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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
สานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดาเนินโครงการจัดทาแผนที่
แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งประเทศ (ยกเว้นจังหวัดยะลา
ปัตตานี นราธิวาส และในพื้นที่ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอนาทวี
และอาเภอสะบ้า ย้อ ย) ภายใต้แ ผนการปฏิบัติง านประจาปีง บประมาณ 2560 จานวน 24 จัง หวัด
ปีงบประมาณ 2561 จานวน 20 จังหวัด ปีงบประมาณ 2562 จานวน 17 จังหวัด และปีงบประมาณ 2563
จานวน 13 จังหวัด รวม 74 จัง หวัด โดยการวิเคราะห์แ ละจาแนกความลาดชันของพื้นที่จากข้อมูล
แบบจาลองระดับ สูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่ว น 1: 4,000 และข้อมูล
ภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องนามาจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) และรายงานสภาพความลาดชันของพื้นที่ของแต่ล ะ
จังหวัด เพื่อให้หน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน ใช้เป็นข้อมูลในการดาเนินงานตามภารกิจกรมพัฒนาที่ดิน
ได้แก่ การสารวจและจัดทาแผนที่ดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน การปรับปรุงบารุงดิน การสารวจออกแบบ
งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้า การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร การประเมินความสามารถ ในการกักเก็บน้า
ปริมาณน้าไหลบ่า การชะล้างพังทลายของดิน เป็นต้น ซึ่งผลผลิตภายใต้โครงการนี้ จัดทาขึ้นทั้งในรูปแบบ
ข้อมูลดิจิทัลและรูปแบบเอกสารพร้อมพิมพ์ สาหรับให้บริการและเผยแพร่แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน
และประชาชนที่สนใจ นาไปใช้ในการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจ ารณาตัด สิน ใจวางแผนการดาเนินงานด้า นการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
การพัฒนาพื้นที่ การบริหารจัดการน้า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติและการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันและการจัดทารายงานสภาพความลาดชันของ
พื้นที่ของแต่ละจังหวัดมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนและถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงได้จัดทาเอกสารแนวทาง
การจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จากข้อมูลแบบจาลองระดับสูงเชิงเลขด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สาหรับผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
เดียวกันเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้าง
องค์ค วามรู้ด้า นการวิเ คราะห์แ ละจาแนกความลาดชัน ของพื้น ผิว ภูมิป ระเทศตามระดับ ความสูง -ต่า
และความลาดเอียงของพื้นที่ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปได้ศึกษาและนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อกาหนดแนวทางการจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จากข้อมูลแบบจาลอง
ระดับสูงเชิงเลขด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ภายใต้โครงการจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่
เพื่อการพัฒนาที่ดินให้มีรูปแบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
1.2.2 เพื่อจัดทาคู่มือแนวทางการจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จากข้อมูลแบบจาลอง
ระดับสูงเชิงเลขด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
1.3 ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59 – ก.ย.60)
1.4 ขอบเขตการดาเนินงาน
เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จาก
ข้อมูลแบบจาลองระดับสูงเชิงเลขด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรายงานสภาพความลาดชันของพื้นที่
ของแต่ละจังหวัด ดังนี้
1.4.1 การวิเคราะห์และจาแนกความลาดชันของพื้นที่จากแบบจาลองระดับสูงเชิงเลขมาตราส่วน
1: 4,000 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม ArcGIS เวอร์ชั่น 10
1.4.2 การแปลภาพถ่า ยด้ว ยสายตาเพื่อ วิเ คราะห์ก ารเปลี่ย นแปลงสภาพการใช้ที่ดิน และ
การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพที่อาจมีผลกระทบต่อความลาดชันของพื้นที่จากภาพถ่ายออร์โธสี
เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 สาหรับนาไปใช้เป็นข้อมูลในการสารวจภาคสนามและการกาหนดขอบเขต
ของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันเพื่อการจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่แต่ละจังหวัด
1.4.3 การใช้เครื่องจีพีเอสแบบมือถือ (Hand Held) ด้วยวิธีการรังวัดจุดเดี่ยวในการเก็บข้อมูลพื้นที่
ที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่สาหรับใช้เป็นข้อมูล
ในการขีดขอบเขตพื้นที่โดยประมาณเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ใช้ข้อมูล
1.4.4 การประเมิน คุณ ภาพของแผนที่และข้อ มูล ความลาดชันของพื้นที่ โดยการคานวณค่า
ความลาดชันของพื้นที่โดยเฉลี่ยจากแผนที่และการใช้เครื่องจีพีเอสแบบรังวัด ทาการรังวัดโดยวิธีการจลน์
ในทันที (Real Time Kinematic survey : RTK) เพื่อการประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชัน
ของพื้นที่ในภูมิประเทศ
1.5 สถานที่ดาเนินการ
กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ สานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่
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1.6 ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ
1.6.1 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดและคุณลักษณะของข้อมูลภูมิสารสนเทศที่นามาใช้ดาเนินการ
1.6.2 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ความลาดชัน
ของพื้นที่จากแบบจาลองระดับสูงเชิงเลข
1.6.3 ศึกษาหลักเกณฑ์การจาแนกและจัดชั้นความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน
1.6.4 ศึกษาขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์และจาแนกความลาดชันของพื้นที่จากแบบจาลอง
ระดับสูงเชิงเลขด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
1.6.5 ศึกษาแนวทางและวิธีการในการตรวจพิจารณาความถูกต้องแผนที่แสดงความลาดชั้นของ
พื้นที่ทั้งในสานักงานและในภูมิประเทศ
1.6.6 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในข้อ 1.6.1 – 1.6.5 เพื่อนามาจัดเรียง ลาดับเนื้อหาของ
คู่มือการวิเคราะห์ และจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่รายจังหวัดด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
1.6.7 จัดทาเอกสารแนวทางการจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จากข้อมูลแบบจาลอง
ระดับสูงเชิงเลขด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
1.7 ผู้ดาเนินการ
จ่าสิบเอกราชวัลย์ กันภัย นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชานาญการพิเศษ สานักเทคโนโลยีการสารวจ
และทาแผนที่ เป็นผู้ดาเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และจัดทาเอกสารแนวทางการจัดทาแผนที่
แสดงความลาดชั น ของพื้ น ที่ จ ากข้ อ มู ล แบบจ าลองระดั บ สู ง เชิ ง เลขด้ ว ยระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
ปฏิบัติงาน 100 เปอร์เซ็นต์
1.8 ประโยชน์ที่ได้รับ
1.8.1 เจ้า หน้า ที่ผู้ป ฏิบัติง านด้า นการจัด ทาแผนที่แ สดงความลาดชัน ของพื้น ที่จ ากข้อ มูล
แบบจาลองระดับสูงเชิงเลขด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และรายงานสภาพความลาดชันของพื้นที่ของแต่ละ
จังหวัดใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่วางไว้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
1.8.2 ผู้บริห ารและผู้ควบคุมการดาเนินโครงการใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล
ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน และนาผลมาปรับปรุงและจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ จาก
ข้อมูลแบบจาลองระดับสูงเชิงเลขด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และรายงานสภาพความลาดชันของพื้นที่
ของแต่ละจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 2
เทคโนโลยี เทคนิค วิธกี ารและความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
2.1 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ามามีบทบาทและมีความสาคัญในด้านการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และการดาเนินชีวิตประจาวัน ของประชาชน โดยที่ผ่านมารัฐบาล
ได้ให้ความสาคัญในเรื่องของการพัฒนาและการนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและพัฒนา
ประเทศเป็น อย่า งมากและต่อเนื่องมาโดยตลอด ดัง จะเห็นได้ จ ากแผนแม่บทภูมิส ารสนเทศแห่งชาติ
พ.ศ.2560-2564 ได้กาหนดวิสัย ทัศน์ ด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไว้ อย่างชัดเจนคือ “โครงสร้าง
พื้นฐานทางภูมิสารสนเทศ เป็นหนึ่งในกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศอย่ างสมดุลและยั่งยืน” เพื่อให้
ทุกภาคส่ว นเพื่อนาไปขับ เคลื่อนประเทศในทุกมิติ (คณะกรรมการภูมิส ารสนเทศแห่งชาติ , 2560)
และนโยบายด้านการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของประเทศและระบบข้อมูลเปิด (Open Data)
ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะทาให้ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจะเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการจั ดการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศและการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยผู้ใช้งานจาเป็นต้อง
เรี ย นรู้ แ ละพัฒ นาทัก ษะเพื่อ ให้ ส ามารถน าไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ งานได้อ ย่ า งถูก ต้ อ งและมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เทคโนโลยี ภูมิส ารสนเทศประกอบด้ว ย 3 ระบบได้แก่ ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วย
ดาวเทียม (Global Navigation Satellite System : GNSS) การสารวจข้อมูลจากระยะไกล (Remote
Sensing: RS ) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS )
2.1.1 ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก (Global Positioning System :GPS) เกิดขึ้นในปี
พ.ศ. 2521 (ค.ศ.1978) สร้างและควบคุมโดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา เพื่อวัตถุประสงค์ในการนาหน
เครื่องบิน เรือรบ และภารกิจทางทหาร โดยเปิดเสรีข้อมูลสัญญาณดาวเทียม (ranging code, satellite
ephemeris, almanac data) ในช่องสัญญาณ L1 ให้กับพลเรือนทั่วโลกใช้ งาน ซึ่งในช่วงแรกได้มีการ
ผนวกเอาสิ่งที่เรียกว่า S/A (Selective availability) เข้าไปเพื่อลดคุณภาพของข้อมูลสัญญาณดาวเทียม
ซึ่งทาให้พิกัดตาแหน่งที่ได้มีความถูกต้องเพียงในระดับ 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 ส่งผลให้พิกัดตาแหน่งที่ได้จากการรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS
แบบมือถือ (Handheld GPS receiver) มีความถูกต้องแม่นยามากยิ่งขึ้น โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ
3 – 10 เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานโดยทั่วไปที่ไม่ต้องการความถูกต้องของตาแหน่งมากนัก ในระยะต่อมา
ประเทศในโซนยุโรป รัสเซีย ญี่ปุ่น และจีน ได้ เริ่มมีการพัฒนาระบบดาวเทียมเพื่อการกาหนดตาแหน่ง
บนโลกเพิ่มมากขึ้นอีกหลายระบบ ทาให้ เกิดเป็น ระบบการกาหนดตาแหน่ งด้ว ยดาวเทียมหลายระบบ
(Global Navigation Satellite System :GNSS) แต่อย่างไรก็ตามระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก
ด้วยดาวเทียมจีพีเอส ถือได้ว่าเป็นระบบข้อมูลเปิด (Open Data) ระบบแรกของโลกที่ผู้ใช้งานสามารถ
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นาไปใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับสัญญาณหรือใช้ประโยชน์จากระบบจีพีเอส และทาให้เกิด
การค้นคว้าวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ จากสัญญาณดาวเทียม GPS เป็นไปอย่างกว้างขวาง มีการประดิษฐ์คิดค้น
ผลิตภัณ ฑ์เครื่องรับ สัญญาณดาวเทียมสาหรับ ใช้ใ นกิจการต่ า งๆ เช่นระบบการนาหนเพื่อ การเดินเรือ
การขนส่ งทางอากาศ การส ารวจรั งวั ด และการจัดทาแผนที่ใ นรูปแบบต่างๆ ซึ่ง ต่อมาได้มีการพัฒ นา
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมให้มีขนาดเล็กลงและราคาถูกลง สามารถพกพาได้สะดวก เช่นอุปกรณ์นาทาง
ในรถยนต์ เครื่องจีพีเอสแบบพกพาหรือแบบมือถือ (Handheld GPS) จนในปัจจุบันพัฒนาเป็นไมโครชิป
สาหรับติดตั้งในสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาชนิดอื่น ๆ ที่สามารถบอกตาแหน่งได้อย่าง
รวดเร็ว และมีค วามถูก ต้อ งประมาณ 5 เมตร สาหรับ วิธีก ารกาหนดตาแหน่ง บนโลกด้ว ยดาวเทีย ม
แบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ
1) การหาตาแหน่งสัมบูรณ์ (Absolute positioning) หรือการหาตาแหน่งจุดเดี่ยว
(Single point positioning) เป็นวิธีการหาตาแหน่งจุดเดี่ยวโดยใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส
แบบนาหน ซึ่ง ใช้ห ลัก การของการรัง วัด ด้ว ยดาวเทีย มจีพีเ อสแบบสัม บูร ณ์โ ดยอาศัย ข้อ มูล ซูโ ดเรนจ์
มาประมวลผลเพื่อหาค่าพิกัดที่มีความถูกต้องทางตาแหน่งประมาณ 10-20 เมตร ปัจจุบันเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมจีพีเอส แบบมือถือ (Handheld) มีขนาดเล็กพกพาได้อย่างสะดวก ราคาถูก ใช้งานง่าย จึงเป็นที่นิยม
สาหรับ การใช้ง านในชีวิต ประจาวัน ทั่ว ไป เช่น การเก็บ ตัว อย่า งข้อ มูล เชิง พื้น ที่สาหรับ การวิเ คราะห์
ข้อมูล การสารวจระยะไกล (remote sensing) การสารวจรังวัดตาแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้าน สถานที่สาคัญ
แหล่งน้า การค้น หาตาแหน่งแปลงที่ดิน การกาหนดขอบเขตพื้นที่ และงานที่ไม่ต้องการความถูกต้อ ง
เชิงตาแหน่งมากนัก
2) การหาตาแหน่งสัมพัทธ์ (Relative positioning) เป็นวิธีการหาตาแหน่งเปรียบเทียบ
กันระหว่างจุดสองจุดเพื่อต้องการให้ความถูกต้องของตาแหน่งดีขึ้นกว่าการหาตาแหน่งของจุดเดี่ยว โดยใช้ค่า
จากหมุดหลักฐานที่มีค่าพิกัดใช้เป็นสถานีฐาน (Base station) เครื่องรับอื่นที่เหลือนาไปวางตามจุดที่ต้องการ
หาตาแหน่งเปรียบเทียบกับสถานีฐานจุดเหล่านี้เรียกว่าจุด รีโมทหรือสถานีจร หลักการทางานของการหา
ตาแหน่ งแบบสั มพัทธ์ คือ เครื่ องรั บ ที่สถานีฐ านและสถานีจรจะต้องรังวัดไปยังดาวเทียมกลุ่ มเดียวกัน
ในขณะเวลาเดียวกัน ที่สถานีฐานเครื่องจีพีเอสจะทาหน้าที่เหมือนจุดอ้างอิง สามารถใช้ค่าปรับแก้ ของ
เครื่ องรั บที่สถานี ฐานกับเครื่องอื่นที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน และสามารถนาไปใช้เป็นค่า แก้ส าหรับคานวณ
ตาแหน่งอื่นได้เช่นเดียวกัน
2.1) การหาตาแหน่ง สัมพัทธ์ โดยใช้เครื่องรับแบบนาหนตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป
เป็นการทางานโดยวิธีการรังวัดแบบ Differential GPS หรือ DGPS ซึ่งให้ค่าความถูกต้องทางตาแหน่งประมาณ
1-3 เมตร
2.2) การหาตาแหน่งแบบสัมพัทธ์โดยใช้ เครื่องรับสัญญาณแบบรังวัดจะใช้การวัด
คลื่นส่ง L1 เพียงความถี่เดียว หรือวัดคลื่นส่งทั้งสองความถี่ ( L1 / L2) โดยเทคนิคในการวัดด้วยเครื่องรับ
แบบรังวัดทาได้ 4 วิธี คือ การรังวัดแบบสถิต (Static survey) การรังวัดแบบจลน์ (Kinematic survey)
การรังวัดแบบสถิตอย่างเร็ว (Rapid static survey) และการรังวัดแบบจลน์ในทันที (Real Time
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Kinematic survey : RTK) เป็นวิธีการหาตาแหน่งในขณะที่เครื่องรับสัญญาณเคลื่อนที่โดยใช้ เครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียมจีพีเอส แบบรังวัดชนิดสองความถี่ และหลายระบบดาวเทียมนาหน (dual-frequency
receiver and multi-GNSS receiver) อย่างน้อย 2 เครื่อง โดยเครื่องหนึ่งจะตั้งรับสัญญาณไว้บนหมุด
ที่ทราบค่าพิกัดหรือสถานีฐาน (Base Station) ส่วนเครื่องรับเครื่องที่สองถูกนาไปตั้งรับสัญญาณตามจุด
ที่ต้องการทราบค่าพิกัดหรือสถานีจร (Rover Station) โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารระหว่างเครื่องรับทั้งสอง
ซึ่งอาจเป็นเครื่องรับและส่งคลื่นวิทยุหรือโทรศัพท์มือถือ การหาค่าพิกัดของตาแหน่งจุดต่างๆ ด้วยวิธีการนี้
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่สถานีฐานและสถานีจรต้องรับข้อมูลจากดาวเทียมกลุ่มเดียวกันและช่วงเวลา
เดียวกันอย่างน้อย 5 ดวง และต้องเป็นเครื่องรับสัญญาณแบบสองความถี่เท่านั้น วิธีการนี้สามารถให้ค่า
ความถูกต้องในระดับ 1-5 เซนติเมตร สาหรับเส้นฐานที่ยาวไม่เกิน 15 กิโลเมตร
ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก (Global Positioning System : GPS) ที่กล่าวมานั้น จะนามาใช้
ในการสารวจและการเก็บข้อมูลพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางกายภาพของพื้นที่ โดยใช้ผู้ปฏิบัติงานจาเป็นต้องใช้เครื่องจีพีเอสแบบมือถือ (Handheld) เป็นเครื่องมือ
ในการนาทางไปยังจุดที่กาหนดไว้และรังวัดพิกัดตาแหน่งขอบเขตพื้นที่โดยประมาณ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ขีดขอบเขตพื้นที่ดังกล่าวในบทที่ 4 และวิธีการรังวัดแบบจลน์ในทันที (Real Time Kinematic survey : RTK)
เพื่อการสารวจรังวัดในการประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ในบทที่ 5
2.1.2 การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing : RS) หรือการสารวจข้อมูลจากระยะไกล
เป็น ทั้งวิทยาศาสตร์และศิล ปะ ในการได้มาซึ่งสารสนเทศทางด้านวัตถุ พื้นที่ และปรากฏการณ์ต่างๆ
ผ่ า นทางการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการบั น ทึ ก ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ โดยไม่ ไ ด้ สั ม ผั ส กั บ วั ต ถุ พื้ น ที่ และ
ปรากฏการณ์ที่ถูกตรวจจับนั้น ๆ ซึ่งอาศัยคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อในการได้มาของข้อมูล
ใน 3 ลักษณะ คือ คลื่นรังสี (Spectral) รูปทรงสัณฐานของวัตถุบนพื้นผิวโลก (Spatial) และการเปลี่ยนแปลง
ตามช่วงเวลา Temporal) ซึ่งที่ผ่านมาเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล พัฒนาและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
มีการประดิษฐ์ คิดค้นเครื่องมือ อุปกรณ์รับสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูง การพัฒนาแอพพลิเคชั่น เทคนิค
วิธีการในการแปลภาพถ่าย การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ โดยมีการพัฒนาควบคู่กันไปเพื่อความถูกต้อง
แม่นยา และรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงทาให้ในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐเอกชนมีการนาข้อมูล การรับรู้
จากระยะไกล ได้แก่ ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลจากภาพดาวเทียม มาใช้ประโยชน์เพื่อสารวจและการจัดทา
แผนที่ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาประเทศ การวางแผนการใช้ที่ดิน
ในมาตราส่วนที่หลากหลาย การบริหารจัดการทรัพ ยากรน้า การจัดการภัยพิบัติ การวางแผนการจัดการ
พืช เกษตร ป่าไม้และระบบนิเวศน์ การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และความมั่นคงของประเทศ เนื่องจาก
ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการสารวจ การเก็บข้อมูลได้เป็นอย่างมากและได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องสู ง
ทาให้สามารถประมวลผลและจัดทาข้อมูล ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
1) องค์ประกอบของการสารวจข้อมูลระยะไกล มี 3 ประการคือ
1.1) พลังงานที่สะท้อนหรือแผ่ออกจากวัตถุ การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นการ
สะท้อนหรือการแผ่รังสีจากวัตถุซึ่งเป็นแหล่งพลังงานปกติของข้อมูลการสารวจข้อมูลระยะไกล
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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) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสารวจระยะไกล คือการแปล (Interpretation)
ซึ่งสามารถทาได้โดยการแปลภาพถ่ายด้วยสายตา และการวิเคราะห์แปลความภาพถ่ายด้วยคอมพิวเตอร์
ซึ่ง ในที่นี้จ ะกล่า วถึง เฉพาะกระบวนการแปลภาพถ่า ยทางอากาศซึ่ง เป็น การสกัด ข้อ มูล ด้า นคุณ ภาพ
(Qualitative information) ของวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏบนภาพ เช่น รูปร่าง ขนาด ตาแหน่ง
จานวน หรือการกระจายของวัตถุต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการอ่านแปลภาพถ่าย ทั้งนี้การอ่านแปล
ภาพถ่ายไม่ได้ อาศัย เฉพาะลัก ษณะที่ส ามารถมองเห็น ได้จ ากภาพถ่า ยเท่า นั้น ต้อ งใช้ การจินตนาการ
การคิด วิเคราะห์ และการคาดคะเนอย่างมีเหตุผ ล ซึ่งต้องใช้ความรู้ในวิช าการต่าง ๆ จากหลายสาขา
มาประยุกต์เพื่อให้เกิด มโนภาพ ในสิ่งที่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้บนภาพถ่ายโดยตรง ซึ่งอาจต้องใช้
การคาดคะเนลักษณะภายในและสมบัติอื่น ๆ จากสิ่งที่เรามองเห็นในภาพถ่าย นามาเป็นองค์ประกอบ
ในการพิจารณาด้วย ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการอ่านแปลภาพถ่ายอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดหรือ
เป็นส่วนใหญ่เท่านั้นการแปลภาพถ่าย จะมีลักษณะของการดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่แยกออกจากกันได้
หรือต้องทาร่วมกันทั้งหมด แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ
1.3.1) การจาแนก (Classification) คือ การระบุชนิด ประเภท ลักษณะต่าง ๆ
ของวัตถุ หรือสภาพพื้นที่โดยขึ้นอยู่กับลักษณะที่เห็นในภาพ โดยกระทาได้ใน 3 ระดับ คือระดับการตรวจจับได้
(Detection) ว่ามีหรือไม่มีลักษณะที่ต้องการจาแนกในภาพ ระดับการจดจาได้ (Recognition) คือสามารถ
จัดประเภทหรือแยกประเภทของวัตถุตา่ ง ๆ ที่ปรากฏในภาพได้ และระดับการบ่งชี้เฉพาะ (Identification)
คือการระบุชี้ชัด วัตถุชนิดต่าง ๆ ให้อยู่ในประเภทที่เฉพาะเจาะจง ชนิดหรือประเภทของวัตถุที่ปรากฏ
ในภาพได้อย่างมั่นใจ
1.3.2) การแจกแจงรายละเอียดและจานวน (Enumeration) คือการนับ
รายการวัตถุต่าง ๆ ที่เห็นในภาพว่ามีจานวนเท่าใด และสามารถอธิบายลักษณะที่เห็นได้อย่างละเอียด
เช่นมีบ้าน 10 หลังอยู่ติดกันเป็นแนวยาวหรือเป็นกลุ่มบ้าน
1.3.3) การวัด (Measure) คือ การวัดระยะทาง ความยาว ความกว้าง ความสูง
เนื้อที่และปริมาตร จากภาพถ่าย หรืออาจหมายถึงการประเมินปริมาณความเข้มของแสงและความสว่าง
ของภาพ (Photometry)
1.3.4) การกาหนดขอบเขต (Delineation) คือการกาหนดขอบเขตลักษณะ
ที่แปลลงบนภาพโดยใช้ความแตกต่างขององค์ประกอบต่าง ๆ ของภาพเป็นตัวกาหนด ซึ่งการที่จะกาหนด
หรือขีดขอบเขตพื้นที่หรือขอบเขตของวัตถุที่เห็น ในภาพได้อย่างถูกต้องแม่นยาหรือมีความมั่นใจมากน้อย
เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญของผู้แปลภาพถ่าย โดยเฉพาะขอบเขตพื้นที่ที่ซับซ้อน
หรือขอบเขตของพื้นที่ไม่ชัดเจน
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2) คุณสมบัติของผู้แปลภาพถ่าย คือ ความรู้ ความสามารถและทักษะความชานาญ
ของผู้แปลภาพถ่าย ซึ่งมีความสาคัญเป็นอย่างมาก โดยผู้แปลภาพในสาขาใดหรือในด้านใด จาเป็นต้องมี
พื้น ฐาน ความรู้ ในวิช าการสาขานั้ นอย่างเพียงพอและต้องมีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อช่ว ยในการ
วิเคราะห์ หรืออ่านแปลภาพถ่ายเช่น ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ การเกษตร ธรณีวิทยา ป่าไม้และพืชพรรณ
เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น โดยผู้แปลภาพถ่ายที่ดีควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1) ความรู้ภูมิหลัง (Background Knowledge) เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ ผู้แปล
ภาพถ่ายสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ในงานเฉพาะด้านที่มีอยู่นามาใช้ต่อยอดหรือเพิ่มพูนทักษะใน
การแปลภาพได้รวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยามากยิ่งขึ้นเช่นผู้ที่มีความเรื่องป่าไม้ ก็จะสามารถแปล
ภาพถ่ายเกี่ยวกับป่าไม้และพืชพรรณได้ดีกว่าผู้ที่มาจากสาขาอื่น
2.2) ความสามารถทางสายตา (Visual Acuity) เป็นคุณสมบัติที่สาคัญอย่างหนึ่งของ
ผู้แปล ต้องไม่เป็นผู้พิการทางสายตา เช่น ตาบอด ตาบอดสี เนื่องจากการแปลตีความจาเป็นต้องอาศัย
ความสามารถทางด้านสายตาเป็นองค์ประกอบ เพราะต้องพิจารณารายละเอียดที่ปรากฏในภาพ ลักษณะ
ของเนื้อภาพ (Texture) ความเข้ม (Tone) สี (Color) ดังนั้นผู้ที่มีสายตาปกติย่อมสามารถจาแนกพื้นที่
ได้ดีกว่าผู้ที่สายตาผิดปกติ
2.3) ความสามารถของจิตใจ (Mental Acuity) มีความสัมพันธ์กับภูมิหลังและ
ประสบการณ์ มีความละเอียดรอบคอบ ชอบสังเกต จะสามารถแปลภาพถ่ายได้เป็นอย่างดี
2.4) ประสบการณ์ (Experience) ผู้ แ ปลภาพถ่ ายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกั บ
ลักษณะสภาพแวดล้อมหรือลักษณะภูมิประเทศ ในพื้นที่หรือบริเวณที่ ทาการแปลตีความจะช่วยให้สามารถ
แปลภาพถ่ายและวินิจฉัยสิ่งที่ปรากฏในภาพได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อน
3) องค์ ป ระกอบพื้ น ฐานของวัต ถุ เป็ น สิ่ ง ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ แ ปลภาพด้ ว ยสายตาสามารถ
วิเคราะห์ระบุชี้ชัดสิ่งที่ปรากฏบนภาพถ่ายได้อย่างถูกต้องแม่นยาและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากผู้แปล
ภาพถ่ายจะต้องมีความรู้หรือความคุ้นเคยประจาถิ่น ของแต่ละพื้นที่และภูมิประเทศนั้นๆ เพื่อทาให้สามารถ
ตีความจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องอาศัยหลักการที่ใช้ในการจดจาวัตถุต่างๆ ในภาพวัตถุ
ซึง่ ทาให้ผู้แปลสามารถจาแนกรายละเอียดที่ปรากฏในภาพได้ในเบื้องต้นจากลักษณะต่างๆ ของวัตถุที่ถูกบันทึก
ในภาพ องค์ประกอบพื้นฐานของวัตถุหรือสิ่งที่ปรากฏบนภาพถ่ายที่ผู้แปลภาพถ่ายจาเป็นต้องใช้ในการจาแนก
และระบุชี้ชัดวัตถุหรือสิ่งที่ปรากฏบนภาพ ได้แก่
3.1) รูปร่าง (Shape) คือสิ่งที่เรามองเห็นวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในภาพถ่าย
ซึ่งวัตถุ ห รื อสิ่ ง เหล่ า นั้ น จะมี รู ป ร่ า งหรือ เอกลั ก ษณ์เฉพาะที่บ่ งบอกถึ งตัว ตนที่ผู้ แปลจะสามารถจาแนก
แยกแยะวัตถุต่างๆ ที่ปรากฏในภาพได้ เช่นลักษณะของแม่น้า และแหล่งน้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
จะมีรูปร่างแตกต่างจากแม่น้าหรือแหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

9

3.2) ขนาด (Size) คือภาพของวัตถุที่ปรากฏในภาพจะปรากฏในลักษณะด้านความยาว
ความกว้าง ความสูง และเนื้อที่ซึ่งจะเป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กับระดับความสูงของการบันทึกภาพและมาตราส่วน
ของภาพ โดยวัตถุต่างชนิดกัน ย่อมมีขนาดความกว้างความยาวที่แตกต่างกันจนสามารถแยกประเภท
ออกจากกันได้ เช่นบ้านพักอาศัย ควรมีขนาดความกว้าง ความยาวและเนื้อที่น้อยกว่าโรงงานอุตสาหกรรม
3.3) เงา (Shadow) การเกิดเงาเป็นปรากฏการณ์ที่สัมพันธ์กับมุมของดวงอาทิตย์
ที่ทาให้พื้นผิวของวัตถุได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์น้อยมากหรือถูกบดบังจนไม่ได้รับแสงเลย ลักษณะ
ภูมิป ระเทศที่มีค วามสูง แตกต่า งกัน มากมัก จะก่อ ให้เ กิด เป็น เงาส่ว นมืด เน้น ให้เ ห็น ความสูง ต่า งของ
ภูมิประเทศในภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีประโยชน์สาหรับการศึกษาด้านธรณีสัณฐานเช่น ภูเขา หน้าผาชัน
อาคารสูง เสาไฟฟ้า ประภาคาร ฯลฯ
3.4) สี หรือ โทนสี (Color or tone) หมายถึง สีหรือระดับความเข้มของสีเทา
ของจุดภาพ ซึ่งมีตั้งแต่ระดับของสีเทาจากจางสุดไปถึงเข้มสุด (Shade of grey) ระดับของโทนสีจะสัมพันธ์
กับปริมาณของแสงที่สะท้อนจากวัตถุ วัตถุที่สะท้อนแสงอาทิตย์กลับไปสู่กล้องมาก จะทาให้จุดภาพของวัตถุ
นั้นมีสีจาง เช่น ถนนคอนกรีต ลานตากข้าว สาหรับวัตถุที่สะท้อนแสงได้น้อย ดูดแสงมากจะทาให้เห็นเป็นสีทึบ
หรือมืด เช่น น้าซึ่งดูดกลืนแสงที่ตกกระทบเกือบทั้งหมดภาพที่ปรากฏจะเป็นสีดา ดินที่มีความชื้นสูง โทนสี
ของภาพมีส่วนช่วยในการแปลภาพถ่ายได้มาก โทนสีแตกต่างกัน อาจจะหมายถึงลักษณะของดิน หรือ
พืช พรรณที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นผลของสภาพทางธรณีที่ต่างกัน มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อโทนสีของ
ภาพถ่าย การตัดกันของโทนสี (Contrast) ระหว่างวัตถุ ซึ่งทาให้สามารถสังเกตความแตกต่างกันของ
สภาพของวัตถุที่แตกต่างกันหรือเหมือนกัน
3.5) เนื้อภาพ (Texture) หรือความหยาบละเอียดของภาพ (Texture) ซึ่งเป็น
ความแตกต่างของลักษณะของพื้นผิว ได้แก่พื้นผิวราบเรียบ (Smooth) ขรุขระ (Rough) รวมทั้งความสม่าเสมอ
ที่ปรากฏอยู่ในความราบเรียบและขรุขระนั้น ๆ โดยลักษณะดังกล่าวนี้ช่วยในการแยกแยะพื้นผิวหรือวัตถุที่มี
ระดับความเข้มหรือสีเหมือนกัน แต่มีความหยาบละเอียดต่างกันได้
3.6) การจัดเรียงตัว (Pattern) เป็นลักษณะหรือรูปแบบของจัดเรียงตัวของวัตถุ
หรื อ สิ่ งที่ ป รากฏบนภาพที่ช่ว ยให้ ผู้ แ ปลภาพสามารถจาแนกประเภทและระบุชี้ ชัด ได้อ ย่างมั่น ใจ เช่ น
รูปแบบการจัดเรียงตัวของทรงพุ่มไม้ของสวนผลไม้ที่มีความเป็นระเบียบซึ่งจะแตกต่างจากรูปแบบ ต้นไม้
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นป่าละเมาะ ป่าแดง-ป่าโคก เป็นต้น
3.7) ทาเล ที่ตั้ง (Site or location) ของวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ เป็นข้อมูลที่สาคัญ
ประการหนึ่งที่ผู้แปลภาพถ่ายจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าในในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้สามารถแปล
ภาพถ่ายได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ลดปริมาณงานในการออกภาคสนามได้เป็นอย่างดี
เช่น นาขั้นบันได ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือ นาเกลือ จะอยู่บริเวณพื้นที่ชายทะเลภาคกลาง
ภาคตะวันออก และภาคใต้ เป็นต้น
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3.8) ข้อมูลสภาพแวดล้อม (Association) คือสภาพภูมิประเทศหรือลักษณะของ
พื้นที่ที่ใกล้เคียง ซึ่งใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจระบุชี้ชัด ได้ว่าวัตถุหรือสิ่งที่ปรากฏบนภาพ
เป็นชนิดใดหรือพื้นที่ประเภทใดเช่น บริเวณ โรงเก็บผลผลิตและลานตากมันจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีการ
ทาไร่มันสาปะหลังเป็นจานวนมาก ในขณะที่โรงสีข้าว จะอยู่บริเวณพื้นที่นาข้าว เป็นต้น
2.1.3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) เป็นกระบวนการ
ทางเทคนิคหรือวิชาการสมัยใหม่ที่นาคอมพิวเตอร์มาใช้รวบรวม จัดเก็บ และการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่
ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อจัดทาระบบฐานข้อมูลทางด้านทรัพยากร (Resource Mapping) เพื่อการ
วางแผนการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐ เอกชน และประชาชน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงพื้นที่ (Spatial Data) โดยนาข้อมูลในรูปแบบหรือลักษณะต่าง ๆของพื้นที่ศึกษาจัดทาให้อยู่ในรูปแบบ
ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและกัน ตามชนิดและรายละเอียดของข้อมูลนั้นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ตามต้องการ สามารถนาเสนอในรูปแบบของแผนที่และรายงาน เป็นระบบที่มีศักยภาพในการจัดเก็บ การจัดทา
การจั ดการ การวิเคราะห์ และการนาเสนอผลงานได้อย่างมี ประสิ ทธิภ าพ (สุเพชร จิรขจรกุล, 2552)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นระบบที่สามารถนาเอาข้อมูลมารวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
สามารถเรียกใช้งานสืบค้นข้อมูล และปรับปรุง แก้ไขข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สาหรับใช้เป็น สารสนเทศ
เพื่ อสนั บสนุ นการตั ดสิ นใจวางแผนในด้ านต่ างๆ ได้ แก่ การจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม
การเกษตรและการประเมินผลผลิตทางการเกษตร การจัดการทางด้านผังเมืองและชุมชน การป้องกัน
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ , 2552)
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาถึงลักษณะข้อมูล โครงสร้างข้อมูล เทคนิควิธีการนาเข้าข้อมูล (Data Input)
รวมถึ ง การแก้ ไ ข และการปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น ปัจ จุ บั น การออกแบบฐานข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ การสร้ า ง
พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) การตีความหมาย
จากผลการวิเคราะห์ และการแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ
การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีความแตกต่างจากการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ
เนื่องจากข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่นามาวิเคราะห์นั้นประกอบด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย
โดยสามารถนาข้อมูลทั้งสองประเภทมาวิเคราะห์ร่วมกันในคราวเดียวกัน ผลลัพธ์ที่ได้จะประกอบด้วยข้อมูล
ทั้ง สองประเภท โดยในการดาเนิน การในครั้ง นี้ไ ด้นาเทคนิค วิธ ี ก ารวิเ คราะห์แ บบการซ้อ นทับ ข้อ มูล
(Overlay analysis) ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยมากกว่า 1 ปัจจัย
โดยเป็นการกระทากับข้อมูลตั้งแต่ 2 ชั้นข้อมูลขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่ได้จากการวิเคราะห์ซึ่งอาจจะเป็นแบบ
คณิต ศาสตร์ห รือ ตรรกศาสตร์เ พื่อ ได้ม าซึ่ง ผลลัพ ธ์ที่ต้องการบนพื้น ที่ใ ดพื้ น ที่ห นึ่ง ของแต่ล ะชั้น ข้อ มูล
ซึ่งจะต้องมีระบบพิกัดที่ตรงกันโดยผลลัพธ์ที่ได้คือชั้นข้อมูลใหม่ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ สาหรับวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับชั้นข้อมูลที่นามาใช้ในการดาเนินงาน ได้แก่
1) การวิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์โ ดยเทคนิคการซ้อนทับข้อมูล เชิงเส้ น
(Vector overlay) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) และข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute data)
ของชั้นข้อมูล (Layer) 2 ชั้นข้อมูล เข้าด้วยกัน ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นชั้นข้อมูลใหม่ที่ มีรูปลักษณ์ (feature)
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ของชั้นข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปในเชิงพื้นที่ โดยมีข้อมูลเชิงบรรยายใหม่เกิดขึ้น โดยการซ้อนทับข้อมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์นั้นจะใช้กระบวนการทางเลขคณิต เช่น การบวก, ลบ, คูณ, หาร หรือตรรกศาสตร์
ทั้งนี้ เทคนิคการซ้อนทับข้อมูลเชิงเส้น สามารถแบ่งประเภทตามลักษณะหรือรูปลักษณ์ของข้อมูล เป็น
3 ประเภทคือ ประเภท Point-in-Polygon เป็นกระบวนการคัดเลือกจุดที่อยู่ภายในรูปปิดที่ต้องการค้นหา
ประเภท Line-in -Polygon เป็นกระบวนการคัดเลือกเส้นที่อยู่ในหรือลากผ่านรูปปิดที่ต้องการค้นหา และ
ประเภท Polygon-on-Polygon เป็นกระบวนการซ้อนทับชั้นข้อมูลรูปปิด 2 ชั้นข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้คือรูปปิด
ที่มีขนาด รูปร่างหรือขอบเขตใหม่และข้อมูลเชิงบรรยาย ซึ่งจะใช้คาสั่งในการซ้อนทับข้อมูล ดังนี้
1.1) ยูเนียน (Union) เป็นกรรมวิธีการรวมชั้นข้อมูล (layer) ตั้งแต่สองชั้นข้อมูลขึ้นไป
ผลลัพธ์ที่ได้จะรวมคุณลักษณะทั้งหมดของชั้นข้อมูลที่นาเข้าไว้ด้วยกันและทาการสร้างชั้นข้อมูลขึ้นมาใหม่
ซึ่งการซ้อนทับแบบยูเนียนจะใช้กับชั้นข้อมูลที่เป็นขอบเขตพื้นที่เป็นรูปปิด (Polygon) เท่านั้น
1.2) อินเตอร์เซกชัน (Intersection) เป็นกระบวนการเลือกเฉพาะข้อมูล ที่อยู่ภ ายใน
ขอบเขตพื้นที่เป็นรูปปิด (Polygon) ตั้งแต่สองชั้นข้อมูลขึ้นไป ผลลัพธ์ที่ได้จะเกิดชั้นข้อมูลใหม่เฉพาะส่วนที่
ซ้อนทับกันของชั้นข้อมูลทั้งหมดที่นาเข้าเท่านั้น
1.3) ไอเด็นทิตี้ (Identity) เป็นวิธีการซ้อนทับที่คงรักษาคุณลักษณะของชั้นข้อมูลนาเข้าไว้
โดยจะดึงเอาเอกลักษณ์ของชั้นข้อมูลที่นามาซ้อนทับในบริเวณเดียวกันกับชั้นข้อมูลนาเข้ามาแสดงในชั้นข้อมูล
ผลลัพธ์ด้วย ดังนั้นการเลือกลาดับข้อมูลนาเข้าและข้อมูลที่นามาซ้อนทับจึงมีความสาคัญมาก เนื่องจาก
จะให้ผลลัพธ์ของชั้นข้อมูลใหม่ที่แตกต่างกัน
1.4) อีราสซี่ (Erase) เป็นกรรมวิธีการปรับแปลงข้อมูลโดยการลบหรือตัดบางส่วนของ
ชั้นข้อมูล (layer) โดยอาศัยชั้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบการลบหรือตัดข้อมูลออกและทาการสร้างชั้นข้อมูล
ขึ้นมาใหม่ เฉพาะบริเวณที่อยู่นอกกรอบ วิธีนี้ใช้ได้กับชั้นข้อมูลประเภท จุด เส้น และพื้นที่รูปปิด
1.5) คลิป (Clip) เป็นกรรมวิธีการปรับแปลงข้อมูล โดยการตัดบางส่ว นของชั้นข้อมูล
(layer) โดยการซ้อนทับข้อมูลตั้งแต่สองชั้นข้อมูล ซึ่งจะทาการสร้างชั้นข้อมูลขึ้นมาใหม่ แสดงเฉพาะข้อมูล
ที่อยู่ภายในขอบเขตของชั้นข้อมูลที่ต้องการ วิธีนี้ใช้ได้กับชั้นข้อมูลประเภท จุด เส้น และพื้นที่รูปปิด
1.6) อีลิมิเนต (Eliminate) เป็นกรรมวิธีการปรับแปลงข้อมูลโดยการกาจัดรูปปิดขนาดเล็ก
(Polygon or Slivers) ที่เกิดจากการซ้อนทับชั้นข้อมูลประเภทโพลีกอน 2 ชั้นข้อมูลตามเงื่อนไขที่กาหนด
โดยการเรียกค้น (Query) หรือเลือกโดยตรง และรวมโพลีกอนที่เลือกรวมเข้ากับโพลีกอนข้างเคียง หรือโพลีกอน
ที่อยู่ใกล้เคียงภายในระยะ (snap tolerance) ที่กาหนดไว้
1.7) สปลิท (Split) เป็นวิธีการปรับแปลงข้อมูลโดยการแยกชิ้นส่วนข้อมูลตั้งแต่ 2 ชั้นข้อมูล
โดยใช้ขอบเขตชั้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นเงื่อนไขในการแยกชิ้นส่วน
1.8) ดิสโซลฟ์ (Dissolve) เป็นกรรมวิธีการปรับแปลงข้อมูลโดยการหลอมรวมกลุ่มข้อมูล
โพลีกอนที่มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ ( Attribute) เหมือนกันและอยู่ชิดติดกันเข้าด้วยกัน เพื่อลดความซ้าซ้อน
ของชั้นข้อมูลให้น้อยลง
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1.9) รีคลาสสิฟาย (Reclassify) เป็นกระบวนการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ ซึ่งมีลักษณะเดียวกัน
ให้อยู่เป็นกลุ่มเดียวกัน ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
1.10) เมอร์ช (Merge) เป็นการรวมชั้นข้อมูลเวคเตอร์ (Vector) ตั้งแต่สองชั้นข้อมูลหรือ
เป็นการเชื่อมต่อแผนที่ที่มีพิกัดภูมิศาสตร์เดียวกันและมีพื้นที่ติดกันเข้าเป็นผืนเดียวกัน
2) การวิเคราะห์ข้อมูลราสเตอร์ (Raster Analyze) หรืออาจเรียกว่าข้อมูลกริด (Grid) สามารถ
ทาการวิเคราะห์ ข้อมูลได้ตั้งแต่ 1 ชั้นข้อมูลขึ้นไป โดยข้อมูลราสเตอร์ที่นามาวิเคราะห์จะต้องอ้างอิงระบบ
พิกัดเดียวกัน มีขนาดจุดภาพที่เท่ากัน จึงจะให้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องเหมาะสม ในกรณีที่มีขนาดจุดภาพ
(Pixel size) ไม่เท่ากัน จะต้องทาให้มีขนาดจุดภาพเท่ากันทุกชั้นข้อมูลก่อน โดยให้เลือกใช้ขนาดจุ ดภาพ
หยาบที่สุดของชั้นข้อมูลที่นามาวิเคราะห์เป็นหลัก และเซลล์ทุกเซลล์ของข้อมูลราสเตอร์ที่นามาวิเคราะห์
จะต้องมีค่าประจาเซลล์หรือมีข้อมูลเชิงอธิบายกากับ สาหรับการซ้อนทับชั้นข้อมูลประเภทราสเตอร์นั้น
ค่าของจุดภาพหรือตารางกริดของแต่ละชั้นข้อมูล จะถูกหลอมรวมเข้าด้ วยกันโดยอาศัยตัวดาเนินการแบบ
เลขคณิต เทคนิคการซ้อนทับข้อมูลราสเตอร์มีหลายวิธี เช่น แบบ local operation, neighborhood
operation, zonal operation, distance measurement operation, spatial autocorrelation ฯลฯ
กล่าวโดยสรุป ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือกระบวนการทางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ในการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) ข้อมูลอยู่ในรูปของตารางข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute data)
หรือฐานข้อมูล (Database) ที่มีส่วนสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันโดยรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้น
สามารถนามาวิเคราะห์และแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามต้องการทั้งในส่วนของความสัมพันธ์เชิงพื้นที่
และเชิงเวลาเช่น การขยายตัวของเมือง การโยกย้ายถิ่นฐาน การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ การเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีการพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากในปัจจุบัน หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนนาไปใช้และประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นระบบที่มี
ศักยภาพในการเก็บรวบรวม การจัด ทาข้อมูล วิเคราะห์และแสดงผลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถนาไปใช้เพื่อการวางแผน และการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.2 การหาค่าความลาดชันของพื้นที่
ในทางคณิตศาสตร์ ความชัน (slope gradient) หรือความลาดชัน หมายถึง อัตราของ "การ
ยก" (Rise) หารด้วย "การเคลื่อนที่" (Run) ระหว่างจุดสองจุดบนเส้นตรงเดียวกัน (Slope = Rise/Run)
หรืออัตราส่วนของค่าความสูงที่เปลี่ยนแปลงต่อระยะทางตามแนวนอนหรือแนวราบระหว่างสองจุดใดๆ
บนเส้นตรง โดยกาหนดให้สองจุดนั้นเป็น (x1,y1) และ (x2,y2) บนเส้นตรง ดังนั้นความชัน (m) ของเส้นตรง
เป็นไปตามสมการ m = (y2-y1) /(x2-x1)
สาหรับความหมายของความลาดชัน ที่ใช้งานในด้านสาขาภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา
และงานสารวจภูมิประเทศในงานด้านต่างๆ นั้น หมายถึง อัตราส่วนความสูงที่เปลี่ยนแปลงต่อระยะทาง
ตามแนวนอนระหว่างสองจุดใด ๆ ในแนวเส้นตรงเดียวกัน มีลักษณะของพื้นที่ที่มีระดับผิวหน้าดิน หรือหิน
ที่ไม่ราบเรียบเสมอกันทุกด้าน หากแต่มีการลาดเทจากขอบของพื้นที่ด้านที่สูงกว่าเอียงลาดไปหาขอบพื้นที่
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อีกด้านหนึ่งที่ต่ากว่า โดยมีค่าความลาดชันเป็นสิ่งบ่งบอกให้ทราบถึงความมากน้อยของการเอียงลาดพื้นที่
ค่าความลาดชันที่ได้นั้นจะเป็นค่าสัดส่วนของความยาวด้านระหว่างด้านตรงข้ามมุมฉากและด้านที่เป็นฐาน
ของสามเหลี่ยมมุมฉาก ดังนั้นการหาค่าความลาดชันของพื้นที่ คือการคานวณหาสัดส่วนหรืออัตราส่วนของ
ค่าความต่างของระดับความสูงระหว่างจุด สองจุดหรือระยะทางในแนวดิ่ง (Vertical distance) หารด้วย
ระยะทางในแนวราบ (Horizontal distance) ระหว่างจุดสองจุดที่ต้องการพิจารณา ซึ่งค่าความลาดชัน
จะมีหน่วยวัดเป็นองศา (Degree) ในลักษณะของมุมก้ม (angle of depression) หรือมุมเงย (angle of
elevation) หรือมีหน่วยวัดเป็น “เปอร์เซ็นต์” ซึ่งโดยทั่วไปจะกาหนดให้ระยะทางในแนวราบมีค่าเท่ากับ
100 หน่วย ค่าความลาดของของพื้นที่จะมี หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ เช่นพื้นที่มีความลาดชัน 35 เปอร์เซ็นต์
จะมีระยะทางในแนวราบเท่ากับ 100 เมตร และระยะทางในแนวดิ่งเท่ากับ 35 เมตร ดังภาพที่ 2-1

ภาพที่ 2-1 แสดงการคานวณค่าความลาดชันของพื้นที่มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์
การคานวณหาค่าความลาดชันของพื้นที่สามารถกระทาได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และ
ความต้องการใช้งาน ขนาดของพื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ เครื่องมือและบุคลากร ตลอดจนข้อจากัด
ในการเข้าถึงพื้นที่ สาหรับวิธีการหาค่าความลาดชันของพื้นที่ ซึ่ง กรมพัฒนาที่ดินใช้งานในปัจจุบัน ได้แก่
2.2.1 การสารวจรังวัดในภูมิประเทศ เป็นวิธีการหาค่าความลาดชันของพื้นที่ที่มีความถูกต้อง
และแม่นยามากที่สุด โดยใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการสารวจรังวัด เช่นการรังวัดเพื่อหาค่าความสูงต่าง
ของพื้นที่และค่าความชันโดยวิธีการทาระดับตรีโกณมิติด้วยกล้องธีโอโดไลท์ (Theodolite) หรือกล้องวัดมุม
กล้องประมวลผลรวม (Total station) โดยการรังวัดมุมดิ่ง (Vertical Angle) และระยะทางระหว่างจุดหรือ
ตาแหน่งที่ต้องการทราบค่าความลาดชันของพื้นที่ซึ่งระยะทางที่วัดได้ จะเป็นระยะลาด (Slope Distance)
แล้วนาผลที่ได้มาคานวณหาค่าความลาดชันของพื้นที่โดยเฉลี่ย
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ตัวอย่างการหาค่าความลาดชันของพื้นที่โดยวิธีการสารวจรังวัดในภูมิประเทศ โดยนาเครื่อง
กล้องวัดมุมและระยะเช่น กล้องประมวลผลรวม นาไปทาการรังวัดมุมและระยะ ณ บริเวณที่ต้องการหาค่า
ความลาดชันของพื้นที่ ตามภาพที่ 3-6 โดยระยะที่รังวัดได้จะเป็นระยะลาด (Slope Distance) เช่นวัดระยะ
ในภูมิประเทศได้เท่ากับ 203.961 เมตร คิดเป็นระยะราบ (Horizontal Distance) ในภูมิประเทศเท่ากับ
200 เมตร วัดค่าและคานวณความสูงต่างระหว่างจุดตั้งกล้องกับจุดตั้งเป้าหมายเล็งได้เท่ากับ 40 เมตร ดังนั้น
ค่าความลาดชันเฉลี่ยของพื้นที่จากจุด A ถึง จุด B คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ได้ดังนี้
ค่าความต่างระดับความสูงของจุดทั้งสอง X 100
ระยะทางราบระหว่างจุดทั้งสอง
40
= 200 X 100
ความลาดชันของพื้นที่ = 20 เปอร์เซ็นต์
ความลาดชันของพื้นที่ =

ภาพที่ 2-2 การหาค่าความลาดชันของพื้นที่โดยวิธีการสารวจรังวัดในภูมิประเทศ
การคานวณหาค่าความลาดชันโดยการรังวัดในภูมิประเทศนั้น เป็นวิธีการที่นิยมนามาใช้งาน
กับบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆที่ต้องการความถูกต้องสูง เช่นการสารวจ ออกแบบ
และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเช่น ถนน อุโมงค์ ระบบชลประทาน อ่างเก็บน้า เขื่อน ฝาย คันดิน การตัด
หรือถมดิน งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้า ฯลฯ ทั้งนี้ค่าความลาดชันของพื้นที่จะมีความถูกต้องมากน้อย
เพีย งใดนั้นขึ้น อยู่กับ มาตรฐานความถูกต้องของ เครื่องมือ เทคนิควิธีการสารวจรังวัดและการคานวณ
โดยการหาค่าความลาดชันด้วยวิธีนี้ จาเป็นต้องใช้งบประมาณ ระยะเวลาค่อนข้างสูงและเจ้าหน้าที่ที่มี
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ทักษะความช านาญด้านการส ารวจรัง วัดเป็น อย่ างดี นอกจากนี้ อาจมี ข้อ จากัด ในการเข้ าถึ งพื้ นที่ ของ
เจ้าหน้าทีท่ างด้านกฎหมายและสภาพภูมิประเทศที่เป็นอุปสรรคบางฤดูกาลอีกด้วย
2.2.2 การรังวัดจากแผนที่และเส้นชั้นความสูง โดยการวัดระยะทางระหว่างตาแหน่งหรือจุด
ที่ต้องการหาค่าความลาดชันบนแผนที่โ ดยระยะทางที่วัดได้เป็นระยะบนแผนที่ต้องนาไปเทียบอัตราส่วน
ตามมาตราส่วนของแผนที่นั้น เพื่อแปลงให้เป็นระยะทางราบ (Horizontal Distance) ในภูมิประเทศ
สาหรับค่าความสูงต่างระหว่างจุดที่พิจารณานั้น สามารถคานวณได้จากเส้นชั้นความสูงที่ปรากฏบนแผนที่
จากนั้นจึงนาผลที่ได้มาคานวณหาค่าความลาดชันเฉลี่ยของพื้นที่
ตัวอย่างการหาค่าความลาดชันของพื้นที่จากจุด 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) ดังนั้นค่าความลาดชันเฉลี่ยของพื้นที่จากจุด A ถึง จุด B คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ ได้ดังนี้
ค่าความต่างของระดับความสูงของจุด A กับจุด B X 100
ระยะทางราบระหว่างจุด A กับจุด B
40 X 100
= 200
ความลาดชันของพื้นที่ = 20 เปอร์เซ็นต์

ความลาดชัน (Slope) =

ภาพที่ 2-3 การคานวณค่าความลาดชันของพื้นที่โดยวิธีการรังวัดจากแผนที่และเส้นชั้นความสูง
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การคานวณหาค่าความลาดชันโดยการรังวัดจากแผนที่และเส้นชั้นความสูงนั้น เป็นวิธีการที่นิยม
นามาใช้งานกับบริเวณพื้นที่ขนาดเล็กเฉพาะแห่งหรือเป็นรายแปลง เนื่องจากใช้เวลาในการดาเนินการ
ค่อนข้างมาก ประกอบกับผู้ดาเนินการต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ในด้าน การอ่าน
และการใช้แผนที่ โดยจะต้องมีความละเอียดรอบคอบในการรังวัดและการคานวณค่าความลาดชันจาก
ข้อมูลบนแผนที่เป็น อย่างดี ดังนั้น ค่าความถูกต้องของความลาดชันของพื้นที่ที่ได้จากวิธีนี้จึงขึ้นอยู่กับ
ความละเอียดถูกต้องของแผนที่ที่นามาใช้ในการคานวณหาค่าความลาดชัน และทักษะ ความชานาญและ
ความละเอียดรอบคอบผู้ดาเนินการ
2.2.3 การวิเคราะห์ความลาดชันจากข้อมูลความสูงภูมิประเทศด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
เป็ น วิธีการหาค่าความลาดชัน ของพื้นที่ได้ทั้งในพื้นที่ขนาดเล็ กเช่น แปลงที่ดิน พื้นที่ดาเนินโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ หรือพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น พื้นที่จังหวัด ลุ่มน้า ประเทศ หรือทั้งโลก ซึ่งสามารถดาเนินการ
โดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยการรวบรวมข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขในรูปแบบต่าง ๆ
นามาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และจาแนกชั้นความลาดชันของพื้นที่ด้ว ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
โดยปัจจุบันวิธีการดังกล่าวถูกนาไปใช้งานอย่างแพร่หลายเนื่องจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทั้งในส่วนของ
ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ แอพพลิเคชั่น มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการใช้งาน
ของผู้ใช้งานในด้านต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะข้อมูลความสูงภูมิประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลหลักที่สาคัญ
ในการวิเคราะห์และจาแนกชั้นความลาดชัน จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้เลือกใช้งานเป็นจานวนมาก

ภาพที่ 2-4 ผังภาพขั้นตอนการวิเคราะห์ความลาดชันของพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
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ภาพที่ 2-5 การหาค่าความลาดชันของพื้นที่โดยการวิเคราะห์ความลาดชันจากข้อมูลความสูงภูมิประเทศ
ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
2.3 การจาแนกความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน โดยสานักสารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ได้กาหนดหลักเกณฑ์การจาแนก
ความลาดชันและมีการปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ แนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และจัดการดินโดยแบ่งออกได้ 8 ชั้น ดังตารางที่ 2-1
ตารางที่ 2-1 การจัดชั้นความลาดชันของพื้นที่ในประเทศไทย
สัญลักษณ์ ร้อยละของ
ความลาดชันเชิงซ้อน
ความลาดชันเชิงเดี่ยว
ความลาดชัน
(Complex slope)
(Simple slope)
A
0-2
ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ (level to
(level to nearly level)
nearly level)
B
2-5
ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย
ลาดชันเล็กน้อยมาก
(gently undulating)
(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
สูงชันมากที่สุด (extremely steep)
(extremely steep)
ที่มา : คู่มือการเขียนหน่วยแผนที่ดิน (สานักสารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน 2547)
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จากการศึกษาคู่มือการเขียนหน่วยแผนที่ดินของสานักสารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
ซึ่ง จัด ทาขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2547 พบว่ามีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจาแนกและจัดชันความลาดชัน
ของคู่มือการสารวจและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้าในเขตพัฒนาที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 255 5)
ซึ่งกาหนดให้จัดทาแผนที่แสงความลาดชันของพื้นที่ดาเนินการ มาตราส่วน 1:4,000 โดยการวิเคราะห์
และจาแนกความลาดชันของพื้นที่จากข้อมูลแบบจาลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) มาตราส่วน 1:4,000
ด้ว ยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ แล้ว จึง นาข้อ มูล ดังกล่าวมาจัดชั้นความลาดชันเป็น 7 ชั้น ได้แ ก่
ชั้นความลาดชัน A มีค่าความลาดชันของพื้นที่ 0-2 เปอร์เซ็นต์ ชั้นความลาดชัน B มีค่าความลาดชันของพื้นที่
2-5 เปอร์เซ็นต์ ชั้นความลาดชัน C มีค่าความลาดชันของพื้นที่ 5-12 เปอร์เซ็นต์ ชั้นความลาดชัน D มีค่า
ความลาดชันของพื้นที่ 12-20 เปอร์เซ็นต์ ชั้นความลาดชัน E มีค่าความลาดชันของพื้นที่ 20-35 เปอร์เซ็นต์
ชั้นความลาดชัน F มีค่าความลาดชันของพื้นที่ 35-50 เปอร์เซ็นต์ และชั้นความลาดชัน G มีค่าความลาดชัน
ของพื้นที่มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
2.4 การวิเคราะห์และจัดทาข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2.4.1 การปรับปรุง แก้ไข แผนที่และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่นามาใช้การจัดทาแผนที่
แสดงความลาดชันของพื้นที่รายจังหวัด เป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ดาเนินการควรตรวจสอบ
ข้อมูลมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องสามารถนามาใช้งานได้หรือไม่ ซึ่งหากพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ
ข้อมูลไม่ครบถ้วนต้องดาเนินการปรับปรุง แก้ไข ให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนที่จะนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
ในขั้นตอนต่อไป โดยผู้ปฏิบัติงานจาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะความชานาญและสามารถจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยเทคนิควิธีการที่เกี่ยวข้องกับงาน GIS ในขั้นพื้นฐาน เช่นการรวมข้อมูล
(Merge) การตัดข้อมูล (Clip) การลบข้อมูล (Erase) ฯลฯ สาหรับปัญหาสาคัญที่พบในการดาเนินการ
ในครั้งนี้ คือ ข้อมูลแบบจาลองระดับสูงเชิงเลข และข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000
ข้อมูล บางระวางไม่ส มบูร ณ์ หรือไม่ถูกต้อง ทาให้ไม่ส ามารถนามาวิเ คราะห์และจาแนกความลาดชัน
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้ ซึ่งผู้ดาเนินการต้องตรวจสอบโดยละเอียดในทุกระวางก่อนนามาผ่าน
กระบวนการโมเสค (Mosaic) หรือเชื่อมต่อให้เป็นผืนเดียวกัน ซึ่งการตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลดังกล่าวนั้นมีขั้นตอนและวิธีการที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และปัญหาที่พบมีความแตกต่างกัน โดยต้อง
อาศัยความรู้และทักษะความชานาญของผู้ปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมโครงการในการตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นกรณี ๆ ไป
2.4.2 การจัดการโพลีกอนขนาดเล็กจานวนมากที่เกิดจากการแปลงข้อมูลราสเตอร์ (Raster)
เป็นข้อมูลเวคเตอร์ (Vector) ประเภทรูปปิด (Polygon) ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวจะได้ผลลัพธ์เป็นแฟ้มข้อมูล
ที่มีขนาดใหญ่มาก โดยจะมีจานวนของรูปปิดหรือโพลีกอนที่มีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันเป็นจานวนมาก
ปัญหาที่พบคือจะเกิดโพลีกอนหรือ รูปปิดขนาดเล็กเป็นจานวนมากกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็นส่วน
สาคัญที่ทาให้เกิดความยุ่ง ยากและเป็นอุป สรรคในการจัดการข้อมูล และการนาข้อ มูล ไปใช้ประโยชน์
ซึ่งผู้ดาเนินการจาเป็นต้องกาหนดขนาดเนื้อที่ของโพลีกอนที่มีขนาดเล็กที่สุดที่จะถูกขจัด โดยคาสั่ง อีลิมิเนท
(Eliminate) เพื่อการรวมโพลีกอนที่มีขนาดเล็กเหล่านั้นเข้ากับโพลีกอนขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกันหรือ โพลีกอน
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ข้างเคียง ภายในระยะห่างจากัดทีม่ ากที่สุด (snap tolerance) ที่กาหนดไว้ซึ่งผู้ดาเนินการได้ศึกษาแนวทาง
ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ของ Guidelines for surveying soil and land resources โดยนามาดัดแปลง
ใช้ในการกาหนดพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดของพื้นที่รูปปิดที่จะรวมเข้ากับรูปปิดใกล้เคียง ดังตารางที่ 2-2
ตารางที่ 2-2 คาแนะนาเกี่ยวกับการสารวจเชิงคุณภาพของที่ดินในภูมิประเทศบนแผนที่มาตราส่วนต่างๆ
ตามแนวทางการสารวจทรัพยากรดินและที่ดิน
Area per observation
Recommended
Minimum
Cartographic
range
acceptable
scale
Upper Lower
2
Area (cm ) of published map per site
All scales
1
2
4
Units
(ha/site)
1: 10,000
1
2
4
1: 25,000
6.25
12.5
25
1: 50,000
25
50
100
Units
(km2/site)
1: 100,000
1
2
4
1: 250,000 6.25
12.5
25
1: 500,000
25
50
100

No. observations per unit area
Recommended
range
Minimum
acceptable
high
low
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 พื้นที่ขนาดเล็กที่สุดของพื้นที่รูปปิดที่สามารถแสดงบนแผนที่มาตราส่วน
1: 4,000 มีขนาดเท่ากับ 0.25 ตารางเซนติเมตร คิดเป็นเนื้อที่เท่ากับ 400 ตารางเมตร ดังนั้นในการวิเคราะห์
และจ าแนกชั้น ความลาดชัน ของพื้น ที่ในขั้นตอนของการแปลงชั้นข้อมูล ความลาดชันรูปแบบราสเตอร์
(Raster) เป็นข้อมูลเวกเตอร์ (Vector) ประเภทรูปปิด (Polygon)นั้น รูปปิดหรือโพลีกอนที่มีเนื้อที่น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 400 ตารางเมตร หรือ 100 ตารางวา จะถูกขจัดโดยการรวมเข้ากับโพลีกอนที่มีเนื้อที่มากกว่า
400 ตารางเมตรที่อยู่ใกล้เคียงภายในระยะห่างไม่เกินขีดจากัด ของระยะทางที่มากที่สุดตามที่กาหนดไว้
(snap tolerance = 0.001 m.)
2.4.3 การกาหนดระยะทางสาหรับการปรับเส้นขอบเขตของรูปปิดหรือโพลีกอนให้กลมกลืน
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ (Smoot Polygon) เป็นขั้นตอนที่ต้องดาเนินการภายหลัง จากการแปลงชั้นข้อมูล
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ความลาดชันรูปแบบราสเตอร์ (Raster) เป็นข้อมูลเวกเตอร์ (Vector) ประเภทรูปปิด (Polygon) ซึ่งจะ
พบว่าเส้ นขอบเขตของโพลีกอนจะมีลักษณะเป็น เหลี่ ยมเป็นมุม ไม่เป็นธรรมชาติ และไม่กลมกลื น หรือ
สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศทั่วไป ซึ่งผู้ดาเนินการต้องทาการปรับแต่ง เส้นขอบเขตโพลีกอนให้เรียบ
กลมกลืน (Smooth Polygon) โดยการลดจานวนจุด (vertex) ที่สร้างขึ้นถี่มากเกินไปที่เกิดขึ้นในขั้นตอน
ของการแปลงข้อมูลราสเตอร์ มาเป็นข้อมูลเวคเตอร์ เพื่อให้เส้นขอบเขตโพลีกอนดูเรียบขึ้น มีความต่อเนื่อง
และกลมกลืน โดยใช้ชุดคาสั่ง “Data Management Tools --> Generalization --> Smooth Polygon”
และกาหนดให้เลือกใช้อัลกอริทึมของการทาเส้นในเรียบขึ้น (Smoothing Algorithm) แบบ PAEK สาหรับ
การจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ ภายใต้โครงการนี้ กาหนดให้ใช้ระยะทางของย้ายส่วนที่ใช้
คานวณจุดใหม่ (Smoothing tolerance) เท่ากับ 15 เมตร เนื่องจากใช้เวลาในการประมวลผลข้อมูล น้อย
กว่าการกาหนดระยะ Smoothing tolerance เท่ากับ 5 เมตรและ 10 เมตร โดยผลลัพธ์ของเส้นขอบเขต
ของโพลีกอนที่สร้างใหม่มีรูปลักษณ์ของเส้นแตกต่างกับขอบเขตเดิมไม่มากนัก และมีความเรียบกลมกลืน
สอดคล้องกับขอบเขตของรูปปิดเดิมเป็นส่วนใหญ่เมื่อแสดงผลลัพธ์ขอบเขตรูปปิดใหม่ที่สร้างขึ้นบนแผนที่
มาตราส่วน 1:4,000 ดังภาพที่ 2-6

ภาพที่ 2-6

ผลลัพธ์ของเส้นขอบเขตของรูปปิดที่เกิดขึ้นจากการกาหนดระยะทางของการย้ายส่วนที่ใช้
คานวณจุดใหม่ (Smoothing tolerance) เท่ากับ 5 เมตร 10 เมตร 15 เมตร 20 เมตร
และ 25 เมตร
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2.4.4 การกาหนดขอบเขตของพื้นที่และจานวนเนื้อที่ของแต่ล ะจังหวัด ซึ่ง เป็นชั้น ข้อมูล
ที่จัดทาขึ้นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเภทข้อมูล เวคเตอร์ ในรูปแบบโพลีกอน (Polygon) โดย
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดทาชั้นข้อมูลดังกล่าวซึ่งจะมี
การปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องเป็นไปตามการประกาศหรือกาหนดเขตการปกครองตามแผนงานหรือ
โครงการต่าง ๆ จึงทาให้เขตการปกครองในบางจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ใน ขณะที่จานวนเนื้อที่
ของจังหวัดยังคงใช้ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปัญหาที่พบจานวนเนื้อที่ของจังหวัดที่ได้จากการ
คานวณด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะมีจานวนเนื้อที่ไม่เท่ากันในแต่ละครั้งที่มีการปรับปรุงชั้นข้อมูล
ซึง่ ไม่เท่ากับจานวนเนื้อทีข่ องจังหวัดที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงาน
ที่จัดทาแผนที่ในภาพรวมของจังหวัด เช่นแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน แผนที่ดิน ใช้วิธีการเทียบอัตราส่ว น
ค่าความต่างของจานวนเนื้อที่ที่ได้จาการคานวณด้วย GIS กับเนื้อทีต่ ามประกาศในราชกิจจานุเบกษา นามา
เฉลี่ยตามสัดส่วนเพื่อให้ได้เนื้อที่เท่ากับเนื้อที่รวมของจังหวัดตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะทาให้
เนื้อที่รวมของจังหวัดอาจมีจานวนมากกว่าหรือน้อยกว่าจานวนเนื้อที่ที่ได้จากการคานวณจากข้อมูลเชิงพื้นที่
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ดังนั้น ในการจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่รายจังหวัดภายใต้โครงการนี้ จะใช้เนื้อที่
ของข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ได้จากการคานวณด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง
ของกรมการปกครอง (ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 2556) เป็นข้อมูลอ้างอิงในการกาหนดขอบเขตของพื้นที่ของ
แต่ละจังหวัด ทั้งนี้หากผู้ใช้ข้อมูลต้องการเนื้อที่ของพื้นที่ที่มีความลาดชันในแต่ละระดับหรือเนื้อที่รวมของ
ทั้งจังหวัดตามที่จานวนเนื้อที่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็สามารถใช้วิธีการคานวณเทียบตามสัด ส่วน
ของเนื้อทีท่ ี่เกินหรือขาดไปแล้วนาไปคูณกับจานวนเนื้อที่ความลาดชันของพื้นที่ภายใต้โครงการนี้
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บทที่ 3
แผนที่ ข้อมูล ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่ใช้ดาเนินการ
3.1 แผนที่และข้อมูลที่นามาใช้วิเคราะห์และจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่
แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่นามาใช้วิเคราะห์และจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่
ของแต่ละจังหวัดนั้น เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียด คุณลักษณะ
ข้อดี ข้อด้อยและข้อจากัดของการนาไปใช้งานที่แตกต่างกัน ผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาและทาความเข้าใจข้อมูล
ที่นามาใช้งานเสียก่อน เพื่อจะได้นาไปใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่เกิดความผิดพลาดในกระบวนการ
ทางานในขั้นตอนต่างๆ สาหรับแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่นามาใช้ดาเนินการในครั้งนี้ ได้แก่
3.1.1 ข้อมูลความสูงภูมิประเทศ เป็นข้อมูลที่ใช้แสดงลักษณะความสูงต่าของภูมิประเทศพื้นที่ใด
พื้นที่หนึ่งโดยการบันทึกค่าระดับของกลุ่มของจุดที่มีระยะห่างระหว่างจุดคงที่ ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าว จัดเก็บ
ตามรูปแบบที่กาหนดไว้ลงบนแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขที่นามาใช้ใน
โครงการนี้ เป็นข้อมูลที่จัดทาขึ้นภายใต้โครงการจัดทาแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สิน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นข้อมูล พื้นฐานที่สาคัญ ที่นามาใช้ในการวิเคราะห์และจาแนก
ความลาดชันของพื้นที่ ได้แก่
1) ข้อมูลแบบจาลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน
1: 4,000 ซึ่งเป็นข้อมูลความสูงภูมิประเทศที่ได้จากการผลิตแบบจาลองระดับสูงจากภาพคู่ซ้อนสามมิติ ที่
อยู่ติดกันที่ละคู่ภาพโดยการรังวัดด้วยเครื่องร่างแผนที่สามมิติประเภทเชิงเลข (Digital Photogrammetric
Stereo Plotter ) โดยทาการรังวัดจุดความสูงโดยวิธีสุ่มให้กระจายไปทั่วพื้นผิวภูมิประเทศโดยมีช่วงห่าง
ระหว่างจุดไม่เกิน 5 เมตร ซึ่งในพื้นที่ราบหรือมีความลาดชันน้อยกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ จุดความสูงที่ทาการ
รังวัดจะต้องมีความคลาดเคลื่อนที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ไม่เกิน 2 เมตร และ พื้นที่เนินเขา
หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันมากว่า 35 เปอร์เซ็นต์ จุดความสูงที่ทาการรังวัดจะต้องมีความคลาดเคลื่อนที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ไม่เกิน 4 เมตร สาหรับบริเวณที่มีความสูงมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลัน หรือมีความสูงเด่นชัด เช่น ยอดเนิน ยอดเขา สันเขา ร่องน้า สันเขื่อน ถนนที่มีการยกระดับสูงจาก
พื้นดินเดิม ฯลฯ ต้องทาการรังวัดเส้นหยุด (Break line) และจุดระดับความสูง (Spot height) ที่มีระยะทาง
ที่ปรากฏในภูมิประเทศตั้งแต่ 40 เมตรขึ้นไปในทุกๆ ระยะ 5 เมตรและ/หรือทุกจุดหักมุมของแนวเส้น
ในภาพจาลองสามมิติ (Stereo Model) จากนั้นนาข้อมูลดังกล่าวมาดาเนินการสร้างแบบจาลองระดับสูง
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
และการกาหนดหมายเลขระวางมีความสอดคล้องและเข้ากันได้กับแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่ว น
1:4,000 ดังภาพที่ 3-1
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ภาพที่ 3-1 ข้อมูลแบบจาลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 หมายเลขระวาง 5242III 1450
2) เส้นชั้นความสูงเชิงเลข (Contour Line) มาตราส่วน 1:4,000 คือเส้นที่ลากผ่านจุด
ที่มีระดับสูงเท่ากันสาหรับใช้แสดงลักษณะความสูงต่าของพื้นที่ โดยสร้างจากแบบจาลองระดับสูงที่เป็นจุด
ระดับความสูง ร่วมกับข้อมูลเส้นหยุด (Break line) และจุดความสูง (height Spot) โดยการสร้างข่าย
สามเหลี่ยมไม่ปกติ (Triangulated Irregular Network :TIN ) บริเวณพื้นที่ราบ มีความลาดชันไม่เกิน 35
เปอร์เซ็นต์ ระยะห่างระหว่างเส้น ชั้นความสูง (Contour Interval) เท่ากับ 2 เมตร สาหรับในบริเวณพื้นที่
สูงชันที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หากเส้นชั้นความสูงที่ปรากฏบนแผนที่มาตราส่วน
1:4,000 มีระยะห่างกันน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร จะมีช่วงห่างระหว่างเส้นชั้นความสูงเป็น 5 เมตร หรือ 10 เมตร
ตามความเหมาะสม โดยเส้นชั้นความสูงที่มีค่าเป็นบวกแสดงค่าความสูงเหนือระดับทะเลปานกลาง (MSL)
เส้นชั้นความสูงที่มีค่าเป็นลบแสดงค่าความสูงต่ากว่าระดับทะเลปานกลาง จัดเก็บลงบนสื่อบันทึกข้อมูลใน
รูปแบบเวคเตอร์ตามมาตรฐาน USDG SDTS with vector profile format โดยแต่ละระวางมีขนาด
เท่ากับ 2x2 ตารางกิโลเมตร ขอบเขตระวางและการกาหนดหมายเลขระวางมีความสอดคล้องและเข้ากัน
ได้กับแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 ดังภาพที่ 3-2
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ภาพที่ 3-2 ภาพข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 หมายเลขระวาง 5242III 1450
3.1.2 ภาพถ่ายออร์ โธสี เชิงเลข มาตราส่ วน 1:4,000 จัดทาขึ้นจากภาพถ่ายทางอากาศสี
เชิงเลขมาตราส่วน 1:250,000 โดยกระบวนการรังวัดด้วยภาพดิจิทัล (Digital photogrammetry)
ซึ่งได้ทาการปรับแก้ความผิดเพี้ยนอันเนื่องมาจากเรขาคณิตของการถ่ายภาพ และความสูงต่างของภูมิประเทศ
(Relief displacement) ด้วยข้อมูลความสูงภูมิประเทศ โดยอ้างอิงกับระบบพิกัดโลกแล้ว พิกัดทางราบ
อ้างอิงระบบพิกัดยูทีเอ็ม (UTM) พื้นหลักฐานสากล (WGS 84) ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพถ่ายที่ปรากฏรายละเอียด
ลักษณะสิ่งปกคลุมภูมิประเทศ ณ เวลาที่ทาการถ่ายภาพไว้ทั้งหมด มีมาตราส่วนและความถูกต้อง สามารถ
วัดพิกัด ทิศทาง ระยะทาง ขนาด และรูปร่างของวัตถุได้เช่นเดียวกับแผนที่ลายเส้น หรือแผนที่ภูมิประเทศ
โดยแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 มีขนาดระวางมาตรฐาน 2x2 ตารางกิโลเมตร
(เพิ่มพื้น ที่ในแต่ล ะด้า นของระวางภาพถ่ายออกไปอีกด้านละ 500 เมตร) ขอบเขตระวางแผนที่และ
การกาหนดหมายเลขระวางภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 มีความสอดคล้องและเข้ากันได้
กับระวางแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1: 50,000 ลาดับชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหารโดยใช้หมายเลข
ระวางแผนที่ดังกล่าวเช่น 5242III ตามด้ว ยค่าพิกัดตะวันออก (Easting) หลักสิบและหลักหน่ว ยของ
กิโลเมตรที่เป็นเลขคู่เช่น 14 และค่าพิกัดเหนือ (Northing) หลักสิบและหลักหน่วยของกิโลเมตรที่เป็นเลขคู่
ของมุมล่างซ้ายของระวางแผนที่ เช่น 50 ซึ่งจะเป็นหมายเลขระวางของภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่ว น
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 เมตรและบริเวณพื้นที่สูงชัน 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 สารวจและจัดทาโดย กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน โดยเป็นข้อมูลที่ได้จากการอ่านแปลข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออส
(THEOS) ซึ่งเป็นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบบหลายช่วงคลื่น (Multispectral Band) รายละเอียดของภาพ
15 เมตรและข้อมูลภาพช่วงคลื่นเดียว (Panchromatic Band) รายละเอียดของข้อมูลภาพ 2 เมตร นามา
ผ่านกระบวนการเน้นรายละเอียดของข้อมูลภาพ (Pan-sharpened) โดยใช้ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน
1:4,000 โครงการจัดทาแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นแผนที่ฐาน (Base Map) ในการอ้างอิงพิกัดทางราบโดยการตรึงพิกัดของภาพถ่ายดาวเทียมธีออส
แล้วนามาทาการอ่านแปลและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพด้วยสายตาเพื่อจาแนกสภาพการใช้ที่ดิน ร่วมกับ
การสารวจข้อมูลภาคสนามในปีที่ดาเนินการสารวจในแต่ละจังหวัด แล้วนามาจัดทาชั้นข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในรูปแบบข้อมูลเชิงเส้น (Vector ดังภาพที่ 3-4 และภาพที่ 3-5
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สาหรับแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000 นั้น กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
มีแผนงานในการปรับปรุงแผนที่สภาพการใช้ที่ดินของแต่ละจังหวัด ในทุก ๆ 2-5 ปี โดยดาเนินการสารวจ
และจัดทาแผนที่สภาพการใช้ที่ดินเป็นรายจังหวัดและจัดชั้นข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานควรมีการตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนข้อมูล
แผนที่สภาพการใช้ที่ดินที่มีความทันสมัยและมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
3.2 ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์
การวิเคราะห์และจาแนกความลาดชันของพื้นที่เพื่อการจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่
ของแต่ละจังหวัดนั้น จาเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์สาหรับงานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มี
ประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถรองรับการนาเข้าข้อมูล การจัดการข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์
และการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดในรูปแบบของราสเตอร์และเวคเตอร์หลายชั้นข้อมูล
โดยแต่ละชั้นข้อมูล ที่มีขนาดไฟล์ที่ใหญ่มากในระดับกิกะไบต์ถึงเทอราไบต์ ซึ่งหากใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์และโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพต่า มีพื้นที่สาหรับจัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอหรือไม่รองรับการทางาน
ด้าน GIS อาจทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนงานและเป้าหมายที่กาหนดไว้ ทั้งนี้หากกาหนดสเปค
หรือคุณสมบัติเฉพาะของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และโปรแกรม GIS ที่มีประสิทธิภาพสูงเกินไป ก็จะต้องใช้
งบประมาณในการจัดหาเครื่องคอมพิว เตอร์ใหม่ ที่มีราคาสูงเกินความจาเป็นของความต้องการใช้งาน
ผู้จัดทาได้ศึกษารายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
ที่มีขีดความสามารถรองรับการใช้งาน GIS ในการวิเคราะห์และจาแนกความลาดชันของพื้นที่เพื่อการจัดทา
แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ของแต่ละจังหวัด สาหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดหาหรือจัดเตรียม
ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์สาหรับใช้ดาเนินงาน ดังนี้
3.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่รองรับการใช้งาน GIS แบบประมวลผลเชิงกราฟิก ได้อย่างมี
ประสิทธิภ าพโดยสามารถประมวลผลข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์ทั้งในรูปแบบราสเตอร์และเวคเตอร์
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโครงข่าย (Network Analysis) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) และ
การวิเคราะห์ในรูปแบบอื่นๆที่มีความซับซ้อนและข้อมูลที่มีขนาดความจุมากกว่า 1 เทอราไบต์ สามารถ
ประมวลผลภาพสามมิติ เชิงกราฟิกคุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.8 GHz ความเร็วของหน่วยความจา
ไม่น้อยกว่า 1,066 MHz หน่วยประมวลผลแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่รองรับการทางานแบบ
สามมิตทิ ี่มีหน่วยความจาไม่น้อยกว่า 1 GB โดยมีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 ขนาดไม่น้อยกว่า
8 GB มีระบบปฏิบัติการรองรับการทางานแบบ 64 บิต และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ที่สนับสนุนการทางาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 เครื่องพิมพ์แผนที่สี (Plotter) ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2400 x 1200 dpi
สามารถพิมพ์บนกระดาษที่มี ความกว้างไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว โดยมีความแม่นยาของลายเส้น ไม่น้อยกว่า
+ 0.1 เปอร์เซ็นต์ และมีขนาดความกว้างของลายเส้นเล็กที่สุดที่ 0.02 มิลลิเมตร สามารถพิมพ์ภาษาไทย
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และภาพกราฟิกได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ มีหน่วยความจาหลักไม่น้อยกว่า 256 MB และมีหน่วยความจา
เสมือน (Virtual) ไม่น้อยกว่า 40 GB
3.2.3 ซอฟท์แวร์สารสนเทศภูมิศาสตร์ คือโปรแกรมหรือชุดคาสั่งที่ใช้สั่ง หรือควบคุมระบบ
การทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ 4 กระบวนการ
ได้แก่ การนาเข้าข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล 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 โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้รับ
การพัฒนาให้ประสิทธิภาพ และใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของซอฟท์แวร์รหัสเปิด (Open Source)
และซอฟท์แวร์เชิงพาณิชย์ สาหรับให้ผู้ใช้เลือกใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเป็นจานวนมาก โดยผู้ใช้
สามารถเลือกฟังก์ชันหรือโมดูล (Module) ได้ตั้งแต่ระดับการใช้งานคุณสมบัติพื้นฐานทั่วไป ได้แก่ การนาเข้า
การปรับปรุง แก้ไข การสืบค้นหรือค้นคืนข้อมูล ระดับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ระดับการวิเคราะห์ข้อมูล
โครงข่ายเชิงเส้น และระดับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภูมิประเทศ ซึ่งการเลือกระดับที่สูงขึ้นหรือมีฟังก์ชั่นและ
โมดูลของการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เพิ่มมากขึ้ นย่อมหมายถึงค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณ
ที่ใช้ในการจัดซื้อโปรแกรมที่สูงขึ้นด้วย
เอกสารฉบับนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดและวิธีการใช้โปรแกรม Arc GIS เวอร์ชั่น 10 ที่เกี่ยวข้อง
กับการนาเข้าข้อมูล การจัดการข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทาชั้นข้อมูลความลาดชัน
ของพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นทีข่ องแต่ละจังหวัด
ซึ่งเป็นการใช้งาน GIS ในระดับการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงภูมิประเทศ (Terrain Analysis) เพื่อเป็นแนวทาง
ในการดาเนินงาน เฉพาะในส่วนของขั้นตอนวิธีการและข้อกาหนดที่สาคัญที่ผู้ปฏิบัติงานจาเป็นต้องใช้ในการ
ดาเนินงานภายใต้โครงการนี้เพื่อให้ได้ผลงานที่มีรูปแบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
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บทที่ 4
ขั้นตอนและวิธีการ
4.1 การรวบรวมแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ผู้ดาเนินการจะต้องทาการรวบรวมแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่และข้อมูลพื้นฐานของแต่ละจังหวัด
ให้มีจานวนครบถ้วนตามรายการข้อมูลที่กาหนดไว้ โดยข้อมูลที่จะนามาใช้งานควรเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย
หรือมีการปรับปรุงปีล่าสุด แหล่งที่มาของข้อมู ลควรเป็นหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือหน่วยงานที่จัดทา
ข้อมูลนั้นๆ โดยอาจเป็นการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลโดยตรง หรือดาวน์ โหลดข้อมูล
จากแหล่งเผยแพร่และให้บริการข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับสามารถใช้อ้างอิงข้อมูล
เชิงวิชาการได้ ซึ่งในเอกสารฉบับนี้ ได้กาหนดรายการของแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่และข้อมูลพื้นฐานของ
จังหวัด ที่จาเป็น ต้องรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆสาหรับใช้วิเคราะห์และจาแนกความลาดชันเพื่อการ
จัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่แต่ละจังหวัด มีดังนี้
4.1.1 แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ที่นามาใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
1) แบบจาลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่ว น
1: 4,000 โครงการจัดทาแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2545-2550 ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของ สานักเทคโนโลยีการ
สารวจและทาแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทข้อมูลราสเตอร์ (Raster)
ความละเอียดจุดภาพ (Pixel Size) เท่ากับ 5 เมตร จัดเก็บเป็นระวางมาตรฐานในรูปแบบของ ERDAS
IMAGINE File Format (img)
2) เส้นชั้นความสูงเชิงเลข (Contour) มาตราส่วน 1: 4,000 โครงการจัดทาแผนที่
เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเภทข้อมูลเวคเตอร์
ชนิดลายเส้น (Line) จัดเก็บในรูปแบบของ Shape file
3) ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข (Ortho Photo) มาตราส่วน 1:4,000 โครงการจัดทา
แผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นชั้นข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทข้อมูลราสเตอร์ (Raster) ความละเอียดจุดภาพ (Pixel Size) เท่ากับ 1 เมตร
จัดเก็บเป็นระวางมาตรฐานในรูปแบบของ Tiff file
4) แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ลาดับชุด L7018 จัดทาและผลิต
โดยกรมแผนที่ทหาร เป็นข้อมูลภาพแผนที่ประเภทข้อมูลราสเตอร์ (Raster) จัดเก็บข้อมูลเป็นระวาง
มาตรฐานขนาด 15x15 ลิปดาในรูปแบบของ Tiff file
5) ชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครอง มาตราส่วน 1: 50,000 จัดทาและปรับปรุงเมื่อปี
พ.ศ.2556 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วยเขตตาบล อาเภอ จังหวัด เป็นชั้นข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทข้อมูลเวคเตอร์ ชนิดรูปปิดหรือโพลีกอน (Polygon) จัดเก็บในรูปแบบของ
Shape file
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6) แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1: 25,000 สารวจและจัดทาโดย กองนโยบาย
และแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เป็นชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทข้อมูลเวคเตอร์ ชนิดรูปปิด
หรือโพลีกอน (Polygon) จัดเก็บในรูปแบบของ Shape file ของแต่ละจังหวัด โดยจะมีการปรับปรุงแผนที่
และชั้นข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินเป็นประจาในทุกๆ 2-5 ปี
7) ชั้นข้อมูลกลุ่มชุดดิน มาตราส่วน 1: 25,000 สารวจและจัดทาโดยสานักสารวจดิน
และวางแผนการใช้ที่ดิน ดาเนินการแล้วเสร็จทั้งประเทศเมื่อปี พ.ศ.2553 และมีการปรับปรุงแผนที่ชุดดิน
มาตราส่วน 1: 25,000 ของแต่ละจังหวัด โดยกองสารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน ในปี
พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทข้อมูลเวคเตอร์ ชนิดรูปปิดหรือ
โพลีกอน (Polygon) จัดเก็บในรูปแบบของ Shape file
8) ชั้นข้อมูลแม่น้า ทางน้าและแหล่งน้า มาตราส่วน 1:4,000 จัดทาโดยการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทข้อมูลเวคเตอร์ ชนิดรูปปิดหรือโพลีกอน (Polygon)
จัดเก็บในรูปแบบของ Shape file ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้รับการสนับสนุนข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2552 ภายใต้
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของทั้งสองหน่วยงาน โดย สานักเทคโนโลยี
การสารวจและทาแผนที่ นามาปรับปรุงและพัฒนาชั้นข้อมูลแหล่งน้าของแต่ละจังหวัดให้มีความถูกต้องและ
มีความทันสมัย โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2559 เป็นต้นมา
9) ชั้นข้อมูลป่าไม้ มาตราส่วน 1:50,000 ซึ่งเป็นชั้นข้อมูลประเภทเขตป่าตามกฎหมาย
ได้แก่ เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์ป่าฯลฯ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน
ได้รับการสนับสนุนข้อมูลดังกล่าวจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ. 2558
ซึ่งเป็นชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทข้อมูลเวคเตอร์ ชนิดรูปปิดหรือโพลีกอน (Polygon) จัดเก็บ
ในรูปแบบของ Shape file
4.1.2 ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละจังหวัด ได้แก่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพการใช้ที่ดิน เป็นข้อมูลที่นามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทารายงานสภาพ
ความลาดชันของพื้นที่และข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของจังหวัด ซึ่งผู้ดาเนินการสามารถค้นหาและรวบรวมข้อมูล
ดังกล่าวได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1) ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ที่ตั้งและอาณาเขต เป็นข้อมูลที่ผู้ดาเนินการสามารถ
ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลได้จากแผนที่ภูมิประเทศ ของกรมแผนที่ทหาร แผนที่เขตการปกครอง ของ
กรมการปกครอง ข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยา ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีหรือดาวน์
โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณี และข้อมูลสภาพภูมิอากาศ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้
จากเว็บไซต์ของ กรมอุตุนิยมวิทยา
2) สภาพเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย ลักษณะการปกครอง ประชากรและอาชีพ
สภาพทั่วไปของเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด รายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน ฯลฯ
เป็นข้อมูลที่ผู้ดาเนินการสามารถค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลได้จากสานักงานสถิติแห่งชาติ สานักงานสถิติจังหวัด
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3) ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้า และทรัพยากรป่าไม้ เป็นข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษา รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดทาเป็นเอกสารายงานหรือข้อมูล
ทางวิชาการเผยแพร่ตามเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า
กรมป่าไม้ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสานักงานจังหวัดต่าง ๆ
4) สภาพการใช้ ที่ดิน เป็นข้อมูล ที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลการใช้ที่ดิน
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่แหล่งน้า และพื้นที่
เบ็ดเตล็ด จากแผนที่และชั้นข้อมูลการสภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000 ของกองนโยบายและ
แผนการใช้ที่ดิน และข้อมูลการสารวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลในภูมิประเทศในขั้นตอนของการสารวจภาคสนาม
4.2 การนาเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
4.2.1 นาเข้าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของแต่ละจังหวัดด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สาหรับใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดทาแผนที่ความลาดชันของพื้นที่แต่ละจังหวัด 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) แบบจาลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000
6) เส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000
สาหรับ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข แบบจาลองระดับสูงเชิงเลข และเส้นชั้นความสูงเชิงเลข
มาตราส่วน 1:4,000 ครอบคลุมพื้นที่ของแต่ละจังหวัดนั้น จะมีจานวนระวางหรือไฟล์ข้อมูลเป็นจานวนมาก
ดังนั้นเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการทางานในขั้นตอนของการนาเข้า ควรสร้างโฟลเดอร์สาหรับ นาเข้า
ข้อมูลแต่ละประเภทข้อมูลไว้ เช่น โฟลเดอร์ “Ortho” สาหรับนาเข้าไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข
โฟลเดอร์ “Dem” สาหรับนาเข้าไฟล์แบบจาลองระดับสูงเชิงเลข และโฟลเดอร์ “Contour” สาหรับนาเข้า
ไฟล์ข้อมูลเส้นชั้นความสูง เพื่อสะดวกต่อการจัดการแฟ้มข้อมูลและการเปิด-ปิดชั้นข้อมูล
4.2.2 ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลแบบจาลองระดับสูงเชิงเลขแต่ละระวางให้มีคุณภาพ
ถูกต้องและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของแต่ละจังหวัด โดยใช้ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง ปรับปรุงล่าสุดเมื่อปี
พ.ศ.2556 ของกรมการปกครอง เป็นกรอบในการพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่นาเข้า
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
4.2.3 โมเสค (Mosaic) ข้อมูลราสเตอร์ที่นาเข้ามาใช้งานในระบบ GIS ซึ่งมีจานวนไฟล์ข้อมูล
มากกว่า 1 ไฟล์ ซึ่งเป็นขั้นตอนของการเชื่อมต่อข้อมูลราสเตอร์ให้เป็นผืนเดียวกัน โดยข้อมูลที่ต้องโมเสค
ให้เป็นผืนเดียวกันได้แก่ ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 และแบบจาลองระดับสูงเชิงเลข
มาตราส่วน 1:4,000 โดยใช้คาสั่ง data Management Tools---> Raster---> Raster dataset--->
Mosaic To New Raster ดังภาพที่ 4-1
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ภาพที่ 4-1 ขั้นตอนและวิธีการโมเสคแบบจาลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000
ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขที่ผ่านการโมเสคภาพให้เป็นผืนเดียวกันแล้ว จะใช้เป็นแผนที่ฐ าน
ในการปรับปรุง แก้ไขความคลาดเคลื่อนของชั้นข้อมูลที่ความละเอียดถูกต้องหรือมีมาตราส่วนเล็กกว่าและ
ใช้เป็นข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและลักษณะกายภาพที่มีผ ลกระทบหรือ
ก่อ ให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงสภาพความลาดชัน ของพื้น ที่เ พื่อ เป็น ข้อ มูล ในการสารวจและเก็บ ข้ อ มูล
ในภูมิประเทศ
สาหรับผลลัพธ์ที่ได้จากการโมเสคแบบจาลองระดับสูงเชิงเลขให้เป็น ผืนเดียวกันทั้งจังหวัด
หรืออาจแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด จะนาไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
และจาแนกความลาดชันของพื้นที่ในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้หากเกิดปัญหาในขั้นตอนของการโมเสคแบบจาลอง
ระดับสูงเชิงเลข โดยระบบมี การแจ้งเตือนว่าเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถดาเนินการเชื่อมต่อข้อมูลให้เป็น
ผืนเดียวกันได้ ซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากแบบจาลองระดับสูงเชิงเลขบางระวางไม่สมบูรณ์หรือมีคุณภาพ
ข้อมูลไม่ถูกต้อง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจาเป็นต้องตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเสียก่อน แล้วจึงนา
ข้อมูลทั้งหมดมาทาการโมเสคใหม่อีกครั้ง
4.2.4 การเมอร์ซ (Merge) ข้อมูลเวคเตอร์รูปแบบเดียวกันเข้าด้วยกันโดยเป็นการรวมข้อมูล
เส้นชั้นความสูงเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดให้เป็นผืนเดียวกัน โดยใช้คาสั่ง
data Management Tools---> General---> Merge ดังภาพที่ 4-2
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ภาพที่ 4-2 การเมอร์ซ (Merge) หรือการรวมชั้นข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000
ผลลัพธ์ที่ได้จะนาไปใช้เป็นข้อมูลในการตรวจพิจารณาความถูกต้องและความสอดคล้องของ
ชั้นข้อมูลการจาแนกและจัดชั้นความลาดชันของพื้นที่ท่ีได้จากการวิเคราะห์และจัดชั้นความลาดชัน
จากแบบจาลองระดับสูงเชิงเลข ซึ่งได้อธิบายขั้นตอนวิธีการไว้ในบทที่ 5
4.3 การวิเคราะห์และจาแนกความลาดชันของพื้นที่
4.3.1 วิเคราะห์ความลาดชันของพื้นที่ (Slope class) ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นความลาดชัน
เพื่อการพัฒนาที่ดินและการอนุรักษ์ดินและน้า โดยเลือกชุดคาสั่ง Spatial Analysis Tools--> Surface--> Slope
กาหนดแฟ้มข้อมูลแบบจาลองระดับสูงเชิงเลขที่ต้องการวิเคราะห์ และเลือกหน่วยวัด ของผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบจาลองระดับสูงเชิงเลขรูปแบบเปอร์เซ็นต์ (Percent_rise) ดังภาพที่ 4-3
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ภาพที่ 4-3 การใช้คาสั่ง Slope ในการวิเคราะห์ความลาดชันของพื้นที่แบบราสเตอร์
4.3.2 ทาการกรอง (Filter) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อขจัดข้อมูลปลอมแปลงหรือเพิ่มคุณสมบัติ
อื่นๆ ที่ไม่ปรากฏชัดในข้อมูล ตัวกรองส่วนใหญ่จะสร้างค่าของผลลัพธ์โดยการเคลื่อนย้ายการซ้อนทับด้วย
ตารางขนาด 3x3 เซลล์ที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบ ซึ่งจะสแกนผ่านแรสเตอร์ที่นาเข้า เมื่อตัวกรองผ่านเข้าไปสู่เซลล์
แต่ละเซลล์ จะทาให้ค่าของเซลล์นั้นและอีก 8 เซลล์ที่อยู่ติดกันจะคานวณค่าผลลัพธ์ออกมาพร้อมกันทันที
โดยเป็นการจัดกลุ่มค่ากริดเซลล์ที่มีผลกระทบต่อการคานวณ โดยการเฉลี่ยรวมค่ากริดเซลล์ทาให้สามารถ
ประมวลผลรูปทรงและขนาดที่แตกต่างกัน โดยเลือกชุดคาสั่ง Spatial Analysis Tools--> Neighborhood-->
Filter ดังภาพที่ 4-4

ภาพที่ 4-4 การใช้คาสั่ง Filter เพื่อกรองหรือกาจัดกลุ่มค่ากริดเซลล์ที่มีผลกระทบต่อการคานวณ
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4.3.3 จาแนกและจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ (Reclassify) ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นความลาดชัน
เพื่อการพัฒนาที่ดินและการอนุรักษ์ดินและน้าของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจาแนกความลาดชันของพื้นที่เป็น
7 ระดับชั้นความลาดชัน ดังนี้
ระดับที่ 1 ชั้นความลาดชัน A มีความลาดชัน 0 – 2 เปอร์เซ็นต์
ระดับที่ 2 ชั้นความลาดชัน B มีความลาดชัน 2 - 5 เปอร์เซ็นต์
ระดับที่ 3 ชั้นความลาดชัน C มีความลาดชัน 5 – 12 เปอร์เซ็นต์
ระดับที่ 4 ชั้นความลาดชัน D มีความลาดชัน 12 - 20 เปอร์เซ็นต์
ระดับที่ 5 ชั้นความลาดชัน E มีความลาดชัน 20 - 35 เปอร์เซ็นต์
ระดับที่ 6 ชั้นความลาดชัน F มีความลาดชัน 35 – 50 เปอร์เซ็นต์
ระดับที่ 7 ชั้นความลาดชัน G มีความลาดชันมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
โดยใช้คาสั่ง Spatial Analysis Tools---> Reclass---> Reclassify ดังภาพที่ 4-5

ภาพที่ 4-5 การใช้คาสั่ง Reclassify เพื่อการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ โดยจัดชั้นความลาดชันเป็น 7 ชั้นตาม
หลักเกณฑ์การจัดชั้นความลาดชันเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ผลลัพธ์ที่ได้คือชั้นข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ ของแต่ละจังหวัดในรูปแบบข้อมูลราสเตอร์ซึ่ง
เป็นข้อมูลสาหรับนาไปแปลงให้เป็นข้อมูลเวคเตอร์ประเภทรูปปิดหรือโพลีกอน ในขั้นตอนต่อไป
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4.4 การจัดทาชั้นข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
4.4.1 ทาการแปลงข้อมูล ความลาดชันของพื้นที่รูป แบบราสเตอร์ (Raster) ให้ เป็นข้อมูล
เวคเตอร์ (Vector) ประเภทวงรอบปิด (Polygon) มีรูปแบบไฟล์ข้อมูลประเภท Shape file โดยใช้ชุดคาสั่ง
Conversion Tools---> From Raster---> Raster to Polygon ดังภาพที่ 4-6

ภาพที่ 4-6 การใช้คาสั่ง Raster to Polygon ในการแปลงข้อมูลราสเตอร์ไปเป็นข้อมูลเวคเตอร์
ผลลัพธ์ ข้อมูลเชิงพื้นที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ จัดเก็บในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
โครงสร้างแบบเวคเตอร์ (Vector) ประเภทวงรอบปิด (Polygon) และข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute)
รูปแบบไฟล์ประเภท Shape file ที่แต่ละ Polygon มีขนาดเนื้อที่ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดซึ่งจะปรากฏ
คอลัมน์ (Column) Field “GRIDCODE” แสดงระดับชั้นความลาดชันของพื้นที่
4.4.2 การขจัดข้อมูล (Eliminate) รูปปิด (polygon) เล็ก ๆ จานวนมากที่กระจัดกระจาย
อยู่ทั่วไปโดยรูปปิดเหล่านี้เกิดจากการแปลงข้อมูลแบบราสเตอร์ (Raster) เป็นข้อมูลแบบเวกเตอร์ (Vector)
ประเภทรูปปิด (Polygon) ทาให้เกิดความยากหรือเป็นอุปสรรคในการจัดการข้อมูล จาเป็นต้องขจัดออกไป
เสียก่อนโดยเทคนิควิธี Eliminate ซึ่งเป็นคาสั่งที่ใช้ขจัดโดยการลบหรือรวมโพลีกอนที่มีขนาดเล็กที่สุด
ที่กาหนดไว้ซึ่งถูกเลือกโดยเงื่อนไขการเรียกค้น (Query) หรือการเลือกโดยตรงจากตารางข้อมูลไว้แล้ว ใช้คาสั่ง
เพื่อรวมข้อมูลเข้ากับโพลีกอนขนาดใหญ่ข้างเคียงภายในระยะห่างระหว่างรูปปิด (snap tolerance) ที่กาหนดไว้
ซึ่งขนาดพื้นที่ของโพลีกอนที่มีขนาดเล็กที่สุดที่จะถูกขจัดนั้นใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากพื้นที่ขนาดเล็กที่สุด
ของพื้นที่รูปปิดที่สามารถแสดงบนแผนที่มาตราส่วน 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 ตารางเมตรที่อยู่ ติดกันโดยรอบภายในระยะห่างที่กาหนด (snap tolerance)
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
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1) เลือกโพลีกอนขนาดเล็กจากตารางข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute) ในคอลัมน์ (column)
เนื้อที่รวม (Area_sqm) โดยกาหนดเงื่อนไขโพลีกอนที่มีขนาดเนื้อที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 ตารางเมตร
Select by Attributes กาหนดเงื่อนไขการเลือก Polygon " Shape_Area " <= 400)
2) ทาการขจัดข้อมูลโพลีกอนที่มีเนื้อที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 ตารางเมตร โดยใช้
คาสั่ง Data Management Tools---> Generalization---> Eliminate ดังภาพที่ 4-7

ภาพที่ 4-7 เมนูคาสั่งการขจัดข้อมูล (Eliminate) โพลีกอนขนาดเล็กมาก ที่ถูกเลือกเข้ารวมกับโพลีกอน
ใกล้เคียงภายในระยะห่างมากที่สุดที่กาหนดไว้ (snap tolerance)
ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการขจัดข้อมูลคือ ชั้นข้อมูลความลาดชันที่โพลีกอนที่มีขนาดเนื้อที่น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 400 ตารางเมตร จะถูกขจัดไปรวมกับโพลีกอนใกล้เคียง คงเหลือไว้เฉพาะโพลีกอนที่มีขนาด
ของพื้นที่หรือเนื้อที่มากกว่า 400 ตารางเมตร เท่านั้น ดังภาพที่ 4-8

ภาพที่ 4-8 โพลีกอนขนาดเล็กเนื้อที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 400 ตารางเมตร ที่ถูกขจัดไปรวมกับโพลีกอนใกล้เคียง
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4.4.3 การทาเส้นขอบเขตโพลีกอนให้เรียบกลมกลืน (Smooth Polygon) เป็นการปรับแต่ง
เส้นขอบเขตของโพลีกอนข้อมูลความลาดชัน โดยการลดจานวนจุด (vertex) ที่สร้างขึ้นถี่มากเกินไปในขั้นตอน
ของการแปลงข้อมูลราสเตอร์เป็นข้อมูลเวคเตอร์ เพื่อให้การสร้างเส้นขอบเขตโพลีกอนดูเรียบขึ้นมีความต่อเนื่อง
และกลมกลืน โดยใช้ชุดคาสั่ง Data Management Tools--> Generalization --> Smooth Polygon
โดยนาเข้า แฟ้ม ข้อ มูล ความลาดชัน ที่ไ ด้ทาการขจัด โพลีก อน ขนาดเล็ก มากทั้ง หมดแล้วโดยเลือกใช้
อัลกอริทึมของการทาเส้นในเรียบขึ้น (Smoothing Algorithm) เป็น PAEK และกาหนดขีดจากัดความยาว
ของระยะทางของการย้ายส่วนที่ใช้ในการคานวณจุดใหม่ (Smoothing tolerance) เท่ากับ 15 เมตร

ภาพที่ 4-9 การใช้คาสั่ง Smooth Polygon เพื่อการทาเส้นขอบเขตโพลิกอนให้เรียบขึ้น
4.4.4 ทาการตัดข้อมูล (Clip) โดยนาชั้นข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ของแต่ละจังหวัดที่ผ่าน
กระบวนการทาเส้นขอบเขตโพลีกอนให้เรียบขึ้นแล้ว มาทาการตัดข้อมูล (Clip) ตามขอบเขตการปกครอง
ของจังหวัด (ปรับปรุงปี พ.ศ.2556) ดังภาพที่ 4-10

ภาพที่ 4-10 การใช้คาสั่งตัดข้อมูล (Clip) ชั้นข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ตามขอบเขตการปกครอง
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4.5 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินและลักษณะทางกายภาพที่ อาจมีผลกระทบต่อ
ความลาดชันของพื้นที่
ข้อมูลแบบจาลองระดับสูงเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ซึ่งเป็นข้อมูลปัจจัยนาเข้า (Input data)
ในการวิเคราะห์และจาแนกชั้นความลาดชันในครั้งนี้ เป็นข้อมูลระดับความสูงของพื้นที่ ที่ได้จากข้อมูลการ
บัน ทึกภาพระหว่างปี พ.ศ.2545- 2546 ปัจจุบันสภาพพื้นบางแห่งอาจมีการเปลี่ ย นแปลงลักษณะ
ทางกายภาพ ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทาของมนุษย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความลาดชัน
ของพื้นที่ ดังนั้นในการจัดทาแผนที่ความลาดชันของพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ผู้ดาเนินการต้องศึกษารวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินและลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
โดยใช้ข้อมูลจากการอ่านแปลภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ซึ่งบันทึกข้อมูลของสภาพพื้นที่
เมื่อปี พ.ศ.2545- 2546 ตามหลักการอ่านแปลภาพถ่ายที่กล่าวมาแล้ว เพื่อนาข้อมูลมาเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000 ของแต่ละจังหวัดที่มีการปรับปรุงในปีล่าสุด โดยพิจารณา
รูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพความลาดชันของพื้นที่เช่น การทาเหมืองแร่
การระเบิดหิน การก่อสร้างแหล่งน้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ การปรับสภาพพื้นที่เช่นการขุดหรือถมดิน
เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งหากพบว่าบริเวณพื้นที่ใดมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
ดังกล่าว จะกาหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการสารวจข้อมูลภาพสนาม สาหรับใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
แก้ไขหรือขีดวงรอบขอบเขตของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันไปจากเดิมหรือสภาพความลาดชั น
ของพื้นที่ในแผนที่ที่จัดทาขึ้นไม่ถูกต้องตามสภาพความลาดชันของพื้นที่ในปัจจุบัน ดังภาพที่ 4-11

ภาพที่ 4-11 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความลาดชัน
ของพื้ น ที่ โ ดยการซ้ อ นทั บ ข้ อ มู ล สภาพการใช้ ที่ ดิ น พ.ศ.2559 บนภาพถ่ า ยออร์ โ ธสี
บันทึกภาพเมื่อปี พ.ศ. 2546
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4.6 การสารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันของพื้นที่ไปจากเดิม
การสารวจ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล พื้นที่เป้าหมายที่อาจมีผลกระทบต่อความลาดชันของพื้นที่
โดยเป็นข้อมูลที่ได้จากการวิ เคราะห์พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
เป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องจัดเตรียมข้อมูลและวางแผนการดาเนินงานให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ระยะเวลา งบประมาณ เครื่องมือและยานพาหนะที่นาไปใช้ปฏิบัติงานในภูมิประเทศ
โดยมีแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้
4.6 1 กาหนดพื้นที่ที่เข้าไปสารวจและเก็บข้อมูลในภูมิประเทศโดยพิจารณาคัดเลือกพื้นที่
เป้าหมายจากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและลักษณะทางกายภาพในข้อ 4.5 โดยจัดลาดับ
เรียงตามความสาคัญในการเข้าสารวจพื้นที่
4.6 2 วางแผนการเดินทางและกาหนดเส้นทางในการเข้าถึงพื้นที่โดยพิจารณาจากแผนที่และ
ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
4.6 3 จั ด เตรี ย มแผนที่ บ ริ เ วณพื้ น ที่ เ ป้ า หมายที่ ท าการส ารวจ มาตราส่ ว น 1:4,000
ประกอบด้วยภาพถ่ายออร์โธสี ซ้อนทับด้วยเส้นชั้นความสูง ข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ และขอบเขตของ
พื้นที่เป้าหมายที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันไปจากเดิม
4.6 4 น าเข้ า พิ กั ด และข้ อ มูล แผนที่ พื้ น ที่ เป้ า หมายจั ด เก็ บ ไว้ ในเครื่อ งจี พี เอสแบบพกพา
สาหรับใช้ในการค้นหาตาแหน่งของพื้นที่เป้าหมายได้อย่างสะดวกและถูกต้อง
4.6 5 สารวจและเก็บ ข้อมูลในภูมิประเทศตามแผนที่ว างไว้ โดยให้ทาการรังวัดขอบเขต
ของพื้น ที่ที่มีการเปลี่ย นแปลงความลาดชันไปจากเดิม ทั้งนี้หากไม่สามารถดาเนินการรังวัดขอบเขตได้
ให้ใช้วิธีการขีดขอบของพื้นที่เฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพความลาดชันเท่านั้น ลงบนภาพถ่ายออร์โธสี
ที่จัดเตรียมไว้ พร้อมทั้งถ่ายรูปพื้นที่ดังกล่าวในมุมมองต่างๆ ตามความเหมาะสมด้วย สาหรับบริเวณพื้นที่
เป้าหมายใดไม่มีหรือไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพความลาดชันที่ชัดเจน ให้บันทึกข้อมูลพร้อมถ่ายรูปไว้
เป็นหลักฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขในขั้นตอนต่อไป
4.7 การจัดทาและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน
นาข้อมูลพิกัดและขอบเขตของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพความลาดชันไปจากเดิม ที่ได้
จากการสารวจใช้เป็นข้อมูลในการจัดทาและปรับปรุงสภาพความลาดชันของพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้
4.7.1 สร้ า งชั้ น ข้ อ มู ล ความลาดชั น ของพื้ น ที่ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงความลาดชั น ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ตามขอบเขตที่ได้จากการสารวจรังวัดด้วยเครื่องจีพีเอส และข้อมูลที่ได้จากการขีดขอบเขต
โดยประมาณลงบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี เฉพาะบริเวณพื้นที่ที่เข้าทาการสารวจและพบการเปลี่ยนแปลง
สภาพความลาดชันไปจากเดิมเท่านั้น
4.7.2 จัดทาตารางข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute Data) ของชั้นข้อมูลความลาดชันของแต่ละ
จังหวัดโดยใช้การคานวณเนื้อที่ของข้อมูลความลาดชันที่จัดทาขึ้นด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
4.7.3 จัดทาพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของชั้นข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ คือ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมรายละเอียดต่างๆของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่จัดทาขึ้นหรือจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
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ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างข้อมูล โครงสร้างตารางข้อมูล โครงสร้างดัชนี สืบค้น กฎเกณฑ์ที่ใช้เพื่อควบคุม
ความบูรณภาพของข้อมูล หรือกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการรักษาความถูกต้องของข้อมูล และป้องกันความผิดพลาด
ที่เกิดจากการเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล กฎเกณฑ์ที่ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และรายละเอียด
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารฐานข้อมูล โดยพจนานุกรมข้อมูลเป็นสิ่งที่สาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล และการบริหารจัดการฐานข้อมูล สาหรับการจัดทาพจนานุกรมข้อมูล
(Data Dictionary) ชั้นข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ของแต่ละจังหวัดนั้นได้ กาหนดรูปแบบและรายละเอียด
ของพจนานุกรมข้อมูล ไว้ดังนี้
1) ความหมายของรายการที่ปรากฏในพจนานุกรม
Layer Name : ชื่อของชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่จัดทาพจนานุกรมข้อมูล
Layer Description : รายละเอียดโดยสังเขปเพื่ออธิบายชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์
Feature Class : รูปแบบจากการจัดเก็บข้อมูล (Point , Line , Polygon)
Table Name : ชื่อตารางคุณลักษณะของข้อมูล
Data Source : แหล่งที่มาของข้อมูล
Field Name : ชื่อรายการข้อมูล
Description : คาอธิบายแสดงความหมายเพื่อขยายความชื่อรายการข้อมูลนั้นๆ
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายและสะดวก
Field Type : รูปแบบของข้อมูลที่จัดเก็บใน Filed ประกอบด้วย Text (ตัวอักษร
หรือข้อความ) Integer/Long (ตัวเลขจานวนเต็ม) Double
(ตัวเลขมีทศนิยม) Date (วันที่เดือนปี) logic / Boolean (ตรรกะ)
Field size : ขนาดหรือความยาวสูงสุด (maximum length)ของตัวอักษรหรือ
ตัวเลข ที่รายการข้อมูลนั้นจะสามารถจัดเก็บได้
2) ข้อกาหนดทั่วไป พจนานุกรมข้อมูลที่จัดทาขึ้นกาหนดให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 16 พอยท์ หรือขนาดตามความเหมาะสม โดยกาหนดรายละเอียดรูปแบบของพจนานุกรมข้อมูลไว้ดังนี้
Layer Name : _______________
Layer Description : ______________
Feature Class : __________________
Table Name : ___________________
Data Source : ___________________
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ตารางที่ 4-1 รูปแบบพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของชั้นข้อมูลความลาดชันของพื้นที่
Field Name

Field Type

Field Size
-

Description

FID

Object ID

หมายเลขประจาตัวของข้อมูล (0,1,2,3,…)

Shape

Geometry Type Polygon

รูปลักษณ์ ประเภท Polygon

OBJECTID

Long Integer

9

หมายเลขประจาตัวของโพลีกอน (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

คาอธิบายข้อมูลชั้นความลาดชัน 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

เนื้อที่มีหน่วยเป็นตารางกิโลเมตร

Area_rai

Double

0/0

เนื้อที่มีหน่วยเป็นไร่

Projection

Text/String

10

วิธีการฉายแผนที่หรือระบบพิกัดแผนที่

Horizontal_Datum Text/String

5

รหัสพื้นหลักฐานทางราบ รหัส 1 คือ พื้นหลักฐาน WGS 84
รหัส 2 คือพื้นหลักฐาน Indian 1975

UtmZone

Text/String

10

ค่าหมายเลขประจาโซน UTM ได้แก่ 47N หรือ 48N

Province_Name_T Text/String

20

ชื่อจังหวัดภาษาไทย

Province_Name_E Text/String

20

ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ

Province_ID

10

รหัสหมายเลขประจาพื้นที่เขตจังหวัด

Text/String
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Description

Update_Date

Text/String

20

วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล

Database

Text/String

100

ข้อมูลที่นามาใช้ในการผลิต

Produc_Name

Text/String

100

หน่วยงานที่จัดทาข้อมูล

Agency_Name

Text/String

100

หน่วยงานที่กากับดูแล

4.7.4 จัดทาข้อมูลคาอธิบายข้อมูล (Metadata) ของชั้นข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ของแต่ละ
จังหวัดหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเมตาดาต้า (Metadata) หมายถึงข้อมูลที่บ่งบอกรายละเอียดของ คุณลักษณะ
พื้นฐาน ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการจัดทาข้อมูล ระบบพิกัดระบบอ้างอิง ช่วงเวลาในการจัดทาข้อมูล
คุณภาพของข้อมูล ความสมบูรณ์ครบถ้วน ความถูกต้อง แผนการบารุงรักษา เงื่อนไขในการเข้าถึงและ
ใช้งานข้อมูล เจ้าของและผู้ให้บริการข้อมูล และรายละเอียดอื่นๆเพื่อให้ผู้ใช้สามารถประเมินได้ว่าข้อมูล
เหล่านั้นมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตนหรือไม่เพียงใด สาหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการที่จะนาข้อมูลนั้นมาใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับการจัดทาเมตาดาต้าของชั้นข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ของแต่ละจังหวัดภายใต้โครงการจัดทาแผนที่
แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน ได้กาหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทาข้อมูล
ดังกล่าวไว้ดังตารางที่ 4-2
ตารางที่ 4-2 คาอธิบายข้อมูล (Metadata) ของชุดข้อมูลความลาดชันของพื้นที่จังหวัด
รายการ Metadata
1. ชื่อชุดข้อมูล

รายละเอียดของ Metadata
ความลาดชันของพื้นที่จังหวัด..................................

2. วัน เดือน ปี ที่จัดทาข้อมูล
3. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบข้อมูล
-หน่วยงานที่จัดทาข้อมูล
-หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูล
-หน่วยงานควบคุมกากับดูแล

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
สานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน
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รายละเอียดของ Metadata

4. บทคัดย่อซึ่งอธิบายชุดข้อมูล

ชั้นข้อมูลความลาดชันของพื้นที่จังหวัด.........................วิเคราะห์และ
จาแนกความลาดชันของพื้นที่จากแบบจาลองระดับสูงเชิงเลขมาตรา
ส่วน 1:4,000 ขนาดความละเอียดของจุดภาพ 5 เมตรด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ตามหลักเกณฑ์การจาแนกชั้นความลาดชัน
เพื่อการพัฒนาที่ดิน นาผลลัพธ์ที่ได้มาจัดทาแผนที่แสดงความลาด
ชันของพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัด.......................

5. วัตถุประสงค์ของการจัดทา
ข้อมูล

เพื่อจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่และรายงานสภาพ
ความลาดชันและข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพของจังหวัด....................
ที่มีความถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน สาหรับนาไปใช้ประโยชน์
เพื่อการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่

6. ความเป็นมาและกระบวนการ
จัดทาข้อมูล

โครงการจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนา
ที่ดินภายใต้แผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ ............ โดยการ
วิเคราะห์และจาแนกชั้นความลาดชันของพื้นที่จากแบบจาลอง
ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 และข้อมูลเชิงพื้นที่อื่นๆ
นามาจัดทาชั้นข้อมูลความลาดชันของพื้นที่จังหวัด...........................

7. ตาแหน่ง ที่ตั้งและขอบเขตของ
พื้นที่ครอบคลุมของชุดข้อมูล

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

8. ระบบพิกัดอ้างอิง

9. ประเภทหัวข้อของชุดข้อมูล

-ระบบการฉายแผนที่ : UTM (Universal Transverse Mercator)
- พื้นหลักฐานทางราบ : WGS84 (World Geodetic System
1984)
- พื้นหลักฐานทางดิ่ง : MSL(Mean sea level)
Slope Class

10. มาตราส่วนของชุดข้อมูล

1:4,000

11. รูปแบบของชุดข้อมูล

ข้อมูลเวคเตอร์ (Vector) ประเภทรูปปิด (Polygon)
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รายละเอียดของ Metadata
ขอบเขตทางดิ่ง : ค่าความสูงของภูมิประเทศจากค่าประจากริดเซล
(Pixel Value) อ้างอิงจากระดับทะเลปานกลาง
ขอบเขตทางเวลา : ข้อมูลสภาพความลาดชันของพื้นที่ปี พ.ศ.
2545- 2546

13. ชนิดการบันทึกข้อมูลเชิงพื้นที่ Geodatabase (Shape file)
14. URL ที่เชื่อมโยงไปสู่ข้อมูล

http://www.lddservice.org

15. ชื่อมาตรฐาน Metadata

ตามข้อกาหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ
คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (FGDS)

16. การติดต่อเกี่ยวกับข้อมูล
Metadata

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

17. วัน/เดือน/ปีที่จัดทาMetadata
18. เนื้อหาข้อมูล

ชั้นข้อมูลความลาดชั้นของพื้นที่จัดเก็บในรูปแบบของ Shape file
โดยแต่ละรูปปิดหรือโพลีกอนความลาดชันจะกาหนดให้ใช้อักษร
ภาษาอังกฤษ A-G ใช้แทนระดับความลาดชัน และหมายเลข 1-7
ใช้แทนระดับความลาดชัน ดังนี้
1. พื้นที่ลักษณะราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ (A)
2. พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชันน้อยมาก (B)
3. พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด 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

รายการ Metadata

46

รายละเอียดของ Metadata

19. คุณภาพของข้อมูล

1. ความครบถ้ ว นของข้ อ มู ล รู ป ลั ก ษณ์ ท างภู มิ ศ าสตร์ โดยการ
ตรวจสอบความครบถ้ว นของพื้นที่รูปปิดทั้งหมดต้องเชื่อมต่อกัน
ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดทั้งหมดโดยไม่มีพื้นที่รูปปิดหายไปจนเกิด
ช่องว่าง หรือมีการซ้อนทับของพื้นที่รูปปิดทาให้เกิดพื้นที่ เกิน ผล
การตรวจสอบพบว่า เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่เกินไปจากขอบเขตของ
พื้นที่จังหวัดมีค่าไม่เกิน ......เปอร์เซ็นต์ และเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่
ขาดหายไปจากขอบเขตของพื้นที่จังหวัดมีค่าไม่เกิน.....เปอร์เซ็นต์
2. ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจา โดยการตรวจสอบค่า
ลักษณะประจา (Attribute data) ของข้อมูลพื้นที่รูปปิดทั้งหมด ผล
การตรวจสอบพบว่า...
3. ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูล โดยใช้วิธีการตรวจสอบ
การเกิดช่องว่าง (Gap) การซ้อนทับ (Overlay) ของโพลีกอนความ
ลาดชันทั้งหมด ผลการตรวจสอบพบว่า...
4. ความถูกต้องเชิงตาแหน่งของเส้นขอบเขตพื้นที่รูปปิด โดยวิธีการ
สุ่ ม ตรวจสอบขอบเขตของพื้ น ที่ รู ป ปิ ด ความลาดชั น แต่ ล ะระดั บ
ซ้อนทับด้วยเส้นชั้นความสูงเชิงเลขแล้วคานวณหาค่าความลาดชัน
เฉลี่ยจากนั้นนามาเปรียบเทียบกัน ผลการตรวจสอบพบว่า...

20. หน่วยงานที่ให้บริการ

หน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

21. เงื่อนไขและข้อจากัดในการใช้ 1. กรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ชั้นข้อมูลความลาดชันของ
ข้อมูล
พื้นที่
2. ไม่อนุญาตให้นาไปใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงทางกฎหมายหรือ
กระทานิติกรรมใดๆ
3. ไม่อนุญาตให้นาข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลกาไรทางการค้า
2.2 หน่วยงานที่ติดต่อขอรับข้อมูล กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ สานักเทคโนโลยี
การสารวจและทาแผนที่ ชั้น 1 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน
เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ
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4.8 การจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ของแต่ละจังหวัด
4.8.1 แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ มาตราส่วนที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของแต่ละ
จังหวัดจานวน 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

ภาพที่ 4-12 รูปแบบโครงสร้างระวางแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
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ตารางที่ 4-3 คาอธิบายองค์ประกอบ สัญลักษณ์ และรูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในระวางแผนที่
หมายเลข

คาอธิบาย

1

ชื่อแผนที่แสดงความลาดชันของ
พื้นที่จังหวัด(ที่ดาเนินการ) อยู่
กึ่งกลางของระวาง ใช้อักษร TH
SarabunPSK แบบตัวอักษรหนา
ขนาดตัวอักษร 55 พอยท์

2

ภาพแผนที่ความลาดชันของพื้นที่
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
มาตราส่วนตามความเหมาะสม
และมาตรฐานแผนที่

3

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์และ
จาแนกความลาดชันของพื้นที่
ขนาดของตารางตามความ
เหมาะสม อยู่บริเวณมุมซ้ายล่าง
ของระวาง โดยกาหนดให้ใช้อักษร
TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร
28 พอยท์ และมีรายละเอียดของ
ข้อความในตาราง

ภาพตัวอย่างประกอบคาอธิบาย
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หมายเลข

คาอธิบาย

4

คาอธิบายสัญลักษณ์แผนที่
อยู่บริเวณมุมซ้ายล่างของระวาง
ต่อจากตารางผลการวิเคราะห์ฯ
โดยกาหนดให้ใช้ตัวอักษร
TH SarabunPSK แบบตัวอักษร
หนา ขนาดตัวอักษร 24 พอยท์
และใช้ขนาดของสัญลักษณ์ เป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง....เซนติเมตร
ยาว....เซนติเมตร กาหนดให้ใช้
สัญลักษณ์และสีของสัญลักษณ์
พร้อมข้อความของสัญลักษณ์

5

ภาพแผนที่แสดงที่ตั้งของจังหวัด
ที่ดาเนินการจัดทาแผนที่แสดง
ความลาดชัน กาหนดให้อยู่บริเวณ
กึ่งกลางด้านล่างของระวางแผนที่
โดยให้แสดงแผนที่เขตการปกครอง
ระดับจังหวัดทั้งประเทศและ
ให้แสดงตาแหน่งที่ตั้งของจังหวัด
ที่ดาเนินการโดยใช้สัญลักษณ์สีแดง
พร้อมทั้งทาลูกศรชี้แสดงชื่อจังหวัด
ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK
แบบตัวอักษรหนาขนาดตัวอักษร
16 พอยท์

6

การแสดงสัญลักษณ์ทิศ กาหนดให้
อยู่ บ ริ เ วณมุ ม ขวาล่ า งของระวาง
แผนที่โดยให้แสดงสัญลักษณ์พร้อม
อักษรอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่กากับทิศ
ทั้ ง 4 ทิ ศ โดยมี ข นาดตามความ
เหมาะสม
มาตราส่วนแผนที่ ชนิดมาตราส่วน
เศษส่วน โดยใช้ตัวอักษร
TH SarabunPSK แบบตัวอักษร
หนาขนาดตัวอักษร 30 พอยท์
แสดงมาตราส่วนเส้นบรรทัดให้มี
ขนาดของภาพตามความเหมาะสม

7

ภาพตัวอย่างประกอบคาอธิบาย
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หมายเลข

คาอธิบาย

8

ระบบพิกัดอ้างอิง ใช้ตัวอักษร
TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร
26 พอยท์

9

แหล่งที่มาของข้อมูล ใช้ตัวอักษร
TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร
26 พอยท์ พร้อมตราสัญลักษณ์
ของกรมพัฒนาที่ดิน
ตัวเลขพิกัดทางราบ ให้แสดง
ค่าพิกัดตะวันออก ตามทิศทาง
แนวนอนและพิกัดเหนือตาม
ทิศทางตามแนวตั้ง เป็นตัวเลข
จานวนเต็มมีหน่วยเป็นเมตร
ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK
แบบตัวอักษรหนา ขนาดตัวอักษร
22 พอยท์

10

50

ภาพตัวอย่างประกอบคาอธิบาย
ระบบพิกัดอ้างอิง
รูปทรงรี............................................................................................ระบบ WGS 1984
พืน้ หลักฐานทางดิ่ง.......................................................................ระดับทะเลปานกลาง
พืน้ หลักฐานทางราบ........................................................................ระบบ WGS 1984
จัดทาโดย........................................กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
สานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน

ที่มา : 1. ข้อมูลความลาดชันของพื้นที่
ได้จากการวิเคราะห์แบบจาลองระดับสูงเชิงเลข
กรมพัฒนาที่ดิน
2. ข้อมูลขอบเขตการปกครอง
กรมการปกครอง พ.ศ.2556

สาหรับการกาหนดรูปแบบของระวางแผนที่ ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น เป็นการกาหนดรูปแบบ
ของระวางแผนที่ขั้นพื้นฐานที่ใช้งานกันทั่วไป เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างระวางแผนที่
แสดงความลาดชันของพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ซึ่งอาจมีการพัฒนาหรือดัดแปลงหรือเพิ่มองค์ประกอบและ
การจัดวางรายละเอียดภายในและภายนอกขอบระวางแผนที่ ให้เหมาะสมกับขนาดรูปร่างของแต่ละจังหวัด
หรือตามความต้องการของผู้ใช้งาน
4.8.2 แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ มาตราส่วน 1:50,000 ในรูปแบบระวางแผนที่
พร้อมพิมพ์ (JPEG Image file) ความละเอียดของภาพ 150 dpi สามารถพิมพ์บนกระดาษขนาดมาตรฐาน
A1 (ความกว้าง 59.4 เซนติ เมตร ความยาว 84.1 เซนติเมตร) ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด โดยให้มี
ขนาดระวางของแผนที่เช่น เดีย วกับ แผนที่ภูมิป ระเทศ มาตราส่ว น 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร
(53.5 x 55.5 เซนติเมตร) ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 26.7 x 27.7 ตารางกิโลเมตร โดยภายในขอบ
ระวางแผนที่ไม่ต้องแสดงตารางผลการวิเคราะห์และจาแนกชั้นความลาดชันของพื้นที่ สาหรับรูปแบบและ
องค์ประกอบของระวางแผนที่นั้นให้จัดทาเช่นเดียวกับแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งจังหวัด ดังภาพที่ 4-13
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ภาพที่ 4-13 ตัวอย่างของรูปแบบระวางแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ มาตราส่วน 1:50,000
4.9 การจัดทารายงานโครงการจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดินของจังหวัด
การจัดทารายงานโครงการจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดินของ
จังหวัดที่ดาเนินการซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่ได้รวบรวมไว้และข้อมูลที่เป็น
ผลลัพธ์ของโครงการฯ นามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทารายงานสภาพความลาดชันของพื้นที่และข้อมูล
พื้นฐานของแต่ละจังหวัด ตามรูปแบบและหัวข้อของเนื้อหาที่สาคัญที่กาหนดไว้ตามตัวอย่างของแฟ้มข้อมูล
เอกสารรายงานโครงการจัดทาแผนที่เพื่อการพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามผนวก ก

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

บทที่ 5
การประเมินคุณภาพแผนที่และข้อมูลความลาดชันของพื้นที่
5.1 การประเมินความครบถ้วนของข้อมูลความลาดชัน
ข้อมูลความลาดชันของพื้นที่มีลักษณะการจาแนกพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดแบ่งออกเป็นพื้นที่
รูปปิดของแต่ละระดับชั้นความลาดชันแบ่งออกเป็น 7 ชั้น (A B C D E F G) ตามสภาพความลาดชันของ
พื้นที่ที่มีอยู่ของแต่ละจังหวัด โดยพื้นที่รูปปิดหรือโพลีกอนชั้นความลาดชันของพื้นที่ต้องมีความครบถ้วน
เชื่อมต่อกันครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดและต้องไม่มีข้อมูลพื้นที่รูปปิดหายไปจนเกิดเป็นช่องว่าง (Gap) ภายใน
พื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ หรือมีพื้นที่รูปปิดเกินมาจากพื้นที่ตามขอบเขตของจังหวัดที่กาหนดไว้ ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน
สามารถประเมินความสมบูรณ์ครบถ้วนของชั้นข้อมูลความลาดชัน ได้ดังนี้
5.1.1 การตรวจสอบการครอบคลุมพื้นที่ ของข้อมูลความลาดชั้นของพื้นที่ โดยการซ้อนทับ
ชั้นข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ที่จัดทาขึ้ นกับชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครองของจังหวัด เพื่อตรวจสอบว่า
มีพื้นที่บริเวณใดของข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ขาดหายไป (ไม่ครอบคลุมเขตจังหวัด) หรือ พื้นที่เกินมา
(อยู่ออกนอกเขตจังหวัด) จากนั้นให้รายงานผลลัพธ์ในรูปแบบของตารางของพื้นที่ที่ขาดหายไปหรือเกินมา
เป็นจานวนเนื้อที่เท่าใด คิดเป็นร้อยละของพื้นที่ที่ขาดหายไป และร้อยละของพื้นที่ที่เกินมาเท่าใด โดยใช้
เกณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณะทางภูมิศาสตร์ความลาดชันของพื้นที่ซึ่งดัดแปลงมาจาก
มาตรฐานข้อกาหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ที่มา : โครงการ
ศึกษาจัดทาร่างมาตรฐานข้อกาหนดข้อมูล FGDS เวอร์ชั่น 4.1 เมื่อ 4 ก.ค. 2556) ตามตารางที่ 5-1
ตารางที่ 5-1 เกณฑ์การประเมินความสมบูรณ์ครบถ้วนของชั้นข้อมูลความลาดชันโดยวิธีการตรวจสอบ
การครอบคลุมพื้นที่ตามขอบเขตการปกครองของจังหวัด
เนื้อที่รวมของจังหวัด
(คานวณด้วยโปรแกรม GIS)
ตารางเมตร

จานวนเนื้อที่ข้อมูลความลาดชัน จานวนเนื้อที่ข้อมูลความลาดชัน
ที่เกินมาจากขอบเขตจังหวัด
ที่ขาดไปจากขอบเขตจังหวัด
ตารางเมตร

ร้อยละ
< 0.1

ตารางเมตร

ร้อยละ
< 0.1
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5.1.2 การตรวจสอบความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ที่ได้จากการ
วิเคราะห์และจาแนกชั้นความลาดชันจากข้อมูลแบบจาลองระดับสูงเชิงเลขซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือข้อมูลราสเตอร์
แล้วนามาแปลงเป็นข้อมูลเวคเตอร์ในรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่รูปปิด ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวอาจเกิด
ช่องว่าง (Gap) และ/หรือการซ้อนทับ (Overlap) ของพื้นที่รูปปิด ดังนั้นผู้ดาเนินการจะต้องทาการตรวจสอบ
ทางโทโปโลยี (Topology) ซึ่งเป็นการพิจารณาความสัมพันธ์เชิงตาแหน่งของข้อมูลจากการกาหนดกฎ
ของการตรวจสอบความถูกต้อง โดยวิธีตรวจสอบการซ้อนทับ (Overlap) และตรวจสอบการมีช่องว่าง
ระหว่างกันของข้อมูล (Gap) ด้วยชุดคาสั่ง Topology โปรแกรม Arc GIS โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
1) สร้ างไฟล์ ฐ านข้อมูล เชิงพื้นที่ (Geodatabase) ส าหรับจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่
ต้องการตรวจสอบ โดยมีขั้นตอนการสร้างไฟล์ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหมด 4 ขั้นตอนและการกาหนด
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน ดังภาพที่ 5-1

ภาพที่ 5-1 ขั้นตอนและวิธีการสร้างไฟล์ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Geodatabase)
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2) สร้างไฟล์ชุดข้อมูลสาหรับจัดเก็บข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (Feature dataset)
ข้อมูลพื้นที่รูปปิด (Polygon) ความลาดชันรวมทั้งข้อมูลเชิงคุณลักษณะหรือข้อความ (Annotation) ให้อยู่
ในชุดข้อมูลเดียวกัน โดยมีขั้นตอนการสร้างไฟล์ Feature dataset ทั้งหมด 6 ขั้นตอนและการกาหนด
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ 5-2

ภาพที่ 5-2 ขั้นตอนและวิธีการสร้างไฟล์ชุดข้อมูลสาหรับจัดเก็บข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์
3) นาเข้า (Import) ข้อมูลความลาดชันของพื้นที่จังหวัดที่ต้องการตรวจสอบโดยมีขั้นตอน
การนาเข้าแฟ้มข้อมูลความลาดชัน ทั้งหมด 6 ขั้นตอนและการกาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้อ งในแต่ล ะ
ขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ 5-3
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ภาพที่ 5-3 ขั้นตอนและวิธีการนาเข้าข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ที่ต้องการตรวจสอบโทโปโลยี
4) กาหนดกฎในการตรวจสอบความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล มี 2 แบบคือ
4.1) Must Not Overlap กฎนี้กาหนดให้ส่วนต่าง ๆ ของรูปปิดหรือโพลีกอนทั้งในส่วน
ของขอบเขตและพื้นที่ของทุกโพลีกอนของชั้นข้อมูลความลาดชันต้องไม่ซ้อนทับกันโดยโพลีกอน สามารถแบ่ง
ขอบเขตหรือจุดเชื่อมร่วมกันได้
4.2) Must Not Have Gaps ของรูปปิดหรือโพลีกอน ทุกโพลีกอนของชั้นข้อมูลความลาดชัน
ต้องไม่มีช่องว่างภายใน โพลีกอนหรือมีช่องว่างระหว่าง โพลีกอนที่อยู่ติดกัน โดยโพลีกอนทั้งหมดต้องเป็น
พื้นผิวที่ต่อเนื่องกัน
ขั้นตอนการกาหนดกฎการตรวจสอบความสอดคล้องทางตรรกะเชิงแนวคิดของข้อมูลความลาดชัน
ของพื้นที่มีทั้งหมด 11 ขั้นตอนและการกาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน ดังภาพที่ 5-4 และ
ตัวอย่างของความผิดพลาดของข้อมูลที่ตรวจพบ ดังภาพที่ 5-5
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ภาพที่ 5-4 ขั้นตอนและวิธีการสร้างกฎเพื่อตรวจสอบพื้นที่รูปปิดที่มีการซ้อนทับหรือเกิดช่องว่างระหว่าง
พื้นที่รูปปิด
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ภาพที่ 5-5 ตัวอย่างผลลัพธ์จากการตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลพื้นที่รูปปิดที่มีการซ้อนทับ
(Overlap) หรือมีช่องว่างระหว่างกัน (Gap) ที่ตรวจพบ
ทั้งนี้ ในการตรวจสอบความสอดคล้องทางตรรกะเชิงแนวคิดของข้อมูลความลาดชันของพื้นที่
ที่แต่ละจังหวัดที่จัดทาขึ้น ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ให้รายงานผลลัพธ์เปอร์เซ็นต์ของเกณฑ์ความผิดพลาด
ของข้อมูลพื้นที่รูปปิดที่มีการซ้อนทับ(Overlap) หรือมีช่องว่างระหว่างกัน (Gap) ที่ตรวจพบ ตามตารางที่ 5-2
ตารางที่ 5-2 เกณฑ์ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูลความลาดชันของพื้นที่แต่ละจังหวัด
รายการความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล

เกณฑ์ความผิดพลาดของข้อมูลที่ตรวจพบ

พื้นที่รูปปิดของข้อมูลความลาดชันที่มีขอบเขตติดกันต้อง
เชื่อมต่อกันสนิทพอดี ไม่มีการซ้อนทับ (Overlap) หรือมี
ช่องว่างระหว่างกัน (Gap)

0%
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5.2 การประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชัน (Thematic Accuracy)
การประเมิน ความถูก ต้อ งของแผนที่แ สดงความลาดชัน ของพื้น ที่ที่จัด ทาขึ้น ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ภายใต้โครงการนี้จะใช้วิธีการสุ่มสารวจรังวัดความลาดชันของพื้นที่ในตาแหน่งต่าง ๆ
โดยวิธีการที่มีความถูกต้องสูงกว่า นามาเปรียบเทียบกับชั้นความลาดชันของพื้นที่ที่ปรากฏบนแผนที่แสดง
ความลาดชัน ณ ตาแหน่งเดียวกัน แล้วรายงานผลความผิดพลาดของชั้นความลาดชันบนแผนที่ โดยมีแนวทาง
การดาเนินงาน ดังนี้
5.2.1 การประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ โดยวิธีการเปรียบเทียบ
ค่าความลาดชัน เฉลี่ยที่คานวณได้จากพิกัดทางราบและทางดิ่งของจุดตรวจสอบที่ได้จากการรังวัดด้ว ย
ดาวเทียมจีพีเอส วิธีการจลน์ในทันที (Real Time Kinematic survey : RTK) ที่มีความถูกต้องสูงกว่า
เปรียบเทียบกับความลาดชันของพื้นที่ในตาแหน่งเดียวกันบนแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ของแต่ละ
จังหวัดที่จัดทาขึ้น โดยมีแนวทางการดาเนินการดังนี้
1) การกาหนดจุดตรวจสอบหรือจุดสาหรับประเมินความถูก ต้องของแผนที่แ สดง
ความลาดชันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสานักงานด้านการใช้แผนที่ การวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศ
จากข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน แผนที่สภาพความลาดชัน
และข้อมูลเส้นชั้นความสูง การปฏิบัติงานในสนามด้านการสารวจรังวัดเพื่อกาหนดตาแหน่งด้วยดาวเทียม
จีพีเอส แบบ RTK ตลอดจนการคานวณเพื่อการประเมินค่าความถูกต้องของแผนที่ ดังนั้นจึงเป็นขั้นตอน
ที่มีความสาคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ดาเนินงานควรพิจารณาดาเนินการให้ถูกต้องตามแนวทางที่กาหนดไว้ดังนี้
1.1) กาหนดจุดตรวจสอบบนแผนที่แสดงความลาดชันที่จัดทาขึ้น โดยจุดตรวจสอบ
ที่กาหนดขึน้ นั้นเมื่อทาการรังวัดพิกัดทางราบและทางดิ่งแล้วจะต้องสามารถนามาคานวณหาค่าความลาดชัน
เฉลี่ยของพื้นที่ได้เป็น จานวน ไม่น้อยกว่า 30 พื้นที่ที่ต้องการเปรียบเทียบค่าหรือประเมินความถูกต้องของ
แผนที่
1.2) จุดตรวจสอบที่จะมาคานวณค่าความลาดชันของพื้นที่โดยเฉลี่ย ต้องกาหนด
จุดทดสอบให้อยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกันในทิศทางตามความลาดเทของพื้นที่โดยพิจารณาจากแนวเส้นตรง
ที่ลากผ่านจุดทดสอบที่กาหนดตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไปควรจะอยู่ในแนวตั้งฉาก (โดยประมาณ) กับเส้นชั้นความสูง
ที่ซ้อนทับบนแผนที่แสดงความลาดชัน
1.3) จุดตรวจสอบที่จะนามาคานวณหาค่าความลาดชันของพื้นที่โดยเฉลี่ยต้องเป็น
จุดทดสอบที่อยู่ภายในขอบเขตของพื้นที่รูปปิดเดียวกัน และอยู่ในแนวเส้นตรงที่ตั้งฉากโดยประมาณกับ
เส้นชั้นความสูง
1.4) จุดตรวจสอบที่ใช้ในการคานวณความลาดชันของพื้นที่โ ดยเฉลี่ยที่นามาใช้
ในการประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชันที่จัดทาขึ้นควรจะกระจายตัว ครอบคลุมพื้นที่
ของทั้งจังหวัด โดยมีจานวนของจุดทดสอบและจานวนของตัวแทนของพื้นที่ที่ทาการเปรียบเทียบความลาดชัน
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ของพื้นที่โดยเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้นความลาดชันในสัดส่วนที่เท่ากันและครบทุกระดับชั้นความลาดชัน
ที่ปรากฏอยู่บนแผนที่แสดงความลาดชันของแต่ละจังหวัดที่จัดทาขึ้น
1.5) จุดตรวจที่กาหนดจะต้องเป็นจุดที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก สภาพพื้นที่เปิดโล่ง
มีความเหมาะสมในการรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส แบบ RTK โดยควรนาแผนที่ภาพถ่าย
ออร์โธสีและแผนที่สภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบันมาใช้เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกพื้นที่
และการกาหนดจุดตรวจสอบ
ภายหลั ง จากการก าหนดจุ ด ตรวจสอบบนแผนที่ แ สดงความลาดชั น ของพื้ น ที่ ด้ ว ยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับนาไปใช้เป็นจุดในการรังวัดพิกัดทางราบและทางดิ่งในภูมิประเทศได้ตามเกณฑ์
ที่กาหนดไว้แล้ว ให้จัดทาไฟล์ข้ อมูลจุดทดสอบพิกัดเหนือ(N) และพิกัดตะวันออก (E) ในระบบพิกัดยูทีเอ็ม
(UTM) พื้นหลักฐานสากล (WGS 84) โซน 47N หรือ 48N ตามตาแหน่งที่ตั้งของแต่ละจังหวัด ในรูปแบบ
ของไฟล์ Comma-separated values (*.CSV) หรือในรูปแบบอื่นที่สามารถนาเข้าข้อมูลผ่านโปรโตคอล
หรือโปรแกรมสาเร็จรูปทั่วไปได้

ภาพที่ 5-6 ตัวอย่างการกาหนดจุดทดสอบเพื่อการประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชัน
ของพื้นที่แต่ละจังหวัด
2) การสารวจรังวัดพิกัดจุดตรวจสอบในภูมิประเทศ เป็นขั้นตอนการรังวัดพิกัดทางราบ
และทางดิ่งของจุดตรวจสอบตามค่าพิกัดทางราบ(N, E) ที่อ่านค่าจากแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่
ที่จัดทาขึ้น โดยใช้วิธีการกาหนดตาแหน่งบนโลกด้ว ยดาวเทียมจีพีเอส โดยการรังวัดแบบจลน์ในทันที
(Real Time Kinematic survey : RTK) ซึ่งพิกัดของจุดตรวจสอบที่รังวัดในภูมิประเทศจะมีค่าความคลาดเคลื่อน
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ประมาณ 1- 5 เซนติเมตร ซึ่งเพียงพอสาหรับนามาใช้เป็นข้อมูลในการคานวณค่าความลาดชันของพื้นที่
โดยเฉลี่ยเพื่อนามาเปรียบเทียบกับข้อมูลชั้นความลาดชันบนแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ที่จัดทาขึ้น
2.1) กาหนดให้ใช้หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน โครงการจัดทาแผนที่เพื่อการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหมุดโครงข่ายงานในการสารวจ
รังวัดจุดตรวจสอบเพื่อการประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ทุกจังหวัดเนื่องจาก
ข้อมูลแบบจาลองระดับสูงเชิงเลข เส้นชั้นความสูง แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี ที่นามาใช้ในการดาเนินงาน
ภายใต้โ ครงการนี้ จัดทาและอ้า งอิงค่า พิกัดทางราบและทางดิ่ง มาจากหมุดหลักฐานภาคพื้นดินของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้เ ป็น หมุด สาหรับ ตั้ง สถานีฐ าน (Base Station) หรือ เป็น หมุด
หลักฐานแผนที่สาหรับโครงข่ายงานในการสร้างหมุดหลักฐานใหม่สาหรับตั้งสถานีฐาน
2.2) กาหนดให้ใช้ค่าพิกัดทางราบ (N,E) ของจุดตรวจสอบที่ได้จากการอ่านค่า
พิกัด จุด บนแผนที่แ สดงความลาดชัน ของพื้น ที่ด้ว ยระบบสารสนเทศภูมิศ าสตร์ต ามที่กาหนดไว้ เป็น
จุดเป้าหมายในการรังวัดพิกัดทางราบและทางดิ่งในภูมิประเทศ โดยใช้ฟังก์ชั่นการทางาน ระบบการนาหน
และการค้นหาเป้าหมายตามค่าพิกัดที่กาหนดไว้ในเครื่องจีพีเอส ทั้งนี้ความแตกต่างของค่าพิกัดทางราบระหว่าง
จุดตรวจสอบที่รังวัดในภูมิประเทศ กับจุดตรวจสอบเดียวกันที่อ่านได้จากแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่
จะต้องมีความแตกต่างของค่าพิกัดตะวันออก (E) และค่าพิกัดเหนือ (N) ไม่ควรเกิน + 1 เมตร
2.3) การรังวัดจุดตรวจสอบในภูมิประเทศให้ดาเนินการตามมาตรฐานระวางแผนที่
และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ กมร. 202-2551 มาตรฐานการรังวัดด้วยเครื่องรับ สัญญาณ
ดาวเทียม และมาตรฐานข้อกาหนดภูมิส ารสนเทศพื้นฐานชั้นข้อมูลหมุดหลั กฐานแผนที่ที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานการรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม แบบ RTK มีรายละเอียดดังนี้
(1) ใช้ เ ครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มแบบ 2 ความถี่ ห รื อ แบบหลายระบบ
ดาวเทียมนาหน (dual-frequency receiver and multi-GNSS receiver) ที่มีจานวนช่องสัญญาณ
ดาวเทียมที่สามารถรับได้ 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) กาหนดค่าความไม่แน่นอนในองค์ประกอบด้านเรขาคณิตของดาวเทียม
(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 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของเส้นฐานที่คานวณ ได้
ต้องมีค่าไม่เกิน 0.20 เมตร
(7) ค่าพิกัดได้จาก Ambiguity Fixed Solution ทั้งพิกัดทางราบและทางดิ่ง
โดยความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่กาหนดให้ (position quality) ไม่เกิน + 5 เซนติเมตร และความคลาดเคลื่อน
สูงสุดทางดิ่งไม่เกิน + 10 เซนติเมตร
(8) จัดเก็บข้อมูลดิบจากเครื่องรับสัญญาณ และค่าพิกัดในรูปแบบ Text File
เพื่อการนาเข้าข้อมูลในการประมวลผลและตรวจสอบความถูกต้องในสานักงานในขั้นตอนการประมวลผล
3) การคานวณค่าความลาดชันของพื้นที่โดยเฉลี่ยและการประเมินความถูกต้องของ
แผนที่แสดงความลาดชัน ของพื้น ที่ โดยนาค่า พิกัด ทางราบและทางดิ่ง ของจุด ตรวจสอบที่ไ ด้จ ากการ
รัง วัด ในภูมิประเทศไม่น้อยกว่า 2 จุดตรวจสอบที่อยู่ในพื้นที่รูปปิดเดียวกันนามาคานวณหาค่าระยะทาง
ราบ (Horizontal distance :HD) และค่าความแตกต่างของระดับความสูง (Vertical distance :VD)
ระหว่างคู่จุดตรวจสอบ แล้วนาค่าที่ได้ไปคานวณหาเปอร์เซ็นต์ความลาดชันของพื้นที่โดยเฉลี่ย จากนั้น
นาผลลัพธ์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับระดับความลาดชันของพื้นที่ในพื้นที่สุ่มตัวอย่างหรือ ณ จุดตรวจสอบ
เดียวกันบนแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ที่จัดทาขึ้น รายละเอียดตามตัวอย่างตารางที่ 5-3
ตารางที่ 5-3 ตัวอย่างการคานวณค่าความลาดชันของพื้นที่โดยเฉลี่ยและการประเมินความถูกต้องของ
แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลข หมายเลข
จุด จุดที่รังวัด
ตรวจสอบ

ตะวันออก
(ม.)

เหนือ
(ม.)

ค่าระดับ ระยะทาง ความ ความลาด ระดับ
(ม.) ราบ (ม.) ต่างค่า ชันของ ความลาด
ระดับ พื้นที่โดย ชันของ
(ม.) เฉลี่ย (%) พื้นที่ (%)

1

1101 715233.921 1853711.013 700.149

2

1102 715181.887 1853729.680 699.910 55.281 0.239

3

1112 715080.512 1853457.738 697.882

4

1113 715171.560 1853457.682 698.042 91.048 0.160

5

1114 715151.453 1853369.944 697.152

6

1115 715235.075 1853323.058 696.653 95.869 0.499

7

8023 717525.135 1850606.052 764.270

8

8024 717530.670 1850597.632 764.212 10.076 0.058

9

MG305 713655.307 1839808.219 933.291

10

MG306 713693.121 1839801.916 932.489 38.336 0.802

0.432

0-2

0.176

0-2

0.520

0-2

0.576

0-2

2.092

2-5
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ค่าระดับ ระยะทาง ความ ความลาด ระดับ
(ม.) ราบ (ม.) ต่างค่า ชันของ ความลาด
ระดับ พื้นที่โดย ชันของ
(ม.) เฉลี่ย (%) พื้นที่ (%)

11

1G139 714145.466 1840505.662 919.560

12

1G140 714109.561 1840484.331 917.535 41.763 2.025

13

1G512 714338.324 1840436.666 956.914

14

1G513 714359.112 1840485.063 958.081 52.673 1.167

15

MG501 713082.267 1836110.672 898.790

16

MG502 713068.937 1836115.077 899.274 14.039 0.484

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

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

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

35

MG302 713660.744 1839852.562 930.991

4.849

2-5

2.216

2-5

3.448

2-5

9.712 1.158 11.923 5-12

7.710 5-12

9.077 1.318 14.521 12-20
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ค่าระดับ ระยะทาง ความ ความลาด ระดับ
(ม.) ราบ (ม.) ต่างค่า ชันของ ความลาด
ระดับ พื้นที่โดย ชันของ
(ม.) เฉลี่ย (%) พื้นที่ (%)

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

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

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

8.526 1.982 23.246 20-35

8.525 4.104 48.143 35-50

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 การประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ โดยวิธีการเปรียบเทีย บ
ค่าความลาดชัน เฉลี่ย ที่คานวณได้จ ากแผนที่และข้อ มูล เส้น ชั้นความสูง เชิงเลขมาตราส่ว น 1: 4,000
กับระดับความลาดชัน (พื้นที่รูปปิดของแต่ละระดับความลาดชัน) บนแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่
ที่จั ดทาขึ้น โดยใช้วิธีก ารกาหนดจุด ตรวจสอบเช่น เดีย วกับ การรัง วัด พิกัด จุด ตรวจสอบใน ภูมิประเทศ
จะแตกต่างกันเฉพาะตาแหน่งจุดตรวจสอบที่จะกาหนดนั้นต้องอยู่บนเส้นชั้นความสูงในแนวเส้นตรงที่ตั้งฉาก
โดยประมาณกับเส้นชั้นความสูงตามความลาดเอียงของพื้นที่ จากนั้นให้วัดระยะทางระหว่างจุด ตรวจสอบ
บนแผนที่โดยใช้เครื่องมือการวัดระยะจากโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ และใช้ค่า ระดับความสูงของจุด
ตรวจสอบจากเส้นชั้นความสูง ณ ตาแหน่งจุดตรวจสอบทั้ง 2 จุด นามาคานวณหาค่าความต่างของค่าระดับ
ระหว่างจุด แล้วนาค่าระยะทางราบที่วัดได้ และค่าความต่างของค่าระดับของจุดทั้งสองไปคานวณหาค่า
ความลาดชันของพื้นที่โดยเฉลี่ย ตามวิธีการคานวณค่าความลาดชันของพื้นที่โดยวิธีการรังวัดจากแผนที่และ
เส้นชั้นความสูงดังที่กล่าวมาแล้วในข้อ 2.2.2 โดยนาผลลัพธ์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับระดับความลาดชันของ
พื้นที่บนแผนที่แสดงความลาดชันที่จัดทาขึ้น ซึ่งเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของการ
จัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ ภายใต้โครงการนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการสารวจรังวัดจุด
ตรวจสอบในภูมิประเทศ โดยมีวิธีการกาหนดจุดบนแผนที่และหาค่าความลาดชันของพื้นที่ ดังภาพที่ 5-7

ภาพที่ 5-7 ตัวอย่างการหาค่าความลาดชันของพื้นที่โดยวิธีการรังวัดจากแผนที่และเส้นชั้นความสูง
มาตราส่วน 1:4,000
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สาหรับการประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ภายใต้โครงการ
จัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน โดยวิธีการรังวัดความลาดชันของพื้นที่โดยเฉลี่ย
ในภูมิประเทศด้วยเทคนิคการรังวัดพิกัดตาแหน่งด้วยดาวเทียม แบบ RTK ในข้อ 5.2.1 นั้น เป็นวิธีการที่มี
ความถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือสูง แต่มีข้อจากัดในเรื่องของงบประมาณ และระยะเวลาในการสารวจ
รังวัดในภูมิประเทศ รวมทั้งวิธีการสารวจรังวัดด้วยเครื่องจีพีเอสแบบ RTK นั้นจาเป็นต้องใช้บุคลกรที่มี
ทักษะและประสบการณ์เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจทาให้ไ ม่สามารถดาเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ของจังหวัดต่างๆ ที่จัดทาขึ้นได้ครบทุกจังหวัด หรือในบางจังหวัด
อาจมีปัญหา อุปสรรคหรือข้อจากัดในการเข้าถึงพื้นที่ ซึ่งผู้ควบคุมโครงการและผู้ปฏิบัติงานควรเลือกใช้
วิธีก ารประเมิน โดยการเปรีย บเทีย บค่า ความลาดชันของพื้น ที่โ ดยเฉลี่ย จากแผนที่แ ละข้อมูล ความสูง
ภูมิประเทศที่มีความละเอียดถูกต้องสูงกว่าแผนที่แสดงความลาดชันที่จัดทาขึ้น ตามวิธีการในข้อ 5.2.2
โดยใช้เกณฑ์การประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ ตามตารางที่ 5-4
ตารางที่ 5-4 เกณฑ์การประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ภายใต้โครงการจัดทา
แผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน
รายการประเมินความถูกต้องของแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่

ขอบเขตของพื้นที่รูปปิดชั้นความลาดชันที่อยู่บนแผนที่ต้องมีความ
สอดคล้องกับค่าความลาดชันของพื้นที่โดยเฉลี่ยที่ได้จากการรังวัด
ในภูมิประเทศหรือวิธีการสุ่มตรวจสอบที่มีความค่าความถูกต้อง
สูงกว่า

เกณฑ์ความผิดพลาดของระดับ
ความลาดชันของพื้นที่บนแผนที่
แสดงความลาดชันฯที่ตรวจพบ
<5%
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คานา
กรมพัฒนาที่ดิน โดยสานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่ ได้ดาเนินโครงการจัดทาแผนที่
แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน ภายใต้แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2560 ซึ่งคาดว่า
จะดาเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และจาแนกความลาดชัน
ของพื้นที่จากข้อมูลแบบจาลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM) มาตราส่วน 1: 4,000
โครงการจั ดทาแผนที่เ พื่อการบริ ห ารทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพย์สิ นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามหลักเกณฑ์การจาแนกความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน ได้แก่ การสารวจออกแบบงานจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้า และการสารวจและจัดทาแผนที่ดิน พร้อมทั้งจัดทาข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่แสดงความลาดชัน
ของพื้นที่ระดับจังหวัด ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) โดยมี
เป้าหมายการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2560 จานวน 24 จังหวัด ปีงบประมาณ 2561 จานวน 20 จังหวัด
ปีงบประมาณ 2562 จานวน 17 จังหวัด และปีงบประมาณ 2563 จานวน 13 จังหวัด รวมทั้งหมด 74 จังหวัด
ยกเว้นจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา บริเวณพื้นที่ 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอจะนะ
อาเภอเทพา อาเภอนาทวี และอาเภอสะบ้าย้อย เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวไม่มีข้อมูลแบบจาลองระดับสูงเชิงเลข
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์และจาแนกความลาดชันของพื้นที่
คณะผู้จัดทา เห็นว่าข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ระดับจังหวัด ที่จัดทาขึ้น
ภายใต้โครงการจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึงได้จัดทารายงานโครงการจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อ
การพัฒนาที่ดินระดับจังหวัด ทั้งในรูปแบบเอกสารและในรูปแบบดิจิตอล เพื่อเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้สนใจ
หรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ที่ต้องการนาข้อมูลและแผนที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานตามแผนงาน
โครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการดาเนินงานด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาพื้นที่ การบริหารจัดการน้า การป้องกันและบรรเทาภัย
ทางธรรมชาติ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการวิเคราะห์และจาแนกความลาดชันของพื้นผิวภูมิประเทศตามระดับความสูง-ต่า และความลาดเอียงของพื้นที่
ให้แก่ ประชาชนทุกภาคส่วนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ได้ศึกษาและนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
สานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่
กรมพัฒนาที่ดิน
เดือน...........................พ.ศ..............
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บทที่ 1
โครงการจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน
จังหวัด………………………………
1.1 หลักการและเหตุผล
กรมพัฒนาที่ดิน โดยสานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่ ได้ดาเนินโครงการจัดทาแผนที่
แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน ภายใต้แผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2560 ซึ่งคาดว่า
จะดาเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และจาแนกความลาดชัน
ของพื้นที่ จากข้อมูลแบบจาลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model: DEM) มาตราส่วน 1: 4,000
โครงการจัดทาแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ
โครงการ MOAC ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล และให้บริการของกรมพัฒนาที่ดิน โดยจาแนกความลาดชันของพื้นที่
ตามหลักเกณฑ์การสารวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้า และการสารวจและจัดทาแผนที่ดิน พร้อมทั้ง
จัดทาข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ จังหวัด............ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information System: GIS) สาหรับหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดินใช้เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่
พื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ดิน ทั้งในด้านการสารวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้า การสารวจและวิเคราะห์ดิน
การพัฒนาแหล่งน้า การวางแผนการใช้ที่ดิน การประเมินความสามารถในการกักเก็บน้าและอัตราการชะล้าง
พังทลายของดิน รวมถึงการสารวจออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ตลอดจน
ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่สนใจต้องการนาข้อมูล เชิงพื้นที่และแผนที่
แสดงความลาดชันของพื้นที่ ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานตามแผนงานโครงการต่าง ๆ หรือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาพื้นที่ การบริหารจัดการน้า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติ และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ของพื้นที่และมีมาตรฐานเดียวกัน
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อวิเคราะห์และจาแนกความลาดชันของพื้นที่จังหวัด............. จากข้อมูลแบบจาลองระดับสูง
เชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การจาแนกความลาดชันของพื้นที่
เพื่อการพัฒนาที่ดิน
2) เพื่อจัดทาข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ จังหวัด............ ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมจัดทารายงานโครงการจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน
จังหวัด............
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1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับ
กรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีข้อมูลเชิงพื้นที่
และแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่ จังหวัด............ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
รวมทั้งรายงานโครงการจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน จังหวัด............ สาหรับ
น าไปใช้ ป ระโยชน์ ในการดาเนิ น งานด้ านการพัฒ นาที่ ดิน ตามแผนงานโครงการต่า ง ๆ หรือใช้เ ป็นข้อมู ล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ การวางแผนการดาเนินงาน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาพื้นที่ การบริหารจัดการน้า การป้องกันและบรรเทาภัยทางธรรมชาติ และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักวิชาการสอดคล้องกั บ
สภาพความเป็นจริงของพื้นที่
1.4 ข้อจากัดโครงการ
1) ข้อ มูล ความลาดชัน ของพื้น ที่ จัง หวัด ............ ได้จ ากการวิเ คราะห์ข้อ มูล แบบจาลอง
ระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 เป็นข้อมูลความสูงภูมิประเทศ ที่ ได้จากการรังวัดภาพถ่ายทางอากาศ
ปี พ.ศ.2545-2546 ซึ่งปัจจุบันสภาพภูมิประเทศบางส่ว นมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและ
ความลาดชันของพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เกิดภัยพิบัติและพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง
การตั้งถิ่นฐาน การส่งเสริมเศรษฐกิจ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้น การนาข้อมูลความลาดชันของพื้นที่
ไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชัน จาเป็นต้องสารวจรังวัดภาคพื้นดินหรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น
ที่มีความละเอียดถูกต้องมากกว่า เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นที่ที่มีความถูกต้อง แม่นยา และระดับความเชื่อมั่นสูง
2) ความถูกต้องเชิงพื้นที่ของข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ จังหวัด............ ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ อ้างอิงตามมาตรฐานแผนที่ของข้อมูลแบบจาลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1: 4,000 ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลหลัก สาหรับการดาเนินงานโครงการจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน
3) ข้อมูลด้านสถิติ ที่ปรากฏภายในรายงานโครงการจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อ
การพัฒนาที่ดินจังหวัด............ ได้จากการวิเคราะห์และคานวณแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ ตามข้อ มูลแผนที่
ขอบเขตการปกครอง ปี พ.ศ.2556 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดังนั้น ความถูกต้องของข้อมูลด้านสถิติ
เป็นไปตามมาตรฐานของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์และคานวณ
…
1.5 สถานที่ดาเนินงาน
1) กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ สานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่
กรมพัฒนาที่ดิน
2) พื้นที่จังหวัด.......................
1.6 ระยะเวลาดาเนินงาน
เดือน ………………………… พ.ศ. ……………………………..
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1.7 เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงาน
1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ (Computer) เครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียม GPS แบบพกพา กล้องถ่ายภาพ เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) และเครื่องพิมพ์แผนที่ (Plotter)
2) ซอฟต์แวร์ (Software) โปรแกรมหรือชุดคาสั่ง ได้แก่ ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์
โปรแกรมสานักงาน โปรแกรม BaseCamp โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรมประมวลผลภาพ
…
1.8 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.8.1 ศึกษาและรวบรวมแผนที่ ข้อมูลทางแผนที่และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด............ ดังนี้
1) ข้อมูล พื้น ฐานของจั งหวัด .........................ส าหรั บใช้ เป็น ข้อมูล ประกอบการจัดท า
รายงานโครงการจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดินจังหวัด............ ได้แก่
1.1) ข้อมูลและแผนที่ลักษณะทางธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:250,000 จัดทาเมื่อ ปี พ.ศ.…………
โดยกรมทรัพยากรธรณี
1.2) ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจังหวัด..............จากศูนย์ภูมิอากาศ สานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา โดยสถิติภูมิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยใช้ข้อมูลคาบ 30 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ………………………… และสถิติ
ภูมิอากาศที่มีค่าเป็นที่สุดใช้ข้อมูลตั้งแต่ ปี พ.ศ. …………………………………………….
๑.3) ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. …………………………………… จากสานักงานคลัง
จังหวัด...........................และสานักงานสถิติแห่งชาติ
1.4) ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด...................... ได้แก่ ข้อมูลทรัพยากรดินและ
ทรัพยากรน้า จากกรมพัฒนาที่ดิน และข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ จากกรมป่าไม้
2) แผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศของจังหวัด............................ สาหรับใช้ในการวิเคราะห์
ความลาดชันและจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัด.......................... ได้แก่
2.1) แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ลาดับชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหาร
ครอบคลุมพื้นทีจ่ ังหวัด............
2.2) ข้อมูลขอบเขตการปกครองจังหวัด............ มาตราส่วน 1: 50,000 จัดทาและ
ปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ.2556 โดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
2.3) แผนที่สภาพการใช้ที่ดินจังหวัด............ ปี พ.ศ……………………… มาตราส่วน 1: 25,000
สารวจและจัดทาโดยกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
2.4) ภาพถ่า ยออร์ โ ธสี เชิ งเลข มาตราส่ ว น 1:4,000 โครงการจัด ทาแผนที่เ พื่อ การ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด............
2.5) แบบจาลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 โครงการจัดทาแผนที่เพื่อการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด............
2.6) เส้นชั้นความสูงเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 โครงการจัดทาแผนที่เพื่อการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด............
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1.8.2 นาเข้าข้อมูลและจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ จาแนก
ความลาดชันและจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัด............
1) ตรวจสอบและแก้ไ ขข้อ มูล แบบจ าลองระดับ สูง เชิง เลข ให้ถ ูก ต้อ ง สมบูร ณ์
ครบถ้วนด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2) เชื่อมต่อ (Mosaic) ข้อมูลแบบจาลองระดับสูงเชิงเลข ให้เป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องกัน
ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ข้อมูลแบบจาลองระดับสูงเชิงเลข เป็นข้อมูลโครงสร้างแบบแรสเตอร์ (Raster) จัดเก็บใน
รูปของไฟล์ภาพเชิงเลข ขนาดระวางมาตราส่วน 1: 4,000 ครอบคลุมพื้นที่ 2x2 ตารางกิโลเมตร ต่อ 1 ระวาง
จานวนทั้งสิ้น 3,300 ระวาง
1.8.3 วิเคราะห์และจาแนกความลาดชันของพื้นที่จังหวัด............ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
โดยการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ (Reclassify) ตามเงื่อนไข ที่กาหนด เป็นการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) และข้อมูลพื้นผิวภูมิประเทศ (Surface Analysis) เพื่อจาแนก
พื้น ผิว ภูมิป ระเทศตามระดับ ความสูง -ต่า และความลาดเอี ยงของพื้นที่ ตามมาตรฐานที่กาหนด โดยอาศัย
หลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการคานวณความลาดชัน (Slope) ทิศลาดเอียง (Aspect) และรูปหน้า
ตัดด้านข้างของความลาดเท (Profile) ซึ่งจะได้ข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ โครงสร้างแบบแรสเตอร์ (Raster)
รูปแบบไฟล์ประเภท IMG
1.8.4 จัดทาชั้นข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลเชิงเส้น (Vector) ประเภทรูปปิด
หรือโพลีกอน (Polygon)
1.8.5 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินและลักษณะทางกายภาพที่อาจมีผลกระทบต่อ
ความลาดชันของพื้นที่จังหวัด............
โดยวิธีการซ้อนทับข้อมูลเชิงพื้นที่ ได้แก่ ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข ข้อมูลแผนที่
ภูมิประเทศ ข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน ข้อมูลแผนที่ขอบเขตการปกครอง และข้อมูลความลาดชันของพื้นที่
1.8.6 สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันของพื้นที่ไปจากเดิม
1.8.7 จัดทาและปรับปรุงข้อมูลความลาดชันของพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน
1.8.8 จัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัด.................................. พร้อมจัดทารายงาน
โครงการจัดทาแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดินจังหวัด............
1.9 คณะผู้จัดทา
1) ที่ปรึกษาโครงการ
ชื่อ ……………………………………
ตาแหน่ง ………………………………………..
2) ผู้ควบคุมโครงการ
ชื่อ ……………………………………
ตาแหน่ง ………………………………………..
3) ผู้ดาเนินงานโครงการ
3.1) ชื่อ …………………………………… ตาแหน่ง ………………………………………..
3.2) ชื่อ …………………………………… ตาแหน่ง ………………………………………..
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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 ทรัพยากรน้า
2.4.3 ทรัพยากรป่าไม้
2.5 สภาพการใช้ที่ดิน
2.5.1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
2.5.2 พื้นที่เกษตรกรรม
2.5.3 พื้นที่ป่าไม้
2.5.4 พื้นที่แหล่งน้า
2.5.5 พื้นที่เบ็ดเตล็ด
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บทที่ 3
การวิเคราะห์และจาแนกความลาดชันของพื้นที่จังหวัด……………………
อธิบายรายละเอียด พร้อมตารางความลาดชันของพื้นที่
..........................................................................................................................................................
ความลาดชันของพื้นที่
ระดับความลาดชัน
เปอร์เซ็นต์
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

เนื้อที่
ตารางกิโลเมตร

ร้อยละของพื้นที่จังหวัด
ไร่

3.1 ผลการวิเคราะห์และจาแนกความลาดชันของพื้นที่
3.1.1 ผลการวิเคราะห์และจาแนกพื้นที่ความลาดชัน 0-2 เปอร์เซ็นต์
3.1.2 ผลการวิเคราะห์และจาแนกพื้นที่ความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์
3.1.3 ผลการวิเคราะห์และจาแนกพื้นที่ความลาดชัน 5-12 เปอร์เซ็นต์
3.1.4 ผลการวิเคราะห์และจาแนกพื้นที่ความลาดชัน 12-20 เปอร์เซ็นต์
3.1.5 ผลการวิเคราะห์และจาแนกพื้นที่ความลาดชัน 20-35 เปอร์เซ็นต์
3.1.6 ผลการวิเคราะห์และจาแนกพื้นที่ความลาดชัน 35-50 เปอร์เซ็นต์
3.1.7 ผลการวิเคราะห์และจาแนกพื้นที่ความลาดชัน มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
- อธิบายรายละเอียดพร้อมภาพประกอบ3.2 ผลการวิเคราะห์และการสารวจการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ทีม่ ีผลกระทบต่อ
ความลาดชันของพื้นที่
- อธิบายรายละเอียดพร้อมภาพประกอบ-
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บทที่ 4
บทสรุป
4.1 สรุปผลการวิเคราะห์และจาแนกความลาดชันของพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
อธิบายรายละเอียด……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
จากการวิเคราะห์และจาแนกความลาดชันของพื้นที่ พบว่า
จังหวัด………………… มีพื้นที่ความลาดชัน …………… เปอร์เซ็นต์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ …….
ของพื้นที่จังหวัด ลักษณะพื้นที…่ …………………………………………
รองลงมาอันดับที่ 2 ได้แก่ พื้นที่ความลาดชัน …………… เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ …………….
ของพื้นที่จังหวัด ลักษณะพื้นที่……………………………………………
อันดับที่ 3 ได้แก่ พื้นที่ความลาดชัน ………….…..…… เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ …………….…...
ของพื้นที่จังหวัด ลักษณะพื้นที่……………………………………………
อันดับที่ 4 ได้แก่ พื้นที่ความลาดชัน ………….…..…… เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ …………….…...
ของพื้นที่จังหวัด ลักษณะพื้นที่……………………………………………
อันดับที่ 5 ได้แก่ พื้นที่ความลาดชัน ………….…..…… เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ …………….…...
ของพื้นที่จังหวัด ลักษณะพื้นที่……………………………………………
อันดับที่ 6 ได้แก่ พื้นที่ความลาดชัน ………….…..…… เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ …………….…...
ของพื้นที่จังหวัด ลักษณะพื้นที่……………………………………………
อันดับที่ 7 ได้แก่ พื้นที่ความลาดชัน ………….…..…… เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ …………….…...
ของพื้นที่จังหวัด ลักษณะพื้นที่……………………………………………
4.2 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
อธิบายรายละเอียด……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..
ภาคผนวก 1 ภาพแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่จังหวัด……………………………………....................................
ภาคผนวก 2 รายละเอียดข้อมูลกลุ่มชุดดินจังหวัด…………………………………………………………...........................
บรรณานุกรม
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