ.) โดยมีศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนที่ปรึกษา
ดําเนินงาน
โครงสร า งเนื้ อ หาของมาตรฐานฉบั บ นี้ ประกอบด ว ยข อ กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ (Characteristics)
ดานตางๆ ของชั้นขอมูล FGDS ตามกรอบหลักการของเอกสารขอกําหนดขอมูลที่กําหนดในมาตรฐานระหวาง
ประเทศ ISO19131 Geographic information – Data product specifications
2. ภาพรวม (Overview) ของมาตรฐานขอกําหนดชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
2.1 ขอสนเทศเกี่ยวกับขอกําหนดชั้นขอมูล FGDS นี้
ชื่อขอกําหนด: ขอกําหนดของมาตรฐานชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
วันที่จัดทําและเผยแพรขอกําหนดนี้: วันที่รายงานฉบับสมบูรณและรางมาตรฐานไดรับการตรวจรับจาก สทอภ. /
วันที่มีการนําไปประกาศใชเปนมาตรฐานฯ
ผูรั บ ผิด ชอบในการจั ด ทํา ข อกํ า หนดฉบับ นี้ : คณะที่ ป รึ ก ษาฯ คณะทํา งานกลุ มย อ ยประสานงานการจั ด ทํ า
มาตรฐานฯ กลุมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภูมิสารสนเทศแหงชาติ สทอภ.
หัวขอของชั้นขอมูลภูมิสารสนเทศในมาตรฐานนี้: ImageryBaseMapsEarthCover
2.2 คํานิยามศัพท
ภายใตขอกําหนดฉบับนี้ ไดมีการกําหนดนิยามศัพท สําหรับมาตรฐานชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลการใช
ประโยชนที่ดิน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คํานิยามศัพทชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
คําศัพท
นิยามศัพท
1 การใชประโยชนที่ดิน
ลักษณะของพื้นที่ที่มนุษยเขาไปครอบครอง แลวมีการจัดการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือมีการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อสนองความ
ตองการของมนุษย เชน การใชพื้นที่เปนพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่
กักเก็บน้ํา ใชเปนที่ตั้งบานเรือนที่อยูอาศัย หรือเปนที่ตั้งเขต
อุตสาหกรรม (FAO, 1999)
2 ระบบการจําแนกการใชประโยชน
ระบบการจําแนกประเภทการใชประโยชนที่ดินที่กําหนดขึ้นไว
ที่ดิน
ลวงหนาสําหรับใชในการวิเคราะหและแปลตีความขอมูลการ
สํารวจจากระยะไกลรวมกับการสํารวจขอมูลภาคสนาม
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2.3 อักษรยอ
ความหมายของคํายอที่สําคัญ ที่มีการกลาวถึงในเอกสารมาตรฐาน FGDS ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
นี้ อธิบายไวในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความหมายของอักษรยอในมาตรฐานชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
อักษรยอ
ความหมาย
ความหมาย (ภาษาไทย)
1 U
Urban and Built-up land
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง
2 A
Agricultural land
พื้นที่เกษตรกรรม
3 F
Forest land
พื้นที่ปาไม
4 W
Water body
พื้นที่แหลงน้ํา
5 M
Miscellaneous land
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
2.4 บทคัดยอของเอกสารขอกําหนดฯ
ชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ประกอบดวยประเภทการใชประโยชนที่ดินในระดับที่ 1
และ ระดับที่ 2 ที่จําแนกตามระบบการจําแนกการใชประโยชนที่ดินมาตรฐาน โดยอาศัยการวิเคราะหและแปล
ตีความขอมูลภาพถายจากดาวเทียมหรือภาพถายทางอากาศ รวมกันการสํารวจขอมูลภาคสนาม ในการนําเขา
ขอมูลจะอาศัยกระบวนการแปลงใหเปนขอมูลเชิงเลข (digitization)
ในมาตรฐานขอกําหนดนี้ จะอธิบายคุณสมบัติขอมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) และขอมูลลักษณะประจํา
(attribute data) ของพื้นที่การใชประโยชนที่ดินทั้ง 2 ระดับ ซึ่งมีขอบเขตของขอมูลครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย
ทั้งหมด
3. ขอบเขตของขอกําหนด (Specification scopes)
มาตรฐานขอกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ฉบับนี้ จะ
อธิบายลักษณะเฉพาะ (characteristics) ที่สําคัญ ของขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ในฐานะชั้นขอมูล FGDS ของ
ประเทศ โดยเฉพาะรายละเอียดรายการและนิ ยามที่ชัดเจนของขอมูล รู ป ลั กษณทางภูมิศาสตร ในชั้นข อมูล นี้
รายการขอมูลลักษณะประจํา และเกณฑคุณภาพของขอมูล ในขณะที่ ขอกําหนดวิธีการในการสํารวจจัดทําขอมูล
จะมีระบุหรืออธิบายไวในลักษณะของแนวทางหรือขอแนะนําสําหรับวิธีการหลักเทานั้น
มาตรฐานขอกําหนดชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูล การใชประโยชนที่ดิน อธิบายคุณสมบัติขอมูลเชิงพื้นที่
(spatial data) และคุณสมบัติของขอมูลลักษณะประจํา (attribute data) หลักของระบบการจําแนกการใช
ประโยชนที่ดินในระดับที่ 1 และ 2 ซึ่งสามารถวิเคราะหและแปลตีความจากขอมูลภาพถายจากดาวเทียม ภาพถาย
ทางอากาศ หรือการสํารวจภาคสนาม โดยขอมูลประเภทการใชประโยชนที่ดิน จัดเก็บในรูปของแผนที่ลายเสน
(vector map) ในรูปขอมูลดิจิทัล
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4. ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑขอมูล (Data product identification)
เนื้อสวนนี้เปนขอสนเทศพื้นฐานที่ระบุถึงตัวชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ประกอบดวย
รายการลักษณะเฉพาะพื้นฐานของชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ดังสรุปไวในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ขอมูลพื้นฐานของชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
ชื่อ (Title)
ชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
บทคัดยอ (Abstract)
ชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ประกอบดวยประเภทการ
ใชประโยชนที่ดินในระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ที่สามารถวิเคราะหและแปล
ตีความจากขอมูลการรับรูจากระยะไกล ที่มีมาตราสวน 1:4,000,
1:10,000, 1:25,000 หรือ 1:50,000
กลุมประเภทของขอมูล
ImageryBaseMapsEarthCover
(Topic Category)
(แสดงสภาพการปกคลุมพื้นดินโดยอาศัยแผนที่ฐานจากขอมูลการรับรูจาก
ระยะไกล)
คําอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร ขอมูล FGDS ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดินครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย
(Geographic Description)
ทั้งหมด
ชื่ออื่น (Alternate Title)
ขอมูลการใชที่ดิน
วัตถุประสงค (Purpose)
ชุดขอมูล FGDS เปนชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานซึ่งเปนองคประกอบ
สําคัญของโครงสรางพื้นฐานภูมิสารสนเทศแหงชาติ (NSDI) ขอมูล FGDS
จะถูกเผยแพรใหผูใชงานในหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใชเปน
ขอมูลอางอิงในการสํารวจจัดสรางขอมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆ
ชนิดของการนําเสนอเชิงพื้นที่
ขอมูลเวกเตอร (Vector Data) ชนิดพื้นที่รูปปด (Polygon)
(Spatial Representation
Type)
ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial มาตราสวนแผนที่ 1: 4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000
Resolution)
ขอสนเทศเสริมอื่นๆ
ขอมูลการใชประโยชนที่ดินนําเขาจากการวิเคราะหและแปลตีความขอมูล
(Supplemental Information) ภาพถายจากดาวเทียมหรือภาพถายทางอากาศ รวมทั้งการสํารวจขอมูล
ภาคสนาม
5. เนื้อหาและโครงสรางของขอมูล (Data content and Structure)
มาตรฐานในสวนนี้ เปนการกําหนดรายการเนื้อหาและโครงสรางของชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลการใช
ประโยชนที่ดิน ซึ่งประกอบดวยการอธิบายความหมายในภาพรวมของขอมูลการใชประโยชนที่ดิน รายละเอียด
รายการและนิยามของรูปลักษณทางภูมิศาสตรตาง ๆ ดานการใชประโยชนที่ดิน รายการขอมูลลักษณะประจําของ
แตละรายการรูปลักษณทางภูมิศาสตร รวมทั้งการอธิบายโครงสรางเนื้อหาของขอมูลในรูปแบบของผัง เคารางการ
ประยุกตใช (application schema) และ แคตตาล็อกของรูปลักษณ (feature catalogue)
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5.1 ความหมายในภาพรวม
ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ประกอบดวย ขอมูลประเภทการใชประโยชนที่ดินที่ถูกจําแนกจากขอมูล
การสํารวจจากระยะไกลและการสํ ารวจภาคสนามตามระบบการจําแนกการใชประโยชน ที่ดิน มาตรฐานที่ถูก
กําหนดขึ้นไวลวงหนา
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดอาศัยแนวคิดพื้นฐานของระบบการจําแนกการใชประโยชนที่ดินและสิ่งปกคลุ มดิน
ของ Anderson et al. (1976) ที่ถูกพัฒนาขึ้นสําหรับใชในการจําแนกการใชประโยชนที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจาก
ขอมูลการรับรูจากระยะไกลของประเทศสหรัฐอเมริกา และระบบการจําแนกการใชประโยชนที่ดินของกรมพัฒนา
ที่ดิน (2555) เพื่อกําหนดระบบการจําแนกการใชประโยชนที่ดิน ในระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ใหเปนระบบการ
จําแนกการใชประโยชนที่ดินมาตรฐานสําหรับใชกับทุกหนวยงาน ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ระบบการจําแนกการใชประโยชนที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน (2555) ระดับที่ 1 และ 2
Level I
Code
Level II
1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง
(Urban and built-up land)

2 พื้นที่เกษตรกรรม
(Agricultural Land)

U

A

3 พื้นที่ปาไม (Forest Land)

F

4 พื้นที่แหลงน้ํา (Water

W
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เมืองและยานการคา (Urban and Commercial
area)
ที่อยูอาศัย (Residential area)
สถานที่ราชการและสถาบัน (Governmental and
Institutional land)
สถานีคมนาคม การสื่อสาร และสาธารณูปโภค
(Transportation, Communications and
Utilities)
ยานอุตสาหกรรม (Industrial land)
สิ่งปลูกสรางอื่นๆ (Other Built-up land)
สนามกอลฟ (Golf Course)
พื้นที่นา (Paddy field)
พืชไร (Field crop)
ไมยืนตน (Perennial)
ไมผล (Orchard)
พืชสวน (Horticulture)
ไรหมุนเวียน (Swidden cultivation)
ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือน (Pasture and Farm
house)
พืชน้ํา (Aquatic plant)
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquacultural land)
เกษตรผสมผสาน (Integrated farm)
ปาไมผลัดใบ (Evergreen forest)
ปาผลัดใบ (Deciduous forest)
ปาชายเลน (Mangrove forest)
ปาพรุ (Swamp forest)
ปาปลูก (Forest plantation)
วนเกษตร (Agro – forestry)
ปาชายหาด (Beach forest)
แหลงน้ําตามธรรมชาติ (Natural water body)

Code
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
W1
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ตารางที่ 4 ระบบการจําแนกการใชประโยชนที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน (2555) ระดับที่ 1 และ 2
Level I
Code
Level II
body)
5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด
(Miscellaneous land)

M

Code

แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น (Artificial water body)
ทุงหญาและไมละเมาะ (Rangeland and Scrub)
พื้นที่ลุมชื้นแฉะและพื้นที่น้ําขัง (Marsh and
Swamp)
เหมืองและบอขุด (Mine and pit)
พื้นทีเ่ บ็ดเตล็ดอื่นๆ (Other Miscellaneous land)
นาเกลือ (Salt flat)
หาดทราย(Beach)
ที่ทิ้งขยะ (Garbage dump)

W2
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7

สําหรับการจําแนกการใชประโยชนที่ดินในระดับที่ 3 หรือระดับที่ 4 จะใหอิสระกับทุกหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชนสามารถเพิ่มเติมระบบการจําแนกการใชประโยชนที่ดินไดดวยตนเอง ดังตัวอยาง ระบบการจําแนกการ
ใชประโยชนที่ดินระดับที่ 3 ของกรมพัฒนาที่ดิน ในตารางที่ 5 และ รูปที่ 1
ตารางที่ 5 ตัวอยางระบบการจําแนกการใชประโยชนที่ดินของพื้นที่แหลงน้ําในระดับที่ 1, 2 และ 3
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
W
พื้นที่แหลงน้ํา (Water
body)

W1

W2

แหลงน้ําธรรมชาติ
(Natural water body)

W101 แมน้ําลําคลอง

แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
(Artificial water body)

ระดับที่ 1

River, Canal

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ Natural water
resource
W201 อางเก็บน้ํา
Reservoir
W202 บอน้ําในไรนา

Farm pond

W203 คลองชลประทาน

Irrigation canal

พื้นที่แหลงน้ํา (W)

ระดับที่ 2

แหลงน้ําตามธรรมชาติ (W1)

แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น (W2)

ระดับที่ 3
แมน้ําลําคลอง
(W101)

หนอง บึง ทะเลสาบ
(W102)

อางเก็บน้ํา
(W201)

บอน้ําในไรนา
(W202)

คลองชลประทาน
(W203)

รูปที่ 1 ตัวอยางการแบงการใชประโยชนที่ดิน 3 ระดับ ของพื้นที่แหลงน้ํา
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คําศัพทที่มีใชเฉพาะในมาตรฐานของชั้นขอมูลการใชประโยชน ที่ดิน นี้ แสดงรายการนิ ยามศัพทของ
ประเภทการใชประโยชนที่ดินในระดับที่ 1 ของ 5 ประเภทหลัก และ นิยามศัพทของประเภทการใชประโยชนที่ดิน
ในระดับที่ 2 ของพื้นที่เกษตรกรรม ดังตอไปนี้
1. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง (Urban and Built-up land) หมายถึง พื้นที่ที่มีการใชประโยชนเพื่อ
การตั้งถิ่นฐานการอยูอาศัย และการประกอบกิจการและกิจกรรมของมนุษย ประกอบดวย เมืองและยานการคา ที่
อยูอาศัย สถานที่ราชการและสถาบัน สถานีคมนาคม การสื่อสาร และสาธารณูปโภค ยานอุตสาหกรรม สิ่งปลูก
สรางอื่นๆ เชน สถานที่ราง สถานที่พักผอนหยอนใจ รีสอรท สุสาน ปาชา ศูนยอพยพ สถานีบริการน้ํามัน เปนตน
และสนามกอลฟ
2. พื้นที่เกษตรกรรม (Agricultural land) หมายถึง พื้นที่ที่มีการใชประโยชนเพื่อเกษตรกรรมและการ
เลี้ยงสัตว ประกอบดวย
1) พื้นที่นา หมายถึง พื้นที่ที่ใชในการเพาะปลูกขาวและรวมบางสวนของที่นา เชน คันนา จอมปลวก ไม
พุมและไมยืนตนที่ปลูกกระจายอยูในที่นา
2) พืชไร หมายถึง พื้นที่ที่น้ําไมทวมขัง สวนใหญเปนที่ดอนใชในการปลูกพืชไร โดยใหรวมพื้นที่ที่มี
ลักษณะเตรียมแปลงเพื่อปลูก แปลงที่ปลูก และแปลงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแลว เชน ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง
ฯลฯ รวมทั้งพื้นที่ปลูกพืชหมุนเวียน
3) ไมยืนตน หมายถึง พื้นที่ที่ใชในการปลูกไมยืนตน เชน ยางพารา ยูคาลิปตัส สัก สนประดิพัทธเปนตน
4) ไมผล หมายถึง พื้นที่ที่ใชในการปลูกไมผล เชน สม มะมวง ลําไย มะพราว กลวย เปนตน
5) พืชสวน หมายถึง พื้นที่ที่ใชปลูกพืชผัก เชน แตงกวา ผักชี ผักกาดขาว และที่ดินที่ใชปลูกไมดอกไม
ประดับ เชน มะลิ กลวยไม เบญจมาศ พืชสมุนไพรและเกษตรผสมผสาน
6) ไรหมุนเวียน หมายถึง พื้นที่ที่ใชในการปลูกพืชไร โดยอาศัยการสสับพื้นที่ปลูกตามรอบหมุนเวียนที่
กําหนด
7) ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือน หมายถึง พื้นที่ที่มีการปลูกหญาสําหรับเลี้ยงสัตวและสิ่งปลูกสราง
ประเภทโรงเรือนสําหรับเลี้ยงสัตวบก เชน โค กระบือ มา เปนตน รวมทั้งโรงเรือนสําหรับเลี้ยงสุกร ไก เปด เปนตน
8) พืชน้ํา หมายถึง พื้นที่เพาะปลูกพืชน้ํา เชน ผักกระเฉด ผักบุง บัว กก กระจับ แหว เปนตน
9) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา หมายถึง พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่จัดสรางขึ้นรวมทั้งโรงเรือนซึ่งอาจเปน
ประมงน้ําจืด หรือประมงน้ํากรอย หรือการเพาะเลี้ยงในทะเล
10) เกษตรผสมผสาน คือ ระบบเกษตรที่มีการปลู กพืช และมีการเลี้ ยงสั ตวห ลากหลายชนิ ดในพื้น ที่
เดียวกัน โดยที่กิจกรรมการผลิตแตละชนิด เกื้อกูลประโยชนตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากรที่มีอยู
ในไรนาอยางเหมาะสม เกิดประโยชนสูงสุด มีความสมดุลตอสิ่งแวดลอมอย างตอเนื่อง และเกิดการเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ การเกื้อกูลกันระหวางพืชและสัตว เศษซากและผลพลอยไดจากการปลูกพืช
จะเปนประโยชนตอกิจกรรมการเลี้ยงสัตว ในทางตรงกันขาม ผลที่ไดจากการเลี้ยงสัตวก็จะเปน ประโยชนตอพืช
ดวยเชนกัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554)
3. พื้นที่ปาไม (Forest land) หมายถึง บริเวณที่มีตนไมนานาชนิดปกคลุมมีตนไมขนาดตางๆขึ้นอยู
อยางหนาแนนและกวางใหญ นอกจากนี้พื้นที่ที่ไดถูกตัดฟนหรือแผวถาง หรือโคนเผาไมลงและมีเปาหมายที่จะปลูก
ปาขึ้นในอนาคต หรือพื้นที่ปาที่ชุมชนปลูกและ/หรืออนุรักษไวก็นับรวมเปนพื้นที่ปาไมด วย ประกอบดวย ปาไม
ผลัดใบ (ปาดิบชิ้น ปาดิบแลง ปาดิบเขา ปาสนเขา) ปาผลัดใบ (ปาเบญจพรรณและปาเต็งรัง) ปาชายเลน ปาพรุ
ปาปลูก วนเกษตร และปาชายหาด แตทั้งนี้มิไดนับเอาปาละเมาะ หรือตนไมสองขางทางคมนาคม หรือที่ยืนตนอยู
ตามหัวไรปลายนา หรือที่ขึ้นอยูในสวนสาธารณะใหเปนปาดวย
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4. พื้นที่แหลงน้ํา หมายถึง แหลงน้ําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก แมน้ํา ลําคลอง หนองน้ํา บึง และ
ทะเลสาบรวมทั้งแหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก อางเก็บน้ํา บอน้ําในไรนา คลองชลประทาน เปนตน
5. พื้น ที่เ บ็ดเตล็ด หมายถึง พื้น ที่อื่น ๆ นอกเหนือจากพื้นที่ดังกลาวขางตน ประกอบดวย ทุงหญา
ธรรมชาติและไมละเมาะ พื้นที่ลุมชื้นแฉะและพื้นที่น้ําขัง เหมืองและบอขุด พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ เชน พื้นที่กองวัสดุ
พื้นที่ดินถลม ที่หินโผล พื้นที่ขุดเจาะน้ํามัน พื้นที่ถม เปนตน นาเกลือ หาดทราย และที่ทิ้งขยะ
5.2 รายการรูปลักษณทางภูมิศาสตร (Geographic feature)
รายการรูปลักษณทางภูมิศาสตร ในชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ประกอบดวย พื้นที่ประเภทการใช
ประโยชนที่ดิน ระดับที่ 1 พื้นทีป่ ระเภทการใชประโยชนที่ดิน ระดับที่ 2 ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 6

Draft 3.1 – 14 ก.พ. 2556

โครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS

พื้นที่การใช
ประโยชนที่ดิน
ระดับที่ 2

พื้นทีก่ ารใช
ประโยชนที่ดิน
ระดับที่ 1

รายการขอมูล

Draft 3.1 – 14 ก.พ. 2556

60002

60
60001

รหัสขอมูล
1:4,000

เงื่อนไขการจัดเก็บขอมูล

นิยามของตําแหนงจุดหรือแนวเสน
หรือแนวขอบเขตพื้นที่
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โครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS

ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
พื้นที่รูปปดที่ภายในพื้นที่มสี ภาพการใชประโยชน พื้นที่ พื้นที่ พื้นที่ พื้นที่ N.A. จัดเก็บพื้นที่รูปปดของประเภทการ แนวเสนแบงประเภทการใช
ที่ดินอยูในประเภทเดียวกันตามการจําแนก
ใชประโยชนที่ดินตามขนาดของ
ประโยชนที่ดินอาศัยความแตกตาง
ประเภทการใชประโยชนที่ดินระดับที่ 1 โดยที่
หนวยแผนที่ที่เล็กทีส่ ุด (Minimum ของรูปลักษณของประเภทการใช
การใชประโยชนที่ดินจะแสดงถึงลักษณะของ
Mapping Unit, MMU) คือ 0.25 ประโยชนที่ดินซึ่งปรากฏใน
พื้นที่ที่มนุษยเขาไปครอบครอง แลวมีการจัดการ
ตารางเซนติเมตร หรือคิดเปนรูปทรง ขอมูลภาพจากดาวเทียมหรือ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือมีการทํากิจกรรมตางๆ
จัตุรสั มีขนาดเทากับ 0.5x0.5
ภาพถายทางอากาศที่มี
เพื่อสนองความตองการของมนุษย เชน การใช
เซนติเมตร เพื่อใชสําหรับทุกมาตรา ลักษณะเฉพาะ
พื้นที่เปนพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่กักเก็บน้ํา ใช
สวน
เปนที่ตั้งบานเรือนที่อยูอาศัย หรือเปนที่ตั้งเขต
อุตสาหกรรม (FAO, 1999)
พื้นที่รูปปดที่ภายในพื้นที่มสี ภาพการใชประโยชน พื้นที่ พื้นที่ พื้นที่ พื้นที่ N.A. จัดเก็บพืน้ ที่รูปปดของประเภทการ แนวเสนแบงประเภทการใช
ที่ดินอยูในประเภทเดียวกันตามการจําแนก
ใชประโยชนที่ดินตามขนาดของ
ประโยชนที่ดินอาศัยความแตกตาง
ประเภทการใชประโยชนที่ดินระดับที่ 2
หนวยแผนที่ท่เี ล็กทีส่ ุด (MMU) คือ ของรูปลักษณของประเภทการใช
0.25 ตารางเซนติเมตร หรือคิดเปน ประโยชนที่ดินซึ่งปรากฏใน
รูปทรงจัตุรสั มีขนาดเทากับ 0.5x0.5 ขอมูลภาพจากดาวเทียมหรือ
เซนติเมตร เพื่อใชสําหรับทุกมาตรา ภาพถายทางอากาศที่มี
สวน
ลักษณะเฉพาะ

นิยาม (Definition)
1:10,000

ประเภทรูปลักษณ
(Feature Type)
<จุด, เสน, พื้นที,่ กริด>
1:25,000

ตารางที่ 6 รายการรูปลักษณทางภูมิศาสตรของชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน

1:50,000

มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน

1:250,000

มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
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5.3 ผังเคารางการประยุกตใช (Application schema) ของชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
สําหรับโครงสรางเนื้อหารายการรูปลักษณทางภูมิศาสตรและขอมูลลักษณะประจํา ของชั้นขอมูลการใช
ประโยชนที่ดิน สามารถนําเสนอเปนผังเคารางการประยุกตใช (application schema) ตามมาตรฐานระหวาง
ประเทศ ISO 19109 ในรูปแบบของ Unified Modeling Language (UML) ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 ผังเคารางการประยุกตใช (application schema) ของขอมูล FGDS ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
5.4 พจนานุกรมขอมูล (Data dictionary) ชั้นขอมูลปาไม
โครงสรางขอมูลในชั้นขอมูล ปาไม สามารถอธิบายในรูปแบบของพจนานุกรม (data dictionary) ซึ่ง
ประกอบดวยตารางโครงสรางรายการและลักษณะเฉพาะของขอมูลลักษณะประจําสําหรับ รูปลักษณทางภูมิศาสตร
(geographic feature) ของชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งประกอบดวย ประเภทการใชประโยชนที่ดินใน
ระดับที่ 1 และ 2 ของระบบการจําแนกการใชประโยชนที่ดิน มีโครงสรางเนื้อหาที่อธิบายในรูปของตารางขอมูล
ลักษณะประจํา (Attribute table) แสดงไวในตารางที่ 7 ถึง ตารางที่ 9
ตารางที่ 7 ขอมูลลักษณะประจําของ การใชประโยชนที่ดิน
Field Name
LUL1_CODE
LUL2_CODE

Definition
รหัสประเภทการใช
ประโยชนที่ดิน ระดับที่ 1
รหัสประเภทการใช
ประโยชนที่ดินระดับที่ 2

Data Type Length Domain (Value)
TEXT
1
ดูตารางคนหา
LUL1_CODE.LUT
TEXT
2
ดูตารางคนหา
LUL2_CODE.LUT

Obligation/Condition
Mandatory
Mandatory

ตารางที่ 8 ขอมูลคาโดเมนสําหรับ LUL1_CODE (LUL1_CODE.LUT)
LUL1_CODE
U
A

LUL1_TH
(ชื่อประเภทการใชประโยชนที่ดินระดับที่ 1 ภาษาไทย)
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง
พื้นที่เกษตรกรรม

Draft 3.1 – 14 ก.พ. 2556

LUL1_EN
(ชื่อประเภทการใชประโยชนที่ดินระดับที่ 1
ภาษาอังกฤษ)
Urban and Built-up land
Agricultural land

โครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS

มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
LUL1_CODE
F
W
M

LUL1_TH
(ชื่อประเภทการใชประโยชนที่ดินระดับที่ 1 ภาษาไทย)
พื้นที่ปาไม
พื้นที่แหลงน้ํา
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
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LUL1_EN
(ชื่อประเภทการใชประโยชนที่ดินระดับที่ 1
ภาษาอังกฤษ)
Forest land
Water body
Miscellaneous land

ตารางที่ 9 ขอมูลคาโดเมนสําหรับ LUL1_CODE (LUL2_CODE.LUT)
LUL2_CODE
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
W1
W2
M1
M2
M3
M4
M5
M6

LUL2_TH
(ชื่อประเภทการใชประโยชนที่ดินระดับที่ 2
ภาษาไทย)
เมืองและยานการคา
ที่อยูอาศัย
สถานที่ราชการและสถาบัน
สถานีคมนาคม การสื่อสาร และสาธารณูปโภค
ยานอุตสาหกรรม
สิ่งปลูกสรางอื่นๆ
สนามกอลฟ
พื้นที่นา
พืชไร
ไมยืนตน
ไมผล
พืชสวน
ไรหมุนเวียน
ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือน
พืชน้ํา
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เกษตรผสมผสาม
ปาไมผลัดใบ
ปาผลัดใบ
ปาชายเลน
ปาพรุ
ปาปลูก
วนเกษตร
ปาชายหาด
แหลงน้ําตามธรรมชาติ
แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
ทุงหญาและไมละเมาะ
พื้นที่ลุมชื้นแฉะและพื้นที่น้ําขัง
เหมืองและบอขุด
พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
นาเกลือ
หาดทราย

Draft 3.1 – 14 ก.พ. 2556

LUL2_EN
(ชื่อประเภทการใชประโยชนที่ดินระดับที่ 2
ภาษาอังกฤษ)
Urban and Commercial area
Residential area
Governmental and Institutional land
Transportation, Communications and Utilities
Industrial land
Other Built-up area
Golf Course
Paddy field
Field crop
Perennial
Orchard
Horticulture
Swidden cultivation
Pasture and Farm house
Aquatic plant
Aquacultural land
Integrated farm
Evergreen forest
Deciduous forest
Mangrove forest
Swamp forest
Forest plantation
Agro – forestry
Beach forest
Natural water body
Artificial water body
Rangeland
Mash and Swamp
Mine and Pit
Other Miscellaneous land
Salt flat
Beach
โครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS

มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
LUL2_CODE
M7

LUL2_TH
(ชื่อประเภทการใชประโยชนที่ดินระดับที่ 2
ภาษาไทย)
ที่ทิ้งขยะ
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LUL2_EN
(ชื่อประเภทการใชประโยชนที่ดินระดับที่ 2
ภาษาอังกฤษ)
Garbage dump

5.5 Feature Catalogue ของรายการขอมูลในชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
รายละเอียดเนื้อหาของขอมูลภูมิศาสตรในชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน สามารถอธิบายในลักษณะของ
Feature Catalogue ตามมาตรฐาน ISO19110 ไดดังนี้
Name:
Scope:
Field of application:
Version Number:
Version Date:
Definition source:
Definition Type:
Producer:
Functional Language:
Feature Type
Name:
Definition:
Code:
Aliases:
Feature Operation Names:
Feature Attribute Names:
Feature Association Names:
Subtype Of:
Feature Attribute
Name:
Definition:
Code:
Value Data Type:
Value Measurement Unit:
Value Domain Type:
Value Domain:
Feature Attribute Value:
Label:
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง
พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ปาไม
พื้นที่แหลงน้ํา
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
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ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
ขอมูลภูมศิ าสตรพื้นฐาน (FGDS)
2.0 (โครงการจัดทําขอกําหนดของมาตรฐานโครงสราง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของ
ชุดขอมูลภูมศิ าสตรพื้นฐาน)
27-ส.ค.-55
มาตรฐาน FGDS
XML
LU_Level1
พื้นที่การใชประโยชนที่ดินระดับที่ 1
FGDC0501
LUL1_CODE
ComposeOf
LUL1_CODE
รหัสระบุถึงประเภทการใชประโยชนที่ดิน ระดับที่ 1
TEXT
1 (“enumerated”)
Code:
U
A
F
W
M

Definition:
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง
พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ปาไม
พื้นที่แหลงน้ํา
พื้นที่เบ็ดเตล็ด

โครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS

มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
Feature Type
Name:
Definition:
Code:
Aliases:
Feature Operation Names:
Feature Attribute Names:
Feature Association Names:
Subtype Of:
Feature Attribute
Name:
Definition:
Code:
Value Data Type:
Value Measurement Unit:
Value Domain Type:
Value Domain:
Feature Attribute Value:
Label:
เมืองและยานการคา
ที่อยูอาศัย
สถานที่ราชการและสถาบัน
สถานีคมนาคม การสื่อสาร และ
สาธารณูปโภค
ยานอุตสาหกรรม
สิ่งปลูกสรางอื่นๆ
สนามกอลฟ
พื้นที่นา
พืชไร
ไมยืนตน
ไมผล
พืชสวน
ไรหมุนเวียน
ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือน
พืชน้ํา
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เกษตรผสมผสาม
ปาไมผลัดใบ
ปาผลัดใบ
ปาชายเลน
ปาพรุ
ปาปลูก
วนเกษตร
ปาชายหาด
Draft 3.1 – 14 ก.พ. 2556
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LU_Level2
พื้นที่การใชประโยชนที่ดินระดับที่ 2
FGDC0502
LUL1_CODE, LUL2_CODE
ComposeOf
LUL2_CODE
รหัสระบุถึงประเภทการใชประโยชนที่ดิน ระดับที่ 2
TEXT
1 (“enumerated”)
Code:
U1
U2
U3
U4

Definition:
เมืองและยานการคา
ที่อยูอาศัย
สถานที่ราชการและสถาบัน
สถานีคมนาคม การสื่อสาร และสาธารณูปโภค

U5
U6
U7
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

ยานอุตสาหกรรม
สิ่งปลูกสรางอื่นๆ
สนามกอลฟ
พื้นที่นา
พืชไร
ไมยืนตน
ไมผล
พืชสวน
ไรหมุนเวียน
ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือน
พืชน้ํา
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เกษตรผสมผสาน
ปาไมผลัดใบ
ปาผลัดใบ
ปาชายเลน
ปาพรุ
ปาปลูก
วนเกษตร
ปาชายหาด
โครงการศึกษาจัดทํารางมาตรฐานขอกําหนดขอมูล FGDS

มาตรฐานขอกําหนดขอมูลภูมสิ ารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
แหลงน้ําตามธรรมชาติ
แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
ทุงหญาและไมละเมาะ
พื้นที่ลุมชื้นแฉะและพื้นที่น้ําขัง
เหมืองและบอขุด
พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
นาเกลือ
หาดทราย
ทีทิ้งขยะ

W1
W2
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
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แหลงน้ําตามธรรมชาติ
แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
ทุงหญาและไมละเมาะ
พื้นที่ลุมชื้นแฉะและพื้นที่น้ําขัง
เหมืองและบอขุด
พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
นาเกลือ
หาดทราย
ที่ทิ้งขยะ

6.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum)
พื้นหลักฐานทางยีออเดซี หรือพื้นหลักฐานแผนที่ ที่ใชอางอิงสําหรับชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
(FGDS) ประเทศไทย กําหนดใหเลือกใชได 2 พื้นหลักฐาน คือ พื้นหลักฐาน WGS 84 และพื้นหลักฐาน Indian
1975
1) WGS 84 เปนพื้นหลักฐานสากลที่จัดทําขึ้นโดย Defense Mapping Agency (DMA) หรือปจจุบันคือ
National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใชเปนพื้นหลักฐานของดาวเทียม
ระบบ GPS เปนพื้นหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมีคาพารามิเตอรดังนี้
Ellipsoid : "WGS 84"
Semi-major axis (a) = 6378137.0 m.
Flattening (f) = 1/298.257223563
EPSG : 4326
2) พื้นหลักฐาน Indian 1975 เปนพื้นหลักฐานทองถิ่นของประเทศไทย ที่จัดทําโดยการทํางานรังวัด
ภาคพื้นดินดวยวิธีขายสามเหลี่ยมและงานวงรอบ เปนพื้นหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมีคาพารามิเตอรดังนี้
SPHEROID : "Everest 1830 (1937 Adjustment)"
Semi-major axis (a) = 6377276.345 m.
Flattening (f) = 1/300.8017
EPSG : 4240
และการแปลงคาพิกัดระหวางพื้นหลักฐาน WGS 84 กับพื้นหลักฐาน Indian 1975 ใหใชสมการตอไปนี้
ªx º
« y»
« »
«¬ z »¼ Indian1975

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

หนวยเปนเมตร

โดยที่คาพิกัดฉาก (x, y, z) เปนคาพิกัดในรูปแบบระบบพิกัดฉากยึดติดโลก อธิบายไวในหัวขอตอไป
อนึ่ง สมการแปลงคาพิกัดระหวางพื้นหลักฐาน WGS 84 กับพื้นหลักฐาน Indian 1975 ขางตน กําหนดให
สําหรับใชในการแปลงคาพิกัดที่ยังมิไดผานการแปลงพื้นหลักฐานดวยวิธีการหรือสมการอื่นมาแลวเทานั้น หากคา
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พิกัดไดผานการแปลงพื้นหลักฐานมาดวยวิธีการหรือสมการแบบอื่นมา ก็จะตองทําการแปลงกลับไปที่พื้นหลักฐาน
ตั้งตนดวยวิธีการหรือสมการแบบเดิมกอน
6. ระบบพิกัดอางอิง (Reference system)
ระบบอางอิงเชิงพื้นที่ (Spatial reference system) ของขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศไทยนั้น
ใหใชเปน ระบบพิกัดอางอิง (Coordinate reference system) โดยระบบพิกัดอางอิงแตละระบบจะประกอบดวย
องคประกอบ 2 สวนคือ
- พื้นหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum) ซึ่งเปนพื้นผิวอางอิงที่ใชในการคํานวณงานรังวัด
- รูปแบบระบบพิกัด ซึ่งเปนรายละเอียดของระบบการฉายแผนที่ (Map projection) ที่ใช ระบบแกน
อางอิงคาพิกัด และรายละเอียดนิยามคาพิกัด
การเลื อกใชระบบพิกัดอางอิงจึงขึ้น กับ พื้น หลั กฐานฯ และรูปแบบของคาพิกัด และระบบพิกัดอางอิง
สําหรับชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ของประเทศไทยทุกชั้นขอมูล รวมถึงชั้นขอมูลการใช ประโยชน
ที่ดินนี้ สามารถเลือกกําหนดขึ้นจากพื้นหลักฐานทางยีออเดซี และรูปแบบระบบพิกัด ดังตอไปนี้
6.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum)
พื้นหลักฐานทางยีออเดซีหรือพื้นหลักฐานแผนที่ ที่ใชอางอิงสําหรับชุดข อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน
(FGDS) ประเทศไทย กําหนดใหเลือกใชได 2 พื้นหลักฐาน คือ พื้นหลักฐาน WGS 84 และพื้นหลักฐาน Indian
1975
3) WGS 84 เปนพื้นหลักฐานสากลที่จัดทําขึ้นโดย Defense Mapping Agency (DMA) หรือปจจุบันคือ
National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใชเปนพื้นหลักฐานของดาวเทียม
ระบบ GPS เปนพื้นหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมีคาพารามิเตอรดังนี้
Ellipsoid : "WGS 84"
Semi-major axis (a) = 6378137.0 m.
Flattening (f) = 1/298.257223563
EPSG : 4326
4) พื้นหลักฐาน Indian 1975 เปนพื้นหลักฐานทองถิ่นของประเทศไทย ที่จัดทําโดยการทํางานรังวัด
ภาคพื้นดินดวยวิธีขายสามเหลี่ยมและงานวงรอบ เปนพื้นหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมีคาพารามิเตอรดังนี้
SPHEROID : "Everest 1830 (1937 Adjustment)"
Semi-major axis (a) = 6377276.345 m.
Flattening (f) = 1/300.8017
EPSG : 4240
และการแปลงคาพิกัดระหวางพื้นหลักฐาน WGS 84 กับพื้นหลักฐาน Indian 1975 ใหใชสมการตอไปนี้
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หนวยเปนเมตร

โดยที่คาพิกัดฉาก (x, y, z) เปนคาพิกัดในรูปแบบระบบพิกัดฉากยึดติดโลก อธิบายไวในหัวขอตอไป
อนึ่ง สมการแปลงคาพิกัดระหวางพื้นหลักฐาน WGS 84 กับพื้นหลักฐาน Indian 1975 ขางตน กําหนดให
สําหรับใชในการแปลงคาพิกัดที่ยังมิไดผานการแปลงพื้นหลักฐานดวยวิธีการหรือสมการอื่นมาแลวเทานั้น หากคา
พิกัดไดผานการแปลงพื้นหลักฐานมาดวยวิธีการหรือสมการแบบอื่นมา ก็จะตองทําการแปลงกลับไปที่พื้นหลักฐาน
ตั้งตนดวยวิธีการหรือสมการแบบเดิมกอน
6.2 รูปแบบระบบพิกัด
รูปแบบระบบพิกัดที่ใชอางอิงในการบอกตําแหนงพิกัดของขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศไทย
ใหเลือกใชได 3 รูปแบบ คือ พิกัดฉากยึดติดโลก (earth-fixed coordinates) พิกัดทางยีออเดซีหรือระบบพิกัด
รูปทรงรี (geodetic or ellipsoidal coordinates) และพิกัดแผนที่ UTM (UTM map coordinates)
1) ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก เปนกรอบของแกนพิกัดฉาก ที่ผูกติดอยูกับพื้นผิวโลก แกนพิกัดของระบบ
ยึดติดโลกจึงหมุนดวยความเร็วเชิงมุมเทากับอัตราการหมุนรอบตัวเองของโลก ระบบพิกัดฉากยึดติดโลกบอกคา
พิกัดเปน (x, y, z) มีนิยามดังนี้ คือ จุดกําเนิดของระบบอยูที่จุดมวลสารของโลก แกน z อยูในแนวแกนหมุนเฉลี่ย
โลก โดยผานจุด CIO ( Conventional International Origin ) ระนาบศูนยสูตร xy ตั้งฉากกับแกน z โดยมี
แกน x อยูในแนวเมอริเดียนกรีนิช สวนแกน y ตั้งฉากกับแกน x และแกน z ทําใหเกิดเปนระบบพิกัดมือขวา
2) ระบบพิกัดทางยีออเดซี บอกคาพิกัดเปน (I, O, h) ระบบนี้ใชรูปทรงรีที่เปนตัวแทนสัณฐานของโลก
และเปนพื้นผิวอางอิงในการคํานวณ ดังนั้นรูปทรงรีนี้คือสวนหนึ่งของพื้นหลักฐานทางยีออเดซีในขอ 6.1 ขางบน
นั่นเอง มุมที่เสนตั้งฉากกับพื้นผิวรูปทรงรีที่จุดใดๆ P กระทํากับระนาบศูนยสูตรคือคาละติจูด I ของจุด P มุม
ระหวางระนาบเมอริเดียนที่ผาน P กับระนาบเมอริเดียนกรีนิช คือคาลองจิจูด O ของจุด P สวนระยะตามแนว
เสนตั้งฉากจากจุด P จนถึงพื้นผิวรูปทรงรี คือ ความสูงเหนือรูปทรงรี h
3) ระบบพิกัดแผนที่ UTM – UTM เปนตัวยอของ Universal Transverse Mercator เปนวิธีการฉาย
แผนที่ (Map projection) บอกคาพิกัดแผนที่เปน (N, E) คา N คือระยะเหนือ (Northing) และ คา E คือระยะ
ตะวันออก (Easting) คาทั้งสองคือพิกัดตําแหนงทางราบคํานวณมาจากคา (I, O) ของคาพิกัดทางยีออเดซี
6.3 ความสูง
ระบบอางอิงคาความสูงของขอมูลภูมิสารสนเทศมี 3 ระบบ คือ คาระดับ (elevation) ความสูงออรโท
เมตริก (orthometric height) และความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) ซึ่งสามารถเลือกใชไดกับชุดขอมูล
ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ของประเทศไทย ตามความเหมาะสม แตตองอธิบายระบบอางอิงคาความสูงที่ใชไว
ในคําอธิบายขอมูล (metadata) ของชุดขอมูลนั้นใหชัดเจน
1) คาระดับ (elevation) เปนความสูงที่ใชอยูโดยทั่วไปในงานรังวัด เปนความสูงเหนือระดับทะเลปาน
กลาง (Mean Sea Level, MSL) อาจใชเปนตัวแทนของความสูงเหนือยีออยด H หรือความสูงออรโทเมตริกได
หากระดับทะเลปานกลางที่สรางขึ้นมาเปนตัวแทนของยีออยดอยางถูกตอง
2) ความสูงออรโทเมตริก (orthometric height) เปนความสูงวัดจากผิวยีออยด ณ จุดใดๆ
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3) ความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) เปนความสูงวัดจากผิวพื้นทรงรีที่ใชเปนหลักฐานทางยีออเด
ซี ณ จุดใดๆ
ในการคํานวณคาพิกัดที่ใชรูปทรงรีเปนพื้นผิวอางอิงไดคาพิกัดตําแหนงทางราบเปนละติจูดและลองจิ จูด
ทางยีออเดซี (I, O) และมีความสูงของจุดนั้นเปนความสูงเหนือรูปทรงรี h ความสัมพันธระหวางความสูงออรโท
เมตริกและความสูงเหนือทรงรี คือ
݄ ൌܪܰ

คา N ในสมการขางบนเรียกวา ความสูงยีออยด (geoidal height) คาความสูงยีออยดนี้คํานวณไดจาก
รูปจําลองยีออยด เชน EGM2008
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบพิกัดอางอิงขางตน มีอธิบายเพิ่มเติมไวในเอกสารมาตรฐานขอมูล
FGDS ชั้นขอมูลหมุดหลักฐานแผนที่

7. ขอกําหนดดานคุณภาพขอมูล (Data quality)
ขอกําหนดคุณภาพของขอมูล ตางๆ ในชั้น ข อมูล การใชป ระโยชน ที่ดิน นี้ ประกอบดว ยเกณฑ สํ า หรั บ
องคประกอบคุณภาพภูมิสารสนเทศตามที่กําหนดในมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 19113 Quality principles
โดยใชตัวชี้วัดคุณภาพ (quality measures) ที่เปนไปตามมาตรฐาน ISO19 138 Data quality measures ไดแก
- ความถูกตองเชิงตําแหนง (positional accuracy)
- ความครบถวนของขอมูล (completeness)
- ความถูกตองของขอมูลลักษณะประจํา (thematic accuracy)
- ความสอดคลองทางตรรกะ (logical consistency)
7.1 ขอกําหนดความถูกตองเชิงตําแหนง
ในกรณีขอมูลจัดสรางดวยการดิจิไทสจากแหลงขอมูลที่เปนกระดาษ เชน แผนที่การใชประโยชนที่ดินเดิม
หรื อ ตน รา งขอบเขตการใช ประโยชน ที่ ดิน ที่แ ปลจากข อมู ล ภาพจากดาวเที ย มหรื อภาพถา ยทางอากาศ การ
ตรวจสอบความถูกตองเชิงตําแหนงของขอมูลทําไดโดยการพล็อตขอมูลเปรียบเทียบกับภาพแผนที่ตนฉบับ แลวทํา
การวัดคาคลาดเคลื่อนเชิงตําแหนงทางราบของขอมูล ซึง่ สามารถทําไดใน 2 แนวทางคือ
1) สุมเลือกจุดที่ระบุจําแนกไดชัดเจน (Well-defined points) ในชุดขอมูล โดยใหมีจํานวนไมนอยกวา
20 จุด และควรมีจํานวนมากพอใหสามารถเปนตัวแทนที่ ดีของขอมูลทั้งชุดขอมูล โดยจุดตรวจสอบดังกลาวควรมี
การกระจายตัวของตําแหน งครอบคลุ มพื้น ที่ของชุดขอมูล ที่ทําการตรวจสอบ จากนั้ น วัดคาคลาดเคลื่ อ นทาง
ตําแหนงของแตละจุดตรวจสอบ นํามาคํานวณคาความคลาดเคลื่อนรากกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square
Error, RMSE)
2) สุ มเลือกเสนขอบเขตพื้นที่รูปป ดขอมูลการใช ประโยชน ที่ดินมาจํานวนหนึ่ง (ใชแนวทางการสุ ม
เชนเดียวกับการเลือกจุดระบุจําแนกไดชัดเจน) วัดระยะคลาดเคลื่อนทางตําแหนงสูงสุดของแตละเสนเทียบกับเสน
ตนฉบับ นับจํานวนเสนที่มีความคลาดเคลื่อนทางตําแหนงสูงสุดมากกวาเกณฑ ที่กําหนด คํานวณเปนคารอยละ
เทียบกับจํานวนเสนที่สุมตรวจสอบ
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ขอมูลรูปลักษณทางภูมิศาสตรตางๆ ในชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ตองมีความถูกตองทางตําแหนง
ตามเกณฑมาตรฐานดังแสดงในตารางที่ 10 และตารางที่ 11
ตารางที่ 10 เกณฑความถูกตองเชิงตําแหนงทางราบของชุดขอมูล FGDS การใชประโยชนที่ดิน ตามมาตรฐาน
CE95
ที่

รูปลักษณทางภูมิศาสตร

1

เกณฑ CE95 หรือ AccuracyH (95%) (เมตร) คลาส 1
1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000
1:250,000
≤4
≤ 10
≤ 25
≤ 50
≤ 250

LU_L1, LU_L2

ตารางที่ 11 เกณฑความถูกตองเชิงตําแหนงทางราบของชุดขอมูล FGDS การใชประโยชนที่ดิน ตามมาตรฐาน
ASPRS
ที่

รูปลักษณทางภูมิศาสตร

1

เกณฑ RMSEH (เมตร) คลาส 1
1:10,000
1:25,000
1:50,000
≤ 5.78
≤ 14.44
≤ 28.89

1:4,000
≤ 2.31

LU_L1, LU_L2

1:250,000
≤ 144.44

7.2 ขอกําหนดความครบถวนของขอมูล
7.2.1 ความครบถวนของรูปลักษณทางภูมิศาสตร
ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน มีลักษณะเปนการจําแนกพื้นที่ทั้งหมดออกเปนพื้นที่ยอยๆ ตามความ
แตกตางกันของประเภทการใชประโยชนที่ดิน ในที่นี้ รูปลักษณทางภูมิศาสตรคือ พื้นที่รูปปดการใช
ประโยชนที่ดินจึงควรตองมีการครบถวนเชื่อมตอกันครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ไมสามารถยอมใหมีกรณีที่
ขอมูลพื้นที่รูปปดหายไปจนเกิดเปน “ชองวาง” ภายในพื้นที่ได ดังนั้นเกณฑความครบถวนของขอมูล
รูปลักษณทางภูมิศาสตรในขอมูล FGDS ชั้นขอมูล การใชประโยชนที่ดินนี้ จึงพิจารณาเฉพาะกรณีที่
ขอบเขตของขอมูลไมครอบคลุมพื้นที่ตามขอกําหนดการจาง ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 เกณฑความครบถวนของรูปลักษณทางภูมิศาสตร ในชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
ที่

รายการรูปลักษณขอมูล

LU_L1, LU_L2

1

ขนาดพื้นที่ขอมูล
ที่เกินจาก
ขอบเขตพื้นที่ที่
กําหนด (ตร.ม.)
ไมกําหนด

เปอรเซ็นตพื้นที่
ขอมูลที่เกินจาก
ขอบเขตพื้นที่ที่
กําหนด
ไมกําหนด

ขนาดพื้นที่ขอมูล
ที่ขาดไปจาก
ขอบเขตพื้นที่ที่
กําหนด (ตร.ม.)
N.A.

เปอรเซ็นตพื้นที่
ขอมูลทีข่ าดไป
จากขอบเขต
พื้นที่ที่กําหนด
≤1%

7.2.2 ความครบถวนของขอมูลลักษณะประจํา
เกณฑความครบถวนของขอมูลลักษณะประจําในชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
กําหนดตามระดับความสําคัญของขอมูลลักษณะประจํานั้น ดังแสดงในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 เกณฑความครบถวนของขอมูลลักษณะประจําในชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
ที่
1
2

รายการขอมูลลักษณะประจํา
LUL1_CODE
LUL2_CODE
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7.3 ขอกําหนดความถูกตองของขอมูลลักษณะประจํา (Attribute Data)
ในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลลักษณะประจํา (Attribute Data) อาศัยการพล็อตเปรียบเทียบ
กับขอมูลตนฉบับใหสอดคลองกัน และทําการประเมินความถูกตอง (Accuracy assessment) ผลการวิเคราะห
และแปลตีความประเภทการใชประโยชนที่ดินจากขอมูลการรับรูจากระยะไกลกับประเภทการใชประโยชนที่ดิน
จริงในภาคพื้นดิน เพื่อคํานวณอัตราความผิดพลาดของการจําแนก (Rate of misclassification) หรือ คาความถูก
ตองโดยรวม (Overall accuracy) และสัมประสิทธิ์แคปปา (Kappa coefficient) พรอมคํานวณจุดตัวอยางบน
โดยวิธีการทางสถิติบนพื้นฐานการแจกแจงแบบทวินาม (Binomial distribution) หรือการแจกแจงอเนกนาม
(Multinomial distribution) เพื่อใชคํานวณขนาดของจํานวนตัวอยาง และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบจําแนกชั้น
(Stratified random sampling) ที่มีจุดตัวอยางตามสัดสวนของพื้นที่ประเภทการใชประโยชนที่ดิน
เกณฑความถูกตองของขอมูลลักษณะประจําในชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ในแตละระดับการจําแนก
แสดงไวตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ขอกําหนดความถูกตองของขอมูลลักษณะประจําชั้นขอมูล FGDS การใชประโยชนที่ดิน
ที่
รายการขอมูลลักษณะประจํา
1 LUL1_CODE
2 LUL2_CODE

Rate of misclassification
d 15 %
d 25 %

Kappa Coefficient
t 85 %
t 75 %

7.4 ขอกําหนดความสอดคลองทางตรรกะของขอมูล
ขอมูลการใชประโยชนที่ดิน เปนการนําเขาขอมูลจากการแปลตีความขอมูลภาพถายจากดาวเทียมหรือ
ภาพถายทางอากาศดวยสายตาผานหนาจอภาพในรูป ขอมูลดิจิทัล ตองทําการตรวจสอบโทโปโลยี (Topology)
เชน การทดสอบเกี่ยวกับการเกิดชองวาง (Gap) การซอนทับ (Overlap) เปนตน และตองทําการตรวจสอบความ
สอดคลองทางตรรกะของขอมูลโดยเฉพาะคาขอบเขตขอมูล (Domain value) ของคาลักษณะประจํา (Attribute
Data) ใหสอดคลองกับขอมูลตนฉบับโดยอาศัยการสืบคนผานโดยโปรแกรมสําเร็จ
7.4.1 ขอกําหนดความสอดคลองเชิงแนวคิดของขอมูล
เกณฑความสอดคลองเชิงแนวคิดของขอมูล ในชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
กําหนดไวดังตารางที่ 15 ตอไปนี้
ตารางที่ 15 เกณฑความสอดคลองเชิงแนวคิดของขอมูล ในชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
ที่
1
2

รายการความสอดคลองเชิงแนวคิด
เกณฑจํานวนขอผิดพลาดที่ยอมใหตรวจพบ
ขอมูลการใชประโยชนที่ดินในระดับเดียวกันและมีขอบเขตอยูติดกัน ตอง
0%
ตอกันสนิทพอดีไมเหลื่อมซอนกันหรือมีชองวาง (Number of invalid
overlaps of surfaces)
ขอมูลการใชประโยชนที่ดินที่เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทเดียวกัน
≤5%
และมีขอบเขตอยูติดกันตองรวมเปนรูปปดหนึ่งเดียว

7.4.2 ขอกําหนดความสอดคลองกับคาโดเมนของขอมูล
เกณฑความสอดคลองกับคาโดเมน ของขอมูลในชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
กําหนดไวดังตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 เกณฑความสอดคลองกับคาโดเมน ของขอมูล ในชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
ที่
1
2

รายการขอมูลลักษณะประจํา

value domain non-conformance rate
0%
0%

LUL1_CODE
LUL2_CODE

7.4.3 ขอกําหนดความสอดคลองทางโทโปโลยีของขอมูล
เกณฑความสอดคลองทางโทโปโลยีของขอมูลในชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
กําหนดไวดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 เกณฑความสอดคลองทางโทโปโลยีของขอมูล ในชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการความสอดคลองทางโทโปโลยี
Rate of faulty point-curve connections
Number of missing connection due to undershoots
Number of missing connection due to overshoots
Number of invalid slivers
Number of invalid self-intersect errors (Loops)
Number of invalid self overlap errors (Kickbacks)

เกณฑจํานวนขอผิดพลาดที่ยอมใหตรวจพบ
0%
0%
0%
0%
0%
0%

7.5 ขอกําหนดความถูกตองของขอมูลเชิงเวลา
ไมมีขอกําหนดความถูกตองของขอมูลเชิงเวลา
8. การสงมอบผลิตภัณฑขอมูล (Data product delivery)
ขอกําหนดการสงมอบผลิตภัณฑชุดขอมูล FGDS มีวัตถุประสงคเพื่อเปนกรอบแนวทางในการกําหนด
รูปแบบวิธีการในการที่หนวยงานที่ไดรับมอบหมายหรือไดรับจาง จะทําการสงมอบผลิตภัณฑชุดขอมูล FGDS
ใหกับหนวยงานผูมอบหมาย หรือผูวาจาง ทั้งนี้จะไมรวมถึงรูปแบบวิธีการเผยแพรชุดขอมูล FGDS ไปสูผูใชงาน
เนื่องจากจะมีความหลากหลายอยางมาก
ขอกําหนดการสงมอบผลิตภัณฑขอมูลนี้จะประกอบดวย 2 สวน คือ (1) รูปแบบฟอรแมตของขอมูล และ
(2) สื่อบันทึกขอมูล
8.1 รูปแบบฟอรแมตของขอมูล
การสงมอบผลิตภัณฑชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดินตามมาตรฐานฉบับนี้ ในสวนขอมูลรูปลักษณทาง
ภูมิศาสตรและขอมูลลักษณะประจํารายการตางๆ กําหนดใหสงมอบเปนขอมูลดิจิทัลในรูปแบบขอมูล GIS แบบ
เวกเตอร (Vector File) โดยใหอยูในรูปแบบฟอรแมตขอมูลหนึ่งในรายการตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

ESRI Shapefile (.shp)
MapInfo Map File (.mif)
Microstation DGN (.dgn)
AutoDesk DXF (.dxf)
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5. Geography Markup Language (GML)
6. ESRI Coverage File
การตั้งชื่อไฟลเปนไปตามที่หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบกําหนด โดยตองแนบไฟลเอกสารที่มีการอธิบาย
อยางชัดเจนวาขอมูลที่สงมอบมีลักษณะเฉพาะอยางไร โดยอยางนอยตองระบุ ดังนี้
1. ชนิดของขอมูล
2. มาตราสวนที่ผลิตขอมูล
3. ผูผลิตหรือผูสงมอบ
4. ปที่ผลิต
เอกสารที่ใชในการอธิบายไฟลดังกลาวขางตน ควรเปนแฟมขอมูลดิจิทัลที่อยูในรูปแบบแฟมขอมูล PDF
file หรือแฟมขอมูล Text file ที่ตองสงมอบไปพรอมกับตัวชุดขอมูล FGDS
8.2 สื่อบันทึกขอมูล
สื่อบันทึกขอมูลเพื่อสงมอบเปนไปตามที่หนวยงานที่รับผิดชอบกําหนด ที่นิยมโดยทั่วไป เชน CD Rom,
DVD Rom, Hard Disk เปนตน การเลือกวาจะใชสื่อบันทึกขอมูลชนิดใด มีขอควรพิจารณาอยางนอย ดังนี้
1. ขนาดขอมูล ถาขอมูลมีขนาดไฟลใหญมาก อาจจําเปนตองใชการแบงไฟลหรือบีบอัดไฟล และตองใช
สื่อบันทึกขอมูลหลายหนวย ดังนั้น จึงควรพิจารณาใชสื่อบันทึกขอมูลที่เหมาะสมกับขนาดของไฟล ใชจํานวนสื่อ
บันทึกขอมูลใหนอยที่สุด และพยายามหลีกเลี่ยงการแบงไฟลหรือบีบอัดไฟล
2. ความคงทน ในกรณีที่หนวยงานที่รับผิดชอบมีหนาที่นําขอมูลไปรวมฐานขอมูลเอง อยางนอยควรมั่นใจ
วาสื่อบันทึกขอมูลที่ไดรับการสงมอบมา สามารถคงทนอยูไดจนกวาจะนําขอมูลไปรวมในฐานขอมูลกลางเปนที่
เรียบรอย
3. การเรียกดู/การคนคืน หนวยงานที่รับผิดชอบตองแน ใจวาจะสามารถเรียกดู/คนคืนขอมูล ที่บันทึกใน
สื่อบันทึกขอมูลที่รับมอบได กลาวคือ มีอุปกรณหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่มั่นใจวาจะใชกับสื่อบันทึกขอมูลได
4. สื่อบันทึกขอมูลที่สงมอบ จะตองมีขอความบงชี้คุณลักษณะสําคัญขอมูลภายใน แสดงติดไวบนสื่อ โดย
ขอความดังกลาว อยางนอยตองระบุถึง ชื่อขอมูล หนวยที่ของสื่อ (เชน แผนที่ 3/11 เปนตน) และวันที่สงมอบ
9. ขอกําหนดดานคําอธิบายขอมูล (Metadata)
คําอธิบายขอมูล (Metadata) สําหรับขอมูล FGDS ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามมาตรฐาน
ISO19115 โดยตองมีรายการคําอธิบายขอมูลครบตามรายการคําอธิบายขอมูลหลัก (Core metadata) ที่กําหนด
ในมาตรฐาน ISO19115 ตามรายการที่ 1-25 ในตารางที่ 18 นอกจากนั้นจะตองมีรายการคําอธิบายขอมูล ที่
อธิบายเนื้อหาของชุดขอมูล (Data content) และคุณภาพของชุดขอมูล (Data quality) ของชั้นขอมูลการใช
ประโยชนที่ดิน ดังแสดงในตารางที่ 19 และ 20 ตามลําดับ
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ตารางที่ 18 รายการคําอธิบายขอมูล (Metadata) ของชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน
รายการ Metadata
1 Dataset title
2 Dataset reference date
3 Dataset responsible party
4 Geographic location of the
dataset (by four coordinates
or by geographic identifier)
5 Dataset language
6 Dataset character set
7 Dataset topic category
8 Scale of the dataset
9 Abstract describing the
dataset
10 Dataset format name
11 Dataset format version

ความหมาย
ชื่อชุดขอมูล
วันที่อางอิงของชุดขอมูล
ผูรับผิดชอบชุดขอมูล
พื้นที่ครอบคลุมของขอมูล (โดย
คาพิกัดมุมลางซาย และคาพิกัด
มุมบนขวาของพื้นที่ครอบคลุม)
ภาษาของชุดขอมูล
รหัสอักษรของชุดขอมูล
ประเภทหัวขอของชุดขอมูล
มาตราสวนชุดขอมูล
บทคัดยอซึ่งอธิบายชุดขอมูล

การบังคับ
Mandatory
Mandatory
Optional
Conditional

ชนิดขอมูล/คาโดเมน
Free Text
Date
CI_ResponsibleParty
EX_GeographicExtent

Mandatory
Conditional
Mandatory
Optional
Mandatory

Char (ISO 639-2)
MD_CharacterSetCode
MD_TopicCategoryCode
MD_Resolution
Char (Free text)

ชื่อฟอรแมตของชุดขอมูล
เวอรชั่นของฟอรแมตของชุด
ขอมูล
12 Additional extent information ขอมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับขอบเขต
(vertical and temporal)
ของขอมูล (ทางดิ่ง ทางเวลา)
13 Spatial representation type
ชนิดการบันทึกขอมูลเชิงพื้นที่

Optional
Optional

Char (Free text)
Char (Free text)

Optional

14 Reference system
15 Lineage statement

Optional
Optional

EX_TemporalExtent และ/
หรือ EX_VerticalExtent
MD_SpatialRepresentationTypeCode
MD_ReferenceSystem
Char (Free text)

16
17
18
19
20
21

On-line resource
Metadata file identifier
Metadata standard name
Metadata standard version
Metadata language
Metadata character set

22 Metadata point of contact
23 Metadata date stamp
24 Data content [0..*]
25 Data quality [0..*]
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ระบบอางอิง (ระบบพิกัดอางอิง)
ขอความบอกความเปนมาและ
กระบวนการจัดทําขอมูล
URL ที่เชื่อมโยงไปสูขอมูล
รหัสหมายเลข metadata
ชื่อมาตรฐาน metadata
เวอรชั่นมาตรฐาน metadata
ภาษาขอมูลใน metadata
รหัสตัวอักษรของขอมูลใน
metadata
การติดตอเกี่ยวกับ metadata
วันที่ของ metadata
เนื้อหาขอมูล
คุณภาพขอมูล (สามารถรายงาน
ไดหลายคาสําหรับ scope และ
quality element ที่แตกตาง
กัน)

Optional

Optional
Optional
Optional
Optional
Conditional
Conditional

Char (Free text)
Char (Free text)
Char (Free text)
Char (Free text)
Char (ISO 639-2)
MD_CharacterSetCode

Mandatory CI_ResponsibleParty
Mandatory Date
Mandatory MD_Content Information (ดู
รายละเอียดดานลาง)
Mandatory DQ_DataQuality (ดู
รายละเอียดดานลาง)
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ตารางที่ 19 รายการคําอธิบายขอมูล สําหรับอธิบายเนื้อหาขอมูล (MD_ContentInformation) ของชั้นขอมูลการ
ใชประโยชนที่ดิน
1

รายการ Metadata
MD_FeatureCatalogue
Description

1.1 complianceCode [0..1]
1.2 language [0..*]
1.3 includeWithDataset
1.4 featureTypes [0..*]
1.5 featureCatalogueCitation
[1..*]

ความหมาย
ขอมูลอธิบายสารบัญแฟมของ
รูปลักษณ (กรณีขอมูลแบบ
เวคเตอร)
รหัสที่บอกถึงการไดตาม
ISO19110 ของสารบัญแฟมฯ
ภาษาที่ใชในสารบัญแฟมฯ
รหัสที่บอกวาสารบัญแฟมฯ ได
ถูกใสรวมไวในชุดขอมูล
รายการรูปลักษณขอมูลใน
สารบัญแฟมฯ ที่ปรากฎในชุด
ขอมูล
ขอมูลอางอิงของสารบัญแฟมฯ
ภายนอก

การบังคับ
ชนิดขอมูล
Conditional รายการที่ 1.1 ถึง 1.5
Optional

Boolean

Optional CharacterString
Mandatory Boolean
Optional

GenericName

Mandatory CI_Citation

ตารางที่ 20 รายการคําอธิบายขอมูล สําหรับอธิบายคุณภาพขอมูล (DQ_DataQuality) ของชั้นขอมูลการใช
ประโยชนที่ดิน
1
2

รายการ Metadata
Data Quality Scope
DQ_Element [0..*]

2.1
2.2
2.3
2.4

nameOfMeasure [0..*]
measuredIdentification [0..1]
measureDescription [0..1]
evaluationMethodType [0..1]

2.5 evaluationProcedure [0..1]
2.6 dateTime [0..*]
2.7 result [1..2]

ความหมาย
ขอบเขตของคุณภาพ
องคประกอบคุณภาพขอมูล
(รายงานไดหลายองคประกอบฯ)
ชื่อตัวชี้วัดคุณภาพขอมูล
ขอมูลบงชี้ตัวชี้วัดฯ
คําอธิบายตัวชี้วัดฯ
ชนิดของวิธีการประเมินคุณภาพ
ขอมูล
กระบวนการประเมินคุณภาพฯ
วันที่ของคุณภาพขอมูล
ผลการประเมินคุณภาพขอมูล

การบังคับ
ชนิดขอมูล
Mandatory DQ_Scope
Mandatory รายการที่ 2.1 – 2.7
Optional
Optional
Optional
Optional

Char (Free text)
MD_Identifier
Char (Free text)
DQ_Evaluation
MethodTypeCode
Optional CI_Citation
Optional DateTime
Mandatory DQ_Result

ทั้งนี้ Metadata สําหรับชุดขอมูล FGDS ใหจัดทําในรูปแบบฟอรแมตและวิธีการเขารหัสขอมูล ตาม
มาตรฐาน ISO19139
10. การสํารวจนําเขาขอมูล (Data capture)
แนวทางในการสํารวจนําเขาขอมูลของชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ทั้งในระดับที่ 1
และระดับที่ 2 ควรพิจารณาดําเนินการสําหรับแตละมาตราสวน ดังตอไปนี้
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กรณีมาตราสวน 1:50,000 และ 1: 25,000 ขอมูลนําเขา (Input data) สําหรับใชในการจําแนกประเภท
การใชประโยชนที่ดิน ระดับที่ 1 และ 2 ควรเปนขอมูลภาพถายจากดาวเทียมที่มีความละเอียดปานกลาง
(Medium resolution) ที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) ดีกวาหรือเทากับ 15 x 15 เมตร หรือ
ภาพถายทางอากาศ มาตราสวนขนาดกลาง ในขณะเดียวกัน การวิเคราะหและแปลตีความควรใชการแปลตีความ
ดวยสายตาผานหนาจอภาพในรูปขอมูลดิจิทัล พรอมนําขอมูลที่ไดไปตรวจสอบความถูกตองทางภาคพื้นดิน พรอม
จัดทํารายงานการประเมินความถูกตอง (Accuracy assessment)
กรณีมาตราสวน 1:10,000 และ 1: 4,000 ขอมูลนําเขา (Input Data) สําหรับใชในการจําแนกประเภท
การใชประโยชนที่ดิน ระดับที่ 1 และ 2 ควรเปน ขอมูลภาพถายจากดาวเทียมที่มีความละเอียดสูง (High
resolution) ที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) ดีกวาหรือเทากับ 5 x 5 เมตร หรือภาพถายทาง
อากาศ มาตราสวนขนาดใหญ ในขณะเดียวกัน การวิเคราะหและแปลตีความควรใชการแปลตีความดวยสายตา
ผานหน าจอภาพในรูปขอมูลดิจิทัล พรอมนําขอมูลที่ไดไปตรวจสอบความถูกตองทางภาคพื้นดิน พรอมจัดทํา
รายงานการประเมินความถูกตอง (Accuracy assessment)
11. การบํารุงรักษาขอมูล (Data Maintenance)
ในการบํารุงรักษาขอมูลใหถูกตองทันสมัยชุดขอมูล FGDS ชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ควรพิจารณา
ดําเนินการปรับปรุงขอมูลการใชประโยชนที่ดินใหเปนปจจุบันในทุกรอบ 3-5 ป
12. การนําเสนอถายทอดขอมูล (Portrayal)
ไมมีขอกําหนดในการนําเสนอถายทอดขอมูล
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