
 
 
 

 
 

จัดท าโดย จ่าสิบเอกราชวัลย์   กันภัย   นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการพิเศษ 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ผลงานเรื่องท่ี 3 
 

ผลงานฉบับเตม็ 
 
 

เรื่อง 
แนวทางการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพืน้ที่จากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 

ด้วยระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
 

ของ 
จ่าสิบเอก ราชวัลย์  กันภยั 

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 1365 
ส านักเทคโนโลยกีารส ารวจและท าแผนที่ 

กรมพัฒนาที่ดิน 
 
 
 
 
 
 

ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายเชี่ยวชาญ   ต าแหน่งเลขที่ 1365 

ผู้เช่ียวชาญด้านส ารวจและท าแผนที่ภาพถ่าย    ส านักเทคโนโลยกีารส ารวจและท าแผนที่  
กรมพัฒนาที่ดิน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 
 
 

 
 

จัดท าโดย จ่าสิบเอกราชวัลย์   กันภัย   นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการพิเศษ 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 ก 
สารบัญ 

 หน้า 
สารบัญ ก 
สารบัญตาราง ข 
สารบัญภาพ  ค 
บทที่ 1 บทน า 1 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 1 
1.2 วัตถุประสงค์ 2 
1.3 ระยะเวลาด าเนินการ 2 
1.4 ขอบเขตการด าเนินงาน 2 
1.5 สถานที่ด าเนินการ 2 
1.6 ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 3 
1.7 ผู้ด าเนินการ 3 
1.8 ประโยชน์ที่ได้รับ 3 

บทที่ 2 เทคโนโลยี เทคนิค วิธีการและความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 4 
2.1 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 4 
2.2 การหาค่าความลาดชันของพ้ืนที่ 13 
2.3 การจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 17 
2.4 การวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 18 

บทที่ 3 แผนที่ ข้อมูล ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่ใช้ด าเนินการ 22 
3.1 แผนที่และข้อมูลที่น ามาใช้วิเคราะห์และจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ 22 
3.2 ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 27 

บทที่ 4 ขัน้ตอนและวิธีการ 29 
4.1 การรวบรวมแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด 29 
4.2 การน าเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 31 
4.3 การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่ 33 
4.4 การจัดท าชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 36 
4.5 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินและลักษณะทางกายภาพ 39 
 ที่มีผลกระทบต่อความลาดชันของพ้ืนที่ 
4.6 การส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันไปจากเดิม 40 
4.7 การจัดท าและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ปัจจุบัน 40 
4.8 การจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด 47 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
4.9 การจัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ 51 
 เพ่ือการพัฒนาที่ดินของจังหวัด 

บทที่ 5   การประเมินคุณภาพแผนที่และข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ 52 
5.1 การประเมินความครบถ้วนของข้อมูลความลาดชัน 52 
5.2 การประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชัน (Thematic Accuracy) 58 

บรรณานุกรม 66 
ภาคผนวก 67 
ภาคผนวก ก รูปแบบของรายงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ 68 

 เพ่ือการพัฒนาที่ดิน จังหวัด 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 ข 
สารบัญตาราง 

 
 หน้า 
ตารางที่ 2-1 การจัดชั้นความลาดชันของพ้ืนที่ในประเทศไทย  17 
ตารางที่ 2-2   ค าแนะน าเกี่ยวกับการส ารวจเชิงคุณภาพของที่ดินในภูมิประเทศบนแผนที่ 19 
 มาตราส่วนต่างๆ ตามแนวทางการส ารวจทรัพยากรดินและที่ดิน    
ตารางที่ 4-1  รูปแบบพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่    42 
ตารางที่ 4-2  ค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ของชุดข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัด  43 
ตารางที่ 4-3 ค าอธิบายองค์ประกอบ สัญลักษณ์ และรูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในระวางแผนที่    48 
ตารางที่ 5-1 เกณฑ์การประเมินความสมบูรณ์ครบถ้วนของชั้นข้อมูลความลาดชันโดยวิธีการ 52 
 ตรวจสอบการครอบคลุมพ้ืนที่ตามขอบเขตการปกครองของจังหวัด     
ตารางที่ 5-2  เกณฑ์ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูลความลาดชันของพื้นที่แต่ละจังหวัด   57 
ตารางที่ 5-3 ตัวอย่างการค านวณค่าความลาดชันของพ้ืนที่โดยเฉลี่ยและการประเมินความถูกต้อง 62 
 ของแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ตารางที่ 5-4 เกณฑ์การประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ภายใต้ 65
 โครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 ค 

สารบัญภาพ 
 หน้า 
ภาพที่ 2-1   การค านวณค่าความลาดชันของพ้ืนที่มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ 13 
ภาพที่ 2-2  การหาค่าความลาดชันของพื้นที่โดยวิธีการส ารวจรังวัดในภูมิประเทศ 14 
ภาพที่ 2-3  การค านวณค่าความลาดชันของพ้ืนที่โดยวิธีการรังวัดจากแผนที่และเส้นชั้นความสูง 15 
ภาพที่ 2-4  ผังภาพขั้นตอนการวิเคราะห์ความลาดชันของพ้ืนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 16 
ภาพที่ 2-5  การหาค่าความลาดชันของพื้นที่โดยการวิเคราะห์ความลาดชันจากข้อมูลความสูง 17 
 ภูมิประเทศด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ภาพที่ 2-6  ผลลัพธ์ของเส้นขอบเขตของรูปปิดที่เกิดขึ้นจากการก าหนดระยะทางของย้ายส่วน 20 
 ที่ใช้ในค านวณจุดใหม่ (Smoothing tolerance) เท่ากับ 5 เมตร 10 เมตร 15 เมตร 
 20 เมตรและ 25 เมตร 
ภาพที่ 3-1  แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขมาตราส่วน 1: 4,000 หมายเลขระวาง 5242III 1450 23 
ภาพที่ 3-2  ข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลขมาตราส่วน 1: 4,000 หมายเลขระวาง 5242III 1450 24 
ภาพที่ 3-3  ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1: 4,000   หมายเลขระวาง 5242III1450 25 
ภาพที่ 3-4  แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดก าแพงเพชร ปี พ.ศ.2556 26 
ภาพที่ 3-5  แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัดก าแพงเพชร ปี พ.ศ.2559 26 
ภาพที่ 4-1  ขั้นตอนและวิธีการโมเสคแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 32 
ภาพที่ 4-2   การเมอร์ซ (Merge) หรือการรวมชั้นข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000   33 
ภาพที่ 4-3  การใช้ค าสั่ง Slope ในการวิเคราะห์ความลาดชันของพื้นที่แบบราสเตอร์   34 
ภาพที่ 4-4  การใช้ค าสั่ง Filter เพ่ือกรองหรือก าจัดกลุ่มค่ากริดเซลล์ที่มีผลกระทบต่อการค านวณ 34 
ภาพที่ 4-5 การใช้ค าสั่ง Reclassify เพ่ือการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ โดยจัดชั้นความลาดชันเป็น  35 
 7 ชั้นตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นความลาดชันเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
ภาพที่ 4-6  การใช้ค าสั่ง Raster to Polygon ในการแปลงข้อมูลราสเตอร์ไปเป็นข้อมูลเวคเตอร์ 36 
ภาพที่ 4-7 การใช้ค าสั่ง Eliminate  เพ่ือขจัดโพลีกอนขนาดเล็กมากท่ีถูกเลือกไว้เข้ารวมกับ 37 
 โพลีกอนใกล้เคียงภายในระยะห่างมากท่ีสุดที่ก าหนดไว้ (snap tolerance) 
ภาพที่ 4-8 โพลีกอนขนาดเล็กเนื้อที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 ตารางเมตร ที่ถูกขจัดไปรวมกับ 37 
 โพลีกอนใกล้เคียง 
ภาพที่ 4-9  การใช้ค าสั่ง Smooth Polygon เพ่ือการท าเส้นขอบเขตโพลิกอนให้เรียบขึ้น 38 
ภาพที่ 4-10 การใช้ค าสั่งตัดข้อมูล (Clip) ชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ตามขอบเขตการปกครอง 38 
ภาพที่ 4-11 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่มีผลกระทบต่อ 39 
 ความลาดชัน ของพ้ืนที่โดยการซ้อนทับข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน พ.ศ.2559  
 บนภาพถ่ายออร์โธสีบันทึกภาพเมื่อพ.ศ. 2546 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



สารบัญภาพ (ต่อ) 
หน้า 

ภาพที่ 4-12 รูปแบบโครงสร้างระวางแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 47 
ภาพที่ 4-13 ตัวอย่างของรูปแบบระวางแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่มาตราส่วน 1:50,000 51 
ภาพที่ 5-1  ขั้นตอนและวิธีการสร้างไฟล์ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Geodatabase) 53 
ภาพที่ 5-2  ขัน้ตอนและวิธีการสร้างไฟล์ชุดข้อมูลส าหรับจัดเก็บข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 54 
ภาพที่ 5-3  ขั้นตอนและวิธีการน าเข้าข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ที่ต้องการตรวจสอบโทโปโลยี 55 
ภาพที่ 5-4 ขั้นตอนและวิธีการสร้างกฎเพ่ือตรวจสอบพื้นที่รูปปิดที่มีการซ้อนทับหรือเกิดช่องว่าง 56 
 ระหว่างพื้นที่รูปปิด 
ภาพที่ 5-5 ตัวอย่างผลลัพธ์จากการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลพ้ืนที่รูปปิดที่มีการซ้อนทับ 57
 (Overlap) หรือมีช่องว่างระหว่างกัน (Gap) ที่ตรวจพบ   
ภาพที ่5-6 ตัวอย่างการก าหนดจุดทดสอบเพื่อการประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดง 59 
 ความลาดชันของพื้นที่แต่ละจังหวัด 
ภาพที่ 5-7 ตัวอย่างการหาค่าความลาดชันของพ้ืนที่โดยวิธีการรังวัดจากแผนที่และเส้นชั้นความสูง  64 
 มาตราส่วน 1:4,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ด าเนินโครงการจัดท าแผนที่

แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งประเทศ (ยกเว้นจังหวัดยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส และในพ้ืนที่ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี 
และอ าเภอสะบ้าย้อย) ภายใต้แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 24 จังหวัด  
ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 20 จังหวัด ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 17 จังหวัด และปีงบประมาณ 2563 
จ านวน 13 จังหวัด รวม 74 จังหวัด โดยการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่จากข้อมูล
แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 และข้อมูล
ภูมิสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องน ามาจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) และรายงานสภาพความลาดชันของพ้ืนที่ของแต่ละ
จังหวัด เพ่ือให้หน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน ใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานตามภารกิจกรมพัฒนาที่ดิน 
ได้แก่ การส ารวจและจัดท าแผนที่ดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน การปรับปรุงบ ารุงดิน การส ารวจออกแบบ
งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การประเมินความสามารถ ในการกักเก็บน้ า 
ปริมาณน้ าไหลบ่า การชะล้างพังทลายของดิน เป็นต้น ซึ่งผลผลิตภายใต้โครงการนี้ จัดท าขึ้นทั้งในรูปแบบ
ข้อมูลดิจิทัลและรูปแบบเอกสารพร้อมพิมพ์ ส าหรับให้บริการและเผยแพร่แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน
และประชาชนที่สนใจ น าไปใช้ในการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจวางแผนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การพัฒนาพ้ืนที่ การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติและการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันและการจัดท ารายงานสภาพความลาดชันของ
พ้ืนที่ของแต่ละจังหวัดมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนและถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงได้จัดท าเอกสารแนวทาง 
การจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
เดียวกันเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นผิวภูมิประเทศตามระดับความสูง -ต่ า 
และความลาดเอียงของพ้ืนที่ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปได้ศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จากข้อมูลแบบจ าลอง

ระดับสูงเชิงเลขด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภายใต้โครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่
เพ่ือการพัฒนาที่ดินให้มีรูปแบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

1.2.2 เพ่ือจัดท าคู่มือแนวทางการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จากข้อมูลแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลขด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.3 ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59 – ก.ย.60) 

1.4 ขอบเขตการด าเนินงาน 
เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับแนวทางการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จาก

ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรายงานสภาพความลาดชันของพ้ืนที่
ของแต่ละจังหวัด ดังนี้ 

1.4.1 การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่จากแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขมาตราส่วน 
1: 4,000 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม ArcGIS เวอร์ชั่น 10  

1.4.2 การแปลภาพถ่ายด้วยสายตาเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินและ    
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพที่อาจมีผลกระทบต่อความลาดชันของพ้ืนที่จากภาพถ่ายออร์โธสี
เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลในการส ารวจภาคสนามและการก าหนดขอบเขต
ของพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันเพื่อการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด 

1.4.3 การใช้เครื่องจีพีเอสแบบมือถือ (Hand Held) ด้วยวิธีการรังวัดจุดเดี่ยวในการเก็บข้อมูลพ้ืนที่
ที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ส าหรับใช้เป็นข้อมูล
ในการขีดขอบเขตพ้ืนที่โดยประมาณเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ใช้ข้อมูล 

1.4.4 การประเมินคุณภาพของแผนที่และข้อมูลความลาดชันของพื้นที่  โดยการค านวณค่า
ความลาดชันของพ้ืนที่โดยเฉลี่ยจากแผนที่และการใช้เครื่องจีพีเอสแบบรังวัด ท าการรังวัดโดยวิธีการจลน์
ในทันที (Real Time Kinematic survey : RTK) เพ่ือการประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชัน
ของพ้ืนที่ในภูมิประเทศ 

1.5 สถานที่ด าเนินการ 
กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ 
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1.6 ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
1.6.1 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดและคุณลักษณะของข้อมูลภูมิสารสนเทศที่น ามาใช้ด าเนินการ 
1.6.2 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ความลาดชัน

ของพ้ืนที่จากแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 
1.6.3 ศึกษาหลักเกณฑ์การจ าแนกและจัดชั้นความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
1.6.4 ศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่จากแบบจ าลอง

ระดับสูงเชิงเลขด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
1.6.5 ศึกษาแนวทางและวิธีการในการตรวจพิจารณาความถูกต้องแผนที่แสดงความลาดชั้นของ

พ้ืนที่ทั้งในส านักงานและในภูมิประเทศ 
1.6.6 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในข้อ 1.6.1 – 1.6.5  เพ่ือน ามาจัดเรียง ล าดับเนื้อหาของ

คู่มือการวิเคราะห์ และจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่รายจังหวัดด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
1.6.7 จัดท าเอกสารแนวทางการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จากข้อมูลแบบจ าลอง

ระดับสูงเชิงเลขด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

1.7 ผู้ด าเนินการ 

จ่าสิบเอกราชวัลย์  กันภัย  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายช านาญการพิเศษ ส านักเทคโนโลยีการส ารวจ
และท าแผนที่ เป็นผู้ด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และจัดท าเอกสารแนวทางการจัดท าแผนที่
แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
ปฏิบัติงาน 100 เปอร์เซ็นต ์

1.8 ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.8.1 เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จากข้อมูล

แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และรายงานสภาพความลาดชันของพ้ืนที่ของแต่ละ
จังหวัดใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

1.8.2 ผู้บริหารและผู้ควบคุมการด าเนินโครงการใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล    
ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน และน าผลมาปรับปรุงและจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ จาก
ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และรายงานสภาพความลาดชันของพ้ืนที่
ของแต่ละจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2 
เทคโนโลยี เทคนคิ วิธกีารและความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ามามีบทบาทและมีความส าคัญในด้านการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน โดยที่ผ่านมารัฐบาล 
ได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการพัฒนาและการน าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและพัฒนา
ประเทศเป็นอย่างมากและต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
พ.ศ.2560-2564 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไว้อย่างชัดเจนคือ “โครงสร้าง
พ้ืนฐานทางภูมิสารสนเทศ เป็นหนึ่งในกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน” เพ่ือให้
ทุกภาคส่วนเพื่อน าไปขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ (คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ , 2560) 
และนโยบายด้านการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของประเทศและระบบข้อมูลเปิด (Open Data) 
ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะท าให้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการจัดการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศและการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยผู้ใช้งานจ าเป็นต้อง
เรียนรู้และพัฒนาทักษะเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศประกอบด้วย 3 ระบบได้แก่ ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วย
ดาวเทียม (Global Navigation Satellite System : GNSS) การส ารวจข้อมูลจากระยะไกล (Remote 
Sensing: RS ) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS )  

2.1.1 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (Global Positioning System :GPS) เกิดขึ้นในปี 
พ.ศ. 2521 (ค.ศ.1978) สร้างและควบคุมโดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา เพ่ือวัตถุประสงค์ในการน าหน
เครื่องบิน เรือรบ และภารกิจทางทหาร โดยเปิดเสรีข้อมูลสัญญาณดาวเทียม (ranging code, satellite 
ephemeris, almanac data) ในช่องสัญญาณ L1 ให้กับพลเรือนทั่วโลกใช้งาน ซึ่งในช่วงแรกได้มีการ
ผนวกเอาสิ่งที่เรียกว่า S/A (Selective availability) เข้าไปเพ่ือลดคุณภาพของข้อมูลสัญญาณดาวเทียม  
ซึ่งท าให้พิกัดต าแหน่งที่ได้มีความถูกต้องเพียงในระดับ 50 เมตร ต่อมาได้มีการปิด S/A ในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) และได้มีการประกาศยกเลิก S/A อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ.2005) 
การยกเลิก S/A ในครั้งนั้น ส่งผลให้พิกัดต าแหน่งที่ได้จากการรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS 
แบบมือถือ (Handheld GPS receiver) มีความถูกต้องแม่นย ามากยิ่งขึ้น โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 
3 – 10 เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานโดยทั่วไปที่ไม่ต้องการความถูกต้องของต าแหน่งมากนัก ในระยะต่อมา
ประเทศในโซนยุโรป รัสเซีย ญี่ปุ่น และจีน ได้เริ่มมีการพัฒนาระบบดาวเทียมเพื่อการก าหนดต าแหน่ง
บนโลกเพ่ิมมากขึ้นอีกหลายระบบ ท าให้เกิดเป็นระบบการก าหนดต าแหน่งด้วยดาวเทียมหลายระบบ 
(Global Navigation Satellite System :GNSS) แต่อย่างไรก็ตามระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก
ด้วยดาวเทียมจีพีเอส ถือได้ว่าเป็นระบบข้อมูลเปิด (Open Data) ระบบแรกของโลกที่ผู้ใช้งานสามารถ
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น าไปใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับสัญญาณหรือใช้ประโยชน์จากระบบจีพีเอส และท าให้เกิด
การค้นคว้าวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์จากสัญญาณดาวเทียม GPS เป็นไปอย่างกว้างขวาง มีการประดิษฐ์คิดค้น
ผลิตภัณฑ์เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมส าหรับใช้ในกิจการต่างๆ เช่นระบบการน าหนเพื่อการเดินเรือ 
การขนส่งทางอากาศ การส ารวจรังวัด และการจัดท าแผนที่ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนา
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมให้มีขนาดเล็กลงและราคาถูกลง สามารถพกพาได้สะดวก เช่นอุปกรณ์น าทาง 
ในรถยนต์ เครื่องจีพีเอสแบบพกพาหรือแบบมือถือ (Handheld GPS) จนในปัจจุบันพัฒนาเป็นไมโครชิป
ส าหรับติดตั้งในสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาชนิดอ่ืน ๆ ที่สามารถบอกต าแหน่งได้อย่าง
รวดเร็วและมีความถูกต้องประมาณ 5 เมตร ส าหรับวิธีการก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม
แบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ  

1) การหาต าแหน่งสัมบูรณ์ (Absolute positioning) หรือการหาต าแหน่งจุดเดี่ยว 
(Single point positioning) เป็นวิธีการหาต าแหน่งจุดเดี่ยวโดยใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส 
แบบน าหน ซึ่งใช้หลักการของการรังวัดด้วยดาวเทียมจีพีเอสแบบสัมบูรณ์โดยอาศัยข้อมูลซูโดเรนจ์  
มาประมวลผลเพ่ือหาค่าพิกัดที่มีความถูกต้องทางต าแหน่งประมาณ 10-20 เมตร ปัจจุบันเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมจีพีเอส แบบมือถือ (Handheld) มีขนาดเล็กพกพาได้อย่างสะดวก ราคาถูก ใช้งานง่าย จึงเป็นที่นิยม
ส าหรับการใช้งานในชีวิตประจ าวันทั่วไป เช่น การเก็บตัวอย่างข้อมูลเชิงพื้นที่ส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลการส ารวจระยะไกล (remote sensing) การส ารวจรังวัดต าแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้าน สถานที่ส าคัญ 
แหล่งน้ า การค้นหาต าแหน่งแปลงที่ดิน การก าหนดขอบเขตพื้นที่และงานที่ไม่ต้องการความถูกต้อง
เชิงต าแหน่งมากนัก  

2) การหาต าแหน่งสัมพัทธ์ (Relative positioning) เป็นวิธีการหาต าแหน่งเปรียบเทียบ
กันระหว่างจุดสองจุดเพ่ือต้องการให้ความถูกต้องของต าแหน่งดีขึ้นกว่าการหาต าแหน่งของจุดเดี่ยว โดยใช้ค่า
จากหมุดหลักฐานที่มีค่าพิกัดใช้เป็นสถานีฐาน (Base station) เครื่องรับอ่ืนที่เหลือน าไปวางตามจุดที่ต้องการ
หาต าแหน่งเปรียบเทียบกับสถานีฐานจุดเหล่านี้เรียกว่าจุดรีโมทหรือสถานีจร หลักการท างานของการหา
ต าแหน่งแบบสัมพัทธ์ คือ เครื่องรับที่สถานีฐานและสถานีจรจะต้องรังวัดไปยังดาวเทียมกลุ่มเดียวกัน
ในขณะเวลาเดียวกัน ที่สถานีฐานเครื่องจีพีเอสจะท าหน้าที่เหมือนจุดอ้างอิง สามารถใช้ค่าปรับแก้ของ
เครื่องรับที่สถานีฐานกับเครื่องอ่ืนที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน และสามารถน าไปใช้เป็นค่าแก้ส าหรับค านวณ
ต าแหน่งอ่ืนไดเ้ช่นเดียวกัน 

2.1) การหาต าแหน่งสัมพัทธ์ โดยใช้เครื่องรับแบบน าหนตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป 
เป็นการท างานโดยวิธีการรังวัดแบบ Differential GPS หรือ DGPS ซึ่งให้ค่าความถูกต้องทางต าแหน่งประมาณ 
1-3 เมตร 

2.2) การหาต าแหน่งแบบสัมพัทธ์โดยใช้ เครื่องรับสัญญาณแบบรังวัดจะใช้การวัด
คลื่นส่ง L1 เพียงความถี่เดียว หรือวัดคลื่นส่งทั้งสองความถี่ ( L1 / L2) โดยเทคนิคในการวัดด้วยเครื่องรับ
แบบรังวัดท าได้ 4 วิธี คือ การรังวัดแบบสถิต (Static survey) การรังวัดแบบจลน์ (Kinematic survey) 
การรังวัดแบบสถิตอย่างเร็ว (Rapid static survey) และการรังวัดแบบจลน์ในทันที (Real Time 
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Kinematic survey : RTK) เป็นวิธีการหาต าแหน่งในขณะที่เครื่องรับสัญญาณเคลื่อนที่โดยใช้ เครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียมจีพีเอส แบบรังวัดชนิดสองความถ่ี และหลายระบบดาวเทียมน าหน (dual-frequency 
receiver and multi-GNSS receiver) อย่างน้อย 2 เครื่อง โดยเครื่องหนึ่งจะตั้งรับสัญญาณไว้บนหมุด
ที่ทราบค่าพิกัดหรือสถานีฐาน (Base Station) ส่วนเครื่องรับเครื่องที่สองถูกน าไปตั้งรับสัญญาณตามจุด
ที่ต้องการทราบค่าพิกัดหรือสถานีจร (Rover Station) โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารระหว่างเครื่องรับทั้งสอง 
ซึ่งอาจเป็นเครื่องรับและส่งคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์มือถือ การหาค่าพิกัดของต าแหน่งจุดต่างๆ ด้วยวิธีการนี้ 
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่สถานีฐานและสถานีจรต้องรับข้อมูลจากดาวเทียมกลุ่มเดียวกันและช่วงเวลา
เดียวกันอย่างน้อย 5 ดวง และต้องเป็นเครื่องรับสัญญาณแบบสองความถี่เท่านั้น วิธีการนี้สามารถให้ค่า
ความถูกต้องในระดับ 1-5 เซนติเมตร ส าหรับเส้นฐานที่ยาวไม่เกิน 15 กิโลเมตร  

ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (Global Positioning System : GPS) ที่กล่าวมานั้น จะน ามาใช้ 
ในการส ารวจและการเก็บข้อมูลพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางกายภาพของพ้ืนที่ โดยใช้ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องใช้เครื่องจีพีเอสแบบมือถือ (Handheld) เป็นเครื่องมือ
ในการน าทางไปยังจุดที่ก าหนดไว้และรังวัดพิกัดต าแหน่งขอบเขตพ้ืนที่โดยประมาณ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ขีดขอบเขตพ้ืนที่ดังกล่าวในบทที่ 4 และวิธีการรังวัดแบบจลน์ในทันที (Real Time Kinematic survey : RTK) 
เพ่ือการส ารวจรังวัดในการประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ในบทที่ 5  

2.1.2  การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing : RS) หรือการส ารวจข้อมูลจากระยะไกล 
เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะ ในการได้มาซึ่งสารสนเทศทางด้านวัตถุ พื้นที่ และปรากฏการณ์ต่างๆ 
ผ่านทางการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกด้วยเครื่องมือ โดยไม่ได้สัมผัสกับวัตถุ พ้ืนที่  และ
ปรากฏการณ์ที่ถูกตรวจจับนั้น ๆ ซึ่งอาศัยคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อในการได้มาของข้อมูล
ใน 3 ลักษณะ คือ คลื่นรังสี (Spectral) รูปทรงสัณฐานของวัตถุบนพ้ืนผิวโลก (Spatial) และการเปลี่ยนแปลง
ตามช่วงเวลา Temporal) ซึ่งที่ผ่านมาเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล พัฒนาและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว 
มีการประดิษฐ์ คิดค้นเครื่องมือ อุปกรณ์รับสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูง การพัฒนาแอพพลิเคชั่น เทคนิค
วิธีการในการแปลภาพถ่าย การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ โดยมีการพัฒนาควบคู่กันไปเพ่ือความถูกต้อง 
แม่นย า และรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงท าให้ในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐเอกชนมีการน าข้อมูลการรับรู้
จากระยะไกล ได้แก่ ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลจากภาพดาวเทียม มาใช้ประโยชน์เพ่ือส ารวจและการจัดท า
แผนที่ เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาประเทศ การวางแผนการใช้ที่ดิน
ในมาตราส่วนที่หลากหลาย การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การจัดการภัยพิบัติ การวางแผนการจัดการ
พืชเกษตร ป่าไม้และระบบนิเวศน์ การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน และความมั่นคงของประเทศ เนื่องจาก
ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการส ารวจ การเก็บข้อมูลได้เป็นอย่างมากและได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องสูง    
ท าให้สามารถประมวลผลและจัดท าข้อมูล ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์   

1) องค์ประกอบของการส ารวจข้อมูลระยะไกล มี 3 ประการคือ 
1.1)  พลังงานที่สะท้อนหรือแผ่ออกจากวัตถุ การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นการ

สะท้อนหรือการแผ่รังสีจากวัตถุซึ่งเป็นแหล่งพลังงานปกติของข้อมูลการส ารวจข้อมูลระยะไกล 
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1.2)  อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับและบันทึกพลังงานรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ที่สะท้อนหรือแผ่
ออกจากวัตถุ อุปกรณ์นี้ เรียกว่า “เซ็นเซอร์”( Sensor) ได้แก่ กล้องถ่ายรูป สแกนเนอร์ อุปกรณ์เครื่องมือ
ตรวจจับคลื่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ติดตั้งอยู่กับอากาศยานต่าง ๆ เช่นเครื่องบิน อากาศยานไร้คนขับ ยานอวกาศ  
และดาวเทียม  

1.3)  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจระยะไกล คือการแปล (Interpretation) 
ซึ่งสามารถท าได้โดยการแปลภาพถ่ายด้วยสายตา และการวิเคราะห์แปลความภาพถ่ายด้วยคอมพิวเตอร์   
ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะกระบวนการแปลภาพถ่ายทางอากาศซึ่งเป็นการสกัดข้อมูลด้านคุณภาพ 
(Qualitative information) ของวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนภาพ เช่น รูปร่าง ขนาด ต าแหน่ง 
จ านวน หรือการกระจายของวัตถุต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการอ่านแปลภาพถ่าย ทั้งนี้การอ่านแปล
ภาพถ่ายไม่ได้อาศัยเฉพาะลักษณะที่สามารถมองเห็นได้จากภาพถ่าย เท่านั้น ต้องใช้การจินตนาการ 
การคิดวิเคราะห์ และการคาดคะเนอย่างมีเหตุผล ซึ่งต้องใช้ความรู้ในวิชาการต่าง ๆ จากหลายสาขา 
มาประยุกต์เพื่อให้เกิดมโนภาพ ในสิ่งที่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้บนภาพถ่ายโดยตรง ซึ่งอาจต้องใช้
การคาดคะเนลักษณะภายในและสมบัติอ่ืนๆ จากสิ่งที่เรามองเห็นในภาพถ่าย น ามาเป็นองค์ประกอบ
ในการพิจารณาด้วย ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการอ่านแปลภาพถ่ายอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดหรือ
เป็นส่วนใหญ่เท่านั้นการแปลภาพถ่าย จะมีลักษณะของการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่แยกออกจากกันได้
หรือต้องท าร่วมกันทั้งหมด แบ่งออกเป็น 4  ส่วนคือ 

1.3.1) การจ าแนก (Classification) คือ การระบุชนิด ประเภท ลักษณะต่าง ๆ 
ของวัตถุ หรือสภาพพ้ืนที่โดยขึ้นอยู่กับลักษณะที่เห็นในภาพ โดยกระท าได้ใน 3 ระดับ คือระดับการตรวจจับได้ 
(Detection) ว่ามีหรือไม่มีลักษณะที่ต้องการจ าแนกในภาพ  ระดับการจดจ าได้ (Recognition) คือสามารถ
จัดประเภทหรือแยกประเภทของวัตถุต่าง ๆ ที่ปรากฏในภาพได้ และระดับการบ่งชี้เฉพาะ (Identification) 
คือการระบุชี้ชัดวัตถุชนิดต่าง ๆ ให้อยู่ในประเภทที่เฉพาะเจาะจง ชนิดหรือประเภทของวัตถุที่ปรากฏ
ในภาพได้อย่างมั่นใจ 

1.3.2) การแจกแจงรายละเอียดและจ านวน (Enumeration) คือการนับ
รายการวัตถุต่าง ๆ ที่เห็นในภาพว่ามีจ านวนเท่าใด และสามารถอธิบายลักษณะที่เห็นได้อย่างละเอียด
เช่นมีบ้าน 10 หลังอยู่ติดกันเป็นแนวยาวหรือเป็นกลุ่มบ้าน  

1.3.3) การวัด (Measure) คือ การวัดระยะทาง ความยาว ความกว้าง ความสูง 
เนื้อที่และปริมาตร จากภาพถ่าย หรืออาจหมายถึงการประเมินปริมาณความเข้มของแสงและความสว่าง
ของภาพ (Photometry) 

1.3.4) การก าหนดขอบเขต (Delineation) คือการก าหนดขอบเขตลักษณะ
ที่แปลลงบนภาพโดยใช้ความแตกต่างขององค์ประกอบต่าง ๆ ของภาพเป็นตัวก าหนด ซึ่งการที่จะก าหนด
หรือขีดขอบเขตพ้ืนที่หรือขอบเขตของวัตถุที่เห็นในภาพได้อย่างถูกต้องแม่นย าหรือมีความมั่นใจมากน้อย
เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญของผู้แปลภาพถ่าย โดยเฉพาะขอบเขตพ้ืนที่ที่ซับซ้อน
หรือขอบเขตของพ้ืนที่ไม่ชัดเจน 
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2) คุณสมบัติของผู้แปลภาพถ่าย คือ ความรู้ ความสามารถและทักษะความช านาญ
ของผู้แปลภาพถ่าย ซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยผู้แปลภาพในสาขาใดหรือในด้านใด จ าเป็นต้องมี
พ้ืนฐาน ความรู้ ในวิชาการสาขานั้นอย่างเพียงพอและต้องมีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยในการ
วิเคราะห์หรืออ่านแปลภาพถ่ายเช่น ความรู้ด้านภูมิศาสตร์  การเกษตร ธรณีวิทยา ป่าไม้และพืชพรรณ 
เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น โดยผู้แปลภาพถ่ายที่ดีควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1)  ความรู้ภูมิหลัง (Background Knowledge) เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้แปล
ภาพถ่ายสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ในงานเฉพาะด้านที่มีอยู่น ามาใช้ต่อยอดหรือเพ่ิมพูนทักษะใน
การแปลภาพได้รวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นย ามากยิ่งขึ้นเช่นผู้ที่มีความเรื่องป่าไม้ ก็จะสามารถแปล
ภาพถ่ายเกี่ยวกับป่าไม้และพืชพรรณได้ดีกว่าผู้ที่มาจากสาขาอ่ืน 

2.2)  ความสามารถทางสายตา (Visual Acuity) เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญอย่างหนึ่งของ
ผู้แปล ต้องไม่เป็นผู้พิการทางสายตา เช่น ตาบอด ตาบอดสี เนื่องจากการแปลตีความจ าเป็นต้องอาศัย
ความสามารถทางด้านสายตาเป็นองค์ประกอบ เพราะต้องพิจารณารายละเอียดที่ปรากฏในภาพ ลักษณะ
ของเนื้อภาพ (Texture) ความเข้ม (Tone) สี (Color) ดังนั้นผู้ที่มีสายตาปกติย่อมสามารถจ าแนกพื้นที่
ได้ดีกว่าผู้ที่สายตาผิดปกติ 

2.3)  ความสามารถของจิตใจ (Mental Acuity) มีความสัมพันธ์กับภูมิหลังและ
ประสบการณ์ มีความละเอียดรอบคอบ ชอบสังเกต จะสามารถแปลภาพถ่ายได้เป็นอย่างด ี

2.4)  ประสบการณ์ (Experience) ผู้แปลภาพถ่ายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ
ลักษณะสภาพแวดล้อมหรือลักษณะภูมิประเทศ ในพ้ืนที่หรือบริเวณที่ท าการแปลตีความจะช่วยให้สามารถ
แปลภาพถ่ายและวินิจฉัยสิ่งที่ปรากฏในภาพได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อน 

3) องค์ประกอบพ้ืนฐานของวัตถุ เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้แปลภาพด้วยสายตาสามารถ
วิเคราะห์ระบุชี้ชัดสิ่งที่ปรากฏบนภาพถ่ายได้อย่างถูกต้องแม่นย าและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากผู้แปล
ภาพถ่ายจะต้องมีความรู้หรือความคุ้นเคยประจ าถิ่น ของแต่ละพ้ืนที่และภูมิประเทศนั้นๆ เพ่ือท าให้สามารถ
ตีความจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องอาศัยหลักการที่ใช้ในการจดจ าวัตถุต่างๆ ในภาพวัตถุ  
ซ่ึงท าให้ผู้แปลสามารถจ าแนกรายละเอียดที่ปรากฏในภาพได้ในเบื้องต้นจากลักษณะต่างๆ ของวัตถุที่ถูกบันทึก
ในภาพ องค์ประกอบพ้ืนฐานของวัตถุหรือสิ่งที่ปรากฏบนภาพถ่ายที่ผู้แปลภาพถ่ายจ าเป็นต้องใช้ในการจ าแนก
และระบุชี้ชัดวัตถุหรือสิ่งที่ปรากฏบนภาพ ได้แก่ 

3.1) รูปร่าง (Shape) คือสิ่งที่เรามองเห็นวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในภาพถ่าย
ซึ่งวัตถุหรือสิ่งเหล่านั้นจะมีรูปร่างหรือเอกลักษณ์เฉพาะที่บ่งบอกถึงตัวตนที่ผู้แปลจะสามารถจ าแนก
แยกแยะวัตถุต่างๆ ที่ปรากฏในภาพได้ เช่นลักษณะของแม่น้ า และแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  
จะมีรูปร่างแตกต่างจากแม่น้ าหรือแหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
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3.2) ขนาด (Size) คือภาพของวัตถุที่ปรากฏในภาพจะปรากฏในลักษณะด้านความยาว 
ความกว้าง ความสูง และเนื้อที่ซึ่งจะเป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กับระดับความสูงของการบันทึกภาพและมาตราส่วน
ของภาพ โดยวัตถุต่างชนิดกันย่อมมีขนาดความกว้างความยาวที่แตกต่างกันจนสามารถแยกประเภท
ออกจากกันได้ เช่นบ้านพักอาศัย ควรมีขนาดความกว้าง ความยาวและเนื้อที่น้อยกว่าโรงงานอุตสาหกรรม 

3.3) เงา (Shadow) การเกิดเงาเป็นปรากฏการณ์ที่สัมพันธ์กับมุมของดวงอาทิตย์  
ที่ท าให้พ้ืนผิวของวัตถุได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์น้อยมากหรือถูกบดบังจนไม่ได้รับแสงเลย  ลักษณะ  
ภูมิประเทศที่มีความสูงแตกต่างกันมากมักจะก่อให้เกิดเป็นเงาส่วนมืด เน้นให้เห็นความสูงต่า งของ    
ภูมิประเทศในภาพชัดเจนมากยิ่งข้ึน ซึ่งมีประโยชน์ส าหรับการศึกษาด้านธรณีสัณฐานเช่น ภูเขา หน้าผาชัน 
อาคารสูง เสาไฟฟ้า ประภาคาร ฯลฯ 

3.4) สี หรือ โทนสี (Color or tone) หมายถึง สีหรือระดับความเข้มของสีเทา
ของจุดภาพ ซึ่งมีตั้งแต่ระดับของสีเทาจากจางสุดไปถึงเข้มสุด (Shade of grey) ระดับของโทนสีจะสัมพันธ์
กับปริมาณของแสงที่สะท้อนจากวัตถุ วัตถุท่ีสะท้อนแสงอาทิตย์กลับไปสู่กล้องมาก จะท าให้จุดภาพของวัตถุ
นั้นมีสีจาง เช่น ถนนคอนกรีต ลานตากข้าว ส าหรับวัตถุท่ีสะท้อนแสงได้น้อย ดูดแสงมากจะท าให้เห็นเป็นสีทึบ
หรือมืด เช่น น้ าซึ่งดูดกลืนแสงที่ตกกระทบเกือบทั้งหมดภาพที่ปรากฏจะเป็นสีด า ดินที่มีความชื้นสูง โทนสี
ของภาพมีส่วนช่วยในการแปลภาพถ่ายได้มาก โทนสีแตกต่างกัน อาจจะหมายถึงลักษณะของดิน หรือ
พืชพรรณที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นผลของสภาพทางธรณีที่ต่างกัน มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อโทนสีของ
ภาพถ่าย การตัดกันของโทนสี (Contrast) ระหว่างวัตถุ ซึ่งท าให้สามารถสังเกตความแตกต่างกันของ
สภาพของวัตถุที่แตกต่างกันหรือเหมือนกัน  

3.5) เนื้อภาพ (Texture) หรือความหยาบละเอียดของภาพ (Texture) ซึ่งเป็น
ความแตกต่างของลักษณะของพ้ืนผิว ได้แก่พ้ืนผิวราบเรียบ (Smooth) ขรุขระ (Rough) รวมทั้งความสม่ าเสมอ
ที่ปรากฏอยู่ในความราบเรียบและขรุขระนั้น ๆ โดยลักษณะดังกล่าวนี้ช่วยในการแยกแยะพ้ืนผิวหรือวัตถุที่มี
ระดับความเข้มหรือสีเหมือนกัน แต่มีความหยาบละเอียดต่างกันได้ 

3.6) การจัดเรียงตัว (Pattern) เป็นลักษณะหรือรูปแบบของจัดเรียงตัวของวัตถุ
หรือสิ่งที่ปรากฏบนภาพที่ช่วยให้ผู้แปลภาพสามารถจ าแนกประเภทและระบุชี้ชัดได้อย่างมั่นใจ เช่น 
รูปแบบการจัดเรียงตัวของทรงพุ่มไม้ของสวนผลไม้ที่มีความเป็นระเบียบซึ่งจะแตกต่างจากรูปแบบต้นไม้
ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเช่นป่าละเมาะ ป่าแดง-ป่าโคก เป็นต้น 

3.7) ท าเล ที่ตั้ง (Site or location) ของวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ เป็นข้อมูลที่ส าคัญ
ประการหนึ่งที่ผู้แปลภาพถ่ายจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าในในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้สามารถแปล
ภาพถ่ายได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ลดปริมาณงานในการออกภาคสนามได้เป็นอย่างดี 
เช่น นาขั้นบันได ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือ นาเกลือ จะอยู่บริเวณพ้ืนที่ชายทะเลภาคกลาง 
ภาคตะวันออก และภาคใต้ เป็นต้น 
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3.8) ข้อมูลสภาพแวดล้อม (Association) คือสภาพภูมิประเทศหรือลักษณะของ
พ้ืนที่ที่ใกล้เคียง ซึ่งใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจระบุชี้ชัดได้ว่าวัตถุหรือสิ่งที่ปรากฏบนภาพ
เป็นชนิดใดหรือพ้ืนที่ประเภทใดเช่นบริเวณ โรงเก็บผลผลิตและลานตากมันจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีการ
ท าไร่มันส าปะหลังเป็นจ านวนมาก ในขณะที่โรงสีข้าว จะอยู่บริเวณพ้ืนที่นาข้าว เป็นต้น 

2.1.3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เป็นกระบวนการ
ทางเทคนิคหรือวิชาการสมัยใหม่ที่น าคอมพิวเตอร์มาใช้รวบรวม จัดเก็บ และการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่  
ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูลทางด้านทรัพยากร (Resource Mapping) เพ่ือการ
วางแผนการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐ เอกชน และประชาชน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) โดยน าข้อมูลในรูปแบบหรือลักษณะต่าง ๆของพ้ืนที่ศึกษาจัดท าให้อยู่ในรูปแบบ 
ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและกัน ตามชนิดและรายละเอียดของข้อมูลนั้นๆ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ตามต้องการ สามารถน าเสนอในรูปแบบของแผนที่และรายงาน เป็นระบบที่มีศักยภาพในการจัดเก็บ การจัดท า 
การจัดการ การวิเคราะห์ และการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุเพชร จิรขจรกุล, 2552) 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นระบบที่สามารถน าเอาข้อมูลมารวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
สามารถเรียกใช้งานสืบค้นข้อมูล และปรับปรุง แก้ไขข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ส าหรับใช้เป็นสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การเกษตรและการประเมินผลผลิตทางการเกษตร การจัดการทางด้านผังเมืองและชุมชน  การป้องกัน
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน เทศ , 2552) 
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาถึงลักษณะข้อมูล โครงสร้างข้อมูล เทคนิควิธีการน าเข้าข้อมูล (Data Input) 
รวมถึงการแก้ไข และการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การออกแบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การสร้าง
พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Analysis) การตีความหมาย
จากผลการวิเคราะห์ และการแสดงข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบต่างๆ  

การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีความแตกต่างจากการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบอ่ืนๆ 
เนื่องจากข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่น ามาวิเคราะห์นั้นประกอบด้วยข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูลเชิงบรรยาย
โดยสามารถน าข้อมูลทั้งสองประเภทมาวิเคราะห์ร่วมกันในคราวเดียวกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะประกอบด้วยข้อมูล
ทั้งสองประเภท โดยในการด าเนินการในครั้งนี ้ได้น าเทคนิควิธีการวิเคราะห์แบบการซ้อนทับข้อมูล 
(Overlay analysis) ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยมากกว่า 1 ปัจจัย 
โดยเป็นการกระท ากับข้อมูลตั้งแต่ 2 ชั้นข้อมูลขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่ได้จากการวิเคราะห์ซึ่งอาจจะเป็นแบบ
คณิตศาสตร์หรือตรรกศาสตร์เพื่อได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการบนพื้นที่ใดพื้ นที่หนึ่งของแต่ละชั้นข้อมูล
ซึ่งจะต้องมีระบบพิกัดที่ตรงกันโดยผลลัพธ์ที่ได้คือชั้นข้อมูลใหม่ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้  ส าหรับวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับชั้นข้อมูลที่น ามาใช้ในการด าเนินงาน ได้แก่ 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยเทคนิคการซ้อนทับข้อมูลเชิงเส้น 
(Vector overlay) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) และข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute data) 
ของชั้นข้อมูล (Layer) 2 ชั้นข้อมูลเข้าด้วยกัน ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นชั้นข้อมูลใหม่ที่ มีรูปลักษณ์ (feature) 
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ของชั้นข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปในเชิงพ้ืนที่ โดยมีข้อมูลเชิงบรรยายใหม่เกิดขึ้น โดยการซ้อนทับข้อมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์นั้นจะใช้กระบวนการทางเลขคณิต เช่น การบวก , ลบ, คูณ, หาร หรือตรรกศาสตร์  
ทั้งนี้ เทคนิคการซ้อนทับข้อมูลเชิงเส้น สามารถแบ่งประเภทตามลักษณะหรือรูปลักษณ์ของข้อมูลเป็น 
3 ประเภทคือ ประเภท Point-in-Polygon เป็นกระบวนการคัดเลือกจุดที่อยู่ภายในรูปปิดที่ต้องการค้นหา 
ประเภท Line-in -Polygon เป็นกระบวนการคัดเลือกเส้นที่อยู่ในหรือลากผ่านรูปปิดที่ต้องการค้นหา และ
ประเภท Polygon-on-Polygon เป็นกระบวนการซ้อนทับชั้นข้อมูลรูปปิด 2 ชั้นข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้คือรูปปิด
ที่มีขนาด รูปร่างหรือขอบเขตใหม่และข้อมูลเชิงบรรยาย ซึ่งจะใช้ค าสั่งในการซ้อนทับข้อมูล ดังนี้ 

1.1) ยูเนียน (Union) เป็นกรรมวิธีการรวมชั้นข้อมูล (layer) ตั้งแต่สองชั้นข้อมูลขึ้นไป 
ผลลัพธ์ที่ได้จะรวมคุณลักษณะทั้งหมดของชั้นข้อมูลที่น าเข้าไว้ด้วยกันและท าการสร้างชั้นข้อมูลขึ้นมาใหม่
ซึ่งการซ้อนทับแบบยูเนียนจะใช้กับชั้นข้อมูลที่เป็นขอบเขตพ้ืนที่เป็นรูปปิด (Polygon) เท่านั้น 

1.2) อินเตอร์เซกชัน (Intersection) เป็นกระบวนการเลือกเฉพาะข้อมูลที่อยู่ภายใน
ขอบเขตพ้ืนที่เป็นรูปปิด (Polygon) ตั้งแต่สองชั้นข้อมูลขึ้นไป ผลลัพธ์ที่ได้จะเกิดชั้นข้อมูลใหม่เฉพาะส่วนที่
ซ้อนทับกันของชั้นข้อมูลทั้งหมดที่น าเข้าเท่านั้น 

1.3) ไอเด็นทิตี้ (Identity) เป็นวิธีการซ้อนทับที่คงรักษาคุณลักษณะของชั้นข้อมูลน าเข้าไว้
โดยจะดึงเอาเอกลักษณ์ของชั้นข้อมูลที่น ามาซ้อนทับในบริเวณเดียวกันกับชั้นข้อมูลน าเข้ามาแสดงในชั้นข้อมูล
ผลลัพธ์ด้วย ดังนั้นการเลือกล าดับข้อมูลน าเข้าและข้อมูลที่น ามาซ้อนทับจึงมีความส าคัญมาก เนื่องจาก
จะให้ผลลัพธ์ของชั้นข้อมูลใหม่ที่แตกต่างกัน 

1.4) อีราสซี่ (Erase) เป็นกรรมวิธีการปรับแปลงข้อมูลโดยการลบหรือตัดบางส่วนของ
ชั้นข้อมูล (layer) โดยอาศัยชั้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบการลบหรือตัดข้อมูลออกและท าการสร้างชั้นข้อมูล
ขึ้นมาใหม่ เฉพาะบริเวณท่ีอยู่นอกกรอบ วิธีนี้ใช้ได้กับชั้นข้อมูลประเภท จุด เส้น และพ้ืนที่รูปปิด   

1.5) คลิป (Clip) เป็นกรรมวิธีการปรับแปลงข้อมูลโดยการตัดบางส่วนของชั้นข้อมูล  
(layer) โดยการซ้อนทับข้อมูลตั้งแต่สองชั้นข้อมูล ซึ่งจะท าการสร้างชั้นข้อมูลขึ้นมาใหม่ แสดงเฉพาะข้อมูล
ที่อยู่ภายในขอบเขตของชั้นข้อมูลที่ต้องการ วิธีนี้ใช้ได้กับชั้นข้อมูลประเภท จุด เส้น และพ้ืนที่รูปปิด   

1.6) อีลิมิเนต (Eliminate) เป็นกรรมวิธีการปรับแปลงข้อมูลโดยการก าจัดรูปปิดขนาดเล็ก 
(Polygon or Slivers) ที่เกิดจากการซ้อนทับชั้นข้อมูลประเภทโพลีกอน 2 ชั้นข้อมูลตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
โดยการเรียกค้น (Query) หรือเลือกโดยตรง และรวมโพลีกอนที่เลือกรวมเข้ากับโพลีกอนข้างเคียง หรือโพลีกอน
ที่อยู่ใกล้เคียงภายในระยะ (snap tolerance) ที่ก าหนดไว้  

1.7) สปลิท (Split) เป็นวิธีการปรับแปลงข้อมูลโดยการแยกชิ้นส่วนข้อมูลตั้งแต่ 2 ชั้นข้อมูล 
โดยใช้ขอบเขตชั้นข้อมูลที่เก่ียวข้องเป็นเงื่อนไขในการแยกชิ้นส่วน 

1.8) ดิสโซลฟ์ (Dissolve) เป็นกรรมวิธีการปรับแปลงข้อมูลโดยการหลอมรวมกลุ่มข้อมูล
โพลีกอนที่มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ ( Attribute) เหมือนกันและอยู่ชิดติดกันเข้าด้วยกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อน
ของชั้นข้อมูลให้น้อยลง 
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1.9) รีคลาสสิฟาย (Reclassify) เป็นกระบวนการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ ซึ่งมีลักษณะเดียวกัน 
ให้อยู่เป็นกลุ่มเดียวกัน ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด  

1.10) เมอร์ช (Merge) เป็นการรวมชั้นข้อมูลเวคเตอร์ (Vector) ตั้งแต่สองชั้นข้อมูลหรือ
เป็นการเชื่อมต่อแผนที่ที่มีพิกัดภูมิศาสตร์เดียวกันและมีพ้ืนที่ติดกันเข้าเป็นผืนเดียวกัน 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลราสเตอร์ (Raster Analyze) หรืออาจเรียกว่าข้อมูลกริด (Grid)  สามารถ
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตั้งแต่ 1 ชั้นข้อมูลขึ้นไป โดยข้อมูลราสเตอร์ที่น ามาวิเคราะห์จะต้องอ้างอิงระบบ
พิกัดเดียวกัน มีขนาดจุดภาพที่เท่ากัน จึงจะให้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องเหมาะสม ในกรณีที่มีขนาดจุดภาพ 
(Pixel size) ไม่เท่ากัน จะต้องท าให้มีขนาดจุดภาพเท่ากันทุกชั้นข้อมูลก่อน โดยให้เลือกใช้ขนาดจุดภาพ
หยาบที่สุดของชั้นข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์เป็นหลัก และเซลล์ทุกเซลล์ของข้อมูลราสเตอร์ที่น ามาวิเคราะห์
จะต้องมีค่าประจ าเซลล์หรือมีข้อมูลเชิงอธิบายก ากับ ส าหรับการซ้อนทับชั้นข้อมูลประเภทราสเตอร์นั้น
ค่าของจุดภาพหรือตารางกริดของแต่ละชั้นข้อมูล จะถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันโดยอาศัยตัวด าเนินการแบบ
เลขคณิต เทคนิคการซ้อนทับข้อมูลราสเตอร์มีหลายวิธี เช่น แบบ local operation, neighborhood 
operation, zonal operation, distance measurement operation, spatial autocorrelation ฯลฯ   

กล่าวโดยสรุป ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือกระบวนการท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
ในการจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial data)  ข้อมูลอยู่ในรูปของตารางข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute data) 
หรือฐานข้อมูล (Database) ที่มีส่วนสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันโดยรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้น
สามารถน ามาวิเคราะห์และแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามต้องการทั้งในส่วนของความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่
และเชิงเวลาเช่น การขยายตัวของเมือง การโยกย้ายถิ่นฐาน การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ การเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น 
จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีการพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากในปัจจุบัน หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนน าไปใช้และประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นระบบที่มี
ศักยภาพในการเก็บรวบรวม การจัดท าข้อมูล วิเคราะห์และแสดงผลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถน าไปใช้เพ่ือการวางแผน และการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

2.2 การหาค่าความลาดชันของพ้ืนที่ 
ในทางคณิตศาสตร์ ความชัน (slope gradient) หรือความลาดชัน หมายถึง อัตราของ "การ

ยก" (Rise) หารด้วย "การเคลื่อนที่" (Run) ระหว่างจุดสองจุดบนเส้นตรงเดียวกัน (Slope = Rise/Run) 
หรืออัตราส่วนของค่าความสูงที่เปลี่ยนแปลงต่อระยะทางตามแนวนอนหรือแนวราบระหว่างสองจุดใดๆ  
บนเส้นตรง โดยก าหนดให้สองจุดนั้นเป็น (x1,y1) และ (x2,y2) บนเส้นตรง ดังนั้นความชัน (m) ของเส้นตรง
เป็นไปตามสมการ m = (y2-y1) /(x2-x1)  

ส าหรับความหมายของความลาดชัน ที่ใช้งานในด้านสาขาภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา 
และงานส ารวจภูมิประเทศในงานด้านต่างๆ นั้น หมายถึง อัตราส่วนความสูงที่เปลี่ยนแปลงต่อระยะทาง
ตามแนวนอนระหว่างสองจุดใด ๆ ในแนวเส้นตรงเดียวกัน มีลักษณะของพื้นที่ที่มีระดับผิวหน้าดินหรือหิน
ที่ไม่ราบเรียบเสมอกันทุกด้าน หากแต่มีการลาดเทจากขอบของพ้ืนที่ด้านที่สูงกว่าเอียงลาดไปหาขอบ พ้ืนที่

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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อีกด้านหนึ่งที่ต่ ากว่า โดยมีค่าความลาดชันเป็นสิ่งบ่งบอกให้ทราบถึงความมากน้อยของการเอียงลาด พ้ืนที่ 
ค่าความลาดชันที่ได้นั้นจะเป็นค่าสัดส่วนของความยาวด้านระหว่างด้านตรงข้ามมุมฉากและด้านที่เป็นฐาน
ของสามเหลี่ยมมุมฉาก ดังนั้นการหาค่าความลาดชันของพ้ืนที่ คือการค านวณหาสัดส่วนหรืออัตราส่วนของ
ค่าความต่างของระดับความสูงระหว่างจุดสองจุดหรือระยะทางในแนวดิ่ง (Vertical distance) หารด้วย
ระยะทางในแนวราบ (Horizontal distance) ระหว่างจุดสองจุดที่ต้องการพิจารณา ซึ่งค่าความลาดชัน 
จะมีหน่วยวัดเป็นองศา (Degree) ในลักษณะของมุมก้ม (angle of depression) หรือมุมเงย (angle of 
elevation) หรือมีหน่วยวัดเป็น “เปอร์เซ็นต์”  ซึ่งโดยทั่วไปจะก าหนดให้ระยะทางในแนวราบมีค่าเท่ากับ 
100 หน่วย ค่าความลาดของของพ้ืนที่จะมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ เช่นพ้ืนที่มีความลาดชัน 35 เปอร์เซ็นต์ 
จะมีระยะทางในแนวราบเท่ากับ 100 เมตร และระยะทางในแนวดิ่งเท่ากับ 35 เมตร ดังภาพที ่2-1 

 

 
 

ภาพที่ 2-1  แสดงการค านวณค่าความลาดชันของพ้ืนที่มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ 
การค านวณหาค่าความลาดชันของพ้ืนที่สามารถกระท าได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และ

ความต้องการใช้งาน ขนาดของพ้ืนที่ ระยะเวลา งบประมาณ เครื่องมือและบุคลากร ตลอดจนข้อจ ากัด     
ในการเข้าถึงพ้ืนที่ ส าหรับวิธีการหาค่าความลาดชันของพ้ืนที่ ซึ่ง กรมพัฒนาที่ดินใช้งานในปัจจุบัน ได้แก ่

2.2.1 การส ารวจรังวัดในภูมิประเทศ เป็นวิธีการหาค่าความลาดชันของพ้ืนที่ที่มีความถูกต้อง
และแม่นย ามากที่สุด โดยใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการส ารวจรังวัด เช่นการรังวัดเพ่ือหาค่าความสูงต่าง
ของพ้ืนที่และค่าความชันโดยวิธีการท าระดับตรีโกณมิติด้วยกล้องธีโอโดไลท์ (Theodolite) หรือกล้องวัดมุม
กล้องประมวลผลรวม (Total station) โดยการรังวัดมุมดิ่ง (Vertical Angle) และระยะทางระหว่างจุดหรือ
ต าแหน่งที่ต้องการทราบค่าความลาดชันของพ้ืนที่ซึ่งระยะทางที่วัดได้จะเป็นระยะลาด (Slope Distance) 
แล้วน าผลที่ได้มาค านวณหาค่าความลาดชันของพ้ืนที่โดยเฉลี่ย  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตัวอย่างการหาค่าความลาดชันของพ้ืนที่โดยวิธีการส ารวจรังวัดในภูมิประเทศ โดยน าเครื่อง
กล้องวัดมุมและระยะเช่น กล้องประมวลผลรวม น าไปท าการรังวัดมุมและระยะ ณ บริเวณท่ีต้องการหาค่า
ความลาดชันของพ้ืนที่ ตามภาพที่  3-6 โดยระยะที่รังวัดได้จะเป็นระยะลาด (Slope Distance) เช่นวัดระยะ
ในภูมิประเทศได้เท่ากับ 203.961 เมตร คิดเป็นระยะราบ (Horizontal Distance) ในภูมิประเทศเท่ากับ 
200 เมตร วัดค่าและค านวณความสูงต่างระหว่างจุดตั้งกล้องกับจุดตั้งเป้าหมายเล็งได้เท่ากับ 40 เมตร ดังนั้น
ค่าความลาดชันเฉลี่ยของพ้ืนที่จากจุด A ถึง จุด B คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ได้ดังนี้ 

 
ความลาดชันของพื้นที่  =  

 
=                            

ความลาดชันของพื้นที่  =  20 เปอร์เซ็นต์ 

 

ภาพที่ 2-2 การหาค่าความลาดชันของพ้ืนที่โดยวิธีการส ารวจรังวัดในภูมิประเทศ 

การค านวณหาค่าความลาดชันโดยการรังวัดในภูมิประเทศนั้น เป็นวิธีการที่นิยมน ามาใช้งาน
กับบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆที่ต้องการความถูกต้องสูง เช่นการส ารวจ ออกแบบ
และก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเช่น ถนน อุโมงค์ ระบบชลประทาน อ่างเก็บน้ า เขื่อน ฝาย คันดิน การตัด
หรือถมดิน งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ฯลฯ ทั้งนี้ค่าความลาดชันของพ้ืนที่จะมีความถูกต้องมากน้อย
เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับมาตรฐานความถูกต้องของ เครื่องมือ เทคนิควิธีการส ารวจรังวัดและการค านวณ  
โดยการหาค่าความลาดชันด้วยวิธีนี้ จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ ระยะเวลาค่อนข้างสูงและเจ้าหน้าที่ที่มี

  40 
 200 
 

 X 100 

ค่าความต่างระดับความสูงของจุดทั้งสอง 
   ระยะทางราบระหว่างจุดท้ังสอง 

  X 100 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



15 
 

  40 
 200 
 

 X 100 

ทักษะความช านาญด้านการส ารวจรังวัดเป็นอย่างดี นอกจากนี้อาจมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงพ้ืนที่ของ
เจ้าหน้าทีท่างด้านกฎหมายและสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นอุปสรรคบางฤดูกาลอีกด้วย   

2.2.2 การรังวัดจากแผนที่และเส้นชั้นความสูง โดยการวัดระยะทางระหว่างต าแหน่งหรือจุด
ที่ต้องการหาค่าความลาดชันบนแผนที่โดยระยะทางที่วัดได้เป็นระยะบนแผนที่ต้องน าไปเทียบอัตราส่วน
ตามมาตราส่วนของแผนที่นั้นเพ่ือแปลงให้เป็นระยะทางราบ (Horizontal Distance) ในภูมิประเทศ 
ส าหรับค่าความสูงต่างระหว่างจุดที่พิจารณานั้น สามารถค านวณได้จากเส้นชั้นความสูงที่ปรากฏบนแผนที่ 
จากนั้นจึงน าผลที่ได้มาค านวณหาค่าความลาดชันเฉลี่ยของพื้นที่  

ตัวอย่างการหาค่าความลาดชันของพ้ืนที่จากจุด A ถึงจุด B ตามภาพที่ 3-7  โดยวัดระยะบน
แผนที่จากจุด A ถึง จุด B ได้เท่ากับ 7 เซนติเมตร คิดเป็นระยะทางราบในภูมิประเทศเท่ากับ 280 เมตร 
(ระยะบนแผนที่ 1 เซนติเมตรเท่ากับระยะในภูมิประเทศ 40 เมตร) ค่าความสูงต่างระหว่างจุด A กับ จุด B 
เท่ากับ 28 เมตร (432 – 404 เมตร) ดังนั้นค่าความลาดชันเฉลี่ยของพ้ืนที่จากจุด A ถึง จุด B คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ ได้ดังนี้   

 

ความลาดชัน (Slope)   =  
 

 =                         
ความลาดชันของพ้ืนที่ =  20 เปอร์เซ็นต ์

 

 

ภาพที่ 2-3 การค านวณค่าความลาดชันของพ้ืนที่โดยวิธีการรังวัดจากแผนที่และเส้นชั้นความสูง 

ค่าความต่างของระดับความสูงของจุด A กับจุด B 
  ระยะทางราบระหว่างจุด A กับจุด B 

 X 100 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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การค านวณหาค่าความลาดชันโดยการรังวัดจากแผนที่และเส้นชั้นความสูงนั้น เป็นวิธีการที่นิยม
น ามาใช้งานกับบริเวณพื้นที่ขนาดเล็กเฉพาะแห่งหรือเป็นรายแปลง เนื่องจากใช้เวลาในการด าเนินการ
ค่อนข้างมาก ประกอบกับผู้ด าเนินการต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ในด้านการอ่าน
และการใช้แผนที่ โดยจะต้องมีความละเอียดรอบคอบในการรังวัดและการค านวณค่าความลาดชันจาก
ข้อมูลบนแผนที่เป็นอย่างดี ดังนั้นค่าความถูกต้องของความลาดชันของพื้นที่ที่ได้จากวิธีนี้จึงขึ้นอยู่กับ 
ความละเอียดถูกต้องของแผนที่ที่น ามาใช้ในการค านวณหาค่าความลาดชัน และทักษะ ความช านาญและ
ความละเอียดรอบคอบผู้ด าเนินการ 

2.2.3 การวิเคราะห์ความลาดชันจากข้อมูลความสูงภูมิประเทศด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
เป็นวิธีการหาค่าความลาดชันของพ้ืนที่ได้ทั้งในพ้ืนที่ขนาดเล็กเช่น แปลงที่ดิน พ้ืนที่ด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ หรือพ้ืนที่ขนาดใหญ่ เช่น พ้ืนที่จังหวัด ลุ่มน้ า ประเทศ หรือทั้งโลก ซึ่งสามารถด าเนินการ
โดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยการรวบรวมข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขในรูปแบบต่าง ๆ
น ามาผ่านกระบวนการวิเคราะห์และจ าแนกชั้นความลาดชันของพ้ืนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์    
โดยปัจจุบันวิธีการดังกล่าวถูกน าไปใช้งานอย่างแพร่หลายเนื่องจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทั้งในส่วนของ 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ แอพพลิเคชั่น มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการใช้งาน
ของผู้ใช้งานในด้านต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะข้อมูลความสูงภูมิประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลหลักที่ส าคัญ
ในการวิเคราะห์และจ าแนกชั้นความลาดชัน จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้เลือกใช้งานเป็นจ านวนมาก  

 

 
 
ภาพที่ 2-4 ผังภาพขั้นตอนการวิเคราะห์ความลาดชันของพ้ืนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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ภาพที่ 2-5  การหาค่าความลาดชันของพื้นที่โดยการวิเคราะห์ความลาดชันจากข้อมูลความสูงภูมิประเทศ     
ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

2.3 การจ าแนกความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดิน โดยส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจ าแนก

ความลาดชันและมีการปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ แนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และจัดการดินโดยแบ่งออกได้ 8 ชั้น ดังตารางที่ 2-1 

ตารางที่ 2-1 การจัดชั้นความลาดชันของพ้ืนที่ในประเทศไทย  

สัญลักษณ์  ร้อยละของ 
ความลาดชัน  

ความลาดชันเชิงซ้อน  
(Complex slope)  

ความลาดชันเชิงเดี่ยว  
(Simple slope)  

A  0-2  ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ  
(level to nearly level) 

ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ (level to 
nearly level) 

B  2-5  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย  
(gently undulating) 

ลาดชันเล็กน้อยมาก 
(very gently sloping) 

C  5-12  ลูกคลื่นลอนลาด (undulating) ลาดชันเล็กน้อย (gently sloping) 
D  12-20  ลูกคลื่นลอนชัน (rolling) ลาดชันสูง (strongly sloping) 
E  20-35  เนินเขา (hilly) สูงชันปานกลาง (moderately steep) 
F  35-50  สูงชัน (steep) สูงชัน (steep) 
G  50-75  สูงชันมาก (very steep) สูงชันมาก (very steep) 
H  >75  สูงชันมากที่สุด 

(extremely steep) 
สูงชันมากที่สุด (extremely steep) 

ที่มา : คู่มือการเขียนหน่วยแผนที่ดิน (ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน  2547)  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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จากการศึกษาคู่มือการเขียนหน่วยแผนที่ดินของส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
ซึ่งจัดท าขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 พบว่ามีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจ าแนกและจัดชันความลาดชัน
ของคู่มือการส ารวจและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในเขตพัฒนาที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 255 5) 
ซึ่งก าหนดให้จัดท าแผนที่แสงความลาดชันของพ้ืนที่ด าเนินการ มาตราส่วน 1:4,000 โดยการวิเคราะห์
และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่จากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) มาตราส่วน 1:4,000 
ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ แล้วจึงน าข้อมูลดังกล่าวมาจัดชั้นความลาดชันเป็น 7 ชั้น ได้แก่ 
ชั้นความลาดชัน A มีค่าความลาดชันของพ้ืนที่ 0-2 เปอร์เซ็นต์ ชั้นความลาดชัน B มีค่าความลาดชันของพ้ืนที่  
2-5 เปอร์เซ็นต์ ชั้นความลาดชัน C มีค่าความลาดชันของพ้ืนที่ 5-12 เปอร์เซ็นต์ ชั้นความลาดชัน D มีค่า
ความลาดชันของพ้ืนที่ 12-20 เปอร์เซ็นต์ ชั้นความลาดชัน E มีค่าความลาดชันของพ้ืนที่  20-35 เปอร์เซ็นต์ 
ชั้นความลาดชัน F มีค่าความลาดชันของพ้ืนที่ 35-50 เปอร์เซ็นต์ และชั้นความลาดชัน G มีค่าความลาดชัน
ของพ้ืนที่มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 

2.4 การวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
2.4.1 การปรับปรุง แก้ไข แผนที่และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่น ามาใช้การจัดท าแผนที่

แสดงความลาดชันของพ้ืนที่รายจังหวัด เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ด าเนินการควรตรวจสอบ
ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องสามารถน ามาใช้งานได้หรือไม่ ซึ่งหากพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ
ข้อมูลไม่ครบถ้วนต้องด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนที่จะน าไปวิเคราะห์ข้อมูล
ในขั้นตอนต่อไป โดยผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะความช านาญและสามารถจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยเทคนิควิธีการที่เกี่ยวข้องกับงาน GIS ในขั้นพ้ืนฐาน เช่นการรวมข้อมูล 
(Merge) การตัดข้อมูล (Clip) การลบข้อมูล (Erase) ฯลฯ ส าหรับปัญหาส าคัญที่พบในการด าเนินการ
ในครั้งนี้ คือ ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข และข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 
ข้อมูลบางระวางไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง ท าให้ไม่สามารถน ามาวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชัน
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ ซึ่งผู้ด าเนินการต้องตรวจสอบโดยละเอียดในทุกระวางก่อนน ามาผ่าน
กระบวนการโมเสค (Mosaic) หรือเชื่อมต่อให้เป็นผืนเดียวกัน ซึ่งการตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลดังกล่าวนั้นมีขั้นตอนและวิธีการที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และปัญหาที่พบมีความแตกต่างกัน โดยต้อง
อาศัยความรู้และทักษะความช านาญของผู้ปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมโครงการในการตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นกรณ ีๆ ไป  

2.4.2 การจัดการโพลีกอนขนาดเล็กจ านวนมากที่เกิดจากการแปลงข้อมูลราสเตอร์ (Raster) 
เป็นข้อมูลเวคเตอร์ (Vector) ประเภทรูปปิด (Polygon) ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวจะได้ผลลัพธ์เป็นแฟ้มข้อมูล
ที่มีขนาดใหญ่มาก โดยจะมีจ านวนของรูปปิดหรือโพลีกอนที่มีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันเป็นจ านวนมาก 
ปัญหาที่พบคือจะเกิดโพลีกอนหรือรูปปิดขนาดเล็กเป็นจ านวนมากกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญที่ท าให้เกิดความยุ่งยากและเป็นอุปสรรคในการจัดการข้อมูลและการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
ซึ่งผู้ด าเนินการจ าเป็นต้องก าหนดขนาดเนื้อท่ีของโพลีกอนที่มีขนาดเล็กท่ีสุดที่จะถูกขจัด โดยค าสั่ง อีลิมิเนท 
(Eliminate) เพ่ือการรวมโพลีกอนที่มีขนาดเล็กเหล่านั้นเข้ากับโพลีกอนขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกันหรือโพลีกอน

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ข้างเคียง ภายในระยะห่างจ ากัดทีม่ากที่สุด (snap tolerance) ที่ก าหนดไว้ซึ่งผู้ด าเนินการได้ศึกษาแนวทาง 
ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ของ Guidelines for surveying soil and land resources โดยน ามาดัดแปลง
ใช้ในการก าหนดพ้ืนที่ขนาดเล็กท่ีสุดของพ้ืนที่รูปปิดที่จะรวมเข้ากับรูปปิดใกล้เคียง ดังตารางที่ 2-2 

ตารางที่ 2-2  ค าแนะน าเกี่ยวกับการส ารวจเชิงคุณภาพของที่ดินในภูมิประเทศบนแผนที่มาตราส่วนต่างๆ
 ตามแนวทางการส ารวจทรัพยากรดินและที่ดิน 

Cartographic 
scale 

Area per observation No. observations per unit  area 
Recommended 

range 
Minimum 

acceptable 
Recommended 

range Minimum 
acceptable Upper  Lower 

high low 
Area (cm2) of published map per site 

All scales 
 
 

1: 10,000 
1: 25,000 
1: 50,000 

 
 
1: 100,000 
1: 250,000 
1: 500,000 

1 
 
 

1 
6.25 
25 

 
 

1 
6.25 
25 

2 
Units 

(ha/site) 
2 

12.5 
50 
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2 
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50 

4 
 
 

4 
25 
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4 

25 
100 

1 
 
 

1 
0.16 
0.04 

 
 

1 
0.16 
0.04 

0.5 
Units 

 (site/ha) 
0.5 

0.08 
0.02 
Units 

(sites/km2) 
0.5 

0.08 
0.02 

0.25 
 
 

0.25 
0.04 
0.01 

 
 

0.25 
0.04 
0.01 

 
ที่มา : Guidelines for surveying soil and land resources. :Recommended ground observation 

densities for conventional qualitative land resource. (after Gunn et al. 1988) 

จากตารางที่ 2-2 พ้ืนที่ขนาดเล็กที่สุดของพ้ืนที่รูปปิดที่สามารถแสดงบนแผนที่มาตราส่วน 
1: 4,000 มีขนาดเท่ากับ 0.25 ตารางเซนติเมตร คิดเป็นเนื้อที่เท่ากับ 400 ตารางเมตร ดังนั้นในการวิเคราะห์
และจ าแนกชั้นความลาดชันของพ้ืนที่ในขั้นตอนของการแปลงชั้นข้อมูลความลาดชันรูปแบบราสเตอร์ 
(Raster) เป็นข้อมูลเวกเตอร์ (Vector) ประเภทรูปปิด (Polygon)นั้น รูปปิดหรือโพลีกอนที่มีเนื้อที่น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 400 ตารางเมตร หรือ 100 ตารางวา จะถูกขจัดโดยการรวมเข้ากับโพลีกอนที่มีเนื้อที่มากกว่า 
400 ตารางเมตรที่อยู่ใกล้เคียงภายในระยะห่างไม่เกินขีดจ ากัดของระยะทางที่มากที่สุดตามที่ก าหนดไว้ 
(snap tolerance = 0.001 m.) 

2.4.3  การก าหนดระยะทางส าหรับการปรับเส้นขอบเขตของรูปปิดหรือโพลีกอนให้กลมกลืน
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ (Smoot Polygon) เป็นขั้นตอนที่ต้องด าเนินการภายหลังจากการแปลงชั้นข้อมูล

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ความลาดชันรูปแบบราสเตอร์ (Raster) เป็นข้อมูลเวกเตอร์ (Vector) ประเภทรูปปิด (Polygon) ซึ่งจะ
พบว่าเส้นขอบเขตของโพลีกอนจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมเป็นมุม ไม่เป็นธรรมชาติและไม่กลมกลืนหรือ
สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศทั่วไป ซึ่งผู้ด าเนินการต้องท าการปรับแต่ง เส้นขอบเขตโพลีกอนให้เรียบ
กลมกลืน (Smooth Polygon) โดยการลดจ านวนจุด (vertex) ที่สร้างขึ้นถี่มากเกินไปที่เกิดขึ้นในขั้นตอน
ของการแปลงข้อมูลราสเตอร์มาเป็นข้อมูลเวคเตอร์ เพ่ือให้เส้นขอบเขตโพลีกอนดูเรียบขึ้น มีความต่อเนื่อง
และกลมกลืน โดยใช้ชุดค าสั่ง “Data Management Tools --> Generalization --> Smooth Polygon” 
และก าหนดให้เลือกใช้อัลกอริทึมของการท าเส้นในเรียบขึ้น (Smoothing Algorithm) แบบ PAEK ส าหรับ
การจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ภายใต้โครงการนี้ ก าหนดให้ใช้ระยะทางของย้ายส่วนที่ใช้
ค านวณจุดใหม่ (Smoothing tolerance) เท่ากับ 15 เมตร เนื่องจากใช้เวลาในการประมวลผลข้อมูลน้อย
กว่าการก าหนดระยะ Smoothing tolerance เท่ากับ 5 เมตรและ 10 เมตร โดยผลลัพธ์ของเส้นขอบเขต
ของโพลีกอนที่สร้างใหม่มีรูปลักษณ์ของเส้นแตกต่างกับขอบเขตเดิมไม่มากนัก และมีความเรียบกลมกลืน
สอดคล้องกับขอบเขตของรูปปิดเดิมเป็นส่วนใหญ่เมื่อแสดงผลลัพธ์ขอบเขตรูปปิดใหม่ที่สร้างขึ้นบนแผนที่
มาตราส่วน 1:4,000 ดังภาพที่ 2-6  

 

 

ภาพที่ 2-6  ผลลัพธ์ของเส้นขอบเขตของรูปปิดที่เกิดขึ้นจากการก าหนดระยะทางของการย้ายส่วนที่ใช้
  ค านวณจุดใหม่ (Smoothing tolerance) เท่ากับ 5 เมตร 10 เมตร 15 เมตร 20 เมตร 
  และ 25 เมตร 
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2.4.4 การก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่และจ านวนเนื้อที่ของแต่ละจังหวัด  ซึ่งเป็นชั้นข้อมูล
ที่จัดท าขึ้นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเภทข้อมูลเวคเตอร์ ในรูปแบบโพลีกอน (Polygon) โดย
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดท าชั้นข้อมูลดังกล่าวซึ่งจะมี
การปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องเป็นไปตามการประกาศหรือก าหนดเขตการปกครองตามแผนงานหรือ
โครงการต่าง ๆ จึงท าให้เขตการปกครองในบางจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมใน ขณะที่จ านวนเนื้อที่
ของจังหวัดยังคงใช้ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปัญหาที่พบจ านวนเนื้อที่ของจังหวัดที่ได้จากการ
ค านวณด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะมีจ านวนเนื้อที่ไม่เท่ากันในแต่ละครั้งที่มีการปรับปรุงชั้นข้อมูล  
ซ่ึงไม่เท่ากับจ านวนเนื้อทีข่องจังหวัดที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงาน
ที่จัดท าแผนที่ในภาพรวมของจังหวัด เช่นแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน แผนที่ดิน ใช้วิธีการเทียบอัตราส่วน
ค่าความต่างของจ านวนเนื้อที่ท่ีได้จาการค านวณด้วย GIS กับเนื้อทีต่ามประกาศในราชกิจจานุเบกษา น ามา
เฉลี่ยตามสัดส่วนเพื่อให้ได้เนื้อที่เท่ากับเนื้อที่รวมของจังหวัดตามท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะท าให้
เนื้อท่ีรวมของจังหวัดอาจมีจ านวนมากกว่าหรือน้อยกว่าจ านวนเนื้อที่ท่ีได้จากการค านวณจากข้อมูลเชิงพ้ืนที่
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ดังนั้น ในการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่รายจังหวัดภายใต้โครงการนี้ จะใช้เนื้อที่
ของข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ได้จากการค านวณด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 
ของกรมการปกครอง (ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 2556) เป็นข้อมูลอ้างอิงในการก าหนดขอบเขตของพื้นที่ของ
แต่ละจังหวัด ทั้งนี้หากผู้ใช้ข้อมูลต้องการเนื้อที่ของพ้ืนที่ที่มีความลาดชันในแต่ละระดับหรือเนื้อที่รวมของ
ทั้งจังหวัดตามที่จ านวนเนื้อที่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็สามารถใช้วิธีการค านวณเทียบตามสัดส่วน
ของเนื้อทีท่ี่เกินหรือขาดไปแล้วน าไปคูณกับจ านวนเนื้อที่ความลาดชันของพ้ืนที่ภายใต้โครงการนี้ 
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บทที่ 3 

แผนที่ ข้อมูล ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่ใช้ด าเนินการ 

3.1 แผนที่และข้อมูลที่น ามาใช้วิเคราะห์และจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ 
แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่น ามาใช้วิเคราะห์และจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่

ของแต่ละจังหวัดนั้น เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียด คุณลักษณะ 
ข้อดี ข้อด้อยและข้อจ ากัดของการน าไปใช้งานที่แตกต่างกัน ผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาและท าความเข้าใจข้อมูล
ที่น ามาใช้งานเสียก่อน เพ่ือจะได้น าไปใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่เกิดความผิดพลาดในกระบวนการ
ท างานในข้ันตอนต่างๆ ส าหรับแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่น ามาใช้ด าเนินการในครั้งนี้ ได้แก่  

3.1.1 ข้อมูลความสูงภูมิประเทศ เป็นข้อมูลที่ใช้แสดงลักษณะความสูงต่ าของภูมิประเทศพ้ืนที่ใด
พ้ืนที่หนึ่งโดยการบันทึกค่าระดับของกลุ่มของจุดที่มีระยะห่างระหว่างจุดคงที่ ครอบคลุมพ้ืนที่ดังกล่าว จัดเก็บ
ตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ลงบนแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขที่น ามาใช้ใน
โครงการนี้ เป็นข้อมูลที่จัดท าขึ้นภายใต้โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สิน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์และจ าแนก
ความลาดชันของพ้ืนที่ ได้แก่   

1) ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 
1: 4,000 ซึ่งเป็นข้อมูลความสูงภูมิประเทศที่ได้จากการผลิตแบบจ าลองระดับสูงจากภาพคู่ซ้อนสามมิติที่
อยู่ติดกันที่ละคู่ภาพโดยการรังวัดด้วยเครื่องร่างแผนที่สามมิติประเภทเชิงเลข (Digital Photogrammetric 
Stereo Plotter ) โดยท าการรังวัดจุดความสูงโดยวิธีสุ่มให้กระจายไปทั่วพ้ืนผิวภูมิประเทศโดยมีช่วงห่าง
ระหว่างจุดไม่เกิน 5 เมตร ซึ่งในพ้ืนที่ราบหรือมีความลาดชันน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ จุดความสูงที่ท าการ
รังวัดจะต้องมีความคลาดเคลื่อนที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ไม่เกิน 2 เมตร และ พ้ืนที่เนินเขา
หรือพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากว่า 35 เปอร์เซ็นต์ จุดความสูงที่ท าการรังวัดจะต้องมีความคลาดเคลื่อนที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ไม่เกิน 4 เมตร  ส าหรับบริเวณที่มีความสูงมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลัน หรือมีความสูงเด่นชัด เช่น ยอดเนิน ยอดเขา สันเขา ร่องน้ า สันเขื่อน ถนนที่มีการยกระดับสูงจาก
พ้ืนดินเดิม ฯลฯ ต้องท าการรังวัดเส้นหยุด (Break line) และจุดระดับความสูง (Spot height) ที่มีระยะทาง
ที่ปรากฏในภูมิประเทศตั้งแต่ 40 เมตรขึ้นไปในทุกๆ ระยะ 5 เมตรและ/หรือทุกจุดหักมุมของแนวเส้น   
ในภาพจ าลองสามมิติ (Stereo Model) จากนั้นน าข้อมูลดังกล่าวมาด าเนินการสร้างแบบจ าลองระดับสูง
เชิงเลขในรูปแบบของราสเตอร์ โดยวิธีการประมาณค่าความสูงด้วยวิธี Inverse Distance Weighting 
(IDW) ระยะห่างของราสเตอร์เท่ากับ 5 เมตร โดยจัดเก็บลงบนสื่อบันทึกข้อมูลราสเตอร์ตามมาตรฐานของ 
ERDAS IMAGINE File Format (img) ในรูปแบบของจุดระดับเป็นแถวและคอลัมน์ (Row, Column) 
ความละเอียดจุดภาพเท่ากับ 5 เมตร โดยแต่ละระวางมีขนาดเท่ากับ 2x2 ตารางกิโลเมตร ขอบเขตระวาง
และการก าหนดหมายเลขระวางมีความสอดคล้องและเข้ากันได้กับแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตร าส่วน 
1:4,000 ดังภาพที่ 3-1 
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ภาพที่ 3-1 ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000  หมายเลขระวาง 5242III 1450 

2) เส้นชั้นความสูงเชิงเลข (Contour Line) มาตราส่วน 1:4,000 คือเส้นที่ลากผ่านจุด
ที่มีระดับสูงเท่ากันส าหรับใช้แสดงลักษณะความสูงต่ าของพ้ืนที่ โดยสร้างจากแบบจ าลองระดับสูงที่เป็นจุด
ระดับความสูง ร่วมกับข้อมูลเส้นหยุด (Break line) และจุดความสูง (height Spot) โดยการสร้างข่าย
สามเหลี่ยมไม่ปกติ (Triangulated Irregular Network :TIN ) บริเวณพ้ืนที่ราบ มีความลาดชันไม่เกิน 35 
เปอร์เซ็นต์ ระยะห่างระหว่างเส้นชั้นความสูง (Contour Interval) เท่ากับ 2 เมตร ส าหรับในบริเวณพ้ืนที่
สูงชันที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หากเส้นชั้นความสูงที่ปรากฏบนแผนที่มาตราส่วน 
1:4,000 มีระยะห่างกันน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร จะมีช่วงห่างระหว่างเส้นชั้นความสูงเป็น 5 เมตร หรือ 10 เมตร 
ตามความเหมาะสม โดยเส้นชั้นความสูงที่มีค่าเป็นบวกแสดงค่าความสูงเหนือระดับทะเลปานกลาง (MSL) 
เส้นชั้นความสูงที่มีค่าเป็นลบแสดงค่าความสูงต่ ากว่าระดับทะเลปานกลาง  จัดเก็บลงบนสื่อบันทึกข้อมูลใน
รูปแบบเวคเตอร์ตามมาตรฐาน USDG SDTS with vector profile format  โดยแต่ละระวางมีขนาด
เท่ากับ 2x2 ตารางกิโลเมตร ขอบเขตระวางและการก าหนดหมายเลขระวางมีความสอดคล้องและเข้ากัน
ได้กับแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 ดังภาพที ่3-2 
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ภาพที่ 3-2 ภาพข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 หมายเลขระวาง 5242III 1450 

3.1.2 ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4 ,000 จัดท าขึ้นจากภาพถ่ายทางอากาศสี
เชิงเลขมาตราส่วน 1:250,000 โดยกระบวนการรังวัดด้วยภาพดิจิทัล (Digital photogrammetry) 
ซึ่งได้ท าการปรับแก้ความผิดเพ้ียนอันเนื่องมาจากเรขาคณิตของการถ่ายภาพ และความสูงต่างของภูมิประเทศ 
(Relief displacement) ด้วยข้อมูลความสูงภูมิประเทศ โดยอ้างอิงกับระบบพิกัดโลกแล้ว พิกัดทางราบ
อ้างอิงระบบพิกัดยูทีเอ็ม (UTM) พ้ืนหลักฐานสากล (WGS 84) ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพถ่ายที่ปรากฏรายละเอียด
ลักษณะสิ่งปกคลุมภูมิประเทศ ณ เวลาที่ท าการถ่ายภาพไว้ทั้งหมด มีมาตราส่วนและความถูกต้อง สามารถ
วัดพิกัด ทิศทาง ระยะทาง ขนาด และรูปร่างของวัตถุได้เช่นเดียวกับแผนที่ลายเส้น หรือแผนที่ภูมิประเทศ 
โดยแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1 :4,000 มีขนาดระวางมาตรฐาน 2x2 ตารางกิโลเมตร 
(เพิ่มพื้นที่ในแต่ละด้านของระวางภาพถ่ายออกไปอีกด้านละ 500 เมตร) ขอบเขตระวางแผนที่และ
การก าหนดหมายเลขระวางภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:4 ,000 มีความสอดคล้องและเข้ากันได้
กับระวางแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหารโดยใช้หมายเลข
ระวางแผนที่ดังกล่าวเช่น 5242III ตามด้วยค่าพิกัดตะวันออก (Easting) หลักสิบและหลักหน่วยของ
กิโลเมตรที่เป็นเลขคู่เช่น 14 และค่าพิกัดเหนือ (Northing) หลักสิบและหลักหน่วยของกิโลเมตรที่เป็นเลขคู่
ของมุมล่างซ้ายของระวางแผนที่ เช่น 50 ซึ่งจะเป็นหมายเลขระวางของภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 
1:4,000 หมายเลขระวาง 524231450 จัดเก็บตามมาตรฐาน USGS SDTS/Geo TIFF ขนาดความละเอียด
จุดภาพเท่ากับ 1 เมตร มีเกณฑ์ความถูกต้องที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ในบริเวณพื้นที่ราบ
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ความลาดชันไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์ ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1 เมตรและบริเวณพ้ืนที่สูงชัน ความลาดชัน
เกิน 35 เปอร์เซ็นต์ มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 2 เมตร ดังภาพที่ 3-3 

 

ภาพที่ 3-3 ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000   หมายเลขระวาง 5242III1450 

3.1.3 แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1: 25,000 ส ารวจและจัดท าโดย กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน โดยเป็นข้อมูลที่ได้จากการอ่านแปลข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออส 
(THEOS) ซึ่งเป็นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบบหลายช่วงคลื่น (Multispectral Band) รายละเอียดของภาพ 
15 เมตรและข้อมูลภาพช่วงคลื่นเดียว (Panchromatic Band) รายละเอียดของข้อมูลภาพ 2 เมตร น ามา
ผ่านกระบวนการเน้นรายละเอียดของข้อมูลภาพ (Pan-sharpened) โดยใช้ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 
1:4,000 โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นแผนที่ฐาน (Base Map) ในการอ้างอิงพิกัดทางราบโดยการตรึงพิกัดของภาพถ่ายดาวเทียมธีออส 
แล้วน ามาท าการอ่านแปลและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพด้วยสายตาเพื่อจ าแนกสภาพการ ใช้ที่ดิน ร่วมกับ
การส ารวจข้อมูลภาคสนามในปีที่ด าเนินการส ารวจในแต่ละจังหวัด แล้วน ามาจัดท าชั้นข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในรูปแบบข้อมูลเชิงเส้น (Vector ดังภาพที่ 3-4 และภาพท่ี 3-5 
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ภาพที่ 3-4 แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดก าแพงเพชร ปี พ.ศ.2556  

 
 

ภาพที่ 3-5 แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน จังหวัดก าแพงเพชร ปี พ.ศ.2559  
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ส าหรับแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000 นั้น กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน 
มีแผนงานในการปรับปรุงแผนที่สภาพการใช้ที่ดินของแต่ละจังหวัดในทุก ๆ 2-5 ปี โดยด าเนินการส ารวจ
และจัดท าแผนที่สภาพการใช้ที่ดินเป็นรายจังหวัดและจัดชั้นข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานควรมีการตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอรับการสนับสนุนข้อมูล
แผนที่สภาพการใช้ที่ดินที่มีความทันสมัยและมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน 

3.2 ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 
การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่

ของแต่ละจังหวัดนั้น จ าเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ส าหรับงานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มี
ประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถรองรับการน าเข้าข้อมูล การจัดการข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์ 
และการแสดงผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดในรูปแบบของราสเตอร์และเวคเตอร์หลายชั้นข้อมูล
โดยแต่ละชั้นข้อมูลที่มีขนาดไฟล์ที่ใหญ่มากในระดับกิกะไบต์ถึงเทอราไบต์ ซึ่งหากใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพต่ า มีพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอหรือไม่รองรับการท างาน
ด้าน GIS อาจท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้หากก าหนดสเปค
หรือคุณสมบัติเฉพาะของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และโปรแกรม GIS ที่มีประสิทธิภาพสูงเกินไป ก็จะต้องใช้
งบประมาณในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ที่มีราคาสูงเกินความจ าเป็นของความต้องการใช้งาน 
ผู้จัดท าได้ศึกษารายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
ที่มีขีดความสามารถรองรับการใช้งาน GIS  ในการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการจัดท า
แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดหาหรือจัดเตรียม
ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ส าหรับใช้ด าเนินงาน ดังนี้ 

3.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับการใช้งาน GIS แบบประมวลผลเชิงกราฟิกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยสามารถประมวลผลข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทั้งในรูปแบบราสเตอร์และเวคเตอร์ 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโครงข่าย (Network Analysis) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Analysis) และ
การวิเคราะห์ในรูปแบบอ่ืนๆที่มีความซับซ้อนและข้อมูลที่มีขนาดความจุมากกว่า 1 เทอราไบต์ สามารถ
ประมวลผลภาพสามมิติเชิงกราฟิกคุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.8 GHz ความเร็วของหน่วยความจ า 
ไม่น้อยกว่า 1,066 MHz หน่วยประมวลผลแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่รองรับการท างานแบบ
สามมิตทิี่มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 1 GB โดยมีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 ขนาดไม่น้อยกว่า 
8 GB มีระบบปฏิบัติการรองรับการท างานแบบ 64 บิต และอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนๆ ที่สนับสนุนการท างาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 เครื่องพิมพ์แผนที่สี (Plotter) ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2400 x 1200 dpi 
สามารถพิมพ์บนกระดาษที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว โดยมีความแม่นย าของลายเส้น ไม่น้อยกว่า 
+ 0.1 เปอร์เซ็นต์ และมีขนาดความกว้างของลายเส้นเล็กที่สุดที่ 0.02 มิลลิเมตร สามารถพิมพ์ภาษาไทย
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และภาพกราฟิกได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ มีหน่วยความจ าหลักไม่น้อยกว่า 256 MB และมีหน่วยความจ า
เสมือน (Virtual) ไม่น้อยกว่า 40 GB  

3.2.3 ซอฟท์แวร์สารสนเทศภูมิศาสตร์ คือโปรแกรมหรือชุดค าสั่งที่ใช้สั่งหรือควบคุมระบบ
การท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 4 กระบวนการ 
ได้แก่ การน าเข้าข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผลลัพธ์ 
ปัจจุบันโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์มีการพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการใช้งานได้อย่างกว้างขวาง 
และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของซอฟท์แวร์รหัส
เปิดได้แก่ Quantum GIS หรือ QGIS, MapWindow GIS, ILWIS, GRASS GIS, Udig  ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
และติดตั้งใช้งานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  และซอฟท์แวร์เชิงพาณิชย์ที่มีลิขสิทธิ์และมีค่าใช้จ่ายในการจัดหา
มาใช้งานได้แก่ โปรแกรม Arc GIS, MapInfo, GeoMedia, IDRISI GIS ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
โมดูลและฟังก์ชั่นหรือแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานในแต่ละระดับ ปัจจุบัน โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้รับ
การพัฒนาให้ประสิทธิภาพ และใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของซอฟท์แวร์รหัสเปิด (Open Source) 
และซอฟท์แวร์เชิงพาณิชย์ ส าหรับให้ผู้ใช้เลือกใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเป็นจ านวนมาก โดยผู้ใช้
สามารถเลือกฟังก์ชันหรือโมดูล (Module) ได้ตั้งแต่ระดับการใช้งานคุณสมบัติพ้ืนฐานทั่วไป ได้แก่ การน าเข้า 
การปรับปรุง แก้ไข การสืบค้นหรือค้นคืนข้อมูล ระดับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ระดับการวิเคราะห์ข้อมูล
โครงข่ายเชิงเส้น และระดับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภูมิประเทศ ซึ่งการเลือกระดับที่สูงขึ้นหรือมีฟังก์ชั่นและ
โมดูลของการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เพ่ิมมากขึ้นย่อมหมายถึงค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณ
ที่ใช้ในการจัดซื้อโปรแกรมท่ีสูงขึ้นด้วย 

เอกสารฉบับนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดและวิธีการใช้โปรแกรม Arc GIS เวอร์ชั่น 10 ที่เกี่ยวข้อง
กับการน าเข้าข้อมูล การจัดการข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท าชั้นข้อมูลความลาดชัน
ของพ้ืนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนทีข่องแต่ละจังหวัด 
ซึ่งเป็นการใช้งาน GIS ในระดับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภูมิประเทศ (Terrain Analysis) เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน เฉพาะในส่วนของขั้นตอนวิธีการและข้อก าหนดที่ส าคัญที่ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องใช้ในการ
ด าเนินงานภายใต้โครงการนี้เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีรูปแบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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บทที่ 4 
ขั้นตอนและวิธีการ 

 
4.1 การรวบรวมแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด 

ผู้ด าเนินการจะต้องท าการรวบรวมแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่และข้อมูลพื้นฐานของแต่ละจังหวัด
ให้มีจ านวนครบถ้วนตามรายการข้อมูลที่ก าหนดไว้ โดยข้อมูลที่จะน ามาใช้งานควรเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย
หรือมีการปรับปรุงปีล่าสุด แหล่งที่มาของข้อมูลควรเป็นหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือหน่วยงานที่จัดท า
ข้อมูลนั้นๆ โดยอาจเป็นการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลโดยตรง หรือดาวน์โหลดข้อมูล
จากแหล่งเผยแพร่และให้บริการข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับสามารถใช้อ้างอิงข้อมูล
เชิงวิชาการได้ ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ได้ก าหนดรายการของแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่และข้อมูลพ้ืนฐานของ
จังหวัด ที่จ าเป็นต้องรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆส าหรับใช้วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันเพ่ือการ
จัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด มีดังนี ้

4.1.1 แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่น ามาใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
1) แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 

1: 4,000 โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2545-2550 ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของ ส านักเทคโนโลยีการ
ส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทข้อมูลราสเตอร์ (Raster) 
ความละเอียดจุดภาพ (Pixel Size) เท่ากับ 5 เมตร จัดเก็บเป็นระวางมาตรฐานในรูปแบบของ  ERDAS 
IMAGINE File Format (img)  

2) เส้นชั้นความสูงเชิงเลข (Contour) มาตราส่วน 1: 4,000 โครงการจัดท าแผนที่
เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเภทข้อมูลเวคเตอร์ 
ชนิดลายเส้น (Line) จัดเก็บในรูปแบบของ Shape file 

3) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข (Ortho Photo) มาตราส่วน 1:4,000 โครงการจัดท า
แผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นชั้นข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทข้อมูลราสเตอร์ (Raster) ความละเอียดจุดภาพ (Pixel Size) เท่ากับ 1 เมตร  
จัดเก็บเป็นระวางมาตรฐานในรูปแบบของ Tiff file  

4) แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชุด L7018 จัดท าและผลิต
โดยกรมแผนที่ทหาร เป็นข้อมูลภาพแผนที่ประเภทข้อมูลราสเตอร์ (Raster) จัดเก็บข้อมูลเป็นระวาง
มาตรฐานขนาด 15x15 ลิปดาในรูปแบบของ Tiff file 

5) ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง มาตราส่วน 1: 50,000 จัดท าและปรับปรุงเมื่อปี 
พ.ศ.2556 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วยเขตต าบล อ าเภอ จังหวัด เป็นชั้นข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทข้อมูลเวคเตอร์ ชนิดรูปปิดหรือโพลีกอน (Polygon) จัดเก็บในรูปแบบของ 
Shape file 
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6) แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1: 25,000 ส ารวจและจัดท าโดย กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เป็นชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทข้อมูลเวคเตอร์ ชนิดรูปปิด
หรือโพลีกอน (Polygon) จัดเก็บในรูปแบบของ Shape file ของแต่ละจังหวัด โดยจะมีการปรับปรุงแผนที่
และชั้นข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินเป็นประจ าในทุกๆ 2-5 ป ี

7) ชั้นข้อมูลกลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1: 25,000 ส ารวจและจัดท าโดยส านักส ารวจดิน
และวางแผนการใช้ที่ดิน ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งประเทศเมื่อปี พ.ศ.2553 และมีการปรับปรุงแผนที่ชุดดิน
มาตราส่วน 1: 25,000 ของแต่ละจังหวัด โดยกองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน ในปี 
พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทข้อมูลเวคเตอร์ ชนิดรูปปิดหรือ
โพลีกอน (Polygon) จัดเก็บในรูปแบบของ Shape file 

8) ชั้นข้อมูลแม่น้ า ทางน้ าและแหล่งน้ า มาตราส่วน 1:4,000 จัดท าโดยการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทข้อมูลเวคเตอร์ ชนิดรูปปิดหรือโพลีกอน (Polygon) 
จัดเก็บในรูปแบบของ Shape file  ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้รับการสนับสนุนข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2552 ภายใต้
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือการใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของทั้งสองหน่วยงาน โดย ส านักเทคโนโลยี
การส ารวจและท าแผนที่ น ามาปรับปรุงและพัฒนาชั้นข้อมูลแหล่งน้ าของแต่ละจังหวัดให้มีความถูกต้องและ
มีความทันสมัย โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมา  

9) ชั้นข้อมูลป่าไม้ มาตราส่วน 1:50,000 ซึ่งเป็นชั้นข้อมูลประเภทเขตป่าตามกฎหมาย 
ได้แก ่เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์ป่าฯลฯ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน 
ได้รับการสนับสนุนข้อมูลดังกล่าวจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ. 2558 
ซึ่งเป็นชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทข้อมูลเวคเตอร์ ชนิดรูปปิดหรือโพลีกอน (Polygon) จัดเก็บ
ในรูปแบบของ Shape file 

4.1.2 ข้อมูลพ้ืนฐานของแต่ละจังหวัด ได้แก่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพการใช้ที่ดิน เป็นข้อมูลที่น ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานสภาพ
ความลาดชันของพ้ืนที่และข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของจังหวัด ซึ่งผู้ด าเนินการสามารถค้นหาและรวบรวมข้อมูล
ดังกล่าวได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้  

1) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ที่ตั้งและอาณาเขต เป็นข้อมูลที่ผู้ด าเนินการสามารถ
ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลได้จากแผนที่ภูมิประเทศ ของกรมแผนที่ทหาร แผนที่เขตการปกครอง ของ
กรมการปกครอง  ข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยา ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีหรือดาวน์
โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณี และข้อมูลสภาพภูมิอากาศ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้
จากเว็บไซต์ของ กรมอุตุนิยมวิทยา 

2) สภาพเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย ลักษณะการปกครอง ประชากรและอาชีพ 
สภาพทั่วไปของเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด รายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน ฯลฯ 
เป็นข้อมูลที่ผู้ด าเนินการสามารถค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลได้จากส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงานสถิติจังหวัด 
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3) ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า และทรัพยากรป่าไม้ เป็นข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษา รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดท าเป็นเอกสารายงานหรือข้อมูล
ทางวิชาการเผยแพร่ตามเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า 
กรมป่าไม้ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และส านักงานจังหวัดต่าง ๆ 

4) สภาพการใช้ที่ดิน เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ที่ดิน
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่แหล่งน้ า และพ้ืนที่
เบ็ดเตล็ด จากแผนที่และชั้นข้อมูลการสภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1 :25,000 ของกองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน และข้อมูลการส ารวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลในภูมิประเทศในขั้นตอนของการส ารวจภาคสนาม 

 

4.2 การน าเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
4.2.1 น าเข้าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของแต่ละจังหวัดด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดท าแผนที่ความลาดชันของพื้นที่แต่ละจังหวัด ได้แก่  
1) ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง มาตราส่วน 1:50,000  
2) ชั้นข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 
3) ชั้นข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตรส่วน 1:25,000 
4) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000  
5) แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000  
6) เส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000  

ส าหรับ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข และเส้นชั้นความสูงเชิงเลข 
มาตราส่วน 1:4,000 ครอบคลุมพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัดนั้น จะมีจ านวนระวางหรือไฟล์ข้อมูลเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้นเพ่ือความสะดวกและง่ายต่อการท างานในขั้นตอนของการน าเข้าควรสร้างโฟลเดอร์ส าหรับน าเข้า
ข้อมูลแต่ละประเภทข้อมูลไว้ เช่น โฟลเดอร์ “Ortho” ส าหรับน าเข้าไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 
โฟลเดอร์ “Dem” ส าหรับน าเข้าไฟล์แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข และโฟลเดอร์ “Contour” ส าหรับน าเข้า
ไฟล์ข้อมูลเส้นชั้นความสูง เพ่ือสะดวกต่อการจัดการแฟ้มข้อมูลและการเปิด-ปิดชั้นข้อมูล  

4.2.2 ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขแต่ละระวางให้มีคุณภาพ
ถูกต้องและครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของแต่ละจังหวัด โดยใช้ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อปี 
พ.ศ.2556 ของกรมการปกครอง เป็นกรอบในการพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่น าเข้า
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

4.2.3 โมเสค (Mosaic) ข้อมูลราสเตอร์ที่น าเข้ามาใช้งานในระบบ GIS ซึ่งมีจ านวนไฟล์ข้อมูล
มากกว่า 1 ไฟล์ ซึ่งเป็นขั้นตอนของการเชื่อมต่อข้อมูลราสเตอร์ให้เป็นผืนเดียวกัน โดยข้อมูลที่ต้องโมเสค 
ให้เป็นผืนเดียวกันได้แก่ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 และแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 
มาตราส่วน 1:4,000 โดยใช้ค าสั่ง data Management Tools---> Raster---> Raster dataset---> 
Mosaic To New Raster ดังภาพที ่4-1  
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ภาพที่ 4-1 ขั้นตอนและวิธีการโมเสคแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 
 

ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขที่ผ่านการโมเสคภาพให้เป็นผืนเดียวกันแล้วจะใช้เป็นแผนที่ฐาน
ในการปรับปรุง แก้ไขความคลาดเคลื่อนของชั้นข้อมูลที่ความละเอียดถูกต้องหรือมีมาตราส่วนเล็กกว่าและ
ใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและลักษณะกายภาพที่มีผลกระทบหรือ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพความลาดชันของพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลในการส ารวจและเก็บข้ อมูล  
ในภูมิประเทศ  

ส าหรับผลลัพธ์ที่ได้จากการโมเสคแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขให้เป็นผืนเดียวกันทั้งจังหวัด 
หรืออาจแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นส่วนๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด จะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่ในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้หากเกิดปัญหาในขั้นตอนของการโมเสคแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข โดยระบบมีการแจ้งเตือนว่าเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถด าเนินการเชื่อมต่อข้อมูลให้เป็น
ผืนเดียวกันได้ ซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขบางระวางไม่สมบูรณ์หรือมีคุณภาพ
ข้อมูลไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเสียก่อน แล้วจึงน า
ข้อมูลทั้งหมดมาท าการโมเสคใหม่อีกครั้ง 

4.2.4 การเมอร์ซ (Merge) ข้อมูลเวคเตอร์รูปแบบเดียวกันเข้าด้วยกันโดยเป็นการรวมข้อมูล
เส้นชั้นความสูงเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดให้เป็นผืนเดียวกัน โดยใช้ค าสั่ง 
data Management Tools---> General---> Merge ดังภาพที ่4-2 
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ภาพที่ 4-2  การเมอร์ซ (Merge) หรือการรวมชั้นข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000   

ผลลัพธ์ที่ได้จะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการตรวจพิจารณาความถูกต้องและความสอดคล้องของ
ชั้นข้อมูลการจ าแนกและจัดชั้นความลาดชันของพ้ืนที่ที่ได้จากการวิเคราะห์และจัดชั้นความลาดชัน
จากแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ซึ่งได้อธิบายขั้นตอนวิธีการไว้ในบทที่ 5 

 
4.3 การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่  

4.3.1 วิเคราะห์ความลาดชันของพ้ืนที่ (Slope class) ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นความลาดชัน
เพ่ือการพัฒนาที่ดินและการอนุรักษ์ดินและน้ า โดยเลือกชุดค าสั่ง Spatial Analysis Tools--> Surface--> Slope 
ก าหนดแฟ้มข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขที่ต้องการวิเคราะห์ และเลือกหน่วยวัดของผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขรูปแบบเปอร์เซ็นต์ (Percent_rise) ดังภาพที่ 4-3 
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ภาพที่ 4-3  การใช้ค าสั่ง Slope ในการวิเคราะห์ความลาดชันของพ้ืนที่แบบราสเตอร์   
 

4.3.2 ท าการกรอง (Filter) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือขจัดข้อมูลปลอมแปลงหรือเพิ่มคุณสมบัติ
อื่นๆ ที่ไม่ปรากฏชัดในข้อมูล ตัวกรองส่วนใหญ่จะสร้างค่าของผลลัพธ์โดยการเคลื่อนย้ายการซ้อนทับด้วย
ตารางขนาด 3x3 เซลล์ที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ ซึ่งจะสแกนผ่านแรสเตอร์ที่น าเข้า เมื่อตัวกรองผ่านเข้าไปสู่เซลล์
แต่ละเซลล์ จะท าให้ค่าของเซลล์นั้นและอีก 8 เซลล์ที่อยู่ติดกันจะค านวณค่าผลลัพธ์ออกมาพร้อมกันทันที 
โดยเป็นการจัดกลุ่มค่ากริดเซลล์ที่มีผลกระทบต่อการค านวณ โดยการเฉลี่ยรวมค่ากริดเซลล์ท าให้สามารถ
ประมวลผลรูปทรงและขนาดที่แตกต่างกัน โดยเลือกชุดค าสั่ง Spatial  Analysis Tools--> Neighborhood--> 
Filter ดังภาพที่ 4-4  

 

 
ภาพที่ 4-4  การใช้ค าสั่ง Filter เพ่ือกรองหรือก าจัดกลุ่มค่ากริดเซลล์ที่มีผลกระทบต่อการค านวณ 
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4.3.3 จ าแนกและจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ (Reclassify) ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นความลาดชัน
เพ่ือการพัฒนาที่ดินและการอนุรักษ์ดินและน้ าของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจ าแนกความลาดชันของพื้นที่เป็น 
7 ระดับชั้นความลาดชัน ดังนี้   

ระดับท่ี 1 ชั้นความลาดชัน A มีความลาดชัน 0 – 2  เปอร์เซ็นต์  
ระดับท่ี 2 ชั้นความลาดชัน B มีความลาดชัน 2 - 5  เปอร์เซ็นต์ 
ระดับท่ี 3 ชั้นความลาดชัน C มีความลาดชัน 5 – 12  เปอร์เซ็นต์ 
ระดับท่ี 4 ชั้นความลาดชัน D มีความลาดชัน 12 - 20  เปอร์เซ็นต์  
ระดับท่ี 5 ชั้นความลาดชัน E มีความลาดชัน 20 - 35  เปอร์เซ็นต์   
ระดับท่ี 6 ชั้นความลาดชัน F มีความลาดชัน 35 – 50  เปอร์เซ็นต์   
ระดับท่ี 7 ชั้นความลาดชัน G มีความลาดชันมากกว่า 50  เปอร์เซ็นต์   

โดยใช้ค าสั่ง Spatial Analysis Tools---> Reclass---> Reclassify ดังภาพที่ 4-5 
 

 
 

ภาพที่ 4-5 การใช้ค าสั่ง Reclassify เพ่ือการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ โดยจัดชั้นความลาดชันเป็น 7 ชั้นตาม
 หลักเกณฑ์การจัดชั้นความลาดชันเพื่อการพัฒนาที่ดิน 

ผลลัพธ์ที่ได้คือชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัดในรูปแบบข้อมูลราสเตอร์ซึ่ง
เป็นข้อมูลส าหรับน าไปแปลงให้เป็นข้อมูลเวคเตอร์ประเภทรูปปิดหรือโพลีกอน ในขั้นตอนต่อไป 
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4.4 การจัดท าชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
4.4.1 ท าการแปลงข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่รูปแบบราสเตอร์ (Raster) ให้เป็นข้อมูล

เวคเตอร์ (Vector) ประเภทวงรอบปิด (Polygon) มีรูปแบบไฟล์ข้อมูลประเภท Shape file โดยใช้ชุดค าสั่ง 
Conversion Tools---> From Raster---> Raster to Polygon ดังภาพที่ 4-6 

 

ภาพที่ 4-6 การใช้ค าสั่ง Raster to Polygon ในการแปลงข้อมูลราสเตอร์ไปเป็นข้อมูลเวคเตอร์ 
 

ผลลัพธ์ ข้อมูลเชิงพ้ืนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ จัดเก็บในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
โครงสร้างแบบเวคเตอร์ (Vector) ประเภทวงรอบปิด (Polygon) และข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute) 
รูปแบบไฟล์ประเภท Shape file ที่แต่ละ Polygon มีขนาดเนื้อที่ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดซึ่งจะปรากฏ
คอลัมน์ (Column) Field “GRIDCODE” แสดงระดับชั้นความลาดชันของพ้ืนที่  

4.4.2 การขจัดข้อมูล (Eliminate) รูปปิด (polygon) เล็ก ๆ จ านวนมากที่กระจัดกระจาย
อยู่ทั่วไปโดยรูปปิดเหล่านี้เกิดจากการแปลงข้อมูลแบบราสเตอร์ (Raster) เป็นข้อมูลแบบเวกเตอร์ (Vector) 
ประเภทรูปปิด (Polygon) ท าให้เกิดความยากหรือเป็นอุปสรรคในการจัดการข้อมูล จ าเป็นต้องขจัดออกไป
เสียก่อนโดยเทคนิควิธี Eliminate ซึ่งเป็นค าสั่งที่ใช้ขจัดโดยการลบหรือรวมโพลีกอนที่มีขนาดเล็กที่สุด
ที่ก าหนดไว้ซึ่งถูกเลือกโดยเงื่อนไขการเรียกค้น (Query) หรือการเลือกโดยตรงจากตารางข้อมูลไว้แล้ว ใช้ค าสั่ง
เพ่ือรวมข้อมูลเข้ากับโพลีกอนขนาดใหญ่ข้างเคียงภายในระยะห่างระหว่างรูปปิด (snap tolerance) ที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งขนาดพ้ืนที่ของโพลีกอนที่มีขนาดเล็กที่สุดที่จะถูกขจัดนั้นใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากพ้ืนที่ขนาดเล็กที่สุด
ของพ้ืนที่รูปปิดที่สามารถแสดงบนแผนที่มาตราส่วน 1: 4 ,000  มีขนาดเท่ากับ 0.25 ตารางเซนติเมตร 
(ดัดแปลงจาก Recommended ground observation densities for conventional qualitative land 
resource (Guidelines for Surveying Soil and Land Resources)) คิดเป็นเนื้อที่เท่ากับ 400 ตารางเมตร 
ดังนั้นโพลีกอนที่มีเนื้อที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 ตารางเมตร จะถูกขจัดโดยการลบและรวมเข้ากับโพลีกอน
ที่มีเนื้อที่มากกว่า 400 ตารางเมตรที่อยู่ติดกันโดยรอบภายในระยะห่างที่ก าหนด (snap tolerance) 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



37 
 

1) เลือกโพลีกอนขนาดเล็กจากตารางข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute) ในคอลัมน์ (column) 
เนื้อที่รวม (Area_sqm) โดยก าหนดเงื่อนไขโพลีกอนที่มีขนาดเนื้อที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 ตารางเมตร  
Select by Attributes  ก าหนดเงื่อนไขการเลือก Polygon " Shape_Area " <= 400) 

2) ท าการขจัดข้อมูลโพลีกอนที่มีเนื้อท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 ตารางเมตร โดยใช้
ค าสั่ง Data Management Tools---> Generalization---> Eliminate ดังภาพที่ 4-7 

 

 

ภาพที่ 4-7 เมนูค าสั่งการขจัดข้อมูล (Eliminate) โพลีกอนขนาดเล็กมาก ที่ถูกเลือกเข้ารวมกับโพลีกอน
 ใกล้เคียงภายในระยะห่างมากที่สุดที่ก าหนดไว้ (snap tolerance) 
 

ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการขจัดข้อมูลคือ ชั้นข้อมูลความลาดชันที่โพลีกอนที่มีขนาดเนื้อที่น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 400 ตารางเมตร จะถูกขจัดไปรวมกับโพลีกอนใกล้เคียง คงเหลือไว้เฉพาะโพลีกอนที่มีขนาด
ของพ้ืนที่หรือเนื้อที่มากกว่า 400 ตารางเมตร เท่านั้น ดังภาพที่ 4-8 

 

 
 

ภาพที่ 4-8 โพลีกอนขนาดเล็กเนื้อที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 ตารางเมตร ที่ถูกขจัดไปรวมกับโพลีกอนใกล้เคียง  
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4.4.3 การท าเส้นขอบเขตโพลีกอนให้เรียบกลมกลืน (Smooth Polygon) เป็นการปรับแต่ง
เส้นขอบเขตของโพลีกอนข้อมูลความลาดชัน โดยการลดจ านวนจุด (vertex) ที่สร้างขึ้นถี่มากเกินไปในขั้นตอน
ของการแปลงข้อมูลราสเตอร์เป็นข้อมูลเวคเตอร์ เพ่ือให้การสร้างเส้นขอบเขตโพลีกอนดูเรียบขึ้นมีความต่อเนื่อง
และกลมกลืน โดยใช้ชุดค าสั่ง Data Management Tools--> Generalization --> Smooth Polygon 
โดยน าเข้าแฟ้มข้อมูลความลาดชันที่ได้ท าการขจัดโพลีกอน ขนาดเล็กมากทั้งหมดแล้วโดยเลือกใช้
อัลกอริทึมของการท าเส้นในเรียบขึ้น (Smoothing Algorithm) เป็น PAEK และก าหนดขีดจ ากัดความยาว
ของระยะทางของการย้ายส่วนที่ใช้ในการค านวณจุดใหม่ (Smoothing tolerance) เท่ากับ 15 เมตร  

 

ภาพที่ 4-9  การใช้ค าสั่ง Smooth Polygon เพ่ือการท าเส้นขอบเขตโพลิกอนให้เรียบขึ้น 

4.4.4 ท าการตัดข้อมูล (Clip) โดยน าชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัดที่ผ่าน
กระบวนการท าเส้นขอบเขตโพลีกอนให้เรียบขึ้นแล้ว มาท าการตัดข้อมูล  (Clip) ตามขอบเขตการปกครอง
ของจังหวัด (ปรับปรุงปี พ.ศ.2556) ดังภาพที่ 4-10 

 

ภาพที่ 4-10 การใช้ค าสั่งตัดข้อมูล (Clip) ชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ตามขอบเขตการปกครอง 
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4.5 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินและลักษณะทางกายภาพที่อาจมีผลกระทบต่อ    
 ความลาดชันของพ้ืนที่  

ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ซึ่งเป็นข้อมูลปัจจัยน าเข้า (Input data) 
ในการวิเคราะห์และจ าแนกชั้นความลาดชันในครั้งนี้ เป็นข้อมูลระดับความสูงของพ้ืนที่ ที่ได้จากข้อมูลการ
บันทึกภาพระหว่างปี พ.ศ.2545- 2546 ปัจจุบันสภาพพื้นบางแห่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางกายภาพ ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระท าของมนุษย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความลาดชัน
ของพ้ืนที่  ดังนั้นในการจัดท าแผนที่ความลาดชันของพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด ผู้ด าเนินการต้องศึกษารวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินและลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่
โดยใช้ข้อมูลจากการอ่านแปลภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ซึ่งบันทึกข้อมูลของสภาพพ้ืนที่
เมื่อปี พ.ศ.2545- 2546 ตามหลักการอ่านแปลภาพถ่ายที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000 ของแต่ละจังหวัดที่มีการปรับปรุงในปีล่าสุด โดยพิจารณา
รูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพความลาดชันของพ้ืนที่เช่น การท าเหมืองแร่ 
การระเบิดหิน การก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดกลางและขนาดใหญ่ การปรับสภาพพ้ืนที่เช่นการขุดหรือถมดิน
เพ่ือก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งหากพบว่าบริเวณพ้ืนที่ใดมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
ดังกล่าว จะก าหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการส ารวจข้อมูลภาพสนาม ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
แก้ไขหรือขีดวงรอบขอบเขตของพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันไปจากเดิมหรือสภาพความลาดชั น
ของพ้ืนที่ในแผนที่ที่จัดท าข้ึนไม่ถูกต้องตามสภาพความลาดชันของพ้ืนที่ในปัจจุบัน ดังภาพที่ 4-11 

 
ภาพที่ 4-11 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่มีผลกระทบต่อความลาดชัน
 ของพ้ืนที่ โดยการซ้อนทับข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน พ.ศ.2559 บนภาพถ่ายออร์โธสี
 บันทึกภาพเม่ือปี พ.ศ. 2546  
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4.6 การส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันของพ้ืนที่ไปจากเดิม 
การส ารวจ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่เป้าหมายที่อาจมีผลกระทบต่อความลาดชันของพ้ืนที่

โดยเป็นข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์พ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 
เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องจัดเตรียมข้อมูลและวางแผนการด าเนินงานให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที ่ระยะเวลา งบประมาณ เครื่องมือและยานพาหนะที่น าไปใช้ปฏิบัติงานในภูมิประเทศ 
โดยมีแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

4.6 1 ก าหนดพ้ืนที่ที่เข้าไปส ารวจและเก็บข้อมูลในภูมิประเทศโดยพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่
เป้าหมายจากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและลักษณะทางกายภาพในข้อ 4.5 โดยจัดล าดับ
เรียงตามความส าคัญในการเข้าส ารวจพื้นที่ 

4.6 2 วางแผนการเดินทางและก าหนดเส้นทางในการเข้าถึงพ้ืนที่โดยพิจารณาจากแผนที่และ
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 

4.6 3 จัดเตรียมแผนที่บริ เวณพ้ืนที่ เป้าหมายที่ท าการส ารวจ มาตราส่วน 1 :4,000 
ประกอบด้วยภาพถ่ายออร์โธสี ซ้อนทับด้วยเส้นชั้นความสูง ข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ และขอบเขตของ
พ้ืนที่เป้าหมายที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันไปจากเดิม  

4.6 4 น าเข้าพิกัดและข้อมูลแผนที่พ้ืนที่เป้าหมายจัดเก็บไว้ในเครื่องจีพีเอสแบบพกพา 
ส าหรับใช้ในการค้นหาต าแหน่งของพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างสะดวกและถูกต้อง 

4.6 5 ส ารวจและเก็บข้อมูลในภูมิประเทศตามแผนที่วางไว้ โดยให้ท าการรังวัดขอบเขต
ของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันไปจากเดิม ทั้งนี้หากไม่สามารถด าเนินการรังวัดขอบเขตได้ 
ให้ใช้วิธีการขีดขอบของพ้ืนที่เฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพความลาดชันเท่านั้น ลงบนภาพถ่ายออร์โธสี
ที่จัดเตรียมไว้ พร้อมทั้งถ่ายรูปพ้ืนที่ดังกล่าวในมุมมองต่างๆ ตามความเหมาะสมด้วย ส าหรับบริเวณพ้ืนที่
เป้าหมายใดไม่มีหรือไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพความลาดชันที่ชัดเจน ให้บันทึกข้อมูลพร้อมถ่ายรูปไว้
เป็นหลักฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขในขั้นตอนต่อไป 

4.7 การจัดท าและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน 
น าข้อมูลพิกัดและขอบเขตของพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพความลาดชันไปจากเดิมที่ได้

จากการส ารวจใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าและปรับปรุงสภาพความลาดชันของพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ 
4.7.1 สร้างชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันในระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ตามขอบเขตที่ได้จากการส ารวจรังวัดด้วยเครื่องจีพีเอส และข้อมูลที่ได้จากการขีดขอบเขต
โดยประมาณลงบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ที่เข้าท าการส ารวจและพบการเปลี่ยนแปลง
สภาพความลาดชันไปจากเดิมเท่านั้น  

4.7.2 จัดท าตารางข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute Data) ของชั้นข้อมูลความลาดชันของแต่ละ 
จังหวัดโดยใช้การค านวณเนื้อที่ของข้อมูลความลาดชันที่จัดท าข้ึนด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

4.7.3 จัดท าพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ คือ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่างๆของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่จัดท าขึ้นหรือจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล 
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ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างข้อมูล โครงสร้างตารางข้อมูล โครงสร้างดัชนีสืบค้น กฎเกณฑ์ที่ใช้เพ่ือควบคุม
ความบูรณภาพของข้อมูล หรือกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูล และป้องกันความผิดพลาด
ที่เกิดจากการเพ่ิมข้อมูลลงในฐานข้อมูล กฎเกณฑ์ที่ใช้เพ่ือรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และรายละเอียด
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารฐานข้อมูล โดยพจนานุกรมข้อมูลเป็นสิ่งที่ส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล และการบริหารจัดการฐานข้อมูล ส าหรับการจัดท าพจนานุกรมข้อมูล 
(Data Dictionary) ชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัดนั้นได้ก าหนดรูปแบบและรายละเอียด
ของพจนานุกรมข้อมูล ไว้ดังนี้ 
 1) ความหมายของรายการที่ปรากฏในพจนานุกรม 

Layer Name : ชื่อของชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่จัดท าพจนานุกรมข้อมูล 
Layer Description : รายละเอียดโดยสังเขปเพ่ืออธิบายชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์ 
Feature Class : รูปแบบจากการจัดเก็บข้อมูล (Point , Line , Polygon) 
Table Name : ชื่อตารางคุณลักษณะของข้อมูล 
Data Source : แหล่งที่มาของข้อมูล 
Field Name : ชื่อรายการข้อมูล 
Description :  ค าอธิบายแสดงความหมายเพ่ือขยายความชื่อรายการข้อมูลนั้นๆ 

 เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายและสะดวก 
Field Type : รูปแบบของข้อมูลที่จัดเก็บใน Filed ประกอบด้วย Text (ตัวอักษร

 หรือข้อความ) Integer/Long (ตัวเลขจ านวนเต็ม) Double 
 (ตัวเลขมีทศนิยม) Date (วันที่เดือนปี) logic / Boolean (ตรรกะ) 

Field size : ขนาดหรือความยาวสูงสุด (maximum length)ของตัวอักษรหรือ
 ตัวเลข ที่รายการข้อมูลนั้นจะสามารถจัดเก็บได้ 

2) ข้อก าหนดทั่วไป พจนานุกรมข้อมูลที่จัดท าขึ้นก าหนดให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK  
ขนาด 16 พอยท์ หรือขนาดตามความเหมาะสม โดยก าหนดรายละเอียดรูปแบบของพจนานุกรมข้อมูลไว้ดังนี้ 

Layer Name : _______________ 
Layer Description : ______________ 
Feature Class : __________________ 
Table Name : ___________________ 
Data Source : ___________________ 
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ตารางที ่4-1 รูปแบบพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่  

Field Name Field Type Field Size Description 

FID Object ID - หมายเลขประจ าตัวของข้อมูล (0,1,2,3,…) 

Shape Geometry Type Polygon รูปลักษณ์ ประเภท Polygon 

OBJECTID Long Integer 9 หมายเลขประจ าตัวของโพลีกอน (1,2,3...) 

SC_Code Long Integer 10 หมายเลขของระดับความลาดชัน : 1-7 

SC_Level Text/String 10 อักษรภาษาอังกฤษของระดับความลาดชัน : A-G 

SC_Percen Text/String 10 
เปอร์เซ็นต์ความลาดชัน ได้แก่ 0-2% , 2-5% , 5-12% ,   
12-20% 20–35% , 35-50% และมากกว่า 50% 

SC_Explantion Text/String 100 

ค าอธิบายข้อมูลช้ันความลาดชัน ได้แก่ 
1. พื้นที่ลักษณะราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ 
2. พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก 
3. พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย 
4. พื้นที่ ลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง 
5. พื้นที่เนินเขา มีความลาดชัน  
6. พื้นที่ภูเขา มีความลาดชันสูง 
7. พื้นที่สูงชัน ภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือ

ยอดเขาแหลม มีความสูงชันมาก 

Area_sqkm Double 0/0 เนื้อท่ีมีหน่วยเป็นตารางกิโลเมตร  

Area_rai Double 0/0 เนื้อท่ีมีหน่วยเป็นไร่ 

Projection Text/String 10 วิธีการฉายแผนท่ีหรือระบบพิกัดแผนที่  

Horizontal_Datum Text/String 5 
รหัสพื้นหลักฐานทางราบ รหัส 1 คือ พื้นหลักฐาน WGS 84  
รหัส 2 คือพ้ืนหลักฐาน Indian 1975 

UtmZone Text/String 10 ค่าหมายเลขประจ าโซน UTM ได้แก่  47N หรือ 48N 

Province_Name_T Text/String 20 ช่ือจังหวัดภาษาไทย  

Province_Name_E Text/String 20 ช่ือจังหวัดภาษาอังกฤษ  

Province_ID Text/String 10 รหัสหมายเลขประจ าพื้นท่ีเขตจังหวัด  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



43 
 

Field Name Field Type Field Size Description 

Update_Date Text/String 20 วันเดือนปีท่ีปรับปรุงข้อมูล  

Database Text/String 100 ข้อมูลที่น ามาใช้ในการผลิต   

Produc_Name Text/String 100 หน่วยงานท่ีจัดท าข้อมูล   

Agency_Name Text/String 100 หน่วยงานท่ีก ากับดูแล   

 
4.7.4 จัดท าข้อมูลค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ของชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ของแต่ละ

จังหวัดหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเมตาดาต้า (Metadata) หมายถึงข้อมูลที่บ่งบอกรายละเอียดของ คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการจัดท าข้อมูล ระบบพิกัดระบบอ้างอิง ช่วงเวลาในการจัดท าข้อมูล 
คุณภาพของข้อมูล ความสมบูรณ์ครบถ้วน ความถูกต้อง แผนการบ ารุงรักษา เงื่อนไขในการเข้าถึงและ
ใช้งานข้อมูล เจ้าของและผู้ให้บริการข้อมูล และรายละเอียดอ่ืนๆเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถประเมินได้ว่าข้อมูล
เหล่านั้นมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตนหรือไม่เพียงใด ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการที่จะน าข้อมูลนั้นมาใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ส าหรับการจัดท าเมตาดาต้าของชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัดภายใต้โครงการจัดท าแผนที่
แสดงความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน ได้ก าหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดท าข้อมูล
ดังกล่าวไว้ดังตารางที่ 4-2  

 

ตารางที่ 4-2 ค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ของชุดข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัด 

รายการ Metadata รายละเอียดของ Metadata 

1. ชื่อชุดข้อมูล ความลาดชันของพื้นที่จังหวัด.................................. 

2. วัน เดือน ปี ที่จัดท าข้อมูล  

3. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
-หน่วยงานที่จัดท าข้อมูล 
-หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูล 
-หน่วยงานควบคุมก ากับดูแล 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 
กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
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รายการ Metadata รายละเอียดของ Metadata 

4. บทคัดย่อซึ่งอธิบายชุดข้อมูล ชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัด.........................วิเคราะห์และ
จ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่จากแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขมาตรา
ส่วน 1:4,000 ขนาดความละเอียดของจุดภาพ 5 เมตรด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกชั้นความลาดชัน
เพ่ือการพัฒนาที่ดิน น าผลลัพธ์ที่ได้มาจัดท าแผนที่แสดงความลาด
ชันของพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ของจังหวัด....................... 

5. วัตถุประสงค์ของการจัดท า
ข้อมูล 

เพ่ือจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่และรายงานสภาพ
ความลาดชันและข้อมูลพ้ืนฐานทางกายภาพของจังหวัด....................
ที่มีความถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์
เพ่ือการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 

6. ความเป็นมาและกระบวนการ
จัดท าข้อมูล 

โครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนา
ที่ดินภายใต้แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ............ โดยการ
วิเคราะห์และจ าแนกชั้นความลาดชันของพ้ืนที่จากแบบจ าลอง
ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 และข้อมูลเชิงพ้ืนที่อ่ืนๆ 
น ามาจัดท าชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัด........................... 

7. ต าแหน่ง ที่ตั้งและขอบเขตของ
พ้ืนที่ครอบคลุมของชุดข้อมูล 

ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด.............................. 
- พิกัดยูทีเอ็มมุมล่างซ้าย 

N = ..................................... เมตร 
E = ...................................... เมตร 

- พิกัดยูทีเอ็ม มุมบนขวา 
N = ...................................... เมตร 
E = ....................................... เมตร 

8. ระบบพิกัดอ้างอิง -ระบบการฉายแผนที่ : UTM (Universal Transverse Mercator) 
- พ้ืนหลักฐานทางราบ : WGS84 (World Geodetic System 
1984) 
- พ้ืนหลักฐานทางดิ่ง : MSL(Mean sea level) 

9. ประเภทหัวข้อของชุดข้อมูล Slope Class 

10. มาตราส่วนของชุดข้อมูล 1:4,000 

11. รูปแบบของชุดข้อมูล ข้อมูลเวคเตอร์ (Vector) ประเภทรูปปิด (Polygon) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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รายการ Metadata รายละเอียดของ Metadata 

12. ขอบเขตของข้อมูล ขอบเขตทางดิ่ง : ค่าความสูงของภูมิประเทศจากค่าประจ ากริดเซล 
(Pixel Value) อ้างอิงจากระดับทะเลปานกลาง 
ขอบเขตทางเวลา : ข้อมูลสภาพความลาดชันของพ้ืนที่ปี พ.ศ. 
2545- 2546 

13. ชนิดการบันทึกข้อมูลเชิงพ้ืนที่ Geodatabase (Shape file) 

14. URL ที่เชื่อมโยงไปสู่ข้อมูล http://www.lddservice.org 

15. ชื่อมาตรฐาน  Metadata ตามข้อก าหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ 
คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (FGDS) 

16. การติดต่อเกี่ยวกับข้อมูล 
Metadata 

ชื่อ-สกุล : จ่าสิบเอก ราชวัลย ์ กันภัย  
ที่อยู่ : กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่  
โทรศัพท์ : 02-5797590 , 025790986 
อีเมล์ : map.ortho@gmail.com 

17. วัน/เดือน/ปีที่จัดท าMetadata  

18. เนื้อหาข้อมูล ชั้นข้อมูลความลาดชั้นของพ้ืนที่จัดเก็บในรูปแบบของ Shape file 
โดยแต่ละรูปปิดหรือโพลีกอนความลาดชันจะก าหนดให้ใช้อักษร
ภาษาอังกฤษ A-G ใช้แทนระดับความลาดชัน  และหมายเลข 1-7  
ใช้แทนระดับความลาดชัน  ดังนี้ 
1. พื้นที่ลักษณะราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ (A) 
2. พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก (B) 
3. พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันเล็กน้อย (C) 
4. พื้นที่ ลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชันปานกลาง (D) 
5. พื้นที่เนินเขา มีความลาดชัน (E) 
6. พื้นที่ภูเขา มีความลาดชันสูง (F) 
7. พื้นที่สูงชัน ภูเขาสูงชัน เทือกเขา หุบเขา หน้าผา หรือยอดเขา
แหลม มีความสูงชันมาก (G) 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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รายการ Metadata รายละเอียดของ Metadata 

19. คุณภาพของข้อมูล 
 
 
 
 
 

1. ความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์  โดยการ
ตรวจสอบความครบถ้วนของพ้ืนที่รูปปิดทั้งหมดต้องเชื่อมต่อกัน
ครอบคลุมพ้ืนที่ของจังหวัดทั้งหมดโดยไม่มีพ้ืนที่รูปปิดหายไปจนเกิด
ช่องว่าง หรือมีการซ้อนทับของพ้ืนที่รูปปิดท าให้เกิดพ้ืนที่ เกิน ผล
การตรวจสอบพบว่า เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ที่เกินไปจากขอบเขตของ
พ้ืนที่จังหวัดมีค่าไม่เกิน ......เปอร์เซ็นต์ และเปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ที่
ขาดหายไปจากขอบเขตของพ้ืนที่จังหวัดมีค่าไม่เกิน.....เปอร์เซ็นต์ 
2. ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ า โดยการตรวจสอบค่า
ลักษณะประจ า (Attribute data) ของข้อมูลพ้ืนที่รูปปิดทั้งหมด ผล
การตรวจสอบพบว่า... 
3. ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูล โดยใช้วิธีการตรวจสอบ
การเกิดช่องว่าง (Gap) การซ้อนทับ (Overlay) ของโพลีกอนความ
ลาดชันทั้งหมด ผลการตรวจสอบพบว่า... 
4. ความถูกต้องเชิงต าแหน่งของเส้นขอบเขตพ้ืนที่รูปปิด โดยวิธีการ
สุ่มตรวจสอบขอบเขตของพ้ืนที่รูปปิดความลาดชันแต่ละระดับ
ซ้อนทับด้วยเส้นชั้นความสูงเชิงเลขแล้วค านวณหาค่าความลาดชัน
เฉลี่ยจากนั้นน ามาเปรียบเทียบกัน ผลการตรวจสอบพบว่า...  

20. หน่วยงานที่ให้บริการ หน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  

21. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการใช้
ข้อมูล 

1. กรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ชั้นข้อมูลความลาดชันของ
พ้ืนที่ 
2. ไม่อนุญาตให้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงทางกฎหมายหรือ
กระท านิติกรรมใดๆ 
3. ไม่อนุญาตให้น าข้อมูลไปใช้เพ่ือแสวงหาผลก าไรทางการค้า 

2.2 หน่วยงานที่ติดต่อขอรับข้อมูล กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ส านักเทคโนโลยี
การส ารวจและท าแผนที่ ชั้น 1 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน 
เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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4.8 การจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ของแต่ละจังหวัด 
4.8.1 แผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ มาตราส่วนที่เหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่ของแต่ละ

จังหวัดจ านวน 1 ระวาง ในรูปแบบระวางแผนที่พร้อมพิมพ์ (JPEG Image file) ความละเอียดของภาพ 
150 dpi  สามารถพิมพ์บนกระดาษขนาดมาตรฐาน A1 หรือ A0 (ความกว้าง 84.1 เซนติเมตร ความยาว 
118.9 เซนติเมตร) ตามความเหมาะสม ดังแสดงตัวอย่างของระวางแผนที่ ดังภาพที่ 4-12 

 
 
ภาพที ่4-12 รูปแบบโครงสร้างระวางแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที ่4-3 ค าอธิบายองค์ประกอบ สัญลักษณ์ และรูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในระวางแผนที ่
 

หมายเลข ค าอธิบาย ภาพตัวอย่างประกอบค าอธิบาย 

1 ชื่อแผนที่แสดงความลาดชันของ
พ้ืนที่จังหวัด(ท่ีด าเนินการ) อยู่
กึ่งกลางของระวาง ใช้อักษร TH 
SarabunPSK แบบตัวอักษรหนา 
ขนาดตัวอักษร 55 พอยท์ 

 

2 ภาพแผนที่ความลาดชันของพ้ืนที่
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  
มาตราส่วนตามความเหมาะสม 
และมาตรฐานแผนที่ 

 

3 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์และ
จ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่ 
ขนาดของตารางตามความ
เหมาะสม อยู่บริเวณมุมซ้ายล่าง
ของระวาง โดยก าหนดให้ใช้อักษร  
TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 
28 พอยท ์และมีรายละเอียดของ
ข้อความในตาราง 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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หมายเลข ค าอธิบาย ภาพตัวอย่างประกอบค าอธิบาย 

4 ค าอธิบายสัญลักษณ์แผนที ่ 
อยู่บริเวณมุมซ้ายล่างของระวาง 
ต่อจากตารางผลการวิเคราะห์ฯ 
โดยก าหนดให้ใช้ตัวอักษร  
TH SarabunPSK แบบตัวอักษร
หนา ขนาดตัวอักษร 24 พอยท์ 
และใช้ขนาดของสัญลักษณ์ เป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง....เซนติเมตร 
ยาว....เซนติเมตร ก าหนดให้ใช้ 
สัญลักษณ์และสีของสัญลักษณ์
พร้อมข้อความของสัญลักษณ์ 

 
5 ภาพแผนที่แสดงที่ตั้งของจังหวัด 

ที่ด าเนินการจัดท าแผนที่แสดง
ความลาดชัน ก าหนดให้อยู่บริเวณ
กึ่งกลางด้านล่างของระวางแผนที่ 
โดยให้แสดงแผนที่เขตการปกครอง
ระดับจังหวัดทั้งประเทศและ 
ให้แสดงต าแหน่งที่ตั้งของจังหวัด 
ที่ด าเนินการโดยใช้สัญลักษณ์สีแดง
พร้อมทั้งท าลูกศรชี้แสดงชื่อจังหวัด
ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 
แบบตัวอักษรหนาขนาดตัวอักษร 
16 พอยท์  

 
6 การแสดงสัญลักษณ์ทิศ ก าหนดให้

อยู่บริเวณมุมขวาล่างของระวาง
แผนที่โดยให้แสดงสัญลักษณ์พร้อม
อักษรอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ก ากับทิศ
ทั้ง 4 ทิศ โดยมีขนาดตามความ
เหมาะสม  

 

7 มาตราส่วนแผนที่ ชนิดมาตราส่วน
เศษส่วน โดยใช้ตัวอักษร                
TH SarabunPSK แบบตัวอักษร
หนาขนาดตัวอักษร 30 พอยท์ 
แสดงมาตราส่วนเส้นบรรทัดให้มี
ขนาดของภาพตามความเหมาะสม 

 

/
1: 200,000

0 10 205
กิโลเมตร

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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หมายเลข ค าอธิบาย ภาพตัวอย่างประกอบค าอธิบาย 

8 ระบบพิกัดอ้างอิง ใช้ตัวอักษร  
TH SarabunPSK  ขนาดตัวอักษร 
26 พอยท์ 

 
9 แหล่งที่มาของข้อมูล ใช้ตัวอักษร 

TH SarabunPSK  ขนาดตัวอักษร 
26 พอยท์ พร้อมตราสัญลักษณ์
ของกรมพัฒนาที่ดิน  

10 ตัวเลขพิกัดทางราบ ให้แสดง 
ค่าพิกัดตะวันออก ตามทิศทาง
แนวนอนและพิกัดเหนือตาม
ทิศทางตามแนวตั้ง เป็นตัวเลข
จ านวนเต็มมีหน่วยเป็นเมตร 
ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK    
แบบตัวอักษรหนา ขนาดตัวอักษร 
22 พอยท์  

  
ส าหรับการก าหนดรูปแบบของระวางแผนที่ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น เป็นการก าหนดรูปแบบ

ของระวางแผนที่ขั้นพ้ืนฐานที่ใช้งานกันทั่วไป เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างระวางแผนที่
แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด ซึ่งอาจมีการพัฒนาหรือดัดแปลงหรือเพ่ิมองค์ประกอบและ
การจัดวางรายละเอียดภายในและภายนอกขอบระวางแผนที่ให้เหมาะสมกับขนาดรูปร่างของแต่ละจังหวัด 
หรือตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

4.8.2 แผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ มาตราส่วน 1:50 ,000 ในรูปแบบระวางแผนที่
พร้อมพิมพ์ (JPEG Image file) ความละเอียดของภาพ 150 dpi สามารถพิมพ์บนกระดาษขนาดมาตรฐาน 
A1 (ความกว้าง 59.4 เซนติเมตร ความยาว 84.1 เซนติเมตร) ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยให้มี
ขนาดระวางของแผนที่เช่นเดียวกับแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50 ,000 ของกรมแผนที่ทหาร 
(53.5 x 55.5 เซนติเมตร) ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 26.7 x 27.7 ตารางกิโลเมตร โดยภายในขอบ
ระวางแผนที่ไม่ต้องแสดงตารางผลการวิเคราะห์และจ าแนกชั้นความลาดชันของพ้ืนที่ ส าหรับรูปแบบและ
องค์ประกอบของระวางแผนที่นั้นให้จัดท าเช่นเดียวกับแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่  
ทั้งจังหวัด ดังภาพที่ 4-13 

ระบบพิกัดอ้างอิง
รูปทรงรี............................................................................................ระบบ WGS 1984
พืน้หลักฐานทางด่ิง.......................................................................ระดับทะเลปานกลาง
พืน้หลักฐานทางราบ........................................................................ระบบ WGS 1984
จัดท าโดย........................................กลุ่มจัดการและบริการแผนท่ีและขอ้มูลทางแผนท่ี 
                                 ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี กรมพฒันาท่ีดิน

ท่ีมา : 1. ข้อมูลความลาดชันของพื้นท่ี
            ได้จากการวิเคราะห์แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 
            กรมพฒันาท่ีดิน 
        2. ข้อมูลขอบเขตการปกครอง 
            กรมการปกครอง พ.ศ.2556
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ภาพที ่4-13 ตัวอย่างของรูปแบบระวางแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ มาตราส่วน 1:50,000 

4.9 การจัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดินของจังหวัด  
การจัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดินของ

จังหวัดที่ด าเนินการซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่ได้รวบรวมไว้และข้อมูลที่เป็น
ผลลัพธ์ของโครงการฯ น ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานสภาพความลาดชันของพ้ืนที่และข้อมูล
พ้ืนฐานของแต่ละจังหวัด ตามรูปแบบและหัวข้อของเนื้อหาที่ส าคัญที่ก าหนดไว้ตามตัวอย่างของแฟ้มข้อมูล
เอกสารรายงานโครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามผนวก ก   

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



บทที่ 5 
การประเมินคุณภาพแผนที่และข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ 

5.1 การประเมินความครบถ้วนของข้อมูลความลาดชัน 
ข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่มีลักษณะการจ าแนกพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดแบ่งออกเป็นพ้ืนที่

รูปปิดของแต่ละระดับชั้นความลาดชันแบ่งออกเป็น 7 ชั้น (A B C D E F G) ตามสภาพความลาดชันของ
พ้ืนที่ที่มีอยู่ของแต่ละจังหวัด โดยพ้ืนที่รูปปิดหรือโพลีกอนชั้นความลาดชันของพ้ืนที่ต้องมีความครบถ้วน
เชื่อมต่อกันครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดและต้องไม่มีข้อมูลพ้ืนที่รูปปิดหายไปจนเกิดเป็นช่องว่าง  (Gap) ภายใน
พ้ืนที่ของจังหวัดนั้นๆ หรือมีพ้ืนที่รูปปิดเกินมาจากพ้ืนที่ตามขอบเขตของจังหวัดที่ก าหนดไว้ ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
สามารถประเมินความสมบูรณ์ครบถ้วนของชั้นข้อมูลความลาดชัน ได้ดังนี้ 

5.1.1 การตรวจสอบการครอบคลุมพ้ืนที่ของข้อมูลความลาดชั้นของพ้ืนที่ โดยการซ้อนทับ
ชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ที่จัดท าขึ้นกับชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครองของจังหวัด เพื่อตรวจสอบว่า
มีพ้ืนที่บริเวณใดของข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ขาดหายไป (ไม่ครอบคลุมเขตจังหวัด) หรือ พ้ืนที่เกินมา 
(อยู่ออกนอกเขตจังหวัด) จากนั้นให้รายงานผลลัพธ์ในรูปแบบของตารางของพ้ืนที่ที่ขาดหายไปหรือเกินมา
เป็นจ านวนเนื้อที่เท่าใด คิดเป็นร้อยละของพ้ืนที่ที่ขาดหายไป และร้อยละของพ้ืนที่ที่เกินมาเท่าใด โดยใช้
เกณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณะทางภูมิศาสตร์ความลาดชันของพ้ืนที่ซึ่งดัดแปลงมาจาก
มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ที่มา : โครงการ
ศึกษาจัดท าร่างมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS เวอร์ชั่น 4.1 เมื่อ 4 ก.ค. 2556) ตามตารางท่ี 5-1 

ตารางที ่5-1 เกณฑ์การประเมินความสมบูรณ์ครบถ้วนของชั้นข้อมูลความลาดชันโดยวิธีการตรวจสอบ 
การครอบคลุมพื้นที่ตามขอบเขตการปกครองของจังหวัด 
 

เนื้อที่รวมของจังหวัด       
(ค านวณด้วยโปรแกรม GIS) 

จ านวนเนื้อที่ข้อมูลความลาดชัน 
ที่เกินมาจากขอบเขตจังหวัด 

จ านวนเนื้อที่ข้อมูลความลาดชัน
ที่ขาดไปจากขอบเขตจังหวัด 

ตารางเมตร ตารางเมตร ร้อยละ ตารางเมตร ร้อยละ 

  <  0.1  <  0.1 

 

 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



53 
 

5.1.2 การตรวจสอบความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ที่ได้จากการ
วิเคราะห์และจ าแนกชั้นความลาดชันจากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลขซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือข้อมูลราสเตอร์
แล้วน ามาแปลงเป็นข้อมูลเวคเตอร์ในรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนที่รูปปิด ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวอาจเกิด
ช่องว่าง (Gap) และ/หรือการซ้อนทับ (Overlap) ของพ้ืนที่รูปปิด ดังนั้นผู้ด าเนินการจะต้องท าการตรวจสอบ
ทางโทโปโลยี (Topology) ซึ่งเป็นการพิจารณาความสัมพันธ์เชิงต าแหน่งของข้อมูลจากการก าหนดกฎ
ของการตรวจสอบความถูกต้อง โดยวิธีตรวจสอบการซ้อนทับ (Overlap) และตรวจสอบการมีช่องว่าง
ระหว่างกันของข้อมูล (Gap) ด้วยชุดค าสั่ง Topology โปรแกรม Arc GIS  โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 

1) สร้างไฟล์ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Geodatabase) ส าหรับจัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่
ต้องการตรวจสอบ โดยมีขั้นตอนการสร้างไฟล์ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทั้งหมด 4 ขั้นตอนและการก าหนด
รายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน ดังภาพที่ 5-1 

 

 
 
ภาพที ่5-1 ขั้นตอนและวิธีการสร้างไฟล์ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Geodatabase) 
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2) สร้างไฟล์ชุดข้อมูลส าหรับจัดเก็บข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (Feature dataset) 
ข้อมูลพ้ืนที่รูปปิด (Polygon) ความลาดชันรวมทั้งข้อมูลเชิงคุณลักษณะหรือข้อความ (Annotation) ให้อยู่
ในชุดข้อมูลเดียวกัน โดยมีขั้นตอนการสร้างไฟล์  Feature dataset ทั้งหมด 6 ขั้นตอนและการก าหนด
รายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ 5-2 

 

 
 
ภาพที ่5-2 ขั้นตอนและวิธีการสร้างไฟล์ชุดข้อมูลส าหรับจัดเก็บข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์  
 

3) น าเข้า (Import) ข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดที่ต้องการตรวจสอบโดยมีขั้นตอน
การน าเข้าแฟ้มข้อมูลความลาดชัน ทั้งหมด 6 ขั้นตอนและการก าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้อ งในแต่ละ
ขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ 5-3 
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ภาพที ่5-3 ขั้นตอนและวิธีการน าเข้าข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ท่ีต้องการตรวจสอบโทโปโลยี 

4) ก าหนดกฎในการตรวจสอบความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล มี 2 แบบคือ 
4.1) Must Not Overlap กฎนี้ก าหนดให้ส่วนต่าง ๆ ของรูปปิดหรือโพลีกอนทั้งในส่วน

ของขอบเขตและพ้ืนที่ของทุกโพลีกอนของชั้นข้อมูลความลาดชันต้องไม่ซ้อนทับกันโดยโพลีกอน สามารถแบ่ง
ขอบเขตหรือจุดเชื่อมร่วมกันได้ 

4.2) Must Not Have Gaps ของรูปปิดหรือโพลีกอน ทุกโพลีกอนของชั้นข้อมูลความลาดชัน
ต้องไม่มีช่องว่างภายใน โพลีกอนหรือมีช่องว่างระหว่าง โพลีกอนที่อยู่ติดกัน โดยโพลีกอนทั้งหมดต้องเป็น
พ้ืนผิวที่ต่อเนื่องกัน  

ขั้นตอนการก าหนดกฎการตรวจสอบความสอดคล้องทางตรรกะเชิงแนวคิดของข้อมูลความลาดชัน
ของพ้ืนที่มีท้ังหมด 11 ขั้นตอนและการก าหนดรายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน ดังภาพที่ 5-4 และ
ตัวอย่างของความผิดพลาดของข้อมูลที่ตรวจพบ ดังภาพที่ 5-5 
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ภาพที่ 5-4 ขั้นตอนและวิธีการสร้างกฎเพ่ือตรวจสอบพื้นที่รูปปิดที่มีการซ้อนทับหรือเกิดช่องว่างระหว่าง 
 พ้ืนที่รูปปิด 
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ภาพที ่5-5 ตัวอย่างผลลัพธ์จากการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลพ้ืนที่รูปปิดที่มีการซ้อนทับ
 (Overlap) หรือมีช่องว่างระหว่างกัน (Gap) ที่ตรวจพบ   
  

ทั้งนี้ ในการตรวจสอบความสอดคล้องทางตรรกะเชิงแนวคิดของข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่
ที่แต่ละจังหวัดที่จัดท าขึ้น ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ให้รายงานผลลัพธ์เปอร์เซ็นต์ของเกณฑ์ความผิดพลาด
ของข้อมูลพ้ืนที่รูปปิดที่มีการซ้อนทับ(Overlap) หรือมีช่องว่างระหว่างกัน (Gap) ที่ตรวจพบ ตามตารางที่ 5-2 
 
ตารางที่ 5-2 เกณฑ์ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด 
 

รายการความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล เกณฑ์ความผิดพลาดของข้อมูลที่ตรวจพบ 

พ้ืนที่รูปปิดของข้อมูลความลาดชันที่มีขอบเขตติดกันต้อง
เชื่อมต่อกันสนิทพอดี ไม่มีการซ้อนทับ (Overlap) หรือมี
ช่องว่างระหว่างกัน (Gap) 

0 % 
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5.2 การประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชัน (Thematic Accuracy)  

การประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที ่ที ่จัดท าขึ ้นในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ภายใต้โครงการนี้จะใช้วิธีการสุ่มส ารวจรังวัดความลาดชันของพ้ืนที่ในต าแหน่งต่าง ๆ 
โดยวิธีการที่มีความถูกต้องสูงกว่า น ามาเปรียบเทียบกับชั้นความลาดชันของพ้ืนที่ที่ปรากฏบนแผนที่แสดง
ความลาดชัน ณ ต าแหน่งเดียวกัน แล้วรายงานผลความผิดพลาดของชั้นความลาดชันบนแผนที่ โดยมีแนวทาง 
การด าเนินงาน ดังนี้ 

5.2.1 การประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ โดยวิธีการเปรียบเทียบ
ค่าความลาดชันเฉลี่ยที่ค านวณได้จากพิกัดทางราบและทางดิ่งของจุดตรวจสอบที่ได้จากการรังวัดด้วย
ดาวเทียมจีพีเอส วิธีการจลน์ในทันที (Real Time Kinematic survey : RTK) ที่มีความถูกต้องสูงกว่า
เปรียบเทียบกับความลาดชันของพ้ืนที่ในต าแหน่งเดียวกันบนแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ของแต่ละ
จังหวัดที่จัดท าข้ึน โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 

1) การก าหนดจุดตรวจสอบหรือจุดส าหรับประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดง
ความลาดชันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในส านักงานด้านการใช้แผนที่ การวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศ 
จากข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน แผนที่สภาพความลาดชัน
และข้อมูลเส้นชั้นความสูง การปฏิบัติงานในสนามด้านการส ารวจรังวัดเพ่ือก าหนดต าแหน่งด้วยดาวเทียม  
จีพีเอส แบบ RTK ตลอดจนการค านวณเพ่ือการประเมินค่าความถูกต้องของแผนที่ ดังนั้นจึงเป็นขั้นตอน   
ที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ด าเนินงานควรพิจารณาด าเนินการให้ถูกต้องตามแนวทางที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

1.1) ก าหนดจุดตรวจสอบบนแผนที่แสดงความลาดชันที่จัดท าขึ้น โดยจุดตรวจสอบ
ที่ก าหนดขึน้นั้นเมื่อท าการรังวัดพิกัดทางราบและทางดิ่งแล้วจะต้องสามารถน ามาค านวณหาค่าความลาดชัน
เฉลี่ยของพ้ืนที่ได้เป็น จ านวน ไม่น้อยกว่า 30 พ้ืนที่ที่ต้องการเปรียบเทียบค่าหรือประเมินความถูกต้องของ
แผนที่   

1.2) จุดตรวจสอบที่จะมาค านวณค่าความลาดชันของพ้ืนที่โดยเฉลี่ย ต้องก าหนด
จุดทดสอบให้อยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกันในทิศทางตามความลาดเทของพ้ืนที่โดยพิจารณาจากแนวเส้นตรง
ที่ลากผ่านจุดทดสอบที่ก าหนดตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไปควรจะอยู่ในแนวตั้งฉาก (โดยประมาณ) กับเส้นชั้นความสูง
ที่ซ้อนทับบนแผนที่แสดงความลาดชัน  

1.3) จุดตรวจสอบที่จะน ามาค านวณหาค่าความลาดชันของพ้ืนที่โดยเฉลี่ยต้องเป็น
จุดทดสอบที่อยู่ภายในขอบเขตของพ้ืนที่รูปปิดเดียวกัน และอยู่ในแนวเส้นตรงที่ตั้งฉากโดยประมาณกับ
เส้นชั้นความสูง 

1.4) จุดตรวจสอบที่ใช้ในการค านวณความลาดชันของพื้นที่โดยเฉลี่ยที่น ามาใช้
ในการประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชันที่จัดท าขึ้นควรจะกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่
ของทั้งจังหวัด โดยมีจ านวนของจุดทดสอบและจ านวนของตัวแทนของพ้ืนที่ที่ท าการเปรียบเทียบความลาดชัน
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ของพ้ืนที่โดยเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้นความลาดชันในสัดส่วนที่เท่ากันและครบทุกระดับชั้นความลาดชัน
ที่ปรากฏอยู่บนแผนที่แสดงความลาดชันของแต่ละจังหวัดที่จัดท าข้ึน 

1.5) จุดตรวจที่ก าหนดจะต้องเป็นจุดที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก สภาพพ้ืนที่เปิดโล่ง 
มีความเหมาะสมในการรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส แบบ RTK โดยควรน าแผนที่ภาพถ่าย
ออร์โธสีและแผนที่สภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบันมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกพ้ืนที่
และการก าหนดจุดตรวจสอบ 

ภายหลังจากการก าหนดจุดตรวจสอบบนแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับน าไปใช้เป็นจุดในการรังวัดพิกัดทางราบและทางดิ่งในภูมิประเทศได้ตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้แล้ว ให้จัดท าไฟล์ข้อมูลจุดทดสอบพิกัดเหนือ(N) และพิกัดตะวันออก (E) ในระบบพิกัดยูทีเอ็ม 
(UTM) พ้ืนหลักฐานสากล (WGS 84) โซน 47N หรือ 48N ตามต าแหน่งที่ตั้งของแต่ละจังหวัด ในรูปแบบ
ของไฟล์ Comma-separated values (*.CSV) หรือในรูปแบบอ่ืนที่สามารถน าเข้าข้อมูลผ่านโปรโตคอล
หรือโปรแกรมส าเร็จรูปทั่วไปได้  

 

 
 

ภาพที ่5-6 ตัวอย่างการก าหนดจุดทดสอบเพื่อการประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชัน 
 ของพ้ืนที่แต่ละจังหวัด 
 

2) การส ารวจรังวัดพิกัดจุดตรวจสอบในภูมิประเทศ เป็นขั้นตอนการรังวัดพิกัดทางราบ
และทางดิ่งของจุดตรวจสอบตามค่าพิกัดทางราบ(N, E) ที่อ่านค่าจากแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่
ที่จัดท าขึ้น โดยใช้วิธีการก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมจีพีเอส โดยการรังวัดแบบจลน์ในทันที  
(Real Time Kinematic survey : RTK) ซึ่งพิกัดของจุดตรวจสอบที่รังวัดในภูมิประเทศจะมีค่าความคลาดเคลื่อน
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ประมาณ 1- 5 เซนติเมตร ซึ่งเพียงพอส าหรับน ามาใช้เป็นข้อมูลในการค านวณค่าความลาดชันของพ้ืนที่
โดยเฉลี่ยเพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลชั้นความลาดชันบนแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ที่จัดท าข้ึน  

2.1) ก าหนดให้ใช้หมุดหลักฐานภาคพ้ืนดิน โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหมุดโครงข่ายงานในการส ารวจ
รังวัดจุดตรวจสอบเพื่อการประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ทุกจังหวัดเนื่องจาก
ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข เส้นชั้นความสูง แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี ที่น ามาใช้ในการด าเนินงาน
ภายใต้โครงการนี้ จัดท าและอ้างอิงค่าพิกัดทางราบและทางดิ่ง มาจากหมุดหลักฐานภาคพื้นดินของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้เป็นหมุดส าหรับตั้งสถานีฐาน (Base Station) หรือเป็นหมุด
หลักฐานแผนที่ส าหรับโครงข่ายงานในการสร้างหมุดหลักฐานใหม่ส าหรับตั้งสถานีฐาน 

2.2) ก าหนดให้ใช้ค่าพิกัดทางราบ (N,E) ของจุดตรวจสอบที่ได้จากการอ่านค่า
พิกัดจุดบนแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้ เป็น
จุดเป้าหมายในการรังวัดพิกัดทางราบและทางดิ่งในภูมิประเทศ โดยใช้ฟังก์ชั่นการท างาน ระบบการน าหน
และการค้นหาเป้าหมายตามค่าพิกัดที่ก าหนดไว้ในเครื่องจีพีเอส ทั้งนี้ความแตกต่างของค่าพิกัดทางราบระหว่าง
จุดตรวจสอบที่รังวัดในภูมิประเทศ กับจุดตรวจสอบเดียวกันที่อ่านได้จากแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ 
จะต้องมีความแตกต่างของค่าพิกัดตะวันออก (E) และค่าพิกัดเหนือ (N) ไม่ควรเกิน + 1 เมตร 

2.3) การรังวัดจุดตรวจสอบในภูมิประเทศให้ด าเนินการตามมาตรฐานระวางแผนที่
และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ กมร. 202-2551  มาตรฐานการรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม และมาตรฐานข้อก าหนดภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานการรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม แบบ RTK มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบ 2 ความถี่หรือแบบหลายระบบ
ดาวเทียมน าหน (dual-frequency receiver and multi-GNSS receiver) ที่มีจ านวนช่องสัญญาณ
ดาวเทียมท่ีสามารถรับได้ ในเวลาเดียวกัน ไม่น้อยกว่า 12 ช่อง ความคลาดเคลื่อนของการรังวัดไม่เกิน 10 
mm + 1 ppm ของระยะเส้นฐาน รับข้อมูลทั้งที่เป็นรหัส และเฟสคลื่นส่ง (Code and Carrier Phase 
Observation) และมีอัตราการรับข้อมูลดาวเทียม (Observation Rate) ไม่ควรเกิน 5 วินาที / ครั้ง 

(2) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่สถานีฐาน (Base station) และเครื่องรับ
สัญญาณที่สถานีจร (Rover) ต้องรับข้อมูลจากดาวเทียมกลุ่มเดียวกันและช่วงเวลาเดียวกันไม่น้อยกว่า 5 ดวง 

(3) ก าหนดค่าความไม่แน่นอนในองค์ประกอบด้านเรขาคณิตของดาวเทียม 
(Geometry Dilution of Precision: GDOP) ไม่เกิน 8 

(4) ระยะทางระหว่างสถานีฐานและสถานีจรต้องอยู่ในระยะที่สามารถส่งและรับ
คลื่นวิทยุหรือสัญญาณโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระยะห่างระหว่างสถานีฐานกับสถานีจรไม่ควรเกิน 
30 กิโลเมตร 

(5) มุมกั้นท้องฟ้า (Mask Angle) หรือมุมสูงสุดเหนือเส้นขอบฟ้าที่มีสิ่งกีดขวาง 
ไม่น้อยกว่า 15 องศา 
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(6) การประมวลผลเส้นฐาน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของเส้นฐานที่ค านวณ ได้
ต้องมีค่าไม่เกิน 0.20 เมตร 

(7) ค่าพิกัดได้จาก Ambiguity Fixed Solution ทั้งพิกัดทางราบและทางดิ่ง 
โดยความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ก าหนดให้ (position quality) ไม่เกิน + 5 เซนติเมตร และความคลาดเคลื่อน
สูงสุดทางดิ่งไม่เกิน + 10 เซนติเมตร 

(8) จัดเก็บข้อมูลดิบจากเครื่องรับสัญญาณ และค่าพิกัดในรูปแบบ Text File 
เพ่ือการน าเข้าข้อมูลในการประมวลผลและตรวจสอบความถูกต้องในส านักงานในขั้นตอนการประมวลผล 

3) การค านวณค่าความลาดชันของพ้ืนที่โดยเฉลี่ยและการประเมินความถูกต้องของ
แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ โดยน าค่าพิกัดทางราบและทางดิ่งของจุดตรวจสอบที่ได้จากการ
รังวัดในภูมิประเทศไม่น้อยกว่า 2 จุดตรวจสอบที่อยู่ในพ้ืนที่รูปปิดเดียวกันน ามาค านวณหาค่าระยะทาง
ราบ (Horizontal distance :HD) และค่าความแตกต่างของระดับความสูง (Vertical distance :VD) 
ระหว่างคู่จุดตรวจสอบ แล้วน าค่าที่ได้ไปค านวณหาเปอร์เซ็นต์ความลาดชันของพ้ืนที่โดยเฉลี่ย จากนั้น 
น าผลลัพธ์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับระดับความลาดชันของพ้ืนที่ในพ้ืนที่สุ่มตัวอย่างหรือ ณ จุดตรวจสอบ
เดียวกันบนแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ที่จัดท าข้ึน รายละเอียดตามตัวอย่างตารางที่ 5-3 

ตารางที่ 5-3 ตัวอย่างการค านวณค่าความลาดชันของพ้ืนที่โดยเฉลี่ยและการประเมินความถูกต้องของ 
 แผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

หมายเลข
จุด

ตรวจสอบ 

หมายเลข
จุดที่รังวัด 

ตะวันออก    
(ม.) 

เหนือ            
(ม.) 

ค่าระดับ 
(ม.) 

ระยะทาง
ราบ (ม.) 

ความ
ต่างค่า
ระดับ 
(ม.) 

ความลาด
ชันของ
พ้ืนที่โดย
เฉลี่ย (%) 

ระดับ
ความลาด
ชันของ

พ้ืนที่ (%) 

1 1101 715233.921 1853711.013 700.149 
   

 

2 1102 715181.887 1853729.680 699.910 55.281 0.239 0.432 0-2 

3 1112 715080.512 1853457.738 697.882 
   

 

4 1113 715171.560 1853457.682 698.042 91.048 0.160 0.176 0-2 

5 1114 715151.453 1853369.944 697.152 
   

 

6 1115 715235.075 1853323.058 696.653 95.869 0.499 0.520 0-2 

7 8023 717525.135 1850606.052 764.270 
   

 

8 8024 717530.670 1850597.632 764.212 10.076 0.058 0.576 0-2 

9 MG305 713655.307 1839808.219 933.291 
   

 

10 MG306 713693.121 1839801.916 932.489 38.336 0.802 2.092 2-5 
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หมายเลข
จุด

ตรวจสอบ 

หมายเลข
จุดที่รังวัด 

ตะวันออก    
(ม.) 

เหนือ            
(ม.) 

ค่าระดับ 
(ม.) 

ระยะทาง
ราบ (ม.) 

ความ
ต่างค่า
ระดับ 
(ม.) 

ความลาด
ชันของ
พ้ืนที่โดย
เฉลี่ย (%) 

ระดับ
ความลาด
ชันของ

พ้ืนที่ (%) 

11 1G139 714145.466 1840505.662 919.560 
   

 

12 1G140 714109.561 1840484.331 917.535 41.763 2.025 4.849 2-5 

13 1G512 714338.324 1840436.666 956.914 
   

 

14 1G513 714359.112 1840485.063 958.081 52.673 1.167 2.216 2-5 

15 MG501 713082.267 1836110.672 898.790 
   

 

16 MG502 713068.937 1836115.077 899.274 14.039 0.484 3.448 2-5 

17 1G138 714170.567 1840520.918 916.607 
   

 

18 1G139 714145.466 1840505.662 919.560 29.374 2.953 10.053 5-12 

19 MG315 713242.807 1839418.309 938.586 
   

 

20 MG316 713236.683 1839425.847 937.428 9.712 1.158 11.923 5-12 

21 MG317 713212.001 1839457.616 925.926 
   

 

22 MG318 713179.191 1839330.525 939.133 131.258 13.207 10.062 5-12 

23 1G513 714359.112 1840485.063 958.081 
   

 

24 1G28 714362.649 1840498.107 957.039 13.515 1.042 7.710 5-12 

25 MG301 713677.810 1839844.736 933.689 
   

 

26 MG302 713660.744 1839852.562 930.991 18.775 2.698 14.370 12-20 

27 MG309 712851.655 1839323.861 939.258 
   

 

28 MG310 712863.109 1839314.269 936.353 14.940 2.905 19.445 12-20 

29 MG311 712874.866 1839304.712 930.450 
   

 

30 MG312 712897.337 1839286.247 926.306 29.084 4.144 14.248 12-20 

31 MG318 713179.191 1839330.525 939.133 
   

 

32 MG319 713188.238 1839322.696 937.342 11.964 1.791 14.970 12-20 

33 1G511 714334.719 1840428.336 955.596 
   

 

34 1G512 714338.324 1840436.666 956.914 9.077 1.318 14.521 12-20 

35 MG302 713660.744 1839852.562 930.991 
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หมายเลข
จุด

ตรวจสอบ 

หมายเลข
จุดที่รังวัด 

ตะวันออก    
(ม.) 

เหนือ            
(ม.) 

ค่าระดับ 
(ม.) 

ระยะทาง
ราบ (ม.) 

ความ
ต่างค่า
ระดับ 
(ม.) 

ความลาด
ชันของ
พ้ืนที่โดย
เฉลี่ย (%) 

ระดับ
ความลาด
ชันของ

พ้ืนที่ (%) 

36 MG303 713632.208 1839867.813 922.075 32.356 8.916 27.556 20-35 

37 MG306 713693.121 1839801.916 932.489 
   

 

38 MG307 713708.739 1839799.752 927.976 15.767 4.513 28.623 20-35 

39 1G140 714109.561 1840484.331 917.535 
   

 

40 1G141 714085.429 1840468.519 912.162 28.851 5.373 18.623 20-35 

41 1G142 714051.338 1840456.431 902.593 36.171 9.569 26.455 20-35 

42 MG319 713188.238 1839322.696 937.342 
   

 

43 MG320 713195.202 1839317.777 935.360 8.526 1.982 23.246 20-35 

44 MG310 712863.109 1839314.269 936.353 
   

 

45 MG311 712874.866 1839304.712 930.450 15.151 5.903 38.960 35-50 

46 MG313 712913.929 1839273.446 936.930 
   

 

47 MG314 712920.306 1839267.789 941.034 8.525 4.104 48.143 35-50 

48 1G29 714372.935 1840518.627 952.940 
   

 

49 1G30 714390.339 1840551.763 937.198 37.429 15.742 42.059 35-50 

50 MG403 713396.026 1837352.376 907.061 
   

 

51 MG404 713378.173 1837358.518 898.716 18.880 8.345 44.200 35-50 

52 1G30 714390.339 1840551.763 937.198 
   

 

53 1G31 714406.914 1840583.818 915.001 36.087 22.197 61.510 > 50 

54 1G514 714416.340 1840596.764 906.506 16.014 8.495 53.047 > 50 

55 MG509 713024.617 1836043.270 884.783 
   

 

56 MG510 713011.967 1836042.539 878.413 12.671 6.37 50.272 > 50 

57 478 717773.283 1844366.100 863.284 
   

 

58 479 717768.042 1844383.479 852.410 18.152 10.874 59.905 > 50 

59 395 717398.681 1844612.933 898.322     

60 396 717430.149 1844609.405 880.073 31.665 18.249 57.631 > 50 
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5.2.2 การประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ โดยวิธีการเปรียบเทียบ
ค่าความลาดชันเฉลี่ยที่ค านวณได้จากแผนที่และข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลขมาตราส่วน 1: 4,000 
กับระดับความลาดชัน (พ้ืนที่รูปปิดของแต่ละระดับความลาดชัน) บนแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่
ที่จัดท าขึ้น โดยใช้วิธีการก าหนดจุดตรวจสอบเช่นเดียวกับการรังวัดพิกัดจุดตรวจสอบใน ภูมิประเทศ 
จะแตกต่างกันเฉพาะต าแหน่งจุดตรวจสอบที่จะก าหนดนั้นต้องอยู่บนเส้นชั้นความสูงในแนวเส้นตรงที่ตั้งฉาก
โดยประมาณกับเส้นชั้นความสูงตามความลาดเอียงของพ้ืนที่ จากนั้นให้วัดระยะทางระหว่างจุดตรวจสอบ
บนแผนที่โดยใช้เครื่องมือการวัดระยะจากโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ และใช้ค่า ระดับความสูงของจุด
ตรวจสอบจากเส้นชั้นความสูง ณ ต าแหน่งจุดตรวจสอบทั้ง 2 จุด น ามาค านวณหาค่าความต่างของค่าระดับ
ระหว่างจุด แล้วน าค่าระยะทางราบที่วัดได้ และค่าความต่างของค่าระดับของจุดทั้งสองไปค านวณหาค่า
ความลาดชันของพ้ืนที่โดยเฉลี่ย ตามวิธีการค านวณค่าความลาดชันของพ้ืนที่โดยวิธีการรังวัดจากแผนที่และ
เส้นชั้นความสูงดังที่กล่าวมาแล้วในข้อ 2.2.2 โดยน าผลลัพธ์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับระดับความลาดชันของ
พ้ืนที่บนแผนที่แสดงความลาดชันที่จัดท าขึ้น ซึ่งเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของการ
จัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ภายใต้โครงการนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการส ารวจรังวัดจุด
ตรวจสอบในภูมิประเทศ  โดยมีวิธีการก าหนดจุดบนแผนที่และหาค่าความลาดชันของพ้ืนที่ ดังภาพที ่5-7 

 

ภาพที ่5-7 ตัวอย่างการหาค่าความลาดชันของพ้ืนที่โดยวิธีการรังวัดจากแผนที่และเส้นชั้นความสูง  
 มาตราส่วน 1:4,000 
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 ส าหรับการประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ภายใต้โครงการ
จัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน โดยวิธีการรังวัดความลาดชันของพ้ืนที่โดยเฉลี่ย  
ในภูมิประเทศด้วยเทคนิคการรังวัดพิกัดต าแหน่งด้วยดาวเทียม แบบ RTK ในข้อ 5.2.1 นั้น เป็นวิธีการที่มี
ความถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือสูง แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ และระยะเวลาในการส ารวจ
รังวัดในภูมิประเทศ  รวมทั้งวิธีการส ารวจรังวัดด้วยเครื่องจีพีเอสแบบ RTK นั้นจ าเป็นต้องใช้บุคลกรที่มี
ทักษะและประสบการณ์เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน  ซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถด าเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ของจังหวัดต่างๆ ที่จัดท าขึ้นได้ครบทุกจังหวัด  หรือในบางจังหวัด
อาจมีปัญหา อุปสรรคหรือข้อจ ากัดในการเข้าถึงพ้ืนที่ ซึ่งผู้ควบคุมโครงการและผู้ปฏิบัติงานควรเลือกใช้
วิธีการประเมินโดยการเปรียบเทียบค่าความลาดชันของพื้นที่โดยเฉลี่ยจากแผนที่และข้อมูลความสูง
ภูมิประเทศที่มีความละเอียดถูกต้องสูงกว่าแผนที่แสดงความลาดชันที่จัดท าขึ้น ตามวิธีการในข้อ 5.2.2 
โดยใช้เกณฑ์การประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ ตามตารางท่ี 5-4 

ตารางที ่5-4 เกณฑ์การประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ภายใต้โครงการจัดท า 
 แผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
 

รายการประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ เกณฑ์ความผิดพลาดของระดับ
ความลาดชันของพื้นที่บนแผนที่
แสดงความลาดชันฯที่ตรวจพบ 

ขอบเขตของพ้ืนที่รูปปิดชั้นความลาดชันที่อยู่บนแผนที่ต้องมีความ
สอดคล้องกับค่าความลาดชันของพ้ืนที่โดยเฉลี่ยที่ได้จากการรังวัด 
ในภูมิประเทศหรือวิธีการสุ่มตรวจสอบที่มีความค่าความถูกต้อง    
สูงกว่า 

< 5 % 
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ภาคผนวก ก รูปแบบของรายงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ 
                             เพ่ือการพัฒนาที่ดิน จังหวัด… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๖๙ 
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ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน  

เดือน....... พ.ศ..... 

ภาพถ่ายสภาพภูมิประเทศและสถานท่ีส าคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๗๐ 
 

ค าน า 
 

กรมพัฒนาที่ดิน โดยส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ ได้ด าเนินโครงการจัดท าแผนที่
แสดงความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน ภายใต้แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งคาดว่า
จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชัน
ของพ้ืนที่จากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 
โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน ได้แก่ การส ารวจออกแบบงานจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า และการส ารวจและจัดท าแผนที่ดิน พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่และแผนที่แสดงความลาดชัน
ของพ้ืนที่ระดับจังหวัด ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) โดยมี
เป้าหมายการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 24 จังหวัด ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 20 จังหวัด 
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 17 จังหวัด และปีงบประมาณ 2563 จ านวน 13 จังหวัด รวมทั้งหมด 74 จังหวัด 
ยกเว้นจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา บริเวณพ้ืนที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอจะนะ 
อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวไม่มีข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่ 

คณะผู้จัดท า เห็นว่าข้อมูลเชิงพ้ืนที่และแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ระดับจังหวัด ที่จัดท าขึ้น
ภายใต้โครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึงได้จัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อ
การพัฒนาที่ดินระดับจังหวัด ทั้งในรูปแบบเอกสารและในรูปแบบดิจิตอล เพ่ือเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้สนใจ
หรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ที่ต้องการน าข้อมูลและแผนที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงานด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาพ้ืนที่ การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัย
ทางธรรมชาติ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนผิวภูมิประเทศตามระดับความสูง-ต่ า และความลาดเอียงของพ้ืนที่ 
ให้แก่ ประชาชนทุกภาคส่วนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ได้ศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 

 
 
 

กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่  

กรมพัฒนาที่ดิน 
เดือน...........................พ.ศ.............. 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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สารบัญ 
 

   หน้า 
ค าน า 
บทที่ 1 โครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดินจังหวัด…………..  X-X 

1.1 หลักการและเหตุผล X 
1.2 วัตถุประสงค์ X 
1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ X 
1.4 ข้อจ ากัดโครงการ X 
1.5 สถานที่ด าเนินงาน X 
1.6 ระยะเวลาด าเนินงาน X 
1.7 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน X 
1.8 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน X 
1.9 คณะผู้จัดท า X 

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด………….. X-X 
2.1 ประวัติความเป็นมา X 
2.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ X 
2.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม X 
2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ X 
2.5 สภาพการใช้ที่ดิน X  

บทที่ 3 การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัด…………………………. X-X 
3.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่ X 
3.2 ผลการวิเคราะห์และการส ารวจการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ X 
 ที่มีผลกระทบต่อความลาดชันของพ้ืนที่ 

บทที่ 4 บทสรุป X-X 
4.1 สรุปผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัด………….. X 
4.2 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ X 

ภาคผนวก 1 X-X 
แผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัด…………..  

ภาคผนวก 2 X-X 
รายละเอียดข้อมูลกลุ่มชุดดินจังหวัด…………………………... 

บรรณานุกรม 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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สารบัญตาราง 
 

   หน้า 

ตารางที่  2-1 ............................................................................................................................. .............. X 

สารบัญภาพ 
 

    หน้า 

ภาพที ่2-1 ………………………………………………………………………………………………………………… X 
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บทที่ 1 

โครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
จังหวัด……………………………… 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

กรมพัฒนาที่ดิน โดยส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่ ได้ด าเนินโครงการจัดท าแผนที่
แสดงความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน ภายใต้แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งคาดว่า
จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชัน
ของพ้ืนที่ จากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4,000 
โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หรือ
โครงการ MOAC ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล และให้บริการของกรมพัฒนาที่ดิน โดยจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่ 
ตามหลักเกณฑ์การส ารวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า และการส ารวจและจัดท าแผนที่ดิน พร้อมทั้ง
จัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่และแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัด............ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System: GIS) ส าหรับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดินใช้เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่
พ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาที่ดิน ทั้งในด้านการส ารวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ า การส ารวจและวิเคราะห์ดิน
การพัฒนาแหล่งน้ า การวางแผนการใช้ที่ดิน การประเมินความสามารถในการกักเก็บน้ าและอัตราการชะล้าง
พังทลายของดิน รวมถึงการส ารวจออกแบบระบบโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ตลอดจน
ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่สนใจต้องการน าข้อมูลเชิงพ้ืนที่และแผนที่
แสดงความลาดชันของพ้ืนที่ ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาพ้ืนที่ การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติ และการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ของพ้ืนที่และมีมาตรฐานเดียวกัน  
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัด............. จากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูง

เชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่
เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

2) เพ่ือจัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่และแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัด............ ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมจัดท ารายงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
จังหวัด............ 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ  
กรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีข้อมูลเชิงพ้ืนที่  

และแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัด............ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รวมทั้งรายงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดินจังหวัด............ ส าหรับ
น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาที่ดิน ตามแผนงานโครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการด าเนินงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาพ้ืนที่ การบริหารจัดการน้ า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติ และการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการสอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่  

 

1.4 ข้อจ ากัดโครงการ 
1) ข้อมูลความลาดชันของพื้นที่จังหวัด.. .. .. . .. . ..  ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบจ าลอง

ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 เป็นข้อมูลความสูงภูมิประเทศ ที่ได้จากการรังวัดภาพถ่ายทางอากาศ 
ปี พ.ศ.2545-2546 ซึ่งปัจจุบันสภาพภูมิประเทศบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและ
ความลาดชันของพ้ืนที่ โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่เกิดภัยพิบัติและพ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการพัฒนาเมือง 
การตั้งถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ดังนั้น การน าข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่
ไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน จ าเป็นต้องส ารวจรังวัดภาคพ้ืนดินหรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอ่ืน
ที่มีความละเอียดถูกต้องมากกว่า เพ่ือให้ได้ข้อมูลพื้นที่ท่ีมีความถูกต้อง แม่นย า และระดับความเชื่อมั่นสูง  

2) ความถูกต้องเชิงพ้ืนที่ของข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัด............ ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ อ้างอิงตามมาตรฐานแผนที่ของข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลหลัก ส าหรับการด าเนินงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดิน 

3) ข้อมูลด้านสถิติ ที่ปรากฏภายในรายงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือ
การพัฒนาที่ดินจังหวัด............ ได้จากการวิเคราะห์และค านวณแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ตามข้อมูลแผนที่
ขอบเขตการปกครอง ปี พ.ศ.2556 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดังนั้น ความถูกต้องของข้อมูลด้านสถิติ 
เป็นไปตามมาตรฐานของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์และค านวณ  

… 
1.5 สถานที่ด าเนินงาน 

1) กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่
กรมพัฒนาที่ดิน 

2) พ้ืนที่จังหวัด....................... 
 

1.6 ระยะเวลาด าเนินงาน 
เดือน ………………………… พ.ศ. …………………………….. 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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1.7 เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน 
1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ (Computer) เครื่องรับ

สัญญาณดาวเทียม GPS แบบพกพา กล้องถ่ายภาพ เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) และเครื่องพิมพ์แผนที ่(Plotter)  
2) ซอฟต์แวร์ (Software) โปรแกรมหรือชุดค าสั่ง ได้แก่ ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ 

โปรแกรมส านักงาน โปรแกรม BaseCamp โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรมประมวลผลภาพ 
… 

1.8 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
1.8.1 ศึกษาและรวบรวมแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่และข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด............ ดังนี้  

1) ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด.........................ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท า
รายงานโครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดินจังหวัด............ ได้แก่ 

1.1) ข้อมูลและแผนที่ลักษณะทางธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:250,000 จัดท าเมื่อ ปี พ.ศ.………… 
โดยกรมทรัพยากรธรณี 

1.2) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจังหวัด..............จากศูนย์ภูมิอากาศ ส านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
กรมอุตุนิยมวิทยา โดยสถิติภูมิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูลคาบ 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ………………………… และสถิติ
ภูมิอากาศที่มีค่าเป็นที่สุดใช้ข้อมูลตั้งแต่ ปี พ.ศ. ……………………………………………. 

๑.3) ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. …………………………………… จากส านักงานคลัง
จังหวัด...........................และส านักงานสถิติแห่งชาติ 

1.4) ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด...................... ได้แก่ ข้อมูลทรัพยากรดินและ
ทรัพยากรน้ า จากกรมพัฒนาที่ดิน และข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ จากกรมป่าไม้ 

2) แผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัด............................ ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ 
ความลาดชันและจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัด.......................... ได้แก่ 

2.1) แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ล าดับชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหาร 
ครอบคลุมพ้ืนทีจ่ังหวัด............ 

2.2) ข้อมูลขอบเขตการปกครองจังหวัด............ มาตราส่วน 1: 50,000 จัดท าและ
ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2556 โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

2.3) แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัด............ ปี พ.ศ……………………… มาตราส่วน 1: 25,000 
ส ารวจและจัดท าโดยกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

2.4) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด............ 

2.5) แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด............ 

2.6) เส้นชั้นความสูงเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด............ 
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1.8.2 น าเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ จ าแนก
ความลาดชันและจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัด............ 

1) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเช ิงเลข ให ้ถ ูกต ้อง สมบูรณ์ 
ครบถ้วนด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

2) เชื่อมต่อ (Mosaic) ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ให้เป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องกัน
ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

ข้อมูลแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข เป็นข้อมูลโครงสร้างแบบแรสเตอร์ (Raster) จัดเก็บใน
รูปของไฟล์ภาพเชิงเลข ขนาดระวางมาตราส่วน 1: 4,000 ครอบคลุมพ้ืนที่ 2x2 ตารางกิโลเมตร ต่อ 1 ระวาง 
จ านวนทั้งสิ้น 3,300 ระวาง 

1.8.3 วิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัด............ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
โดยการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ (Reclassify) ตามเงื่อนไข ที่ก าหนด เป็นการประมวลผลและ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Analysis) และข้อมูลพ้ืนผิวภูมิประเทศ (Surface Analysis) เพื่อจ าแนก
พื้นผิวภูมิประเทศตามระดับความสูง-ต่ า และความลาดเอียงของพื้นที่ตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยอาศัย
หลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการค านวณความลาดชัน (Slope) ทิศลาดเอียง (Aspect) และรูปหน้า
ตัดด้านข้างของความลาดเท (Profile) ซึ่งจะได้ข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ โครงสร้างแบบแรสเตอร์ (Raster) 
รูปแบบไฟล์ประเภท IMG 

1.8.4 จัดท าชั้นข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงเส้น (Vector) ประเภทรูปปิด
หรือโพลีกอน (Polygon) 

1.8.5 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินและลักษณะทางกายภาพที่อาจมีผลกระทบต่อ
ความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัด............  

 โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข ข้อมูลแผนที่
ภูมิประเทศ ข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ข้อมูลแผนที่ขอบเขตการปกครอง และข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่  

1.8.6 ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันของพ้ืนที่ไปจากเดิม 
1.8.7 จัดท าและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ในปัจจุบัน 
1.8.8 จัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัด.................................. พร้อมจัดท ารายงาน

โครงการจัดท าแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ดินจังหวัด............ 
 

1.9 คณะผู้จัดท า 
1) ที่ปรึกษาโครงการ 
 ชื่อ …………………………………… ต าแหน่ง ……………………………………….. 
2) ผู้ควบคุมโครงการ 
 ชื่อ …………………………………… ต าแหน่ง ……………………………………….. 
3) ผู้ด าเนินงานโครงการ 

3.1) ชื่อ …………………………………… ต าแหน่ง ……………………………………….. 
3.2) ชื่อ …………………………………… ต าแหน่ง ……………………………………….. 
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บทที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด………………………………. 
 

2.1 ประวัติความเป็นมา  
2.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร์  

2.2.2 สภาพภูมิประเทศ  
2.2.3 ลักษณะทางธรณีวิทยา  
2.2.4 สภาพภูมิอากาศ  

2.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
2.3.1 การปกครอง  
2.3.2 ประชากร อาชีพ และการถือครองที่ดิน  
2.3.3 สภาพเศรษฐกิจ 

 

2.4 ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.4.1 ทรัพยากรดิน  
2.4.2 ทรัพยากรน้ า  
2.4.3 ทรัพยากรป่าไม้  

 

2.5 สภาพการใช้ท่ีดิน 
2.5.1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
2.5.2 พ้ืนที่เกษตรกรรม 
2.5.3 พ้ืนที่ป่าไม้ 
2.5.4 พ้ืนที่แหล่งน้ า 
2.5.5 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด  

 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



๗๘ 
 

บทที่ 3 

การวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพื้นที่จังหวัด…………………… 

อธิบายรายละเอียด พร้อมตารางความลาดชันของพื้นท่ี 
.......................................................................................................................................................... 

ความลาดชันของพื้นที่ เนื้อท่ี ร้อยละของพ้ืนที่จังหวัด 

ระดับความลาดชัน เปอร์เซ็นต์ ตารางกิโลเมตร ไร่ 

1 A 0 - 2 
 

  
2 B 2 - 5 

 
  

3 C 5 - 12 
 

  
4 D 12 - 20 

 
  

5 E 20 - 35 
 

  
6 F 35 - 50 

 
  

7 G มากกว่า 50 
 

  
รวมเนื้อที่    

 

3.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่  
3.1.1 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพ้ืนที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์   
3.1.2 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพ้ืนที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์  
3.1.3 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพ้ืนที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์  
3.1.4 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพ้ืนที่ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์  
3.1.5 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพ้ืนที่ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์  
3.1.6 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพ้ืนที่ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์  
3.1.7 ผลการวิเคราะห์และจ าแนกพ้ืนที่ความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
- อธิบายรายละเอียดพร้อมภาพประกอบ-  

3.2 ผลการวิเคราะห์และการส ารวจการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ทีมี่ผลกระทบต่อ
ความลาดชันของพ้ืนที่   

- อธิบายรายละเอียดพร้อมภาพประกอบ-  
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บทที่ 4 
บทสรุป 

 
4.1 สรุปผลการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 

อธิบายรายละเอียด…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 

จากการวิเคราะห์และจ าแนกความลาดชันของพ้ืนที่ พบว่า  
จังหวัด………………… มีพ้ืนที่ความลาดชัน …………… เปอร์เซ็นต์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ …….  

ของพ้ืนที่จังหวัด ลักษณะพ้ืนที…่…………………………………………  
รองลงมาอันดับที่ 2 ได้แก่ พ้ืนที่ความลาดชัน …………… เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ ……………. 

ของพ้ืนที่จังหวัด ลักษณะพ้ืนที่…………………………………………… 
อันดับที่ 3 ได้แก่ พ้ืนที่ความลาดชัน ………….…..…… เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ …………….…... 

ของพ้ืนที่จังหวัด ลักษณะพ้ืนที่…………………………………………… 
อันดับที่ 4 ได้แก่ พ้ืนที่ความลาดชัน ………….…..…… เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ …………….…... 

ของพ้ืนที่จังหวัด ลักษณะพ้ืนที่…………………………………………… 
อันดับที่ 5 ได้แก่ พ้ืนที่ความลาดชัน ………….…..…… เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ …………….…... 

ของพ้ืนที่จังหวัด ลักษณะพ้ืนที่…………………………………………… 
อันดับที่ 6 ได้แก่ พ้ืนที่ความลาดชัน ………….…..…… เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ …………….…... 

ของพ้ืนที่จังหวัด ลักษณะพ้ืนที่…………………………………………… 
อันดับที่ 7 ได้แก่ พ้ืนที่ความลาดชัน ………….…..…… เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ …………….…... 

ของพ้ืนที่จังหวัด ลักษณะพ้ืนที่…………………………………………… 
 
4.2 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

อธิบายรายละเอียด…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 
ภาคผนวก 1  ภาพแผนที่แสดงความลาดชันของพ้ืนที่จังหวัด…………………………………….................................... 
ภาคผนวก 2  รายละเอียดข้อมูลกลุ่มชุดดินจังหวัด…………………………………………………………........................... 
บรรณานุกรม   
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