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           ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 

1.  สแกนจากฟิลม์ตน้ฉบบั (Negative film: 23 x 23  ซ.ม.) 

2. ใช ้Photogrammetric Scanner ใหค้วามถูกตอ้งทางต าแหน่ง 

     ของจุดภาพสูง  ( Error > 5 micron )  

3. ความละเอียดของจุดภาพ 15 ไมครอน (0.375 เมตร)   

4. จดัเก็บภาพถ่ายเชิงเลขตามมาตรฐาน Geo TIFF  

  

  ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 

1.  ช่ือและหมายเลขระวาง อา้งอิงจากระบบของกรมแผนท่ีทหาร 
2. ขนาด 7.5 x 7.5 ลิปดา ครอบคลุมพื้นท่ี 13.75 x 13.75 ตร.กม. 
3. ระบบพิกดั UTM พื้นหลกัฐาน WGS84 และระบบพิกดัภูมิศาสตร์ 
4. กรมพฒันาท่ีดินใหบ้ริการขอ้มูล ท่ีความละเอียดจุดภาพ 1 เมตร 
5. เกณฑค์วามถูกตอ้งทางราบ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%   บริเวณ พื้นท่ี

ราบ ความลาดชนัไม่เกิน 35% ความถูกตอ้งอยูใ่นเกณฑ ์1 เมตร หรือ
ดีกวา่ บริเวณพื้นท่ีสูงชนั มีความลาดชนัเกิน 35 % ความถูกตอ้งอยู่
ในเกณฑ ์2 เมตร หรือดีกวา่ 

 

      ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000               

1. ช่ือและหมายเลขระวาง ตามมาตรฐาน 1:4,000 ของกรมท่ีดิน 
2. ขนาด 50 x 50 ซม. ครอบคลุมพื้นท่ี 2 x 2 ตร.กม. 
3. ระบบพิกดั UTM พื้นหลกัฐาน WGS84 
4. กรมพฒันาท่ีดินใหบ้ริการขอ้มลู ท่ีความละเอียดจุดภาพ 1 เมตร 
5.  เกณฑค์วามถูกตอ้งทางราบ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  บริเวณ พื้นท่ี

ราบ ความลาดชนัไม่เกิน 35%  ความถูกตอ้งอยูใ่นเกณฑ ์1  เมตร หรือ

ดีกวา่  บริเวณพื้นท่ีสูงชนั มีความลาดชนัเกิน  35 %  ความถูกตอ้งอยู ่ 

ในเกณฑ ์2 เมตร หรือดีกวา่ 
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แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข(Digital Elevation Model : DEM) 

1.  จดัเก็บจุดระดบัเป็นแถวเป็นแนว (Row, Column)  

2.  ระยะห่างของจุด 5 เมตร (GSD= 5x5 ม.) 

3.   จดัเก็บในรูปแบบของ Raster (Filename.img)  

4.   มีเกณฑค์วามถูกตอ้ง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% บริเวณ พื้นท่ี 

     ราบ ความลาดชนัไม่เกิน 35% ความถูกตอ้งอยูใ่นเกณฑ ์

     2  เมตร หรือดีกวา่ บริเวณพื้นท่ีสูงชนั มีความลาดชนัเกิน 35 %   

     ความถูกตอ้งอยูใ่นเกณฑ ์4 เมตร หรือดีกวา่  
 

                                เส้นช้ันความสูง  (Contour)  

1. ใชช่ื้อระวางเช่นเดียวกบัภาพออร์โธสี  1:4,000  
2. ขนาดระวาง 2 x 2 ตารางกิโลเมตร (2-5  MB/sheet) 
3. ระยะห่างระหวา่งเส้นชั้นความสูง พื้นท่ีราบ (Slop ≤ 35%) 2 เมตร  

พื้นท่ีสูงชนั (Slop > 35%) 5 , 10 เมตร 
4. จดัเก็บในรูปแบบของ Vector (Filename.shp) 
5.  มีเกณฑค์วามถูกตอ้ง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% บริเวณพื้นท่ีราบ 

ความลาดชนัไม่เกิน 35% ความถูกตอ้งอยูใ่น เกณฑ ์2 เมตร หรือ

ดีกวา่  บริเวณพื้นท่ีสูงชนัมีความลาดชนัเกิน 35 % ความถูกตอ้งอยู่

ในเกณฑ ์4 เมตร หรือดีกวา่  

 
  หมุดหลกัฐานภาคพืน้ดิน (Ground Control Point) 

 1.    เป็นหมุดคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.50 x 0.50 x 1.00   

       เมตร ฝังลงดิน ประมาณ 0.90 เมตร หวัหมุดเป็น สแตน 

      เลสสตีล ขนาด Ø 6 เซนติเมตร  

2.    จ านวนหมุดหลกัฐาน 2,810 หมุด  (10 - 20 กม./หมุด) 

3.  เกณฑค์วามถูกตอ้งพิกดัหมุดหลกัฐานทางราบและทางด่ิง 

      ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5 เซนติเมตร  

4.  ระบบพิกดั UTM พื้นหลกัฐาน WGS84  และ Indian 1975  

     ก าหนดความความสูง  :  ระดบัน ้าทะเลปานกลาง (MSL)   
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แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 แบบ hard copy 
พิมพ์แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีลงบนกระดาษ A1  ครอบคลุมพื้นที่  2x2 ตารางกิโลเมตร 
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แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:25,000 แบบ hard copy 
พิมพ์แผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีลงบนกระดาษ A1  ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ  13.75x13.75 ตารางกิโลเมตร 

 


