




บัญชีท้ายประกาศมาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ 

จ ำนวน ๑๐ เรื่อง ดังนี้ 

๑) กภช. ๑๙๑๐๓ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศกำรประยุกต์ใช้ภำษำโครงร่ำงเชิงแนวคิด 
(Conceptual schema language) 

๒) กภช.๑๙๑๐๖ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศมำตรฐำนโพรไฟล์ของภูมิสำรสนเทศ (Profiles) 
๓) กภช. ๑๙๑๐๗ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศโครงร่ำงเชิงพ้ืนที่ (Spatial schema)  
๔) กภช. ๑๙๑๐๘ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศโครงร่ำงเชิงเวลำ (Temporal schema) 
๕) กภช.๑๙๑๐๙ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศโครงร่ำงกฎส ำหรับกำรประยุกต์ภูมิสำรสนเทศ (Rules 

for application schema) 
๖) กภช. ๑๙๑๑๘ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศกำรเข้ำรหัส (Encoding) 
๗) กภช.๑๙๑๒๕-๒ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศรูปลักษณ์ทำงภูมิสำรสนเทศ(Simple feature 

access – Part ๒ : SQL option) 
๘) กภช.๑๙๑๓๔ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศระบบให้บริกำรระบุต ำแหน่งหลำยรูปแบบส ำหรับแสดง

เส้นทำงและกำรน ำร่อง (Multimodal Routing and Navigation) 
๙) กภช.๑๙๑๓๕ : ๒๕๖๐ มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศกระบวนกำรลงทะเบียนภูมิสำรสนเทศ (Procedures 

for registration of geographical information items)  
๑๐) กำรก ำหนดมำตรฐำนกลำงส ำหรับระบบส ำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิสำรสนเทศที่ประกำศโดย

ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) ๒ เรื่อง ดังนี้ 
๑๐.๑) ข้อก ำหนดของมำตรฐำนโครงสร้ำง เนื้อหำ คุณลักษณะ คุณภำพ ของชุดข้อมูลภูมิศำสตร์พื้นฐำน 

(Fundamental Geographic Data Set: FGDS) เล่มที่ ๑ 
๑๐.๒) ข้อก ำหนดของมำตรฐำนโครงสร้ำง เนื้อหำ คุณลักษณะ คุณภำพ ของชุดข้อมูลภูมิศำสตร์พื้นฐำน 

(Fundamental Geographic Data Set: FGDS) เล่มที่ ๒ 
 

  

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๓ 



กภช. FGDS :  ๒๕๖๐ 
 

มาตรฐานภูมิสารสนเทศ  
ข้อก าหนดมาตรฐานโครงสร้างเนื้อหา คุณลักษณะ 

คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน 
มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศโดยคณะกรรมกำรภูมิสำรสนเทศแห่งชำตินี้เป็นมำตรฐำนกลำง เพ่ือใช้ในกำรส่งเสริม
และสนับสนุนกำรใช้งำนด้ำนภูมิสำรสนเทศของประเทศ ว่ำด้วยเรื่อง ข้อก ำหนดของมำตรฐำนโครงสร้ำง เนื้อหำ 
คุณลักษณะ คุณภำพ ของชุดข้อมูลภูมิศำสตร์พ้ืนฐำน (Fundamental Geographic Data Set: FGDS) โดย
เป็นไปตำมคู่มือมำตรฐำนกลำงส ำหรับระบบส ำรวจข้อมูลระยะไกลและระบบภูมิสำรสนเทศของส ำนักงำนพัฒนำ
เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 
 

มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศนี้ จัดท ำขึ้นภำยใต้โครงกำรศึกษำเพ่ือจัดท ำข้อก ำหนดของมำตรฐำนด้ำนโครงสร้ำง 
เนื้อหำ คุณลักษณะ คุณภำพ ของชั้นข้อมูลภูมิศำสตร์พ้ืนฐำน (FGDS) ประกอบด้วยข้อก ำหนดลักษณะเฉพำะ 
(characteristics) ด้ำนต่ำงๆ ของชั้นข้อมูล FGDS ตำมกรอบหลักกำรของเอกสำรข้อก ำหนดข้อมูลที่ก ำหนดใน
มำตรฐำนระหว่ำงประเทศ ISO19131 Geographic information – Data product specifications 

มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศนี้ ใช้เพื่อเป็นคู่มือส ำหรับ 
กำรจัดท ำข้อก ำหนดของมำตรฐำนด้ำนโครงสร้ำง เนื้อหำ คุณลักษณะ คุณภำพ ของชั้นข้อมูลภูมิศำสตร์

พ้ืนฐำน (FGDS) ตำมมำตรำส่วนหลักของประเทศ โดยเน้นสร้ำงควำมเข้ำใจในหลักกำร เนื้อหำ ของข้อก ำหนด/
มำตรฐำนในกำรจัดท ำ สร้ำง ผลิตภัณฑ์ข้อมูลภูมิสำรสนเทศ และจัดท ำข้อก ำหนดข้อมูลภูมิศำสตร์พ้ืนฐำน 
(FGDS) ของประเทศไทย ซึ่งอธิบำยถึงโครงสร้ำง เนื้อหำ คุณลักษณะ คุณภำพ ของชั้นข้อมูลภูมิศำสตร์พ้ืนฐำน
รำยกำรต่ำง ๆ รวมทั้งแนวทำงของกระบวนกำรส ำรวจจัดท ำชั้นข้อมูลภูมิศำสตร์พ้ืนฐำนเหล่ำนั้น โดยมี
รำยละเอียดของแต่ละชั้นข้อมูลที่บ่งชี้ถึงกำรจัดท ำในแต่ละมำตรำส่วนที่จ ำเป็นต่อกำรใช้งำนของประเทศไทย 

มำตรฐำนภูมิสำรสนเทศนี้ ก ำหนด 
ขั้นตอนในกำรจัดท ำรำยละเอียดมำตรฐำน/ข้อก ำหนดของแต่ละชั้นข้อมูล FGDS ตำมกรอบโครงสร้ำง

เนื้อหำของมำตรฐำนที่ได้ออกแบบไว้ โดยครอบคลุมประเด็นข้อก ำหนดของเนื้อหำชั้นข้อมูลภูมิสำรสนเทศ
พ้ืนฐำน ข้อก ำหนดด้ำนคุณลักษณะ/คุณภำพ วิธีกำรวัดคุณภำพ กำรอธิบำยข้อมูล (Metadata) และ
กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับข้อก ำหนดผลิตภัณฑ์ข้อมูลภูมิสำรสนเทศ ในแต่ละระดับมำตรำส่วน ที่อ้ำงอิงตำม
มำตรฐำนด้ำนควำมถูกต้องเชิงต ำแหน่งที่ระดับสำกลยอมรับ 

เป้ำหมำยของมำตรฐำนนี้คือ เอกสำรมำตรฐำนข้อก ำหนดโครงสร้ำง (Data Structure) และเนื้อหำของ
ข้อมูล (Data Content) คุณลักษณะ/คุณภำพ (Data Duality) รวมถึงข้อก ำหนดของกระบวนกำรสร้ำง
ผลิตภัณฑ์ข้อมูลภูมิสำรสนเทศ ส ำหรับชั้นข้อมูลภูมิศำสตร์พ้ืนฐำนตำมมำตรำส่วนที่จ ำเป็นต่อกำรใช้งำนของ
ประเทศไทย  

 



ข้อก ำหนดของมำตรฐำนโครงสร้ำง เนื้อหำ คุณลักษณะ 
คุณภำพ ของชุดข้อมูลภูมิศำสตร์พื้นฐำน 

(Fundamental Geographic Data Set : FGDS)

โครงการจัดท าข้อก าหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ 
คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน 

(Fundamental Geographic Data Set : FGDS) 
ตามมาตราส่วนหลักของประเทศ
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ค าน า  
 
รายงาน มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data Set, 

FGDS) ฉบับนี้ ประกอบด้วยชุดของ เอกสารมาตรฐานข้อก าหนดชุดข้อมูล FGDS ของประเทศไทย จ านวน 13 
ฉบับ ส าหรับชั้นข้อมูล FGDS 13 ชั้นข้อมูล ซึ่งได้ถูกจัดท าขึ้นภายใต้ “โครงการจัดท าข้อก าหนดของมาตรฐาน
โครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน (FGDS) ตามมาตราส่วนหลักของ
ประเทศ” ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยมีศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาด าเนินงาน 

โครงการจัดท ามาตรฐานข้อมูล FGDS นี้ มีความเป็นมาสืบเนื่องจากการที่ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ (กภช.) ซึ่งเป็นองค์กรในระดับนโยบายของประเทศได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยด าเนินงานด้านการ
พัฒนาภูมิสารสนเทศของชาติตามกรอบของระบบ NSDI โดยนโยบายของ กภช. ที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้ข้อมูล
ร่วมกันได้ก าหนดให้มีการศึกษาพัฒนามาตรฐานในด้านโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ เพ่ือเป็นข้อก าหนดที่จะใช้ในการจัดท าชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ที่มีความหลากหลาย
ของมาตราส่วนเพ่ือให้มีความสอดคล้องกัน ส าหรับการใช้งานของประเทศ ซึ่งจะมีการก าหนดให้แต่ละชั้นข้อมูล
ควรมีหน่วยงานหลักเป็นเจ้าภาพในการจัดท าและบ ารุงรักษาข้อมูลให้ทันสมัยพร้อมให้บริการส าหรับหน่วยงาน
และผู้ใช้โดยทั่วไป เพ่ือการใช้งานหรือพัฒนาต่อยอด 

ชุดของมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS นี้ ประกอบด้วยเอกสารมาตรฐาน 13 ฉบับ แต่ละฉบับเป็น
มาตรฐานข้อก าหนดส าหรับชั้นข้อมูล FGDS ซึ่งคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติได้ก าหนดไว้จ านวน 13 ชั้น
ข้อมูล ได้แก่ 

1) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน  
2) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 
3) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
4) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร (ชื่อเดิม ชั้นข้อมูลเขตชุมชน) 
5) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลป่าไม้ 
6) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ชื่อเดิม ชั้นข้อมูลการใช้ที่ดิน) 
7) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลแหล่งน้ า (ชื่อเดิม ชั้นข้อมูลแม่น้ า ล าธาร แหล่งน้ า) 
8) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ 
9) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
10) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) 
11) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ (ชื่อเดิม ชั้นข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ) 
12) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (ชื่อเดิม ชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ) 
13) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ (ชื่อเดิม ชั้นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม) 
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Draft 4.1 – 4 ก.ค. 2556 โครงการศึกษาจดัท าร่างมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS 

1. บทน า (Introduction) 
 
มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data Set, FGDS) ชั้น

ข้อมูลแปลงที่ดินฉบับนี้ เป็นหนึ่งในชุดมาตรฐานข้อก าหนดชุดข้อมูล FGDS ของประเทศไทย ซึ่งได้ถูกจัดท าขึ้น
ภายใต้โครงการจัดท าข้อก าหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิศาสตร์
พ้ืนฐาน (FGDS) ตามมาตราส่วนหลักของประเทศ ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) โดยมีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาด าเนินงาน 

เนื้อหาของมาตรฐานฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อก าหนดลักษณะเฉพาะ (characteristics) ด้านต่าง ๆ ของ 
FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน โดยจัดท าขึ้นตามกรอบหลักการของเอกสารข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ข้อมูลที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานระหว่างประเทศ  ISO19131 Geographic information – Data product specifications 
 
 
2. ภาพรวม (Overview) ของข้อก าหนดมาตรฐานชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 

2.1 ข้อสนเทศเกี่ยวกับข้อก าหนดชั้นข้อมูล FGDS นี้ 
ชื่อขอ้ก าหนด : ข้อก าหนดของมาตรฐานข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 
วันที่จัดท าและเผยแพร่ข้อก าหนดนี้ : วันที่ xx xxxxx 2556 (วันที่รายงานฉบับสมบูรณ์และร่างมาตรฐานได้รับการ

ตรวจรับจาก สทอภ. / วันที่มีการน าไปประกาศใช้เป็นมาตรฐานฯ) 
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อก าหนดฉบับนี้  : คณะที่ปรึกษาฯ, คณะท างานกลุ่มย่อยประสานงานการจัดท า

มาตรฐานฯ, กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ สทอภ. 
หัวข้อของชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์ในมาตรฐานนี้ : PlanningCadastre  

2.2 ค านิยามศัพท์  
ได้มีการก าหนดนิยามค าศัพท ์ส าหรับมาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน ไว้ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1 ค านิยามศัพท์ข้อมูลแปลงที่ดิน 
 ค าศัพท์ นิยามศัพท์ 

1 แปลงท่ีดิน (Parcel) พื้นที่บนพ้ืนผิวโลกท่ีมีการถือครองโดยภาครัฐและเอกชน 
2 ที่ดินของรัฐ  

(State Land) 
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบตัิของแผน่ดินทุกประเภท เช่น  ที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ที่สงวนหวง
ห้ามของรัฐ  ท่ีสาธารณประโยชน์ (เฉพาะที่เป็นของรัฐ)  และที่ราชพสัด ุเป็นต้น 

3 ที่ดินเอกชน 
(Private Land) 

ที่ดินท่ีถือครองโดยเอกชนหรือนติบิุคคล และผู้ที่ถือครองนั้นมีกรรมสิทธ์ิอย่างถูกต้องตาม
กฏหมาย 

4 แผนที่แปลงท่ีดิน 
(Parcel Map) 

แผนที่ท่ีแสดงขอบเขตและต าแหนง่แปลงที่ดิน 

5 แปลงท่ีดินโฉนดที่ดิน 
(Title Parcel) 

พื้นที่บนพ้ืนผิวโลกท่ีมีการถือครอง เป็นโฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในที่ดิน ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

6 หมุดหลักเขตที่ดิน 
(Land  Mark) 

ข้อมูลแสดงต าแหน่งหมดุหลักเขตที่ดิน 

7 แปลงท่ีดิน นส.3ก 
(NS3k Parcel) 

พื้นที่บนพ้ืนผิวโลกท่ีมีหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ประเภท นส.3ก ตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 
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 ค าศัพท์ นิยามศัพท์ 
8 ที่ดินเขตป่า  

(Forest Land) 
ที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดินประเภท  ป่าไม้ถาวร  ป่าสงวนแห่งชาติ สวน
ป่า ป่าชุมชน ท่ีเขาที่ภูเขา  อุทยานแห่งชาติ วนอุทยานแห่งชาติ ป่าชายเลน สวนรุกขชาติ 
เขตรักษาพันธ์สตัว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว ์

9 ที่ราชพัสด ุ(Royal Land) ที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดินประเภทท่ีราชพัสดุ  ถือครองโดย
กระทรวงการคลัง 

10 ที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน  
(State Land) 

ที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดิน และจดัให้ประชาชนใช้ประโยชน์โดยกฎหมาย
เฉพาะ เช่น พระราชบญัญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  นิคมสร้างต้นเอง  นิคมสหกรณ์ 

11 เนื้อท่ีตามเอกสารสิทธ์ิ  
(Registered Area) 

จ านวนพื้นที่ท่ีปรากฏตามเอกสารสิทธิหรือหนังสือรบัรองการท าประโยชน์ 

2.3 อักษรย่อ 
ความหมายของค าย่อที่ส าคัญ ที่มีการกล่าวถึงในเอกสารมาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดินนี้ ได้

อธิบายไว้ดังตารางที่ 2 ต่อไปนี้ 
 

      ตารางท่ี  2 ความหมายของอักษรย่อในมาตรฐานข้อมูลแปลงที่ดิน 
อักษรย่อ ความหมาย 

1. LIS Land Information System 
2. UTM Universal Transverse Mercator 
3. กมร. คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินใน

ที่ดินของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๐ 
4. ศรช. ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ 

 

2.4 บทคัดย่อของเอกสารข้อก าหนดมาตรฐานข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 
เอกสารฉบับนี้เป็นข้อก าหนดมาตรฐานส าหรับข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน โดย

วัตถุประสงค์การจัดท าชั้นข้อมูลแปลงที่ดินให้เป็นชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นสื่อกลางส าหรับการ
แลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ร่วมกันในงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดระบบการจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่
มีความหลากหลายและการปรับความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละหน่วยงานที่จะน าเอกสารชุดนี้ไปใช้งานเข้าใจร่วมกัน
และสามารถสื่อสารได้ตรงกันในการปฎิบัติงานต่างหน่วยงาน ซึ่งจะน ามาซึ่งความสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ใน
อนาคต โดยในเอกสารได้น าเสนอการก าหนด “รหัสรายการข้อมูล” ส าหรับใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลซึ่งกันและกัน   

ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน ประกอบด้วย รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 7 รายการ คือ แปลงที่ดินโฉนดที่ดิน, หมุด
หลักเขตที่ดิน, แปลงที่ดิน นส.3ก, ที่ดินเขตป่า, ที่ราชพัสดุ, ที่ดินของรัฐจัดเพ่ือประชาชน, และแปลงที่ดินของรัฐ
จัดเพ่ือประชาชน ทั้งนี้รายละเอียดข้อมูลลักษณะประจ าส าหรับแปลงที่ดิน จะมีให้ไว้ในระดับขั้นต้น เพียงพอ
ส าหรับการบ่งชี้รูปแปลงทีด่ิน ต าแหน่งที่ตั้ง และรหัสแปลงที่ดิน (Parcel ID) ซึ่งผู้ใช้สามารถน าไปติดต่อหน่วยงาน
ดูแลข้อมูลแปลงที่ดินต่อไป ข้อมูลแปลงที่ดินนี้ จะส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี สร้างความโปร่งใสของการ
บริหารจัดการที่ดินของภาครัฐ เป็นกลไกส่งเสริมตลาดอสังหาริมทรัพย์ สนับสนุนนโยบายการกระจายการถือครอง
ที่ดินของประชาชน  
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ทั้งนี้ แหล่งข้อมูลและกระบวนการผลิตของข้อมูลแปลงที่ดินของรัฐ ได้จากการเผยแพร่ของส่วนราชการที่
มีหน้าที่เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดท าระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐ  และข้อมูลรูปแปลงที่ดินของ
เอกชนได้จากการเผยแพร่ของ กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 

 
 

3. ขอบเขตของข้อก าหนด (Specification scopes) 
 
มาตรฐานข้อก าหนดสมบัติเฉพาะของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดินฉบับนี้ จะอธิบายสมบัติเฉพาะที่

ส าคัญของชั้นข้อมูล FGDS โดยเฉพาะรายละเอียดรายการและนิยามที่ชัดเจนของข้อมูลภูมิศาสตร์ และเกณฑ์
คุณภาพของข้อมูล ในขณะที่ข้อก าหนดวิธีการในการส ารวจจัดท าข้อมูลนั้น จะมีระบุหรืออธิบายไว้ในลักษณะของ
แนวทางหรือข้อแนะน าส าหรับวิธีการหลัก ๆ เท่านั้น 

มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดินนี้ ครอบคลุมข้อมูล  แปลงที่ดินโฉนดที่ดิน แปลง
ที่ดิน นส.3ก หมุดหลักเขตที่ดิน  ที่ดินเขตป่า  ที่ราชพัสดุ  และที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน  

มาตรฐานข้อก าหนดนี้ก าหนด “รหัสรายการข้อมูล” ของวัตถุทางภูมิศาสตร์ ไว้เป็นแนวทางในการจัดท า
ข้อมูลอรรถาธิบาย และมีข้อผูกพันเป็น FGDS ในชั้นข้อมูลนี้เท่านั้นผู้ใช้สามารถน าไปประยุกต์เพ่ิมเติมได้ แต่หาก
ต้องการเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล ควรท าการแปลงข้อมูลให้มีรหัสรายการข้อมูลแบบเดียวกันก่อนการถ่ายโอน 
 
 
4. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product identification) 

 
ส่วนนี้เป็นข้อสนเทศพ้ืนฐานที่ระบุจ าแนกข้อมูล FGDS ชั้นชั้นข้อมูลแปลงที่ดินนี้ ประกอบด้วยรายการ

สมบัติเฉพาะพ้ืนฐานของชั้นชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน ดังตารางที่ 3 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3 ข้อสนเทศพ้ืนฐานเกี่ยวกับชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 
ชื่อ (Title)  ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 
บทคัดย่อ (Abstract)  ชั้นข้อมูลนี้เป็นชั้นข้อมูลแสดงขอบเขตและต าแหน่งที่ดินบนพ้ืนผิวโลกที่

ถือครองโดยภาครัฐและเอกชน  ซึ่งประกอบด้วย  ที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินทุกประเภท  และที่ดินที่ถือครองโดยเอกชน หรือนิติ
บุคคล  

กลุ่มประเภทของข้อมูล  
(Topic category)  

planningCadastre 
 

ค าอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ 
(Geographic description)  

ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดินนี้ ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทยทั้งหมด  

ชื่ออ่ืน (Alternate title)  Cadastral Map, Parcel Map 
วัตถุประสงค์ (Purpose)  ชุดข้อมูล FGDS เป็นชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ส าคัญของ โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (NSDI) ข้อมูล FGDS 
จะถูกเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงในการส ารวจจัดสร้างข้อมูลภูมิสารสเทศอ่ืน ๆ  
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ตารางท่ี 3 ข้อสนเทศพ้ืนฐานเกี่ยวกับชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 
ชนิดของการน าเสนอเชิงพื้นที่  
(Spatial representation 
type)  

Vector data 

ความละเอียดเชิงพื้นที่  
(Spatial resolution)  

ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน จะมีการก าหนดไว้ที่ 2 ระดับความ
ละเอียด คือมีความละเอียดเชิงพ้ืนที่ ในเกณฑ์เทียบเท่าแผนที่มาตราส่วน 
1: 4,000 และมาตราส่วน 1:50,000 ยกเว้นกรณีพ้ืนที่ชุมชนหนาแน่นซึ่ง
ต้องมีการจัดท าข้อมูลแปลงที่ดินที่มีความละเอียดเชิงพ้ืนที่เทียบเท่าแผนที่
มาตราส่วน 1: 1,000 

ข้อสนเทศเสริมอ่ืน ๆ 
(Supplemental information)  

ไม่มี 

 
 

5. เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล (Data content and structure)  
 
เป็นส่วนที่ก าหนดรายการเนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูลในชั้นข้อมูลแปลงที่ดินนี้ โดยประกอบด้วยส่วนที่

อธิบายความหมายในภาพรวม ข้อก าหนดรายการและนิยามของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลนี้ ข้อก าหนด
รายการข้อมูลลักษณะประจ า รายละเอียดโครงสร้างเนื้อหาข้อมูลในรูปแบบของ application schema ตาม
มาตรฐาน ISO19109 และรายละเอียดโครงสร้างเนื้อหาข้อมูลในรูปแบบของ feature catalogue ตามมาตรฐาน 
ISO19110 Methodology for feature cataloguing 

5.1 ความหมายในภาพรวม 
ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน หมายถึง ชั้นข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลขอบเขตและต าแหน่งรูปแปลงที่ดินพร้อมทั้งข้อมูล

ลักษณะประจ าพ้ืนฐานของแปลงที่ดิน โดยแปลงที่ดินทั้งหลาย สามารถถูกจ าแนกตามลักษณะการถือครองได้เป็น 
2 ประเภทใหญ่ คือ ที่ดินของรัฐ ซึ่งหมายถึงที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินทุกประเภทที่อยู่ในความดูแล
ของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ  ซึ่งมีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลง
ที่ดินในที่ดินของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๕๐ ก ากับ ติดตาม ดูแลและตรวจสอบ  และที่ดินของเอกชน ซึ่งหมายถึงแปลงที่ดิน
ที่ถือครองโดยบุคคล หรือนิติบุคคลต่าง ๆ   ส าหรับรายละเอียดข้อมูลลักษณะประจ าของแปลงที่ดินจะก าหนดให้
ไว้ในระดับที่น้อยที่สุด ให้เพียงพอส าหรับการแสดงประเภทของที่ดิน รหัสแปลงที่ดิน (Parcel ID) ทั้งนี้เพ่ือความ
โปร่งใสของการบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐ การสร้างกลไกส่งเสริมตลาดอสังหาริมทรัพย์ และสนับสนุนนโยบาย
การถือครองที่ดินของประชาชน 

ชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดินของรัฐอาจมีข้อขัดแย้ง มีการทับซ้อนกับรูปแปลงที่ดินของเอกชน หรือข้อขัดแย้ง
ภายในรูปแปลงที่ดินของรัฐด้วยกัน หรือข้อขัดแย้งภายในรูปแปลงที่ดินของเอกชนด้วยกัน  ส่วนหนึ่งเนื่องจากการ
ได้มาของข้อมูลที่แตกต่างกัน  ให้ถือว่าการน าเสนอชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดินนี้เป็นข้อมูลในเบื้องต้น ยังไม่เป็นที่สิ้นสุด 
ส่วนสถานภาพของรูปแปลงที่ดินเป็นสถานะล่าสุดตามประกาศ 
ตารางที่ 4 ต่อไปนี้ สรุปรายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลแปลงที่ดินตารางที่ 4 รายการรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 
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รหัสชนิดรูปลักษณ์
ข้อมูล 

ชั้นข้อมูล ประเภทรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (Feature Type) 

03 ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน  
03001  แปลงที่ดินโฉนดที่ดิน 
03002  แปลงที่ดิน นส.3ก 
03003  หมุดหลักเขตที่ดิน 
03004  ที่ดินเขตป่า 
03005  ที่ราชพัสดุ 
03006  ที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน 
03007  แปลงที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน 

5.2 รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (Geographic feature)  
 

รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (geographic feature) ในชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน (03) ประกอบด้วย  แปลง
ที่ดินโฉนดที่ดิน (001), แปลงที่ดิน นส.3ก (002), หมุดหลักเขตที่ดิน(003),  ที่ดินเขตป่า (004), ที่ราชพัสดุ (005) 
ที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน (006) และแปลงที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน (007) 

ชั้นข้อมูลแปลงที่ดินที่ของเอกชน  มีการจัดท าที่มาตรส่วน 1:4,000  โดยประกอบด้วยรูปลักษณ์ข้อมูล 2
รายการคือ แปลงที่ดินโฉนดที่ดิน  และแปลงที่ดิน นส.3 ก เนื่องจากขอบเขตแปลงที่ดินโฉนดที่ดินได้รับการยอมรับ
ทางกฎหมายมากกว่าและท่ีความถูกต้องเชิงต าแหน่งสูงกว่า 

ชั้นข้อมูลแปลงที่ดินของรัฐ มีการจัดท าที่มาตราส่วน 1:4,000 และ 1:50,000 โดยประกอบด้วยรูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์ 3 รายการคือ ที่ดินเขตป่า ที่ราชพัสดุ และท่ีดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน โดยการจัดท าข้อมูลในระดับ 
1:50,000 เป็นการจัดท าแผนที่จากการจ าลองแผนที่แนบท้ายประกาศต่าง ๆ ลงบนแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 
เพ่ือจัดท าเป็นข้อมูลดิจิทัล และการจัดท าข้อมูลในระดับมาตราส่วน 1:4,000  มี 2 ลักษณะ คือ เป็นการจัดท าแผน
ที่จากการจ าลองแนวเขตจากแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 และ เป็นการจัดท าแผนที่จากการรังวัดเพ่ือท า
แผนที่ในระดับมาตราส่วน 1:4,000 

รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ ในชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน มีรายละเอียดตามตารางรายการรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ดังตารางที่ 5 ต่อไปนี้ 
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1-6 
มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 

 

ตารางท่ี 5  รายการและนิยามของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 

   

ประเภทรูปลักษณ ์(Feature type)  
<จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  รหัส
ข้อมูล 

รายการข้อมูล   นิยาม (Definition) 

1:
4,0

00
 

1:
10

,00
0 

1:
25

,00
0 

1:
50

,00
0 

1:
25

0,0
00

 เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมูล  นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้นหรือแนว
ขอบเขตพ้ืนที ่

03   ชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดิน               
03001 แปลงท่ีดินโฉนดที่ดิน 

(TITLE_PARCEL) 
ข้อมูลแสดงขอบเขตและต าแหน่งแปลงที่ดินที่
มีการถือครอง เป็นโฉนดที่ดิน หรือหนังสือ
แสดงกรรมสิทธ์ิในที่ดิน ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

พื้นที ่ N/A N/A N/A N/A แปลงท่ีดินทุกแปลงท่ี
ปรากฎในระวางแผนท่ีของ
กรมที่ดิน   

ขอบเขตของแปลงที่ดิน  กรณีมีหมุดหลักเขต
ที่ดิน  จะเป็นการลากเช่ือมต่อระหว่างจุด
ศูนย์กลางหลักเขตที่ดิน  กรณีไม่มีหมุดหลักเขต
ที่ดิน ให้ถือจุดบรรจบเส้นโดยอนุโลม  กรณี
แปลงที่ดินเป็นเส้นโค้ง (Freehand)  ให้ถือจุด
เปลี่ยนโค้งของเส้นตามความจ าเป็น 

03002 แปลงท่ีดิน นส.3ก 
(NS2K_PARCEL) 

ข้อมูลแสดงขอบเขตและต าแหน่งแปลงที่ดินที่
มีหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ประเภท นส.
3ก ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

พื้นที ่ N/A N/A N/A N/A แปลงท่ีดินที่ปรากฎใน
ระวางรูปถ่ายทางอากาศ
และมีหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ นส.3ก ของกรม
ที่ดิน   

ขอบเขตของแปลงที่ดิน  เป็นการลากตามเส้น
รอบแปลง  โดยลากเชื่อมต่อระหว่างจุดบรรจบ
เส้นโดยอนุโลม  กรณีแปลงที่ดินเป็นเส้นโค้ง 
(Freehand)  ให้ถือจุดเปลี่ยนโค้งของเส้นตาม
ความจ าเป็น 

03003 หมุดหลักเขตที่ดิน 
(LAND_MARK) 

ข้อมูลแสดงต าแหน่งหมุดหลักเขตที่ดิน จุด N/A N/A N/A N/A หมุดหลักเขตที่ดินทุกหมุดที่
ปรากฎในระวางแผนท่ี หรือ 
โฉนดที่ดิน 

ต าแหน่งจุดศูนย์กลางหมุดหลักเขตที่ดิน 
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ตารางท่ี 5  รายการและนิยามของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 

   

ประเภทรูปลักษณ ์(Feature type)  
<จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  รหัส
ข้อมูล 

รายการข้อมูล   นิยาม (Definition) 

1:
4,0

00
 

1:
10

,00
0 

1:
25

,00
0 

1:
50

,00
0 

1:
25

0,0
00

 เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมูล  นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้นหรือแนว
ขอบเขตพ้ืนที ่

03   ชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดิน               
03004 ที่ดินเขตป่า 

(FOREST_PARCEL) 
ข้อมูลแสดงขอบเขตและต าแหน่งที่ดินของรัฐ
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้แก่ ป่าไม้
ถาวร ป่าสงวนแห่งชาติ สวนป่า ป่าชุมชน ที่
เขา ที่ภู เขา อุทยานแห่งชาติ  วนอุทยาน
แห่งชาติ ป่าชายเลน สวนรุกขชาติ เขตรักษา
พันธ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ ซึ่งได้จากการ
จ าลองแผนที่แนบท้าย กฎหมายประกาศเขต
ต่าง ๆ ลงแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000  หรือ
ก าหนดแนวเขตลงแผนท่ีมาตราส่วน 1:4,000 

พื้นที ่ N/A N/A พื้นที ่ N/A จัดเก็บท้ังหมด ขอบเขตของที่ดิน  เป็นการลากตามเส้นรอบ
แปลง  โดยลากเช่ือมต่อระหว่างจุดบรรจบเส้น
โดยอนุโลม  กรณีเป็นเส้นโค้ง (Freehand)  ให้
ถือจุดเปลี่ยนโค้งของเส้นตามความจ าเป็น 

03005 ที่ราชพัสดุ 
(ROYAL_LAND) 

ข้อมูลแสดงขอบเขตและต าแหน่งที่ดินของรัฐ
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่
ราชพัสดุ  ถือครองโดยกระทรวงการคลัง   

พื้นที ่ N/A N/A N/A N/A จัดเก็บท้ังหมด ขอบเขตของแปลงที่ดิน  กรณีมีหมุดหลักเขต
ที่ดิน  จะเป็นการลากเช่ือมต่อระหว่างจุด
ศูนย์กลางหลักเขตที่ดิน  กรณีไม่มีหมุดหลักเขต
ที่ดิน ให้ถือจุดบรรจบเส้นโดยอนุโลม  กรณี
แปลงที่ดินเป็นเส้นโค้ง (Freehand)  ให้ถือจุด
เปลี่ยนโค้งของเส้นตามความจ าเป็น 
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ประเภทรูปลักษณ ์(Feature type)  
<จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  รหัส
ข้อมูล 

รายการข้อมูล   นิยาม (Definition) 

1:
4,0

00
 

1:
10

,00
0 

1:
25

,00
0 

1:
50

,00
0 

1:
25

0,0
00

 เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมูล  นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้นหรือแนว
ขอบเขตพ้ืนที ่

03   ชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดิน               
03006 ที่ดินของรัฐจัดเพื่อ

ประชาชน 
(ALLOCATE_LAND) 

ข้อมูลแสดงขอบเขตและต าแหน่งที่ดินของรัฐ
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และจัดให้
ประชาชนใช้ประโยชน์โดยกฎหมายเฉพาะ เช่น 
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ป ฏิ รู ป ที่ ดิ น เ พื่ อ
เกษตรกรรม  และพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อ
การครองชีพ 

พื้นที ่ N/A N/A พื้นที ่ N/A จัดเก็บท้ังหมด กรณีน า เข้ าจากแผนที่ แนบท้ายประกาศ  
ขอบเขตของที่ดิน  เป็นการลากตามเส้นรอบ
แปลง  โดยลากเช่ือมต่อระหว่างจุดบรรจบเส้น
โดยอนุโลม  กรณีเป็นเส้นโค้ง (Freehand)  ให้
ถือจุดเปลี่ยนโค้งของเส้นตามความจ าเป็น 
กรณีน าเข้าแปลงย่อย  ขอบเขตของแปลงที่ดิน  
กรณีมีหมุดหลักเขตที่ดิน  จะเป็นการลาก
เช่ือมต่อระหว่างจุดศูนย์กลางหลักเขตที่ดิน  
กรณีไม่มีหมุดหลักเขตที่ดิน ให้ถือจุดบรรจบ
เส้นโดยอนุโลม  กรณีแปลงที่ดินเป็นเส้นโค้ง 
(Freehand)  ให้ถือจุดเปลี่ยนโค้งของเส้นตาม
ความจ าเป็น 
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ตารางท่ี 5  รายการและนิยามของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 

   

ประเภทรูปลักษณ ์(Feature type)  
<จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  รหัส
ข้อมูล 

รายการข้อมูล   นิยาม (Definition) 

1:
4,0

00
 

1:
10

,00
0 

1:
25

,00
0 

1:
50

,00
0 

1:
25

0,0
00

 เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมูล  นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้นหรือแนว
ขอบเขตพ้ืนที ่

03   ชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดิน               
03007 แปลงที่ดินของรัฐจัดเพื่อ

ประชาชน 
(ALLOCATE_PARCEL) 

ข้อมูลแสดงขอบเขตและต าแหน่งแปลงที่ดิน
ของรัฐที่แบ่งให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของรัฐอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
และจัดให้ประชาชนใช้ประโยชน์โดยกฎหมาย
เฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม  นิคมสร้างต้นเอง  นิคม
สหกรณ์ 

พื้นที ่ N/A N/A N/A N/A จัดเก็บท้ังหมด น าเข้าแปลงย่อย  ขอบเขตของแปลงท่ีดิน  
กรณีมหีมุดหลักเขตที่ดิน  จะเป็นการลาก
เชื่อมต่อระหว่างจดุศูนย์กลางหลักเขตที่ดิน  
กรณไีม่มีหมุดหลักเขตทีด่ิน ให้ถือจุดบรรจบ
เส้นโดยอนุโลม  กรณีแปลงท่ีดินเป็นเส้นโค้ง 
(Freehand)  ให้ถือจุดเปลี่ยนโค้งของเส้นตาม
ความจ าเป็น 
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5.3 ผังเค้าร่างการประยุกต์ (Application schema) ของรายการข้อมูลในชั้นข้อมูลรูปแปลงท่ีดิน 
 

โครงสร้างเนื้อหาของข้อมูลภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน สามารถถูกอธิบายในลักษณะของผังเค้าร่าง
การประยุกต์ (application schema) ตามมาตรฐาน ISO19109 โดยจัดท าในรูปแบบของ Unified Modeling 
Language (UML) ดังรูปที่ 1 ต่อไปนี้ 

 

รูปที่ 1 ผังเค้าร่างการประยุกต์ (application schema) ของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 

5.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) ชั้นข้อมูลแปลงท่ีดิน 
 
โครงสร้างข้อมูลในชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน สามารถอธิบายในรูปแบบของพจนานุกรมข้อมูล (data 

dictionary) ซึ่งประกอบด้วยตารางโครงสร้างรายการและลักษณะเฉพาะของข้อมูลลักษณะประจ าส าหรับแต่ละ
รูปลักษณ์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้ดังตารางท่ี 6-1 ถึง 6-9 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 6-1 ข้อมูลลักษณะประจ าของ แปลงที่ดินโฉนดที่ดิน (Title_parcel) 
Field Name Definition DataType Domain (Value) Obligation/ 

Condition 
PIN Parcel Identification Number Text ‘Geohash’ PIN 13 หลัก Mandatory 
Area_Reg เนื้อท่ีสอบแส Complex Type “ไร่-งาน-วา” Mandatory 
Land_Office รหัสส านักงานท่ีดิน Integer ร หั ส ส า นั ก ง า น ที่ ดิ น ต า ม

ประกาศของกรมที่ดิน 
Optional 

DateLastReg วันท่ีจดทะเบียนล่าสดุ Date วันเดือนป ีพ.ศ. Optional 
 

TITLE_PARCEL

PARCEL

+PIN: Text

+Area_Reg: Complex Type = 'Geohash PIN'

+Land_Office: Integer

+DateLastReg: Date

+Geom: GM_Surface = WKB

LAND_MARK

+Landmark_ID: Text

+Land_Office: Integer

+Obs_Type: Text = 1,2,3

+Geom: GM_Point = WKB

STATE_LAND

+PIN: Text

+Name_T: Text

+AreaName_E: Text

+AreaReg: Complex Type

+DateReg: Date

+Authority_Code

+geom: GM_Surface

Pass Through

NSK3_PARCEL

FOREST_LAND ROYAL_LANDALLOCATE_LAND

ALLOCATE_PARCEL

+PIN: Text

+Area_Reg: Complex Type = 'Geohash PIN'

+DateReg: Date

+Authority_Code: Text

+LandUse: Text

+Geom: GM_Surface = WKB

Inside
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ตารางท่ี 6-2 ข้อมูลลักษณะประจ าของ แปลงที่ดิน นส.3ก (NS3k_parcel)  
Field Name Definition DataType Domain (Value) Obligation/ 

Condition 
PIN Parcel Identification Number Text ‘Geohash’ PIN  Mandatory 
Area_Reg เนื้อท่ีสอบแส Complex 

Type 
“ไร่-งาน-วา” Mandatory 

Land_Office รหัสส านักงานท่ีดิน Integer ร หั ส ส า นั ก ง า น ที่ ดิ น ต า ม
ประกาศของกรมที่ดิน 

Optional 

DateLastReg วันท่ีจดทะเบียนล่าสดุ Date วันเดือนป ีพ.ศ. Optional 
 
ตารางท่ี 6-3 ข้อมูลลักษณะประจ าของ หมุดหลักเขตที่ดิน (Land_Mark) 
Field Name Definition DataType Domain (Value) Obligation/ 

Condition 
Landmark_ID หมายเลขประจ าหมดุหลักเขต Text  Mandatory 
Land_Office รหัสส านักงานท่ีดิน Integer รหัสส านั กงานที่ ดิ นตาม

ประกาศของกรมที่ดิน 
Optional 

Obs_Type ประเภทการได้มาของค่าพิกัด Text 1 : รังวัดช้ัน 1   
2 : รังวัดช้ัน 2 
3 : อ่านจากระวางแผนที่ 

Optional 

 
ตารางท่ี 6-4 ข้อมูลลักษณะประจ าของ  ที่ดินเขตป่า (Forest_Land)  
Field Name Definition DataType Domain (Value) Obligation/ 

Condition 
PIN Parcel Identification 

Number 
Text Unique 

‘Geohash’ PIN  
Mandatory 

FLName_T ช่ือพ้ืนท่ีป่า (ภาษาไทย) Text  Mandatory 
FLName_E ช่ือพ้ืนท่ีป่า (ภาษาอังกฤษ) Text  Mandatory 
Area_Reg เนื้อทีที่ดินตามประกาศ  Complex 

Type 
rai-ngan-wa “ไร่-งาน-วา” Mandatory 

Date_Reg วันท่ีประกาศ Date วันเดือนป ีพ.ศ. Mandatory 
Authority_ 
Code 

รหัสหน่วยงานถือครอง Text Authotity_Code.LUT 
ตามมาตรฐาน กมร. 302-
2553  

Mandatory 
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ตารางท่ี 6-5 ข้อมูลลักษณะประจ าของ ที่ราชพัสดุ (Royal_Land) 
Field Name Definition DataType Domain (Value) Obligation/ 

Condition 
PIN Parcel Identification 

Number 
Text Unique 

ตามมาตรฐาน กมร.305-2553 
Mandatory 

RLName_T ช่ือพ้ืนท่ีที่ราชพัสดุ (ภาษาไทย) Text  Mandatory 
RLName_E ช่ือพ้ืนท่ีที่ราชพัสดุ 

(ภาษาอังกฤษ) 
Text  Mandatory 

Area_Reg เนื้อท่ีที่ดินตามประกาศ  Complex 
Type 

rai-ngan-wa  “ไร่-งาน-วา” Mandatory 

Date_Reg วันท่ีประกาศ Date วันเดือนป ีพ.ศ. Mandatory 
Authority_ 
Code 

รหัสหน่วยงานถือครอง Text Authotity_Code.LUT 
ตามมาตรฐาน กมร. 302-2553 
และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตามข้อก าหนดของ กมร. 

Mandatory 

 
ตารางท่ี 6-6 ข้อมูลลักษณะประจ าของ ที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน (Allocate_Land)  
Field Name Definition DataType Domain (Value) Obligation/ 

Condition 
PIN Parcel Identification 

Number 
Text Unique 

ตามมาตรฐาน กมร.305-2553 
Mandatory 

SLName_T ช่ือพ้ืนท่ีที่ท่ีดินของรัฐ 
(ภาษาไทย) 

Text  Mandatory 

SLName_E ช่ือพ้ืนท่ีที่ท่ีดินของรัฐ 
(ภาษาอังกฤษ) 

Text  Mandatory 

Area_Reg เนื้อท่ีที่ดินตามประกาศ  Complex 
Type 

rai-ngan-wa  “ไร่-งาน-วา” Mandatory 

Date_Reg วันท่ีประกาศ Date วันเดือนป ีพ.ศ. Mandatory 
Authority_ 
Code 

รหัสหน่วยงานถือครอง Text Authotity_Code.LUT 
ตามมาตรฐาน กมร. 302-2553 
และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตามข้อก าหนดของ กมร. 

Mandatory 
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ตารางท่ี 6-7 ข้อมูลลักษณะประจ าของ แปลงที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน (Allocate_Parcel) 
Field Name Definition DataType Domain (Value) Obligation/ 

Condition 
PIN Parcel Identification 

Number 
Text Unique 

ตามมาตรฐาน กมร.305-2553 
Mandatory 

Area_Reg เนื้อท่ีที่ดินตามประกาศ  Complex 
Type 

rai-ngan-wa  “ไร่-งาน-วา” Mandatory 

Date_Reg วันท่ีประกาศ Date วันเดือนป ีพ.ศ. Mandatory 
Authority_ 
Code 

รหัสหน่วยงานถือครอง Text Authotity_Code.LUT 
ตามมาตรฐาน กมร. 302-2553 และ
สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม
ข้อก าหนดของ กมร. 

Mandatory 

LandUse การใช้ประโยชน์ท่ีดิน Text LandUse.LUT Mandatory 
 
ตารางท่ี 6-8 ค่าโดเมนส าหรับข้อมูล LandUse.LUT 

LandUse ประเภทการใช้ที่ดิน 
1 เกษตรกรรม 
2 พาณิชยกรรม 
3 อุตสาหกรรม 
4 ที่อยู่อาศัย 
5 อื่น ๆ 

 
  ตารางท่ี 6-9 ค่าโดเมนส าหรับข้อมูล Authotity_Code.LUT 

Authotity_Code 
ORG_name_T  

(ชื่อหน่วยงาน ภาษาไทย) 
ORG_Name_E 

(ชื่อหน่วยงาน ภาษาอังกฤษ) 
DOL กรมที่ดิน Department  of  Lands 
LDD กรมพัฒนาท่ีดิน Land  Development  Department 

DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ Department  of  Marine  and  Coastal  
Resources 

RFD กรมป่าไม ้ Royal  Forest  Department 
DNP กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธ์ุพืช Department  of  National  parks, Wildlife  and  

Plant  Conservation 
CPD กรมส่งเสรมิสหกรณ ์ Cooperative  Promotion  Department 
ALRO ส านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม Agricultural  Land  Reform  Office 
TTD กรมธนารักษ์ The  Treasury  Department 
RTSD กรมแผนที่ทหาร Royal  Thai  Survey  Department 
DSDW กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ Department  of  Social  Development  and  

Welfare 
DOPA กรมการปกครอง Department  of  Provinical  Administration 
DOLA กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น Deparment of  Lacal  Administration 
DPT กรมโยธาธิการและผังเมือง Department  of  Public  Works  and  Towns & 

Country  Planning 
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5.5 Feature Catalogue ของรายการข้อมูลในชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 
 
รายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน สามารถถูกอธิบายในลักษณะของ 

Feature Catalogue ตามมาตรฐาน ISO19110 ได้ดังนี้ 
 
Name: FGDS ช้ันข้อมูลแปลงที่ดิน 
Scope:  
Field of application: เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนา GIS ต่าง ๆ 
Version Number: 3.1 
Version Date: 30-พ.ค.-56 
Definition source: มาตรฐาน FGDS 
Definition Type:  
Producer: คณะที่ปรึกษาโครงการมาตรฐาน FGDS 
Functional Language: XML 
Feature Type 
Name: PARCEL (Abstract Feature) 
Definition: แปลงท่ีดิน 
Code:  
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: PIN, Area_Reg, DateLastReg, Land_office 
Feature Association Names:  
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: PIN 
Definition: Parcel Identification Number 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain: Unique ‘Geohash’ PIN  
Feature Attribute 
Name: Area_Reg 
Definition: เนื้อท่ีสอบแส 
Code:   
Value Data Type: Complex Type 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain: rai-ngan-wa “ไร-่งาน-วา” 
Feature Attribute 
Name: Land_Office 
Definition: รหัสส านักงานท่ีดิน 
Code:   
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Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain: รหัสส านักงานท่ีดินตามประกาศของกรมที่ดิน 
Feature Attribute 
Name: DateLastReg 
Definition: วันท่ีจดทะเบียนล่าสดุ (วันเดือนป ีพ.ศ.) 
Code:   
Value Data Type: Date 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:   
  
Feature Type 
Name: TITLE_PARCEL 
Definition: แปลงท่ีดินที่มีเอกสารสิทธ์ิเป็นโฉนด 
Code: 03001 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: PIN, Area_Reg, DateLastReg, Land_office 
Feature Association Names:  
Subtype Of: Parcel 
 
Feature Type 
Name: NSK3_PARCEL 
Definition: แปลงท่ีดินที่มีเอกสารสิทธ์ิเป็นเอกสาร นส.3 ก 
Code: 03002 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: PIN, Area_Reg, DateLastReg, Land_office 
Feature Association Names:  
Subtype Of: Parcel 
  
Feature Type 
Name: LAND_MARK  
Definition: หมุดหลักเขตแปลงที่ดิน 
Code: 03003 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: Landmark_ID, Land_office, Obs_Type 
Feature Association Names: IsBoundaryPt 
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: Landmark_ID 
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Definition: หมายเลขประจ าหมดุหลักเขตฯ 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: Land_Office 
Definition: รหัสส านักงานท่ีดิน 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain: รหัสส านักงานท่ีดินตามประกาศของกรมที่ดิน 
Feature Attribute 
Name: Obs_Type 
Definition: ประเภทการได้มาของค่าพิกัด 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 “enumerated”  
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
ไม่ทราบ 0 ไม่ทราบ 
รังวัดช้ัน 1 1 รังวัดช้ัน 1 
รังวัดช้ัน 2 2 รังวัดช้ัน 2 
รังวัดช้ัน 3 3 รังวัดช้ัน 3 
Feature Association  
Name: IsBoundaryPt 
Inverse Relationship:  
Definition: หมุดหลักเขตแปลงที่ดินเป็นจดุของเส้นขอบเขตแปลงที่ดิน 
Code:  
Feature Types Included: Parcel 
Order Indicator: 0 (“not ordered”) 
Cardinality: 1  

 
Feature Type 
Name: STATE_LAND (Abstract Feature) 
Definition: พื้นทีท่ี่ดินของรัฐ 
Code:  
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: PIN, Area_Reg, Date_Reg, AreaName_T, AreaName_E, Authority_Code 
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Feature Association Names:  
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: PIN 
Definition: Parcel Identification Number 
Code:   
Value Data Type:  
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 “not enumerated” 
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: AreaName_T 
Definition: ช่ือพ้ืนท่ีที่ดินของรัฐ (ภาษาไทย) 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type:  0 “not enumerated” 
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: AreaName_E 
Definition: ช่ือพ้ืนท่ีที่ดินของรัฐ (ภาษาอังกฤษ) 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: Area_Reg 
Definition: เนื้อทีตามประกาศ 
Code:   
Value Data Type: Complex Type 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain: rai-ngan-wa “ไร-่งาน-วา” 
Feature Attribute 
Name: Date_Reg 
Definition: วันท่ีประกาศ (วันเดือนปี พ.ศ.) 
Code:   
Value Data Type: Date 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type:   
Value Domain: 0 “not enumerated”  
Feature Attribute 
Name: Authority_Code 
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Definition: รหัสหน่วยงานถือครอง 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type:  1 “enumerated” 
Value Domain:   

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
ไม่ทราบ 0 ไม่ทราบ 
DOLA 1 DOLA 
LDD 2 LDD 

 
Feature Type 
Name: FOREST_LAND 
Definition: ที่ดินเขตป่าตามกฎหมาย 
Code: 03004 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: PIN, Area_Reg, Date_Reg, FLName_T, FLName_E, Authority_Code 
Feature Association Names:  
Subtype Of: STATE_LAND 
 
Feature Type 
Name: ROYAL_LAND 
Definition: ที่ดินราชพัสด ุ
Code: 03005 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: PIN, Area_Reg, Date_Reg, RLName_T, RLName_E, Authority_Code, 

Geom 
Feature Association Names:  
Subtype Of: STATE_LAND 
 
Feature Type 
Name: ALLOCATE_LAND 
Definition: ที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน 
Code: 03006 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: PIN, Area_Reg, Date_Reg, SLName_T, SLName_E, Authority_Code, Geom 
Feature Association Names:  
Subtype Of: STATE_LAND 
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Feature Type 
Name: ALLOCATE_PARCEL 
Definition: แปลงที่ดินในพื้นที่ท่ีดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน 
Code: 03007 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: PIN, Area_Reg, Date_Reg, Landuse, Authority_Code, Geom 
Feature Association Names: Inside 
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: PIN 
Definition: Parcel Identification Number 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 “not enumerated” 
Value Domain: Unique ‘Geohash’ PIN 
Feature Attribute 
Name: Area_Reg 
Definition: เนื้อทีตามประกาศ 
Code:   
Value Data Type: Complex Type 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type:  0 “not enumerated” 
Value Domain: rai-ngan-wa “ไร-่งาน-วา” 
Feature Attribute 
Name: Date_Reg 
Definition: วันท่ีจดทะเบียน (วันเดือนปี พ.ศ.) 
Code:   
Value Data Type: Date 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: Authority_Code 
Definition: รหัสหน่วยงานถือครอง 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type:  1 “enumerated” 
Value Domain:   

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
ไม่ทราบ 0 ไม่ทราบ 
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DOLA 1 DOLA 
LDD 2 LDD 
Feature Association  
Name: Inside 
Inverse Relationship:  
Definition: แปลงท่ีดินจัดเพื่อประชาชนอยู่ภายในพ้ืนท่ีที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน 
Code:  
Feature Types Included: ALLOCATE_LAND 
Order Indicator: 0 (“not ordered”) 
Cardinality: 1  

 
 

6. ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference systems)  
 
ระบบอ้างอิงเชิงพ้ืนที่ (spatial reference system) ของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทยนั้น 

ให้ใช้เป็น ระบบพิกัดอ้างอิง (coordinate reference system) โดยระบบพิกัดอ้างอิงแต่ละระบบจะประกอบด้วย
องค์ประกอบ 2 ส่วนคือ  

- พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) ซึ่งเป็นพ้ืนผิวอ้างอิงที่ใช้ในการค านวณงานรังวัด  
- รูปแบบระบบพิกัด ซึ่งเป็นรายละเอียดของระบบการฉายแผนที่ (map projection) ที่ใช้ ระบบแกน

อ้างอิงค่าพิกัด และรายละเอียดนิยามค่าพิกัด   
การเลือกใช้ระบบพิกัดอ้างอิงจึงขึ้นกับพ้ืนหลักฐานฯ และรูปแบบของค่าพิกัด และระบบพิกัดอ้างอิง

ส าหรับชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทยทุกชั้นข้อมูล รวมถึงชั้นข้อมูลแปลงที่ดินนี้ 
สามารถเลือกก าหนดขึ้นจากพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี และรูปแบบระบบพิกัด ดังต่อไปนี้ 

6.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum) 
พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) หรือพ้ืนหลักฐานแผนที่ ที่ใช้อ้างอิงส าหรับชุดข้อมูลภูมิ-

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

1) WGS 84 เป็นพ้ืนหลักฐานสากลที่จัดท าขึ้นโดย Defense Mapping Agency (DMA) หรือปัจจุบันคือ  
National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เป็นพ้ืนหลักฐานของ
ดาวเทยีมระบบ GPS  เป็นพื้นหลักฐานรูปทรงรีซ่ึงมีค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 

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

2) พ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) เป็นพ้ืนหลักฐานท้องถิ่นของประเทศไทย ที่จัดท าโดย
การท างานรังวัดภาคพ้ืนดินด้วยวิธีข่ายสามเหลี่ยมและงานวงรอบ  เป็นพ้ืนหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมี
ค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 

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

 
และการแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ให้ใช้สมการ

ต่อไปนี้  
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โดยที่ค่าพิกัดฉาก (x, y, z) เป็นค่าพิกัดในรูปแบบระบบพิกัดฉากยึดติดโลก อธิบายไว้ในหัวข้อต่อไป 
อนึ่ง สมการแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ข้างต้น 

ก าหนดให้ส าหรับใช้ในการแปลงค่าพิกัดที่ยังมิได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานด้วยวิธีการหรือสมการอ่ืนมาแล้ว
เท่านั้น หากค่าพิกัดได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานมาด้วยวิธีการหรือสมการแบบอ่ืนมา ก็จะต้องท าการแปลง
กลับไปท่ีพ้ืนหลักฐานตั้งต้นด้วยวิธีการหรือสมการแบบเดิมก่อน 

6.2 รูปแบบระบบพิกัด 
รูปแบบระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิงในการบอกต าแหน่งพิกัดของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทย 

ให้เลือกใช้ได้ 3 รูปแบบ คือ พิกัดฉากยึดติดโลก (earth-fixed coordinates) พิกัดทางยีออเดซีหรือระบบพิกัด
รูปทรงรี (geodetic or ellipsoidal coordinates) และพิกัดแผนที่ UTM (UTM map coordinates)  

1) ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก เป็นกรอบของแกนพิกัดฉาก ที่ผูกติดอยู่กับพ้ืนผิวโลก แกนพิกัดของระบบ
ยึดติดโลกจึงหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมเท่ากับอัตราการหมุนรอบตัวเองของโลก  ระบบพิกัดฉากยึดติด
โลกบอกค่าพิกัดเป็น (x, y, z) มีนิยามดังนี้ คือ จุดก าเนิดของระบบอยู่ที่จุดมวลสารของโลก แกน 

z อยู่ในแนวแกนหมุนเฉลี่ยโลก โดยผ่านจุด CIO ( Conventional International Origin ) ระนาบ
ศูนย์สูตร xy ตั้งฉากกับแกน  z  โดยมีแกน x อยู่ในแนวเมอริเดียนกรีนิช  ส่วนแกน y ตั้งฉากกับ
แกน x และแกน z ท าให้เกิดเป็นระบบพิกัดมือขวา 

2) ระบบพิกัดทางยีออเดซี บอกค่าพิกัดเป็น (, , h) ระบบนี้ใช้รูปทรงรีที่เป็นตัวแทนสัณฐานของ
โลกและเป็นพื้นผิวอ้างอิงในการค านวณ ดังนั้นรูปทรงรีนี้คือส่วนหนึ่งของพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซีใน
ข้อ 6.1 ข้างบนนั่นเอง มุมที่เส้นตั้งฉากกับพื้นผิวรูปทรงรีที่จุดใด ๆ P กระท ากับระนาบศูนย์สูตรคือค่า
ละติจูด  ของจุด P มุมระหว่างระนาบเมอริเดียนที่ผ่าน P กับระนาบเมอริเดียนกรีนิช คือค่า
ลองจิจูด  ของจุด P ส่วนระยะตามแนวเส้นตั้งฉากจากจุด P จนถึงพ้ืนผิวรูปทรงรี คือ ความสูง
เหนือรูปทรงร ีh    

3) ระบบพิกัดแผนที่ UTM – UTM เป็นตัวย่อของ Universal Transverse Mercator เป็นวิธีการฉาย
แผนที่ (map projection) บอกค่าพิกัดแผนที่เป็น (N, E) ค่า N คือระยะเหนือ (northing) และ ค่า 
E คือระยะตะวันออก (easting) ค่าท้ังสองคือพิกัดต าแหน่งทางราบค านวณมาจากค่า (, ) ของค่า
พิกัดทางยีออเดซี 

6.3 ความสูง  
ระบบอ้างอิงค่าความสูงของข้อมูลภูมิสารสนเทศมี 3 ระบบ คือ ค่าระดับ (elevation) ความสูงออร์โท

เมตริก (orthometric height) และความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้กับชุดข้อมูล
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ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทย ตามความเหมาะสม แต่ต้องอธิบายระบบอ้างอิงค่าความสูงที่ใช้ไว้
ในค าอธิบายข้อมูล (metadata) ของชุดข้อมูลนั้นให้ชัดเจน 

1) ค่าระดับ (elevation) เป็นความสูงที่ใช้อยู่โดยทั่วไปในงานรังวัด เป็นความสูงเหนือระดับทะเลปาน
กลาง (Mean Sea Level, MSL)  อาจใช้เป็นตัวแทนของความสูงเหนือยีออยด์ H หรือความสูง 
ออร์โทเมตริกได้ หากระดับทะเลปานกลางที่สร้างข้ึนมาเป็นตัวแทนของยีออยด์อย่างถูกต้อง  

2) ความสูงออร์โทเมตริก (orthometric height) เป็นความสูงวัดจากผิวยีออยด์ ณ จุดใด ๆ 
3) ความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) เป็นความสูงวัดจากผิวพ้ืนทรงรีที่ใช้เป็นหลักฐานทาง 

ยีออเดซี ณ จุดใด ๆ 
 
ในการค านวณค่าพิกัดท่ีใช้รูปทรงรีเป็นพื้นผิวอ้างอิงไดค้่าพิกัดต าแหน่งทางราบเป็นละติจูดและลองจิจูดทาง

ยีออเดซี (, ) และมีความสูงของจุดนั้นเป็นความสูงเหนือรูปทรงรี h  ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงออร์โท
เมตริกและความสูงเหนือทรงรี คือ     
 

        h = H + N 
 

ค่า N  ในสมการข้างบนเรียกว่า  ความสูงยีออยด์ (geoidal height)  ค่าความสูงยีออยด์นี้ค านวณได้จาก
รูปจ าลองยีออยด์ เช่น EGM2008  

รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบพิกัดอ้างอิงข้างต้น มีอธิบายเพ่ิมเติมไว้ในเอกสารมาตรฐานข้อมูล 
FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 

 
 

7. ข้อก าหนดด้านคุณภาพข้อมูล (Data quality) 
 
ข้อก าหนดคุณภาพของข้อมูลต่าง ๆ ในชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน ระบุโดยองค์ประกอบคุณภาพข้อมูลภูมิ

สารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO19113 Quality principles  โดยใช้ตัวชี้วัดคุณภาพ (quality measures) ที่
เป็นไปตามมาตรฐาน ISO19138 Data quality measures  องค์ประกอบคุณภาพดังกล่าวประกอบด้วย 

- ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง (Positional accuracy) 
- ความครบถ้วน (Completeness) 
- ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า (Thematic accuracy) 
- ความสม่ าเสมอ/ความสอดคล้องทางตรรกะ (Logical consistency) 
- ความถูกต้องเชิงเวลา (Temporal accuracy) 

7.1 ข้อก าหนดความถูกต้องเชิงต าแหน่ง 
ข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ในชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน ต้องมีการความถูกต้องทางต าแหน่งตาม

เกณฑ์มาตรฐานดังตารางที่ 7 และตารางท่ี 8 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 7 เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบด้วยค่า AccuracyH (CE95) ของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลง
ที่ดิน  

ที ่ รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ เกณฑ์ CE95 หรือ  AccuracyH (95%) (เมตร) คลาส 1 
  1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000 1:250,000 

1 แปลงท่ีดินโฉนดที่ดิน ≤ 1.73 N/A N/A N/A N/A 

2 แปลงท่ีดิน นส.3ก. ≤ 1.73 N/A N/A N/A N/A 

3 หมุดหลักเขตที่ดิน ≤ 1.73 N/A N/A N/A N/A 

4 ที่ดินเขตป่า ≤ 1.73 N/A N/A ≤ 21.64 N/A 

5 ที่ราชพัสด ุ ≤ 1.73 N/A N/A N/A N/A 

6 ที่ดินจัดเพื่อประชาชน ≤ 1.73 N/A N/A ≤ 21.64 N/A 

7 แปลงท่ีดินจัดเพื่อประชาชน ≤ 1.73 N/A N/A N/A N/A 
 

ตารางท่ี 8 เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบด้วย RMSEH ของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน   
ที ่ รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ เกณฑ์ RMSEH (ตาม ASPRS) (เมตร) คลาส 1 
  1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000 1:250,000 

1 แปลงท่ีดินโฉนดที่ดิน ≤  1.0 N/A N/A N/A N/A 

2 แปลงท่ีดิน นส.3ก ≤  1.0 N/A N/A N/A N/A 

3 หมุดหลักเขตที่ดิน ≤  1.0 N/A N/A N/A N/A 

4 ที่ดินเขตป่า ≤  1.0 N/A N/A ≤  12.5 N/A 

5 ที่ราชพัสด ุ ≤  1.0 N/A N/A N/A N/A 

6 ที่ดินจัดเพื่อประชาชน ≤  1.0 N/A N/A ≤  12.5 N/A 

7 แปลงท่ีดินจัดเพื่อประชาชน ≤  1.0 N/A N/A N/A N/A 

 

7.2 ข้อก าหนดความครบถ้วนของข้อมูล 

7.2.1 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 
เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน ก าหนดตาม

ระดับความส าคัญของรูปลักษณ์นั้น ดังตารางที่ 9 ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 9 เกณฑ์ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 
ที ่

รายการรูปลักษณ์ข้อมูล 
จ านวนข้อมูล

ที่เกินมา 
(หน่วย) 

เปอร์เซ็นต์
ข้อมูลที่เกนิ

มา 

จ านวนข้อมูล
ที่ขาดไป 
(หน่วย) 

เปอร์เซ็นต์
ข้อมูลทีข่าด

ไป 
1 แปลงท่ีดินโฉนดที่ดิน (TITLE_PARCEL) N/A ≤ 1 % N/.A  0 

2 แปลงท่ีดิน นส.3ก (NS3K_PARCEL) ≤ 5 ≤ 1 % N/A ≤ 5 % 

3 หมุดหลักเขตที่ดิน (LAND_MARK) N/A ≤ 10% N/A ≤ 10% 

4 ที่เขตป่า (FOREST_LAND) N/A ≤ 5 % N/A ≤ 5 % 

5 ที่ราชพัสดุ (ROYAL_LAND) N/A ≤ 1 % N/A ≤ 5 % 
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ตารางท่ี 9 เกณฑ์ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 
ที ่

รายการรูปลักษณ์ข้อมูล 
จ านวนข้อมูล

ที่เกินมา 
(หน่วย) 

เปอร์เซ็นต์
ข้อมูลที่เกนิ

มา 

จ านวนข้อมูล
ที่ขาดไป 
(หน่วย) 

เปอร์เซ็นต์
ข้อมูลทีข่าด

ไป 
6 ที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน 

(ALOCATE_LAND) 
N/A ≤ 5 % N/A ≤ 5 % 

7 แปลงท่ีดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน 
(ALLOCATE_PARCEL) 

N/A ≤ 10% N/A ≤ 10% 

 

7.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ า 
เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าในข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน ก าหนดตามระดับ

ความส าคัญของข้อมูลลักษณะประจ านั้น ดังตารางที่ 10 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 10 เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 
ที ่ รายการข้อมูลลักษณะประจ า จ านวนข้อมูล

ที่ขาดไป 
เปอร์เซ็นต์ข้อมูล

ที่ขาดไป 
TITLE_PARCEL 
1 PIN 0 0 
2 AreaReg N/A ≤ 5 % 
3 Land_Office 0 ≤ 1 % 
6 DateLastReg N/A ≤ 5 % 
NS3K_PARCEL 
7 PIN 0 0 
8 AreaReg N/A ≤ 5 % 
9 Land_Office 0 ≤ 1 % 
12 DateLastReg N/A ≤ 5 % 
LAND_MARK 
13 Land_mark_ID 0 0 
14 Land_office N/A ≤ 1 % 
15 Obs_type N/A ≤ 5 % 
16 DateReg N/A ≤ 5 % 
FOREST_LAND 
17 PIN 0 0 
18 FLname_T N/A ≤ 1 % 
19 FLname_E N/A ≤ 1 % 
20 AreaReg N/A ≤ 1 % 
21 DateReg N/A ≤ 1 % 
22 Authority_code 0 0 
ROYAL_LAND 
23 PIN 0 0 
24 RLname_T N/A ≤ 1 % 
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ตารางท่ี 10 เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 
ที ่ รายการข้อมูลลักษณะประจ า จ านวนข้อมูล

ที่ขาดไป 
เปอร์เซ็นต์ข้อมูล

ที่ขาดไป 
25 RLname_E N/A ≤ 1 % 
26 AreaReg N/A ≤ 1 % 
27 DateReg N/A ≤ 1 % 
28 Authority_code 0 0 
ALLOCATE_LAND 
29 PIN 0 0 
30 SLname_T N/A ≤ 1 % 
31 SLname_E N/A ≤ 1 % 
32 AreaReg N/A ≤ 1 % 
33 DateReg N/A ≤ 1 % 
34 Authority_code 0 0 
ALLOCATE_PARCEL 
35 PIN 0 0 
36 AreaReg N/A ≤ 1 % 
37 DateReg N/A ≤ 1 % 
38 Authority_code 0 0 
39 Landuse N/A ≤ 5 % 

 

7.3 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า 
ข้อมูลลักษณะประจ าในชั้นข้อมูลแปลงที่ มีทั้งที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative attribute) และที่

ไม่ใช่ข้อมูลเชิงปริมาณ (non-quantitative attribute) แต่เนื่องจากข้อมูลลักษณะประจ าเชิงปริมาณทั้งหมดเป็น
ตัวเลขที่น าเข้าจากแหล่งข้อมูลเอกสาร มิใช่การรังวัดโดยตรงจากภาคสนาม ดังนั้นเกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูล
ลักษณะประจ าในชั้นข้อมูลแปลงที่ดินจึงใช้เพียงค่า rate of incorrect attribute values ดังตารางที่ 11 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 11 เกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 
ที ่ รายการข้อมูลลักษณะประจ า rate of incorrect 

attribute values 
TITLE_PARCEL 
1 PIN 0 
2 AreaReg ≤ 5 % 
3 Land_Office ≤ 1 % 
6 DateLastReg ≤ 5 % 
NS3K_PARCEL 
7 PIN 0 
8 AreaReg ≤ 5 % 
9 Land_Office ≤ 1 % 
12 DateLastReg ≤ 5 % 
LAND_MARK 
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ตารางท่ี 11 เกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 
ที ่ รายการข้อมูลลักษณะประจ า rate of incorrect 

attribute values 
13 Landmark_ID 0 
14 Land_office ≤ 1 % 
15 Obs_type ≤ 5 % 
FOREST_LAND 
17 PIN 0 
18 FLname_T ≤ 1 % 
19 FLname_E ≤ 1 % 
20 AreaReg ≤ 1 % 
21 DateReg ≤ 1 % 
22 Authority_code 0 
ROYAL_LAND 
23 PIN 0 
24 RLname_T ≤ 1 % 
25 RLname_E ≤ 1 % 
26 AreaReg ≤ 1 % 
27 DateReg ≤ 1 % 
28 Authority_code 0 
ALLOCATE_LAND 
29 PIN 0 
30 SLname_T ≤ 1 % 
31 SLname_E ≤ 1 % 
32 AreaReg ≤ 1 % 
33 DateReg ≤ 1 % 
34 Authority_code 0 
ALLOCATE_PARCEL 
35 PIN 0 
36 AreaReg ≤ 1 % 
37 DateReg ≤ 1 % 
38 Authority_code 0 
39 Landuse ≤ 5 % 

 

7.4 ข้อก าหนดความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล 
ความสอดคล้องเชิงตรรกะของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน ก าหนดแยกตามประเภท

ของตรรกะ ดังต่อไปนี้ 

7.4.1 ข้อก าหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล 
เกณฑ์ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน ก าหนดไว้ดัง

ตารางที่ 12 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 12 เกณฑ์ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 
ที ่ รายการความสอดคล้องเชิงแนวคิด เกณฑ์จ านวนข้อผิดพลาดที่

ยอมให้ตรวจพบ 
1 ข้อมูลรูปปิดของแปลงท่ีดินที่มีขอบเขตอยู่ติดกัน ต้องต่อกันสนิทพอดีไม่เหลื่อมซ้อนกัน

หรือมีช่องว่าง (number of invalid overlaps of surfaces) 
0% 

7.4.2 ข้อก าหนดความสอดคล้องกับค่าโดเมนของข้อมูล 
เกณฑ์ความสอดคล้องกับค่าโดเมน ของข้อมูลในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน ก าหนดไว้

ส าหรับเฉพาะข้อมูลลักษณะประจ าที่มีการก าหนดค่าโดเมน ดังตารางที่ 13 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 13 เกณฑ์ความสอดคล้องกับค่าโดเมน ของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 
ที ่ รายการข้อมูลลักษณะประจ า ส าหรับทุกชนิดของรูปลกัษณ์ฯ value domain non-

conformance rate 
1 PIN  ≤  1% 
2 Land_Office  ≤  1% 
3 Obs_type ≤  1% 
4 Authority_code ≤  1% 
5 Landuse ≤  1% 

7.4.3 ข้อก าหนดความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูล 
เกณฑ์ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน ก าหนดไว้

ดังตารางที่ 14 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 14 เกณฑ์ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 
 

 

7.5 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลเชิงเวลา 
ไม่มีข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลเชิงเวลาส าหรับชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน  

 
 

8. การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product delivery) 
 
ข้อก าหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล FGDS ในที่นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการก าหนด

รูปแบบวิธีการในการที่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับจ้าง จะท าการส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล FGDS ให้กับ

ที ่ รายการความสอดคล้องทางโทโปโลยี เกณฑ ์
1 rate of faulty point-curve connections ≤  1 % 
2 number of missing connection due to undershoots ≤  5 % 
3 number of missing connection due to overshoots ≤  5 % 
4 Number of invalid slivers ≤  5 % 
5 Number of invalid self-intersect errors (Loops) ≤  5 % 
6 Number of invalid self overlap errors (kickbacks) ≤  5 % 
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หน่วยงานผู้มอบหมาย หรือผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้จะไม่รวมถึงรูปแบบวิธีการเผยแพร่ข้อมูล FGDS ไปสู่ผู้ใช้งานเนื่องจากจะ
มีความหลากหลายอย่างมาก 

ข้อก าหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลนี้จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือข้อก าหนดรูปแบบ (format) ของ
ข้อมูล และข้อก าหนดสื่อบันทึกข้อมูล 

8.1 รูปแบบของข้อมูล (Data format) 
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน  ตามมาตรฐานฉบับนี้ ก าหนดให้ส่งมอบเป็นข้อมูลดิจิทัล

ในรูปแบบของข้อมูล GIS แบบเวกเตอร์ (Vector File) โดยให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลหนึ่งในรายการต่อไปนี้ 
 

- กรณจีัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อมูล (File Based) ได้แก่ 
1. ARC/INFO Coverage คือ รูปแบบข้อมูลที่ใช้บันทึกข้อมูลดิจิทัลแบบเวคเตอร์ซึ่งพัฒนาขึ้นส าหรับ

โปรแกรม ARC/INFO และใช้ในซอฟต์แวร์ ARC/INFO, ArcView, ArcGIS และอ่านได้โดยซอฟต์แวร์ 
GIS อ่ืน ๆ หลายซอฟต์แวร  

2. Shapefile คือรูปแบบไฟล์ข้อมูล GIS ที่พัฒนาและเริ่มใช้กับโปรแกรม ArcView โดยมีการเปิดเผย
รายละเอียดโครงสร้างของไฟล์ เพ่ือให้เป็นรูปแบบเปิดส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIS กันระหว่าง
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และเป็นรูปแบบที่สามารถเปิดอ่านได้โดยซอฟต์แวร์ GIS ส่วนใหญ่  

3. DWG  คือรูปแบบไฟล์ไบนารีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลแบบ (drawing) 2 และ 3 มิติ พร้อมทั้ง 
metadata เป็นรูปแบบไฟล์ที่ใช้งานโดยโปรแกรมช่วยการเขียนแบบ (CAD) หลายโปรแกรมเช่น 
AutoCAD, IntelliCAD และ Caddie  

4. MapInfo Map File คือรูปแบบไฟล์ที่ถูกพัฒนาและใช้งานโดยโปรแกรม MapInfo  
5. DGN คือรูปแบบไฟล์ประเภท CAD ซึ่งพัฒนาและใช้ได้กับโปรแกรม MicroStation  และโปรแกรม 

Interactive Graphics Design System (IGDS) ของ Intergraph  
6. Geodatabase คือรูปแบบไฟล์ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการบันทึกและจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ พัฒนาและ

ใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ ArcGIS และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายชนิด ได้แก่ ข้อมูลรูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์ คลาสของรูปลักษณ์ คลาสของความสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงโครงข่าย ข้อมูลโทโปโลยี 
ข้อมูลตาราง ข้อมูลราสเตอร์ ข้อมูลแคตตาล็อก รวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

7. GML หรือ Geography Markup Language คือรูปแบบเฉพาะรูปแบบหนึ่งของไฟล์ประเภท XML 
ซึ่งก าหนดนิยามโดยองค์กร  Open Geospatial Consortium (OGC) เพ่ือใช้จัดเก็บข้อมูลรูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์ GML ท าหน้าที่เป็นภาษา modeling ส าหรับระบบภูมิศาสตร์ รวมทั้งท าหน้าที่เป็น
รูปแบบกลางส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภูมิศาสตร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถบันทึกได้
ทั้งข้อมูลรูปลักษณ์แบบเวคเตอร์ คอเวอเรจ และข้อมูลเซ็นเซอร์ด้วย 

 
- กรณีจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data Base) ได้แก่ 

8. Postgres เป็นรูปแบบฐานข้อมูลในซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล PosegreSQL ซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์ฟรีและเปิดรหัส (free and open source software) และมี PostGIS เป็น Add-on ที่ท า
ให้สามารถรองรับข้อมูล GIS ได ้

9. Oracle Database เป็นรูปแบบฐานข้อมูลในซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle และมี 
Oracle Spatial and Graph เป็น option ที่ท าให้สามารถรองรับข้อมูล GIS ได ้

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium
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10. Geodatabase เป็นรูปแบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นส าหรับจัดเก็บข้อมูล GIS โดยตรง ใช้กับซอฟต์แวร์ 
ArcGIS และซอฟต์แวร์ GIS อ่ืน ๆ หลายซอฟต์แวร์ 

 
การตั้งชื่อไฟล์เป็นไปตามที่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบก าหนด โดยจะต้องมีเอกสารที่มีการอธิบายอย่าง

ชัดเจนว่าข้อมูลที่ส่งมอบมีคุณลักษณะอย่างไร โดยอย่างน้อยต้องระบุ ดังนี้ 
1. ชนิดของข้อมูล 
2. มาตราส่วนที่ผลิตข้อมูล 
3. ผู้ผลิตหรือผู้ส่งมอบ 
4. ปีที่ผลิต 
 
เอกสารที่ใช้ในการอธิบายไฟล์ดังกล่าวข้างต้น ควรเป็นแฟ้มข้อมูลเชิงเลขที่อยู่ในรูปแบบ TXT File ที่ต้อง

ส่งมอบไปพร้อมกับข้อมูล 

8.2 สื่อบันทึกข้อมูล 
สื่อบันทึกข้อมูลเพ่ือส่งมอบเป็นไปตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนด ที่นิยมโดยทั่วไป เช่น CD Rom, 

DVD Rom, Hard Disk เป็นต้น การเลือกว่าจะใช้สื่อบันทึกข้อมูลชนิดใด มีข้อควรพิจารณาอย่างน้อย ดังนี้ 
1. ขนาดข้อมูล ถ้าข้อมูลมีขนาดไฟล์ใหญ่มาก อาจจ าเป็นต้องใช้การแบ่งไฟล์หรือบีบอัดไฟล์ และต้องใช้

สื่อบันทึกข้อมูลหลายหน่วย ดังนั้น จึงควรพิจารณาใช้สื่อบันทึกข้อมูลที่เหมาะสมกับขนาดของไฟล์ ใช้
จ านวนสื่อบันทึกข้อมูลให้น้อยที่สุด และพยายามหลีกเลี่ยงการแบ่งไฟล์หรือบีบอัดไฟล์ 

2. ความคงทน ในกรณีที่หน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน้าที่น าข้อมูลไปรวมฐานข้อมูลเอง อย่างน้อยควร
มั่นใจว่าสื่อบันทึกข้อมูลที่ได้รับการส่งมอบมา สามารถคงทนอยู่ได้จนกว่าจะน าข้อมูลไปรวมใน
ฐานข้อมูลกลางเป็นที่เรียบร้อย 

3. การเรียกดู/การค้นคืน หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องแน่ใจว่าจะสามารถเรียกดู/ค้นคืนข้อมูล ที่บันทึกใน
สื่อบันทึกข้อมูลที่รับมอบได้ กล่าวคือ มีอุปกรณ์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มั่นใจว่าจะใช้กับสื่อ
บันทึกข้อมูลได ้

4. สื่อบันทึกข้อมูลที่ส่งมอบ จะต้องมีข้อความบ่งชี้คุณลักษณะส าคัญข้อมูลภายใน แสดงติดไว้บนสื่อ โดย
ข้อความดังกล่าว อย่างน้อยต้องระบุถึง ชื่อข้อมูล หน่วยที่ของสื่อ (เช่น แผ่นที่ 3/11 เป็นต้น) และ
วันที่ส่งมอบ  

8.3 การแบ่งระวาง/พื้นที่ข้อมูลที่ส่งมอบ 
 
ในการส่งมอบข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดินนั้น ก าหนดให้แบ่งพ้ืนที่ของข้อมูลที่ส่งมอบออกในสอง

ลักษณะคือ 
1) กรณีส่งมอบข้อมูลแปลงที่ดินโฉนดที่ดิน แปลงที่ดิน นส.3ก  หมุดหลักเขตที่ดิน และที่ราชพัสดุ  แบ่ง

การส่งมอบข้อมูลเป็นส านักงานท่ีดิน   
2) กรณีส่งมอบข้อมูลที่ดินเขตป่า  ที่ดินของรัฐจัดเพื่อประชาชน และ แปลงที่ดินของรัฐจัดเพ่ือประชาชน  

แบ่งการส่งมอบข้อมูลเป็นพื้นที่เขตป่า หรือพ้ืนที่โครงการฯ ตามประกาศ 
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9. ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมูล (Metadata) 
 
ค าอธิบายข้อมูล (metadata) ส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ISO19115 โดยต้องมีรายการ Metadata ครบตามรายการ core metadata ที่ก าหนดในมาตรฐาน ISO19115 
ตามรายการที่ 1-25 ในตาราง 15 นอกจากนั้นจะต้องมีรายการ metadata ที่อธิบายเนื้อหาของชุดข้อมูล (data 
content) และคุณภาพของชุดข้อมูล (data quality) ตามตารางที่ 16 และ 17 ด้วย 

 
ตารางท่ี 15 รายการ Metadata ของชุดข้อมูล FGDS ช้ันข้อมูลแปลงที่ดิน 

ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 
1 Dataset title  ช่ือชุดข้อมูล Mandatory Free Text 
2 Dataset reference date วันท่ีอ้างอิงของชุดข้อมูล Mandatory Date 
3 Dataset responsible party ผู้รับผิดชอบชุดข้อมูล Optional CI_ResponsibleParty 
4 Geographic location of the 

dataset (by four 
coordinates or by 
geographic identifier)  

พื้นที่ครอบคลุมของข้อมูล (โดย
ค่าพิกัดมุมล่างซ้าย และค่าพิกัด
มุมบนขวาของพื้นที่ครอบคลุม) 

Conditional EX_GeographicExtent 

5 Dataset language ภาษาของชุดข้อมูล Mandatory Char (ISO 639-2) 
6 Dataset character set รหัสอักษรของชุดข้อมูล Conditional MD_CharacterSetCode 
7 Dataset topic category ประเภทหัวข้อของชุดข้อมูล Mandatory MD_TopicCategoryCode 
8 Scale of the dataset มาตราส่วนชุดข้อมูล Optional MD_Resolution 
9 Abstract describing the 

dataset 
บทคัดย่อซึ่งอธิบายชุดข้อมูล Mandatory Char (Free text) 

10 Dataset format name ช่ือรูปแบบของชุดข้อมูล Optional Char (Free text) 
11 Dataset format version เวอร์ช่ันของรูปแบบของชุดข้อมูล Optional Char (Free text) 
12 Additional extent 

information (vertical and 
temporal) 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับขอบเขต
ของข้อมูล (ทางดิ่ง ทางเวลา) 

Optional EX_TemporalExtent และ/
หรือ EX_VerticalExtent 

13 Spatial representation type ชนิดการบันทึกข้อมูลเชิงพื้นที ่ Optional MD_SpatialRepresen-
tationTypeCode 

14 Reference system ระบบอ้างอิง (ระบบพิกัดอ้างอิง) Optional MD_ReferenceSystem 
15 Lineage statement ข้อความบอกความเป็นมาและ

กระบวนการจดัท าข้อมูล 
Optional Char (Free text) 

16 On-line resource URL ที่เช่ือมโยงไปสู่ข้อมูล Optional Char (Free text) 
17 Metadata file identifier รหัสหมายเลข metadata Optional Char (Free text) 
18 Metadata standard name ช่ือมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 
19 Metadata standard version เวอร์ช่ันมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 
20 Metadata language ภาษาข้อมูลใน metadata Conditional Char (ISO 639-2) 
21 Metadata character set รหัสตัวอักษรของข้อมูลใน 

metadata 
Conditional MD_CharacterSetCode 

22 Metadata point of contact การติดต่อเกี่ยวกับ metadata Mandatory CI_ResponsibleParty 
23 Metadata date stamp วันท่ีของ metadata Mandatory Date 
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ตารางท่ี 15 รายการ Metadata ของชุดข้อมูล FGDS ช้ันข้อมูลแปลงที่ดิน 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

24 Data content [0..*] เนื้อหาข้อมูล Mandatory MD_Content 
Information (ดูรายละเอียด
ด้านล่าง) 

25 Data quality [0..*] คุณภาพข้อมลู (สามารถรายงาน
ได้หลายค่าส าหรับ scope และ 
quality element ที่แตกต่าง
กัน) 

Mandatory DQ_DataQuality (ดู
รายละเอียดด้านล่าง) 

 
ตารางท่ี 16 รายการ metadata ส าหรับอธิบายเนื้อหาข้อมูล (MD_ContentInformation) 

ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล 
1 MD_FeatureCatalogue 

Description 
ข้อมูลอธิบายสารบัญแฟ้มของ
รู ปลั กษณ์  ( ก รณี ข้ อ มู ล แบ บ
เวคเตอร์) 

Conditional รายการที่ 1.1 ถึง 1.5 

1.1 complianceCode [0..1]  ร หั ส ที่ บ อ ก ถึ ง ก า ร ไ ด้ ต า ม 
ISO19110 ของสารบัญแฟ้มฯ 

Optional Boolean 

1.2 language [0..*] ภาษาที่ใช้ในสารบัญแฟ้มฯ Optional CharacterString 
1.3 includeWithDataset รหัสที่บอกว่าสารบัญแฟ้มฯ ได้ถูก

ใส่รวมไว้ในชุดข้อมูล 
Mandatory Boolean 

1.4 featureTypes [0..*] รายการรูปลักษณ์ข้อมูลในสารบัญ
แฟ้มฯ ท่ีปรากฎในชุดข้อมูล 

Optional GenericName 

1.5 featureCatalogueCitation [1..*] ข้อมูลอ้างอิงของสารบัญแฟ้มฯ 
ภายนอก 

Mandatory CI_Citation 

 
ตารางท่ี 17 รายการ metadata ส าหรับอธิบายคุณภาพข้อมูล (DQ_DataQuality) 

ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล 
1 Data Quality Scope  ขอบเขตของคุณภาพ Mandatory DQ_Scope 
2 DQ_Element [0..*] อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ คุ ณ ภ า พ ข้ อ มู ล 

(รายงานได้หลายองค์ประกอบฯ) 
Mandatory รายการที่ 2.1 – 2.7 

2.1 nameOfMeasure [0..*] ช่ือตัวช้ีวัดคุณภาพข้อมูล Optional Char (Free text) 
2.2 measuredIdentification [0..1] ข้อมูลบ่งช้ีตัวช้ีวัดฯ Optional MD_Identifier 
2.3 measureDescription [0..1] ค าอธิบายตัวชี้วัดฯ Optional Char (Free text) 
2.4 evaluationMethodType [0..1] ชนิดของวิธีการประเมินคุณภาพ

ข้อมูล 
Optional DQ_Evaluation 

MethodTypeCode 
2.5 evaluationProcedure [0..1] กระบวนการประเมินคุณภาพฯ Optional CI_Citation 
2.6 dateTime [0..*] วันท่ีของคุณภาพข้อมูล Optional DateTime 
2.7 result [1..2] ผลการประเมินคุณภาพข้อมูล Mandatory DQ_Result 
 

Metadata ส าหรับชุดข้อมูล FGDS ให้จัดท าในรูปแบบ และวิธีการเข้ารหัสข้อมูล ตามมาตรฐาน 
ISO19139 
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10. การส ารวจน าเข้าข้อมูล (Data capture) 

10.1 การน าเข้าข้อมูลจากแผนที่กระดาษ  
ข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินนั้นส่วนใหญ่ต้องจัดท าขึ้นโดยการแปลงและน าเข้าจากแหล่งข้อมูลแผนที่ระวาง

แปลงที่ดินที่จัดท าไว้ในรูปแบบแผนที่กระดาษ และเนื่องจากลักษณะเฉพาะของแหล่งข้อมูลแผนที่ระวางแปลง
ที่ดินดังกล่าวมีความหลากหลายอย่างมากทั้งในด้านลักษณะทางกายภาพ และคุณภาพของข้อมูล ดังนั้น ขั้นตอน
การน าเข้า  เครื่องมือและอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ จึงอาจจ าเป็นต้องมีความหลากหลายแตกต่างกันไป 
อย่างไรก็ตาม ควรมีขั้นตอนควบคุมดังนี้ 

1) ภาพระวางที่ได้จากการสแกนต้องเป็นภาพสี   มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า  150 จุดต่อนิ้ว 
2) การดัดแก้ภาพระวางแผนที่ ให้ใช้สมการโพลิโนเมียล โดยใช้จุดบังคับภาพจ านวนอย่างน้อย 4 จุด 

ประกอบด้วยบริเวณมุมระวางแผนที่ทั้งสี่มุม ให้บันทึกค่าพิกัดภาพ ค่าพิกัดจุดควบคุม และค่า Root 
Mean Square Error (RMSE)  ค่า RMSE ที่ได้ต้องไม่เกิน 3 จุดภาพ 

3) การน าเข้าข้อมูลรูปแปลงที่ดิน ให้ถือจุดศูนย์กลางของวงกลม (หลักเขตที่ดิน) ในระวางแผนที่เป็น
ต าแหน่งหลักเขตที่ดินที่ถูกต้อง ในกรณีรูปแปลงที่ดินไม่มีหลักเขตที่ดิน ให้ถือจุดบรรจบของเส้นโดย
อนุโลม กรณีรูปแปลงที่ดินเป็นเส้นโค้ง (freehand) ให้ถือจุดเปลี่ยนโค้งของเส้นตามความจ าเป็น 

4) การน าเข้าข้อมูลรูปแปลงที่ดิน จะต้องรวมรูปแปลงที่ดินจากข้อมูลทุกประเภท ทุกมาตราส่วนในพ้ืนที่
รับผิดชอบของส านักงานที่ดิน ให้เป็นผืนเดียวกัน 

5) ต้องท าการตรวจสอบและแก้ไขความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ (topology) ให้มีความถูกต้อง 

10.2  การน าเข้าข้อมูลจากการส ารวจรังวัด 
หากเป็นการรังวัดภาคพ้ืนดิน  โดยใช้กล้องส ารวจแบบประมวลผลหรือโดยกล้องวัดมุมธีโดไล ท์กับ

เครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์  ให้เป็นไปตาม มาตรฐาน กมร.201-2551 มาตรฐานการรังวัดภาคพ้ืนดิน 
หากเป็นการรังวัดโดยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กมร.202-2551 มาตรฐานการ

รังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 
 
 
11. การบ ารุงรักษาข้อมูล (Data maintenance) 
 

ในส่วนของแปลงที่ดินเอกชนนั้น ข้อมูลแปลงที่ดินควรจะสามารถถูกปรับปรุงแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลผ่านกระบวนงานในหน่วยงานกรมที่ดิน ทั้งนี้ใน
ปัจจุบัน กรมที่ดินมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศที่ดิน (LIS) อยู่แล้วในเกือบทุกส านักงาน ซึ่งท าให้
เจ้าหน้าที่ส านักงานที่ดินจะสามารถท าการปรับปรุงข้อมูลแผนที่แปลงที่ดินในฐานข้อมูล LIS ของกรมฯ -หลังจากที่
มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน 

ในส่วนของข้อมูลแปลงที่ดินที่รับผิดชอบโดยหน่วยงานอ่ืนนั้น มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า ซึ่งก็
ควรมีการส่งเสริมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพัฒนา/ประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลโดย
ทันทีท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน 
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12. ข้อก าหนดการน าเสนอข้อมูล (Data portrayal) 
 
ข้อมูลแปลงที่ดินควรถูกน าเสนอในรูปแบบและสัญลักษณ์แผนที่ตามมาตรฐาน กมร.103-2551 มาตรฐาน

ระวางแผนที่  
 
 

 



 

 

มาตรฐาน  
 

ข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) 
 

ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอ 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

 
 
 

โดย 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
7 กรกฎาคม 2556 
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Draft 4.1 – 7 ก.ค. 2556 โครงการศึกษาจดัท าร่างมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS 

1. บทน า (Introduction) 
 
มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data Set, FGDS) ชั้น

ข้อมูลเขตการปกครองฉบับนี้ เป็นหนึ่งในชุดมาตรฐานข้อก าหนดชุดข้อมูล FGDS ของประเทศไทย ซึ่งได้ถูกจัดท า
ขึ้นภายใต้โครงการศึกษาเพ่ือจัดท าข้อก าหนดของมาตรฐานด้านโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของ
ข้อมูลภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน (FGDS) ตามมาตราส่วนหลักของประเทศ ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ-
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยมีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาด าเนินงาน 

โครงสร้างเนื้อหาของมาตรฐานฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อก าหนดของลักษณะเฉพาะ (characteristics) ด้าน
ต่าง ๆ ของทุกรายการข้อมูลในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง ตามกรอบหลักการของเอกสาร
ข้อก าหนดข้อมูลที่ก าหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศ  ISO19131 Geographic information – Data product 
specifications โดยได้มีการศึกษามาตรฐานแผนที่ภูมิประเทศในต่างประเทศ และวิธีการผลิตที่ได้ด าเนินการใน
ประเทศไทยมาเป็นกรอบแนวในการพัฒนามาตรฐาน  
 
 
2. ภาพรวม (Overview) ของมาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 

2.1 ข้อสนเทศเกี่ยวกับข้อก าหนดชั้นข้อมูล FGDS นี้ 
ชื่อข้อก าหนด : ข้อก าหนดของมาตรฐานข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 
วันที่จัดท าและเผยแพร่ข้อก าหนดนี้ : วันที่ xx xxxxx 2556 (วันที่รายงานฉบับสมบูรณ์และร่างมาตรฐานได้รับการ

ตรวจรับจาก สทอภ. / วันที่มีการน าไปประกาศใช้เป็นมาตรฐานฯ) 
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อก าหนดฉบับนี้ : คณะที่ปรึกษาฯ, คณะท างานกลุ่มย่อยประสานงานการจัดท า

มาตรฐานฯ และกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ สทอภ. 
หัวข้อของชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์ในมาตรฐานนี้ : boundaries 

2.2 ค านิยามศัพท์  
ได้มีการก าหนดนิยามศัพท์ ส าหรับมาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง ไว้ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1 ค านิยามศัพท์ข้อมูลเขตการปกครอง 

ค าศัพท ์ นิยามศัพท์ 

1. หมุดหลักเขตการ
ปกครอง 

หมุดหลักเขตของเขตการปกครองทุกประเภทตามท่ีปรากฏในมาตรฐานฉบับนี้ 
เฉพาะที่จัดสร้างและรับรองโดยหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น 

2.3 อักษรย่อ 
ความหมายของค าย่อที่ส าคัญ ที่มีการกล่าวถึงในเอกสารมาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง ได้

อธิบายไว้ดังตารางที่ 2 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2 ความหมายของอักษรย่อในข้อมูลเขตการปกครอง 
อักษรย่อ ความหมาย 

1 EPSG European Petroleum Survey Group 
2 FGDS Fundamental Geographic Data Set 
3 GPS Global positioning System 
4 RTK Real Time kinematic 
5 อบต. องค์การบริหารส่วนต าบล 

 

2.4 บทคัดย่อของเอกสารข้อก าหนดมาตรฐานข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 
เอกสารฉบับนี้เป็นข้อก าหนดมาตรฐานส าหรับข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 

วัตถุประสงค์การจัดท าชั้นข้อมูลเขตการปกครองให้เป็นชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นสื่อกลางส าหรับ
การแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ร่วมกันในงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดระบบการจัดหมวดหมู่
ข้อมูลที่มีความหลากหลายและการปรับความเข้าใจพ้ืนฐานของแต่ละหน่วยงานที่จะน าเอกสารชุดนี้ไปใช้งานให้มี
ความเข้าใจร่วมกันและสามารถสื่อสารได้ตรงกันในการปฏิบัติงานต่างหน่วยงาน ซึ่งจะน ามาซึ่งความสามารถใช้
ข้อมูลร่วมกันได้ในอนาคต โดยเนื้อหาหลักของข้อก าหนดในเอกสารไดแ้ก่ รายการเนื้อหาข้อมูลในชั้นข้อมูลเขตการ
ปกครองพร้อมทั้งรหัสรายการข้อมูล ระบบพิกัด ข้อก าหนดเกณฑ์คุณภาพของข้อมูลในระดับมาตราส่วนหลักของ
ประเทศ แนวทางการส ารวจจัดท าข้อมูล ข้อก าหนดการจัดท าค าอธิบายข้อมูล และข้อก าหนดเกี่ยวกับการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ข้อมูล 

ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง ประกอบด้วยรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (geographic feature) 4 รายการ 
ได้แก่ หมุดหลักเขต เส้นเขตการปกครอง พ้ืนที่การปกครอง และจุดตัวแทนพ้ืนที่การปกครอง โดยที่ส าหรับแต่ละ
รูปลักษณ์ข้อมูลดังกล่าว จะจ าแนกประเภทตามระดับของเขตการปกครอง ได้แก่ ระดับประเทศ ระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ/เขต ระดับต าบล/แขวง ระดับหมู่บ้าน ระดับเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/ เทศบาลต าบล และ อบต. 

 
 

3. ขอบเขตของข้อก าหนด (Specification scopes) 
 
มาตรฐานข้อก าหนดลักษณะเฉพาะของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครองฉบับนี้ อธิบาย

ลักษณะเฉพาะ (characteristics) ที่ส าคัญของข้อมูลเขตการปกครอง ในฐานะชุดข้อมูล FGDS ของประเทศ 
โดยเฉพาะรายละเอียดรายการและนิยามที่ชัดเจนของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ และเกณฑ์คุณภาพของข้อมูล
เหล่านั้น ในขณะที่ข้อก าหนดวิธีการในการส ารวจจัดท าข้อมูลนั้น ได้รับการระบุหรืออธิบายไว้ในลักษณะของ
แนวทางหรือข้อแนะน าส าหรับวิธีการหลัก ๆ เท่านั้น 

มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครองนี้ ครอบคลุมข้อมูลเขตการปกครอง ประเทศ 
จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เขต แขวง เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และ อบต. 

มาตรฐานข้อก าหนดนี้ก าหนด รหัสรายการข้อมูล ของวัตถุทางภูมิศาสตร์ ไว้เป็นแนวทางในการจัดท า
ข้อมูลอรรถาธิบาย และมีข้อผูกพันเป็น FGDS ในชั้นข้อมูลนี้เท่านั้น ผู้ใช้สามารถน าไปประยุกต์เพ่ิมเติมได้ แต่หาก
ต้องการเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล ควรท าการแปลงข้อมูลให้มีรหัสรายการข้อมูลแบบเดียวกันก่อนการถ่ายโอน 
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4. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product identification) 
 
ส่วนนี้เป็นข้อสนเทศพ้ืนฐานที่ระบุจ าแนกข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง ซึ่งประกอบด้วยรายการ

สมบัติเฉพาะพ้ืนฐานของชั้นข้อมูลเขตการปกครอง ดังตารางที่ 3 ต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3 ข้อสนเทศพ้ืนฐานเกี่ยวกับชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 
ชื่อ (Title)  ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 
บทคัดย่อ (Abstract)  ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง ประกอบด้วย 4 ชั้นข้อมูล ได้แก่ ชั้นข้อมูลหมุด

หลักเขต ชั้นข้อมูลเส้นเขตการปกครอง ชั้นข้อมูลพ้ืนที่การปกครอง และ
ชั้นข้อมูลจุดตัวแทนพ้ืนที่การปกครอง โดยที่แต่ละชั้นข้อมูลดังกล่าวจะ
ประกอบด้วยชั้นข้อมูลย่อยลงไปอีกตามประเภทของเขตการปกครอง 
ได้แก่ ประเทศ จังหวัด อ าเภอ/เขต ต าบล/แขวง หมู่บ้าน เทศบาลนคร/
เทศบาลเมือง/เทศบาลต าบล และ อบต. 

กลุ่มประเภทของข้อมูล  
(Topic category)  

 boundaries 

ค าอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ 
(Geographic description)  

ชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครองนี้ ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย
ทั้งหมด  

ชื่ออ่ืน (Alternate title)  - 
วัตถุประสงค์ (Purpose)  ชุดข้อมูล FGDS เป็นชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ส าคัญของ โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (NSDI) ข้อมูล FGDS 
จะถูกเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงในการส ารวจจัดสร้างข้อมูลภูมิสารสเทศอ่ืน ๆ  

ชนิดของการน าเสนอเชิงปริภูมิ  
(Spatial representation 
type)  

Vector Data 
  

ความละเอียดเชิงพื้นที่ 
(Spatial resolution)  

มาตราส่วนแผนที่ 1: 4,000 (ใช้แทนข้อมูลมาตราส่วนแผนที่ 1:10,000 
และ 1:25,000) และมาตราส่วนแผนที่ 1:50,000 (ใช้แทนข้อมูลมาตรา
ส่วนแผนที่ 1:250,000) 

ข้อสนเทศเสริมอ่ืน ๆ 
(Supplemental information)  

ไม่มี 

 
 
5. เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล (Data content and structure)  

 
เป็นส่วนที่ก าหนดรายการเนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูลในชั้นข้อมูลเขตการปกครองนี้ ประกอบด้วย

เนื้อหาที่อธิบายความหมายในภาพรวมของข้อมูลในชั้นข้อมูลนี้, รายละเอียดนิยามของรายการรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์, โครงสร้างข้อมูลในรูปแบบของ application schema, รายละเอียดรายการข้อมูลลักษณะประจ าใน
รูปแบบของพจนานุกรมข้อมูล และรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลในรูปแบบของ feature catalogue ดังนี้ 
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5.1 ความหมายในภาพรวม 
ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง หมายถึง ข้อมูลเวกเตอร์ที่เป็นข้อมูลประเภท จุด หรือเส้น หรือรูปปิด 

ประกอบด้วยข้อมูล หมุดหลักเขตการปกครอง เส้นเขตการปกครอง พ้ืนที่การปกครอง และต าแหน่งแทนพ้ืนที่การ
ปกครอง โดยที่แต่ละชั้นข้อมูลดังกล่าวจะประกอบด้วยรายการข้อมูลที่จ าแนกประเภทย่อยลงไปอีกตามระดับของ
เขตการปกครอง ได้แก่ ประเทศ จังหวัด อ าเภอ/เขต ต าบล/แขวง หมู่บ้าน  เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาล
ต าบล และ อบต.  

5.2 รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (Geographic feature) 
รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (geographic feature) ในชั้นข้อมูลเขตการปกครอง ดังแสดงในตารางที่ 

4 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4 รายการและนิยามของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 

รหัส
ข้อมูล 

รายการรูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์  

 
ประเภทรูปลักษณ์ (Feature Type) 

<จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

เง่ือนไขการส ารวจจัดเก็บข้อมูล 
นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้นหรือแนว

ขอบเขตพ้ืนที ่
นิยาม (Definition) 

1:4
,00

0 

1:1
0,0

00
 

1:2
5,0

00
 

1:5
0,0

00
 

1:2
50

,00
0 

01   ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง          
01001 หมุดหลักเขตการ

ปกครอง 
(ADMIN_Point) 

หมุดหลักเขตการปกครอง ท่ีสรา้งเป็นหมุด
หลักฐานถาวร ที่สร้างและรับรองโดยหน่วยงาน
ที่มีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 

จุด N/A N/A N/A N/A ทุกหมุดหลักเขตการปกครอง 
  

1. ต าแหน่งที่ถูกท าเครื่องหมายบนหัวหมุดหลัก
เขตการปกครอง  
 

01002 เส้นเขตการปกครอง 
(ADMIN_Line) 

แนวเส้นแบ่งเขตการปกครองส าหรับพื้นท่ีเขต
การปกครองทุกระดับ  แบ่งย่อยตามประเภท
ของเขตการปกครอง ได้แก่ ประเทศ จังหวัด 
อ าเภอ/เขต ต าบล/แขวง หมู่บ้าน เทศบาลนคร/
เทศบาลเมือง/เทศบาลต าบล และ อบต.  

เส้น N/A N/A เส้น N/A ทุกแนวเส้นขอบเขตการปกครอง 
โดย  
1. เส้นเขตประเทศ จังหวัด 
อ าเภอ/เขต ต าบล/แขวง หมู่บ้าน 
หมายถึง เขตประเทศบนแผ่นดิน  
2. เส้นเขตเทศบาลนคร/เทศบาล
เมือง/เทศบาลต าบล/อบต. เป็นไป
ตามที่มีประกาศของทางราชการ 
อาจครอบคลมุพื้นท่ีในทะเลด้วย 

ต าแหน่งแนวเส้นตามที่มีประกาศของทาง
ราชการ และสอดคล้องกับต าแหนง่แนวเส้นทาง
ของปรากฎการณ์ทางภูมิศาสตร์อืน่ท่ีใช้อ้างอิง
ด้วย เช่นถนน เส้นทางน้ า หรือแนวสันปันน้ า 

01031 พื้นทีข่อบเขต
ประเทศ (Country) 

พื้นทีเ่ขตการปกครองระดับประเทศ พื้นที ่ N/A N/A พื้นที ่ N/A พื้นที่เขตการปกครองประเทศไทย 
ในส่วนพ้ืนท่ีบนแผ่นดิน รวมถึง
พื้นที่เกาะ 
 

เส้นรอบรูปของรูปปิดพื้นที่ประเทศ ประกอบ
ขึ้นจากเส้นเขตประเทศจากช้ันข้อมูลเส้นเขต
การปกครอง และเส้นชายฝั่งที่ไดร้บัการรับรอง
โดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าที ่
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ตารางท่ี 4 รายการและนิยามของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 

รหัส
ข้อมูล 

รายการรูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์  

 
ประเภทรูปลักษณ์ (Feature Type) 

<จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

เง่ือนไขการส ารวจจัดเก็บข้อมูล 
นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้นหรือแนว

ขอบเขตพ้ืนที ่
นิยาม (Definition) 

1:4
,00

0 

1:1
0,0

00
 

1:2
5,0

00
 

1:5
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00
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,00
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01   ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง          
01032 พื้นทีข่อบเขตจังหวัด 

(Province) 
พื้นทีเ่ขตการปกครองระดับจังหวดั พื้นที ่ N/A N/A พื้นที ่ N/A ทุกหน่วยพ้ืนท่ีเขตการปกครอง

ระดับจังหวดั ในส่วนพ้ืนท่ีบน
แผ่นดิน รวมถึงพ้ืนท่ีเกาะ 
 

เส้นรอบรูปของรูปปิดพื้นที่จังหวัดประกอบขึ้น
จากเส้นเขตจังหวัดจากช้ันข้อมลูเส้นเขตการ
ปกครอง และเส้นชายฝั่งที่ได้รับการรับรองโดย
หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ี 

01033 พื้นทีข่อบเขตอ าเภอ 
(District) 

พื้นทีเ่ขตการปกครองระดับอ าเภอ พื้นที ่ N/A N/A พื้นที ่ N/A ทุกหน่วยพ้ืนท่ีเขตการปกครอง
ระดับอ าเภอ ในส่วนพ้ืนท่ีบน
แผ่นดิน รวมถึงพ้ืนท่ีเกาะ 
 

เส้นรอบรูปของรูปปิดพื้นทีอ าเภอประกอบขึ้น
จากเส้นเขตอ าเภอจากช้ันข้อมูลเสน้เขตการ
ปกครอง และเส้นชายฝั่งที่ได้รับการรับรองโดย
หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ี 

01034 พื้นทีข่อบเขตต าบล 
(Tambon) 

พื้นทีเ่ขตการปกครองระดับต าบล พื้นที ่ N/A N/A พื้นที ่ N/A ทุกหน่วยพ้ืนท่ีเขตการปกครอง
ระดับต าบล ในส่วนพ้ืนท่ีบน
แผ่นดิน รวมถึงพ้ืนท่ีเกาะ 
 

เส้นรอบรูปของรูปปิดพื้นที่ต าบลประกอบขึ้น
จากเส้นเขตต าบลจากช้ันข้อมูลเสน้เขตการ
ปกครอง และเส้นชายฝั่งที่ได้รับการรับรองโดย
หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ี 

01035 พื้นทีข่อบเขตการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(LocalAdmin) 

พื้นทีเ่ขตการปกครองท้องถิ่น ได้แก่เขตเทศบาล 
และเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

พื้นที ่ N/A N/A พื้นที ่ N/A ทุกหน่วยพ้ืนท่ีเขตการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในส่วนพ้ืนท่ีบน
แผ่นดิน รวมถึงพ้ืนท่ีเกาะ 
 

เส้นรอบรูปของรูปปิดพื้นที่เขตการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบขึ้นจากเส้นเขตเทศบาสลและ
เขต อบต. จากช้ันข้อมูลเส้นเขตการปกครอง 
และเส้นชายฝั่งที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน
ที่มีอ านาจหน้าท่ี 
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ตารางท่ี 4 รายการและนิยามของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 

รหัส
ข้อมูล 

รายการรูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์  

 
ประเภทรูปลักษณ์ (Feature Type) 

<จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

เง่ือนไขการส ารวจจัดเก็บข้อมูล 
นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้นหรือแนว

ขอบเขตพ้ืนที ่
นิยาม (Definition) 
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01   ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง          
01004 จุดตัวแทนพื้นทีก่าร

ปกครอง 
(ADMIN_Location) 

จุดที่ใช้เป็นตัวแทนของหน่วยพ้ืนท่ีการปกครอง 
แบ่งย่อยตามประเภทของเขตการปกครอง ได้แก่ 
จังหวัด อ าเภอ/เขต ต าบล/แขวง หมู่บ้าน และ 
เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลต าบล 

จุด N/A N/A จุด N/A ทุกพื้นทีก่ารปกครอง ต าแหน่งศูนย์กลาง (โดยประมาณ) ของอาคารที่
ท าการของหน่วยงานท่ีมีหน้าที่บรหิารดูแลพื้นที่
การปกครองนั้น ๆ  
- ต าแหน่งจุดตัวแทนประเทศให้ใช้ต าแหน่ง
เดียวกับต าแหน่งจุดตัวแทนกรุงเทพมหานคร 
- ต าแหน่งจุดตัวแทนจังหวัด ให้ใช้กลางอาคาร
ศาลากลาง 
- ต าแหน่งจุดตัวแทนอ าเภอ ให้ใช้กลางอาคาร
ที่ว่าการอ าเภอ 
- ต าแหน่งจุดตัวแทนต าบล และอบต. ให้ใช้
กลาง อาคารที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบล 
- ต าแหน่งจุดตัวแทนหมู่บ้าน ให้ใช้กลางอาคาร.
ที่เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน เช่น โบสถ์ในวัด 
สถานีอนามัย อาคารโรงเรียน หอประชุม เป็น
ต้น 
- ต าแหน่งจุดตัวแทนเทศบาล ให้ใช้กลางอาคาร
ที่ท าการเทศบาล 
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5.3 ผังเค้าร่างการประยุกต์ (Application Schema) ของรายการข้อมูลในชั้นข้อมูลเขตการปกครอง  
ผังเค้าร่างการประยุกต์ (application schema) ของรายการข้อมูลในชั้นข้อมูลเขตการปกครอง สามารถ

อธิบายเป็นความสัมพันธ์โครงสร้างของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลลักษณะประจ า ในรูปแบบ 
Unified Modeling Language (UML) ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1 ผังเค้าร่างการประยุกต์ (application schema) ของชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 

 

5.4 Data dictionary ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 
โครงสร้างข้อมูลในชั้นข้อมูลเขตการปกครอง สามารถอธิบายในรูปแบบของ Data dictionary ซึ่ง

ประกอบด้วยตารางโครงสร้างรายการและลักษณะเฉพาะของข้อมูลลักษณะประจ าส าหรับแต่ละรูปลักษณ์ข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ได้ดังตารางที่ 5-1 ถึงตารางที่ 5-11 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 5-1  ข้อมูลลักษณะประจ าของ feature เส้นเขตการปกครอง (ADMIN_Line) 

Field Name Definition Data 
Type 

Domain (Value) Obligation/C
ondition 

ADMIN_Line_ID หมายเลขประจ าเส้นเขตการปกครอง Integer   Mandatory 
ADMIN_Level รหัสระดับเขตการปกครองสูงสดุทีเ่ส้น

เขตการปกครองนั้นเป็น (เช่น กรณี
เส้นเขตอ าเภอท่ีเป็นเขตจังหวัดด้วย 
ให้ระบุ ADMIN_Level เป็น 2) 

Integer ตาราง ADMIN_Level.LUT Mandatory 

LegalStatus รหัสสถานะทางกฎหมายของเส้นเขต
การปกครอง 

Integer ตาราง LegalStatus.LUT Mandatory 

 

Admin_Area

+Admin_Area_ID: Integer

+Admin_Level: Integer = 1, 2, 3, 4, 5, 6

+Admin_Name_T: CharacterString

+Admin_Name_E: CharacterString

ADMIN_Line

+ADMIN_Line_ID: Integer

+ADMIN_Level: Integer = 1,2,3,4,5,6,7

+LegalStatus: Integer = 1,2,3

ADMIN_Point

+ADMIN_Point_ID: Integer

+ADMIN_Level: Integer = 1,2,3,4,5,6,7

+ADMIN_Point_Name: CharacterString

ADMIN_ Location

+ADMIN_Location_ID: Integer

+ADMIN_Level: Integer = 1,2,3,4,5,6,7

+ADMIN_Location_Name_T: CharacterString

+ADMIN_Location_Name_E: CharacterString

Pass Through

Bound By

Inside

Country

+Country_ID: Integer

+Admin_Level: Integer = 1

Province

+Province_ID: Integer

+Admin_Level: Integer = 2

District

+District_ID: Integer

+Admin_Level: Integer = 3

Tambon

+Tambon_ID: Integer

+Admin_Level: Integer = 4

Village

+Village_ID: Integer

+Admin_Level: Integer = 5

Local_ADM

+Local_ADM_ID: Integer

+Admin_Level: Integer = 6, 7
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ตารางท่ี 5-2 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับรหัสประเภทเขตการปกครอง (ADMIN_Level.LUT) 
ADMIN_Level ระดับเขตการปกครอง 

1 ระดับประเทศ 
2 ระดับจังหวัด 
3 ระดับอ าเภอ/เขต 
4 ระดับต าบล/แขวง 
5 ระดับหมู่บ้าน 
6 ระดับเทศบาลฯ 
7 ระดับอบต. 

 
ตารางท่ี 5-3 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับรหัสสถานะทางกฎหมาย (LegalStatus.LUT) 

LegalStatus สถานะทางกฎหมาย 
1 เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการแลว้ 
2 ยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการ 
3 อื่น ๆ 

 
ตารางท่ึ 5-4  ข้อมูลลักษณะประจ าของ feature หมุดหลักเขตการปกครอง (ADMIN_Point) 

Field Name Definition Data 
Type 

Domain (Value) Obligation/C
ondition 

ADMIN_Point_ID หมายเลขประจ าหมดุหลักเขตการ
ปกครอง 

Integer   Mandatory 

ADMIN_Level รหัสระดับเขตการปกครอง Integer ตาราง ADMIN_Level.LUT Mandatory 
ADMIN_Point_Name ช่ือหมุดหลักเขตการปกครอง Text   Optional  
 
ตารางท่ี 5-5  ข้อมูลลักษณะประจ าของ feature พ้ืนที่เขตประเทศ (Country) 

Field Name Definition Data 
Type 

Domain (Value) Obligation/C
ondition 

Country_ID รหัสหมายเลขประจ าพื้นท่ีเขต
ประเทศ  

Integer รหัสประเทศ ให้เป็นไปตาม 
มอก. 1099-2548 และตามที่
กรมการปกครองก าหนด
เพิ่มเตมิ  

Mandatory 

ADMIN_Level รหัสระดับการปกครอง Integer 1 = ระดับประเทศ  
(ตาราง ADMIN_Level.LUT) 

Mandatory 

Country_Name_T  ช่ือประเทศ (ไทย) Text   Mandatory 
Country_Name_E  ช่ือประเทศ (อังกฤษ) Text   Mandatory 
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ตารางท่ี 5-6  ข้อมูลลักษณะประจ าของ feature พ้ืนที่เขตจังหวัด (Province) 
Field Name Definition Data 

Type 
Domain (Value) Obligation/C

ondition 
Province_ID รหัสหมายเลขประจ าพื้นท่ีเขต

จังหวัด  
Integer รหัสจังหวัด ให้เป็นไปตาม 

มอก. 1099-2548 และตามที่
กรมการปกครองก าหนด
เพิ่มเตมิ  

Mandatory 

ADMIN_Level รหัสระดับการปกครอง Integer 2 = ระดับจังหวัด  
(ตาราง ADMIN_Level.LUT) 

Mandatory 

Province_Name_T  ช่ือจังหวัด (ไทย) Text   Mandatory 
Province_Name_E  ช่ือจังหวัด (อังกฤษ) Text   Mandatory 
 
ตารางท่ี 5-7  ข้อมูลลักษณะประจ าของ feature พ้ืนที่เขตอ าเภอ (District) 

Field Name Definition Data 
Type 

Domain (Value) Obligation/C
ondition 

District_ID รหัสหมายเลขประจ าพื้นท่ีเขต
อ าเภอ  

Integer รหัสอ าเภอ ให้เป็นไปตาม 
มอก. 1099-2548 และตามที่
กรมการปกครองก าหนด
เพิ่มเตมิ  

Mandatory 

ADMIN_Level รหัสระดับการปกครอง Integer 3 = ระดับอ าเภอ  
(ตาราง ADMIN_Level.LUT) 

Mandatory 

District_Name_T  ช่ืออ าเภอ (ไทย) Text   Mandatory 
District_Name_E  ช่ืออ าเภอ (อังกฤษ) Text   Mandatory 
 
ตารางท่ี 5-8  ข้อมูลลักษณะประจ าของ feature พ้ืนที่เขตต าบล (Tambon) 

Field Name Definition Data 
Type 

Domain (Value) Obligation/C
ondition 

Tambon_ID รหัสหมายเลขประจ าพื้นท่ีเขต
ต าบล 

Integer รหัสต าบล ให้เป็นไปตาม 
มอก. 1099-2548 และตามที่
กรมการปกครองก าหนด
เพิ่มเตมิ  

Mandatory 

ADMIN_Level รหัสระดับการปกครอง Integer 4 = ระดับต าบล 
(ตาราง ADMIN_Level.LUT) 

Mandatory 

Tambon_Name_T  ช่ือต าบล (ไทย) Text   Mandatory 
Tambon_Name_E  ช่ือต าบล (อังกฤษ) Text   Mandatory 
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ตารางท่ี 5-9  ข้อมูลลักษณะประจ าของ feature พ้ืนที่เขตหมู่บ้าน (Village) 
Field Name Definition Data 

Type 
Domain (Value) Obligation/C

ondition 
Village_ID รหัสหมายเลขประจ าพื้นท่ีเขต

หมู่บ้าน 
Integer รหัสหมู่บ้าน ให้เป็นไปตาม 

มอก. 1099-2548 และตามที่
กรมการปกครองก าหนด
เพิ่มเตมิ  

Mandatory 

ADMIN_Level รหัสระดับการปกครอง Integer 5 = ระดับหมู่บ้าน 
(ตาราง ADMIN_Level.LUT) 

Mandatory 

Village_Name_T  ช่ือหมู่บ้าน (ไทย) Text   Mandatory 
Village_Name_E  ช่ือหมู่บ้าน (อังกฤษ) Text   Mandatory 
 
ตารางท่ี 5-10  ข้อมูลลักษณะประจ าของ feature พ้ืนที่เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น (Local_ADM) 

Field Name Definition Data 
Type 

Domain (Value) Obligation/
Condition 

Local_ADM_ID รหัสหมายเลขประจ าพื้นท่ีเขตเทศบาล 
หรือ อบต.  

Integer รหัสเทศบาล หรือ อบต. ให้
เป็นไปตามที่กรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

Mandatory 

ADMIN_Level รหัสระดับการปกครอง Integer 6 = ระดับเทศบาล หรือ 
7 = ระดับ อบต.  
(ตาราง ADMIN_Level.LUT) 

Mandatory 

Local_ADM_Name_T  ช่ือพ้ืนท่ีเทศบาล หรือ อบต. (ไทย) Text   Mandatory 
Local_ADM_Name_E  ช่ือพ้ืนท่ีเทศบาล หรือ อบต. (อังกฤษ) Text   Mandatory 
 
ตารางท่ี 5-11  ข้อมูลลักษณะประจ าของ feature จุดตัวแทนพ้ืนที่การปกครอง (ADMIN_ Location) 

Field Name Definition Data 
Type 

Domain (Value) Obligation/
Condition 

ADMIN_Location_ID รหัสหมายเลขประจ าพื้นท่ีการ
ปกครอง   

Integer รหัสจังหวัด อ าเภอ และ
ต าบล ให้เป็นไปตาม มอก. 
1099-2548 และตามที่
กรมการปกครองก าหนด
เพิ่มเตมิ  

Mandatory 

ADMIN_Level รหัสประเภทของจุดตัวแทน
พื้นที่การปกครอง 

Integer ตาราง 
ADMIN_Level.LUT 

Mandatory 

ADMIN_Location_Name_T ช่ือเขตการปกครอง (ไทย) Text   Optional  
ADMIN_Location_Name_E ช่ือเขตการปกครอง (อังกฤษ) Text   Optional  
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5.5 Feature Catalogue ของรายการข้อมูลในชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 
รายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลเขตการปกครอง สามารถถูกอธิบายในลักษณะของ 

Feature Catalogue ตามมาตรฐาน ISO19110 ได้ดังนี้ 
 
Name: ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง  
Scope: ข้อมูลภูมศิาสตร์พื้นฐาน (FGDS) 
Field of application: Base map data 
Version Number: 2.0 
Version Date: 30-พ.ค.-56 
Definition source:  
Definition Type:  
Producer: คณะปรึกษาโครงการศึกษาจัดท ามาตรฐาน FGDS 
Functional Language:  
Feature Type 
Name: ADMIN_Point 
Definition: หมุดหลักเขตการปกครอง ที่จัดสรา้งและรับรองโดยหน่วยงานที่รับผดิชอบ 
Code: 01001 
Aliases:  
Feature Attribute Names: ADMIN_Point_ID, ADMIN_Level, ADMIN_Point_Name 
Feature Association Names:  Is Node Of 
Feature Attribute 
Name: ADMIN_Point_ID 
Definition: รหัสหมายเลขประจ าหมดุหลักเขตการปกครอง 
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit: - 
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: ADMIN_Level 
Definition: รหัสระดับเขตการปกครอง 
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit: - 
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
ประเทศ 1 เขตการปกครองระดับประเทศ  
จังหวัด 2 เขตการปกครองระดับจังหวัด  
อ าเภอ/เขต 3 เขตการปกครองระดับอ าเภอหรือเขต (กทม.)  
ต าบล/แขวง 4 เขตการปกครองระดับต าบลหรือแขวง (กทม.)  
หมู่บ้าน 5 เขตการปกครองระดับหมู่บ้าน  
เทศบาลฯ 6 เขตการปกครองระดับเทศบาลฯ  
 อบต. 7 เขตการปกครองระดับ อบต.  



มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ช้ันข้อมูลขอบเขตการปกครอง 2-13 

Draft 4.1 – 7 .กค. 2556 โครงการศึกษาจดัท าร่างมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS 

Feature Attribute 
Name: ADMIN_Point_Name 

Definition: ช่ือหมุดหลักเขตการปกครอง 
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit: - 
Value Domain Type: 0 (“Not enumerated”) 
Feature Association  
Name: Is Node Of 
Inverse Relationship: Pass Through 
Definition: หมุดหลักเขตการปกครองเป็นจดุโหนดของเส้นเขตการปกครอง 
Code:  
Feature Types Included: ADMIN_Line 
Order Indicator: 0 (“not ordered”) 
Cardinality: 1  
 
Feature Type 
Name: ADMIN_Line 
Definition: เส้นเขตการปกครอง 
Code: 01002 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: ADMIN_Line_ID, ADMIN_Level, LegalStatus 
Feature Association Names: Boundary Of, Pass Through 
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: ADMIN_Line_ID 
Definition: รหัสหมายเลขประจ าเส้นเขตการปกครอง 
Code:  
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Feature Attribute 
Name: ADMIN_Level 
Definition: รหัสระดับเขตการปกครอง 
Code:  
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain: See Feature Type ADMIN_Point 
Feature Attribute 
Name: LegalStatus 
Definition: รหัสสถานะทางกฎหมายของเส้นเขตการปกครอง 
Code:  
Value Data Type: Integer 
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Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
ตกลงแล้ว 1 เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการแลว้ 
ยังไม่ตกลง 2 ยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการ 
อื่น ๆ 3 อื่น ๆ 

Feature Association  
Name: Boudary Of 
Inverse Relationship: Bounded by 
Definition: เส้นเขตการปกครองเป็นเส้นรอบรปูของพื้นที่การปกครอง 
Code:  
Feature Types Included: ADMIN_Area 
Order Indicator: 0 (“not ordered”) 
Cardinality: 1  
Feature Association  
Name: Pass Through 
Inverse Relationship: Is Node Of 
Definition: เส้นเขตการปกครองผ่านหมดุหลักเขตการปกครอง 
Code:  
Feature Types Included: ADMIN_Point 
Order Indicator: 0 (“not ordered”) 
Cardinality: 1  
 
Feature Type 
Name: Country 
Definition: รูปปิดพื้นที่เขตประเทศ 
Code: 01031 
Aliases: เขตประเทศ 
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: Country_ID, ADMIN_Level, Country_Name_T, Country_Name_E 
Feature Association Names: Bounded By, Contain 
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: Country_ID 
Definition: รหัสหมายเลขประจ าพื้นท่ีเขตประเทศ ตามมาตรฐาน มอก.1099-2548 และตามที่

กรมการปกครองก าหนด 
Code:  
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:  
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Feature Attribute 
Name: ADMIN_Level 
Definition: รหัสระดับเขตการปกครอง 
Code:  
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain: 1 = Country Level (See Feature Type ADMIN_Point) 
Feature Attribute 
Name: Country_Name_T 
Definition: ช่ือพื้นทีเ่ขตประเทศ (ไทย) 
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit: - 
Value Domain Type: 0 (“Not enumerated”) 
Feature Attribute 
Name: Country_Name_E 
Definition: ช่ือพื้นทีเ่ขตประเทศ (อังกฤษ) 
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit: - 
Value Domain Type: 0 (“Not enumerated”) 
Feature Association  
Name: Bounded By 
Inverse Relationship: Boundary of 
Definition: พื้นที่การปกครองล้อมรอบด้วยเสน้เขตการปกครอง 
Code:  
Feature Types Included: ADMIN_Line (ADMIN_Level = 1) 
Order Indicator: 0 (“not ordered”) 
Cardinality: 1  
Feature Association  
Name: Contain 
Inverse Relationship: Inside 
Definition: พื้นที่การปกครองบรรจจุุดต าแหนง่พื้นที่การปกครอง 
Code:  
Feature Types Included: ADMIN_Location (ADMIN_Level = 1) 
Order Indicator: 0 (“not ordered”) 
Cardinality: 1  
 
Feature Type 
Name: Province 
Definition: รูปปิดพื้นที่เขตจังหวดั 
Code: 01032 
Aliases: เขตจังหวัด 
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: Province_ID, ADMIN_Level, Province_Name_T, Province_Name_E 
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Feature Association Names: Bounded By, Contain 
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: Province_ID 
Definition: รหัสประจ าจังหวัด ตามมาตรฐาน มอก.1099-2548 และตามที่กรมการปกครอง

ก าหนด 
Code:  
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: ADMIN_Level 
Definition: รหัสระดับเขตการปกครอง 
Code:  
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain: 2 (Province Level,  See Feature Type ADMIN_Point) 
Feature Attribute 
Name: Province_Name_T 
Definition: ช่ือพื้นที่เขตจังหวัด (ไทย) 
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit: - 
Value Domain Type: 0 (“Not enumerated”) 
Feature Attribute 
Name: Province_Name_E 
Definition: ช่ือพื้นที่เขตจังหวัด (อังกฤษ) 
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit: - 
Value Domain Type: 0 (“Not enumerated”) 
 
Feature Type 
Name: District 
Definition: รูปปิดพื้นที่เขตอ าเภอ 
Code: 01033 
Aliases: เขตอ าเภอ 
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: District_ID, ADMIN_Level, District_Name_T, District_Name_E 
Feature Association Names: Bounded By, Contain 
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: District_ID 
Definition: รหัสประจ าอ าเภอ ตามมาตรฐาน มอก.1099-2548 และตามที่กรมการปกครอง
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ก าหนด 
Code:  
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: ADMIN_Level 
Definition: รหัสระดับเขตการปกครอง 
Code:  
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain: 3 (District Level,  See Feature Type ADMIN_Point) 
Feature Attribute 
Name: District_Name_T 
Definition: ช่ือพื้นที่เขตอ าเภอ (ไทย) 
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit: - 
Value Domain Type: 0 (“Not enumerated”) 
Feature Attribute 
Name: District_Name_E 
Definition: ช่ือพื้นที่เขตอ าเภอ (อังกฤษ) 
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit: - 
Value Domain Type: 0 (“Not enumerated”) 
 
Feature Type 
Name: Tambon 
Definition: รูปปิดพื้นที่เขตต าบล 
Code: 01034 
Aliases: เขตต าบล 
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: Tambon_ID, ADMIN_Level, Tambon_Name_T, Tambon_Name_E 
Feature Association Names: Bounded By, Contain 
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: Tambon_ID 
Definition: รหัสประจ าต าบล ตามมาตรฐาน มอก.1099-2548 และตามที่กรมการปกครอง

ก าหนด 
Code:  
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
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Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: ADMIN_Level 
Definition: รหัสระดับเขตการปกครอง 
Code:  
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain: 4 (Tambon Level,  See Feature Type ADMIN_Point) 
Feature Attribute 
Name: Tambon_Name_T 
Definition: ช่ือพื้นที่เขตต าบล (ไทย) 
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit: - 
Value Domain Type: 0 (“Not enumerated”) 
Feature Attribute 
Name: Tambon_Name_E 
Definition: ช่ือพื้นที่เขตต าบล (อังกฤษ) 
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit: - 
Value Domain Type: 0 (“Not enumerated”) 
 
Feature Type 
Name: Village 
Definition: รูปปิดพื้นที่เขตหมู่บ้าน 
Code: 01035 
Aliases: เขตหมู่บ้าน 
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: Village_ID, ADMIN_Level, Village_Name_T, Village_Name_E 
Feature Association Names: Bounded By, Contain 
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: Village_ID 
Definition: รหัสประจ าหมู่บ้าน ตามมาตรฐาน มอก.1099-2548 และตามที่กรมการปกครอง

ก าหนด 
Code:  
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: ADMIN_Level 
Definition: รหัสระดับเขตการปกครอง 
Code:  
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Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain: 5 (Village Level,  See Feature Type ADMIN_Point) 
Feature Attribute 
Name: Village_Name_T 
Definition: ช่ือพื้นที่เขตต าบล (ไทย) 
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit: - 
Value Domain Type: 0 (“Not enumerated”) 
Feature Attribute 
Name: Village_Name_E 
Definition: ช่ือพื้นที่เขตต าบล (อังกฤษ) 
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit: - 
Value Domain Type: 0 (“Not enumerated”) 
 
Feature Type 
Name: Local_ADM 
Definition: รูปปิดพื้นที่เขตปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) 
Code: 01036 
Aliases: เขตเทศบาล และ อบต. 
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: Local_ADM_ID, ADMIN_Level, Local_ADM_Name_T, 

Local_ADM_Name_E 
Feature Association Names: Bounded By, Contain 
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: Local_ADM_ID 
Definition: รหัสหมายเลขประจ าเขตเทศบาล และ อบต. ตามที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ก าหนด 
Code:  
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: ADMIN_Level 
Definition: รหัสระดับเขตการปกครอง 
Code:  
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain: 6 and 7 (Municipal and TAO Level,  See Feature Type ADMIN_Point) 
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Feature Attribute 
Name: Local_ADM_Name_T 
Definition: ช่ือพื้นที่เขตเทศบาล หรือ อบต. (ไทย) 
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit: - 
Value Domain Type: 0 (“Not enumerated”) 
Feature Attribute 
Name: Local_ADM_Name_E 
Definition: ช่ือพื้นที่เขตเทศบาล หรือ อบต. (อังกฤษ) 
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit: - 
Value Domain Type: 0 (“Not enumerated”) 
 
Feature Type 
Name: ADMIN_Location 
Definition: จุดตัวแทนพ้ืนท่ีการปกครอง  
Code: 01004 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: ADMIN_Location_ID, ADMIN_Level, ADMIN_Location_Name_T, 

ADMIN_Location_Name_T 
Feature Association Names: WithinAdminBoundary 
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: ADMIN_Location_ID 
Definition: รหัสหมายเลขประจ าจดุตัวแทนพ้ืนท่ีการปกครอง มีค่าเท่ากับรหัสหมายเลขประจ า

พื้นที่การปกครอง ท่ีมีจุดนั้นเป็นตวัแทน 
Code:  
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: ADMIN_Level 
Definition: รหัสระดับเขตการปกครอง 
Code:  
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain: See Feature Type ADMIN_Point 
Feature Attribute 
Name: ADMIN_Location_Name_T 
Definition: ช่ือจุดตัวแทนพ้ืนท่ีการปกครอง (ไทย) 
Value Data Type: Text 
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Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 (“Not enumerated”) 
Feature Attribute 
Name: ADMIN_Location_Name_E 
Definition: ช่ือจุดตัวแทนพ้ืนท่ีการปกครอง (อังกฤษ) 
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit: - 
Value Domain Type: 0 (“Not enumerated”) 
Feature Association  
Name: Inside 
Inverse Relationship: Contain 
Definition: จุดตัวแทนพ้ืนท่ีการปกครองอยู่ภายในรูปปิดพื้นท่ีการปกครอง 
Code:  
Feature Types Included: ADMIN_Area 
Order Indicator: 0 (“not ordered”) 
Cardinality: 1  

 
 

6. ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference system)  
 
ระบบอ้างอิงเชิงพ้ืนที ่(spatial reference system) ของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทยนั้น 

ให้ใช้เป็น ระบบพิกัดอ้างอิง (coordinate reference system) โดยระบบพิกัดอ้างอิงแต่ละระบบจะประกอบด้วย
องค์ประกอบ 2 ส่วนคือ  

- พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) ซึ่งเป็นพ้ืนผิวอ้างอิงที่ใช้ในการค านวณงานรังวัด  
- รูปแบบระบบพิกัด ซึ่งเป็นรายละเอียดของระบบการฉายแผนที่ (map projection) ที่ใช้ ระบบแกน

อ้างอิงค่าพิกัด และรายละเอียดนิยามค่าพิกัด   
การเลือกใช้ระบบพิกัดอ้างอิงจึงขึ้นกับพ้ืนหลักฐานฯ และรูปแบบของค่าพิกัด และระบบพิกัดอ้างอิง

ส าหรับชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทยทุกชั้นข้อมูล รวมถึงชั้นข้อมูลเขตการปกครองนี้ 
สามารถเลือกก าหนดขึ้นจากพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี และรูปแบบระบบพิกัด ดังต่อไปนี้ 

6.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum) 
พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) หรือพ้ืนหลักฐานแผนที่ ที่ใช้อ้างอิงส าหรับชุดข้อมูลภูมิ

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

1) WGS 84 เป็นพ้ืนหลักฐานสากลที่จัดท าขึ้นโดย Defense Mapping Agency (DMA) หรือปัจจุบันคือ  
National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เป็นพ้ืนหลักฐานของ
ดาวเทียมระบบ GPS  เป็นพื้นหลักฐานรูปทรงรีซ่ึงมีค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 

Ellipsoid : "WGS 84" 
Semi-major axis (a)   =  6378137.0 m. 
Flattening (f) =  1/298.257223563  
EPSG : 4326 
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2) พ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) เป็นพ้ืนหลักฐานท้องถิ่นของประเทศไทย ที่จัดท าโดย
การท างานรังวัดภาคพ้ืนดินด้วยวิธีข่ายสามเหลี่ยมและงานวงรอบ  เป็นพ้ืนหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมี
ค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 

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

 
และการแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ให้ใช้สมการ

ต่อไปนี้  



























































8.294

9.837

5.204

841975 WGSIndian
z

y

x

z

y

x

  หน่วยเป็นเมตร 

โดยทีค่่าพิกัดฉาก (x, y, z) เป็นค่าพิกัดในรูปแบบระบบพิกัดฉากยึดติดโลก อธิบายไว้ในหัวข้อต่อไป 
อนึ่ง สมการแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐาน Indian 1975 ข้างต้น 

ก าหนดให้ส าหรับใช้ในการแปลงค่าพิกัดที่ยังมิได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานด้วยวิธีการหรือสมการอ่ืนมาแล้ว
เท่านั้น หากค่าพิกัดได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานมาด้วยวิธีการหรือสมการแบบอ่ืนมา ก็จะต้องท าการแปลง
กลับไปท่ีพ้ืนหลักฐานตั้งต้นด้วยวิธีการหรือสมการแบบเดิมก่อน 

6.2 รูปแบบระบบพิกัด 
รูปแบบระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิงในการบอกต าแหน่งพิกัดของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทย 

ให้เลือกใช้ได้ 3 รูปแบบ คือ พิกัดฉากยึดติดโลก (earth-fixed coordinates) พิกัดทางยีออเดซีหรือระบบพิกัด
รูปทรงรี (geodetic or ellipsoidal coordinates) และพิกัดแผนที่ UTM (UTM map coordinates)  

1) ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก เป็นกรอบของแกนพิกัดฉาก ที่ผูกติดอยู่กับพ้ืนผิวโลก แกนพิกัดของระบบ
ยึดติดโลกจึงหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมเท่ากับอัตราการหมุนรอบตัวเองของโลก  ระบบพิกัดฉากยึดติด
โลกบอกค่าพิกัดเป็น (x, y, z) มีนิยามดังนี้ คือ จุดก าเนิดของระบบอยู่ที่จุดมวลสารของโลก แกน 

z อยู่ในแนวแกนหมุนเฉลี่ยโลก โดยผ่านจุด CIO ( Conventional International Origin ) ระนาบ
ศูนย์สูตร xy ตั้งฉากกับแกน  z  โดยมีแกน x อยู่ในแนวเมอริเดียนกรีนิช  ส่วนแกน y ตั้งฉากกับ
แกน x และแกน z ท าให้เกิดเป็นระบบพิกัดมือขวา 

2) ระบบพิกัดทางยีออเดซี บอกค่าพิกัดเป็น (, , h) ระบบนี้ใช้รูปทรงรีที่เป็นตัวแทนสัณฐานของ
โลกและเป็นพื้นผิวอ้างอิงในการค านวณ ดังนั้นรูปทรงรีนี้คือส่วนหนึ่งของพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซีใน
ข้อ 6.1 ข้างบนนั่นเอง มุมที่เส้นตั้งฉากกับพื้นผิวรูปทรงรีที่จุดใด ๆ P กระท ากับระนาบศูนย์สูตรคือค่า
ละติจูด  ของจุด P มุมระหว่างระนาบเมอริเดียนที่ผ่าน P กับระนาบเมอริเดียนกรีนิช คือค่า
ลองจิจูด  ของจุด P ส่วนระยะตามแนวเส้นตั้งฉากจากจุด P จนถึงพ้ืนผิวรูปทรงรี คือ ความสูง
เหนือรูปทรงร ีh    

3) ระบบพิกัดแผนที่ UTM – UTM เป็นตัวย่อของ Universal Transverse Mercator เป็นวิธีการฉาย
แผนที่ (map projection) บอกค่าพิกัดแผนที่เป็น (N, E) ค่า N คือระยะเหนือ (northing) และ ค่า 
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E คือระยะตะวันออก (easting) ค่าท้ังสองคือพิกัดต าแหน่งทางราบค านวณมาจากค่า (, ) ของค่า
พิกัดทางยีออเดซี 

6.3 ความสูง  
ระบบอ้างอิงค่าความสูงของข้อมูลภูมิสารสนเทศมี 3 ระบบ คือ ค่าระดับ (elevation) ความสูงออร์โท

เมตริก (orthometric height) และความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้กับชุดข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทย ตามความเหมาะสม แต่ต้องอธิบายระบบอ้างอิงค่าความสูงที่ใช้ไว้
ในค าอธิบายข้อมูล (metadata) ของชุดข้อมูลนั้นให้ชัดเจน 

1) ค่าระดับ (elevation) เป็นความสูงที่ใช้อยู่โดยทั่วไปในงานรังวัด เป็นความสูงเหนือระดับทะเลปาน
กลาง (Mean Sea Level, MSL)  อาจใช้เป็นตัวแทนของความสูงเหนือยีออยด์ H หรือความสูงออร์
โทเมตริกได ้หากระดับทะเลปานกลางที่สร้างข้ึนมาเป็นตัวแทนของยีออยด์อย่างถูกต้อง  

2) ความสูงออร์โทเมตริก (orthometric height) เป็นความสูงวัดจากผิวยีออยด์ ณ จุดใด ๆ 
3) ความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) เป็นความสูงวัดจากผิวพ้ืนทรงรีที่ใช้เป็นหลักฐานทางยีออ

เดซี ณ จุดใด ๆ 
ในการค านวณค่าพิกัดท่ีใช้รูปทรงรีเป็นพื้นผิวอ้างอิงไดค้่าพิกัดต าแหน่งทางราบเป็นละติจูดและลองจิจูดทาง

ยีออเดซี (, ) และมีความสูงของจุดนั้นเป็นความสูงเหนือรูปทรงรี h  ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงออร์โท
เมตริกและความสูงเหนือทรงรี คือ     
 

        h = H + N 
 

ค่า N  ในสมการข้างบนเรียกว่า  ความสูงยีออยด์ (geoidal height)  ค่าความสูงยีออยด์นี้ค านวณได้จาก
รูปจ าลองยีออยด์ เช่น EGM2008  

รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบพิกัดอ้างอิงข้างต้น มีอธิบายเพ่ิมเติมไว้ในเอกสารมาตรฐานข้อมูล 
FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 

 
 

7. ข้อก าหนดด้านคุณภาพข้อมูล (Data quality) 
 
ข้อก าหนดคุณภาพของข้อมูลต่าง ๆ ในชั้นข้อมูลเขตการปกครอง ระบโุดยองค์ประกอบคุณภาพข้อมูลภูมิ

สารสนเทศ ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 19113 Quality principles  โดยใช้ตัวชี้วัดคุณภาพ (quality 
measures) ที่เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 19138 Data quality measures องค์ประกอบคุณภาพ
ดังกล่าวประกอบด้วย 

- ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง (Positional accuracy) 
- ความครบถ้วน (Completeness) 
- ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า (Thematic accuracy) 
- ความสม่ าเสมอ/ความสอดคล้องทางตรรกะ (Logical consistency) 
- ความถูกต้องเชิงเวลา (Temporal accuracy) 
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7.1 ข้อก าหนดความถูกต้องเชิงต าแหน่ง 
ข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ในชั้นข้อมูลเขตการปกครอง ต้องมีความถูกต้องทางต าแหน่งตาม

เกณฑ์มาตรฐานดังตารางที่ 6 และตารางท่ี 7 ต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 6 เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบด้วยค่า AccuracyH (CE95) ของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขต
การปกครอง  

ที ่ รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ เกณฑ์ CE95 หรือ AccuracyH (95%) (เมตร) คลาส 1 
  1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000 1:250,000 

1 หมุดหลักเขตการปกครอง ≤ 1.73 N/A N/A ≤ 21.64 N/A 

2 เส้นเขตการปกครอง ≤ 1.73 N/A N/A ≤ 21.64 N/A 

3 พื้นที่การปกครอง ≤ 1.73 N/A N/A ≤ 21.64 N/A 

4 จุดตัวแทนพื้นที่การปกครอง N/A N/A N/A N/A N/A 

 

ตารางท่ี 7 เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบด้วยค่า RMSEH ของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง  
ที ่ รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ เกณฑ์ RMSEH (ตาม ASPRS) (เมตร) คลาส 1 
  1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000 1:250,000 

1 หมุดหลักเขตการปกครอง ≤ 1.0 N/A N/A ≤ 12.5 N/A 

2 เส้นเขตการปกครอง ≤ 1.0 N/A N/A ≤ 12.5 N/A 

3 พื้นที่การปกครอง ≤ 1.0 N/A N/A ≤ 12.5 N/A 

4 จุดตัวแทนพื้นที่การปกครอง N/A N/A N/A N/A N/A 

 
อนึ่ง เกณฑ์ความถูกต้องทางต าแหน่งฯ ข้างต้น จะสามารถน าไปใช้ได้กับกรณีการประเมินความถูกต้อง

ทางต าแหน่งของรูปลักษณ์ข้อมูลที่มีนิยามทางต าแหน่งที่ชัดเจน และเป็นการวัดเทียบต าแหน่งกับข้อมูลอ้างอิงที่ถูก
ส ารวจจัดเก็บมาภายใต้นิยามทางต าแหน่งเดียวกัน โดยจะไม่สามารถน าไปใช้กับรูปลักษณ์ข้อมูลที่นิยามต าแหน่ง
ไม่ชัดเจน เช่นจุดตัวแทนพ้ืนที่การปกครองได้  

7.2 ข้อก าหนดความครบถ้วนของข้อมูล 

7.2.1 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 
เนื่องจากข้อมูลเขตการปกครองนั้นนับเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญของประเทศ และถูกใช้อ้างอิง

ระบบทะเบียนของประชาชนทุกคน นอกจากนั้นการแก้ไขเพ่ิมเติมเขตการปกครองนั้นจะต้องผ่าน
กระบวนการทางกฎหมาย ดังนั้นเกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ทุกรายการในชุด
ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครองจึงก าหนดให้จ านวนและเปอร์เซนต์ข้อมูลรูปลักษณ์ฯที่เกินมาต้อง
เป็น 0 รวมทั้งจ านวนและเปอร์เซนต์ข้อมูลรูปลักษณ์ฯท่ีขาดหายไปต้องเป็น 0  ดังตารางที่ 8 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 8 เกณฑ์ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 
ที ่ รายการรูปลักษณ์ข้อมูล จ านวนข้อมูล

ที่เกินมา 
เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลที่เกนิมา 
จ านวนข้อมูล

ที่ขาดไป 
เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลทีข่าดไป 
1 หมุดหลักเขตการปกครอง 0 0  0 0 

2 เส้นเขตการปกครอง 0 0  0 0 

3 พื้นที่การปกครอง 0 0  0 0 

4 จุดตัวแทนพื้นที่การปกครอง 0 0  0 0 

7.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ า 
เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าในข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง ก าหนด

ตามระดับความส าคัญของข้อมูลลักษณะประจ านั้น ดังตารางที่ 9 ต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 9 เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 
ที ่ รายการข้อมูลลักษณะประจ า จ านวนข้อมูลที่

ขาดไป 
เปอร์เซ็นต์ข้อมูล

ที่ขาดไป 
ADMIN_Line 
1 ADMIN_Line_ID  0 ≤ 1 % 
2 ADMIN_Level 0 ≤ 1 % 
ADMIN_Point 
3 ADMIN_Point_ID  0 ≤ 1 % 
4 ADMIN_Point_Name 0 ≤ 1 % 
ADMIN_Area 
5 ADMIN_Area_ID 0 ≤ 1 % 
6 ADMIN_Area_Name_T 0 ≤ 1 % 
7 ADMIN_Area_Name_E N/A ≤ 2 % 
ADMIN_Location 
8 ADMIN_Location_ID 0 ≤ 1 % 
9 ADMIN_Location_Name_T 0 ≤ 1 % 
10 ADMIN_Location_Name_E N/A ≤ 2 % 

7.3 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า (Attribute Data) 
ข้อมูลลักษณะประจ าในชั้นข้อมูลเขตการปกครองเป็นชนิดข้อมูลลักษณะประจ าซึ่งไม่ใช่ข้อมูลเชิงปริมาณ 

(non-quantitative attribute) ดังนั้นเกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าในชั้นข้อมูลเขตการปกครองจึง
สามารถก าหนดตามระดับความส าคัญของข้อมูลลักษณะประจ า ดังตารางที่ 10 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 10 เกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง  
ที ่ รายการข้อมูลลักษณะประจ า rate of incorrect 

attribute values 
ADMIN_Line 
1 ADMIN_Line_ID ≤ 3 % 
2 ADMIN_Level ≤ 1 % 
ADMIN_Point 
3 ADMIN_Point_ID ≤ 3 % 
4 ADMIN_Point_Name ≤ 3 % 
ADMIN_Area 
5 ADMIN_Area_ID ≤ 3 % 
6 ADMIN_Area_Name_T ≤ 3 % 
7 ADMIN_Area_Name_E ≤ 3 % 
ADMIN_Location 
8 ADMIN_Location_ID ≤ 3 % 
9 ADMIN_Location_Name_T ≤ 3 % 
10 ADMIN_Location_Name_E ≤ 3 % 

7.4 ข้อก าหนดความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล 
เกณฑ์ความสอดคล้องเชิงตรรกะของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง ก าหนดแยก

ตามประเภทของตรรกะ ดังต่อไปนี้ 

7.4.1 ข้อก าหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล 
เกณฑ์ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 

ก าหนดไว้ดังตารางที่ 11 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 11 เกณฑ์ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 
ที ่ รายการความสอดคล้องเชิงแนวคิด เกณฑ์จ านวนข้อผิดพลาด

ที่ยอมให้ตรวจพบ 
1 ข้อมูลรูปปิดของพื้นที่เขตการปกครองในระดับเดียวกันและมีขอบเขตอยู่

ติดกัน ต้องต่อกันสนิทพอดีไม่เหลื่อมซ้อนกันหรือมีช่องว่าง (number of 
invalid overlaps of surfaces) 

0% 

2 ขอบเขตของพ้ืนที่เขตการปกครองในแต่ละระดับต้องมีต าแหน่งสอดคล้อง
กับพ้ืนที่เขตการปกครองในระดับที่สูงหรือต่ ากว่า เช่นเส้นแนวเขตต าบล
บริเวณรอยต่อกับอ าเภออ่ืนต้องมีต าแหน่งซ้อนทับพอดีกับเส้นแนวเขต
อ าเภอในบริเวณนั้น 

0% 

3 ต าแหน่งของจุดตัวแทนเขตการปกครองต้องอยู่ภายในรูปปิดพ้ืนที่เขตการ
ปกครองนั้น 

0% 
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7.4.2 ข้อก าหนดความสอดคล้องกับค่าโดเมนของข้อมูล 
เกณฑ์ความสอดคล้องกับค่าโดเมน ของข้อมูลในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 

ก าหนดไว้ดังตารางที่ 12 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 12 เกณฑ์ความสอดคล้องกับค่าโดเมน ของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 
ที ่ รายการข้อมูลลักษณะประจ า value domain non-

conformance rate 
1 ADMIN_Level ≤  1% 
2 ADMIN_Point_ID, ADMIN_Area_ID, ADMIN_Location_ID ≤  1% 

7.4.3 ข้อก าหนดความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูล 
เกณฑ์ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 

ก าหนดไว้ดังตารางที่ 13 ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 13 เกณฑ์ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 
ที ่ รายการความสอดคล้องทางโทโปโลยี มาก ปานกลาง น้อย 

1 rate of faulty point-curve connections ≤  1 % ≤  3 % ≤  5 % 
2 number of missing connection due to 

undershoots 
≤  5  ≤  10 ≤  20 

3 number of missing connection due to 
overshoots 

≤  5  ≤  10 ≤  20 

4 Number of invalid slivers ≤  5  ≤  10 ≤  20 
5 Number of invalid self-intersect errors (Loops) ≤  5  ≤  10 ≤  20 
6 Number of invalid self overlap errors 

(kickbacks) 
≤  5  ≤  10 ≤  20 

7.5 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลเชิงเวลา 
ไม่มีข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลเชิงเวลาส าหรับชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 

 
 
8. การส่งมอบผลิตภัณฑข์้อมูล (Data product delivery) 

 
ข้อก าหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล FGDS ในที่นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการก าหนด

รูปแบบวิธีการในการที่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับจ้าง จะท าการส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล  FGDS ให้กับ
หน่วยงานผู้มอบหมาย หรือผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้จะไม่รวมถึงรูปแบบวิธีการเผยแพร่ข้อมูล FGDS ไปสู่ผู้ใช้งานเนื่องจากจะ
มีความหลากหลายอย่างมาก 

ข้อก าหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลนี้จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือข้อก าหนดรูปแบบ (format) ของ
ข้อมูล และข้อก าหนดสื่อบันทึกข้อมูล 
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8.1 รูปแบบของข้อมูล (Data format) 
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลชั้นข้อมูลเขตการปกครอง ตามมาตรฐานฉบับนี้ ก าหนดให้ส่งมอบเป็นข้อมูล

ดิจิทัลในรูปแบบของข้อมูล GIS แบบเวกเตอร์ (Vector File) ในรูปแบบใดก็ได้ตามที่โดยงานผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้
ก าหนด  ซึ่งรูปแบบข้อมูลที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ได้แก่ 

 
- กรณีจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อมูล (File Based) ได้แก่ 

1. ARC/INFO Coverage คือ รูปแบบข้อมูลที่ใช้บันทึกข้อมูลดิจิทัลแบบเวคเตอร์ซึ่งพัฒนาขึ้นส าหรับ
โปรแกรม ARC/INFO และใช้ในซอฟต์แวร์ ARC/INFO, ArcView, ArcGIS และอ่านได้โดยซอฟต์แวร์ 
GIS อ่ืน ๆ หลายซอฟต์แวร  

2. Shapefile คือรูปแบบไฟล์ข้อมูล GIS ที่พัฒนาและเริ่มใช้กับโปรแกรม ArcView โดยมีการเปิดเผย
รายละเอียดโครงสร้างของไฟล์ เพ่ือให้เป็นรูปแบบเปิดส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIS กันระหว่าง
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และเป็นรูปแบบที่สามารถเปิดอ่านได้โดยซอฟต์แวร์ GIS ส่วนใหญ่  

3. DWG  คือรูปแบบไฟล์ไบนารีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลแบบ (drawing) 2 และ 3 มิติ พร้อมทั้ง 
metadata เป็นรูปแบบไฟล์ที่ใช้งานโดยโปรแกรมช่วยการเขียนแบบ (CAD) หลายโปรแกรมเช่น 
AutoCAD, IntelliCAD และ Caddie  

4. MapInfo Map File คือรูปแบบไฟล์ที่ถูกพัฒนาและใช้งานโดยโปรแกรม MapInfo  
5. DGN คือรูปแบบไฟล์ประเภท CAD ซึ่งพัฒนาและใช้ได้กับโปรแกรม MicroStation  และโปรแกรม 

Interactive Graphics Design System (IGDS) ของ Intergraph  
6. Geodatabase คือรูปแบบไฟล์ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการบันทึกและจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ พัฒนาและ

ใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ ArcGIS และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายชนิด ได้แก่ ข้อมูลรูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์ คลาสของรูปลักษณ์ คลาสของความสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงโครงข่าย ข้อมูลโทโปโลยี 
ข้อมูลตาราง ข้อมูลราสเตอร์ ข้อมูลแคตตาล็อก รวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

7. GML หรือ Geography Markup Language คือรูปแบบเฉพาะรูปแบบหนึ่งของไฟล์ประเภท XML 
ซึ่งก าหนดนิยามโดยองค์กร  Open Geospatial Consortium (OGC) เพ่ือใช้จัดเก็บข้อมูลรูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์ GML ท าหน้าที่เป็นภาษา modeling ส าหรับระบบภูมิศาสตร์ รวมทั้งท าหน้าที่เป็น
รูปแบบกลางส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภูมิศาสตร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถบันทึกได้
ทั้งข้อมูลรูปลักษณ์แบบเวคเตอร์ คอเวอเรจ และข้อมูลเซ็นเซอร์ด้วย 

 
- กรณีจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data Base) ได้แก่ 

8. Postgres เป็นรูปแบบฐานข้อมูลในซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล PosegreSQL ซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์ฟรีและเปิดรหัส (free and open source software) และมี PostGIS เป็น Add-on ที่ท า
ให้สามารถรองรับข้อมูล GIS ได ้

9. Oracle Database เป็นรูปแบบฐานข้อมูลในซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle และมี 
Oracle Spatial and Graph เป็น option ที่ท าให้สามารถรองรับข้อมูล GIS ได ้

10. Geodatabase เป็นรูปแบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นส าหรับจัดเก็บข้อมูล GIS โดยตรง ใช้กับซอฟต์แวร์ 
ArcGIS และซอฟต์แวร์ GIS อ่ืน ๆ หลายซอฟต์แวร์ 

 
การตั้งชื่อไฟล์เป็นไปตามที่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบก าหนด โดยจะต้องมีเอกสารที่มีการอธิบายอย่าง

ชัดเจนว่าข้อมูลที่ส่งมอบมีคุณลักษณะอย่างไร โดยอย่างน้อยต้องระบุ ดังนี้ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium
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1. ชนิดของข้อมูล 
2. มาตราส่วนที่ผลิตข้อมูล 
3. ผู้ผลิตหรือผู้ส่งมอบ 
4. ปีที่ผลิต 
เอกสารที่ใช้ในการอธิบายไฟล์ดังกล่าวข้างต้น ควรเป็นแฟ้มข้อมูลเชิงเลขที่อยู่ในรูปแบบ TXT File ที่ต้อง

ส่งมอบไปพร้อมกับข้อมูล 

8.2 สื่อบันทึกข้อมูล 
สื่อบันทึกข้อมูลเพ่ือส่งมอบเป็นไปตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนด ที่นิยมโดยทั่วไป เช่น CD Rom, 

DVD Rom, Hard Disk เป็นต้น การเลือกว่าจะใช้สื่อบันทึกข้อมูลชนิดใด มีข้อควรพิจารณาอย่างน้อย ดังนี้ 
1. ขนาดข้อมูล ถ้าข้อมูลมีขนาดไฟล์ใหญ่มาก อาจจ าเป็นต้องใช้การแบ่งไฟล์หรือบีบอัดไฟล์ และต้องใช้

สื่อบันทึกข้อมูลหลายหน่วย ดังนั้น จึงควรพิจารณาใช้สื่อบันทึกข้อมูลที่เหมาะสมกับขนาดของไฟล์ ใช้
จ านวนสื่อบันทึกข้อมูลให้น้อยที่สุด และพยายามหลีกเลี่ยงการแบ่งไฟล์หรือบีบอัดไฟล์ 

2. ความคงทน ในกรณีที่หน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน้าที่น าข้อมูลไปรวมฐานข้อมูลเอง อย่างน้อยควร
มั่นใจว่าสื่อบันทึกข้อมูลที่ได้รับการส่งมอบมา สามารถคงทนอยู่ได้จนกว่าจะน าข้อมูลไปรวมใน
ฐานข้อมูลกลางเป็นที่เรียบร้อย 

3. การเรียกดู/การค้นคืน หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องแน่ใจว่าจะสามารถเรียกดู/ค้นคืนข้อมูล ที่บันทึกใน
สื่อบันทึกข้อมูลที่รับมอบได้ กล่าวคือ มีอุปกรณ์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มั่นใจว่าจะใช้กับสื่อ
บันทึกข้อมูลได ้

4. สื่อบันทึกข้อมูลที่ส่งมอบ จะต้องมีข้อความบ่งชี้คุณลักษณะส าคัญข้อมูลภายใน แสดงติดไว้บนสื่อ โดย
ข้อความดังกล่าว อย่างน้อยต้องระบุถึง ชื่อข้อมูล หน่วยที่ของสื่อ (เช่น แผ่นที่ 3/11 เป็นต้น) และ
วันที่ส่งมอบ  

 
 
9. ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมูล (Metadata) 
 

ค าอธิบายข้อมูล (metadata) ส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ISO19115 โดยต้องมีรายการ Metadata ครบตามรายการ core metadata ที่ก าหนดในมาตรฐาน ISO19115 
ตามรายการที่ 1-23 ในตารางที่ 14 นอกจากนั้นจะต้องมีรายการ metadata ที่อธิบายเนื้อหาของชุดข้อมูล (data 
content) และคุณภาพของชุดข้อมูล (data quality) ตามตารางท่ี 15 และตารางท่ี 16 ด้วย 
 
ตารางท่ี 14 รายการ Metadata ของชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 

ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 
1 Dataset title  ช่ือชุดข้อมูล Mandatory Free Text 
2 Dataset reference date วันท่ีอ้างอิงของชุดข้อมูล Mandatory Date 
3 Dataset responsible party ผู้รับผิดชอบชุดข้อมูล Optional CI_ResponsibleParty 
4 Geographic location of the 

dataset (by four 
coordinates or by 

พื้นที่ครอบคลุมของข้อมูล (โดยค่าพิกัด
มุมล่างซ้าย และคา่พิกัดมุมบนขวาของ
พื้นที่ครอบคลุม) 

Conditional EX_GeographicExtent 
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ตารางท่ี 14 รายการ Metadata ของชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

geographic identifier)  
5 Dataset language ภาษาของชุดข้อมูล Mandatory Char (ISO 639-2) 
6 Dataset character set รหัสอักษรของชุดข้อมูล Conditional MD_CharacterSetCode 
7 Dataset topic category ประเภทหัวข้อของชุดข้อมูล Mandatory MD_TopicCategoryCode 
8 Scale of the dataset มาตราส่วนชุดข้อมูล Optional MD_Resolution 
9 Abstract describing the 

dataset 
บทคัดย่อซึ่งอธิบายชุดข้อมูล Mandatory Char (Free text) 

10 Dataset format name ช่ือรูปแบบของชุดข้อมูล Optional Char (Free text) 
11 Dataset format version เวอร์ช่ันของรูปแบบของชุดข้อมูล Optional Char (Free text) 
12 Additional extent 

information (vertical and 
temporal) 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับขอบเขตของ
ข้อมูล (ทางดิ่ง ทางเวลา) 

Optional EX_TemporalExtent 
และ/หรือ 
EX_VerticalExtent 

13 Spatial representation type ชนิดการบันทึกข้อมูลเชิงพื้นที ่ Optional MD_SpatialRepresen-
tationTypeCode 

14 Reference system ระบบอ้างอิง (ระบบพิกัดอ้างอิง) Optional MD_ReferenceSystem 
15 Lineage statement ข้อความบอกความเป็นมาและ

กระบวนการจดัท าข้อมูล 
Optional Char (Free text) 

16 On-line resource URL ที่เช่ือมโยงไปสู่ข้อมูล Optional Char (Free text) 
17 Metadata file identifier รหัสหมายเลข metadata Optional Char (Free text) 
18 Metadata standard name ช่ือมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 
19 Metadata standard version เวอร์ช่ันมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 
20 Metadata language ภาษาข้อมูลใน metadata Conditional Char (ISO 639-2) 
21 Metadata character set รหัสตัวอักษรของข้อมูลใน metadata Conditional MD_CharacterSetCode 
22 Metadata point of contact การติดต่อเกี่ยวกับ metadata Mandatory CI_ResponsibleParty 
23 Metadata date stamp วันท่ีของ metadata Mandatory Date 
24 Data content [0..*] เนื้อหาข้อมูล Mandatory MD_ContentInformation 

(ดูตารางที่ 12) 
25 Data quality [0..*] คุณภาพข้อมลู  Mandatory DQ_DataQuality (ดูตาราง

ที่ 13) 
 
ตารางท่ี 15 รายการ metadata ส าหรับอธิบายเนื้อหาข้อมูล (MD_ContentInformation) 

ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ* ชนิดข้อมูล 
1 MD_FeatureCatalogue 

Description 
ข้อมูลอธิบายสารบัญแฟ้มของ
รู ปลั กษณ์  ( ก รณี ข้ อ มู ล แบ บ
เวคเตอร์) 

Conditional รายการที่ 1.1 ถึง 1.5 

1.1 complianceCode [0..1]  ร หั ส ที่ บ อ ก ถึ ง ก า ร ไ ด้ ต า ม 
ISO19110 ของสารบัญแฟ้มฯ 

Optional Boolean 

1.2 language [0..*] ภาษาที่ใช้ในสารบัญแฟ้มฯ Optional CharacterString 
1.3 includeWithDataset รหัสที่บอกว่าสารบัญแฟ้มฯ ได้ถูก

ใส่รวมไว้ในชุดข้อมูล 
Mandatory Boolean 

1.4 featureTypes [0..*] รายการรูปลักษณ์ข้อมูลในสารบัญ Optional GenericName 
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ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ* ชนิดข้อมูล 
แฟ้มฯ ท่ีปรากฎในชุดข้อมูล 

1.5 featureCatalogueCitation [1..*] ข้อมูลอ้างอิงของสารบัญแฟ้มฯ 
ภายนอก 

Mandatory CI_Citation 

 
ตารางท่ี 16 รายการ metadata ส าหรับอธิบายคุณภาพข้อมูล (DQ_DataQuality) 

ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ* ชนิดข้อมูล 
1 Data Quality Scope  ขอบเขตของคุณภาพ Mandatory DQ_Scope 
2 DQ_Element [0..*] องค์ ปร ะกอบคุณภาพข้ อมู ล 

(รายงานได้หลายองค์ประกอบฯ) 
Mandatory รายการที่ 2.1 – 2.7 

2.1 nameOfMeasure [0..*] ช่ือตัวช้ีวัดคุณภาพข้อมูล Optional Char (Free text) 
2.2 measuredIdentification [0..1] ข้อมูลบ่งช้ีตัวช้ีวัดฯ Optional MD_Identifier 
2.3 measureDescription [0..1] ค าอธิบายตัวชี้วัดฯ Optional Char (Free text) 
2.4 evaluationMethodType [0..1] ชนิดของวิธีการประเมินคุณภาพ

ข้อมูล 
Optional DQ_Evaluation 

MethodTypeCode 
2.5 evaluationProcedure [0..1] กระบวนการประเมินคุณภาพฯ Optional CI_Citation 
2.6 dateTime [0..*] วันท่ีของคุณภาพข้อมูล Optional DateTime 
2.7 result [1..2] ผลการประเมินคุณภาพข้อมูล Mandatory DQ_Result 
 

ค าอธิบายข้อมูล (metadata) ส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครองนี้ให้จัดท าขึ้นในรูปแบบ 
XML ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO19139 

 
 

10. การส ารวจน าเข้าข้อมูล (Data capture) 
 

การส ารวจน าเข้าข้อมูลเขตการปกครองตามมาตรฐานฉบับนี้ พิจารณาข้อมูลเป็นสองกลุ่มคือ หมุดหลัก
เขตการปกครอง และ แนวเขตการปกครอง โดยมีวิธีการส ารวจน าเข้าข้อมูลดังนี้ 

10.1 การส ารวจหมุดหลักเขตการปกครอง  
หมุดหลักเขตการปกครองในที่นี้หมายถึง หมุดหลักเขตทุกประเภทตามที่มาตรฐานฉบับนี้ก าหนด การ

ด าเนินการส ารวจพิกัดต าแหน่งหมุดหลักเขตการปกครอง มีรายละเอียดข้อก าหนด ดังนี้ 

10.1.1 การส ารวจโครงข่ายควบคุม 
การส ารวจโครงข่ายควบคุม มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายหมุดควบคุมไปยังบริเวณที่จะส ารวจ

ต าแหน่งของหมุดหลักเขตการปกครอง ส าหรับใช้เป็นหมุดหลักฐานอ้างอิงชั่วคราวในการส ารวจพิกัด
ต าแหน่ง โดยมีวิธีส ารวจ ดังนี้ 

1) การส ารวจด้วย GPS แบบ Static 
ก าหนดให้ใช้เครื่อง GPS แบบ 2 ความถี่ชนิดที่มีความคลาดเคลื่อนของการหาค่าพิกัดทางราบไม่

มากกว่า 1 cm.+2 ppm. ของระยะทาง ต้องใช้หมุดหลักฐานอ้างอิงอย่างน้อย 2 หมุดที่มาจากหน่วยงาน
เดียวกัน โดยหมุดหลักฐานอ้างอิงต้องเป็นของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ กรมแผนที่ทหาร 
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กรมพัฒนาที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรุงเทพมหานคร ค่าคลาดเคลื่อนในการบรรจบวงรอบ
ของเส้นฐานแต่ละวงรอบต้องไม่เกิน 10 ppm. 

2) การส ารวจด้วยกล้องส ารวจแบบประมวลผล 
ก าหนดให้ใช้กล้องส ารวจแบบประมวลผลที่มีความถูกต้องของการวัดระยะทางอยู่ในเกณฑ์ 2 

mm + 2 ppm. (ของระยะที่วัด) ความถูกต้องของการวัดมุมอยู่ในเกณฑ์ 10 ฟิลิปดา การส ารวจวงรอบ
ต้องใช้หมุดหลักฐานอ้างอิงอย่างน้อย 2 หมุดที่มาจากหน่วยงานเดียวกัน โดยหมุดหลักฐานอ้างอิงต้องเป็น
ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ กรมแผนที่ทหาร กรมพัฒนาที่ดิน กรมโยธาธิการและผัง
เมือง และกรุงเทพมหานคร ผลการค านวณปรับแก้วงรอบค่าความคลาดเคลื่อนทางมุมต้องไม่เกิน 
30”√  เมื่อ N เป็นจ านวนหมุดที่ตั้งกล้อง และความคลาดเคลื่อนการเข้าบรรจบดีกว่า 1:10,000  

10.1.2 การส ารวจพิกัดต าแหน่งหมุดหลักเขตการปกครอง 

1) การส ารวจด้วย GPS 
ในกรณีที่ต าแหน่งหมุดหลักเขตการปกครองที่จะส ารวจอยู่ห่างหมุดหลักฐานอ้างอิงของหน่วยงาน

ที่เลือกใช้ หรือหมุดหลักฐานชั่วคราวที่สร้างขึ้นจากการส ารวจแบบ Static ตามข้อ 10.1.1 อย่างน้อย 1 
หมุดในระยะไม่เกิน 10 กิโลเมตร สามารถท างานส ารวจต าแหน่งหมุดหลักเขตดังกล่าวด้วย GPS แบบ 
RTK ได้ โดยจะต้องใช้เครื่อง GPS แบบ 2 ความถี่ตั้งรับสัญญาณไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง  

เครื่อง GPS ที่ใช้จะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับท่ีก าหนดในข้อ 10.1.1 
 
2) การส ารวจด้วยกล้องส ารวจแบบประมวลผล 

เป็นการส ารวจต าแหน่งหมุดหลักเขตการปกครองโดยการใช้หมุดหลักฐานอ้างอิง 1 คู่เป็นเส้น
ฐาน ด้วยกล้องส ารวจแบบประมวลผล ตั้งกล้องที่หมุดหลักฐานหมุดหนึ่งและตั้งเป้าสะท้อนที่หมุด
หลักฐานอ้างอิงอีกหมุดหนึ่งของเส้นฐาน ท าการวัดระยะและมุมจากเส้นฐานไปยังหมุดหลักเขต โดยหมุด
หลักเขตที่จะส ารวจต้องมีระยะห่างจากหมุดหลักฐานอ้างอิงที่ใช้เป็นจุดตั้งกล้องไม่เกิน 100 เมตร 

หมุดหลักฐานอ้างอิง 1 คู่ที่ใช้เป็นเส้นฐาน จะเป็นหมุดหลักฐานอ้างอิงของหน่วยงานที่เลือกใช้ 
หรือหมุดหลักฐานชั่วคราวที่สร้างขึ้นจากการส ารวจตามข้อ 10.1.1 ก็ได้ โดยที่หมุดหลักฐานอ้างอิงทั้งสอง
จะต้องมองเห็นกันและห่างกันไม่เกิน 200 เมตร 

กล้องส ารวจแบบประมวลผลที่ใช้จะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับท่ีก าหนดในข้อ 10.1.1 

10.2 การส ารวจแนวเขตการปกครอง 
การส ารวจแนวเขตการปกครอง อาจจะมีแนวทางเบื้องต้น ดังนี้ 
1. รวบรวมข้อมูลเขตการปกครองที่จะด าเนินการส ารวจทั้งหมดเท่าท่ีจะหาได้ รวมถึงประกาศต่าง ๆ 

เกี่ยวกับเขตการปกครอง 
2. จัดตั้งทีมก าหนดแนวเขตการปกครอง โดยจะต้องมีบุคลากรจากท้องถิ่นเข้าร่วมด้วย 
3. จัดตั้งคณะกรรมการกลางดูแลความถูกต้องและดูแลการท างานของทีมก าหนดแนวเขตการปกครอง 
4. ทีมก าหนดแนวเขตการปกครอง ก าหนดแนวเขตการปกครองลงแผนที่ภาพถ่ายออร์โทสี มาตราส่วน 

1:4,000 
5. ตรวจสอบและแก้ไขแนวเขตโดยคณะกรรมการตามข้อ 3 
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6. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงแนวเขตร่วมกันได้ ให้น าเข้าสู่กระบวนการหาข้อยุติกรณีพิพาทเรื่องแนว 
เขตตามที่กรมการปกครองก าหนด 

 
 
11. การบ ารุงรักษาข้อมูล (Data maintenance) 

 
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบชุดข้อมูลขอบเขตการปกครอง จะต้องด าเนินการปรับปรุงชั้นข้อมูลให้มี

ความถูกต้อง เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเมื่อด าเนินการปรับปรุงรูปลักษณ์ข้อมูล (feature type) ใดแล้ว จะต้อง
ตรวจสอบปรับปรุงรูปลักษณ์ข้อมูลอ่ืนที่มีความเก่ียวข้องกันให้สอดคล้องกันไปในคราวเดียวกันด้วย 
 
 
12. ข้อก าหนดการน าเสนอข้อมูล (Data portrayal) 

 
ไม่มีข้อก าหนดการน าเสนอข้อมูลส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตการปกครอง 
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ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
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1. บทน า (Introduction) 
 
มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคมฉบับนี้ เป็นหนึ่งในชุด

มาตรฐานข้อก าหนดชุดข้อมูล FGDS ของประเทศไทย ซ่ึงได้ถูกจัดท าขึ้นภายใต้โครงการจัดท าข้อก าหนดของ
มาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน (Fundamental Geographic 
Data Set, FGDS) ตามมาตราส่วนหลักของประเทศ ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) โดยมีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาด าเนินงาน 

มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคมฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อก าหนดสมบัติเฉพาะ 
(characteristics) ด้านต่าง ๆ ของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ด้านเส้นทางคมนาคมเพ่ือเป็นข้อมูล FGDS ของ
ประเทศ โดยโครงสร้างเนื้อหาของเอกสารมาตรฐานฉบับนี้เป็นไปตามกรอบหลักการของเอกสารข้อก าหนดข้อมูลที่
ก าหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศ  ISO19131 Geographic information – Data product specifications 

 
 

2. ภาพรวม (Overview) ของมาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 

2.1 ข้อสนเทศเกี่ยวกับข้อก าหนดชั้นข้อมูล FGDS นี้ 

ชื่อขอ้ก าหนด : ข้อก าหนดของมาตรฐานข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
วันที่จัดท าและเผยแพร่ข้อก าหนดนี้ : วันที่รายงานฉบับสมบูรณ์และร่างมาตรฐานได้รับการตรวจรับจาก สทอภ. / 

วันที่มีการน าไปประกาศใช้เป็นมาตรฐานฯ 
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อก าหนดฉบับนี้  : คณะที่ปรึกษาฯ ร่วมกับคณะท างานกลุ่มย่อยประสานงานการจัดท า

มาตรฐานฯ กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ สทอภ. 
หัวข้อของชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์ในมาตรฐานนี้ :  transportation 

2.2 ค านิยามศัพท์  

ได้มีการก าหนดนิยามค าศัพท์ ส าหรับมาตรฐานข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคมไว้ดังตารางที่ 1 
ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ค านิยามศัพท์ข้อมูลเส้นทางคมนาคม 

ค าศัพท์ นิยามศัพท์ 
1   ถนน เส้นที่แสดงแนวกลางของถนน ซึ่งเป็นเส้นตัวแทนของถนน หรือโครงข่าย

ของถนน 
2   จุดคมนาคม จดุที่แสดงการเชื่อมต่อของถนน หรือแสดงการตัดกันของถนน รวมทั้งจุด

เชื่อมต่อและจุดตัดระหว่างเส้นทางคมนาคมท่ีต่างกัน เช่น ถนน-รถไฟ  
3   ขอบถนน เส้นที่แสดงขอบเขตด้านข้างของผิวจราจร 
4   สะพาน สะพาน โครงสร้างที่ถูกสร้างข้ึนเพื่อข้ามผ่านเหนือทางน้ า, ทางรถไฟ หรือ 

สิ่งกีดขวางอ่ืน ๆ 
5   อุโมงค์และทางลอด ทางใต้ดิน ใต้น้ า ซึ่งเป็นทางที่ขุดลงไปใต้ดิน, ในภูเขา หรือใต้น้ า ส าหรับ

การสัญจรทางบกของยานพาหนะ 
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ค าศัพท ์ นิยามศัพท์ 
6   จุดกลับรถ จุดที่แสดงต าแหน่งการกลับทิศจราจร 
7   จุดทางแยก/จุดตัด จุดที่แสดงต าแหน่งทางแยก/จุดตัด 
8   ทางรถไฟ เส้นที่แสดงแนวกลางของรถไฟ ซึ่งเป็นเส้นตัวแทนของทางรถไฟ หรือ

โครงข่ายของทางรถไฟ 
9   สถานทีค่มนาคม สิ่งปลูกสร้าง อาคาร สถานที่ ที่เชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคม 
10 เส้นทางเดินเรือ เส้นที่แสดงแนวการสัญจรทางน้ า ร่องน้ าบริเวณชายฝั่ง และในแผ่นดิน 

ซึ่งเป็นตัวแทนของเส้นทางเดินเรือ 
11 อาณัติสัญญาณ อุปกรณ์ควบคุมการจราจร หรือเครื่องหมาย เพ่ือแสดงการบังคับ เตือน 

หรือแนะน าการใช้เส้นทาง ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 
12 พ้ืนที่คมนาคม ขอบเขตของพ้ืนที่ที่ให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านคมนาคม 

 

2.3 อักษรย่อ 

ความหมายของค าย่อท่ีส าคัญ ที่มีการกล่าวถึงในเอกสารมาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคมนี้ ได้
อธิบายไว้ดังตารางที่ 2 ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 2 ความหมายของอักษรย่อในข้อก าหนดมาตรฐานข้อมูลเส้นทางคมนาคม 

อักษรย่อ ความหมาย 
EPSG 
GPS 
IMU 
UTM 
WGS 84 
XML 

European Petroleum Survey Group 
Global Positioning System 
Initial Measurement Unit 
Universal Transverse Mercator 
World Geodetic System 1984 
eXtensible Markup Language 

 

2.4 บทคัดย่อของเอกสารข้อก าหนดฯ 

เอกสารข้อก าหนดมาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม ฉบับนี้เป็นหนึ่งในชุด
มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS ของประเทศ มีเนื้อหาประกอบด้วยข้อก าหนดลักษณะเฉพาะด้านต่าง ๆ ของ
ข้อมูล FGDS เส้นทางคมนาคม ซึ่งข้อมูล FGDS  เส้นทางคมนาคมนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสื่อกลางส าหรับการ
แลกเปลี่ยนและการใช้ประโยชน์ร่วมกันในงานด้านภูมิสารสนเทศ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่มี
ความหลากหลายอย่างเป็นระบบ และการปรับความเข้าใจพ้ืนฐานของแต่ละหน่วยงานที่จะน าเอกสารชุดนี้ไปใช้
งาน ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและสื่อสารได้ตรงกันระหว่างหน่วยงาน โดยในเอกสารได้น าเสนอการก าหนด “รหัส
รายการข้อมูล” ส าหรับใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยเนื้อหาหลักของข้อก าหนดใน
เอกสารมาตรฐานนี้ ได้แก่ รายการเนื้อหาข้อมูลในชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคมพร้อมทั้งรหัสรายการข้อมูล ระบบ
พิกัด ข้อก าหนดเกณฑ์คุณภาพของข้อมูลในระดับมาตราส่วนหลักของประเทศ แนวทางการส ารวจจัดท าข้อมูล
เส้นทางคมนาคม ข้อก าหนดการจัดท าค าอธิบายข้อมูล และข้อก าหนดเกี่ยวกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล 
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ชั้นข้อมูลคมนาคมจะประกอบด้วย รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 12 รายการ ได้แก่ ถนน จุดคมนาคม ขอบ
ถนน สะพาน อุโมงค์และทางลอด จุดกลับรถ จุดทางแยก/จุดตัด เส้นทางรถไฟ จุดสนใจ เส้นทางเดินเรือ และ
ข้อมูลอาณัติสัญญาณ 

ขอบเขตพ้ืนที่ครอบคลุมของชุดข้อมูล FGDS เส้นทางคมนาคมนี้ควรครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ แต่ไม่มี
ความจ าเป็นต้องมีทุกรายการข้อมูลที่น าเสนอไว้ ซึ่งจะข้ึนอยู่กับความจ าเป็นของหน่วยงานนั้นๆ เพียงแต่หน่วยงาน
จ าเป็นต้องก าหนดให้รหัสรายการข้อมูลให้เข้ากับที่น าเสนอในเอกสารฉบับนี้ ก็จะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ 
หรือผู้ที่จะน าข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนไปใช้ ก็จะสามารถทราบถึงข้อจ ากัดทันทีหากพบว่า ข้อมูลประเภทใดยังขาด 
และก็สามารถเพ่ิมเติม หรือต่อยอดจากฐานข้อมูลเดิมได้ 
  
 
3. ขอบเขตของข้อก าหนด (Specification scopes) 

 
มาตรฐานข้อก าหนดสมบัติเฉพาะของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคมฉบับนี้ จะอธิบายสมบัติ

เฉพาะที่ส าคัญของชั้นข้อมูล FGDS โดยเฉพาะรายละเอียดรายการและนิยามที่ชัดเจนของข้อมูลภูมิศาสตร์ และ
เกณฑ์คุณภาพของข้อมูล ในขณะที่ข้อก าหนดวิธีการในการส ารวจจัดท าข้อมูลนั้น จะมีระบุหรืออธิบายไว้ใน
ลักษณะของแนวทางหรือข้อแนะน าส าหรับวิธีการหลัก ๆ เท่านั้น 

มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคมนี้ อธิบายข้อก าหนดส าหรับข้อมูลเส้นทาง
คมนาคมจะแนะน ารูปแบบข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ที่ควรจัดเก็บในแผนที่แต่ละมาตราส่วนหลักของประเทศ แต่ไม่ได้มี
ข้อก าหนดตายตัวว่าผู้ที่จะน าไปประยุกต์ใช้ต้องท าตามรูปแบบนั้นเสมอไป ขึ้นกับความเหมาะสมของหน่วยงาน แต่
หากต้องการเชื่อมต่อข้อมูลและเพ่ิมความน่าเชื่อถือของข้อมูลอาจยึดแนวทางการในจัดท าตามที่เอกสารนี้แนะน า
ได้ หากหน่วยงานมีการจัดท าในรูปแบบที่ต่างไปควรจัดท าค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ประกอบข้อมูลด้วย  

มาตรฐานข้อก าหนดนี้ก าหนด “รหัสรายการข้อมูล (รหัสหมายเลขประจ ารูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์)” ของ
วัตถุทางภูมิศาสตร์ ไว้เป็นแนวทางในการจัดท าข้อมูลอรรถาธิบาย และมีข้อผูกพันเป็น FGDS ในชั้นข้อมูลนี้เท่านั้น 
ผู้ใช้สามารถน าไปประยุกต์เพ่ิมเติมได้ แต่หากต้องการเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล ควรท าการแปลงข้อมูลให้มีรหัส
รายการข้อมูลแบบเดียวกันก่อนการถ่ายโอน  

มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคมนี้จะก าหนดเฉพาะรายการข้อมูลลักษณะ
ประจ า (attribute) หลักของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์แต่ละชนิดเท่านั้น เช่น รหัสประจ าตัวของถนน ทางรถไฟ 
ความกว้าง ชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ เป็นต้น ส่วนรายการข้อมูลลักษณะประจ าอ่ืน ๆ นั้น ผู้ที่จะน าชุดข้อมูลนี้ไป
ประยุกต์ใช้งานสามารถพิจารณาจัดท าเพิ่มเติมตามท่ีหน่วยงานต้องการใช้งาน แล้วน ามาเชื่อมเข้ากับชั้นแผนที่นี้ได้ 

 
 

4. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product identification) 
 
ส่วนนี้เป็นข้อสนเทศพ้ืนฐานที่ระบุจ าแนกข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคมนี้ ซึ่งประกอบด้วย

รายการสมบัติเฉพาะพ้ืนฐานของชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม ดังตารางที่ 3 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
ชื่อ (Title)  ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
บทคัดย่อ (Abstract)  ชั้นข้อมูลนี้ใช้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า และ

ทางอากาศ ซึ่งประกอบด้วยรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 12 รายการ ได้แก่ 
1. ข้อมูลถนน  
2. ข้อมูลจุดคมนาคม  
3. ข้อมูลขอบถนน  
4. ข้อมูลสะพาน 
5. ข้อมูลอุโมงค์และทางลอด  
6. ข้อมูลจุดกลับรถ  
7. ข้อมูลจุดทางแยก/จุดตัด 
8. ข้อมูลทางรถไฟ 
9. ข้อมูลสถานที่คมนาคม  
10. ข้อมูลเส้นทางเดินเรือ  
11. ข้อมูลอาณัติสัญญาณ 
12. ข้อมูลพื้นที่คมนาคม 

กลุ่มประเภทของข้อมูล  
(Topic category)  

 Transportation 

ค าอธิบายขอบเขตทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographic 
description)  

ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคมนี้ ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย
ทั้งหมด ส่วนการจัดเก็บในรูปแบบที่เหมาะสม และหรือการแสดงผลให้ยึด
ตามเกณฑ์ของแต่ละมาตราส่วนแผนที่ในการน าเสนอ 

ชื่ออ่ืน (Alternate title)  ข้อมูลถนน 
วัตถุประสงค์ (Purpose)  ชุดข้อมูล FGDS เป็นชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ส าคัญของ โครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (NSDI) ข้อมูล FGDS 
จะถูกเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงในการส ารวจจัดสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ  

ชนิดของการน าเสนอเชิงปริภูมิ  
(Spatial representation 
type)  

Vector data 
 

ความละเอียดเชิงปริภูมิ  
(Spatial resolution)  

1. ชั้นข้อมูลถนน มาตราส่วนแผนที่ตั้งแต่ 1:4,000 ถึง 1:50,000 
2. ชั้นข้อมูลจุดคมนาคม มาตราส่วนแผนที่ตั้งแต ่1: 4,000 ถึง 1:25,000 
3. ชั้นข้อมูลขอบถนน มาตราส่วนแผนที่ 1:4,000  
4. ชั้นข้อมูลสะพาน มาตราส่วนแผนที่ตั้งแต่ 1:4,000 ถึง 1:50,000 
5. ชั้นข้อมูลอุโมงค์และทางลอด มาตราส่วนแผนที่ตั้งแต่ 1:4,000 ถึง 

1:50,000 
6. ชั้นข้อมูลจุดกลับรถ มาตราส่วนแผนที่ตั้งแต ่1: 4,000 ถึง 1: 25,000 
7. ชั้นข้อมูลจุดทางแยก/จุดตัด มาตราส่วนแผนที่ตั้งแต่ 1:4,000 ถึง 

1:25,000 
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ตารางท่ี 3  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
8. ชั้นข้อมูลทางรถไฟ มาตราส่วนแผนที่ตั้งแต ่1: 4,000 ถึง 1:50,000 
9. ชั้นข้อมูลอาคารคมนาคม มาตราส่วนแผนที่ตั้งแต่ 1:4,000 ถึง 

1:25,000 
10. ข้อมูลเส้นทางเดินเรือ มาตราส่วนแผนที่ตั้งแต ่1:4,000 ถึง 1:25,000 
11. ข้อมูลอาณัติสัญญาณ มาตราส่วนแผนที่ตั้งแต่ 1:4,000 ถึง 1:25,000 
12. ข้อมูลพื้นที่คมนาคม มาตราส่วนแผนที่ตั้งแต่ 1:4,000 ถึง 1:25,000 

ข้อสนเทศเสริมอ่ืน ๆ 
(Supplemental 
information)  

ไม่มี 

 
 

5. เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล (Data content and structure)  
 
เป็นส่วนที่ก าหนดรายการเนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล FGDS ในชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคมนี้ โดย

ประกอบด้วยการอธิบายความหมายในภาพรวมของข้อมูลเส้นทางคมนาคม รายละเอียดรายการและนิยามของ
รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ด้านเส้นทางคมนาคม รายการข้อมูลลักษณะประจ าของแต่ละรายการรูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งการอธิบายโครงสร้างเนื้อหาของข้อมูลในรูปแบบของ application schema และ feature 
catalogue 

5.1 ความหมายในภาพรวม 

ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม หมายถึง ชั้นข้อมูลที่เป็นสื่อกลางส าหรับการแลกเปลี่ยนและการใช้ประโยชน์
ร่วมกันในงานภูมิสารสนเทศด้านการคมนาคม โดยพิจารณาภาพรวมทั้งหมดของการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า 
และทางอากาศ ซึ่งรายการข้อมูลต่างๆ มุ่งเน้นถึงความเชื่อมโยงของการเดินทาง เพ่ือใช้ส าหรับการอ้างอิงต าแหน่ง
ที่ตั้งของการเดินทาง ส าหรับเส้นทางคมนาคมทางบกนั้น สามารถแบ่งย่อยตามลักษณะของการใช้งานออกเป็น 
แบบถนน แบบราง อย่างไรก็ดี เนื่องจากรูปแบบการคมนาคมที่มีความหลากหลาย และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดท าข้อมูลเส้นทางคมนาคมหลายหน่วยงาน จ าเป็นต้องมีการพิจารณาแนวทางการก าหนดจุดร่วม (Node) 
ระหว่างเส้นทางคมนาคมต่างๆ เพ่ือการใช้งานอย่างมีเอกภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการจัดระบบหมวดหมู่ข้อมูลที่มี
ความหลากหลาย และการปรับความเข้าใจพ้ืนฐานของแต่ละหน่วยงานที่จะน าเอกสารชุดนี้ไปใช้งาน เกิดความ
เข้าใจร่วมกันและสื่อสารได้ตรงกันระหว่างหน่วยงาน   

โดยชั้นข้อมูลเส้นคมนาคมจะประกอบด้วย ข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 12 รายการ ดังรายละเอียดโดย
สรุปดังต่อไปนี้ (ตัวเลขในวงเล็บหลังชื่อรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ คือหมายเลขรหัสประจ ารูปลักษณ์ฯ นั้น ๆ)   

1. ข้อมูลเส้นกลางถนน (02001) จะเป็นข้อมูลของเส้นที่แสดงแนวกลางของถนน ซึ่งเป็นเส้นตัวแทนของ
ถนน หรือโครงข่ายของถนน โดยการเก็บข้อมูลนั้นจะเป็นไปตามเกณฑ์การจัดท าแผนที่มาตราส่วน 
1:4,000 1:10,000 1:25,000 และ 1:50,000 

2. ข้อมูลจุดเชื่อมต่อคมนาคม (02002) เป็นชั้นข้อมูลที่แสดงจุดส าหรับการเชื่อมต่อของถนน โดยชั้น
ข้อมูลของจุดคมนาคมนี้จะเป็นตัวแทนการก าหนดเงื่อนไขต่าง  ๆ ในการเชื่อมต่อของระบบการ
คมนาคม เช่น เข้า-ออก ทางคู่ขนาน การแยกทิศทางการจราจร จุดแยกหรือจุดตัด เพ่ือการเปลี่ยน
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ทิศทางการจราจร อีกทั้งยังเป็นตัวแทนการก าหนดการเชื่อมต่อการเดินทางข้ามระบบคมนาคม เช่น 
การคมนาคมทางถนน และรถไฟ เป็นต้น 

3. ข้อมูลขอบถนน (02003) เป็นข้อมูลที่แสดงขอบเขตด้านข้างของผิวจราจรที่ชัดเจน หรือเป็นที่เข้าใจ
โดยทั่วกันว่าเป็นขอบของผิวจราจรในถนนบางประเภท เช่น ถนน ซอย เป็นต้น 

4. ข้อมูลสะพาน (02004) เป็นชั้นข้อมูลที่แสดงต าแหน่งที่เป็นตัวแทนของข้อมูลโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้น
เพ่ือข้ามผ่านเหนือทางน้ า, ทางรถไฟ หรือ สิ่งกีดขวางอ่ืน ๆ 

5. ข้อมูลอุโมงค์และทางลอด (02005) จะเป็นชั้นข้อมูลที่แสดงต าแหน่งของอุโมงค์และทางลอด ซึ่ง
หมายถึงทางท่ีขุดลงไปใต้ดิน, ในภูเขา หรือใต้น้ า ส าหรับการสัญจรทางบกของยานพาหนะ 

6. ข้อมูลจุดกลับรถ (02006) จะเป็นชั้นข้อมูลจุดที่แสดงต าแหน่งการกลับทิศจราจร โดยประกอบไปด้วย
จุดกลับรถใต้สะพาน กลางถนน หรือแบบลักษณะการกลับรถบนสะพานรูปเกือกม้า เป็นต้น 

7. ข้อมูลจุดทางแยก/จุดตัด (02007) เป็นข้อมูลที่แสดงต าแหน่งทางแยกหรือจุดตัด รวมทั้งจุดตัดกัน
ระหว่างถนนกับทางรถไฟ ทั้งในกรณีท่ีมีชื่อทางการของแยก หรือชื่อที่เป็นที่รู้จัก หรือไม่มีการระบุชื่อ
ก็ตาม 

8. ข้อมูลเส้นทางรถไฟ (02008) ซึ่งเป็นเส้นตัวแทนของทางรถไฟ หรือโครงข่ายของทางรถไฟ ซึ่งเป็น
เส้นตัวแทนของทางรถไฟ หรือโครงข่ายของทางรถไฟ รวมถึงรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยการเก็บ
ข้อมูลนั้นจะเป็นไปตามเกณฑ์การจัดท าแผนที่มาตราส่วนทั้ง 5 มาตราส่วน 

9. ข้อมูลสถานที่คมนาคม (02009) เป็นการแสดงต าแหน่งจุดของสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบ
คมนาคมเท่านั้น เช่น ท่าเทียบเรือ ท่าอากาศยาน อาคารจอดแล้วจร หรืออาคารควบคุมการจราจร 
เป็นต้น โดยการแสดงรูปร่างของอาคารต่างๆจะเป็นไปตามการก าหนดเกณฑ์ของการจัดท าข้อมูลเขต
ชุมชน/อาคาร 

10. ข้อมูลเส้นทางเดินเรือ (02010) ซึ่งเป็นเส้นตัวแทนของร่องน้ า หรือโครงข่ายของการสัญจรทางน้ า ทั้ง
ในทะเล ชายฝั่ง หรือ ในแผ่นดิน  

11. ข้อมูลอาณัติสัญญาณ (02011) เป็นข้อมูลที่แสดงจุด หรือต าแหน่งของอาณัติสัญญาณการจราจร ซึ่ง
จะหมายรวมถึงป้าย และเครื่องหมายที่มีความส าคัญกับการควบคุม เตือน หรือแนะน าการสัญจรทั้ง
ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เช่น สัญญาณไฟจราจร ระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟ หรือทุ่นลอย
ในทะเล เป็นต้น 

12. ข้อมูลพ้ืนที่คมนาคม (02012) เป็นข้อมูลพ้ืนที่ให้บริการด้านการอ านวยความสะดวก เช่น Service 
Area, Railway Yard, Railway Station เป็นต้น 

 
นอกจากข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 12 รายการในชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้

สามารถน าข้อมูลเส้นทางคมนาคมไปประยุกต์ใช้ส าหรับการวิเคราะห์การเดินทางข้ามระบบคมนาคม จึงได้ก าหนด
ตารางการเชื่อมต่อโครงข่าย (NetworkConnection) เพ่ือแสดงการเชื่อมต่อระหว่างการเปลี่ยนโหมดของการ
เดินทาง เช่น รถยนต์-รถไฟ รถยนต์-เรือ รถยนต์-เครื่องบิน รถไฟ-เครื่องบิน เป็นต้น 

5.2 รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (Geographic Feature)  

รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (geographic feature) ในชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม ประกอบด้วย
ข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 12 รายการ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น โดยมีรายละเอียดตามตารางรายการรูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์ดังแสดงในตารางที่ 4 ต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 4  รายการและนิยามของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 

รหัส
ข้อมูล 

 รายการรูปลักษณ ์
ทางภูมิศาสตร์ 

 นิยาม (Definition) 

ประเภทรูปลักษณ ์(Feature Type) 
<จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

เง่ือนไขการส ารวจจัดเก็บข้อมูล 
 นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนว

เส้นหรือแนวขอบเขตพ้ืนที ่
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02001 เส้นกลางถนน 
(ROAD_CL) 

ข้อมูลของเส้นท่ีแสดงแนวศูนย์กลางสายทาง 
ซึ่งเป็นเส้นตัวแทนของถนน หรือโครงข่ายของ
ถนน โดยการเก็บข้อมูลนั้นจะเป็นไปตาม
เกณฑ์การจัดท าแผนท่ีมาตราส่วน 1:4,000 
1:10,000 1:25,000 และ 1:50,000 

เส้น เส้น เส้น เส้น N/A จัดเก็บข้อมลูของถนนหรือผิวทาง
จราจรสาธารณะ ที่อยู่ในการดูแลของ
หน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กรมทาง
หลวง กรมทางหลวงชนบท หน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงถนนหรือผิว
ทางจราจรอื่น ๆ ที่มีความส าคญัตอ่
ระบบโครงข่ายคมนาคมของประเทศ 
โดยปกตจิัดเก็บเป็นเส้นเดียวซึ่งเปน็
ตัวแทนของการเดินทางทั้งสองทิศทาง
แต่จะจัดเก็บเป็นเส้นแยกตามทิศทาง
จราจรเมื่อ 

 ถนนท่ีมีการจ ากัด
ทางเข้าออก 

 มีอุปกรณ์กั้นระหว่างทางวิ่ง 
 ระยะห่างระหว่างเส้นทางวิ่ง

ทั้งสองฝั่งเกิน 2.5 ม.ม. มี
ระยะแยกระหว่างทั้งสอง
มากกว่า 4 ม.ม. (ระยะบน
แผนที)่  

แนวกึ่งกลางของถนนหรือผิวทาง
จราจร เป็นเส้นท่ีถูกตบีนถนนหรือ
ผิวทางจราจร หรือเป็นแนวเส้นท่ีได้
จากการแบ่งครึ่งความกว้างของ
ถนนหรือผิวทางจราจร โดยเส้นท่ี
จัดเก็บจะต้องอยู่ในขอบเขตของผวิ
จราจร 
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มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 

ตารางท่ี 4  รายการและนิยามของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 

รหัส
ข้อมูล 

 รายการรูปลักษณ ์
ทางภูมิศาสตร์ 

 นิยาม (Definition) 

ประเภทรูปลักษณ ์(Feature Type) 
<จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

เง่ือนไขการส ารวจจัดเก็บข้อมูล 
 นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนว

เส้นหรือแนวขอบเขตพ้ืนที ่
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02002 จุดเชื่อมต่อคมนาคม 
(TRANS_NODE) 
 

ข้อมูลจุดทีใ่ช้เป็นตัวแทนแสดงต าแหน่งการ
เชื่อมต่อกันของกระแสการจราจร โดยจดุ
คมนาคมนี้จะก าหนดเงื่อนไขต่างๆในการ
สัญจร เช่น เข้า-ออก ทางคู่ขนาน การแยก
ทิศทางการจราจร จุดแยกหรือจุดตัด เพื่อการ
เปลี่ยนทิศทางการจราจร หรือการเปลี่ยน
ระบบการเดินทางที่มีการเชื่อมโยงหลาย
รูปแบบ เช่น การเดินทางเชื่อมโยงระหว่าง
ถนน และรถไฟ เป็นต้น 
รวมทั้งจุดที่เป็นที่ตั้งสถานท่ีส าหรบัเปลี่ยนการ
เดินทาง เช่น สถานีรถไฟ ท่าเทียบเรือ 
สนามบิน เป็นต้น 

จุด จุด จุด N/A N/A จัดเก็บข้อมลูต าแหน่งเชื่อมต่อกันของ
การคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า และ
ทางอากาศ ที่อยู่ในการดูแลของ
หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรมทาง
หลวง กรมทางหลวงชนบท หน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงถนนหรือ
ทางจราจรอื่นๆ ที่มีความส าคัญตอ่
ระบบโครงข่ายคมนาคมของประเทศ 

ต าแหน่งจุดทีเ่ป็นตัวแทนการ
เชื่อมต่อกันของสายทางถนน-ถนน 
หรือ ถนน-รถไฟและอยู่บนแนว
ศูนย์กลางสายทางจุดที่อยู่บรเิวณ
ทางแยก ทางเชื่อม หรือจุดที่อยู่
กลางทางรถไฟหน้าสถาน ีโดยจุดจะ
อยู่บนแนวศูนย์กลางทาง หากถนน
ตัดกับทางรถไฟ จดุนั้นจะอยู่บน
แนวกึ่งกลางของรางด้วย 

02003 ขอบถนน 
(ROAD_EDGE) 

ข้อมูลที่เป็นการเก็บข้อมูลเส้นขอบเขตความ
กว้างที่ปรากฏ หรือเป็นขอบเขตที่ชัดเจนใน
การระบุขอบเขตความกว้างของถนนหรือผิว
ทางจราจร 

เส้น N/A N/A N/A N/A จัดเก็บข้อมลูขอบถนน หรือผิวทาง
จราจร ท่ีมีความส าคัญต่อระบบ
โครงข่ายคมนาคมของประเทศ 

แนวเส้นท่ีถูกตีขึ้น หรือเป็นแนว
ขอบของถนนหรือผิวทางจราจรที่
ปรากฏชัดเจน เช่น ขอบของวัสดุที่
ใช้ท า 
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มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
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ตารางท่ี 4  รายการและนิยามของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 

รหัส
ข้อมูล 

 รายการรูปลักษณ ์
ทางภูมิศาสตร์ 

 นิยาม (Definition) 

ประเภทรูปลักษณ ์(Feature Type) 
<จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

เง่ือนไขการส ารวจจัดเก็บข้อมูล 
 นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนว

เส้นหรือแนวขอบเขตพ้ืนที ่
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02004 สะพาน 
(BRIDGE_PNT) 

ข้อมูลจุดทีใ่ช้เป็นตัวแทนแสดงต าแหน่งของ
สะพานท่ีอยู่บนโครงข่ายคมนาคมทั้งทางถนน 
และรถไฟ ซึ่งสะพานนั้นจะปรากฏชัดเจน 
และเป็นโครงสร้างที่มีคณุลักษณะที่เด่นชัด 

จุด จุด จุด จุด N/A จัดเก็บข้อมลูสะพานที่อยู่ในการดแูล
ของหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรม
ทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น การ
รถไฟแห่งประเทศไทย รวมถึงถนนหรือ
ผิวทางจราจรอื่นๆ ที่มีความส าคญัต่อ
ระบบโครงข่ายคมนาคมของประเทศ 

ต าแหน่งจุดกึ่งกลางระหว่าง
ต าแหน่งของปลายโครงสรา้ง
สะพานท้ัง 2 ด้าน เช่น หัวสะพาน 
เกาะกลาง  

02005 อุโมงค์และทางลอด 
(TUNNEL_PNT) 

ข้อมูลจุดทีใ่ช้เป็นตัวแทนแสดงต าแหน่งของ
อุโมงคห์รือทางลอด ที่อยู่บนโครงข่าย
คมนาคมทั้งทางถนน และรถไฟ ซึง่อุโมงค์หรือ
ทางลอดนั้นจะปรากฏชัดเจน และเป็น
โครงสร้างที่มีคุณลักษณะที่เด่นชัด 

จุด จุด จุด จุด N/A จัดเก็บข้อมลูอุโมงค์และทางลอดที่อยู่
ในการดูแลของหน่วยงานราชการต่างๆ 
เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวง
ชนบท หน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่ 
การรถไฟแห่งประเทศไทย รวมถึงถนน
หรือผิวทางจราจรอื่นๆ ที่มีความส าคัญ
ต่อระบบโครงข่ายคมนาคมของประเทศ 

ต าแหน่งจุดกึ่งกลางระหว่าง
ต าแหน่งของปลายโครงสรา้งอุโมงค์
หรือทางลอดทั้ง 2 ด้าน เช่น ปาก
อุโมงค์หรือทางลอด เกาะกลาง  

02006 จุดกลับรถ 
(UTURN_PNT) 

ข้อมูลจุดที่ใช้เป็นตัวแทนแสดงต าแหน่งของ
ทาง ท่ีให้บริการการสญัจรกลับทิศทาง โดย
ประกอบไปด้วยทางกลับรถแบบลอดใต้
สะพาน กลางถนน หรือทางกลับรถแบบ
สะพานยกระดับ เป็นต้น 

จุด จุด จุด N/A N/A จัดเก็บข้อมลูทางกลับรถที่อยู่ในการ
ดูแลของหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น 
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ถนนหรือผิวทางจราจรอื่นๆ ท่ีมี
ความส าคญัต่อระบบโครงข่ายคมนาคม
ของประเทศ 

ต าแหน่งจุดบรเิวณกึ่งกลางระหว่าง
จุดเริม่และจุดสิ้นสดุทางกลับรถ 
หรือก่ึงกลางช่องเปิดของเกาะกลาง
ที่ให้รถผ่าน ณ จดุกลับรถนั้น ๆ 
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มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 

ตารางท่ี 4  รายการและนิยามของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 

รหัส
ข้อมูล 

 รายการรูปลักษณ ์
ทางภูมิศาสตร์ 

 นิยาม (Definition) 

ประเภทรูปลักษณ ์(Feature Type) 
<จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

เง่ือนไขการส ารวจจัดเก็บข้อมูล 
 นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนว

เส้นหรือแนวขอบเขตพ้ืนที ่
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02007 จุดทางแยก/จุดตัด 
(JUNCTION_PNT) 

ข้อมูลจุดที่ใช้เป็นตัวแทนแสดงต าแหน่งพื้นที่
ทางแยก ที่เกิดจากการเช่ือมต่อ หรือตัดกัน
ของสายทาง รวมทั้งจุดตัดกันระหว่างถนนกับ
ทางรถไฟทั้งในกรณีที่มีช่ือทางการของแยก 
หรือช่ือท่ีเป็นที่รู้จัก หรือไม่มีการระบุช่ือก็ตาม 

จุด 
 
 
 
 
 
 
 

จุด 
 
 
 
 
 
 
 

จุด 
 
 
 
 
 
 
 

N/A N/A จัดเก็บข้อมลูจุดทางแยก และจุดตดักัน
ของถนน และทางรถไฟ ที่อยู่ในการ
ดูแลของหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น 
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 
การรถไฟแห่งประเทศไทย หน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงถนนหรือผิว
ทางจราจรอื่นๆ ที่มีความส าคัญตอ่
ระบบโครงข่ายคมนาคมของประเทศ 

ต าแหน่งจุดบรเิวณศูนย์กลางพื้นที่
ทางแยก / จุดตัด 

02008 ทางรถไฟ 
(RAILWAY_CL) 

ข้อมูลของเส้นท่ีแสดงแนวศูนย์กลางทางรถไฟ 
ซึ่งเป็นเส้นตัวแทนของทางรถไฟ รวมถึงทาง
รถไฟฟ้าของระบบขนส่งมวลชนความเร็วสูง 
โดยการเก็บข้อมูลนั้นจะเป็นไปตามเกณฑ์การ
จัดท าแผนทีม่าตรา1:4000 1:10000 
1:25000 และ 1:50000 

เส้น เส้น เส้น เส้น N/A จัดเก็บข้อมลูของทางรถไฟสาธารณะ ที่
อยู่ในการดูแลของหน่วยงานต่างๆ เช่น 
การรถไฟแห่งประเทศไทย  การ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) 

แนวเส้นกึ่งกลางระหว่างสันราง
รถไฟ 
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มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน 
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มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
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ตารางท่ี 4  รายการและนิยามของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 

รหัส
ข้อมูล 

 รายการรูปลักษณ ์
ทางภูมิศาสตร์ 

 นิยาม (Definition) 

ประเภทรูปลักษณ ์(Feature Type) 
<จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

เง่ือนไขการส ารวจจัดเก็บข้อมูล 
 นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนว

เส้นหรือแนวขอบเขตพ้ืนที ่

1:4
,00

0 

1:1
0,0

00
 

1:2
5,0

00
 

1:5
0,0

00
 

1:2
50

,00
0 

02009 จุดต าแหน่งสถานท่ี
คมนาคม 
(TRANS_FAC_PNT) 
 
 

ข้อมูลแสดงต าแหน่งสถานท่ี สิ่งปลูกสรา้ง ที่มี
ความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับระบบคมนาคม
ทางบก และทางน้ า เช่น ท่าเทียบเรือ ท่า
อากาศยาน อาคารจอดแล้วจร หรอือาคาร
ควบคุมการจราจร เป็นต้น โดยการแสดงของ
ข้อมูลนั้นจะเป็นไปตามเกณฑ์ของการจัดท า
ข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 

จุด จุด จุด N/A N/A จัดเก็บข้อมลูจุดสนใจที่เป็น อาคาร 
สถานท่ี สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ท่ีอยูร่มิ 
หรือติดกับเขตทาง หรืออาคาร สถานท่ี 
สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ท่ีถูกใช้งานเพื่อการ
ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ
โครงข่ายการคมนาคมทั้งทางบก และ
ทางน้ า เช่น อาคารควบคุมการจราจร 
อาคารเก็บค่าผ่านทาง ท่าเทียบเรอื 
เป็นต้น 

ต าแหน่งจุดบรเิวณศูนย์กลางของ
อาคาร สถานท่ี หรือสิ่งปลูกสร้าง 

02010 เส้นทางเดินเรือ 
(WATERWAY) 

ข้อมูลของเส้นท่ีแสดงแนวของร่องน้ า เพื่อใช้
สัญจรทางน้ า ทั้งในทะเล ชายฝั่ง หรือ ใน
แผ่นดิน  

เส้น เส้น เส้น N/A N/A จัดเก็บข้อมลูเส้นทางเดินเรือ ที่จดัท า
โดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และ
กรมเจ้าท่า 

แนวร่องน้ าท่ีถูกใช้เป็นขอบเขตของ
เส้นทางเดินเรือ 

02011 จุดอาณตัิสญัญาณ 
(SIGNAL_PNT) 

ข้อมูลที่แสดงจดุ หรือต าแหน่งของเครื่อง
อุปกรณ์สญัญาณจราจร ป้ายจราจร และ
เครื่องหมายจราจร ทีใ่ช้ควบคุม เตือน หรือ
แนะน าการสัญจรทางบก ทางน้ า และทาง
อากาศ เช่น สัญญาณไฟจราจร ระบบอาณัติ
สัญญาณของรถไฟ หรือทุ่นลอยในทะเล เป็น
ต้น 

จุด จุด จุด N/A N/A จัดเก็บข้อมลูอุปกรณส์ัญญาณจราจร ที่
อยู่ในเขตทาง และดูแลรับผิดชอบโดย
หน่วยงานต่างๆ เช่น กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย 
กรมเจ้าท่า  

ต าแหน่งจุดบรเิวณศูนย์กลางของ
เครื่องอุปกรณส์ัญญาณจราจร หรอื
เสาของที่ติดตั้งอุปกรณส์ัญญาณ
จราจรต่างๆ 
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มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 

ตารางท่ี 4  รายการและนิยามของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 

รหัส
ข้อมูล 

 รายการรูปลักษณ ์
ทางภูมิศาสตร์ 

 นิยาม (Definition) 

ประเภทรูปลักษณ ์(Feature Type) 
<จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

เง่ือนไขการส ารวจจัดเก็บข้อมูล 
 นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนว

เส้นหรือแนวขอบเขตพ้ืนที ่

1:4
,00

0 

1:1
0,0

00
 

1:2
5,0

00
 

1:5
0,0

00
 

1:2
50

,00
0 

02012 พื้นทีส่ถานท่ีคมนาคม
(TRANS_FAC_AREA) 

พื้นที่ให้บริการด้านการอ านวยความสะดวก 
เช่น Service Area, Railway Yard, 
Rail_Station 

พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที ่ N/A N/A จัดเก็บขอบเขตของพื้นที่ท่ีให้บริการ
เพื่ออ านวยความสะดวกด้านคมนาคม 
โดยจดัเก็บพ้ืนท่ี ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่     
5 ม.ม. X 5 ม.ม. (ระยะบนแผนที)่ 

ขอบเขตพื้นท่ีตามสภาพจริง 
 



มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (FGDS) ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม 3-13 

Draft 4.1 – 4 ก.ค. 2556 โครงการศึกษาจดัท าร่างมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS 

5.3 ผังเค้าร่างการประยุกต์ (Application schema) ของรายการข้อมูลในชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 

โครงสร้างเนื้อหาของข้อมูลภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม สามารถถูกอธิบายในลักษณะของ 
ผังเค้าร่างการประยุกต์ (application schema) ตามมาตรฐาน ISO 19109 โดยจัดท าในรูปแบบของ Unified 
Modeling Language (UML) ดังรูปที่ 1 ต่อไปนี้ 

 

Road_CL

+Road_CL_ID: Text

+Road_Name: Text

+No_Lane: Integer

+Road_SF_Type: Byte

+Road_Direction: Byte

+Owner_Org: Byte

+Road_Class: Byte

Trans_Line_CLass

+Unique_ID: Integer

+TNode: Integer

+FNode: Integer

+Length: Float

+ValidFrom: Date

+ValidTo: Date

Trans_Node

+Trans_Node_ID: Integer

+TR_Node_X: Float

+TR_Node_Y: Float

+Link_Type: Byte

+Owner_Org: Byte

+TR_Node_Name: Text

Bridge_PNT

+Bridge_PNT_ID: Text

+Bridge_Type: Byte

+Bridge_Name_T: Text

+Bridge_Name_E: Text

Railway_CL

+Railway_CL_ID: Text

+Railway_Name: Text

+Railway_Type: Byte

+Railway_Size: Byte

+No_Track: Integer

+Railway_Owner: Byte

Waterway

+Waterway_ID: Text

+Waterway_Type: Byte

Trans_Fac_PNT

+Trans_Fac_PNT_ID: Text

+TFac_PNT_Type: Byte

+TFac_PT_Name_T: Text

+TFac_PT_Name_E: Text

Road_Edge

+Road_Edge_ID: Text

+Road_CL_ID: Text

+Road_Name: Text

+Road_Edge_Type: Byte

+Owner_Org: Byte

Junction_PNT

+Junction_PNT_ID: Text

+Junction_Type: Byte

+Junction_Name_T: Text

+Junction_Name_E: Text

Uturn_PNT

+Uturn_PNT_ID: Text

+Uturn_Type: Byte

+Uturn_Name: Text

Tunnel_PNT

+Tunnel_PNT_ID: Text

+Tunnel_Type: Byte

+Tunnel_Name_T: Text

+Tunnel_Name_E: Text

Trans_Fac_Area

+Trans_Fac_Area_ID: Text

+TFac_Area_Type: Byte

+Owner_Org: Byte

+TFac_A_Name_T: Text

+TFac_A_Name_E: Text

Signal_PNT

+Signal_PNT_ID: Text

+Signal_Type: Byte

+Signal_Name_T: Text

+Signal_Name_E: Text

In Node Of

Laid Between

 
รูปที่ 1  ผังเค้าร่างการประยุกต์ (application schema) ส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 

 

5.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 

โครงสร้างข้อมูลในชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม สามารถอธิบายในรูปแบบของพจนานุกรมข้อมูล (data 
dictionary) ซึ่งประกอบด้วยตารางโครงสร้างรายการและลักษณะเฉพาะของข้อมูลลักษณะประจ าส าหรับแต่ละ
รูปลักษณ์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้ดังตารางที่ 5-1 ถึง 5-29 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 5-1 ข้อมูลลักษณะประจ าของ เส้นกลางถนน  (ROAD_CL) 
Field Name Definition Data Type Domain (Value) Obligation/ 

Condition 
Unique_ID หมายเลขประจ าตัวของรูปลักษณ์ ที่ไม่ซ้ ากัน Integer   Mandatory 
Fnode หมายเลขประจ าโหนดเริม่ต้น Integer   Optional  
Tnode  หมายเลขประจ าโหนดปลายทาง Integer   Optional  
Road_CL_ID รหัสประจ าเส้นกลางถนน 

 
Text ตามระบบของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบถนนดังกลา่ว  
Mandatory 

Road_Name ช่ือถนน Text   Mandatory 
No_Lane จ านวนช่องทางการจราจร  Integer   Mandatory  
Road_SF_Type รหัสประเภทผิวทาง Text Road_SF_Type.LUT Mandatory 
Road_Direction ทิศทางการเดินรถ Byte Road_Direction.LUT Mandatory 
Length ความยาวแนวศูนย์กลางสายทาง Float ค านวณโดยซอฟต์แวร ์ Mandatory 
Owner_Org รหัสหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ Byte Owner_Org.LUT Mandatory 
Road_Class ประเภทถนนตามลักษณะการใช้งาน Byte Road_Class.LUT Mandatory 
validFrom วันท่ีเริ่มต้นท่ีข้อมลูนีเ้ป็นจริง Date   Optional  
validTo วันท่ีสิ้นสุดที่ข้อมลูนี้เป็นจริง Date   Optional  
 

ตารางท่ี 5-2 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ Road_SF_Type  (Road_SF_Type.LUT) 
Road_SF_Type ประเภทผิวทาง 

1 คอนกรีต (Concrete) 
2 ลาดยาง (Asphalt) 
3 ลูกรัง (Laterite) 
4 อื่นๆ เช่น ดิน 

 
ตารางท่ี 5-3 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ Road_Direction (Road_Direction.LUT) 
Road_Direction ทิศทางการเดินรถ 

1 One way 
2 Two ways 

 
ตารางท่ี 5-4 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ Owner_Org (Owner_Org.LUT) 
Owner_Org ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 กรมทางหลวง (DOH) 
2 กรมทางหลวงชนบท (DRR) 
3 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) 
4 การรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) 
5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LAO) 
6 อื่น ๆ (Other) 
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 ตารางท่ี 5-5 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ Road_Class (Road_Class.LUT) 
Road_Class ลักษณะการใช้งาน 

1 ทางพิเศษ ( Controlled Access Road) 
2 ทางหลวงสายเอเชีย (Asian Highways) 
3 ทางหลวงแผ่นดิน (Highways) 
4 ทางหลวงชนบท (Distributed Roads) 
5 ทางหลวงท้องถิ่น (Local Roads) 
6 ทางหลวงสัมปทาน (Concession Roads) 
7 อื่น ๆ (Others) 

 
ตารางท่ี 5-6 ข้อมูลลักษณะประจ าของ จุดเชื่อมต่อคมนาคม (TRANS_NODE) 

Field Name Definition Data Type Domain 
(Value) 

Obligation/ 
Condition 

Trans_Node_ID รหัสประจ าจดุเช่ือมต่อคมนาคม Text   Mandatory 
Unique_ID  หมายเลขประจ าตัวของรูปลักษณ ์ท่ีไม่ซ้ ากัน Integer   Mandatory 
TR_Node_X  ค่าพิกัด X ของจุดเช่ือมต่อคมนาคม Float   Optional  
TR_Node_Y  ค่าพิกัด Y ของจุดเช่ือมต่อคมนาคม Float   Optional  
Link_Type รหัสประเภทของการเช่ือมต่อ/ตัดกัน Byte Link_Type.LUT Mandatory 
Owner_Org รหัสหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ Byte Owner_Org.LUT Mandatory 
TR_Node_Name ช่ือเรียกจุดเชื่อมต่อคมนาคม Text  Optional  
validFrom วันท่ีเริ่มต้นท่ีข้อมลูนี้เป็นจริง Date   Optional  
validTo วันท่ีสิ้นสุดที่ข้อมลูนี้เป็นจริง Date   Optional  
 

ตารางท่ี 5-7 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ Link_Type (Link_Type.LUT) 
Link_Type ประเภทของการเช่ือมต่อ/ตัดกัน 

110 ROAD – ROAD 
220 TRAIN – TRAIN 
330 WATER – WATER 
109 ROAD – NETCON 
209 TRAIN – NETCON 
309 WATER – NETCON 
409 AIR – NETCON 

 
ตารางท่ี 5-8 ข้อมูลลักษณะประจ าของ ขอบถนน (ROAD_EDGE) 
Field Name Definition Data Type Domain (Value) Obligation/ 

Condition 
Road_Edge_ID รหัสหมายเลขประจ าเส้นขอบถนน Text  Mandatory 
Road_CL_ID รหัสประจ าแนวศูนย์กลางสายทาง Text   Mandatory 
Road_Name ช่ือถนน Text   Mandatory 
Road_Edge_Type รหัสบอกฝั่งของเส้นขอบถนน (ซ้าย-ขวา) Byte Road_Edge_Type.LUT Mandatory 
Owner_Org รหัสหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ Byte Owner_Org.LUT Mandatory 
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ตารางท่ี 5-9 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ Road_Edge_Type (Road_Edge_Type.LUT) 
Road_Edge_Type ประเภทขอบผิวจราจร 

1 Left Edge 
2 Right Edge 

 
ตารางท่ี 5-10 ข้อมูลลักษณะประจ าของ สะพาน (BRIDGE_PNT) 
Field Name Definition Data Type Domain (Value) Obligation

/Condition 
Bridge_PNT_ID รหัสประจ าสะพาน Text   Mandatory 
Bridge_Type ประเภทสะพาน โครงสร้างต่างระดับที่

สร้างขึ้นเพื่อการจราจรทางบกของ
ยานพาหนะ หรือ โครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้น
เพื่อข้ามผ่านเหนือทางน้ า , ทางรถไฟ หรือ 
สิ่งกีดขวางอื่น ๆ 

Byte Bridge_Type.LUT Mandatory 

Bridge_Name_T ช่ือสะพาน (ภาษาไทย) Text   Optional  
Bridge_Name_E ช่ือสะพาน (ภาษาอังกฤษ)  Text   Optional  
Owner_Org รหัสหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ Byte Owner_Org.LUT Mandatory 
 

ตารางท่ี 5-11 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ Bridge_Type (Bridge_Type.LUT) 
Bridge_Type ประเภทสะพาน 

1 สะพานข้ามแม่น้ า 
2 สะพานแยกตา่งระดบั 
3 สะพานต่างระดับ 
4 สะพานข้ามทาง 
5 สะพานรถไฟ 
6 สะพานลอย 
7 สะพานประเภทอื่น 

 
ตารางท่ี 5-12 ข้อมูลลักษณะประจ าของ อุโมงค์และทางลอด (TUNNEL_PNT) 

Field Name Definition Data Type Domain (Value) Obligation/ 
Condition 

Tunnel_PNT_ID รหัสประจ าทางระดับผิวดิน ใต้ดิน ใต้น้ า Text   Mandatory 
Tunnel_Type ประเภททางระดับผิวดิน ใต้ดิน ใตน้้ า ซึ่งเป็นทาง

ที่ขุดลงไปใต้ดิน, ในภูเขา หรือใต้น้ า ส าหรับการ
สัญจรทางบกของยานพาหนะ (Point) 

Byte Tunnel_Type.LUT Mandatory 

Tunnel_Name_T ช่ืออุโมงค์ (ภาษาไทย)   Text   Optional  
Tunnel_Name_E ช่ืออุโมงค์ (ภาษาอังกฤษ) Text   Optional  
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ตารางท่ี 5-13 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ Tunnel_Type.LUT 
Tunnel_Type ประเภททางระดับผิวดิน ใต้ดิน ใต้น้ า 

1 อุโมงค์รถยนต ์
2 อุโมงค์รถไฟ 
3 ทางลอดรถยนต ์
4 ทางลอดรถไฟ 
5 ทางลอดคน 
6 ทางลอดสัตว ์
7 อุโมงค์/ทางลอด ประเภทอื่น 

 
ตารางท่ี 5-14 ข้อมูลลักษณะประจ าของ จุดกลับรถ (UTURN_PNT) 
Field Name Definition Data Type Domain (Value) Obligation/ 

Condition 
Uturn_PNT_ID รหัสประจ าจดุกลับรถ Text   Mandatory 
Uturn_TYPE ประเภทจุดกลบัรถ ประกอบด้วยทางกลับรถแบบลอด

ใต้สะพาน กลางถนน หรือทางกลบัรถแบบสะพาน
ยกระดับ เป็นต้น ส าหรับการสญัจรทางบกของ
ยานพาหนะ (Point) 

Byte Uturn_Type.LUT Mandatory 

Uturn_Name ช่ือจุดกลับรถ  Text   Optional  
 

ตารางท่ี 5-15 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ Uturn_Type.LUT 
Utirn_Type ประเภทจุดกลบัรถ 

1 จุดกลับบนถนน 
2 จุดกลับใตส้ะพาน 
3 จุดกลับเกือกม้า 

 
ตารางท่ี 5-16 ข้อมูลลักษณะประจ าของ จุดทางแยก/จุดตัด (Junction_PNT) 
Field Name Definition Data Type Domain (Value) Obligation/ 

Condition 
Junction_PNT_ID รหัสประจ าทางแยก/จุดตัด Text   Mandatory 
Junction_TYPE ประเภททางแยก Byte Junction_Type.LUT Mandatory 
Junction_Name_T ช่ือทางแยก (ไทย)   Text   Optional  
Junction_Name_E ช่ือทางแยก (อังกฤษ) Text   Optional  
 

ตารางท่ี 5-17 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ Junction_Type.LUT 
Junction_Type ประเภททางแยก/จุดตัด 

1 ROAD-ROAD 
2 ROAD-TRAIN 
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ตารางท่ี 5-18 ข้อมูลลักษณะประจ าของ เส้นทางรถไฟ (RAILWAY_CL) 
Field Name Definition Data Type Domain (Value) Obligation/ 

Condition 
Unique_ID หมายเลขประจ าตัวของรูปลักษณ์ ที่

ไม่ซ้ ากัน 
Integer   Mandatory 

Fnode หมายเลขประจ าโหนดเริม่ต้น Integer   Optional  
Tnode  หมายเลขประจ าโหนดปลายทาง Integer   Optional  
Railway_CL_ID รหัสประจ าแนวศูนย์กลางทางรถไฟ Text ตามระบบหมายเลขเส้นทาง

ชองการรถไฟฯ  
Mandatory 

Railway_Name ขื่อเส้นทางรถไฟ Text   Mandatory 
Length ความยาวแนวศูนย์กลางทางรถไฟ Integer   Optional  
Railway_Type รหัสประเภททางรถไฟ Byte Railway_Type.LUT Mandatory 
Railway_Size รหัสขนาดทาง Byte Railway_Size.LUT Mandatory 
No_Tracks จ านวนทางรถไฟ Integer   
Railway_Owner รหัสหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ Byte Railway_Owner.LUT Mandatory 
validFrom วันท่ีเริ่มต้นท่ีข้อมลูนี้เป็นจริง Date   Optional  
validTo วันท่ีสิ้นสุดที่ข้อมลูนี้เป็นจริง Date   Optional  
 

ตารางท่ี 5-19 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ Railway_Type.LUT 
Railway_CL_Type ประเภททางรถไฟ 

1 รถไฟ 
2 ทางรถไฟท่ีใช้ส าหรับรถไฟฟ้า 

 
ตารางท่ี 5-20 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ Railway_Size (Railway_Size.LUT) 

Railway_Size ขนาดทาง 
1 ขนาด 1 เมตร 
2 ขนาด 1.435 เมตร 

 
ตารางท่ี 5-21 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ Railway_Owner (Railway_Owner.LUT) 

Railway_Owner หน่วยงานเจ้าของ 
1 การรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) 
2 กรุงเทพมหานคร (BMA) 
3 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) 
4 อื่น ๆ (Other) 

 
ตารางที่ 5-22 ข้อมูลลักษณะประจ าของ จุดต าแหน่งสถานที่คมนาคม (TRANS_FAC_PNT) 

Field Name Definition Data 
Type 

Domain (Value) Obligation/ 
Condition 

Trans_Fac_PNT_ID รหัสประจ าสถานท่ีคมนาคม Text   Mandatory 
TFac_PNT_Type ประเภทสถานท่ีอาคารคมนาคม Byte TFac_PNT_Type.LUT Mandatory 
Owner_Org ช่ือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ Byte Owner_Org.LUT Mandatory 
TFac_PT_Name_T ช่ือสถานท่ีอาคารคมนาคม (ไทย)  Text   Optional   
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TFac_PT_Name_E ช่ือสถานท่ีอาคารคมนาคม (อังกฤษ)  Text   Optional   
 

ตารางท่ี 5-23 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ TFac_PNT_Type (TFac_PNT_Type.LUT) 
TFac_PNT_Type ประเภทสถานทีค่มนาคม 

11 หลักกิโลเมตร ถนน 
12 ลาน/อาคารจอดแล้วจร 
13 อาคารจอดรถศูนย์แสดงสินค้า 
14 สถานขีนส่งผูโ้ดยสาร 
15 อาคารเก็บค่าผ่านทาง 
16 อาคารควบคุมการจราจร 
17 สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง 
21 หลักกิโลเมตร รถไฟ 
22 เครื่องกั้น (จุดตัดทางรถไฟ) 
23 สถานีรถไฟ /ไฟฟ้า 
24 ชานชลา 
31 ท่าเทียบเรือโดยสาร 
32 ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า 
41 สนามบิน 
42 ลานจอดเฮลิคอปเตอร ์

 
ตารางท่ี 5-24 ข้อมูลลักษณะประจ าของ เส้นทางเดินเรือ (WATERWAY) 

Field Name Definition Data Type Domain (Value) Obligation/ 
Condition 

Unique_ID หมายเลขประจ าตัวของรูปลักษณ์ ที่ไม่ซ้ ากัน Integer   Mandatory 
Fnode หมายเลขประจ าโหนดเริม่ต้น Integer   Mandatory 
Tnode หมายเลขประจ าโหนดปลายทาง Integer   Mandatory 
Waterway_ID รหัสประจ าเส้นทางเดินเรือ/แนวรอ่งน้ า Text   Mandatory 
Length ความยาวแนวร่องน้ า Float    Mandatory 
Waterway_Type ประเภทแนวร่องน้ า เพื่อการสญัจรทางน้ า ทั้ง

ในทะเล ชายฝั่ง หรือ ในแผ่นดิน 
Byte Waterway_Type.LUT Mandatory 

validFrom วันท่ีเริ่มต้นท่ีข้อมลูนี้เป็นจริง Date    Optional 
validTo วันท่ีสิ้นสุดที่ข้อมลูนี้เป็นจริง Date    Optional 
 

ตารางท่ี 5-25 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ Waterway_Type (Waterway_Type.LUT) 
Waterway_Type ประเภทเส้นทางเดินเรือ/แนวร่องน้ า 

1 ทางเดินเรือน้ าลึก 
2 ทางเดินเรือเล็ก 
3 ทางเดินเรือข้ามฟาก 
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ตารางที่ 5-26 ข้อมูลลักษณะประจ าของอาณัติสัญญาณ (SIGNAL_PNT) 
Field Name Definition Data 

Type 
Domain (Value) Obligation/ 

Condition 
Signal_PNT_ID รหัสประจ าต าแหน่งของอาณัตสิัญญาณ

การจราจร 
Text   Mandatory 

Signal_Type ประเภทต าแหน่งของอาณัตสิัญญาณการจราจร 
ซึ่งจะหมายรวมถึงป้าย และเครื่องหมายที่มี
ความส าคญักับการควบคุม เตือน หรือแนะน า
การสญัจรทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 

Byte Signal_Type.LUT Mandatory 

Signal_Name_T ช่ือจุดอาณัตสิัญญาณ (ไทย) Text    Optional 
Signal_Name_E ช่ือจุดอาณัตสิัญญาณ (อังกฤษ) Text    Optional 
 

ตารางท่ี 5-27 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ SignaL_Type (SignaL_Type.LUT) 
Signal_Type ประเภทของอาณัติสัญญาณการจราจร 

1 ป้ายสัญญาณ 
2 ป้ายบังคับ 
3 ป้ายบอกทาง 
4 ป้ายซอย 
5 ไฟจราจร 
6 ทุ่นลอย 

 
ตารางท่ี 5-28 ข้อมูลลักษณะประจ าของ พ้ืนทีส่ถานที่คมนาคม (TRANS_FAC_AREA) 

Field Name Definition Data 
Type 

Domain (Value) Obligation/ 
Condition 

Trans_Fac_Area_ID รหัสประจ าพื้นทีส่ถานท่ีคมนาคม Text   Mandatory 
TFac_Area_Type ประเภทของการใช้พื้นทีฯ่ Byte TFac_Area_Type.LUT Mandatory 
Owner_Org ช่ือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ Byte Owner_Org.LUT Mandatory 
TFac_A_Name_T ช่ือพ้ืนทีส่ถานที่คมนาคม (ไทย) Text  Optional  
TFac_A_Name_E ช่ือพ้ืนทีส่ถานที่คมนาคม (อังกฤษ) Text  Optional  

 
ตารางท่ี 5-29 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ TFac_Area_Type (TFac_Area_Type.LUT) 
TFac_Area_Type ประเภทของการใช้พ้ืนที่คมนาคม 

11 พื้นที่อ านวยความสะดวก 
12 พื้นที่ด่านเก็บค่าโดยสาร 
13 บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
14 บริเวณสถานีขนถ่ายสินค้า 
15 พื้นที่ลานจอดรถ 
21 บริเวณสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า 
22 บริเวณโรงซ่อมบ ารุง 
31 บริเวณท่าเทียบเรือ 
41 บริเวณสนามบิน 
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5.5 Feature Catalogue ของรายการข้อมูลในชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 

รายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม  สามารถถูกอธิบายในลักษณะของ 
Feature Catalogue ตามมาตรฐาน ISO19110 ได้ดังนี ้
 
Name: ฐานข้อมูลคมนาคม 
Scope: แผนที่ฐาน 
Field of application:  
Version Number: 4.0 
Version Date: 30 พฤษภาคม 2556 
Definition source: มาตรฐาน FGDS 
Definition Type:  
Producer: ภาควิชาวิศวกรรมส ารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Functional Language: XML 
 
Feature Type 
Name: Trans_Line_Class  (Abstract feature) 
Definition: เส้นทางคมนาคม 
Code: 02000 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: Unique_ID, Fnode, Tnode, Length, validFrom, validTo 
Feature Association Names: PassThrough (with TransNode) 
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: Unique_ID 
Definition: รหัสประจ ารูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์เส้นทางคมนาคม 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain: ส่วนใหญ่เป็นการก าหนดอตัโนมตัโิดยระบบ 
Feature Attribute 
Name: Fnode 
Definition: หมายเลขประจ าโหนดเริม่ต้น 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: Tnode 
Definition: หมายเลขประจ าโหนดปลายทาง 
Code:   
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Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: Length 
Definition: ความยาวแนวเส้นทางคมนาคม (ค านวณโดยซอฟต์แวร์) 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: validFrom 
Definition: วันท่ีเริ่มต้นท่ีข้อมลูนี้เป็นจริง 
Code:   
Value Data Type: Date 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: validTo 
Definition: วันท่ีสิ้นสุดที่ข้อมลูนี้เป็นจริง 
Code:   
Value Data Type: Date 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
 
Feature Type 
Name: ROAD_CL 
Definition: เส้นกลางถนน (Line) 
Code: 02001 
Aliases: แนวศูนย์กลางสายทาง 
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: Road_CL_ID, Unique_ID, Fnode, Tnode, Road_Name, No_Lane, 

Road_SF_Type, Road_Direction, Length, Owner_Org, Road_Class, 
validFrom, validTo 

Feature Association Names: PassThrough (with TransNode) 
Subtype Of: Trans_Line_Class   
Feature Attribute 
Name: Road_CL_ID 
Definition: รหัสประจ าเส้นกลางถนน 
Code:   
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Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain: ตามระบบของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
Feature Attribute 
Name: Road_Name 
Definition: ช่ือถนน 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: No_Lane 
Definition: จ านวนช่องทางการจราจร 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: Road_SF_Type 
Definition: รหัสประเภทผิวทาง 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 “enumerated”  
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
คอนกรีต  1 คอนกรีต (Concrete) 
ลาดยาง  2 ลาดยาง (Asphalt) 
ลูกรัง  3 ลูกรัง (Laterite) 
อื่นๆ 4 อื่นๆ เช่น ดิน 

Feature Attribute 
Name: Road_Direction 
Definition: ทิศทางการเดินรถ 
Code:   
Value Data Type: Byte 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 “enumerated”  
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
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One way 1 เดินรถทางเดยีว (One way) 
Two ways 2 เดินรถทั้งสองทิศทาง (Two ways) 

Feature Attribute 
Name: Owner_Org 
Definition: รหัสหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
Code:   
Value Data Type: Byte 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 “enumerated”  
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
DOH 1 กรมทางหลวง (DOH) 
DRR 2 กรมทางหลวงชนบท (DRR) 
EXAT 3 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) 
SRT 4 การรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) 
LAO 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LAO) 
Other 6 อื่น ๆ (Other) 

Feature Attribute 
Name: Road_Class 
Definition: ประเภทการใช้งาน 
Code:  
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
ทางพิเศษ  1 ถนนท่ีมีการเก็บค่าผ่านทาง 
ทางหลวงสายเอเชีย 2 ถนนท่ีเชื่อมต่อระหว่างภมูิภาค 
ทางหลวงแผ่นดิน 3 ถนนท่ีอยู่ในการดูแลของกรมทางหลวง 
ทางหลวงชนบท 4 ถนนท่ีอยู่ในการดูแลของกรมทางหลวงชนบท 
ทางหลวงท้องถิ่น 5 ถนนท่ีอยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทางหลวงสัมปทาน 6 ถนนท่ีอยู่ในขอบเขตงานสัมปทาน 
อื่น ๆ 7 ถนนประเภทอื่น ๆ 

Feature Association  
Name: Pass Through 
Inverse Relationship: Is Node Of 
Definition: เส้นกลางถนนผ่านจุด Trans_Node 
Code:  
Feature Types Included: Trans_Node 
Order Indicator: 0 (“not ordered”) 
Cardinality: 1  
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Feature Type 
Name: RAILWAY_CL 
Definition: แนวศูนย์กลางทางรถไฟ (Line) 
Code: 02008 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names:  Railway_CL_ID, Unique_ID, Fnode, Tnode, Railway_Name, Length, 

Railway_Type, Railway_Size, Railway_Owner, validFrom, validTo 
Feature Association Names:  
Subtype Of: Trans_Line_Class   
Feature Attribute 
Name: Railway_CL_ID 
Definition: รหัสประจ าแนวศูนย์กลางทางรถไฟ 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain: ตามระบบของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
Feature Attribute 
Name: Railway_Name 
Definition: ช่ือเส้นทางรถไฟ 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: Railway_Type  
Definition: รหัสประเภทรางรถไฟ 
Code:  
Value Data Type: Byte 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
รถไฟ 1 ทางรถไฟ 
รถไฟฟ้า 2 ทางรถไฟท่ีใช้ส าหรับรถไฟฟ้า 

Feature Attribute 
Name: Railway_Size  
Definition: รหัสขนาดราง 
Code:  
Value Data Type: Byte 
Value Measurement Unit:  
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Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
1 m. 1 ขนาด 1 เมตร 
1.435 m. 2 ขนาด 1.435 เมตร 

Feature Attribute 
Name: No_Track 
Definition: จ านวนทางรถไฟ 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: Railway_Owner  
Definition: รหัสหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
Code:  
Value Data Type: Byte 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
SRT 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย (SRT) 
BMA 2 กรุงเทพมหานคร (BMA) 
MRTA 3 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) 
Other 4 อื่น ๆ (Other) 

 
Feature Type 
Name: WATERWAY 
Definition: เส้นทางเดินเรือ เพื่อการสัญจรทางน้ า ทั้งในทะเล ชายฝั่ง หรือ ในแผ่นดิน (Line) 
Code: 02010 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names:  Waterway_ID, Unique_ID, Fnode, Tnode, Length, Waterway_Type, 

validFrom, validTo 
Feature Association Names:  
Subtype Of: Trans_Line_Class   
Feature Attribute 
Name: Waterway _ID 
Definition: รหัสประจ าเส้นทางเดินเรือ/แนวรอ่งน้ า 
Code:   
Value Data Type: Text 
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Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain: ตามระบบของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
Feature Attribute 
Name: Waterway_Type 
Definition: รหัสประเภทเส้นทางเดินเรือ  
Code:  
Value Data Type: Byte 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
ทางเดินเรือน้ าลึก 1 ทางเดินเรือเดินสมุทร เรือโดยสารข้ามประเทศ 
ทางเดินเรือเล็ก 2 ทางเดินเรือเล็ก เช่น เรือส ารวจ เรอืใบ เรือโดยสาร 
ทางเดินเรือข้ามฟาก 3 ทางเดินเรือเพื่อรับ ส่งผู้โดยสาร และสิ่งของ ข้ามฟาก 

 
Feature Type 
Name: TRANS_NODE 
Definition: ข้อมูลจุดที่ใช้เป็นตัวแทนแสดงต าแหน่งการเช่ือมต่อกันของกระแสการจราจร โดย

จุดคมนาคมนี้จะก าหนดเง่ือนไขตา่งๆในการสญัจร แสดงจุดตัดต่างๆ หรือแยก 
(Point) 

Code: 02002 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: Trans_Node_ID, Unique_ID, TR_Node_X, TR_Node_Y, Link_Type, 

Owner_Org, TR_Node_Name, validFrom, validTo 
Feature Association Names:  
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: Trans_Node _ID 
Definition: รหัสประจ าจดุเช่ือมต่อคมนาคม 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: TR_Node_X 
Definition: ค่าพิกัด X ของจุดเช่ือมต่อคมนาคม 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
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Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: TR_Node_Y 
Definition: ค่าพิกัด Y ของจุดเช่ือมต่อคมนาคม 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: Link_Type 
Definition: ประเภทของการเช่ือมต่อ 
Code:  
Value Data Type: Byte 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
ROAD-ROAD 110 จุดเช่ือม ถนนกับถนน 
TRAIN-TRAIN 220 จุดเช่ือม รถไฟกับรถไฟ  
WATER-WATER 330 จุดเช่ือม ทางเดินเรือกับทางเดินเรอื 
ROAD-NETCON 109 จุดเช่ือม ถนนกับรายการเช่ือมต่อโครงข่าย (Network Connection) 
TRAIN-NETCON 209 จุดเช่ือม ทางรถไฟกับรายการเชื่อมต่อโครงข่าย (Network Connection) 
WATER-NETCON 309 จุดเช่ือม ทางเดินเรือกับรายการเช่ือมต่อโครงข่าย (Network Connection) 
AIR-NETCON 409 จุดเช่ือม สนามบินกับรายการเชื่อมต่อโครงข่าย (Network Connection) 

Feature Attribute 
Name: Owner_Org 
Definition: รหัสหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
Code:   
Value Data Type: Byte 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 “enumerated”  
Value Domain:  

Feature Attribute Value:  (ดูข้างต้น) 
Feature Type 
Name: ROAD_EDGE 
Definition: ขอบผิวจราจร (Line) 
Code: 02003 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: Road_Edge_ID, Road_CL_ID, Road_Name, Road_Edge_Type, Owner_Org 
Feature Association Names:  
Subtype Of:  
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Feature Attribute 
Name: Road_Edge_ID 
Definition: รหัสหมายเลขประจ าเส้นขอบถนน 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: RoadEdge_Type 
Definition: ขอบผิวจราจรด้าน ซ้าย-ขวา 
Code:  
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
Left Edge 1 ขอบถนนด้านซ้ายของทิศจราจร 
Right Edge 2 ขอบถนนด้านขวาของทิศจราจร 
 
Feature Type 
Name: BRIDGE_PNT 
Definition: สะพาน โครงสร้างตา่งระดบัท่ีสร้างขึ้นเพื่อการจราจรทางบกของยานพาหนะ หรือ 

โครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อข้ามผ่านเหนือทางน้ า , ทางรถไฟ หรือ สิง่กีดขวางอื่น ๆ
(Line) 

Code: 02004 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: Bridge_PNT_ID, Bridge_Type, Bridge_Name_T, Bridge_Name_E, 

Owner_Org 
Feature Association Names:  
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: Bridge_PNT_ID 
Definition: รหัสหมายเลขประจ าจดุสะพาน 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: Bridge_Type 
Definition: รหัสประเภทของสะพาน  
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Code:  
Value Data Type: Byte 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
สะพานข้ามแม่น้ า 
สะพานต่างระดับ 
สะพานแยกตา่งระดบั 
สะพานข้ามทาง 
สะพานรถไฟ 
สะพานลอย 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

โครงสร้างสะพานท่ียกระดับข้ามแม่น้ า 
โครงสร้างสะพานยกระดับและขนานกับสายทางระดับพ้ืน 
โครงสร้างสะพานของทางแยกต่างระดับ 
โครงสร้างสะพานท่ียกระดับเพื่อข้ามทาง แยก หรือทางรถไฟ 
โครงสร้างสะพานส าหรับรถไฟ เพื่อข้ามสิ่งกีดขวาง 
โครงสร้างสะพานส าหรับคนสญัจรข้ามสิ่งกีดขวาง 

Feature Attribute 
Name: Bridge_Name_T 
Definition: ช่ือสะพาน (ภาษาไทย) 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: Bridge_Name_E 
Definition: ช่ือสะพาน (ภาษาอังกฤษ) 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
 
Feature Type 
Name: TUNNEL_PNT 
Definition: ทางระดับผิวดิน ใต้ดิน ใต้น้ า ซึ่งเป็นทางที่ขุดลงไปใต้ดิน, ในภูเขา หรือใต้น้ า ส าหรับ

การสญัจรทางบกของยานพาหนะ (Point) 
Code: 02005 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: Tunnel_PNT_ID, Tunnel_Type, Tunnel_Name_T, Tunnel_Name_E 
Feature Association Names:  
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: Tunnel_PNT_ID 
Definition: รหัสหมายเลขประจ าจดุสะพาน 
Code:   
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Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: Tunnel_Type  
Definition: รหัสประเภทอุโมงค์/ทางลอด 
Code:  
Value Data Type: Byte  
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
อุโมงค์รถยนต ์ 1 อุโมงค์ท่ีรถยนต์ใช้งาน 
อุโมงค์รถไฟ 2 อุโมงค์ท่ีรถไฟใช้งาน 
ทางลอดรถยนต ์ 3 ทางลอดที่รถยนต์ใช้งาน 
ทางลอดรถไฟ 4 ทางลอดที่รถไฟใช้งาน 
ทางลอดคน 
ทางลอดสัตว ์

5 
6 

ทางลอดส าหรับคนสญัจรข้าม 
ทางลอดส าหรับสตัว์ข้าม 

Feature Attribute 
Name: Tunnel_Name_T 
Definition: ช่ืออุโมงค์/ทางลอด (ภาษาไทย) 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: Tunnel_Name_E 
Definition: ช่ืออุโมงค์/ทางลอด (ภาษาอังกฤษ) 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
 
Feature Type 
Name: UTURN_PNT 
Definition: จุดกลับรถ (Point) 
Code: 02006 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: Uturn_PNT_ID, Uturn_Type, Uturn_Name_T, Uturn_Name_E 
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Feature Association Names:  
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: Uturn_PNT_ID 
Definition: รหัสหมายเลขประจ าจดุกลับรถ 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: Uturn_Type 
Definition: รหัสประเภทจุดกลับรถ 
Code:  
Value Data Type: Byte  
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
จุดกลับรถบนถนน 
จุดกลับรถใต้สะพาน 
จุดกลับรถเกือกม้า 

1 
2 
3 

จุดกลับรถบริเวณเกาะกลางถนน 
จุดกลับรถใต้สะพาน 
จุดกลับรถบนสะพานกลับรถเกือกม้า 

Feature Attribute 
Name: Uturn_Name 
Definition: ช่ือจุดกลับรถ 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
 
Feature Type 
Name: JUNCTION_PNT 
Definition: ทางแยก/จุดตดั (POINT) 
Code: 02007 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names:  Junction_PNT_ID, Junction_Type, Junction_Name_T, 

Junction_Name_E 
Feature Association Names:  
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: Junction_PNT_ID 



มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (FGDS) ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม 3-33 

Draft 4.1 – 4 ก.ค. 2556 โครงการศึกษาจดัท าร่างมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS 

Definition: รหัสหมายเลขประจ าทางแยก/จุดตัด 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: Junction_Type  
Definition: รหัสประเภททางแยก/จดุตัด 
Code:  
Value Data Type: Byte  
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
ROAD-ROAD 1 ทางแยก/จุดตดั ระหวา่งถนน กับ ถนน 
ROAD-TRAIN 2 ทางแยก/จุดตดั ระหวา่งถนน กับ ทางรถไฟ 

Feature Attribute 
Name: Junction_Name_T 
Definition: ช่ือทางแยก/จุดตัด (ภาษาไทย) 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: Junction_Name_E 
Definition: ช่ือทางแยก/จุดตัด (ภาษาอังกฤษ) 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
 
Feature Type 
Name: TRANS_FAC_PNT 
Definition: จุดสถานท่ีคมนาคม  สิ่งปลูกสรา้ง อาคาร สถานท่ี ท่ีเชื่อมโยงกับเสน้ทางคมนาคม 

(Point) 
Code: 02009 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names:  Trans_Fac_PNT_ID, TFac_PNT_Type, TFac_PT_Name_T, 

TFac_PT_Name_E 
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Feature Association Names:  
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: Trans_Fac_PNT_ID 
Definition: รหัสหมายเลขประจ าจดุสถานท่ีคมนาคม   
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: TFac_PNT_Type  
Definition: รหัสประเภทจุดสถานท่ีคมนาคม 
Code:  
Value Data Type: Byte  
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
หลักกิโลเมตร ถนน 
ลาน/อาคารจอดแล้วจร 
อาคารจอดรถศูนย์แสดงสินค้า 
สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร 
อาคารเก็บค่าผ่านทาง 
อาคารควบคุมการจราจร 
สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง 
หลักกิโลเมตร รถไฟ 
เครื่องกั้น 
สถานีรถไฟ /ไฟฟ้า 
ชานชลา 
ท่าเทียบเรือโดยสาร 
ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า 
สนามบิน 
ลานจอดเฮลิคอปเตอร ์

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
31 
32 
41 
42 
 

หลักคอนกรีตระยะทาง 
ลาน/อาคารจอดแล้วจร 
อาคารจอดรถบริเวณศูนย์แสดงสนิค้า 
อาคารส าหรับจอดรถเพื่อเดินทางต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 
อาคารเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
ศูนย์ควบคุมการการสัญจรของยวดยาน 
สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง 
หลักกิโลเมตร รถไฟ 
เครื่องกั้น 
สถานีขนส่งผูโ้ดยสารและสินค้า รถไฟ /ไฟฟ้า 
จุดขึ้น-ลงระบบขนส่งสาธารณะ 
ท่าเทียบเรือโดยสาร 
ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า 
สนามบิน 
ลานจอดเฮลิคอปเตอร ์

Feature Attribute 
Name: TFAC_PT_Name_T 
Definition: ช่ือจุดสถานท่ีคมนาคม (ภาษาไทย) 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  



มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (FGDS) ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม 3-35 

Draft 4.1 – 4 ก.ค. 2556 โครงการศึกษาจดัท าร่างมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS 

Feature Attribute 
Name: TFAC_PT _Name_E 
Definition: ช่ือจุดสถานท่ีคมนาคม (ภาษาอังกฤษ) 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
 
Feature Type 
Name: SIGNAL_PNT 
Definition: ต าแหน่งของอาณัติสญัญาณการจราจร ซึ่งจะหมายรวมถึงป้าย และเครื่องหมายที่มี

ความส าคญักับการควบคุม เตือน หรือแนะน าการสัญจรทั้งทางบก ทางน้ า และทาง
อากาศ (Point) 

Code: 02011 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names:  Signal_PNT_ID, Signal_Type, Signal_Name_T, Signal_Name_E 
Feature Association Names:  
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: Signal_PNT_ID 
Definition: รหัสหมายเลขประจ าจดุอาณตัิสญัญาณการจราจร 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: Signal_Type  
Definition: รหัสประเภทของอาณัตสิัญญาณการจราจร  
Code:  
Value Data Type: Byte  
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
ป้ายสัญญาณ 1 ป้ายแสดงสัญญาณจราจร 
ป้ายบังคับ 2 ป้ายแสดงเครื่องหมายบังคับจราจร 
ป้ายบอกทาง 3 ป้ายแสดงข้อความแนะน าเส้นทาง 
ป้ายซอย 
ไฟจราจร 
ทุ่นลอย 

4 
5 
6 

ป้ายบอกช่ือซอย 
สัญญาณไฟควบคุมการจราจร 
ทุ่นลอยในน้ าเพื่อระบุแนวร่องน้ า 
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Feature Attribute 
Name: Signal_Name_T 
Definition: ช่ือจุดอาณัตสิัญญาณการจราจร (ภาษาไทย) 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: Signal_Name_E 
Definition: ช่ือจุดอาณัตสิัญญาณการจราจร (ภาษาอังกฤษ) 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
 
Feature Type 
Name: TRANS_FAC_AREA 
Definition: พื้นที่ให้บริการด้านการอ านวยความสะดวก เช่น Service Area, Railway Yard, 

Railway Station (Polygon) 
Code: 02012 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names:  Trans_Fac_Area_ID, Unique_ID, TFac_Area_Type, Owner_Org, 

TFac_A_Name_T, TFac_A_Name_E, validFrom, validTo 
Feature Association Names:  
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: Trans_Fac_Area_ID 
Definition: รหัสหมายเลขประจ าพื้นทีส่ถานท่ีคมนาคม   
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: Trans_Area_Type  
Definition: รหัสประเภทพื้นทีส่ถานท่ีคมนาคม  
Code:  
Value Data Type: Byte  
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:  
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Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
พื้นที่อ านวยความสะดวก 
พื้นที่ด่านเก็บค่าโดยสาร 
บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
บริเวณสถานีขนถ่ายสินค้า 
พื้นที่ลานจอดรถ 
บริเวณสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า 
บริเวณโรงซ่อมบ ารุง 
บริเวณท่าเทียบเรือ 
บริเวณสนามบิน 

11 
12 
13 
14 
15 
21 
22 
31 
41 

พื้นที่อ านวยความสะดวก 
พื้นที่ด่านเก็บค่าโดยสาร 
บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
บริเวณสถานีขนถ่ายสินค้า 
พื้นที่ลานจอดรถ 
บริเวณสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า 
บริเวณโรงซ่อมบ ารุง 
บริเวณท่าเทียบเรือ 
บริเวณสนามบิน 

Feature Attribute 
Name: TFAC_A_Name_T 
Definition: ช่ือพื้นทีส่ถานท่ีคมนาคม (ภาษาไทย) 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: TFAC_A_Name_E 
Definition: ช่ือพื้นทีส่ถานท่ีคมนาคม (ภาษาอังกฤษ) 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 “not enumerated”  
Value Domain:  
 
 
6. ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference system)  

 
ระบบอ้างอิงเชิงพ้ืนที่ (spatial reference system) ของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทย

นั้น ให้ใช้เป็น ระบบพิกัดอ้างอิง (coordinate reference system) โดยระบบพิกัดอ้างอิงแต่ละระบบจะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ  

- พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) ซ่ึงเป็นพ้ืนผิวอ้างอิงที่ใช้ในการค านวณงานรังวัด  
- รูปแบบระบบพิกัด ซึ่งเป็นรายละเอียดของระบบการฉายแผนที่ (map projection) ที่ใช้ ระบบ

แกนอ้างอิงค่าพิกัด และรายละเอียดนิยามค่าพิกัด   
การเลือกใช้ระบบพิกัดอ้างอิงจึงขึ้นกับพ้ืนหลักฐานฯ และรูปแบบของค่าพิกัด และระบบพิกัดอ้างอิง

ส าหรับชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทยทุกชั้นข้อมูล รวมถึงชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคมนี้ 
สามารถเลือกก าหนดขึ้นจากพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี และรูปแบบระบบพิกัด ดังต่อไปนี้ 
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6.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum) 

พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) หรือพ้ืนหลักฐานแผนที่ ที่ใช้อ้างอิงส าหรับชุดข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ประเทศไทย ก าหนดให้เลือกใช้ได้  2 พ้ืนหลักฐาน คือ WGS 84 และ พ้ืนหลักฐาน
อินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) 

1) WGS 84 เป็นพ้ืนหลักฐานสากลที่จัดท าขึ้นโดย Defense Mapping Agency (DMA) หรือปัจจุบันคือ  
National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เป็นพ้ืนหลักฐาน
ของดาวเทียมระบบ GPS  เป็นพื้นหลักฐานรูปทรงรีซ่ึงมีค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 

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

2) พ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) เป็นพ้ืนหลักฐานท้องถิ่นของประเทศไทย ที่จัดท าโดย
การท างานรังวัดภาคพ้ืนดินด้วยวิธีข่ายสามเหลี่ยมและงานวงรอบ  เป็นพ้ืนหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมี
ค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 

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

 
และการแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ให้ใช้สมการ

ต่อไปนี้  
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โดยทีค่่าพิกัดฉาก (x, y, z) เป็นค่าพิกัดในรูปแบบระบบพิกัดฉากยึดติดโลก อธิบายไว้ในหัวข้อต่อไป 
อนึ่ง สมการแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ข้างต้น 

ก าหนดให้ส าหรับใช้ในการแปลงค่าพิกัดที่ยังมิได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานด้วยวิธีการหรือสมการอ่ืนมาแล้ว
เท่านั้น หากค่าพิกัดได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานมาด้วยวิธีการหรือสมการแบบอ่ืนมา ก็จะต้องท าการแปลง
กลับไปท่ีพ้ืนหลักฐานตั้งต้นด้วยวิธีการหรือสมการแบบเดิมก่อน 

6.2 รปูแบบระบบพิกัด 

รูปแบบระบบพิกัดท่ีใช้อ้างอิงในการบอกต าแหน่งพิกัดของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ให้เลือกใช้ได้ 3 รูปแบบ คือ พิกัดฉากยึดติดโลก (earth-fixed coordinates) พิกัดทางยีออเดซีหรือระบบพิกัด
รูปทรงรี (geodetic or ellipsoidal coordinates) และพิกัดแผนที่ UTM (UTM map coordinates)  

1) ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก เป็นกรอบของแกนพิกัดฉาก ที่ผูกติดอยู่กับพ้ืนผิวโลก แกนพิกัดของ
ระบบยึดติดโลกจึงหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมเท่ากับอัตราการหมุนรอบตัวเองของโลก   ระบบพิกัด
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ฉากยึดติดโลกบอกค่าพิกัดเป็น (x, y, z) มีนิยามดังนี้ คือ จุดก าเนิดของระบบอยู่ที่จุดมวลสาร
ของโลก แกน z อยู่ในแนวแกนหมุนเฉลี่ยโลก โดยผ่านจุด CIO ( Conventional International 
Origin ) ระนาบศูนย์สูตร xy ตั้งฉากกับแกน  z  โดยมีแกน x อยู่ในแนวเมอริเดียนกรีนิช  ส่วน
แกน y ตั้งฉากกับแกน x และแกน z ท าให้เกิดเป็นระบบพิกัดมือขวา 

2) ระบบพิกัดทางยีออเดซี บอกค่าพิกัดเป็น (, , h) ระบบนี้ใช้รูปทรงรีที่เป็นตัวแทนสัณฐานของ
โลกและเป็นพ้ืนผิวอ้างอิงในการค านวณ ดังนั้นรูปทรงรีนี้คือส่วนหนึ่งของพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี
ในข้อ 6.1 ข้างบนนั่นเอง มุมที่เส้นตั้งฉากกับพ้ืนผิวรูปทรงรีที่จุดใด ๆ P กระท ากับระนาบศูนย์สูตร
คือค่าละติจูด  ของจุด P   มุมระหว่างระนาบเมอริเดียนที่ผ่าน P กับระนาบเมอริเดียนกรีนิช คือ
ค่าลองจิจูด  ของจุด P   ส่วนระยะตามแนวเส้นตั้งฉากจากจุด P จนถึงพ้ืนผิวรูปทรงรี คือ ความ
สูงเหนือรูปทรงร ีh    

3) ระบบพิกัดแผนที่ UTM – UTM เป็นตัวย่อของ Universal Transverse Mercator เป็นวิธีการ
ฉายแผนที่ (map projection) บอกค่าพิกัดแผนที่เป็น (N, E) ค่า N คือระยะเหนือ (northing) 
และ ค่า E คือระยะตะวันออก (easting) ค่าทั้งสองคือพิกัดต าแหน่งทางราบค านวณมาจากค่า (, 
) ของค่าพิกัดทางยีออเดซี 

 
6.3 ความสูง  

ระบบอ้างอิงค่าความสูงของข้อมูลภูมิสารสนเทศมี 3 ระบบ คือ ค่าระดับ (elevation) ความสูงออร์โท
เมตริก (orthometric height) และความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้กับชุดข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทย ตามความเหมาะสม แต่ต้องอธิบายระบบอ้างอิงค่าความสูงที่ใช้
ไว้ในค าอธิบายข้อมูล (metadata) ของชุดข้อมูลนั้นให้ชัดเจน 

1) ค่าระดับ (elevation) เป็นความสูงที่ใช้อยู่โดยทั่วไปในงานรังวัด เป็นความสูงเหนือระดับทะเลปาน
กลาง (Mean Sea Level, MSL)  อาจใช้เป็นตัวแทนของความสูงเหนือยีออยด์ H หรือความสูงออร์
โทเมตริกได ้หากระดับทะเลปานกลางที่สร้างข้ึนมาเป็นตัวแทนของยีออยด์อย่างถูกต้อง  

2) ความสูงออร์โทเมตริก (orthometric height) เป็นความสูงวัดจากผิวยีออยด์ ณ จุดใด ๆ 
3) ความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) เป็นความสูงวัดจากผิวพ้ืนทรงรีที่ใช้เป็นหลักฐานทางยี

ออเดซี ณ จุดใด ๆ 
 
ในการค านวณค่าพิกัดที่ใช้รูปทรงรีเป็นพ้ืนผิวอ้างอิงได้ค่าพิกัดต าแหน่งทางราบเป็นละติจูดและลองจิจูด

ทางยีออเดซี (, ) และมีความสูงของจุดนั้นเป็นความสูงเหนือรูปทรงรี h  ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงออร์
โทเมตริกและความสูงเหนือทรงรี คือ     
 

        h = H + N 
 

ค่า N  ในสมการข้างบนเรียกว่า  ความสูงยีออยด์ (geoidal height)  ค่าความสูงยีออยด์นี้ค านวณได้
จากรูปจ าลองยีออยด์ เช่น EGM2008  

รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบพิกัดอ้างอิงข้างต้น มีอธิบายเพ่ิมเติมไว้ในเอกสารมาตรฐานข้อมูล 
FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
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7. ข้อก าหนดด้านคุณภาพข้อมูล (Data quality) 
 
ข้อก าหนดคุณภาพของข้อมูลต่าง ๆ ในชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคมนี้ ระบุความต้องการด้านคุณภาพ

ข้อมูล ตามหลักการที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO19113 Quality principles โดยก าหนดค่า
คุณภาพที่ตามตัวชี้วัดคุณภาพ (quality measures) ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO19138 Data quality 
measures  องค์ประกอบคุณภาพดังกล่าวประกอบด้วย 

- ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง (Positional accuracy) 
- ความครบถ้วน (Completeness) 
- ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า (Thematic accuracy) 
- ความสม่ าเสมอ/ความสอดคล้องทางตรรกะ (Logical consistency) 
- ความถูกต้องเชิงเวลา (Temporal accuracy) 

7.1 ข้อก าหนดความถูกต้องเชิงต าแหน่ง 

ข้อก าหนดความถูกต้องเชิงต าแหน่งของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ในชั้นข้อมูลเส้นทาง
คมนาคม จ าแนกเป็น 2 ลักษณะ คือข้อก าหนดฯ ส าหรับรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ที่มีนิยามทางต าแหน่งที่
ละเอียดชัดเจน กับข้อก าหนดฯ ส าหรับรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ที่นิยามทางต าแหน่งในแบบโดยประมาณ   

กรณีรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ที่มีนิยามทางต าแหน่งชัดเจนซึ่งประกอบด้วย ขอบถนน สะพาน ทางรถไฟ
และอาณัติสัญญาณนั้น จะสามารถหาจุดที่ระบุจ าแนกได้ (well defined points) เพ่ือใช้ในการประเมินค่า
คลาดเคลื่อนทางต าแหน่งเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลอ้างอิงได้  จึงก าหนดให้ใช้เกณฑ์ข้อก าหนดความถูกต้องทาง
ต าแหน่งตามเกณฑ์มาตรฐานแผนที่ โดยสามารถเลือกใช้การประเมินด้วยค่า AccuracyH (CE95) หรือค่า RMSEH 
ดังตารางที่ 6 และตารางท่ี 7 ต่อไปนี้  

 

ตารางท่ี 6 เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบด้วยค่า AccuracyH ของข้อมูล FGDS เส้นทางคมนาคม  
ที ่ รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ เกณฑ์ CE95 หรือ AccuracyH (95%) (เมตร) คลาส 1 
  1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000 1:250,000 

1 ROAD_CL ≤ 1.73 ≤ 4.33 ≤ 10.82 ≤ 21.64 N/A 
2 TRANS_NODE ≤ 1.73 ≤ 4.33 ≤ 10.82 N/A N/A 
3 ROAD_EDGE ≤ 1.73 N/A N/A N/A N/A 
4 BRIDGE_PNT ≤ 1.73 ≤ 4.33 ≤ 10.82 ≤ 21.64 N/A 
5 TUNNEL_PNT ≤ 1.73 ≤ 4.33 ≤ 10.82 ≤ 21.64 N/A 
6 UTURN_PNT ≤ 1.73 ≤ 4.33 ≤ 10.82 N/A N/A 
7 JUNCTION_PNT ≤ 1.73 ≤ 4.33 ≤ 10.82 N/A N/A 
8 RAILWAY_CL ≤ 1.73 ≤ 4.33 ≤ 10.82 ≤ 21.64 N/A 
9 TRANS_FAC_PNT ≤ 1.73 ≤ 4.33 ≤ 10.82 N/A N/A 
10 WATERWAY ≤ 1.73 ≤ 4.33 ≤ 10.82 N/A N/A 
11 SIGNAL_PNT ≤ 1.73 ≤ 4.33 ≤ 10.82 N/A N/A 
12 TRANS_FAC_AREA ≤ 1.73 ≤ 4.33 ≤ 10.82 N/A N/A 
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ตารางท่ี 7 เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบด้วยค่า RMSEH ของข้อมูล FGDS เสน้ทางคมนาคม 
ที ่ รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ เกณฑ์ RMSEH (ตาม ASPRS) (เมตร) คลาส 1 
  1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000 1:250,000 

1 ROAD_CL ≤ 1.0 ≤ 2.5 ≤ 6.25 ≤ 12.5 N/A 
2 TRANS_NODE ≤ 1.0 ≤ 2.5 ≤ 6.25 N/A N/A 
3 ROAD_EDGE ≤ 1.0 ≤ 2.5 ≤ 6.25 N/A N/A 
4 BRIDGE_PNT ≤ 1.0 ≤ 2.5 ≤ 6.25 ≤ 12.5 N/A 
5 TUNNEL_PNT ≤ 1.0 ≤ 2.5 ≤ 6.25 ≤ 12.5 N/A 
6 UTURN_PNT ≤ 1.0 ≤ 2.5 ≤ 6.25 N/A N/A 
7 JUNCTION_PNT ≤ 1.0 ≤ 2.5 ≤ 6.25 N/A N/A 
8 RAILWAY_CL ≤ 1.0 ≤ 2.5 ≤ 6.25 ≤ 12.5 N/A 
9 TRANS_FAC_PNT ≤ 1.0 ≤ 2.5 ≤ 6.25 N/A N/A 
10 WATERWAY ≤ 1.0 ≤ 2.5 ≤ 6.25 N/A N/A 
11 SIGNAL_PNT ≤ 1.0 ≤ 2.5 ≤ 6.25 N/A N/A 
12 TRANS_FAC_AREA ≤ 1.0 ≤ 2.5 ≤ 6.25 N/A N/A 

 
กรณีรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีนิยามทางต าแหน่งที่ละเอียดชัดเจนเพียงพอนั้น ไม่สามารถหาจุดที่

ระบุจ าแนกได้ (well defined points) เพ่ือใช้ในการประเมินค่าคลาดเคลื่อนทางต าแหน่งเปรียบเทียบกับชุด
ข้อมูลอ้างอิงได้  จึงไม่สามารถก าหนดค่าเกณฑ์ข้อก าหนดความถูกต้องทางต าแหน่งเป็นค่าคงที่ได้ จึงก าหนด
แนวทางของเกณฑ์ที่จะสามารถใช้ควบคุมความถูกต้องทางต าแหน่งของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวได้ดัง
ตารางที่ 8 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 8 แนวทางของเกณฑก์ารควบคุมความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มี
นิยามทางต าแหน่งที่ชัดเจน 

ที ่ รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ เกณฑ์การควบคุมความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบ 
1 เส้นกลางถนน (ROAD_CL) - ต าแหน่งข้อมูลแนวเส้นกลางถนนต้องอยู่ภายในพ้ืนที่แถบกว้าง 1/3 ของ

ระยะห่างระหว่างเส้นขอบถนน (ความกว้างของผิวถนน)  
2 จุดเชื่อมต่อคมนาคม 

(TRANS_NODE)  
- ต าแหน่งจุดคมนาคมต้องสอดคล้องกับต าแหน่งของจุดปลายของเส้น

กลางถนน และเส้นทางเดินเรือ 
3 อุโมงค์และทางลอด 

(TUNNEL_PNT) 
- ต าแหน่งจุดอุโมงค์และทางลอดต้องอยู่ประมาณกลางช่วงความยาว

อุโมงค์หรือทางลอด และต้องอยู่บนเส้นกลางถนนในกรณีเป็นข้อมูลถนน
เส้นเดี่ยว 

4 จุดกลับรถ (UTURN_PNT) - ต าแหน่งจุดกลับรถต้องอยู่ประมาณกึ่งกลางช่องทางส าหรับการกลับรถ 
และต้องอยู่บนเส้นกลางถนนในกรณีเป็นข้อมูลถนนเส้นเดี่ยว 

5 จุดทางแยก/จุดตัด 
(JUNCTION_PNT) 

- ต าแหน่งจุดทางแยก/จุดตัด ต้องอยู่ประมาณก่ึงกลางพ้ืนที่ทางแยก และ
ต้องอยู่ตรงกับจุดเชื่อมเส้นกลางถนนในกรณีเป็นข้อมูลถนนเส้นเดี่ยว 

6 จุดต าแหน่งสถานที่คมนาคม 
(TRANS_FAC_PNT) 

- ต าแหน่งสถานที่คมนาคมต้องอยู่ภายในและประมาณก่ึงกลางพ้ืนที่
อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นสถานที่คมนาคมนั้น 

7 เส้นทางเดินเรือ 
(WATERWAY) 

- เส้นทางเดินเรือต้องอยู่ภายในขอบเขตพ้ืนที่ผิวน้ า และอยู่ในแนว
โดยประมาณของเส้นร่องน้ า 
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7.2 ข้อก าหนดความครบถ้วนของข้อมูล 

7.2.1 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 
เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทาง

คมนาคม ก าหนดด้วยตัวชี้วัด 2 ตัวคือค่าเปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่เกินมา และค่าเปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่ขาดไป 
โดยจากการพิจารณาว่ารูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคมนี้มีระดับความส าคัญไม่
แตกต่างกัน จึงก าหนดให้ใช้เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลเท่ากันส าหรับทุกรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์  
ดังตารางที่ 9 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 9 เกณฑ์ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
ที ่ รายการรูปลักษณ์ข้อมูล เปอร์เซ็นต์ข้อมูล

ที่เกินมา 
เปอร์เซ็นต์ข้อมูล

ที่ขาดไป 
1 รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ทุกรายการ ≤ 1 % ≤ 5 % 

7.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ า 
เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าในข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทาง

คมนาคม ก าหนดตามระดับความส าคัญของข้อมูลลักษณะประจ านั้น ดังตารางที่ 10 ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 10 เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 

ที ่ รายการข้อมูลลักษณะประจ า จ านวนข้อมูลที่
ขาดไป 

เปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่
ขาดไป 

ROAD_CL 
1 Unique_Id 0 ≤ 1 % 
2 Road_CL _Id 0 ≤ 1 % 
3 Road_Name 0 ≤ 1 % 
4 No_Lane 0 ≤ 1 % 
5 Road_ SF_ Type N/A ≤ 10 % 
6 Road_Direction ≤ 5 ≤ 5 % 
7 Length ≤ 5 ≤ 5 % 
8 Owner_Org N/A ≤ 10 % 
9 Road_Class 0 ≤ 1 % 
TRANS_NODE 
9 Trans_Node_Id 0 ≤ 1 % 
11 Link_Type 0 ≤ 1 % 
12 Owner_Org N/A ≤ 10 % 
ROAD_EDGE 
13 Road_Edge_ID 0 ≤ 1 % 
14 Road_CL_ID N/A ≤ 3 % 
15 Road_Name N/A ≤ 10 % 
16 Road_Edge_Type N/A ≤ 10 % 
17 Owner_Org N/A ≤ 10 % 
BRIDGE_PNT 
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ตารางท่ี 10 เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
ที ่ รายการข้อมูลลักษณะประจ า จ านวนข้อมูลที่

ขาดไป 
เปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่

ขาดไป 
18 Bridge_PNT_Id 0 ≤ 1 % 
19 Bridge_Type 0 ≤ 1 % 
TUNNEL_PNT 
20 Tunnel_PNT_Id 0 ≤ 1 % 
21 Tunnel_Type 0 ≤ 1 % 
UTURN_PNT 
22 Uturn_PNT_Id 0 ≤ 1 % 
23 Uturn_Type 0 ≤ 1 % 
JUNCTION_PNT 
24 Junction_Id 0 ≤ 1 % 
25 Junction_Type 0 ≤ 1 % 
RAILWAY_CL 
26 Railway_CL_Id 0 ≤ 1 % 
27 Unique_Id 0 ≤ 1 % 
28 Railway_Name 0 ≤ 1 % 
29 Railway_Type N/A ≤ 5 % 
30 Railway_Size N/A ≤ 5 % 
31 Railway_Owner N/A ≤ 5 % 
TRANS_FAC_PNT 
32  Trans_Fac_PNT _ID 0 ≤ 1 % 
33  Tfac_PNT _Type 0 ≤ 1 % 
WATERWAY 
34 Waterway_ID 0 ≤ 1 % 
35 Unique_ID 0 ≤ 1 % 
36 Waterway_Type N/A ≤ 10 % 
SIGNAL_PNT 
37 Signal_Pnt_ID 0 ≤ 1 % 
38 Signal_Type N/A ≤ 10 % 
TRANS_FAC_AREA 
32  Trans_Fac_Area _ID 0 ≤ 1 % 
33  Tfac_Area _Type 0 ≤ 1 % 

 

7.3 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า (Attribute Data) 

ข้อมูลลักษณะประจ าในชั้นข้อมูลเขตเส้นทางคมนาคม มีทั้งที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (non-quantitative 
attribute) ข้อมูลที่ไม่เป็นเชิงปริมาณ (non-quantitative attribute) และข้อมูลที่ได้จากการจ าแนก 
(classified attribute) ดังนั้นเกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าในชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคมจึง
สามารถก าหนดตามระดับความส าคัญของข้อมูลลักษณะประจ า ดังตารางที่ 11 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 11 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าชั้นข้อมูล FGDS เส้นทางคมนาคม 
ที ่ รายการข้อมูลลักษณะประจ า rate of incorrect 

attribute values 
misclassification rate 

ROAD_CL 
1 Unique_Id N/A N/A 
2 Road_CL _Id ≤ 3 % N/A 
3 Road_Name ≤ 3 % N/A 
4 No_Lane ≤ 5 % N/A 
5 Road_ SF_ Type N/A ≤ 5 % 
6 Road_Direction ≤ 3 % N/A 
7 Length N/A N/A 
8 Owner_Org ≤ 3 % N/A 
9 Road_Class 0 ≤ 5 % 
TRANS_NODE 
9 Trans_Node_Id ≤ 3 % N/A 
11 Link_Type N/A ≤ 5 % 
12 Owner_Org ≤ 3 % N/A 
ROAD_EDGE 
13 Road_Edge_ID ≤ 3 % N/A 
14 Road_CL_ID ≤ 3 % N/A 
15 Road_Name ≤ 3 % N/A 
16 Road_Edge_Type N/A ≤ 5 % 
17 Owner_Org ≤ 3 % N/A 
BRIDGE_PNT 
18 Bridge_PNT_Id ≤ 3 % N/A 
19 Bridge_Type N/A ≤ 5 % 
TUNNEL_PNT 
20 Tunnel_PNT_Id ≤ 3 % N/A 
21 Tunnel_Type N/A ≤ 5 % 
UTURN_PNT 
22 Uturn_PNT_Id ≤ 3 % N/A 
23 Uturn_Type N/A ≤ 5 % 
JUNCTION_PNT 
24 Junction_Id ≤ 3 % N/A 
25 Junction_Type N/A ≤ 5 % 
RAILWAY_CL 
26 Railway_CL_Id ≤ 3 % N/A 
27 Unique_Id ≤ 3 % N/A 
28 Railway_Name ≤ 3 % N/A 
29 Railway_Type ≤ 3 % N/A 
30 Railway_Size ≤ 3 % N/A 
31 Railway_Owner ≤ 3 % N/A 
TRANS_FAC_PNT 
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Draft 4.1 – 4 ก.ค. 2556 โครงการศึกษาจดัท าร่างมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS 

ตารางท่ี 11 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าชั้นข้อมูล FGDS เส้นทางคมนาคม 
ที ่ รายการข้อมูลลักษณะประจ า rate of incorrect 

attribute values 
misclassification rate 

32  Trans_Fac_PNT _ID ≤ 3 % N/A 
33  Tfac_PNT _Type N/A ≤ 5 % 
WATERWAY 
34 Waterway_ID ≤ 3 % N/A 
35 Unique_ID N/A N/A 
36 Waterway_Type N/A ≤ 5 % 
SIGNAL_PNT 
37 Signal_Pnt_ID ≤ 3 % N/A 
38 Signal_Type N/A ≤ 5 % 
TRANS_FAC_AREA 
32  Trans_Fac_Area _ID ≤ 3 % N/A 
33  Tfac_Area _Type N/A ≤ 5 % 

7.4 ข้อก าหนดความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล 

ความสอดคล้องเชิงตรรกะของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม ก าหนดแยกตาม
ประเภทของตรรกะ ดังต่อไปนี้ 

7.4.1 ข้อก าหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล 
เกณฑ์ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 

ก าหนดไว้ดังตารางที่ 12 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 12 เกณฑ์ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
ที ่ รายการความสอดคล้องเชิงแนวคิด เกณฑ์ร้อยละของจ านวน

ข้อผิดพลาดที่ยอมให้ 
1 ข้อมูลเส้นทางคมนาคมในระดับเดียวกันและมีขอบเขตอยู่ติดกัน ต้องต่อกัน

สนิทพอดีไม่เหลื่อมซ้อนกันหรือมีช่องว่าง (number of invalid overlaps 
of surfaces) 

0% 

2 ต าแหน่งจุดอ้างอิงที่เป็นสถานที่เดียวกับอาคารใด ต้องอยู่ภายในรูปปิดของ
อาคารนั้น 

≤  5 

3 ข้อมูลเส้นทางคมนาคมที่เป็นโครงข่ายเดียวกัน ต้องเชื่อมโยงเป็นโครงข่าย
พอดีไม่ขาด หรือเกิน (number of missing connections due to 
undershoots / overshoots) 

≤  5 

4 ข้อมูลเส้นทางคมนาคมเส้นหนึ่งเส้นใด ต้องมีเส้นเดียวหรือไม่มีการซ้อนทับ
กันของเส้นหลายเส้น (number of invalid self-overlap errors) 

≤  5 

7.4.2 ข้อก าหนดความสอดคล้องกับค่าโดเมนของข้อมูล 
เกณฑ์ความสอดคล้องกับค่าโดเมน ของข้อมูลในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 

ก าหนดไว้ดังตารางที่ 13 ต่อไปนี้ 



3-46 มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (FGDS) ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม 

Draft 4.1 – 4 ก.ค. 2556 โครงการศึกษาจดัท าร่างมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS 

ตารางท่ี 13 เกณฑ์ความสอดคล้องกับค่าโดเมน ของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
 รายการข้อมูลลักษณะประจ า value domain 

non-conformance rate 
1 Road_ID, BRDG_ID, ……….-ID, …………-ID ≤  1% 
2 Type (Road), Type (BRDG), Type (………..), Type (………..) ≤  1% 

7.4.3 ข้อก าหนดความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูล 
เกณฑ์ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 

ก าหนดไว้ดังตารางที่ 14 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 14 เกณฑ์ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
 รายการความสอดคล้องทางโทโปโลยี มาก ปานกลาง น้อย 

1 rate of faulty point-curve connections ≤  1 % ≤  3 % ≤  5 % 
2 number of missing connection due to 

undershoots 
≤  5  ≤  10 ≤  20 

3 number of missing connection due to 
overshoots 

≤  5  ≤  10 ≤  20 

4 Number of invalid slivers ≤  5  ≤  10 ≤  20 
5 Number of invalid self-intersect errors (Loops) ≤  5  ≤  10 ≤  20 
6 Number of invalid self overlap errors 

(kickbacks) 
≤  5  ≤  10 ≤  20 

 

7.5 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลเชิงเวลา 

ไม่มีข้อก าหนดความถูกต้องเชิงเวลาส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
 
 

8. การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product delivery) 
 
ข้อก าหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล FGDS ในที่นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการ

ก าหนดรูปแบบวิธีการในการที่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับจ้าง จะท าการส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล 
FGDS ให้กับหน่วยงานผู้มอบหมาย หรือผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้จะไม่รวมถึงรูปแบบวิธีการเผยแพร่ข้อมูล FGDS ไปสู่
ผู้ใช้งานเนื่องจากจะมีความหลากหลายอย่างมาก 

ข้อก าหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลนี้จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือข้อก าหนดรูปแบบ (format) ของ
ข้อมูล และข้อก าหนดสื่อบันทึกข้อมูล 
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8.1 รูปแบบของข้อมูล (Data format) 

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคมตามมาตรฐานฉบับนี้ ก าหนดให้ส่งมอบเป็นข้อมูล
ดิจิทัลในรูปแบบของข้อมูล GIS แบบเวกเตอร์ (Vector File) และแบบราสเตอร์ (Raster File) โดยให้อยู่ใน
รูปแบบข้อมูลหนึ่งในรายการต่อไปนี้ 

 
- กรณีจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อมูล (File Based) ได้แก่ 

1. ARC/INFO Coverage คือ รูปแบบข้อมูลที่ใช้บันทึกข้อมูลดิจิทัลแบบเวคเตอร์ซึ่งพัฒนาขึ้นส าหรับ
โปรแกรม ARC/INFO และใช้ในซอฟต์แวร์ ARC/INFO, ArcView, ArcGIS และอ่านได้โดย
ซอฟต์แวร์ GIS อ่ืน ๆ หลายซอฟต์แวร  

2. Shapefile คือรูปแบบไฟล์ข้อมูล GIS ที่พัฒนาและเริ่มใช้กับโปรแกรม ArcView โดยมีการเปิดเผย
รายละเอียดโครงสร้างของไฟล์ เพ่ือให้เป็นรูปแบบเปิดส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIS กันระหว่าง
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และเป็นรูปแบบที่สามารถเปิดอ่านได้โดยซอฟต์แวร์ GIS ส่วนใหญ่  

3. DWG  คือรูปแบบไฟล์ไบนารีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลแบบ (drawing) 2 และ 3 มิติ พร้อมทั้ง 
metadata เป็นรูปแบบไฟล์ที่ใช้งานโดยโปรแกรมช่วยการเขียนแบบ (CAD) หลายโปรแกรมเช่น 
AutoCAD, IntelliCAD และ Caddie  

4. MapInfo Map File คือรูปแบบไฟล์ที่ถูกพัฒนาและใช้งานโดยโปรแกรม MapInfo  
5. DGN คือรูปแบบไฟล์ประเภท CAD ซึ่งพัฒนาและใช้ได้กับโปรแกรม MicroStation  และโปรแกรม 

Interactive Graphics Design System (IGDS) ของ Intergraph  
6. Geodatabase คือรูปแบบไฟล์ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการบันทึกและจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ พัฒนา

และใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ ArcGIS และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายชนิด ได้แก่ ข้อมูล
รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ คลาสของรูปลักษณ์ คลาสของความสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงโครงข่าย ข้อมูลโท
โปโลยี ข้อมูลตาราง ข้อมูลราสเตอร์ ข้อมูลแคตตาล็อก รวมทั้งองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ 

7. GML หรือ Geography Markup Language คือรูปแบบเฉพาะรูปแบบหนึ่งของไฟล์ประเภท XML 
ซึ่งก าหนดนิยามโดยองค์กร  Open Geospatial Consortium (OGC) เพ่ือใช้จัดเก็บข้อมูล
รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ GML ท าหน้าที่เป็นภาษา modeling ส าหรับระบบภูมิศาสตร์ รวมทั้งท า
หน้าที่เป็นรูปแบบกลางส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภูมิศาสตร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดย
สามารถบันทึกได้ทั้งข้อมูลรูปลักษณ์แบบเวคเตอร์ คอเวอเรจ และข้อมูลเซ็นเซอร์ด้วย 

 
- กรณีจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data Base) ได้แก่ 

8. Postgres เป็นรูปแบบฐานข้อมูลในซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล PosegreSQL ซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์ฟรีและเปิดรหัส (free and open source software) และมี PostGIS เป็น Add-on ที่
ท าให้สามารถรองรับข้อมูล GIS ได้ 

9. Oracle Database เป็นรูปแบบฐานข้อมูลในซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle และมี 
Oracle Spatial and Graph เป็น option ที่ท าให้สามารถรองรับข้อมูล GIS ได ้

10. Geodatabase เป็นรูปแบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นส าหรับจัดเก็บข้อมูล GIS โดยตรง ใช้กับ
ซอฟต์แวร์ ArcGIS และซอฟต์แวร์ GIS อ่ืน ๆ หลายซอฟต์แวร์ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium
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การตั้งชื่อไฟล์เป็นไปตามที่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบก าหนด โดยจะต้องมีเอกสารที่มีการอธิบาย
อย่างชัดเจนว่าข้อมูลที่ส่งมอบมีคุณลักษณะอย่างไร โดยอย่างน้อยต้องระบุ ดังนี้ 

1. ชนิดของข้อมูล 
2. มาตราส่วนที่ผลิตข้อมูล 
3. ผู้ผลิตหรือผู้ส่งมอบ 
4. ปีที่ผลิต 
เอกสารที่ใช้ในการอธิบายไฟล์ดังกล่าวข้างต้น ควรเป็นแฟ้มข้อมูลเชิงเลขที่อยู่ในรูปแบบ TXT File ที่

ต้องส่งมอบไปพร้อมกับข้อมูล 
รหัสของข้อมูล (Character Set) : การจัดเก็บข้อมูลลักษณะประจ าให้บันทึกด้วยรหัส UTF-8 

8.2 สื่อบันทึกข้อมูล 

สื่อบันทึกข้อมูลเพ่ือส่งมอบเป็นไปตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนด ที่นิยมโดยทั่วไป เช่น CD Rom, 
DVD Rom, Hard Disk เป็นต้น การเลือกว่าจะใช้สื่อบันทึกข้อมูลชนิดใด มีข้อควรพิจารณาอย่างน้อย ดังนี้ 

1. ขนาดข้อมูล ถ้าข้อมูลมีขนาดไฟล์ใหญ่มาก อาจจ าเป็นต้องใช้การแบ่งไฟล์หรือบีบอัดไฟล์ และต้อง
ใช้สื่อบันทึกข้อมูลหลายหน่วย ดังนั้น จึงควรพิจารณาใช้สื่อบันทึกข้อมูลที่เหมาะสมกับขนาดของ
ไฟล์ ใช้จ านวนสื่อบันทึกข้อมูลให้น้อยที่สุด และพยายามหลีกเลี่ยงการแบ่งไฟล์หรือบีบอัดไฟล์ 

2. ความคงทน ในกรณีที่หน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน้าที่น าข้อมูลไปรวมฐานข้อมูลเอง อย่างน้อยควร
มั่นใจว่าสื่อบันทึกข้อมูลที่ได้รับการส่งมอบมา สามารถคงทนอยู่ได้จนกว่าจะน าข้อมูลไปรวมใน
ฐานข้อมูลกลางเป็นที่เรียบร้อย 

3. การเรียกดู/การค้นคืน หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องแน่ใจว่าจะสามารถเรียกดู/ค้นคืนข้อมูล ที่บันทึก
ในสื่อบันทึกข้อมูลที่รับมอบได้ กล่าวคือ มีอุปกรณ์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มั่นใจว่าจะใช้กับสื่อ
บันทึกข้อมูลได ้

4. สื่อบันทึกข้อมูลที่ส่งมอบ จะต้องมีข้อความบ่งชี้คุณลักษณะส าคัญข้อมูลภายใน แสดงติดไว้บนสื่อ 
โดยข้อความดังกล่าว อย่างน้อยต้องระบุถึง ชื่อข้อมูล หน่วยที่ของสื่อ (เช่น แผ่นที่ 3/11 เป็นต้น) 
และวันที่ส่งมอบ  

 
 
9. ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมูล (Metadata) 

 
ค าอธิบายข้อมูล (metadata) ส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ISO19115 และ ISO19115-2 โดยต้องมีรายการ Metadata ครบตามรายการ core metadata ที่ก าหนดใน
มาตรฐาน ISO19115 ตามรายการที่ 1-23 ในตาราง 14 นอกจากนั้นจะต้องมีรายการ metadata ที่อธิบาย
เนื้อหาของชุดข้อมูล (data content) และคุณภาพของชุดข้อมูล (data quality) ตามตารางท่ี 15 และ 16 ด้วย 

 



มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (FGDS) ช้ันข้อมูลเส้นทางคมนาคม 3-49 

Draft 4.1 – 4 ก.ค. 2556 โครงการศึกษาจดัท าร่างมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS 

 
ตารางท่ี 14 รายการ Metadata ของชุดข้อมูล FGDS 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

1 Dataset title  ชื่อชุดข้อมูล Mandatory Free Text 
2 Dataset reference date วันที่อ้างอิงของชุดข้อมูล Mandatory Date 
3 Dataset responsible 

party 
ผู้รับผิดชอบชุดข้อมูล Optional CI_ResponsibleParty 

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

พ้ืนที่ครอบคลุมของข้อมูล (โดย
ค่าพิกัดมุมล่างซ้าย และค่าพิกัด
มุมบนขวาของพ้ืนที่ครอบคลุม) 

Conditional EX_GeographicExtent 

5 Dataset language ภาษาของชุดข้อมูล Mandatory Char (ISO 639-2) 
6 Dataset character set รหัสอักษรของชุดข้อมูล Conditional MD_CharacterSetCode 
7 Dataset topic category ประเภทหัวข้อของชุดข้อมูล Mandatory MD_TopicCategoryCode 
8 Scale of the dataset มาตราส่วนชุดข้อมูล Optional MD_Resolution 
9 Abstract describing the 

dataset 
บทคัดย่อซึ่งอธิบายชุดข้อมูล Mandatory Char (Free text) 

10 Dataset format name ชื่อรูปแบบของชุดข้อมูล Optional Char (Free text) 
11 Dataset format version เวอร์ชั่นของรูปแบบของชุด

ข้อมูล 
Optional Char (Free text) 

12 Additional extent 
information (vertical 
and temporal) 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอบเขต
ของข้อมูล (ทางดิ่ง ทางเวลา) 

Optional EX_TemporalExtent 
และ/หรือ 
EX_VerticalExtent 

13 Spatial representation 
type 

ชนิดการบันทึกข้อมูลเชิงพ้ืนที่ Optional MD_SpatialRepresen-
tationTypeCode 

14 Reference system ระบบอ้างอิง (ระบบพิกัดอ้างอิง) Optional MD_ReferenceSystem 
15 Lineage statement ข้อความบอกความเป็นมาและ

กระบวนการจัดท าข้อมูล 
Optional Char (Free text) 

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

name 
ชื่อมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 

19 Metadata standard 
version 

เวอร์ชั่นมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 

20 Metadata language ภาษาข้อมูลใน metadata Conditional Char (ISO 639-2) 
21 Metadata character set รหัสตัวอักษรของข้อมูลใน 

metadata 
Conditional MD_CharacterSetCode 

22 Metadata point of การติดต่อเกี่ยวกับ metadata Mandatory CI_ResponsibleParty 
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ตารางท่ี 14 รายการ Metadata ของชุดข้อมูล FGDS 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

contact 
23 Metadata date stamp วันที่ของ metadata Mandatory Date 
24 Data content [0..*] เนื้อหาข้อมูล Mandatory MD_Content 

Information (ดู
รายละเอียดด้านล่าง) 

25 Data quality [0..*] คุณภาพข้อมูล (สามารถรายงาน
ได้หลายค่าส าหรับ scope และ 
quality element ที่แตกต่าง
กัน) 

Mandatory DQ_DataQuality (ดู
รายละเอียดด้านล่าง) 

 
ตารางท่ี 15 รายการ metadata ส าหรับอธิบายเนื้อหาข้อมูล (MD_ContentInformation) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล 

1 MD_FeatureCatalogue 
Description 

ข้อมูลอธิบายสารบัญแฟ้ม
ของรูปลักษณ์ (กรณีข้อมูล
แบบเวคเตอร์) 

Conditional รายการที่ 1.1 ถึง 1.5 

1.1 complianceCode [0..1]  รหัสที่บอกถึ งการได้ตาม 
ISO19110 ของสารบัญแฟ้ม
ฯ 

Optional Boolean 

1.2 language [0..*] ภาษาท่ีใช้ในสารบัญแฟ้มฯ Optional CharacterString 
1.3 includeWithDataset รหัสที่บอกว่าสารบัญแฟ้มฯ 

ได้ถูกใส่รวมไว้ในชุดข้อมูล 
Mandatory Boolean 

1.4 featureTypes [0..*] รายการรูปลักษณ์ข้อมูลใน
สารบัญแฟ้มฯ ที่ปรากฏใน
ชุดข้อมูล 

Optional GenericName 

1.5 featureCatalogueCitation 
[1..*] 

ข้อมูลอ้างอิงของสารบัญ
แฟ้มฯ ภายนอก 

Mandatory CI_Citation 

 
ตารางท่ี 16 รายการ metadata ส าหรับอธิบายคุณภาพข้อมูล (DQ_DataQuality) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล 

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

( ร า ย ง า น ไ ด้ ห ล า ย
องค์ประกอบฯ) 

Mandatory รายการที่ 2.1 – 2.7 

2.1 nameOfMeasure [0..*] ชื่อตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล Optional Char (Free text) 
2.2 measuredIdentification [0..1] ข้อมูลบ่งชี้ตัวชี้วัดฯ Optional MD_Identifier 
2.3 measureDescription [0..1] ค าอธิบายตัวชี้วัดฯ Optional Char (Free text) 
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ตารางท่ี 16 รายการ metadata ส าหรับอธิบายคุณภาพข้อมูล (DQ_DataQuality) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล 

2.4 evaluationMethodType [0..1] ชนิดของวิ ธี การประเมิน
คุณภาพข้อมูล 

Optional DQ_Evaluation 
MethodTypeCode 

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

Optional CI_Citation 

2.6 dateTime [0..*] วันที่ของคุณภาพข้อมูล Optional DateTime 
2.7 result [1..2] ผลการประ เมินคุณภาพ

ข้อมูล 
Mandatory DQ_Result 

 
Metadata ส าหรับชุดข้อมูล FGDS ให้จัดท าในรูปแบบและวิธีการเข้ารหัสข้อมูล ตามมาตรฐาน 

ISO19139 
 
 

10. การส ารวจน าเข้าข้อมูล (Data capture) 
  

เอกสารมาตรฐานนี้ได้ก าหนดแนวทางการส ารวจและน าเข้าข้อมูลเส้นทางคมนาคม โดยพิจารณาจาก 2 
มุมมอง คือ 

 มุมมองจากความต้องการในการใช้งาน (Requirement Perspective) พิจารณาวัตถุประสงค์ในการน า
ข้อมูลเส้นคมนาคมไปใช้งาน โดยสามารถแบ่งเป็น 3 วัตถุประสงค์หลัก ๆ ดังนี้ 
o เพ่ือการน าไปใช้ทางด้านวิศวกรรม เช่น การจัดท าแผนที่ภูมิประเทศเพ่ืองานวิศวกรรมการทาง 

ข้อมูลพ้ืนฐานจะต้องมาความถูกต้องเชิงต าแหน่ง และกระบวนการผลิตต้องใช้วิธีการส ารวจ
รังวัดตามเกณฑ์มาตรฐานการท าแผนที่ 1:4,000 หรือดีกว่า ซึ่งอาจมีข้อจ ากัดในส่วนของ
ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายที่สูงในการจัดท าข้อมูล 

o เพ่ือการวางแผน เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม ระดับ
ความต้องการความถูกต้องของข้อมูลจะมีความจ าเป็นน้อยกว่าในหัวข้อที่  1. การผลิตที่
เหมาะสมกับงานลักษณะแบบนี้ควรใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเข้ามาช่วยในการจัดท าข้อมูล 
โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายมาเป็นแหล่งข้อมูลในการน าเข้า/แก้ไขข้อมูล ในเบื้องต้นเช่น การขีดแนว
เส้นทาง หรือโครงข่ายเส้นทางคมนาคม โดยข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศนั้นจะต้องมีความถูกต้อง
เชิงต าแหน่งที่ดีกว่า 1:10,000 ซึ่งจะท าให้การได้มาของข้อมูลรวดเร็ว และยังคงคุณภาพของ
ข้อมูลตามเกณฑ์การใช้งานไว้ด้วย 

o เพ่ือการใช้งานสารสนเทศท่ัวไป ในกรณีนี้อาจหมายรวมถึงการใช้งานในส่วนของแผนที่เส้นทาง
แบบดิจิตอล เช่น แผนที่ส าหรับระบบน าทาง เป็นต้น ดังนั้นการผลิตข้อมูลนี้อาจเป็นการผลิต
ข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายดาวเทียม รวมถึงการใช้เครื่องระบุต าแหน่งโดย
การรับสัญญาณดาวเทียม GPS ซึ่งจะได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีความเหมาะสม กับการใช้งาน 
รวมถึงวิธีการผลิตลักษณะนี้ยังช่วยในงานที่ต้องการการตัดสินใจแบบรวดเร็วด้วย เช่น ถนนที่
ได้รับความเสียหายจากพิบัติภัยต่างๆ เป็นต้น แต่อาจไม่เหมาะสมในการน าข้อมูลมาใช้ในการ
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วิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ อีกทั้งในระยะยาว การใช้งานข้อมูลจะต้องมีรอบในการปรับปรุงที่ถี่ขึ้น เพ่ือ
เพ่ิมความน่าเชื่อถือของข้อมูล ซึ่งจะมีผลต่องบประมาณ และค่าใช้จ่ายที่สูงตามมา 

 มุมมองจากจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ (Existing Data Perspective) จะพิจารณาสืบเนื่องจากความ
ต้องการใช้งาน กล่าวคือ เมื่อทราบความต้องการในการใช้ ว่าต้องการข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อะไร จะท า
ให้สามารถก าหนดคุณสมบัติของข้อมูลที่ต้องการ เช่น มาตราส่วนแผนที่ที่เหมาะสม รายการรูปลักษณ์ 
และข้อมูลลักษณะประจ าที่ต้องการ แล้วจึงย้อนมาพิจารณาว่ามีข้อมูลอะไรอยู่แล้ว ที่สามารถน ามาเข้าสู่
กระบวนการสร้าง (Derive) เพ่ือจัดท าข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ เช่น ต้องการใช้ข้อมูลถนน (แนว
กึ่งกลางถนน) มาตราส่วน 1:4,000 และในพ้ืนที่ดังกล่าวมีข้อมูลจากแบบก่อสร้างจริง (Asbuilt 
Drawing) มาตราส่วน 1:1,000 อยู่แล้วที่แสดงเส้นขอบถนนตลอดแนวสายทาง ก็สามารถน าข้อมูลที่มี
อยู่มาจัดท าข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการได้  ในกรณีที่พิจารณาแล้วไม่ปรากฏว่ามีแหล่งข้อมูลใด ๆ 
ที่สามารถน ามาจัดท าข้อมูลตามที่ต้องการได้ ก็จะน าไปสู่การพิจาณาถึงแนวทางการส ารวจรังวัดเพ่ือ
จัดท าข้อมูลให้ได้ตามความต้องการต่อไป 
 
 จากมุมมองดังกล่าวข้างต้น การมีข้อมูลอยู่แล้ว หรือการส ารวจรังวัดข้อมูลขึ้นใหม่  จ าเป็นต้องมี

แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งในยุคปัจจุบันจะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ส าหรับแนวทางต่างๆ ซึ่งจะได้กล่าวเป็นแนวทางพอสังเขปในเอกสารมาตรฐานชุดนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
หลัก คือ 

 การจัดท าจากแหล่งข้อมูลเดิมที่มีอยู่ 
 การส ารวจรังวัดข้อมูลใหม่ 

10.1 การจัดท าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเดิมที่มีอยู ่

การจัดท าข้อมูลเส้นทางคมนามคมจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ หากพิจาณาเส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่เป็น
การสร้างขึ้นมา มไิด้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และการสร้างก็จะต้องมีการออกแบบด้านวิศวกรรม มีแบบก่อสร้าง 
(construction drawing) และมีรายละเอียดทางด้านรูปลักษณ์ที่ชัดเจน นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดท าแบบ
ก่อสร้างจริง (as-built drawing) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจัดเก็บที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 อีกส่วนหนึ่ง ประเทศไทยมีการจัดท าแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีมาตราส่วน 1:4,000 ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศไว้แล้ว ประกอบกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพจากดาวเทียมในปัจจุบันมีความละเอียดสูง 
 จากข้อมูลที่มีอยู่ดังกล่าวข้างต้นสามารถน ามาจัดท าฐานข้อมูลเส้นทางคมนาคมได้เป็นส่วนใหญ่ โดยหาก
ข้อมูลต้นฉบับเดิมอยู่ในรูปแบบแผนที่หรือแบบก่อสร้างที่เป็นกระดาษ ก็จะต้องผ่านขั้นตอนการกราด (scan) 
ด้วยเครื่องกราดภาพ (scanner) ที่มีคุณภาพให้ได้ความละเอียดของภาพผลลัพธ์ไม่ต่ ากว่า 300 dpi. อย่างไรก็ดี
กระบวนการในการจัดท าข้อมูลจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ก่อนการน าเข้าสู่ฐานข้อมูล โดยการตรวจสอบ
เบื้องต้นประกอบด้วย 

 ช่วงเวลาที่มีการจัดท าข้อมูลเดิม 
 ระบบพิกัดท่ีใช้ 
 ความคลาดเคลื่อนของการยืดหดของต้นฉบับ (กรณี Scan)  
 ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง 

หลังจากนั้นจึงท าการดิจิไทซ์ (digitize) ข้อมูลรูปลักษณ์เส้นทางคมนาคมที่ปรากฏบนข้อมูลที่มีอยู่เดิม 
และข้อมูลลักษณะประจ า เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูล FGDS ต่อไป 
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ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลเส้นแนวศูนย์กลางถนนนั้น ในหลายๆ กรณีไม่สามารถนิยามต าแหน่งได้อย่าง
ชัดเจน ดังนั้นจึงก าหนดให้ใช้แนวทางการดิจิไทส์ตามข้อก าหนดของ INSPIRE (2010) ดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3 
ต่อไปนี้ 

 

 

 
รูปที่ 2 แนวทางการดิจิไทซ์ข้อมูลเส้นแนวศูนย์กลางถนนที่เป็นช่วงทางโค้ง 

 
อย่างไรก็ดีข้อมูลที่อยู่เดิมอาจถูกจัดท าไว้นานแล้ว ส่งผลให้ข้อมูลเส้นทางคมนาคมที่ได้ไม่เป็นปัจจุบัน 

หรือข้อมูลเดิมขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ จึงต้องมีการส ารวจรังวัดเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

10.2 การส ารวจรังวัดข้อมูลใหม่ 

การส ารวจรังวัดข้อมูลใหม่จะใช้ส าหรับการจัดท าข้อมูลเส้นทางคมนาคมที่ไม่มีข้อมูลเดิมอยู่ หรือเป็น
การปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีความทันสมัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยแนวทางการส ารวจรังวัดข้อมูล
เส้นทางคมนาคม ประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก คือ 

 การส ารวจด้วยกล้อง Total Station 
 การส ารวจด้วยระบบท าแผนที่ชนิดเคลื่อนที่ (Mobile Mapping) 
 การส ารวจด้วยเทคนิคภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียม 
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10.2.1 การส ารวจด้วยกล้อง Total Station 
การส ารวจด้วยกล้อง Total Station เป็นวิธีการส ารวจพ้ืนฐานที่มีความละเอียดถูกต้องเชิง

ต าแหน่งสูง เหมาะส าหรับการจัดท าข้อมูลเส้นทางคมนาคมมาตราส่วนขนาดใหญ่ตั้งแต่ 1:4000 หรือ
มากกว่า โดยท าการวัดทิศทางและระยะจากจุดที่รู้ค่าพิกัด (base station) ไปยังจุดที่ต้องการจัดเก็บ
รายละเอียดข้อมูลแผนที่ เพ่ือค านวณพิกัดต าแหน่ง ณ จุดนั้นๆ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลักษณะประจ าที่
จ าเป็น 

10.2.2 การส ารวจด้วยระบบท าแผนที่ชนิดเคลื่อนที่ 
การส ารวจด้วยระบบท าแผนที่ชนิดเคลื่อนที่  เป็นการประยุกต์รวมเทคโนโลยี GPS และ

ภาพถ่ายจากกล้อง VDO แบบ multiple view เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลเชิงต าแหน่ง และสภาพการ
มองเห็นจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนรถยนต์ โดยการวิ่งผ่านพ้ืนที่ที่ต้องการส ารวจจัดท าข้อมูล ในกรณีที่
ต้องการส ารวจด้วยความเร็วสูงขึ้นสามารถติดตั้งอุปกรณ์ IMU (Initial Measurement Unit) เพ่ือ
ตรวจวัดทิศทางการเคลื่อนที่ของรถยนต์ และช่วยในกรณีส ารวจผ่านพ้ืนที่อับสัญญาณ GPS หรือในกรณี
ที่ต้องการจัดเก็บรายละเอียดเชิงต าแหน่งของรูปลักษณ์บริเวณสองข้างถนน ก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์
กล้องเลเซอรเ์พ่ือท าการบันทึกกลุ่มของจุดเลเซอร์ (laser point cloud) และน าข้อมูลที่บันทึกได้ทั้งจาก 
GPS, VDO, IMU และ point cloud มาประมวลผลร่วมกันเพื่อจัดท าข้อมูลเส้นทางคมนาคม  

การส ารวจด้วยวิธีการนี้สามารถท าได้รวดเร็ว แต่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์มีราคา
ค่อนข้างสูง จึงมีความเหมาะสมกับการส ารวจข้อมูลที่มีปริมาณมาก 

10.2.3 การส ารวจด้วยเทคนิคภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียม 
การส ารวจด้วยวิธีการนี้เป็นการจัดท าข้อมูลเส้นทางคมนาคมจากภาพถ่ายทางอากาศหรือ

ภาพถ่ายดาวเทียม โดยสามารถจัดสร้างข้อมูลที่ เป็นเส้น จุด และ รูปปิด จากผลลัพธ์ที่ได้จาก
กระบวนการจัดท าข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย (รายละเอียดการจัดท าข้อมูลดูจาก มาตรฐานชั้นข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม) ข้อมูลเส้นทางคมนาคมที่ได้จากแนวทางนี้ จะต้องท า
การส ารวจรายละเอียดข้อมูลลักษณะประจ าที่จ าเป็นเพ่ิมเติมภาคสนามเพ่ือน าประกอบในการจัดท า
ข้อมูลที่สมบูรณ์ 
การส ารวจด้วยวิธีการนี้สามารถท าได้ในพ้ืนที่ที่ครอบคลุมบริเวณกว้าง และสามารถใช้ส าหรับการส ารวจ

ชั้นข้อมูลอ่ืนได้ เช่น อาคาร สิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าไม้ เป็นต้น หากน ามาใช้ส าหรับเส้นทาง
คมนาคมเพียงอย่างเดียวก็ต้องพิจารณาต้นทุนต่อหน่วย เปรียบเทียบกับแนวทางอ่ืน 
 
 
11. การบ ารุงรักษาข้อมูล (Data Maintenance) 

 
เนื่องจากวัตถุทางภูมิศาสตร์ด้านเส้นทางคมนาคมนั้น เกือบทั้งหมดเป็นสิ่งที่มนุษย์ข้อมูลสร้างหรือท าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลง และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ดังนั้นข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม
นั้น จึงควรถูกปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีความถูกต้องครบถ้วนทันสมัยอยู่เสมอ โดยมิต้องรอรอบการปรับปรุง
ข้อมูล ทั้งนี้แนวทางการด าเนินการให้เกิดการปรับปรุงบ ารุงรักษาข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคมให้มี
ความถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอตามแนวคิดข้างต้น คือการจัดสร้างกลไกที่หน่วยงานที่รับผิดชอบการก่อสร้าง 
ปรับปรุง หรือมีอ านาจอนุมัติการก่อสร้าง ปรับปรุงวัตถุทางภูมิศาสตร์ด้านเส้นทางคมนาคมทุกหน่วยทุกระดับ 
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จะต้องมีหน้าที่ส่งข้อมูลเส้นทางคมนาคมที่มีการสร้างใหม่หรือปรับปรุงแก้ไขมาให้หน่วยงานผู้ดูแลชุดข้อมูล 
FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคมในรูปแบบและเกณฑ์คุณภาพที่เหมาะสมภายในระยะเวลาที่จะได้มีการก าหนด
ต่อไป และหน่วยงานผู้ดูแลชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคมก็จะต้องท าการจรวจสอบน าเข้าและ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคมให้ถูกต้องทันสมัยโดยเร็ว 
12. ข้อก าหนดการน าเสนอข้อมูล (Data Portrayal) 

 
ไม่มีข้อก าหนดในการน าเสนอข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 

 
 
13. รายการเอกสารอ้างอิง 
 

INSPIRE, 2010. D2.8.I.7 INSPIRE Data Specification on Transport Networks – Guidelines 
V3.1 



มาตรฐาน  
 

ข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) 
 

ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอ 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

 
 
 

โดย 
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
4 กรกฎาคม 2556 

(เวอร์ชั่น 4.1) 
 



 
 



 
 
 

สารบัญ 
 หน้า 
 

 i 

สารบัญ ...........................................................................................................................................................i1 

1. บทน า ...................................................................................................................................................... 4-1 

2. ภาพรวม (Overview) ของมาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร............................................. 4-1 

2.1 ข้อสนเทศเก่ียวกับข้อก าหนดชั้นข้อมูล FGDS นี้ .............................................................................. 4-1 

2.2 ค านิยามศัพท์ .................................................................................................................................. 4-1 

2.3 อักษรย่อ .......................................................................................................................................... 4-2 

2.4 บทคัดย่อของเอกสารข้อก าหนดฯ .................................................................................................... 4-2 

3. ขอบเขตของข้อก าหนด (Specification scopes) ................................................................................... 4-3 

4. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product identification) ................................................ 4-3 

5. เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล (Data content and structure) .......................................................... 4-4 

5.1 ความหมายในภาพรวม .................................................................................................................... 4-4 

5.2 รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (Geographic feature) ................................................................ 4-6 

5.3 ผังเค้าร่างการประยุกต์ (Application schema) ของรายการข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร .................. 4-22 

5.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร ............................................... 4-22 

5.5 Feature Catalogue ของรายการข้อมูลในชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร ......................................... 4-25 

6. ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference system) .......................................................................... 4-30 

6.1 พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum) .............................................................................. 4-31 

6.2 รูปแบบระบบพิกัด ......................................................................................................................... 4-31 

7. ข้อก าหนดด้านคุณภาพข้อมูล (Data quality) ....................................................................................... 4-33 

7.1 ข้อก าหนดความถูกต้องเชิงต าแหน่ง .............................................................................................. 4-33 

7.2 ข้อก าหนดความครบถ้วนของข้อมูล ............................................................................................... 4-34 

7.2.1 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ .......................................................................... 4-34 

7.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ า .............................................................................. 4-35 

7.3 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า (Attribute data) ............................................. 4-35 

7.4 ข้อก าหนดความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล ............................................................................ 4-36 

7.4.1 ข้อก าหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล ................................................................... 4-36 

7.4.2 ข้อก าหนดความสอดคล้องกับค่าโดเมนของข้อมูล ................................................................ 4-37 

7.4.3 ข้อก าหนดความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูล ............................................................... 4-37 

7.5 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลเชิงเวลา ..................................................................................... 4-37 

8. การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product delivery) ........................................................................ 4-37 

8.1 รูปแบบของข้อมูล (Data format) ................................................................................................ 4-38 

8.2 สื่อบันทึกข้อมูล ............................................................................................................................. 4-39 

8.3 ขนาดและระบบการแบ่งระวาง ...................................................................................................... 4-40 

9. ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ......................................................................................... 4-41 



 
 
 

สารบัญ 
 หน้า 
 

 ii 

10. การส ารวจน าเข้าข้อมูล (Data capture) ............................................................................................. 4-44 

10.1 การจัดท าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเดิมที่มีอยู่ .................................................................................. 4-45 

10.2 การส ารวจรังวัดข้อมูลใหม่ ........................................................................................................... 4-45 

10.2.1 การส ารวจด้วยเทคนิคภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียม ..................................... 4-46 

10.2.2 การส ารวจด้วยเทคนิคการส ารวจภาคพ้ืนดิน ...................................................................... 4-46 

10.2.3 การส ารวจด้วยระบบท าแผนที่ชนิดเคลื่อนที่....................................................................... 4-46 

10.3 ข้อแนะน าเพ่ิมเติม ส าหรับการสร้าง/ส ารวจข้อมูล ....................................................................... 4-46 

10.3.1 การเตรียมการก่อนออกส ารวจข้อมูลภาคสนาม ................................................................. 4-47 

10.3.2 การส ารวจน าเข้าข้อมูล ...................................................................................................... 4-47 

10.3.3 การบันทึกข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล .......................................................................... 4-48 

10.3.4 การทบทวนการเปลี่ยนแปลง ............................................................................................. 4-48 

11. การบ ารุงรักษาข้อมูล (Data maintenance) ...................................................................................... 4-48 

12. ข้อก าหนดการน าเสนอข้อมูล (Data portrayal) ................................................................................. 4-49 

13. ข้อสนเทศเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ (Additional information) .......................................................................... 4-49 



มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ช้ันข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 4-1 

Draft 4.1 - 4 ก.ค. 2556 โครงการศึกษาจดัท าร่างมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS 

1. บทน า (Introduction) 
 
มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคารฉบับนี้ เป็นหนึ่งใน

ชุดมาตรฐานข้อก าหนดชุดข้อมูล FGDS ของประเทศไทย ซึ่งได้ถูกจัดท าขึ้นภายใต้โครงการจัดท าข้อก าหนดของ
มาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (Fundamental 
Geographic Data Set, FGDS) ตามมาตราส่วนหลักของประเทศ ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ-
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยมีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาด าเนินงาน 

โครงสร้างเนื้อหาของมาตรฐานฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อก าหนดสมบัติเฉพาะ (characteristics) ด้านต่าง ๆ 
ของชั้นข้อมูล FGDS ตามกรอบหลักการของเอกสารข้อก าหนดข้อมูลที่ก าหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศ  
ISO19131 Geographic information – Data product specifications 

 
2. ภาพรวม (Overview) ของมาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 

2.1 ข้อสนเทศเกี่ยวกับข้อก าหนดชั้นข้อมูล FGDS นี้ 

ชื่อขอ้ก าหนด : ข้อก าหนดของมาตรฐานข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 
วันที่จัดท าและเผยแพร่ข้อก าหนดนี้ : วันที่รายงานฉบับสมบูรณ์และร่างมาตรฐานได้รับการตรวจรับจาก สทอภ. / 

วันที่มีการน าไปประกาศใช้เป็นมาตรฐานฯ 
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อก าหนดฉบับนี้  : คณะที่ปรึกษาฯ, คณะท างานกลุ่มย่อยประสานงานการจัดท า

มาตรฐานฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ สทอภ. 
หัวข้อของชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์ในมาตรฐานนี้ :  Structure 

2.2 ค านิยามศัพท์  

ได้มีการก าหนดนิยามศัพท์ ส าหรับมาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร ไว้ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ค านิยามศัพท์ข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 

 ค าศัพท์ นิยามศัพท์ 
1 อาคาร (Building) สิ่งก่อสร้างที่สร้างโดยมนุษย์ ในรูปของโรงเรือน ร้าน หรือรูปแบบอื่นส าหรับการใช้

สอยและมักจะมีคนอยู่เสมอ 
2 สิ่งปลูกสร้าง (Structure) สิ่งก่อสร้างทีม่ลีักษณะเฉพาะเพื่อกิจกรรมใดกจิกรรมหนึ่งโดยเฉพาะและไม่มี

ลักษณะสิ่งปลูกสร้างเป็นรูปลักษณะอาคารที่ชัดเจน เช่น ระบบท่อ, ระบบสายส่ง, 
เสาส่ง (สื่อสาร, ไฟฟ้า), ฐานรากขนาดใหญ่, ก าแพงขนาดใหญ่, หอสูง, เขื่อน เป็น
ต้น 

3 สถานท่ีอ้างอิง/จุดสนใจ  
(Landmark/POI) 
 

พื้นที่และหรือต าแหน่งจุดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ มักเป็นอาคาร/สิ่งปลูกสรา้ง/
สถานท่ีที่มีความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป เพื่อใช่ในการสื่อสารในการอ้างอิง
ต าแหน่งทางภูมิศาสตร ์

4 เขตชุมชน/เมือง (Built-Up 
Area) 

พื้นที่ท่ีมีการก่อสร้าง เช่นพ้ืนท่ีอยูอ่าศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สถานศึกษา 
ศาสนสถาน เป็นต้น 

5 สาธารณูปโภค (Public 
Utilities) 

บริการที่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันของประชาชนท่ัวไป มีลักษณะทางกายภาพชัดเจน 
เช่น ประปา ไฟฟ้า มีการให้บริการเป็นเส้น สาย และเป็นการบริการที่เข้าหา
ผู้รับบริการ 
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ตารางท่ี 1 ค านิยามศัพท์ข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 
6 สาธารณูปการ (Public 

Facilities) 
การบริการที่ประชาชนไม่จ าเป็นตอ้งรับบริการเป็นประจ าวันทุกวัน มีลักษณะที่
ไม่ใช่ทางกายภาพ เช่น การรักษา การกระตุ้นให้รู้จักคดิ มีลักษณะการให้บริการ
เป็นจุด และผูร้ับบริการไปรับบริการจากผู้ให้บริการ 

 

2.3 อักษรย่อ 

ความหมายของค าย่อที่ส าคัญ ที่มีการกล่าวถึงในเอกสารมาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคารนี้ 
ได้อธิบายไว้ดังตารางที่ 2 ต่อไปนี้ 

 
     ตารางท่ี  2 ความหมายของอักษรย่อในข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 

 อักษรย่อ ความหมาย 
1 POI Point of Interest 

 

2.4 บทคัดย่อของเอกสารข้อก าหนดฯ 

เอกสารฉบับนี้เป็นข้อก าหนดมาตรฐานส าหรับข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 
วัตถุประสงค์การจัดท าชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคารให้เป็นชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นสื่อกลางส าหรับ
การแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ร่วมกันในงานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให้ เกิดระบบการจัดหมวดหมู่
ข้อมูลที่มีความหลากหลายและการปรับความเข้าใจพื้นฐานของแต่ละหน่วยงานที่จะน าเอกสารชุดนี้ไปใช้งานเข้าใจ
ร่วมกันและสามารถสื่อสารได้ตรงกันในการปฎิบัติงานต่างหน่วยงาน ซึ่งจะน ามาซึ่งความสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน
ได้ในอนาคต โดยเนื้อหาหลักของข้อก าหนดในเอกสารได้แก่ รายการเนื้อหาข้อมูลในชั้นข้อมูล พร้อมทั้งรหัส
รายการข้อมูล  ระบบพิกัด ข้อก าหนดเกณฑ์คุณภาพของข้อมูลในระดับมาตราส่วนหลักของประเทศ แนวทางการ
ส ารวจจัดท าข้อมูล ข้อก าหนดการจัดท าค าอธิบายข้อมูล และข้อก าหนดเกี่ยวกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล   

ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร  จะประกอบด้วยรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (geographic feature) 4 รายการ 
คือ อาคาร, สิ่งปลูกสร้าง, สถานที่อ้างอิง และ เขตชุมชน โดยสามารถแบ่งตามลักษณะการเกิดของข้อมูลเป็น 2 
กลุ่มคือ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิเกิดจากลักษณะทางกายภาพจริงทางภูมิศาสตร์ เช่น 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่เกิดจากการประยุกต์ข้อมูลปฐมภูมิหลายประเภทข้อมูลเข้า
ด้วยกันและมีการน ามาเสนอตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น พ้ืนที่/สถานที่ส าคัญ (Landmark , POI) และ ชุมชน
เป็นต้น ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพ้ืนที่ใด ๆ ย่อมมีผลกระทบกับข้อมูลทุติยภูมิไปด้วยเสมอ 

ข้อก าหนดต่าง ๆ ในมาตรฐานฉบับนี้ สามารถประยกุต์ใช้ได้กับข้อมูลในพ้ืนที่ทั่วทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม
รายการข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ที่จะต้องมีอยู่ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคารนั้น อาจ
แตกต่างกันได้บ้างตามระดับการพัฒนาหรือเงื่อนไขสภาพของพ้ืนที่ที่แตกต่างกันไป  ซึ่งหน่วยงานสามารถ
ก าหนดให้รหัสรายการข้อมูลให้เข้ากับที่น าเสนอในเอกสารฉบับนี้ ก็จะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้หรือผู้ที่จะ
น าข้อมูลของหน่วยงานอื่นไปใช้งานก็จะทราบข้อจ ากัดของข้อมูลโดยอัตโนมัติ หากพบว่ายังขาดข้อมูลประเภทใดก็
สามารถจัดท าเพ่ิมเติมได้ ท าให้สามารถต่อยอดจากข้อมูลฐานเดิมได้ 

ข้อก าหนดแนวทางการส ารวจจัดท าข้อมูลในเอกสารมาตรฐานฉบับนี้ ได้ระบุแหล่งข้อมูลและกระบวนการ
ผลิตจะขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลเขตชุมชน/อาคารว่าต้องการใช้ในวัตถุประสงค์ใดเป็นหลัก เช่น ต้องการ
ด้านงานวิศวกรรม ด้านข้อสนเทศ ด้านการวางแผน/ดูภาพรวม เป็นต้น 
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3. ขอบเขตของข้อก าหนด (Specification scopes) 

 
มาตรฐานข้อก าหนดสมบัติเฉพาะของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคารฉบับนี้ จะอธิบายสมบัติ

เฉพาะที่ส าคัญของชั้นข้อมูล FGDS โดยเฉพาะรายละเอียดรายการและนิยามที่ชัดเจนของข้อมูลภูมิศาสตร์ และ
เกณฑ์คุณภาพของข้อมูล ในขณะที่ข้อก าหนดวิธีการในการส ารวจจัดท าข้อมูลนั้น จะมีระบุหรืออธิบายไว้ใน
ลักษณะของแนวทางหรือข้อแนะน าส าหรับวิธีการหลัก ๆ เท่านั้น  

โดยจะกล่าวเฉพาะวิธีการส ารวจจัดท าข้อมูลเชิงต าแหน่งจากภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายจากภาพ
ดาวเทียมเชิงเลขและการส ารวจข้อมูลลักษณะประจ าจากภาคสนาม การจัดเก็บจะจัดเก็บในรูปของแผนที่ลายเส้น 
(vector) แบบดิจิทัล 

มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคารนี้ จะแนะน ารูปแบบข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ที่ควร
จัดเก็บในแผนที่แต่ละมาตราส่วนหลักของประเทศ แต่ไม่ได้มีข้อก าหนดตายตัวว่าผู้ที่จะน าไปประยุกต์ใช้ต้องท า
ตามรูปแบบนั้นเสมอไป ขึ้นกับความเหมาะสมของหน่วยงานแต่หากต้องการเชื่อมต่อข้อมูลและเพ่ิมความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลอาจยึดแนวทางการในจัดท าตามที่เอกสารนี้แนะน าได้ หากหน่วยงานมีการจัดท าในรูปแบบที่ต่างไปควร
จัดท าค าอธิบายข้อมูล (metadata) ประกอบข้อมูลด้วย  

มาตรฐานข้อก าหนดนี้ก าหนด “รหัสรายการข้อมูล (รหัสหมายเลขประจ ารูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์)” ของ
วัตถุทางภูมิศาสตร์ ไว้เป็นแนวทางในการจัดท าข้อมูลอรรถาธิบาย และมีข้อผูกพันเป็น FGDS ในชั้นข้อมูลนี้เท่านั้น 
ผู้ใช้สามารถน าไปประยุกต์เพ่ิมเติมได้ แต่หากต้องการเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล ควรท าการแปลงข้อมูลให้มีรหัส
รายการข้อมูลแบบเดียวกันก่อนการถ่ายโอน  

มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคารนี้จะก าหนดเฉพาะรายการข้อมูลลักษณะ
ประจ า (attribute) หลักของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์แต่ละชนิดเท่านั้น เช่น หมายเลขประจ าเขตชุมชน/อาคาร 
รหัสประเภทของเขตชุมชน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ชื่อเขตชุมชน/อาคาร/สถานที่ เป็นต้น ส่วนรายการข้อมูลลักษณะ
ประจ าอ่ืน ๆ นั้น ผู้ที่จะน าชุดข้อมูลนี้ไปประยุกต์ใช้งานสามารถพิจารณาจัดท าเพ่ิมเติมตามที่หน่วยงานต้องการใช้
งาน แล้วน ามาเชื่อมเข้ากับชั้นแผนที่นี้ได้ 

 
 

4. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product identification) 
 
ส่วนนี้เป็นข้อสนเทศพ้ืนฐานที่ระบุจ าแนกข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร ซึ่งประกอบด้วย

รายการสมบัติเฉพาะพ้ืนฐานของชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร ดังตารางที่ 3 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3 ข้อสนเทศพ้ืนฐานเกี่ยวกับชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 
ชื่อ (Title)  ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 
บทคัดย่อ (Abstract)  ชั้นข้อมูลนี้ใช้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของมนุมษย์ ซึ่งประกอบไป

ด้วย อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ตลอดไปถึงสถานที่ที่มนุษย์ใช้ในการอ้างอิง
ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ร่วมกัน 

กลุ่มประเภทของข้อมูล  
(Topic Category)  

Structure 
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ตารางท่ี 3 ข้อสนเทศพ้ืนฐานเกี่ยวกับชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 
ค าอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ 
(Geographic Description)  

ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคารนี้ ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย
ทั้งหมด ส่วนการจัดเก็บในรูปแบบที่เหมาะและหรือการแสดงผลให้ยึด
ตามเกณฑ์ของแต่ละมาตราส่วนแผนที่ในการน าเสนอ  

ชื่ออ่ืน (alternate title)  Building , Structure , Landmark (POI) , Built-Up Area 
วัตถุประสงค์ (purpose)  ชุดข้อมูล FGDS เป็นชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ส าคัญของ โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (NSDI) ข้อมูล FGDS 
จะถูกเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงในการส ารวจจัดสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ  

ชนิดของการน าเสนอเชิงปริภูมิ  
(Spatial Representation 
Type)  

รูปแบบของการน าเสนอข้อมูลเชิงปริภูมิ ที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์
ควรเป็นรูปแบบข้อมูลประเภท Vector Data อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้
ต้องการเป็นเพียงข้อมูลสนับสนุนเท่านั้นสามารถใช้รูปแบบของ Image 
มาช่วยได ้

ความละเอียดเชิงปริภูมิ  
(Spatial Resolution)  

ข้อมูลอาคารมาตราส่วนแผนที่ที่เหมาะสม 1: 4,000 – 1:25,000 
ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างมาตราส่วนแผนที่ที่เหมาะสม 1: 4,000 – 1:25,000 
ข้อมูลสถานที่อ้างอิงมาตราส่วนแผนที่ที่เหมาะสม 1:10,000 – 1:50,000 
ข้อมูลเขตชุมชน/เมืองมาตราส่วนแผนที่ที่เหมาะสม 1:10,000 – 
1:50,000 

ข้อสนเทศเสริมอ่ืน ๆ 
(Supplemental Information)  

(กลุ่ม)อาคารประเภทต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย, ศาสนา, หน่วยงานภาครัฐ, 
สถาบันการศึกษา, สาธารณสุข, สาธารณูปโภค, สาธารณูปการ, กิจกรรม
ด้านนันทนาการ/กีฬา, ประวัติศาสตร์, พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรม, 
เกษตรกรรม, อ่ืน ๆ  
สถานที่ (จุด/แนว/พ้ืนที่) ที่เป็นที่สนใจของคนทั่วไปหรือมีความส าคัญทาง
ภูมิศาสตร์/ประวัติศาสตร์ และมีชื่อเฉพาะ เช่น ดอย… , หมู่บ้าน... เป็น
ต้น  

 
 

5. เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล (Data content and structure)  
 
เป็นส่วนที่ก าหนดรายการเนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล FGDS ในชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร โดย

ประกอบด้วยส่วนที่อธิบายความหมายในภาพรวม ข้อก าหนดรายการและนิยามของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในชั้น
ข้อมูลนี้ ข้อก าหนดรายการข้อมูลลักษณะประจ า รายละเอียดโครงสร้างเนื้อหาข้อมูลในรูปแบบของ application 
schema ตามมาตรฐาน ISO19109 และรายละเอียดโครงสร้างเนื้อหาข้อมูลในรูปแบบของ feature catalogue 
ตามมาตรฐาน ISO19110 

5.1 ความหมายในภาพรวม 

ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคารหมายถึงชั้นข้อมูลที่ใช้จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเขตชุมชนของมนุมษย์ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตลอดไปถึงสถานที่ที่มนุษย์สามารถใช้ในการอ้างอิงต า แหน่งทาง
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ภูมิศาสตร์ร่วมกัน การก าหนดชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคารจะใช้หลักการจัดกลุ่มข้อมูลให้สอดคล้องกับกิจกรรมหลัก
ของมนุษย์ การพัฒนาเมือง และการบริการขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนควรจะได้รับจากชุมชน  

ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคารประกอบด้วยข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 4 รายการคือ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
สถานทีอ้่างอิง และเขตชุมชน  

ส าหรับข้อมูลอาคารนั้น มีการจัดกลุ่มจ าแนก ประเภทอาคารออกตามลักษณะการใช้งานของอาคาร
ออกเป็น 13 ประเภท โดยจัดรูปแบบให้สอดคล้องกับกิจกรรมหลักของมนุษย์ การพัฒนาเมือง และการบริการขั้น
พ้ืนฐานที่ประชาชนควรจะได้รับจากชุมชน 

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างนั้น คือสิ่งปลูกสร้างหรือโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมนุษย์ และไม่มีลักษณะ
เป็นรูปลักษณะอาคารที่ชัดเจน เช่น ระบบท่อ, ระบบสายส่ง, เสาส่ง (สื่อสาร, ไฟฟ้า), ฐานรากขนาดใหญ่, ก าแพง
ขนาดใหญ่, หอสูง, เขื่อน เป็นต้น  

ข้อมูลสถานที่อ้างอิง เป็นข้อมูลที่ถูกจัดท าขึ้นจากชั้นข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ที่คัดเลือกสถานที่
ส าคัญ สถานที่เด่นชัดทางภูมิศาสตร์ หรือพ้ืนที่ภาพรวมของสิ่งปลูกสร้างเพ่ือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง มาจัดท าเป็น
ข้อมูลพ้ืนที่ หรือ ข้อมูลจุด เพ่ือช่วยในการอ้างอิงต าแหน่ง/สถานที่ทางภูมิศาสตร์ส าหรับการสื่อสารซึ่งกันและกัน
ของมนุษย์ 

ข้อมูลเขตชุมชน/เมือง เป็นข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่ที่มนุษย์อยู่รวมกันเป็นชุมชน ได้แก่ หมู่บ้าน, เขตชุมชน 
หรือเขตเมือง เป็นต้นซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะตามพฤติกรรมภาพรวมของชุมชนนั้น ๆ เช่น ประเพณี
วัฒนธรรม การค้า การท่องเที่ยว ชาติพันธุ์ และการรวมเป็นกลุ่มก้อนของการท ากิจกรรมของมนุษย์ในพ้ืนที่หรือ
บริเวณใดบริเวณหนึ่ง เป็นต้น โดยมักจะมีชื่อเรียกเฉพาะถิ่นส าหรับชุมชนขึ้นเพ่ือง่ายต่อความเข้าใจและทราบถึง
แหล่งที่ตั้งของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งชุมชนในที่นี้ อาจถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการก็ได้  ด้าน
ขอบเขตของชุมชนอาจไม่มีความชัดเจนเหมือนชั้นข้อมูลอาคาร สิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากชั้นเขตชุมชนประกอบขึ้น
จากชั้นข้อมูลอ่ืน ๆ ที่มาช่วยสนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์แบบทุติยภูมิ ดังนั้นขอบเขตของพ้ืนที่เขตชุมชน
สามารถถูกปรับเปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัยของกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้  จุดประสงค์หลักของชั้นข้อมูลเขตชุมชน เพ่ือ
ช่วยให้ผู้ที่จะน าข้อมูลทางภูมิศาสตร์ไปใช้สามารถท าความเข้าใจได้ว่าแหล่งชุมชนแต่ละแหล่งอยู่ ณ บริเวณใดบ้าง
ทางภูมิศาสตร์  

ตารางที่ 4 ต่อไปนี้ สรุปรายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลชุมชนอาคาร 
 

ตารางท่ี 4 รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 
รหัสรูปลักษณ์

ข้อมูล 
กลุ่มข้อมูล ประเภทรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (Feature Type) 

04 ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร  
041 อาคาร  

04101  อาคารที่อยู่อาศัย 
04102  อาคารกิจกรรมด้านศาสนา 
04103  อาคารกิจกรรมด้านหน่วยงานภาครัฐ 
04104  อาคารกิจกรรมด้านสถาบันการศึกษา 
04105  อาคารกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
04106  อาคารกิจกรรมด้านสาธารณูปโภค 
04107  อาคารกิจกรรมด้านสาธารณูปการ 
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ตารางท่ี 4 รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 
รหัสรูปลักษณ์

ข้อมูล 
กลุ่มข้อมูล ประเภทรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (Feature Type) 

04108  อาคารกิจกรรมด้านนันทนาการและการกีฬา 
04109  อาคารด้านประวัติศาสตร์ 
04110  อาคารพาณิชยกรรม 
04111  อาคารด้านอุตสาหกรรม 
04112  อาคารด้านการเกษตร 
04113  อาคารอ่ืน ๆ 
042 สิ่งปลูกสร้าง  

04201  สิ่งปลูกสร้างหลัก 
043 สถานที่อ้างอิง  

04301  พ้ืนที่/จุดต าแหน่งอ้างอิง 
044 เขตชุมชน/เมือง  

04401  เขตชุมชน/เมือง 
 

5.2 รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (Geographic feature)  

รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (geographic feature) ในชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร ประกอบด้วย 
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง สถานที่อ้างอิง และเขตชุมชน 

จากที่ได้กล่าวไว้ว่าชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคารหมายถึงชั้นข้อมูลที่ใช้จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเขตชุมชน
ของมนุมษย์ ซึ่งประกอบไปด้วย อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตลอดไปถึงสถานที่ที่มนุษย์สามารถใช้ในการอ้างอิง
ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ร่วมกัน และการก าหนดชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคารจะใช้หลักการจัดกลุ่มข้อมูลให้
สอดคล้องกับกิจกรรมหลักของมนุษย์ การพัฒนาเมือง และการบริการขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนควรจะได้รับจาก
ชุมชนดังนั้นจึงมีการจัดแบ่งกลุ่มประเภทของอาคารออกเป็น 13 ประเภท ได้แก่ 

1) อาคารที่อยู่อาศัย  
2) อาคารกิจกรรมด้านศาสนา 
3) อาคารกิจกรรมด้านหน่วยงานภาครัฐ 
4) อาคารกิจกรรมด้านสถาบันการศึกษา 
5) อาคารกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
6) อาคารกิจกรรมด้านสาธารณูปโภค 
7) อาคารกิจกรรมด้านสาธารณูปการ  
8) อาคารกิจกรรมด้านนันทนาการและการกีฬา 
9) อาคารกิจกรรมด้านประวัติศาสตร์ 
10) อาคารกิจกรรมด้านพาณิชยกรรม 
11) อาคารกิจกรรมด้านอุตสาหกรรม 
12) อาคารกิจกรรมด้านเกษตรกรรม 
13) อาคารกิจกรรมด้านอ่ืน ๆ 
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รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (geographic feature) ในชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร มีรายละเอียด

ตาม ตารางรายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ดังตารางที่ 5 ต่อไปนี้ 
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มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 

ตารางท่ี 5 รายการและนิยามรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 

   

ประเภทรูปลักษณ ์(Feature 
Type) <จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  รหัส
ข้อมูล 

 รายการข้อมูล  นิยาม (Definition) 

1:4
,00

0 

1:1
0,

00
0 

1:2
5,

00
0 

1:5
0,

00
0 

1:2
50

,00
0  เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมลู  นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้นหรือ

แนวขอบเขตพ้ืนที ่

40   ชั้นข้อมูลเขตชุมชน               
04100 อาคาร (BUILDING) อาคารถาวร ท่ีประกอบด้วย ก าแพงและ

หลังคาถาวร และสามารถมองเห็นได้บน
ภาคพื้นดิน 

พื้นที ่ พื้นที/่
จุด 

จุด N/A N/A ให้จัดเก็บอาคาร 
1. ถ้าอาคารนั้นอยู่นอกเขตชุมชนและเป็น
อาคารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมนุษย์ 

1.กรณีพื้นที่ ใช้แนวขอบเขตบริเวณรอบ
นอกสุดของโครงสร้างอาคาร  เมื่อมอง
จากด้านบน  

               2. ถ้าอาคารนั้นอยู่นอกเขตชุมชนและเป็น
อาคารที่ไมเ่กี่ยวข้องกับกิจกรรมของมนุษย์และ
มีขนาดไม่เล็กกว่าค่าเฉลี่ยของขนาดที่อยู่อาศัย
บริเวณนั้น 

 2.กรณีจุด ใช้ต าแหน่งภายใน และอยู่
ประมาณกึ่งกลางพ้ืนท่ีบริเวณกรอบของ
อาคาร  

        3. ถ้าอาคารนั้นอยู่นอกเขตชุมชนและป็นสถาน
ที่ท่ีใช้อ้างอิงต าแหน่งได ้

 

        4. ถ้าอาคารอยู่ในเขตชุมชนและเป็นอาคารที่ใช้
ประโยชน์เพื่อการสาธารณะ เช่น สนามกีฬา, 
ศาลากลาง, โรงพยาบาล เป็นต้น 

 

        5. ถ้าอาคารอยู่ในเขตชุมชนและมพีื้นที่มากกว่า 
0.25 ตร.มลิลิเมตร (หน่วยที่แสดงบนแผนที่
กระดาษ) (หมายเหตุ: ที่มาตราส่วน 1:4,000 มี
ขนาดพื้นท่ีเท่ากับ 4 ตารางเมตร) 

 

        6. ในพื้นที่แออัด บางอาคารอาจจะต้องจัดเก็บ 
บางอาคารไมต่้องจัดเก็บหรือต้องขยับ 
เคลื่อนย้ายต าแหน่ง หรือลดขนาดลงเพื่อความ
เหมาะสม โดยมีข้อแนะน าเพิ่มเตมิดังนี้ 
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ประเภทรูปลักษณ ์(Feature 
Type) <จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  รหัส
ข้อมูล 

 รายการข้อมูล  นิยาม (Definition) 

1:4
,00

0 

1:1
0,

00
0 

1:2
5,

00
0 

1:5
0,

00
0 

1:2
50

,00
0  เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมลู  นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้นหรือ

แนวขอบเขตพ้ืนที ่

40   ชั้นข้อมูลเขตชุมชน               
04100 อาคาร (BUILDING) อาคารถาวร ท่ีประกอบด้วย ก าแพงและ

หลังคาถาวร และสามารถมองเห็นได้บน
ภาคพื้นดิน 

พื้นที ่ พื้นที/่
จุด 

พื้นที/่
จุด 

N/A N/A 6.1 ถ้าในหนึ่งช่วงตึกมีอาคารหลายหลังที่เป็น
อาคารกลุม่เดียวกันให้จดัเก็บเฉพาะอาคารหลัง
ใหญ่เท่านั้น ไมต่้องเก็บอาคารหลังเล็ก 

 

        6.2 ถ้าสัญลักษณ์ของอาคารมีการซ้อนทับกันให้
ปรับเคลื่อนย้ายสัญลักษณ์โดยให้ต าแหน่งของ
อาคารเป็นแบบประมาณแทน 

 

        6.3 ถ้าอาคารที่เรียงแถวกันและอาคารทุกหลัง
ไม่สามารถวาดได้ถูกต้องให้ท าการจัดเก็บ
ต าแหน่งอาคารหลังแรกและหลังสดุท้ายของ
แถวให้ถูกต าแหน่งและเฉลี่ยต าแหน่งอาคารที่
เหลือ 

 

        6.4 ให้ท าการแยกอาคารทางศาสนาออกมา
เฉพาะถ้าสามารถแยกได้ชัดเจน กรณีที่อาคาร
หลังนั้นไมไ่ด้ออกแบบมาเป็นการเฉพาะ เช่นอยู่
ในแนวตึกแถวไม่ต้องท าการแยกประเภทอาคาร
ออกมา 

 

        7. จัดเก็บอาคารเป็นแบบพ้ืนท่ี เมือ่อาคารนั้นมี
ด้านยาวที่สดุเท่ากับหรือมากกว่า 0.5 มิลลิเมตร 
(หน่วยที่แสดงบนแผนท่ีกระดาษ) (หมายเหตุ: 
ที่มาตราส่วน 1:4,000 มีความยาวเท่ากับ 2 
เมตร, ที่มาตราส่วน 1:10,000 มีความยาว
เท่ากับ 5 เมตร) 
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มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 

   

ประเภทรูปลักษณ ์(Feature 
Type) <จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  รหัส
ข้อมูล 

 รายการข้อมูล  นิยาม (Definition) 

1:4
,00

0 

1:1
0,

00
0 

1:2
5,

00
0 

1:5
0,

00
0 

1:2
50

,00
0  เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมลู  นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้นหรือ

แนวขอบเขตพ้ืนที ่

40   ชั้นข้อมูลเขตชุมชน               
04101 อาคารที่อยู่อาศัย 

(BUILDING, 
BLD_Type=04101) 

อาคารที่อยู่อาศัย ที่ประกอบด้วย ก าแพง
และหลังคาถาวร และสามารถมองเห็นได้บน
ภาคพื้นดิน 

พื้นที ่ พื้นที/่
จุด 

จุด N/A N/A 1. เป็นที่อยู่อาศัยของมนุยษ์ 
2. ดเูงื่อนไขเพิ่มเติมจาก รายการข้อมูล
ภูมิศาสตร์ "อาคาร" 

ใช้นิยามทางต าแหน่งของข้อมูล 
“อาคาร” 

04102 อาคารกิจกรรมดา้น
ศาสนา (BUILDING, 
BLD_Type=04102) 

อาคารทางศาสนา โบสถ,์ สุเหร่า, สุเหรา่ยิว, 
วัดและอาคารอื่น ๆ ส าหรับการบชูาทาง
ศาสนา และ อาคารและบริเวณทีต่ั้งท่ีมี
กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับสถานท่ีฝังศพ  
 

พื้นที ่ พื้นที ่ จุด / 
พื้นที ่

N/A N/A ให้จัดเก็บทั้งหมด ถ้าอาคารนั้นเปน็อาคารที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการศาสนา โดย 
 
1. ถ้าเป็นสุสานส าหรับคน และยังคงใช้งานอยู่ 
2. ดูเง่ือนไขเพิ่มเติมจาก รายการข้อมูล
ภูมิศาสตร์ "อาคาร" 

1. ใช้นิยามทางต าแหน่งของข้อมูล 
“อาคาร” 
2. กรณีพื้นทีสุ่สาน ใช้เส้นขอบเขต
โดยรวมของสุสาน ครอบคลมุกลุ่มของ
หลุมฝังศพ, รวมถึงสสุานร้าง (เก่า) ที่ไม่มี
รั้ว 
3. กรณีจุดตัวแทนพ้ืนท่ีสุสาน ใช้ต าแหน่ง
ภายใน และอยู่ประมาณกึ่งกลางพื้นที่
สุสาน 

04103 อาคารกิจกรรมดา้น
หน่วยงานภาครัฐ
(BUILDING, 
BLD_Type=04103) 

สถานท่ีหน่วยงานภาครัฐ อาคารสถานท่ีที่ใช้
ท ากิจกรรมทางราชการ 
 

พื้นที ่ พื้นที ่ จุด N/A N/A ให้จัดเก็บอาคารหน่วยงานภาครัฐ  
1. ถ้าอาคารนั้นเป็นสถานท่ีที่ใช้อ้างอิงต าแหน่ง
ได ้หรือเป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการ
สาธารณะ 
2. ถ้าเป็นอาคารของหน่วยงาน ภาครัฐที่มีความ
จ าเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารหรือข้องเกี่ยวกับ
ประชาชน 
3. ดูเง่ือนไขเพิ่มเติมจาก รายการข้อมูล
ภูมิศาสตร์ "อาคาร" 

ใช้นิยามทางต าแหน่งของข้อมูล 
“อาคาร” 
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ประเภทรูปลักษณ ์(Feature 
Type) <จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  รหัส
ข้อมูล 

 รายการข้อมูล  นิยาม (Definition) 

1:4
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1:1
0,
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0 

1:2
5,
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0 

1:5
0,
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0  เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมลู  นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้นหรือ

แนวขอบเขตพ้ืนที ่

40   ชั้นข้อมูลเขตชุมชน               
04104 อาคารกิจกรรมดา้น

สถาบันการศึกษา 
(BUILDING, 
BLD_Type=04104) 

อาคารสถานท่ีภายในโรงเรียน สถานท่ีที่ให้
การศึกษาในระดับปฐม หรือ มัธยม 
วิทยาลัย อาคารสถาบันส าหรับใหก้ารเรยีนรู้
ระดับอาชีวะ ด้านอาชีพ หรือสายทางด้าน
เทคนิค มหาวิทยาลัย อาคารสถาบันส าหรับ
ให้การเรียนรู้ระดับสูง การศึกษา การท าวิจัย 
และเป็นที่ออกใบปรญิญา 

พื้นที ่ พื้นที ่ จุด N/A N/A ให้จัดเก็บอาคารในสถานศึกษา 
1. ถ้าอาคารนั้นเป็นสถานท่ีที่ใช้อ้างอิงต าแหน่ง
ได ้หรือเป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการ
สาธารณะ 
2. ถ้าเป็นอาคารของสถาบันการศกึษาที่มีความ
จ าเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารหรือข้องเกี่ยวกับ
ประชาชน 
3 ดูเง่ือนไขเพิ่มเตมิจาก รายการขอ้มูล
ภูมิศาสตร์ "อาคาร" 

ใช้นิยามทางต าแหน่งของข้อมูล 
“อาคาร” 

04105 อาคารกิจกรรมดา้น 
สาธารณสุข 
(BUILDING, 
BLD_Type=04105) 

อาคารด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น 
คลีนิค , อนามัย ไปจนถึงระดับ โรงพยาบาล 
ซึ่งเป็นสถาบันส าหรับให้บริการ, การดูแล
ด้านสุขภาพท่ีมีอุปกรณเ์ครื่องมือและ
บุคลากรเฉพาะทางค่อยดูแลรักษาอยู่
ตลอดเวลาแตไ่มไ่ดเ้ตรยีมไวส้ าหรบัการ
อาศัยของคนไข้เป็นระยะเวลานาน 

พื้นที ่ พื้นที ่ จุด N/A N/A ให้จัดเก็บอาคารในสถานพยาบาล 
1. ถ้าอาคารนั้นเป็นสถานท่ีที่ใช้อ้างอิงต าแหน่ง
ได ้หรือเป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการ
สาธารณะ 
2. ถ้าเป็นอาคารของหน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจที่มคีวามจ าเป็นต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารหรือข้องเกี่ยวกับประชาชน 

ใช้นิยามทางต าแหน่งของข้อมูล 
“อาคาร” 

        3. ดูเง่ือนไขเพิ่มเติมจาก รายการข้อมูล
ภูมิศาสตร์ "อาคาร" 
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4-12 
มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 

   

ประเภทรูปลักษณ ์(Feature 
Type) <จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  รหัส
ข้อมูล 

 รายการข้อมูล  นิยาม (Definition) 
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0  เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมลู  นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้นหรือ

แนวขอบเขตพ้ืนที ่

40   ชั้นข้อมูลเขตชุมชน               
04106 อาคารกิจกรรมดา้น

สาธารณูปโภค 
(BUILDING, 
BLD_Type=04106) 

อาคารเกี่ยวกับด้านงานสาธารณูปโภคที่
นอกเหนือจากส่วนราชการ เช่น ไฟฟ้า 
ประปา โทรศัพท์ และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (การก าจัดขยะสิ่งปฎกิูล ,การ
ระบายน้ าและการบ าบัดน้ าเสยี) เป็นต้น  
โดยนิยามของสาธารณูปโภค หมายถึง 
บริการที่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนท่ัวไป มีการให้บริการเปน็เส้น 
สาย และเป็นการบริการที่เข้าหาผูร้ับบริการ 
 

พื้นที ่ พื้นที ่ จุด N/A N/A ให้จัดเก็บอาคารในสถานประกอบการด้าน
สาธารณูปโภค 
1.ถ้าอาคารนั้นเป็นสถานท่ีที่ใช้อ้างอิงต าแหน่ง
ได ้หรือเป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการ
สาธารณะ 
2.ถ้าเป็นอาคารของหน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจที่มคีวามจ าเป็นต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารหรือข้องเกี่ยวกับประชาชน 
3. ดเูงื่อนไขเพิ่มเติมจาก รายการข้อมูล
ภูมิศาสตร์ "อาคาร" 

ใช้นิยามทางต าแหน่งของข้อมูล 
“อาคาร” 

04107 อาคารกิจกรรมดา้น
สาธารณูปการ 
(BUILDING, 
BLD_Type=04107) 

อาคารเกี่ยวกับด้านงานสาธารณูปการ ท่ี
นอกเหนือจากส่วนราชการ การศกึษา การ
อนามัย นันทนาการ ความปลอดภัย 
วัฒนธรรม เช่น สถานีต ารวจ สถานีดับเพลิง 
ที่ท าการไปรษณีย์ ทัณฑสถาน ห้องสมุด 
บ้านพักคนชรา เป็นต้น โดยนิยามของ
สาธารณูปการ หมายถึง การบริการที่
ประชาชนไม่จ าเป็นต้องรับบริการเป็น
ประจ าวันทุกวัน มีการให้บริการเป็นจุด และ
ผู้รับบริการไปรับบริการจากผู้ให้บริการ 
 

พื้นที ่ พื้นที ่ จุด N/A N/A ให้จัดเก็บอาคารในสถานีประกอบการ
สาธารณูปการ 
1. ถ้าอาคารนั้นเป็นสถานท่ีที่ใช้อ้างอิงต าแหน่ง
ได้ หรือเป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการ
สาธารณะ 
2. ถ้าเป็นอาคารของหน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจที่มคีวามจ าเป็นต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารหรือข้องเกี่ยวกับประชาชน 
3. ดูเง่ือนไขเพิ่มเติมจาก รายการข้อมูล
ภูมิศาสตร์ "อาคาร" 

ใช้นิยามทางต าแหน่งของข้อมูล 
“อาคาร” 
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ประเภทรูปลักษณ ์(Feature 
Type) <จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  รหัส
ข้อมูล 

 รายการข้อมูล  นิยาม (Definition) 
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0  เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมลู  นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้นหรือ

แนวขอบเขตพ้ืนที ่

40   ชั้นข้อมูลเขตชุมชน               
04108 อาคารกิจกรรมดา้น

นันทนาการและการ
กีฬา (BUILDING, 
BLD_Type=04108) 

อาคารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้าน
นันทนาการและการกีฬาของมนุษย์และมักมี
พื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น สวนสาธารณะ , สวน
สัตว์ , พื้นที่จัดนิทรรศการ ,พ้ืนท่ีจดักิจกรรม
เฉพาะ , สนามเด็กเล่น , สนามกอล์ฟ เป็น
ต้น โดยมคีวามหมายดังนี ้
-สวนสาธารณะ เป็นพื้นที่ท่ีกันไว้ส าหรับการ
ท่องเทีย่วพักผ่อนในช่วงกลางวัน หรือ พื้นที่
หรือสถานท่ีที่ถูกพัฒนาหรือสร้างขึ้นใหม่เพื่อ
ใช้ในงานสาธารณะหรือเพื่อการพกัผ่อน
หย่อนใจ 
-สวนสัตว์ หรือพื้นที่ท่ีเก็บรักษาสตัว์ไว้เพื่อ
การศึกษาหรือการแสดง 
-พื้นที่ท่ีใช้จัดนิทรรศการ เป็นพื้นที่สาธารณะ
ที่ประกอบด้วยอาคารถาวรที่ใช้ส าหรับการ
จัดมหรสพและการแสดง 
-พื้นที่ท่ีถูกจัดสรรไว้ส าหรับกิจกรรมเฉพาะ
บางอย่าง เช่นลานกางเต็นท์ 
- อาคารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาของ
มนุษย์ท่ีเป็นทางการ เช่น อัฒจันทร์ , สนาม
กีฬาในร่ม , ลู่แข่งขัน และ สนามกีฬา
กลางแจ้ง เป็นต้น โดยมีความหมายดังนี้ 

พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที/่
เส้น/
จุด 

N/A N/A ให้จัดเก็บอาคารกิจกรรมด้านนันทนาการ 
1.ถ้าอาคารนั้นเป็นสถานท่ีที่ใช้อ้างอิงต าแหน่ง
ได ้หรือเป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการ
สาธารณะ 
2. เป็นอาคารที่ยังคงใช้งานอยู่ 
3. ณ พ้ืนท่ีใด ๆ อาจถูกใช้ในหลายวัตถุประสงค์
ดังนั้นสวนสาธารณะอาจมีหรือเปน็บางส่วนของ
พื้นที่เหล่านี้ เช่น พ้ืนท่ีส าหรับการกางเต็นท์, 
โรงละครนอกอาคาร, สถานท่ีเล่นกีฬา, ลู่วิ่ง อ่ืน 
ๆ ซึ่งขอบเขตอาจซ้อนทับกันได้ โดยหากเป็น
พื้นที่ท่ีเขตสงวนจะถูกจัดเก็บตามที่ทางการ
ประกาศไว ้
4. ชนิดของพื้นที่สวนเป็นเพื่อการพักผ่อนหย่อน
ใจ,พฤกษศาสตร,์สถานท่ีเดินเล่น,พื้นที่ใช้
รับประทานอาหารกลางแจ้ง, หรือ สวนสัตว์. 
ซึ่งอาจจะเป็นส่วนหน่ึงของสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอื่น ๆ ด้วย หาก
พบรูปแบบเช่นนี้ให้จัดเก็บเป็นสวนสาธารณะ 
5. ถ้าสวนสาธาณะนัน้จัดเตรียมไวเ้พื่อการกีฬา
เท่านั้นจะไม่มีการจัดเก็บพ้ืนท่ีนั้นเป็น
สวนสาธารณะ 
6. ถ้าพ้ืนท่ีนั้นเข้าข่ายนิยามของสวนสาธารณะ

1. ใช้นิยามทางต าแหน่งของข้อมูล 
“อาคาร”2. กรณีเป็นกลุ่มอาคาร/พื้นที่
กิจกรรมด้านนันทนาการขนาดใหญ่และ
ต้องการใช้แสดงในแผนที่มาตราสว่นเล็ก
เพื่อใช้เป็นพื้นที่อ้างอิงให้จัดเก็บเปน็พ้ืนท่ี 
โดยขีดขอบเขตของพื้นที่นอกสุดที่
ครอบคลมุการท ากิจกรรมของ
นันทนาการนั้น 
3. กรณีลู่แข่งขันที่จัดเก็บเป็นพื้นที ่ให้ขีด
ขอบเขตของพื้นที่นอกสุดที่ครอบคลุม
การท ากิจกรรมของลู่แข่งขัน 
4. กรณีลู่แข่งขันที่จัดเก็บเป็นเส้น ให้ขีด
ตามขอบเขตนอกสุดของลู่แข่งขันนั้น เมื่อ
มองจากด้านบน 
5. กรณีลู่แข่งขันที่จัดเก็บเป็นจุด ให้วาด
ต าแหน่งอ้างอิง อยู่ภายในกรอบของพื้นที่
ลู่แข่งขัน เมื่อมองจากด้านบน 
6. กรณีเป็นกลุ่มอาคาร/พื้นที่กิจกรรม
ด้านกีฬาขนาดใหญ่และต้องการใช้แสดง
ในแผนที่มาตราส่วนเล็กเพื่อใช้เปน็พ้ืนท่ี
อ้างอิงให้จัดเก็บเป็นพื้นที่ โดยขีดขอบเขต
ของพื้นที่นอกสุดที่ครอบคลุมการท า
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มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 

   

ประเภทรูปลักษณ ์(Feature 
Type) <จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  รหัส
ข้อมูล 

 รายการข้อมูล  นิยาม (Definition) 
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0  เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมลู  นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้นหรือ

แนวขอบเขตพ้ืนที ่

40   ชั้นข้อมูลเขตชุมชน               
อัฒจันทร์ขนาดใหญ่ เป็นโครงสร้างที่มี
หลังคาส าหรับผู้ชม ณ สนามกีฬาในร่ม หรือ
สนามแข่งขัน 
ลู่แข่งขัน ใช้เป็นลู่ส าหรบัการแข่งขันกัน เช่น 
การแข่งม้า การแข่งรถยนต ์
  

และเป็นส่วนหน่ึงของเขตสงวน, ให้จัดเก็บพื้นที่
รวมที่เป็นพื้นที่สวนสาธารณะเป็นส่วนหน่ึงของ
เขตสงวนและให้จัดเกบ็สวนสาธารณะด้วย 
7. พื้นที่จัดกิจกรรมเฉพาะ, พื้นที่จัดนิทรรศการ 
และสนามกอล์ฟ ทีใ่หจ้ัดเก็บ ควรมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 50 ตารางมลิลเิมตร (หน่วยทีแ่สดงบนแผน
ที่กระดาษ) (หมายเหตุ:ที่มาตราสว่น 1:4,000 
มีพื้นท่ีเท่ากับ 800 ตารางเมตร) 
8. ไม่ควรจดัเก็บพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมเฉพาะและ
พื้นที่จัดนิทรรศการแบบท่ีมีการจดัแบบครั้ง
เดียวจบ 
9. พื้นที่ท่ีใช้จัดกิจกรรมเฉพาะและพื้นท่ีจัด
นิทรรศการควรเป็นท่ีพื้นที่ท่ีใช้เป็นประจ า ,
เฉพาะพื้นท่ีที่ใช้จัดกิจกรรมเฉพาะอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงชนิดกิจกรรมเฉพาะในบางโอกาส
ได ้
10. กรณีของลู่แข่งขันให้จัดเก็บเปน็สัญลักษณ์
เส้น เมื่อลู่แข่งขันนั้นมีด้านกว้างหรือด้านยาว
ที่สุดต่ ากว่า 0.5 มิลลิเมตร(หน่วยที่แสดงบน
แผนที่กระดาษ) (หมายเหตุ: ที่มาตราส่วน 
1:4,000 มีความยาวเท่ากับ 2 เมตร) 
 

กิจกรรมของสนามกีฬา 
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ประเภทรูปลักษณ ์(Feature 
Type) <จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  รหัส
ข้อมูล 

 รายการข้อมูล  นิยาม (Definition) 
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0  เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมลู  นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้นหรือ

แนวขอบเขตพ้ืนที ่

40   ชั้นข้อมูลเขตชุมชน               
04109 อาคารด้าน

ประวัติศาสตร ์
(BUILDING, 
BLD_Type=04109) 

อาคาร/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับด้าน
ประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม 
โบราณคดีของชุมชน ท้องถิ่น หรือของ
ประเทศ เช่น พิพิธภัณฑสถาน , อาคารเก่า
ทางประวัติศาสตร์ , อาคารร้าง (พื้นที่ทาง
โบราณคด/ีประวัติศาสตร์) และ อนุสาวรีย์
ทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
- พิพิธภัณฑสถาน เป็นที่ท่ีเก็บสะสมสิ่งของ
ด้านประวตัิศาสตร์ หรือประเพณีวฒันธรรม
ที่น่าสนใจ ส าหรับให้สาธารณะชนได้ชม 
- อาคารเก่าทางประวัตศิาสตร์ใช้จดัเก็บ
สิ่งของทางประวัติศาสตร์ทีส่ืบทอดมา 
- อาคารร้างทางโบราณคดี หมายถึง
โครงสร้างก าแพงและหรือหลังคาเก่าท่ีร้าง
แล้ว หรือ บริเวณพื้นที่ท่ีทางวิทยาศาสตร์
สนใจซึ่งมักประกอบด้วยวัสดุที่ยังหลงเหลือ
จากกิจกรรมของมนุษย์. 
- อนุสาวรีย์ทางประวตัิศาสตร ์หมายถึง
สิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อร าลึกถึง
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในอดตี/ปัจจุบัน 
 

พื้นที ่ พื้นที ่ จุด N/A N/A ให้จัดเก็บอาคารกิจกรรมด้านประวัติศาสตร ์
1. ถ้าอาคารนั้นเป็นสถานท่ีที่ใช้อ้างอิงต าแหน่ง
ได ้หรือเป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการ
สาธารณะ 
2. ถ้าเป็นอาคารของหน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจที่มคีวามจ าเป็นต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารหรือข้องเกี่ยวกับประชาชน 
ให้จัดเก็บอาคาร/พืน้ท่ีร้าง ถ้า  
3. เป็นแหล่งโบราณคดีหรือซากปรักหักพังที่ท่ี
ถูกควบคลุมหรืออยู่ในการดูแลของรัฐบาลหรือ
องค์กรเอกชน และองค์กรนั้นให้สทิธิกับรัฐบาล
ในการจัดเก็บแหล่งโบราณคดีหรือซาก
ปรักหักพังนั้น 
4. ถ้าแหล่งโบราณคดีหรือซากปรกัหักพังมี
ลักษณะเป็นโครงสรา้งอิสระใหจ้ัดเก็บเป็นพื้นที่ 
หรือกรณีที่ขอบเขตไม่ชัดเจน ไม่สมบูรณ์ ให้
จัดเก็บเป็นแบบพ้ืนท่ีครอบคลมุบริเวณขอบเขต
นั้น ๆ 
5. นอกนั้นให้จัดเก็บแต่ละโครงสรา้ง โดยยึดเอา
ขอบนอกของแต่ละซากปรักหักพังนั้น โดย
แหล่งโบราณคดีหรือซากปรักหักพงันั้นต้อง
ได้รับการรับรองจากรัฐเสียก่อนการจัดเก็บ 

1. ใช้นิยามทางต าแหน่งของข้อมูล 
“อาคาร”2. การวาดแหล่งโบราณคดี ให้
วาดตามขอบเขตพื้นท่ีของแหล่ง
โบราณคดีหรือซากปรักหักพังที่ยังคงมี
ร่องรอยของวัสดุหลงเหลืออยู ่
3. การวาดแหล่งโบราณคดี,อนสุาวรีย์ 
แบบจุด ใหว้าดต าแหน่งอ้างอิงอยู่ภายใน
บริเวณต าแหน่ง 
3.1 กึ่งกลางของซากปรักหักพังของแหล่ง
โบราณคดีนั้น 
3.2 ณ บรเิวณต าแหน่งก่ึงกลางของแต่ละ
ด้านของอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร ์
4. การวาดข้อมูลอนุสาวรีย์ ที่จดัเก็บเป็น
พื้นที่ ใช้แนวเส้นขอบเขตพื้นท่ีนอกสุดที่
ครอบคลมุการท ากิจกรรมโดยรวมของ
อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร ์
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ประเภทรูปลักษณ ์(Feature 
Type) <จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  รหัส
ข้อมูล 

 รายการข้อมูล  นิยาม (Definition) 
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แนวขอบเขตพ้ืนที ่
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6. ถ้าเป็นอาคารหรือพ้ืนท่ีที่เกี่ยวกับความมั่งคง
แห่งชาติไม่สมควรถูกจดัเก็บ/แสดงผล หาก
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบอาคาร สถานท่ี หรือ
พื้นที่เหล่านั้นไม่ยินยอมใหจ้ัดเก็บหรือ
น าออกไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยทั่วไป 

04110 อาคารพาณิชยกรรม 
(BUILDING, 
BLD_Type=04110) 

อาคารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านกิจกรรม
เชิงพานิชย์ของมนุษย์ เช่น อาคาร
ห้างสรรพสินค้า ด่านเก็บเงิน สถานท่ีเชิง
พาณิชย์เพื่อบริการน้ ามันและบริการ
อุปกรณ์เสรมิด้านรถยนต์ หรือกิจการอื่น ๆ 
 

พื้นที ่ พื้นที ่ จุด N/A N/A ให้จัดเก็บอาคารกิจกรรมด้านบริการเชิงพานิชย์ 
1. ถ้าสถานบริการนั้นเป็นสถานท่ีที่ใช้อ้างอิง
ต าแหน่งได้ หรือเป็นสถานบริการที่ใช้ประโยชน์
เพื่อการสาธารณะ 
2. ถ้าเป็นสถานบริการที่ยังคงถูกใช้งานอยู่ 
3. ดูเง่ือนไขเพิ่มเติมจาก รายการข้อมูล
ภูมิศาสตร์ "อาคาร" 
 

1. ใช้นิยามทางต าแหน่งของข้อมูล 
“อาคาร”2. กรณีที่ต้องการใช้เป็นสถานท่ี
อ้างอิง แบบพื้นที่ ใช้แนวเส้นขอบเขตของ
พื้นที่นอกสุดที่ครอบคลมุการท ากิจกรรม
ของสถานบริการเชิงพาณิชย์นั้น 
3. กรณีที่ต้องการใช้เป็นสถานท่ีอา้งอิง
แบบจุด ใช้ต าแหน่งภายใน และอยู่
ประมาณกึ่งกลางกรอบของพื้นที่สถาน
บริการเชิงพานิชย์นั้น  

04111 อาคารด้าน
อุตสาหกรรม 
(BUILDING, 
BLD_Type=04111) 

อาคารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านกิจกรรม
อุตสาหกรรมของมนุษย์ เช่น โรงงาน , โรง
ฆ่าสัตว์ และ คลังสินค้า หรือกิจการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานอุตสาหกรรม 

พื้นที ่ พื้นที ่ จุด N/A N/A ให้จัดเก็บอาคารกิจกรรมด้านอตุสาหกรรม
เหล่านั้น  
1. ถ้าอาคารนั้นเป็นสถานท่ีที่ใช้อ้างอิงต าแหน่ง
ได้ หรือเป็นสถานทีท่ี่ใช้ประโยชน์เพื่อการ
สาธารณะ 
2. เป็นสถานทีท่ี่ยังคงถูกใช้งานอยู่ 
3. ดูเง่ือนไขเพิ่มเติมจาก รายการข้อมูล
ภูมิศาสตร์ "อาคาร" 

1. ใช้นิยามทางต าแหน่งของข้อมูล 
“อาคาร” 
2. กรณีที่ต้องการใช้เป็นสถานท่ีอา้งอิง 
แบบพื้นที่ ใช้แนวเส้นขอบเขตของพื้นที่
นอกสุดที่ครอบคลุมการท ากิจกรรมของ
อุตสาหกรรมนั้น 
3. กรณีที่ต้องการใช้เป็นสถานท่ีอา้งอิง
แบบจุด ใช้ต าแหน่งภายใน และอยู่
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ประเภทรูปลักษณ ์(Feature 
Type) <จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  รหัส
ข้อมูล 

 รายการข้อมูล  นิยาม (Definition) 
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0  เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมลู  นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้นหรือ

แนวขอบเขตพ้ืนที ่

40   ชั้นข้อมูลเขตชุมชน               
ประมาณกึ่งกลางกรอบของพื้นทีอุ่ตสหกร
รมนั้น  

04112 อาคารด้าน
การเกษตร 
(BUILDING, 
BLD_Type=04112) 

อาคารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้าน
การเกษตร (ตามนิยามของกรมการผังเมือง
ฯ) เช่น เรือนเพาะช า , คอกปศุสตัว์(น้ า) 
และ อาคารด้านการชลประทาน 

พื้นที ่ พื้นที ่ จุด N/A N/A ให้จัดเก็บอาคารกิจกรรมด้านการเกษตรกรรม
เหล่านั้น  
1. ถ้าอาคารนั้นเป็นสถานท่ีที่ใช้อ้างอิงต าแหน่ง
ได ้หรือเป็นสถานทีท่ี่ใช้ประโยชน์เพื่อการ
สาธารณะ 
2. ถ้าเป็นสถานทีท่ี่ยังคงถูกใช้งานอยู่ 
 

1. ใช้นิยามทางต าแหน่งของข้อมูล 
“อาคาร”2. กรณีที่ต้องการใช้เป็นสถานท่ี
อ้างอิง แบบพื้นที่ ใช้แนวเส้นขอบเขตของ
พื้นที่นอกสุดที่ครอบคลมุการท ากิจกรรม
ของอุตสาหกรรมนั้น 
3. กรณีที่ต้องการใช้เป็นสถานท่ีอา้งอิง
แบบจุด ใช้ต าแหน่งภายใน และอยู่
ประมาณกึ่งกลางกรอบของพื้นทีก่สิกรรม
นั้น  

04113 อาคารอื่น ๆ 
(BUILDING, 
BLD_Type=04113) 

อาคารถาวรกิจกรรมประเภทอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้
จ าแนกประเภทไว้ก่อนหน้า  

พื้นที ่ พื้นที/่
จุด 

จุด N/A N/A 1. เป็นอาคารประเภทอื่น ๆ ท่ีไม่ได้จ าแนก
ประเภทไว้ก่อนหน้า 
2. ดเูงื่อนไขเพิ่มเติมจาก รายการข้อมูล
ภูมิศาสตร์ "อาคาร" 

ใช้นิยามทางต าแหน่งของข้อมูล 
“อาคาร” 

42001 สิ่งปลูกสร้างหลัก 
(STRUCTURE) 

สิ่งปลูกสร้างหลักท่ีเกีย่วข้องกับกิจกรรมของ
มนุษย์ไมร่วมรปูแบบลักษณะที่เปน็อาคาร
และมักมีวัตถุประสงค์การใช้งานโดยเฉพาะ 
เช่น ระบบท่อล าเลียง ระบบสายสง่ หอ
(สื่อสาร ,ส่งน้ า) ก าแพงขนาดใหญ ่ เสาส่ง

พื้นที/่
เส้น 

พื้นที/่
เส้น/
จุด 

เส้น/
จุด 

N/A N/A ให้จัดเก็บสิ่งปลูกสร้างนั้นถ้า 
1. ถ้าสิ่งปลูกสรา้งนั้นเป็นสถานท่ีที่ใช้อ้างอิง
ต าแหน่งได ้หรือเป็นสิ่งปลูกสร้าง/สถานท่ีใช้
ประโยชน์เพื่อการสาธารณะ 
2. ถ้าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ยังคงถูกใช้งานอยู่ 

1. ใช้นิยามทางต าแหน่งของข้อมูล 
“อาคาร”2. กรณีโครงสร้างสิ่งปลกูสร้างที่
จัดเก็บเป็นเส้น ให้ขีดตามขอบเขตนอก
สุดของสิ่งปลูกสร้างนั้น เมื่อมองจาก
ด้านบน 
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ประเภทรูปลักษณ ์(Feature 
Type) <จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  รหัส
ข้อมูล 

 รายการข้อมูล  นิยาม (Definition) 

1:4
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1:1
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1:2
5,
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50
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0  เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมลู  นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้นหรือ

แนวขอบเขตพ้ืนที ่

40   ชั้นข้อมูลเขตชุมชน               
(สื่อสาร,ไฟฟ้า) , ฐานรากขนาดใหญ่ , ระบบ
ถังส ารอง ,สะพานหินเทียบท่า , เขื่อน เป็น
ต้น 
 

3. ให้จัดเก็บเป็นสญัลักษณ์จดุ เมือ่พ้ืนท่ีของสิ่ง
ปลูกสร้างนั้นมีด้านยาวท่ีสุดต่ ากวา่ 0.5 
มิลลเิมตร (หน่วยที่แสดงบนแผนทีก่ระดาษ) 
(หมายเหตุ: ที่มาตราส่วน 1:4,000 มีความยาว
เท่ากับ 2 เมตร) 
4. ถ้าถัง (น้ ามัน/น้ า) นั้นอยู่ในพ้ืนที่แห้งแล้ง
และอยู่ห่างจากตัวอาคารมากกว่า 0.625 
มิลลเิมตร (หน่วยที่แสดงบนแผนทีก่ระดาษ) 
(กว้างประมาร 2.5 เมตร ท่ีมาตราส่วน 
1:4,000) 
5. ถ้าเป็นถัง (น้ ามัน/น้ า) และตั้งแยกออกมา
ต่างหากจากหน่วยงาน/องค์กรที่ดแูลและไดร้ับ
อนุญาติให้วาดปรากฎบนแผนท่ีได ้
6. ถ้าเป็นถัง (น้ ามัน/น้ า) ที่มีช่วงที่แคบท่ีสุด
มากกว่า 0.425 มิลลิเมตร (หน่วยที่แสดงบน
แผนที่กระดาษ) (กว้างประมาณ 1.5 เมตร ท่ี
มาตราส่วน 1:4,000) 
7. ถ้ามีถัง (น้ ามัน/น้ า) จ านวนมากตั้งอยู่ใกล้กัน
มากจนไมส่ามารถวาดถังได้ทุกถัง ให้ใช้วิธีวาด
ขอบเขตพื้นท่ีที่วางถังและจัดเก็บต าแหน่งถัง
ตัวแทน โดยพยายามไม่ให้สญัลักษณ์ที่ปรากฎ
ซ้อนทับกันและให้ใส่ช่ือก ากับไวภ้ายในบริเวณที่

3. กรณีโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างที่มี
ลักษณะเป็นแนวยาวเช่น ท่อระบาย สาย
ส่งไฟฟ้า ให้จัดเป็นเส้น ให้ขีดตามแนว
ยาวของสิ่งปลูกสร้างนั้น เมื่อมองจาก
ด้านบน 
3.1 แนวระบบท่อ เก็บเป็นเส้น ขดีแนว
ของท่อน้ าท้ิงทั่วไป ตามแนวก่ึงกลางของ
รางล าเลียงน้ าผิวดิน 
3.2 แนวระบบวงจร ไฟฟ้า สื่อสาร ให้ขีด
แนวตัวแทนวงจร ตามแนวยาวของระบบ
สายส่ง (เช่น 1 วงจรไฟฟ้าประกอบด้วย
สายไฟฟ้า 3 เส้น ให้น าเข้าเส้น เพยีงเส้น
เดียว) 
3.3 แนวก าแพงขนาดใหญ่ เมื่อต้องการ
ใช้แสดงในแผนที่มาตราส่วนเล็กให้ ขีด
แนวตัวแทน ณ แนวก่ึงกลางด้านความ
หนาของก าแพง (โดยประมาณ) ยาวไป
ตามแนวก าแพง 
3.4 กรณเีป็นระบบแนวใต้ดิน ท่ีการ
จัดเก็บได้จากแบบแปลน ให้ก ากับค าว่า 
“แนวโดยประมาณ” ไว้เสมอ 
4. สะพานหิน/ท่าเทียบเรือ กรณีวาดเป็น
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Type) <จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 
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ข้อมูล 
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วางถังนั้น 
ให้จัดเก็บสะพานหินส าหรับจอดเรอื  
8. ถ้าสะพานหินนั้นมีพื้นทางสูงกว่าผิวน้ าและมี
ช่ือสะพาน 
9. ถ้าสะพานหินนั้นมีพื้นทาง สูงกว่าผิวน้ าและ
มีความยาวของด้านที่ยาวท่ีสุดมากกว่าหรือ
เท่ากับ 1.25 มิลลิเมตร (หน่วยที่แสดงบนแผน
ที่กระดาษ) (ประมาณ 30 เมตร ท่ีมาตราส่วน 
1:25,000) 
10. เงื่อนไขการวาดแนวเส้นของแหล่งน้ าเช่น 
เส้นชายฝั่ง หรืออื่น ๆ กับแนวเส้นของ
โครงสร้างอื่น ๆ เช่น อู่เรือ ,อู่รถไฟ ,เขื่อน ,ฝาย 
,สะพานหินส าหรบัจอดเรือ,ก าแพงกันคลื่นหรือ
ท่าเทียบเรือ อาจวาดอยู่ในแนวเดยีวกันคือให้
วาดเส้นท้ังสองในแนวเดยีวกัน11. ถ้าสะพาน
ปลา/ก าแพงกันคลื่น/เขื่อน/ท่าเรอืส่วนท่ียื่นลง
ไปในน้ า ไม่เข้าเงื่อนไขในการจดัเก็บ ให้ดูเส้น
ชายฝั่งที่สร้างขึ้นหรือเส้นชายฝั่งตามธรรมชาติ
ประกอบในการวาดเส้นขอบเขต 
12. ถ้าเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือพ้ืนท่ีที่เกี่ยวกับ
ความมั่งคงแห่งชาติไมส่มควรถูกจดัเก็บ/
แสดงผล หากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอาคาร 

พื้นที่ ใหข้ีดตามแนวความยาวของ
โครงสร้างสะพานหินท่ียื่นลงไปในทะเล/
แม่น้ า 
5. สะพานหิน/ท่าเทียบเรือ กรณีก าหนด
เป็นจุดอ้างอิง ใหว้าดต าแหน่งอ้างอิง ณ 
จุดตัดกับชายฝั่ง โดยพยายามให้อยู่ ณ 
กึ่งกลางของแนวขนานกับชายฝั่ง หรือ ณ 
ทางแยกสะพาน/ส่วนท่ียื่นออกไปส าหรับ
ใช้ขึ้นเรือ 
6. กรณีที่ต้องการใช้เป็นสถานท่ีอา้งอิง 
และต้องการวาดเป็นพื้นที่ ใหข้ีดขอบเขต
ของพื้นที่นอกสุดที่ครอบคลุมการท า
กิจกรรมของสถานที่น้ัน 
7. กรณีที่ต้องการใช้เป็นสถานท่ีอา้งอิง
เป็นจุดอ้างอิง ให้วาดต าแหน่งอ้างอิง อยู่
ภายในกรอบของพื้นที่สถานทีน่ั้น เมื่อ
มองจากด้านบน 
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ประเภทรูปลักษณ ์(Feature 
Type) <จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  รหัส
ข้อมูล 

 รายการข้อมูล  นิยาม (Definition) 
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สถานท่ี หรือพ้ืนท่ีเหลา่นั้นไมย่ินยอมให้จัดเก็บ
หรือน าออกไปเผยแพรต่่อสาธารณะ โดยทั่วไป 

43001 พื้นที/่จุดต าแหน่ง
อ้างอิง 
(LANDMARK) 

พื้นที่และหรือต าแหน่งจุดอ้างอิงทาง
ภูมิศาสตร์ เป็นช้ันข้อมูลทุติยภูมิ ที่ประยุกต์
จากช้ันข้อมูลอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง/สถานท่ี 
โดยการคัดเลือกอาคาร/สิ่งปลูกสรา้ง/
สถานท่ีที่มีความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักกัน
ทั่วไป เพ่ือใช่ในการสื่อสารในการอ้างอิง
ต าแหน่งทางภูมิศาสตร ์
 

พื้นที/่
จุด 

พื้นที/่
จุด 

พื้นที/่
จุด 

จุด N/A ให้จัดเก็บพื้นที่หรือต าแหน่งสถานที่ส าคัญ 
(Landmark, POI) 
1. ถ้าเป็นสถานท่ีที่ใช้อ้างอิงต าแหน่งได้และมี
ความโดดเด่น 
2. ถ้าเป็นอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง/สถานท่ีใช้
ประโยชน์เพื่อการสาธารณะและเป็นท่ีรู้จักกัน
โดยทั่วไป 
3. กรณีของแผนที่มาตราส่วนใหญ ่เช่น 
1:4,000 อาจไม่มีความจ าเป็นต้องเก็บถ้า
ฐานข้อมูลมีข้อมลูอาคาร/สิ่งปลูกสร้างอยู่แล้ว 
ซึ่งสามารถใช้ทดแทนกันได ้
4. ถ้าเป็นสถานท่ีหรือพ้ืนท่ีที่เกี่ยวกับความมั่ง
คงแห่งชาติไม่สมควรถูกจดัเก็บ/แสดงผล หาก
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบอาคาร สถานท่ี หรือ
พื้นที่เหล่านั้นไม่ยินยอมใหจ้ัดเก็บหรือ
น าออกไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

1. กรณีที่ต้องการใช้เป็นสถานท่ีอา้งอิง
แบบพื้นที่ ใช้แนวเส้นขอบเขตของพื้นที่
นอกสุดที่ครอบคลุมการท ากิจกรรมของ
สถานที่น้ัน 
2. กรณีที่ต้องการใช้เป็นสถานท่ีอา้งอิง
แบบจุด ใช้ต าแหน่งภายใน และอยู่
ประมาณกึ่งกลางกรอบของพื้นที่สถานที่
นั้น เมื่อมองจากด้านบน 
3. กรณีที่ต้องการใช้เป็นสถานท่ีอา้งอิง
เป็นจุดอ้างอิง และต้องการใช้เพื่อการน า
ทาง ให้วาดต าแหน่งอ้างอิง อยู่ภายใน
กรอบของพื้นที่สถานทีน่ั้นและจุดอ้างอิง
ควรอยู่ใกล้เส้นทางเข้า หรือประตู
ทางเข้า/ออก  เมื่อมองจากด้านบน 
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44001 เขตชุมชน/เมือง 

(BUILTUP_AREA) 
พื้นที่ท่ีมีการก่อสร้าง เช่นพ้ืนท่ีอยูอ่าศัย 
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สถานศึกษา 
ศาสนสถาน เป็นต้น 
 

N/A พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที/่
จุด 

N/A ให้จัดเก็บเขตชุมชน  
1. ถ้าหน่วยงานมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเพื่อ
ส าหรับใช้อ้างอิงต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ 
(โดยประมาณ) 
2. ถ้าหน่วยงานมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเพื่อ
ส าหรับใช้ค านวณหรือใช้วิเคราะหข์้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ (โดยประมาณ) 
3. ถ้าพ้ืนท่ีนั้นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป 
4. ถ้าพ้ืนท่ีเหล่านั้นมักถูกใช้อ้างเป็นแหล่ง/
ชุมชนเพื่อกิจกรรมอย่างไรอย่างหนึ่ง เช่น 
หมู่บ้าน…. , ชุมชน…. เป็นต้น 

1.กรณีพื้นที่ ใช้แนวเสน้ขอบเขตลอ้มรอบ
กลุ่มอาคาร/สิ่งปลูกสร้างโดยประมาณ 
ตามที่ผู้จดัท ามีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แยก
กิจกรรมและ/หรือประเภทการใช้
ประโยชน์อาคาร/สิ่งปลูกสร้างเหลา่นั้น 
2. กรณีจุด ใช้ต าแหน่งภายใน และอยู่
ประมาณกึ่งกลางกรอบของขอบเขตของ
กลุ่มอาคาร/สิ่งปลูกสร้างที่ถูกจัดกลุ่มขึ้น 
เมื่อมองจากด้านบน 
3. ช้ันข้อมูลเขตชุมชน ไม่ควรใช้เป็น
ขอบเขตอ้างอิงทางกฎหมายหรือทาง
ภูมิศาสตร์กายภาพ เนื่องจากเป็นแนว
โดยประมาณที่แตล่ะหน่วยงานอาจมี
ความเข้าใจหรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้
งานแบบเฉพาะเจาะจงของช้ันแผนที่น้ัน 
(กรณีหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่เจ้าของหรือ
ผู้จัดท า ควรใช้เป็นข้อมลูประกอบ
เท่านั้น) 
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5.3 ผังเค้าร่างการประยุกต์ (Application schema) ของข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 

 
โครงสร้างเนื้อหาของข้อมูลภูมิศาสตร์ในชั้นเขตชุมชน/อาคาร สามารถถูกอธิบายในลักษณะของผังเค้าร่าง

การประยุกต์ (application schema) ตามมาตรฐาน ISO19109 โดยจัดท าในรูปแบบของ Unified Modeling 
Language (UML) ดังรูปที่ 1 ต่อไปนี้ 
 

Building

+Building_ID: Text

+BLD_Type: Byte

+BLD_Subtype: Byte

+BLD_Name: Text

+Org_Name: Text

+House_ID: Integer

+BLD_Use: Byte

+Update_Date: Date

Structure

+Structure_ID: Text

+STR_Type: Byte

+STR_Subtype: Byte

+STR_Name: Text

+Update_Date: Date

Builtup_Area

+Builtup_Area_ID: Text

+BU_Type: Byte

+BU_Name: Text

+Update_Date: Date

Landmark

+Landmark_ID: Text

+LM_Type: Byte

+LM_Subtype: Byte

+LM_Name: Text

+Update_Date: Date

Compose Of

feature

feature

 
รูปที่ 1  ผังเค้าร่างการประยุกต์ (application schema) ส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 

 

5.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 

โครงสร้างข้อมูลในชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร สามารถอธิบายในรูปแบบของพจนานุกรมข้อมูล (data 
dictionary) ซึ่งประกอบด้วยตารางโครงสร้างรายการและลักษณะเฉพาะของข้อมูลลักษณะประจ าส าหรับแต่ละ
รูปลักษณ์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้ดังตารางท่ี 6-1 ถึง 6-6 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 6-1 ข้อมูลลักษณะประจ าของ อาคาร (BUILDING) 
Field Name Definition Data 

Type 
Domain (Value) Obligation 

/Condition 
Building_ID รหัสหมายเลขประจ า

อาคาร 
Integer   Mandatory 

BLD_Type  รหัสชนิดอาคาร Text ดูตาราง BLD_TYPE.LUT Mandatory 

BLD_SubType รหัสชนิดย่อยของอาคาร Text ดูตาราง BLD_SUBTYPE.LUT  Mandatory 

BLD_Name ชื่ออาคาร Text  Mandatory 
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ตารางท่ี 6-1 ข้อมูลลักษณะประจ าของ อาคาร (BUILDING) 
Field Name Definition Data 

Type 
Domain (Value) Obligation 

/Condition 
ORG_Name ชื่อหน่วยงาน Text  Optional 

HOUSE_ID เลขประจ าบา้นตาม
ทะเบียนราษฎร์ 

Text  Optional 

BLD_USE รหัสการใช้อาคาร (ผัง
เมือง) 

Integer  Optional 

Update_Date วันที่ปรบัปรุงข้อมูลลา่สุด Date   Mandatory 
 
ตารางท่ี 6-2 ค่าโดเมนส าหรับ BLD_TYPE.LUT 

BLD_Type ความหมาย 
04101 อาคารที่อยู่อาศัย 

04102 ศาสนา 

04103 หน่วยงานภาครัฐ 

04104 สถาบนัการศึกษา 

04105 สาธารณสุข 

04106 สาธารณปูโภค 

04107 สาธารณปูการ 

04108 นันทนาการ/การกีฬา 

04109 ประวิติศาสตร์ 

04110 พาณิชยกรรม 

04111 อุตสาหกรรม 

04112 เกษตรกรรม 

04113 อื่น ๆ 
 
ตารางท่ี 6-3 ค่าโดเมนส าหรับ BLD_SUBTYPE.LUT 

BLD_SubType ความหมาย 

000 อาคารกิจกรรมด้านศาสนา 

101 วัดในศาสนาพทุธ 

102 ส านักสงฆ ์

201 โบสถ์ในศาสนาคริสต ์

301 มัสยิดในศาสนาอิสลาม 
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ตารางท่ี 6-4 ข้อมูลลักษณะประจ าของ สิ่งปลูกสร้างหลัก (STRUCTURE) 
Field Name Definition Data 

Type 
Domain (Value) Obligation/ 

Condition 
Struture_ID รหัสหมายเลขประจ าสิง่

ปลูกสร้าง 
Integer   Mandatory 

STR_Type  รหัสชนิดสิ่งปลูกสรา้ง  Text 42001 (สิ่งปลูกสร้างหลัก) Mandatory 

STR_SubType รหัสชนิดย่อยสิ่งปลูกสรา้ง Text   Mandatory 

STR_Name ชื่อสิ่งปลูกสร้าง Text   Mandatory 

Update_Date วันที่ปรบัปรุงข้อมูลลา่สุด Date    Mandatory 

 
ตารางท่ี 6-5 ข้อมูลลักษณะประจ าของ พ้ืนที่/จุดต าแหน่งอ้างอิง (LANDMARK) 
Field Name Definition Data 

Type 
Domain (Value) Obligation/Condition 

Landmark_ID รหัสหมายเลขประจ า
ต าแหน่งอ้างอิง 

Integer   Mandatory 

LM_Type  รหัสชนิดต าแหนง่อ้างอิง  Text 43001 (Landmark, POI) Mandatory 

LM_SubType รหัสชนิดย่อยต าแหนง่
อ้างอิง 

Text   Mandatory 

LM_Name ชื่อต าแหน่งอ้างอิง Text   Mandatory 

Update_Date วันที่ปรบัปรุงข้อมูลลา่สุด Date    Mandatory 
 
ตารางท่ี 6-6 ข้อมูลลักษณะประจ าของ เขตชุมชน (BUILTUP_AREA) 
Field Name Definition Data 

Type 
Domain (Value) Obligation/Condition 

Builtup_Area_ID รหัสหมายเลขประจ าเขต
ชุมชน 

Integer   Mandatory 

BU_Type  รหัสชนิดเขตชุมชน Text  44001 (เขตชุมชน) Mandatory 

BU_NAME ชื่อเขตชุมชน Text   Mandatory 

Update_Date วันที่ปรบัปรุงข้อมูลลา่สุด Date   Mandatory 
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5.5 Feature Catalogue ของรายการข้อมูลในชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 

 
รายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลชุมชน/อาคาร สามารถถูกอธิบายในลักษณะของ 

Feature Catalogue ตามมาตรฐาน ISO19110 ได้ดังนี ้
 
Name: ฐานข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร  
Scope: แผนท่ีฐาน 
Field of application:  
Version Number: 2.0  
Version Date: 30-พ.ค.56  
Definition source: มาตรฐาน FGDS 
Definition Type:  
Producer: คณะท่ีปรึกษา โครงการจัดท าข้อก าหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เน้ือหา คุณลักษณะ 

คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน 
Functional Language: XML 
 
Feature Type 
Name: BUILDING  
Definition: อาคาร (Polygon) 
Code: 04101-04113 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: Building_ID, BLD_Type, BLD_SubType, BLD_Name, ORG_Name, House_ID, 

BLD_Use, Update_Date 
Feature Association Names:  
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: Building_ID  
Definition: รหัสประจ าอาคาร 
Code:  
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: BLD_Type  
Definition: รหัสประเภทอาคาร 
Code:  
Value Data Type: Byte 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
อาคารท่ีอยู่อาศัย 04101 อาคารท่ีอยู่อาศัยของมนุษย์ 
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ศาสนา 04102 อาคารด้านศาสนา (วัด , ส านักสงฆ์ , โบสถ์คริสต์ , มัสยิด , สุสาน ,อื่นๆ) 
หน่วยงานภาครัฐ 04103 อาคารของสถานท่ีราชการ (ศาลากลาง , ศาลาประชาคม , ศาล ,อื่นๆ) 
สถาบันการศึกษา 04104 อาคารภายในสถาบันการศึกษา (โรงเรียน , วิทยาลัย , มหาวิทยาลัย ) 
สาธารณสุข 04105 อาคารภายในสถานพยาบาล (คลีนิค , อนามัย , โรงพยาบาล) 
สาธารณูปโภค 04106 อาคารเกี่ยวกับงานด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า , ประปา , โทรศัพท์ , รักษา

คุณภาพส่ิงแวดล้อม , อื่นๆ ) 
สาธารณูปการ 04107 อาคารเกี่ยวกับงานด้านสาธารณูปการ (สถานีต ารวจ สถานีดับเพลิง ท่ีท าการ

ไปรษณีย์ , ห้องสมุด ,บ้านพักคนชรา ,อื่นๆ) 
นันทนาการ/กีฬา 04108 อาคารกิจกรรมด้านนันทนาการ/กีฬา (สวนสาธารณะ , สวนสัตว์ , พื้นท่ีจัด

นิทรรศการ ,พื้นท่ีจัดกิจกรรมเฉพาะ , สนามเด็กเล่น , สนามกอล์ฟ ,
อัฒจันทร์ , สนามกีฬาในร่ม , ลู่แข่งขัน , สนามกีฬากลางแจ้ง ) 

ประวัติศาสตร์ 04109 อาคารเกี่ยวกับงานด้านประวัติศาสตร์,โบราณคดี (พิพิธภัณฑสถาน , อาคาร
เก่าทางประวัติศาสตร์ , อาคารร้าง (พื้นท่ีทางโบราณคดี/ประวัติศาสตร์) และ 
อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ ) 

พาณิชยกรรม 04110 อาคารกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเชิงพาณิชย์ (ห้างสรรพสินค้า ด่านเก็บเงิน 
สถานท่ีเชิงพาณิชย์เพื่อบริการน้ ามันและบริการอุปกรณ์เสริมด้านรถยนต์ 
หรือกิจการอื่น ๆ) 

อุตสาหกรรม 04111 อาคารกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม (โรงงาน , โรงฆ่าสัตว์ , 
คลังสินค้า หรือกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง) 

เกษตรกรรม 04112 อาคารกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับด้านการเกษตร ตามนิยามของกรมการผังเมือง 
(เรือนเพาะช า , คอกปศุสัตว์ และด้านชลประทานเป็นต้น) 

อื่น ๆ 04113 อาคารประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีได้จ าแนกไว้ก่อนหน้า 
Feature Attribute 
Name: BLD_SubType  
Definition: รหัสประเภทย่อยของอาคาร 
Code:  
Value Data Type: Byte 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:  

Feature Attribute Value: (ตัวอย่าง ของกลุ่มข้อมูลด้านศาสนา 04102) 
Label: Code: Definition: 
ไม่ระบุ 000 อาคารกิจกรรมด้านศาสนา 
วัด 101 วัดในศาสนาพุทธ 
ส านักสงฆ์ 102 ส านักสงฆ์ 
โบสถ์คริสต์ 201 โบสถ์ในศาสนาคริสต์ 
มัสยิด 301 มัสยิดในศาสนาอิสลาม 

Feature Attribute 
Name: BLD_Name  
Definition: ชื่ออาคาร 
Code:  
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: ORG_Name  
Definition: ชื่อหน่วยงานตามท่ีอาคารตั้งอยู่ 
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Code:  
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: HOUSE_ID  
Definition: เลขประจ าบ้านตามทะเบียนราษฎร์ 
Code:  
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: BLD_Use  
Definition: รหัสการใช้อาคารตามกรมการผังเมืองฯ 
Code:  
Value Data Type: Byte 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: Update_Date  
Definition: วันท่ีปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 
Code:  
Value Data Type: Date 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:  
 
Feature Type 
Name: STRUCTURE 
Definition: สิ่งปลูกสร้างหลัก (Polygon) สิ่งปลูกสร้างหลักที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมนุษย์ไม่รวม

รูปแบบลักษณะท่ีเป็นอาคารและมักมีวัตถุประสงค์การใช้งานโดยเฉพาะ เช่น ระบบท่อ
ล าเลียง ระบบสายส่ง หอ(สื่อสาร ,ส่งน้ า) ก าแพงขนาดใหญ่  เสาส่ง(สื่อสาร,ไฟฟ้า) , ฐาน
รากขนาดใหญ่ , ระบบถังส ารอง ,สะพานหินเทียบท่า , เขื่อน เป็นต้น 

Code: 04201 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: Struture_ID, STR_Type, STR_SubType, STR_Name, Update_Date 
Feature Association Names:  
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: Struture_ID  
Definition: รหัสหมายเลขประจ าสิ่งปลูกสร้างหลัก 
Code:  
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:  
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Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: STR_Type  
Definition: รหัสประเภทส่ิงปลูกสร้างหลัก 
Code:  
Value Data Type: Byte 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: STR_SubType  
Definition: รหัสประเภทย่อยของสิ่งปลูกสร้างหลัก 
Code:  
Value Data Type: Byte 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: STR_Name  
Definition: ชื่อสิ่งปลูกสร้างหลัก 
Code:  
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: Update_Date  
Definition: วันท่ีปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 
Code:  
Value Data Type: Date 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:  
 
Feature Type 
Name: LANDMARK 
Definition: พื้นท่ี/จุดต าแหน่งอ้างอิง (Polygon, Point) พื้นท่ีและหรือต าแหน่งจุดอ้างอิงทาง

ภูมิศาสตร์ เป็นชั้นข้อมูลทุติยภูมิ ท่ีประยุกต์จากชั้นข้อมูลอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง/สถานท่ี 
โดยการคัดเลือกอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง/สถานท่ีท่ีมีความโดดเด่นและเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวไป เพื่อ
ใช่ในการสื่อสารในการอ้างอิงต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ 

Code: 04301 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: Landmark_ID, LM_Type, LM_SubType, LM_Name, Update_Date 
Feature Association Names:  
Subtype Of:  
Feature Attribute 
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Name: Landmark_ID  
Definition: รหัสหมายเลขประจ าพื้นท่ี/จุดต าแหน่งอ้างอิง 
Code:  
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: LM_Type  
Definition: รหัสประเภทพื้นท่ี/จุดต าแหน่งอ้างอิง 
Code:  
Value Data Type: Byte 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: LM_SubType  
Definition: รหัสประเภทย่อยของพื้นท่ี/จุดต าแหน่งอ้างอิง 
Code:  
Value Data Type: Byte 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: LM_Name  
Definition: ช่ือพื้นท่ี/จุดต าแหน่งอ้างอิง 
Code:  
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: Update_Date  
Definition: วันท่ีปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 
Code:  
Value Data Type: Date 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:  
 
Feature Type 
Name: BUILTUP_AREA 
Definition: เขตชุมชน (Polygon) พื้นท่ีท่ีมีการก่อสร้าง เช่นพื้นท่ีอยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

สถานศึกษา ศาสนสถาน เป็นต้น 
Code: 04401 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: Builtup_Area_ID, BU_Type, BU_Name, Update_Date 
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Feature Association Names:  
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: Builtup_Area_ID  
Definition: รหัสหมายเลขประจ าเขตชุมชน 
Code:  
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: BU_Type  
Definition: รหัสประเภทเขตชุมชน 
Code:  
Value Data Type: Byte 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: BU_Name  
Definition: ช่ือเขตชุมชน 
Code:  
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: Update_Date  
Definition: วันท่ีปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 
Code:  
Value Data Type: Date 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:  
 

 
6. ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference system)  

 
ระบบอ้างอิงเชิงพ้ืนที ่(spatial reference system) ของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทยนั้น 

ให้ใช้เป็น ระบบพิกัดอ้างอิง (coordinate reference system) โดยระบบพิกัดอ้างอิงแต่ละระบบจะประกอบด้วย
องค์ประกอบ 2 ส่วนคือ  

- พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) ซึ่งเป็นพ้ืนผิวอ้างอิงที่ใช้ในการค านวณงานรังวัด  
- รูปแบบระบบพิกัด ซึ่งเป็นรายละเอียดของระบบการฉายแผนที่ (map projection) ที่ใช้ ระบบแกน

อ้างอิงค่าพิกัด และรายละเอียดนิยามค่าพิกัด   
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การเลือกใช้ระบบพิกัดอ้างอิงจึงขึ้นกับพ้ืนหลักฐานฯ และรูปแบบของค่าพิกัด และระบบพิกัดอ้างอิง
ส าหรับชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทยทุกชั้นข้อมูล รวมถึงชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคารนี้ 
สามารถเลือกก าหนดขึ้นจากพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี และรูปแบบระบบพิกัด ดังต่อไปนี้ 

6.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum) 

พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) หรือพ้ืนหลักฐานแผนที่ ที่ใช้อ้างอิงส าหรับชุดข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ประเทศไทย ก าหนดให้เลือกใช้ได้  2 พ้ืนหลักฐาน คือ WGS 84 และ พ้ืนหลักฐาน
อินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) 

1) WGS 84 เป็นพ้ืนหลักฐานสากลที่จัดท าขึ้นโดย Defense Mapping Agency (DMA) หรือปัจจุบันคือ  
National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เป็นพ้ืนหลักฐานของ
ดาวเทียมระบบ GPS  เป็นพื้นหลักฐานรูปทรงรีซ่ึงมีค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 

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

2) พ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) เป็นพ้ืนหลักฐานท้องถิ่นของประเทศไทย ที่จัดท าโดย
การท างานรังวัดภาคพ้ืนดินด้วยวิธีข่ายสามเหลี่ยมและงานวงรอบ  เป็นพ้ืนหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมี
ค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 

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

 
และการแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ให้ใช้สมการ

ต่อไปนี้  
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โดยที่ค่าพิกัดฉาก (x, y, z) เป็นค่าพิกัดในรูปแบบระบบพิกัดฉากยึดติดโลก อธิบายไว้ในหัวข้อต่อไป 
อนึ่ง สมการแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐาน Indian 1975 ข้างต้น 

ก าหนดให้ส าหรับใช้ในการแปลงค่าพิกัดที่ยังมิได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานด้วยวิธีการหรือสมการอ่ืนมาแล้ว
เท่านั้น หากค่าพิกัดได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานมาด้วยวิธีการหรือสมการแบบอ่ืนมา ก็จะต้องท าการแปลง
กลับไปท่ีพ้ืนหลักฐานตั้งต้นด้วยวิธีการหรือสมการแบบเดิมก่อน 

6.2 รปูแบบระบบพิกัด 

รูปแบบระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิงในการบอกต าแหน่งพิกัดของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ให้เลือกใช้ได้ 3 รูปแบบ คือ พิกัดฉากยึดติดโลก (earth-fixed coordinates) พิกัดทางยีออเดซีหรือระบบพิกัด
รูปทรงรี (geodetic or ellipsoidal coordinates) และพิกัดแผนที่ UTM (UTM map coordinates)  
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1) ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก เป็นกรอบของแกนพิกัดฉาก ที่ผูกติดอยู่กับพ้ืนผิวโลก แกนพิกัดของระบบ
ยึดติดโลกจึงหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมเท่ากับอัตราการหมุนรอบตัวเองของโลก  ระบบพิกัดฉากยึดติด
โลกบอกค่าพิกัดเป็น (x, y, z) มีนิยามดังนี้ คือ จุดก าเนิดของระบบอยู่ที่จุดมวลสารของโลก แกน 

z อยู่ในแนวแกนหมุนเฉลี่ยโลก โดยผ่านจุด CIO ( Conventional International Origin ) ระนาบ
ศูนย์สูตร xy ตั้งฉากกับแกน  z  โดยมีแกน x อยู่ในแนวเมอริเดียนกรีนิช  ส่วนแกน y ตั้งฉากกับ
แกน x และแกน z ท าให้เกิดเป็นระบบพิกัดมือขวา 

2) ระบบพิกัดทางยีออเดซี บอกค่าพิกัดเป็น (, , h) ระบบนี้ใช้รูปทรงรีที่เป็นตัวแทนสัณฐานของ
โลกและเป็นพื้นผิวอ้างอิงในการค านวณ ดังนั้นรูปทรงรีนี้คือส่วนหนึ่งของพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซีใน
ข้อ 6.1 ข้างบนนั่นเอง มุมที่เส้นตั้งฉากกับพื้นผิวรูปทรงรีที่จุดใด ๆ P กระท ากับระนาบศูนย์สูตรคือค่า
ละติจูด  ของจุด P   มุมระหว่างระนาบเมอริเดียนที่ผ่าน P กับระนาบเมอริเดียนกรีนิช คือค่า
ลองจิจูด  ของจุด P   ส่วนระยะตามแนวเส้นตั้งฉากจากจุด P จนถึงพ้ืนผิวรูปทรงรี คือ ความสูง
เหนือรูปทรงร ีh    

3) ระบบพิกัดแผนที่ UTM – UTM เป็นตัวย่อของ Universal Transverse Mercator เป็นวิธีการฉาย
แผนที่ (map projection) บอกค่าพิกัดแผนที่เป็น (N, E) ค่า N คือระยะเหนือ (northing) และ ค่า 
E คือระยะตะวันออก (easting) ค่าท้ังสองคือพิกัดต าแหน่งทางราบค านวณมาจากค่า (, ) ของค่า
พิกัดทางยีออเดซ ี

 
6.3 ความสูง  

ระบบอ้างอิงค่าความสูงของข้อมูลภูมิสารสนเทศมี 3 ระบบ คือ ค่าระดับ (elevation) ความสูงออร์โท
เมตริก (orthometric height) และความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้กับชุดข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทย ตามความเหมาะสม แต่ต้องอธิบายระบบอ้างอิงค่าความสูงที่ใช้ไว้
ในค าอธิบายข้อมูล (metadata) ของชุดข้อมูลนั้นให้ชัดเจน 

1) ค่าระดับ (elevation) เป็นความสูงที่ใช้อยู่โดยทั่วไปในงานรังวัด เป็นความสูงเหนือระดับทะเลปาน
กลาง (Mean Sea Level, MSL)  อาจใช้เป็นตัวแทนของความสูงเหนือยีออยด์ H หรือความสูงออร์
โทเมตริกได ้หากระดับทะเลปานกลางที่สร้างข้ึนมาเป็นตัวแทนของยีออยด์อย่างถูกต้อง  

2) ความสูงออร์โทเมตริก (orthometric height) เป็นความสูงวัดจากผิวยีออยด์ ณ จุดใด ๆ 
3) ความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) เป็นความสูงวัดจากผิวพ้ืนทรงรีที่ใช้เป็นหลักฐานทางยีออ

เดซี ณ จุดใด ๆ 
 
ในการค านวณค่าพิกัดท่ีใช้รูปทรงรีเป็นพื้นผิวอ้างอิงไดค้่าพิกัดต าแหน่งทางราบเป็นละติจูดและลองจิจูดทาง

ยีออเดซี (, ) และมีความสูงของจุดนั้นเป็นความสูงเหนือรูปทรงรี h  ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงออร์โท
เมตริกและความสูงเหนือทรงรี คือ     
 

        h = H + N 
 

ค่า N  ในสมการข้างบนเรียกว่า  ความสูงยีออยด์ (geoidal height)  ค่าความสูงยีออยด์นี้ค านวณได้จาก
รูปจ าลองยีออยด์ เช่น EGM2008  

รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบพิกัดอ้างอิงข้างต้น มีอธิบายเพ่ิมเติมไว้ในเอกสารมาตรฐานข้อมูล 
FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
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7. ข้อก าหนดด้านคุณภาพข้อมูล (Data quality) 
 
ข้อก าหนดคุณภาพของข้อมูลต่าง ๆ ในชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคารนี้ ระบุความต้องการด้านคุณภาพข้อมูล 

ตามหลักการที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO19113 Quality principles โดยก าหนดค่าคุณภาพที่
ตามตัวชี้วัดคุณภาพ (quality measures) ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO19138 Data quality measures  
องค์ประกอบคุณภาพดังกล่าวประกอบด้วย 

- ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง (Positional accuracy) 
- ความครบถ้วน (Completeness) 
- ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า (Thematic accuracy) 
- ความสม่ าเสมอ/ความสอดคล้องทางตรรกะ (Logical consistency) 
- ความถูกต้องเชิงเวลา (Temporal accuracy) 

7.1 ข้อก าหนดความถูกต้องเชิงต าแหน่ง 

กรณีใช้การส ารวจรังวัดภาคสนามให้เทียบข้อมูลกับข้อมูลบันทึกจากภาคสนาม เช่นค่าพิกัด ค่าการรังวัด 
รูปร่าง และ ภาพร่าง/ภาพถ่าย ประกอบ 

กรณีใช้แผนที่ภาพถ่ายเป็นฉากหลังเพ่ือขึ้นรูปทรงอาคาร ต้องท าการตรวจสอบความถูกต้องเชิงต าแหน่ง
ให้สอดคล้องกับข้อมูลน าเข้าโดยอาศัยการพล๊อตเปรียบเทียบกับข้อมูลต้นฉบับ กรณีมีการส ารวจข้อมูลกายภาพ
เพ่ิมเติมจากภาคสนาม เช่นมีอาคารเพ่ิม/ลด ให้อ้างอิงจากข้อมูลที่บันทึกจากภาคสนามประกอบ ค่าความถูกต้อง
เชิงต าแหน่งสามารถใช้วิธีอ้างอิงแบบ Geo_Referencing กับวัตถุรอบตัว  

ข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ในชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร ต้องมีการความถูกต้องทางต าแหน่ง
ตามเกณฑ์มาตรฐานดังตารางที่ 7 และตารางที่ 8 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 7 เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบด้วยค่า CE95 ของข้อมูล FGDS เขตชุมชน/อาคาร 
ที่ รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร ์ เกณฑ์ CE95 หรือ  AccuracyH (95%) (เมตร) คลาส 1 
  1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000 1:250,000 

1 อาคาร ≤ 1.73 ≤ 4.33 ≤ 10.82 N/A N/A 
2 สิ่งปลูกสร้าง ≤ 1.73 ≤ 4.33 ≤ 10.82 N/A N/A 
3 สถานที่อ้างอิง* ≤ 1.73 ≤ 4.33 ≤ 10.82 ≤ 21.64 N/A 
4 เขตชุมชน/เมือง* N/A N/A ≤ 10.82 ≤ 21.64 N/A 

 
ตารางท่ี 8 เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบด้วยค่า RMSEH ของข้อมูล FGDS เขตชุมชน/อาคาร  

ที่ รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร ์ เกณฑ์ RMSEH (ตาม ASPRS) (เมตร) คลาส 1 
  1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000 1:250,000 

1 อาคาร ≤  1.0 ≤ 2.5 ≤  6.25 N/A N/A 
2 สิ่งปลูกสร้าง ≤  1.0 ≤ 2.5 ≤  6.25 N/A N/A 
3 สถานที่อ้างอิง* ≤  1.0 ≤ 2.5 ≤  6.25 ≤  12.5 N/A 
4 เขตชุมชน/เมือง* N/A N/A ≤  6.25 ≤  12.5 N/A 

หมายเหตุ: * เฉพาะที่เป็นต าแหน่ง/แนวถาวรเท่านั้น 
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ข้อเสนอแนะ: ข้อก าหนดคุณภาพด้านต าแหน่ง จะเหมาะสมเฉพาะข้อมูลประเภทปฐมภูมิเท่านั้น กรณี

ของประเภทข้อมูลทตุิยภูมิสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้เฉพาะส่วนที่ถูกก าหนดไว้ตายตัวถาวรเท่านั้น เช่น ต าแหน่ง
หมุดหลักฐาน (เช่นหลักเขต เป็นต้น) หรือขอบเขตสิ่งปลูกสร้างที่ถูกก าหนดให้เป็นขอบเขตของข้อมูลทุติยภูมิด้วย 
(เช่นแนวก าแพง, แนวรั้ว เป็นต้น) 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม: เนื่องจากชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร  ประกอบด้วยรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 
(geographic feature) 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ และ ข้อมูลทุติยภูมิ 

ข้อมูลปฐมภูมิเกิดจากลักษณะทางกายภาพจริงทางภูมิศาสตร์ คือ อาคาร และ สิ่งปลูกสร้าง ส่วนข้อมูล
ทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่เกิดจากการประยุกต์ข้อมูลปฐมภูมิหลายประเภทข้อมูลเข้าด้วยกัน  (ตัวอย่างเช่นแบ่งตาม
พฤติกรรมภาพรวมของชุมชน เช่น ประเพณีวัฒนธรรม การค้า การท่องเที่ยว ชาติพันธุ์ และการรวมเป็นกลุ่มก้อน
ของการท ากิจกรรมของมนุษย์ในพ้ืนที่หรือบริเวณใดบริเวณหนึ่ง เป็นต้น) ชั้นข้อมูลเขตชุมชน /อาคารที่เป็น
ประเภททุติยภูมิคือ พ้ืนที/่สถานที่อ้างอิง (Landmark , POI) และ เขตชุมชน โดยข้อมูลทุติยภูมิเหล่านี้เกิดขึ้นได้ใน
หลายลักษณะ การอ้างถึง ต าแหน่ง/พ้ืนที่เหล่านั้นก็เพ่ือง่ายต่อความเข้าใจและทราบถึงแหล่งที่ตั้งของชุมชนนั้น ๆ 
ด้านความถูกต้องทางด้านต าแหน่งของขอบเขตที่ตั้งของ สถานที่อ้างอิง/ชุมชน จึงไม่มีความชัดเจนเหมือนชั้นข้อมูล
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง โดยขอบเขต/ที่ตั้งของสถานที่อ้างอิง/พ้ืนที่เขตชุมชนสามารถถูกปรับเปลี่ยนไปในแต่ละยุค
สมัยของกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้  

ความถูกต้องด้านต าแหน่งของข้อมูลทุติยภูมิ พอกล่าวอ้างได้เฉพาะ จุดอ้างอิงอยู่ภายใน พ้ืนที่/สถานที่ที่
ถูกอ้างถึงเท่านั้น (โดยมากมักจะก าหนดได้บริเวณที่เป็นจุดเด่นชัด เช่นบริเวณเสาธง , อาคารหลัก ,ต าแหน่ง
ทางเข้าออกสถานที ่หรือ บริเวณต าแหน่งก่ึงกลางของพ้ืนที่ที่ถูกอ้างถึง) 

ความถูกต้องด้านขอบเขตพ้ืนที่ของข้อมูลทุติยภูมิ พอกล่าวอ้างได้เฉพาะ ขอบเขตครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์การอ้างถึงสถานท่ี/เขตชุมชน ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าต้องมีขอบเขตตายตัวแต่อย่างไร เพียงแต่ขอบเขต
นั้นสามารถระบุพื้นท่ี อาณาบริเวณตามพ้ืนที่ทางภูมิศาตร์ได้ถูกต้องพอที่จะสามารถเข้าถึงสถานที่/ชุมชนได้ถูกต้อง 
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้  

7.2 ข้อก าหนดความครบถ้วนของข้อมูล 

ข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร ที่มีการน าเข้าข้อมูลจากการแปลตีความข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่าย
จากดาวเทียมด้วยสายตาผ่านหน้าจอภาพในรูปไฟล์ดิจิตัล ต้องท าการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์
ให้สอดคล้องกับข้อมูลน าเข้าโดยอาศัยการพล๊อตเปรียบเทียบกับข้อมูลต้นฉบับ  แต่ควรค านึงถึงข้อตกลงเงื่อนไข
การน าเข้าข้อมูลกายภาพประกอบด้วยเสมอ เช่นกรณีท่ีต้องการจัดท าแผนที่ในมาตราส่วน A และไม่ต้องการน าเข้า
กรอบอาคารที่มีขนาดเล็กกว่า B ตร.เมตร , หรือไม่ต้องการน าเข้าข้อมูลบางประเภท การตรวจนับความครบถ้วน
ของข้อมูลต้องมีการละเว้นตามเงื่อนไขข้อตกลงในเบื้องต้นด้วยเสมอ 

7.2.1 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 
เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/

อาคาร ก าหนดตามระดับความส าคัญของรูปลักษณ์นั้น ดังตารางที่ 9 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 9 เกณฑ์ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 
ที ่ รายการรูปลักษณ์ข้อมูล จ านวนข้อมูล

ที่เกินมา 
(หน่วย) 

เปอร์เซ็นต์
ข้อมูลที่เกนิ

มา 

จ านวนข้อมูล
ที่ขาดไป 
(หน่วย) 

เปอร์เซ็นต์
ข้อมูลทีข่าด

ไป 
1 อาคาร ≤ 5 ≤ 1 % N/A ≤ 5 % 

2 สิ่งปลูกสร้าง ≤ 5 ≤ 1 % N/A ≤ 5 % 

3 สถานท่ีอา้งอิง ≤ 5 ≤ 1 % N/A ≤ 5 % 

4 เขตชุมชน/เมือง ≤ 5 ≤ 1 % N/A ≤ 5 % 

 

7.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ า 
เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าในข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 

ก าหนดตามระดับความส าคัญของข้อมูลลักษณะประจ านั้น ดังตารางที่ 10 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 10 เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 
ที ่ รายการข้อมูลลักษณะประจ า จ านวนข้อมูล

ที่เกินมา 
เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลที่เกนิมา 
จ านวนข้อมูล

ที่ขาดไป 
เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลทีข่าดไป 
1 Building_ID, Structure_ID, 

Landmark_ID, Builtup_area_ID  
≤ 5 ≤ 3 % 0 ≤ 1 % 

2 BLD_Type, STR_Type, LM_Type, 
BU_Type 

N/A ≤ 10 % ≤ 5 ≤ 5 % 

3 BLD_SubType, STR_SubType, 
LM_SubType 

N/A ≤ 15 % N/A ≤ 10 % 

4 BLD_Name, STR_Name, 
LM_Name, BU_Name 

N/A ≤ 10 % ≤ 5 ≤ 5 % 

5 Org_Name N/A N/A N/A N/A 
6 HOUSE_ID N/A N/A N/A N/A 
7 BLD_Use N/A N/A N/A N/A 
8 Update_Date N/A N/A N/A N/A 

 

7.3 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า (Attribute Data) 

ข้อมูลลักษณะประจ าในชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร เป็นชนิดข้อมูลลักษณะประจ าซึ่งไม่ใช่ข้อมูลเชิง
ปริมาณ (non-quantitative attribute) ดังนั้นเกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าในชั้นข้อมูลเขต
ชุมชน/อาคารจึงสามารถก าหนดตามระดับความส าคัญของข้อมูลลักษณะประจ า ดังตารางที ่11 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 11 เกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 
ที ่ รายการข้อมูลลักษณะประจ า rate of incorrect 

attribute values 
misclassification 

rate 
1 Building_ID, Structure_ID, 

Landmark_ID, Builtup_area_ID  
≤ 3 % N/A 

2 BLD_Type, STR_Type, LM_Type, 
BU_Type 

N/A ≤ 5 % 

3 BLD_SubType, STR_SubType, 
LM_SubType 

N/A ≤ 10 % 

4 BLD_Name, STR_Name, LM_Name, 
BU_Name 

≤ 5 % N/A 

5 Org_Name N/A N/A 
6 HOUSE-ID N/A N/A 
7 BLD_Use N/A N/A 
8 Update_Date N/A N/A 

 
ทั้งนี้แนวทางการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ า (Attribute Data) ให้ใช้วิธีการพล๊อต

เปรียบเทียบกับข้อมูลต้นฉบับ 

7.4 ข้อก าหนดความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล 

ความสอดคล้องเชิงตรรกะของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร ก าหนดแยกตาม
ประเภทของตรรกะ ดังต่อไปนี้ 

7.4.1 ข้อก าหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล 
เกณฑ์ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 

ก าหนดไว้ดังตารางที่ 12 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 12 เกณฑ์ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 
ที ่ รายการความสอดคล้องเชิงแนวคิด เกณฑ์จ านวนข้อผิดพลาดที่

ยอมให้ตรวจพบ (หน่วย) 
1 ข้อมูลรูปปิดของพื้นที่เขตชุมชนในระดับเดียวกันและมีขอบเขตอยู่ติดกัน ต้องต่อ

กันสนิทพอดีไม่เหลื่อมซ้อนกันหรือมีช่องว่าง (number of invalid overlaps of 
surfaces) 

0% 

2 ต าแหน่งจุดอ้างอิงที่เป็นสถานทีเ่ดียวกับอาคารใด ต้องอยู่ภายในรูปปิดของ
อาคารนั้น 

≤  5 

3 ต าแหน่งจุดอ้างอิงต้องสอดคล้องกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ เช่น ที่ตั้ง ก. อยู่
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ตั้ง ข. และอยู่ฝั่งตรงกันขา้มถนนกัน ผลลัพธ์
ของต าแหน่งที่ตั้งเหล่านั้นต้องสอดคล้องกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์นัน้เสมอ 

≤  5 

4 ประเภทและปริมาณของต าแหน่งจุดอ้างอิงหรือเขตชุมชน ไม่จ าเป็นต้องมี
ครบถ้วนเสมอไป ขึ้นกบัวัตถุประสงค์ของน าไปประยุกต์ใชง้านด้านใด ๆ หาก
ครบตามวัตถุประสงค์ก็ถือว่าบรรลุตามการใช้งาน 

≤  20 
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7.4.2 ข้อก าหนดความสอดคล้องกับค่าโดเมนของข้อมูล 
เกณฑ์ความสอดคล้องกับค่าโดเมน ของข้อมูลในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 

ก าหนดไว้ดังตารางที่ 13 ต่อไปนี้ 

    ตารางท่ี 13 เกณฑ์ความสอดคล้องกับค่าโดเมน ของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 
ที ่ รายการข้อมูลลักษณะประจ า value domain non-

conformance rate 
1 Building_ID, Structure_ID, Landmark_ID, Builtup_Area_ID ≤  1% 
2 BLD_Type, STR_Type, LM_Type, BU_Type ≤  1% 
3 BLD_SubType, STR_SubType, LM_SubType ≤  1% 

7.4.3 ข้อก าหนดความสอดคล้องทางโทโปโลยขีองข้อมูล 
เกณฑ์ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 

ก าหนดไว้ดังตารางที่ 14 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 14 เกณฑ์ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 
ที ่ รายการความสอดคล้องทางโทโปโลยี มาก ปานกลาง น้อย 

1 rate of faulty point-curve connections ≤  1 % ≤  3 % ≤  5 % 
2 number of missing connection due to 

undershoots 
≤  5 ≤  10 ≤  20 

3 number of missing connection due to 
overshoots 

≤  5 ≤  10 ≤  20 

4 Number of invalid slivers ≤  5 ≤  10 ≤  20 
5 Number of invalid self-intersect errors (Loops) ≤  5 ≤  10 ≤  20 
6 Number of invalid self overlap errors 

(kickbacks) 
≤  5 ≤  10 ≤  20 

 

7.5 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลเชิงเวลา 

ไม่มีข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลเชิงเวลาส าหรับชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร  
 
 

8. การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product delivery) 
 
ข้อก าหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล FGDS ในที่นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการกาหนด

รูปแบบวิธีการในการที่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับจ้าง จะท าการส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล FGDS ให้กับ
หน่วยงานผู้มอบหมาย หรือผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้จะไม่รวมถึงรูปแบบวิธีการเผยแพร่ข้อมูล FGDS ไปสู่ผู้ใช้งานเนื่องจากจะ
มีความหลากหลายอย่างมาก  
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ข้อก าหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลนี้จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือข้อก าหนดรูปแบบ (format) ของ
ข้อมูล และข้อก าหนดสื่อบันทึกข้อมูล  

8.1 รูปแบบของข้อมูล (Data format) 

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคมตามมาตรฐานฉบับนี้ ก าหนดให้ส่งมอบเป็นข้อมูล
ดิจิทัลในรูปแบบของข้อมูล GIS แบบเวกเตอร์ (Vector File) โดยให้อยู่ในรูปแบบ (format) ข้อมูลหนึ่งในรายการ
ต่อไปนี้  

 
- กรณีจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อมูล (File Based) ได้แก่ 

1. ARC/INFO Coverage คือ รูปแบบข้อมูลที่ใช้บันทึกข้อมูลดิจิทัลแบบเวคเตอร์ซึ่งพัฒนาขึ้นส าหรับ
โปรแกรม ARC/INFO และใช้ในซอฟต์แวร์ ARC/INFO, ArcView, ArcGIS และอ่านได้โดยซอฟต์แวร์ 
GIS อ่ืน ๆ หลายซอฟต์แวร  

2. Shapefile คือรูปแบบไฟล์ข้อมูล GIS ที่พัฒนาและเริ่มใช้กับโปรแกรม ArcView โดยมีการเปิดเผย
รายละเอียดโครงสร้างของไฟล์ เพ่ือให้เป็นรูปแบบเปิดส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIS กันระหว่าง
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และเป็นรูปแบบที่สามารถเปิดอ่านได้โดยซอฟต์แวร์ GIS ส่วนใหญ่  

3. DWG  คือรูปแบบไฟล์ไบนารีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลแบบ (drawing) 2 และ 3 มิติ พร้อมทั้ง 
metadata เป็นรูปแบบไฟล์ที่ใช้งานโดยโปรแกรมช่วยการเขียนแบบ (CAD) หลายโปรแกรมเช่น 
AutoCAD, IntelliCAD และ Caddie  

4. MapInfo Map File คือรูปแบบไฟล์ที่ถูกพัฒนาและใช้งานโดยโปรแกรม MapInfo  
5. DGN คือรูปแบบไฟล์ประเภท CAD ซึ่งพัฒนาและใช้ได้กับโปรแกรม MicroStation  และโปรแกรม 

Interactive Graphics Design System (IGDS) ของ Intergraph  
6. Geodatabase คือรูปแบบไฟล์ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการบันทึกและจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ พัฒนาและ

ใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ ArcGIS และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายชนิด ได้แก่ ข้อมูลรูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์ คลาสของรูปลักษณ์ คลาสของความสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงโครงข่าย ข้อมูลโทโปโลยี 
ข้อมูลตาราง ข้อมูลราสเตอร์ ข้อมูลแคตตาล็อก รวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

7. GML หรือ Geography Markup Language คือรูปแบบเฉพาะรูปแบบหนึ่งของไฟล์ประเภท XML 
ซึ่งก าหนดนิยามโดยองค์กร  Open Geospatial Consortium (OGC) เพ่ือใช้จัดเก็บข้อมูลรูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์ GML ท าหน้าที่เป็นภาษา modeling ส าหรับระบบภูมิศาสตร์ รวมทั้งท าหน้าที่เป็น
รูปแบบกลางส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภูมิศาสตร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถบันทึกได้
ทั้งข้อมูลรูปลักษณ์แบบเวคเตอร์ คอเวอเรจ และข้อมูลเซ็นเซอร์ด้วย 

 
- กรณีจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data Base) ได้แก่ 

8. Postgres เป็นรูปแบบฐานข้อมูลในซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล PosegreSQL ซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์ฟรีและเปิดรหัส (free and open source software) และมี PostGIS เป็น Add-on ที่ท า
ให้สามารถรองรับข้อมูล GIS ได ้

9. Oracle Database เป็นรูปแบบฐานข้อมูลในซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle และมี 
Oracle Spatial and Graph เป็น option ที่ท าให้สามารถรองรับข้อมูล GIS ได ้

10. Geodatabase เป็นรูปแบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นส าหรับจัดเก็บข้อมูล GIS โดยตรง ใช้กับซอฟต์แวร์ 
ArcGIS และซอฟต์แวร์ GIS อ่ืน ๆ หลายซอฟต์แวร์ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium
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การตั้งชื่อไฟล์เป็นไปตามที่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบก าหนด โดยจะต้องมีเอกสารที่มีการอธิบายอย่าง

ชัดเจนว่าข้อมูลที่ส่งมอบมีคุณลักษณะอย่างไร โดยอย่างน้อยต้องระบุ ดังนี้  
1. ชนิดของข้อมูล  
2. มาตราส่วนที่ผลิตข้อมูล  
3. ผู้ผลิตหรือผู้ส่งมอบ  
4. ปีที่ผลิต  
เอกสารที่ใช้ในการอธิบายไฟล์ดังกล่าวข้างต้น ควรเป็นแฟ้มข้อมูลเชิงเลขที่อยู่ในรูปแบบ TXT File ที่ต้อง

ส่งมอบไปพร้อมกับข้อมูล 
 ชื่อของข้อมูล ควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ 4 องค์ประกอบดังนี้ 
o รายละเอียดอย่างสังเขป เพื่อให้ทราบเป็นชั้นข้อมูลใด โดยให้ตั้งให้ได้ใจความอาจจะเป็นตัว

ย่อก็ได้ 
o มาตราส่วนของข้อมูล 
o ผู้ผลิต/ส่งมอบข้อมูลหรือเจ้าของข้อมูล 
o ปีที่ผลิตข้อมูล 

 
องค์ประกอบการตั้งชื่อ ประเภท ความยาว 
รายละเอียดข้อมูล ตัวอักษร 3-10 
มาตราส่วน ตัวอักษร/ตัวเลข 0-3 
ผู้ผลิต/ส่งมอบ ตัวอักษร 0-3 
ปีที่ผลติ ตัวเลข 0-2 

 
ตัวอย่างเช่น “BUILDING10kDPT10” หมายถึง “ข้อมูลอาคารมาตราส่วน 1:10,000 ผลิตโดยกรมโยธาธิ

การและผังเมือง ปี ค.ศ. 2010” เป็นต้น 

8.2 สื่อบันทึกข้อมูล 

สื่อบันทึกข้อมูลเพ่ือส่งมอบเป็นไปตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนด ที่นิยมโดยทั่วไป เช่น CD Rom, 
DVD Rom, Hard Disk เป็นต้น การเลือกว่าจะใช้สื่อบันทึกข้อมูลชนิดใด มีข้อควรพิจารณาอย่างน้อย ดังนี้ 

1. ขนาดข้อมูล ถ้าข้อมูลมีขนาดไฟล์ใหญ่มาก อาจจ าเป็นต้องใช้การแบ่งไฟล์หรือบีบอัดไฟล์ และต้องใช้
สื่อบันทึกข้อมูลหลายหน่วย ดังนั้น จึงควรพิจารณาใช้สื่อบันทึกข้อมูลที่เหมาะสมกับขนาดของไฟล์ ใช้
จ านวนสื่อบันทึกข้อมูลให้น้อยที่สุด และพยายามหลีกเลี่ยงการแบ่งไฟล์หรือบีบอัดไฟล์ 

2. ความคงทน ในกรณีที่หน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน้าที่น าข้อมูลไปรวมฐานข้อมูลเอง อย่างน้อยควร
มั่นใจว่าสื่อบันทึกข้อมูลที่ได้รับการส่งมอบมา สามารถคงทนอยู่ได้จนกว่าจะน าข้อมูลไปรวมใน
ฐานข้อมูลกลางเป็นที่เรียบร้อย 

3. การเรียกด/ูการค้นคืน หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องแน่ใจว่าจะสามารถเรียกดู/ค้นคืนข้อมูล ที่บันทึกใน
สื่อบันทึกข้อมูลที่รับมอบได้ กล่าวคือ มีอุปกรณ์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มั่นใจว่าจะใช้กับสื่อ
บันทึกข้อมูลได ้
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4. สื่อบันทึกข้อมูลที่ส่งมอบ จะต้องมีข้อความบ่งชี้คุณลักษณะส าคัญข้อมูลภายใน แสดงติดไว้บนสื่อ โดย
ข้อความดังกล่าว อย่างน้อยต้องระบุถึง ชื่อข้อมูล หน่วยที่ของสื่อ (เช่น แผ่นที่ 3/11 เป็นต้น) และ
วันที่ส่งมอบ 

 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลที่ส่งมอบ อาจประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังนี้ 

o ชื่อของสื่อบันทึกข้อมูล 
o หน่วยของการส่งมอบ (Units of delivery) เช่น ระวาง (tiles), ชั้นข้อมูล (layers), พ้ืนที่

ทางภูมิศาสตร์ (geographic areas) 
o ขนาดโดยประมาณ (หน่วยเป็น Mbytes) ของหน่วยการส่งมอบในรูปแบบข้อมูลที่ก าหนด 
o ข้อสนเทศอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการส่งมอบ เช่น การติดฉลากของบนแผ่นบันทึก DVD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเลือกสื่อบันทึกท่ีเหมาะสมส าหรับบันทึกข้อมูลภูมิสารสนเทศ มีสิ่งที่ต้องค านึงถึงคือ สื่อนั้น
ต้องสามารถจัดเก็บแฟ้มข้อมูลขนาดใหญ่ได้ เพราะข้อมูลภูมิสารสนเทศมักจะมีขนาดแฟ้มข้อมูลใหญ่ และ
มีอุปกรณ์ท่ีสามารถอ่านสื่อบันทึกนั้นได้ นอกจากนั้นยังต้องสามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นระยะเวลานาน 
สื่อในที่นี้อาจหมายถึง CD ROM , DVD , Blu-ray , HD-DVD หรือ Hard Disk ก็ได้ขึ้นกับขนาดของ
ข้อมูลที่จะน าไปบรรจุลงสื่อ  

8.3 ขนาดและระบบการแบ่งระวาง  

ข้อก าหนดขนาดและระบบการแบ่งระวาง (กรณีมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นระวางแผนที่) 
o ในกรณีที่มีการแบ่งข้อมูลออกเป็นระวางแผนที่ให้ยึดตามหลักของกรมแผนที่ทหารเป็นหลัก 
o ในกรณีของข้อมูลมาตราส่วนใหญ่ที่กรมแผนที่ทหารไม่ได้ก าหนดไว้ให้ยึดถือตามแบบของ

กรมท่ีดินเป็นหลัก 
o นอกเหนือจากสิ่งที่ได้ก าหนดไว้ ให้อาศัยหลักการอ้างค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ อย่างน้อย 2 จุด

พิกัด คือ ณ จุดพิกัดล่างซ้าย และจุดพิกัดบนขวาของพ้ืนที่ข้อมูล พร้อมก ากับ พ้ืนที่
โดยสังเขป เช่น ต าบล อ าเภอ จังหวัด ใดเป็นต้น 
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9. ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมูล (Metadata) 
 
ค าอธิบายข้อมูล (metadata) ส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ISO19115 และ ISO19115-2 โดยต้องมีรายการ Metadata ครบตามรายการ core metadata ที่ก าหนดใน
มาตรฐาน ISO19115 ตามรายการที่ 1-25 ในตาราง 15 นอกจากนั้นจะต้องมีรายการ metadata ที่อธิบายเนื้อหา
ของชุดข้อมูล (data content) และคุณภาพของชุดข้อมูล (data quality) ตามตารางท่ี 16 และ 17 ด้วย 
 
ตารางท่ี 15 รายการ Metadata ของชุดข้อมูล FGDS 
รายการ

ที ่
รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

1 Dataset title  ชื่อชุดข้อมูล Mandatory Free Text 
2 Dataset reference 

date 
วันที่อ้างอิงของชุดข้อมูล Mandatory Date 

3 Dataset responsible 
party 

ผู้รับผิดชอบชุดข้อมูล Optional CI_ResponsibleParty 

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

พ้ืนที่ครอบคลุมของข้อมูล 
(โดยค่าพิกัดมุมล่างซ้าย 
และค่าพิกัดมุมบนขวา
ของพ้ืนที่ครอบคลุม) 

Conditional EX_GeographicExtent 

5 Dataset language ภาษาของชุดข้อมูล Mandatory Char (ISO 639-2) 
6 Dataset character set รหัสอักษรของชุดข้อมูล Conditional MD_CharacterSetCode 
7 Dataset topic category ประเภทหั วข้อของชุ ด

ข้อมูล 
Mandatory MD_TopicCategoryCode 

8 Scale of the dataset มาตราส่วนชุดข้อมูล Optional MD_Resolution 
9 Abstract describing 

the dataset 
บทคัดย่อซึ่ งอธิบายชุด
ข้อมูล 

Mandatory Char (Free text) 

10 Dataset format name ชื่อรูปแบบของชุดข้อมูล Optional Char (Free text) 
11 Dataset format 

version 
เวอร์ชั่นของรูปแบบของ
ชุดข้อมูล 

Optional Char (Free text) 

12 Additional extent 
information (vertical 
and temporal) 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ขอบเขตของข้อมูล (ทาง
ดิ่ง ทางเวลา) 

Optional EX_TemporalExtent และ/
หรือ EX_VerticalExtent 

13 Spatial representation 
type 

ชนิดการบันทึกข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ 

Optional MD_SpatialRepresen-
tationTypeCode 

14 Reference system ระบบอ้างอิง (ระบบพิกัด
อ้างอิง) 

Optional MD_ReferenceSystem 
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ตารางท่ี 15 รายการ Metadata ของชุดข้อมูล FGDS 
รายการ

ที ่
รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

15 Lineage statement ข้อความบอกความเป็นมา
และกระบวนการจัดท า
ข้อมูล 

Optional Char (Free text) 

16 On-line resource URL ที่เชื่อมโยงไปสู่
ข้อมูล 

Optional Char (Free text) 

17 Metadata file identifier รหัสหมายเลข 
metadata 

Optional Char (Free text) 

18 Metadata standard 
name 

ชื่อมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 

19 Metadata standard 
version 

เวอร์ชั่นมาตรฐาน 
metadata 

Optional Char (Free text) 

20 Metadata language ภาษาข้อมูลใน 
metadata 

Conditional Char (ISO 639-2) 

21 Metadata character 
set 

รหัสตัวอักษรของข้อมูลใน 
metadata 

Conditional MD_CharacterSetCode 

22 Metadata point of 
contact 

การติดต่อเกี่ยวกับ 
metadata 

Mandatory CI_ResponsibleParty 

23 Metadata date stamp วันที่ของ metadata Mandatory Date 
24 Data content [0..*] เนื้อหาข้อมูล Mandatory MD_Content 

Information (ดูรายละเอียด
ด้านล่าง) 

25 Data quality [0..*] คุณภาพข้อมูล (สามารถ
รายงานได้หลายค่า
ส าหรับ scope และ 
quality element ที่
แตกต่างกัน) 

Mandatory DQ_DataQuality (ดู
รายละเอียดด้านล่าง) 

 
ตารางท่ี 16 รายการ metadata ส าหรับอธิบายเนื้อหาข้อมูล (MD_ContentInformation) 
รายการ

ที ่
รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล 

1 MD_FeatureCatalogue 
Description 

ข้อมูลอธิบายสารบัญแฟ้มของ
รูปลักษณ์ (กรณีข้อมูลแบบ
เวคเตอร์) 

Conditional รายการที่ 1.1 ถึง 1.5 

1.1 complianceCode [0..1]  รหั สที่ บ อกถึ ง กา ร ได้ ต าม 
ISO19110 ของสารบัญแฟ้มฯ 

Optional Boolean 
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ตารางท่ี 16 รายการ metadata ส าหรับอธิบายเนื้อหาข้อมูล (MD_ContentInformation) 
รายการ

ที ่
รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล 

1.2 language [0..*] ภาษาท่ีใช้ในสารบัญแฟ้มฯ Optional CharacterString 
1.3 includeWithDataset รหัสที่บอกว่าสารบัญแฟ้มฯ 

ได้ถูกใส่รวมไว้ในชุดข้อมูล 
Mandatory Boolean 

1.4 featureTypes [0..*] รายการรูปลักษณ์ข้อมูลใน
สารบัญแฟ้มฯ ที่ปรากฎในชุด
ข้อมูล 

Optional GenericName 

1.5 featureCatalogueCitation 
[1..*] 

ข้อมูลอ้างอิงของสารบัญแฟ้ม
ฯ ภายนอก 

Mandatory CI_Citation 

 
ตารางท่ี 17 รายการ metadata ส าหรับอธิบายคุณภาพข้อมูล (DQ_DataQuality) 
รายการ

ที ่
รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล 

1 Data Quality Scope  ขอบเขตของคุณภาพ Mandatory DQ_Scope 
2 DQ_Element [0..*] อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ คุ ณ ภ า พ

ข้อมูล (รายงานได้หลาย
องค์ประกอบฯ) 

Mandatory รายการที่ 2.1 – 2.7 

2.1 nameOfMeasure [0..*] ชื่อตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล Optional Char (Free text) 
2.2 measuredIdentification 

[0..1] 
ข้อมูลบ่งชี้ตัวชี้วัดฯ Optional MD_Identifier 

2.3 measureDescription [0..1] ค าอธิบายตัวชี้วัดฯ Optional Char (Free text) 
2.4 evaluationMethodType 

[0..1] 
ชนิดของวิธีการประเมิน
คุณภาพข้อมูล 

Optional DQ_Evaluation 
MethodTypeCode 

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

Optional CI_Citation 

2.6 dateTime [0..*] วันที่ของคุณภาพข้อมูล Optional DateTime 
2.7 result [1..2] ผลการประเมินคุณภาพ

ข้อมูล 
Mandatory DQ_Result 

 
Metadata ส าหรับชุดข้อมูล FGDS ให้จัดท าในรูปแบบและวิธีการเข้ารหัสข้อมูล ตามมาตรฐาน 

ISO19139 
ส าหรับชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคารนี้ มีข้อก าหนดเพิมเติมเกี่ยวกับการจัดท า Metadata ดังนี้ 
- การจัดท ารายการค าอธิบายข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ (นอกเหนือจาก core metadata item) ในรายการ

ต่อไปนี้  
 วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลกายภาพและขนาดมาตราส่วนที่ยอมรับได้ของแผนที่ 
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 วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลอรรถาธิบายเป็นแบบปฐมภูมิและ/หรือทุติยภูมิ หากเป็นแบบทุติยภูมิ
ควรระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ปรับปรุงข้อมูลประกอบ 

 วันเวลา ส ารวจ/ปรับปรุงข้อมูล ครั้งล่าสุด ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งหรือทั้งหมด 
 
 

10. การส ารวจน าเข้าข้อมูล (Data capture) 
 
เอกสารมาตรฐานนี้ได้ก าหนดแนวทางการส ารวจและน าเข้าข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร โดยพิจารณาจาก 2 

มุมมอง คือ 
 มุมมองจากความต้องการในการใช้งาน (Requirement Perspective) พิจารณาวัตถุประสงค์ในการน า

ข้อมูลเส้นคมนาคมไปใช้งาน โดยสามารถแบ่งเป็น 3 วัตถุประสงค์หลัก ๆ ดังนี้ 
o เพ่ือการน าไปใช้ทางด้านวิศวกรรม เช่น การจัดท าแผนที่ภูมิประเทศเพ่ืองานวิศวกรรมการทาง 

ข้อมูลพื้นฐานจะต้องมาความถูกต้องเชิงต าแหน่ง และกระบวนการผลิตต้องใช้วิธีการส ารวจรังวัด
ตามเกณฑ์มาตรฐานการท าแผนที่ 1:4,000 หรือดีกว่า ซึ่งอาจมีข้อจ ากัดในส่วนของระยะเวลา 
และค่าใช้จ่ายที่สูงในการจัดท าข้อมูล 

o เพ่ือการวางแผน เช่น การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม ระดับ
ความต้องการความถูกต้องของข้อมูลจะมีความจ าเป็นน้อยกว่าในหัวข้อที่ 1. การผลิตที่เหมาะสม
กับงานลักษณะแบบนี้ควรใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเข้ามาช่วยในการจัดท าข้อมูล โดยใช้แผน
ที่ภาพถ่ายมาเป็นแหล่งข้อมูลในการน าเข้า/แก้ไขข้อมูล ในเบื้องต้นเช่น การขีดแนวเส้นทาง หรือ
โครงข่ายเส้นทางคมนาคม โดยข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศนั้นจะต้องมีความถูกต้องเชิงต าแหน่งที่
ดีกว่า 1:10,000 ซึ่งจะท าให้การได้มาของข้อมูลรวดเร็ว และยังคงคุณภาพของข้อมูลตามเกณฑ์
การใช้งานไว้ด้วย 

o เพ่ือการใช้งานสารสนเทศทั่วไป ในกรณีนี้อาจหมายรวมถึงการใช้งานในส่วนของแผนที่เส้นทาง
แบบดิจิตอล เช่น แผนที่ส าหรับระบบน าทาง เป็นต้น ดังนั้นการผลิตข้อมูลนี้อาจเป็นการผลิต
ข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายดาวเทียม รวมถึงการใช้ เครื่องระบุต าแหน่งโดยการ
รับสัญญาณดาวเทียม GPS ซึ่งจะได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีความเหมาะสม กับการใช้งาน รวมถึง
วิธีการผลิตลักษณะนี้ยังช่วยในงานที่ต้องการการตัดสินใจแบบรวดเร็วด้วย เช่น ถนนที่ได้รับความ
เสียหายจากพิบัติภัยต่างๆ เป็นต้น แต่อาจไม่เหมาะสมในการน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เชิง
พ้ืนที่ อีกทั้งในระยะยาว การใช้งานข้อมูลจะต้องมีรอบในการปรับปรุงที่ถี่ขึ้น เพ่ือเพ่ิมความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล ซึ่งจะมีผลต่องบประมาณ และค่าใช้จ่ายที่สูงตามมา 

 มุมมองจากจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ (Existing Data Perspective) จะพิจารณาสืบเนื่องจากความต้องการ
ใช้งาน กล่าวคือ เมื่อทราบความต้องการในการใช้ ว่าต้องการข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์อะไร จะท าให้
สามารถก าหนดคุณสมบัติของข้อมูลที่ต้องการ เช่น มาตราส่วนแผนที่ที่เหมาะสม รายการรูปลักษณ์ และ
ข้อมูลลักษณะประจ าที่ต้องการ แล้วจึงย้อนมาพิจารณาว่ามีข้อมูลอะไรอยู่แล้ว ที่สามารถน ามาเข้าสู่
กระบวนการสร้าง (Derive) เพ่ือจัดท าข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ เช่น ต้องการใช้ข้อมูลถนน (แนว
กึ่งกลางถนน) มาตราส่วน 1:4,000 และในพื้นที่ดังกล่าวมีข้อมูลจากแบบก่อสร้างจริง (Asbuilt Drawing) 
มาตราส่วน 1:1,000 อยู่แล้วที่แสดงเส้นขอบถนนตลอดแนวสายทาง ก็สามารถน าข้อมูลที่มีอยู่มาจัดท า
ข้อมูลเพ่ือตอบสนองความต้องการได้  ในกรณีที่พิจารณาแล้วไม่ปรากฏว่ามีแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่สามารถ



มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ช้ันข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 4-45 

Draft 4.1 - 4 ก.ค. 2556 โครงการศึกษาจดัท าร่างมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS 

น ามาจัดท าข้อมูลตามที่ต้องการได้ ก็จะน าไปสู่การพิจาณาถึงแนวทางการส ารวจรังวัดเพ่ือจัดท าข้อมูลให้
ได้ตามความต้องการต่อไป 

 
จากมุมมองดังกล่าวข้างต้น การมีข้อมูลอยู่แล้ว หรือการส ารวจรังวัดข้อมูลขึ้นใหม่ จ าเป็นต้องมีแนวทาง

ในการปฏิบัติเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งในยุคปัจจุบันจะต้องค านึงถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับ
แนวทางต่างๆ ซึ่งจะได้กล่าวเป็นแนวทางพอสังเขปในเอกสารมาตรฐานชุดนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 

 การจัดท าจากแหล่งข้อมูลเดิมที่มีอยู่ 
 การส ารวจรังวัดข้อมูลใหม่ 

10.1 การจัดท าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเดิมที่มีอยู่ 

 การจัดท าข้อมูลเขตชุมชน/อาคารจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ หากพิจาณาอาคาร/สิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่เป็น
การสร้างขึ้นมา มิได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และการสร้างก็จะต้องมีการออกแบบด้านวิศวกรรม มีแบบก่อสร้าง 
(construction drawing) และมีรายละเอียดทางด้านรูปลักษณ์ที่ชัดเจน นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดท าแบบ
ก่อสร้างจริง (asbuilt drawing) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจัดเก็บที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 อีกส่วนหนึ่ง ประเทศไทยมีการจัดท าแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีมาตราส่วน 1:4,000 ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศไว้แล้ว ประกอบกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพจากดาวเทียมในปัจจุบันมีความละเอียดสูง  
 จากข้อมูลที่มีอยู่ดังกล่าวข้างต้นสามารถน ามาจัดท าฐานข้อมูลเขตชุมชน/อาคารได้เป็นส่วนใหญ่ โดยหาก
ข้อมูลต้นฉบับเดิมอยู่ในรูปแบบแผนที่หรือแบบก่อสร้างที่เป็นกระดาษ  ก็จะต้องผ่านขั้นตอนการกราด (Scan) จาก
เครื่องกราดภาพ (scanner) ที่มีคุณภาพให้ได้ความละเอียดของภาพผลลัพธ์ไม่ต่ ากว่า 300 dpi. อย่างไรก็ดี
กระบวนการในการจัดท าข้อมูลจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ก่อนการน าเข้าสู่ฐานข้อมูล โดยการตรวจสอบ
เบื้องต้นประกอบด้วย 

 ช่วงเวลาที่มีการจัดท าข้อมูลเดิม 
 ระบบพิกัดท่ีใช้ 
 ความคลาดเคลื่อนของการยืดหดของต้นฉบับ (กรณี scan)  
 ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง 

หลังจากนั้นจึงท าการลอกลาย (digitize) ข้อมูลรูปลักษณ์เขตชุมชน/อาคารที่ปรากฏบนข้อมูลที่มีอยู่เดิม 
และข้อมูลลักษณะประจ า เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูล FGDS ต่อไป 

อย่างไรก็ดีข้อมูลที่อยู่เดิมอาจถูกจัดท าไว้นานแล้ว ส่งผลให้ข้อมูล เขตชุมชน/อาคารที่ได้ไม่เป็นปัจจุบัน 
หรือข้อมูลเดิมขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ จึงต้องมีการส ารวจรังวัดเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

10.2 การส ารวจรังวัดข้อมูลใหม่ 

การส ารวจรังวัดข้อมูลมูลใหม่จะใช้ส าหรับการจัดท าข้อมูลเขตชุมชน/อาคารที่ไม่มีข้อมูลเดิมอยู่ หรือเป็น
การปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีความทันสมัยสมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยแนวทางการส ารวจรังวัดข้อมูลเขต
ชุมชน/อาคาร ประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก คือ 

 การส ารวจด้วยเทคนิคภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียม 
 การส ารวจด้วยเทคนิคการส ารวจภาคพ้ืนดิน Traditional Survey  
 การส ารวจด้วยระบบท าแผนที่ชนิดเคลื่อนที่ (Mobile Mapping) 



4-46 มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ช้ันข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 

Draft 4.1 - 4 ก.ค. 2556 โครงการศึกษาจดัท าร่างมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS 

10.2.1 การส ารวจด้วยเทคนิคภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียม 
การส ารวจด้วยวิธีการนี้เป็นการจัดท าข้อมูลเขตชุมชน/อาคารจากภาพถ่ายทางอากาศหรือ

ภาพถ่ายดาวเทียม โดยสามารถจัดสร้างข้อมูลที่เป็นเส้น จุด และ รูปปิด จากผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการ
จัดท าข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย (รายละเอียดการจัดท าข้อมูลดูจาก มาตรฐานชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ
และข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม) ข้อมูลเขตชุมชน/อาคารที่ได้จากแนวทางนี้ จะต้องท าการส ารวจ
รายละเอียดข้อมูลลักษณะประจ าที่จ าเป็นเพ่ิมเติมภาคสนามเพ่ือน าประกอบในการจัดท าข้อมูลที่สมบูรณ์ 

การส ารวจด้วยวิธีการนี้สามารถท าได้ในพ้ืนที่ที่ครอบคลุมบริเวณกว้าง และสามารถใช้ส าหรับการ
ส ารวจชั้นข้อมูลอื่นได้ เช่น เส้นทางคมนาคม การใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าไม้ เป็นต้น หากน ามาใช้ส าหรับเขต
ชุมชน/อาคารเพียงอย่างเดียวก็ต้องพิจารณาต้นทุนต่อหน่วย เปรียบเทียบกับแนวทางอ่ืน 

10.2.2 การส ารวจด้วยเทคนิคการส ารวจภาคพื้นดิน  
การส ารวจภาคพ้ืนดิน เช่น การส ารวจด้วยกล้อง Total Station เป็นวิธีการส ารวจพ้ืนฐานที่มี

ความละเอียดถูกต้องเชิงต าแหน่งสูง เหมาะส าหรับการจัดท าข้อมูลเขตชุมชน/อาคารมาตราส่วนขนาด
ใหญ่ตั้งแต่ 1:4,000 หรือใหญ่กว่า โดยท าการวัดทิศทางและระยะจากจุดที่รู้ค่าพิกัด (Base Station) ไป
ยังจุดที่ต้องการจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลแผนที่ เพ่ือค านวณพิกัดต าแหน่ง ณ จุดนั้นๆ พร้อมทั้งบันทึก
ข้อมูลลักษณะประจ าที่จ าเป็น 

10.2.3 การส ารวจด้วยระบบท าแผนที่ชนิดเคลื่อนที่ 
การส ารวจด้วยระบบท าแผนที่ชนิดเคลื่อนที่ เป็นการประยุกต์รวมเทคโนโลยี GPS และภาพถ่าย

จากกล้อง VDO แบบ Multiple View เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลเชิงต าแหน่ง และสภาพการมองเห็นจาก
อุปกรณ์ท่ีติดตั้งบนรถยนต์ โดยการวิ่งผ่านพื้นที่ท่ีต้องการส ารวจจัดท าข้อมูล ในกรณีที่ต้องการส ารวจด้วย
ความเร็วสูงขึ้นสามารถติดตั้งอุปกรณ์ IMU (Initial Measurement Unit) เพ่ือตรวจวัดทิศทางการ
เคลื่อนที่ของรถยนต์ และช่วยในกรณีส ารวจผ่านพ้ืนที่อับสัญญาณ GPS หรือในกรณีที่ต้องการจัดเก็บ
รายละเอียดเชิงต าแหน่งของรูปลักษณ์บริเวณสองข้างถนน ก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์กล้องเลเซอร์เพ่ือท า
การบันทึกกลุ่มของจุดเลเซอร์ (Laser Point Cloud) และน าข้อมูลที่บันทึกได้ทั้งจาก GPS, VDO, IMU 
และ Point Cloud มาประมวลผลร่วมกันเพ่ือจัดท าข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร ณ บริเวณสองข้างทางของ
ถนน  

การส ารวจด้วยวิธีการนี้สามารถท าได้รวดเร็ว แต่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์มีราคา
ค่อนข้างสูง จึงมีความเหมาะสมกับการส ารวจข้อมูลเขตชุมชน/อาคารที่อยู่ตามแนวถนนเท่านั้น และ
ต้องการตรวจสอบข้อมูลอย่างรวดเร็วในปริมาณมาก ๆ บริเวณที่ยวดยานเข้าได้ไม่สะดวกหรือในพ้ืนที่
ทุรกันดาร วิธีนี้จะไม่เหมาะสมในการเก็บข้อมูลอาคาร 

10.3 ข้อแนะน าเพิ่มเติมส าหรับการสร้าง/ส ารวจข้อมูล 

ข้อค านึงถึงการเลือกวิธีการสร้าง/ส ารวจน าเข้าข้อมูลจะขึ้นกับ 
1. วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ข้อมูลเขตชุมชน/อาคารว่าต้องการใช้ในวัตถุประสงค์ใดเป็นหลัก 

เช่น งานด้านวิศวกรรม ด้านข้อสนเทศ ด้านการวางแผน/ดูภาพรวม เป็นต้น  
2. งบประมาณในการจัดสร้าง/ส ารวจข้อมูล  
3. ระดับความละเอียดถูกต้องทางต าแหน่ง / ความละเอียดของข้อมูลอรรถาธิบาย ที่ต้องการเป็น

หลัก 



มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ช้ันข้อมูลเขตชุมชน/อาคาร 4-47 

Draft 4.1 - 4 ก.ค. 2556 โครงการศึกษาจดัท าร่างมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS 

 
การส ารวจน าเข้าข้อมูลไม่ได้จ ากัดความเฉพาะการส ารวจภาพสนามเท่านั้นแต่ควรพิจราณาด้านการ

เตรียมการ/ทบทวนประกอบเสมอ กล่าวพอสรุปเป็นขั้นตอนเบื้องต้นได้ดังนี้ 
 - การเตรียมการก่อนออกส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
 - การส ารวจน าเข้าข้อมูล 
 - การบันทึกขอ้มูลและการตรวจสอบข้อมูล 
 - การทบทวนการเปลี่ยนแปลง 

10.3.1 การเตรียมการก่อนออกส ารวจข้อมูลภาคสนาม 

- เตรียมข้อมูลต้นทางก่อนการออกภาคสนามเช่น แผนที่,ข้อมูลโครงร่างอาคาร,ภาพถ่ายกลุ่ม
อาคารสถานที่ที่ต้องไปท าการส ารวจ,และตรวจรายการข้อมูลลักษณะประจ าที่ต้องท าการส ารวจ
และข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ ที่จ าเป็นเช่นข้อมูลจาก web site เพ่ือการเทียบเคียง/สอบทาน 

- เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือในการส ารวจ/วัดและการบันทึก และอุปกรณ์การสื่อสาร 
- เตรียมแผนการส ารวจ เช่นเส้นทางการส ารวจ,วิธีเข้าถึงข้อมูลที่ต้องไปส ารวจ ในแต่ละรอบการ

ส ารวจและในแต่ละวัน(รายตัวบุคคลที่เข้าไปท าการส ารวจข้อมูล) พร้อมพาหนะที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ที่ต้องใช้ในการออกส ารวจข้อมูล 

- หากมีข้อมูลลักษณะประจ าจ านวนมากและมีความซับซ้อนในการส ารวจควรเตรียมการด้าน
โปรแกรมช่วยในการส ารวจ/น าเข้าข้อมูล เพ่ือช่วยในการตรวจสอบก่อนการน าเข้าหรือให้ช่วย
ก าหนดรหัสข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ส ารวจ 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์หรือบอกกล่าวไว้กับทางชุมชนก่อนหน้าเข้าไปท าการส ารวจในพื้นที่ 
- ผู้ที่มีหน้าที่ในการส ารวจข้อมูล ควรต้องการรับการฝึกอบรม,ฝึกทบทวนเงื่อนไขการจัดเก็บข้อมูล

และควรต้องถูกทดสอบความเข้าใจก่อนการส่งออกไปส ารวจข้อมูลภาคสนามเสมอ ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ ในการเก็บข้อมูลควรต้องมีการสื่อสารและต้องทบทวนให้ตรงกัน
ก่อนเสมอ 

10.3.2 การส ารวจน าเข้าข้อมูล 

- ด าเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ก่อนหน้า ตามพ้ืนที่ที่แต่ละหน่วยส ารวจได้รับมอบหมาย 
o กรณีท่ีมีการน าโครงร่างอาคารต้นฉบับไปด้วย และต้องการส ารวจข้อมูลลักษณะประจ า

ของอาคารแต่ละหลัง ให้ตรวจสอบให้ถูกหลังหรือถูกอาคารเสียก่อน โดยการเทียบกับ
อาคารหรือองค์ประกอบข้างเคียงทางภูมิศาสตร์ , จึงจะท าการส ารวจบันทึกข้อมูล
ภาคสนามได้ 

o กรณีที่พบความเปลี่ยนแปลงของอาคารจากต้นฉบับโครงร่างอาคารต้นฉบับ เช่น มี
อาคารถูกรื้อทิ้งไปหรือมีการปลูกสร้างขึ้นมาให้ ให้ท าการบันทึกการเปลี่ยนแปลง เช่นท า
การขีดฆ่าและบันทึกการลบอาคารออกในกรณีท่ีอาคารจริงในภาคสนามถูกรื้อทิ้งไปแล้ว 
หรือให้ท าการบันทึกเพ่ิมเติมอาคารเข้าไปในต้นร่างอาคารที่น าไปด้วย โดยอาจมีการ
เขียนบันทึกรูปทรงอาคารพร้อมขนาดและระยะต าแหน่งที่ตั้งเมื่ออ้างอิงกับข้อมูลอ้างอิง
ทางภูมิศาสตร์รอบข้างเช่น ตัวอาคารข้างเคียง ระยะห่างจากถนน แนวการตั้งของตัว
อาคารใหม่ เป็นต้น (อาจมีการถ่ายภาพการเปลี่ยนแปลงเพ่ือช่วยทวนความจ าเมื่ อกลับ
จากภาคสนามและเป็นการยืนยันการออกส ารวจภาคสนาม) 
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o หากพบข้อสงสัยหรือยังไม่สามารถตัดสินใจไว้ว่าควรก าหนดลักษณะประจ าเป็นเช่นใด
ควรใช้วิธีสอบถามเจ้าของหรือผู้ดูแลอาคารประกอบพร้อมการบันทึก 

o การส ารวจทุกครั้งต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการส ารวจอะไร ตรวจสอบอย่างไร และ
ขอบเขตของการส ารวจอยู่ ณ จุดใด (กรณีที่มีทีมส ารวจมากกว่าหนึ่งทีม) 

- หลังการส ารวจแต่ละวันต้องมีการ สรุปสิ่งที่ส ารวจได้หรือไม่ได้ในวันนั้น ๆ เพ่ือทราบการ
เปลี่ยนแปลงหรืออุปสรรค์ที่เกิดขึ้นและจะได้แก้ไขหรือปรับวิธีการที่เหมาะสมในวันต่อๆ ไป  

- วางแผนการส ารวจหน้างานในวันถัด ๆ ไป เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ 
พร้อมทั้งการสื่อสารประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุนในส านักงานให้รับทราบการเปลี่ยนแปลง
หรือขอการสนับสนุนจากส านักงานกรณีที่พบอุปสรรค์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 

10.3.3 การบันทึกข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล 

- การบันทึกข้อมูล สามารถท าได้ 2 ลักษณะคือจากภาคสนามโดยตรงหรือการบันทึกหลังการ
ส ารวจภาคสนาม หรือผสมทั้งสองลักษณะเข้าด้วยกันก็ได้ ขึ้นกับความเหมาะสมของขบวนการ
บันทึกและความซับซ่อนของข้อมูลที่ต้องส ารวจเป็นหลัก ในกรณีที่ข้อมูลลักษณะประจ าที่
ต้องการไม่มีความซับซ่อนและจ านวนไม่มากสามารถใช้วิธีบันทึกเข้าในระบบดิจิตอลโดยตรงจาก
ภาคสนามได้ แต่หากมีความซับซ่อนและมีลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูลพร้อมมีเงื่อนไขการ
บันทึกเป็นจ านวนมาก ควรใช้แบบการบันทึกหลังการส ารวจ เนื่องจากสามารถตรวจสอบข้อมูล
ก่อนการน าเข้าข้อมูล 

- การตรวจสอบข้อมูล ให้สอบย้อนกับสื่อบรรทึกข้อมูลจากสนาม หากสามารถท า Checklist 
(รายการข้อมูลที่ต้องตรวจสอบ) ประกอบ จะช่วยให้ได้ความครบถ้วนสิ่งที่ต้องตรวจสอบ 

- ลงบันทึก ชื่อบุคลากร / วันเวลา / ส ารวจ ตรวจสอบ และการบันทึกข้อมูล และจัดเก็บเอกสาร
หรือสื่อการส ารวจให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือการสอบย้อนในภายหลัง 

10.3.4 การทบทวนการเปลี่ยนแปลง 

- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการส ารวจข้อมูลหรือพบอุปสรรค์จากการส ารวจจนไม่
สามารถปฎิบัติงานได้จริง ต้องมีการบันทึกพร้อมน าเสนอต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือหาทางออกที่เหมาะสม เช่นการประชุมหารือของฝ่ายบริหารโครงการทั้งทางผู้
ว่าจ้าง,ผู้รับจ้างและบุคคลซึ่งสามารถร่วมตัดสินใจในการปรับขบวนการหรือเงื่อนไขที่ควรจะเป็น 
เพ่ือส่งต่อกลับให้ทางฝ่ายส ารวจข้อมูลสามารถปฎิบัติงานต่อไปได้ 

 
 

11. การบ ารุงรักษาข้อมูล (Data Maintenance) 
 
การบ ารุงรักษาข้อมูลควรมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยมีวงรอบการปรับปรุงข้อมูลทุก ๆ 2 – 5 ปี 

โดยสามารถด าเนินการเฉพาะพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด  เช่น มีหมู่บ้านใหม่เกิดขึ้น (การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ), มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร (การเปลี่ยนแปลงทางข้อมูลอรรถาธิบาย) 
โดยความถี่ในการบ ารุงรักษาข้อมูลจะขึ้นกับการเจริญเติบโตหรือเสื่อมถอยของชุมชนเป็นหลัก ตามปกติพ้ืนที่ใน
เขตเมืองมักจะมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่าในพ้ืนที่ชนบท ดังนั้นการจัดการบริหารการปรับปรุงจึงไม่มีความ
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จ าเป็นต้องปรับปรุงไปพร้อม ๆ กันทุกพ้ืนที่ ยกเว้นการปรับปรุงข้อมูลรอบใหญ่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลปัจจุบันในช่วงเวลา
เดียวกันเท่านั้น 
 
 
12. ข้อก าหนดการน าเสนอข้อมูล (Data Portrayal) 

 
ข้อก าหนดด้านการน าเสนอข้อมูลอาจอยู่ในลักษณะของชุดสัญลักษณ์ที่ใช้ (Symbol library)  จะไม่มีการ

น าเสนอแบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจากจุดประสงค์การใช้งานของแต่ละหน่วยงานจะไม่เหมือนกัน เช่น หาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมือง อาจใช้ชุดสีมาตราฐานของงานผังเมืองโดยเฉพาะ ส่วนหน่วยงานที่ใช้ชั้น
เขตชุมชน/อาคาร เป็นส่วนประกอบแผนที่อาจวาดเพียงกรอบอาคาร ระบุชื่ออาคาร/สถานที่ส าคัญ ดังนั้นการ
น าเสนอถ่ายทอดข้อมูลออกมาในรูปแบบใด ต้องมีการแสดง ค าอธิบาย (Legend) ประกอบเสมอ เพ่ือให้ทราบ
ความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้บนแผนที่นั้น  
 
 
13. ข้อสนเทศเพ่ิมเติมอื่น ๆ (Additional information) 

 
เป็นส่วนของข้อสนเทศเกี่ยวกับข้อจ ากัด (constraints information) ในการเข้าถึงและใช้งาน เนื่องจาก

ข้อมูลชั้นเขตชุมชน/อาคาร บางข้อมูลอาจมีผลต่อความอ่อนไหวต่อการเผยแพร่แบบสาธารณะ ดังนั้นหากต้องการ
น าข้อมูลชั้นเขตชุมชน/อาคาร ออกเผยแพร่ต่อสาธารณะ ควรต้องท าการกั้นกรองหรือปกปิดบางพ้ืนที่หรือปรับ
ออก/ปรับเปลี่ยน หรือลดสภาพความถูกต้องเชิงต าแหน่งและหรือข้อมูลอรรถาธิบาย พร้อมควรระบุขอบเขตการใช้
งานให้ชัดเจน 
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1. บทน า (Introduction) 
 
มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data Set, FGDS) ชั้น

ข้อมูลป่าไม้ฉบับนี้ เป็นหนึ่งในชุดมาตรฐานข้อก าหนดชุดข้อมูล FGDS ของประเทศไทย ซึ่งถูกจัดท าขึ้นภายใต้
โครงการจัดท าข้อก าหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพของชุดข้อมูล FGDS ตามมาตรา
ส่วนหลักของประเทศ ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) โดยมี
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาด าเนินงาน 

โครงสร้างเนื้อหาของมาตรฐานข้อก าหนดชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อก าหนด
ลักษณะเฉพาะ (characteristics) ด้านต่าง ๆ ของชั้นข้อมูลป่าไม้ ตามกรอบหลักการของเอกสารข้อก าหนดข้อมูล
ที่ก าหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO19131 Geographic information – Data product specifications 

 
 

2. ภาพรวม (Overview) ของมาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลป่าไม้ 

2.1 ข้อสนเทศเกี่ยวกับข้อก าหนดชั้นชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ 

ชื่อข้อก าหนด: ข้อก าหนดของมาตรฐานชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ 
วันที่จัดท าและเผยแพร่ข้อก าหนดนี้: วันที่รายงานฉบับสมบูรณ์และร่างมาตรฐานได้รับการตรวจรับจาก สทอภ. / 

วันที่มีการน าไปประกาศใช้เป็นมาตรฐานฯ 
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อก าหนดฉบับนี้: คณะที่ปรึกษาฯ คณะท างานกลุ่มย่อยประสานงานการจัดท า

มาตรฐานฯ กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ สทอภ. 
หัวข้อของช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศในมาตรฐานนี้: ImageryBaseMapsEarthCover 

2.2 ค านิยามศัพท์  

ภายใต้ข้อก าหนดฉบับนี้ ได้มีการก าหนดนิยามค าศัพท์ ส าหรับมาตรฐานชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ 
ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ค านิยามศัพท์ชั้นข้อมูลป่าไม้ 
 ค าศัพท ์ นิยามศัพท์ 
1 พื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย 

(Legal forest area) 
ขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกประกาศจัดตั้งหรือดูแลรักษาโดยรัฐภายใต้กฎหมายเฉพาะส าหรับ
การใช้ในการจัดตั้ง ดูแลรักษาเขตป่าไม้ตามกฎหมาย ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และป่าสงวนแห่งชาติ 

2 พื้นที่ป่าไม้ตามสภาพ 
(Existing forest area) 

ขอบเขตพื้นทีป่่าไม้ที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งได้จากการวิเคราะห์และ
แปลตีความจากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ หรือการส ารวจข้อมูล
ภาคสนาม 

3 อุทยานแห่งชาติ (National 
park) 

เขตบริเวณพื้นที่ซึ่งสงวนไว้เพื่อที่จะรักษาและท าการคุ้มครองทรัพยากรทางธรรมชาตินั้นๆ 
ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกท าลายหรือเปลี่ยนแปลงไป และในพ้ืนที่อุทยานต้องมี
แหล่งธรรมชาติหรือทิวทัศน์ที่สวยงาม ในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติอาศัยการประกาศพระ
ราชกฤษฎีกาภายใต้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พร้อมจัดท าแผนที่แสดง
แนวเขตอุทยานแห่งชาติแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา (ตามหลักสากล อุทยานแห่งชาติจะต้อง
มีขนาดพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 6,250 ไร่ หรือประมาณ 10 ตร. กม.) 
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ตารางท่ี 1 ค านิยามศัพท์ชั้นข้อมูลป่าไม้ 
 ค าศัพท ์ นิยามศัพท์ 
4 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 

(Wildlife sanctuary) 
พื้นที่ที่ก าหนดขึ้นเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย เพื่อให้สัตว์ป่าในพื้นที่
ดังกล่าวจะได้มีโอกาสสืบพันธุ์ และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้มากข้ึน และท าให้สัตว์ป่าบาง
ชนิดมีโอกาสกระจายพันธ์ุออกไปในท้องที่แหล่งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
ในการจัดตั้ ง เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า อาศัยการประกาศพระราชกฤษฎีกาภายใต้
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 และ พ.ศ. 2535 พร้อมจัดท าแผนที่
แสดงแนวเขตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา 

5 ป่าสงวนแห่งชาติ (National 
reserved forest) 

พื้นที่ป่าที่ถูกก าหนดขึ้นเพื่อรักษาสภาพป่า ของป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ โดย
พิจารณาจากการคงสภาพของป่าธรรมชาติที่มีไม้เศรษฐกิจ เช่น ยาง สัก แดง เต็ง ฯลฯ ใน
พื้นที่นั้นๆ และในการก าหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติอาศัยการออกกฎกระทรวงภายใต้
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พร้อมจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตป่าสงวน
แห่งชาติ 

6 พื้นที่ป่าปกคลุม (Forest 
cover area) 

พื้นที่ป่าไม้ที่มีขนาดพื้นท่ี 3.125 ไร่ มตี้นไม้ที่มีความสูงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 เมตร และมีการ
ปกคลุมของเรือนยอดมากกว่า 10 % (FAO, 2006) ซึ่งสามารถวิเคราะห์และแปลตีความ
จากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ หรือ การส ารวจข้อมูลภาคสนาม 

2.3 อักษรย่อ 

ความหมายของค าย่อที่ส าคัญ ที่มีการกล่าวถึงในเอกสารมาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้นี้ อธิบายไว้ใน
ตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ความหมายของอักษรย่อในมาตรฐานชั้นข้อมูลป่าไม้ 

 อักษรย่อ ความหมาย ความหมาย (ภาษาไทย) 
1 NPRK National park อุทยานแห่งชาติ 
2 WLDS Wildlife sanctuary เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 
3 NRF National reserved forest ป่าสงวนแห่งชาติ 
4 FCA Forest cover area พื้นที่ป่าปกคลุม 
5 RWA Revoked or withdrawn area พื้นที่กันออกหรือพ้ืนท่ีเพิกถอน 
6 LNP Land national park อุทยานแห่งชาติทางบก 
7 MNP Marine national park อุทยานแห่งชาติทางทะเล 

2.4 บทคัดย่อของเอกสารข้อก าหนด 

ชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ ประกอบด้วยข้อสนเทศ (1) พ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมาย (legal forest 
area) ที่จัดเก็บในรูปพ้ืนที่รูปปิด (polygon) เพ่ือแสดงขอบเขตพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมายที่ถูกประกาศจัดตั้งขึ้น
ภายใต้กฎหมายเฉพาะ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และป่าสงวนแห่งชาติ และ (2) พ้ืนที่ป่าไม้
ตามสภาพ (existing forest area) ที่จัดเก็บในรูปพ้ืนที่รูปปิดส าหรับแสดงขอบเขตการปกคลุมของป่าไม้ที่เกิดขึ้น
เองในธรรมชาติหรือโดยมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งได้จากการวิเคราะห์และแปลตีความข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม 
ภาพถ่ายทางอากาศ หรือการส ารวจข้อมูลภาคสนาม 

ในการจัดท าชั้นข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมายจะอาศัยการน าเข้าข้อมูลโดยกระบวนการแปลงให้เป็น
ข้อมูลเชิงเลข (digitization) จากแผนที่แนบท้ายในการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและ
ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมีขนาดมาตราส่วนที่แตกต่างกัน ในขณะเดียวกัน ชั้ นข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ตามสภาพจะอาศัย
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กระบวนการแปลงให้เป็นข้อมูลเชิงเลขจากผลการวิเคราะห์และแปลตีความข้อมูล ภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่าย
ทางอากาศ หรือการส ารวจข้อมูลภาคสนาม 

ขอบเขตของข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมายและพ้ืนที่ป่าไม้ตามสภาพ ซึ่งอธิบายคุณสมบัติข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
(spatial data) และข้อมูลลักษณะประจ า (attribute data) ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทยทั้งหมด 

 
 

3. ขอบเขตของข้อก าหนด (Specification scopes) 
 
มาตรฐานข้อก าหนดชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไมฉ้บับนี้ จะอธิบายลักษณะเฉพาะที่ส าคัญของชั้นข้อมูล

ป่าไม ้ในฐานะชุดข้อมูล FGDS ของประเทศ โดยเฉพาะรายละเอียดรายการและนิยามที่ชัดเจนของข้อมูลรูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์ และเกณฑ์คุณภาพของข้อมูล ในขณะที่ ข้อก าหนดวิธีการในการส ารวจจัดท าข้อมูลจะมีระบุหรือ
อธิบายไว้ในลักษณะของแนวทางหรือข้อแนะน าส าหรับวิธีการหลักเท่านั้น 

มาตรฐานข้อก าหนดชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้นี้ อธิบายข้อก าหนดส าหรับชั้นข้อมูล (1) พ้ืนที่ป่าไม้
ตามกฎหมาย ซึ่งได้ประกาศและจัดตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ (2) พ้ืนที่ป่าไม้ตามสภาพ ซึ่งได้จากการ
วิเคราะห์และแปลตีความการปกคลุมของป่าไม้จากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ หรือการ
ส ารวจภาคสนาม โดยข้อมูลทั้งสองประเภทจัดเก็บในรูปของข้อมูลดิจิทัล  

ในมาตรฐานข้อก าหนดนี้ จะอธิบายลักษณะเฉพาะข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (spatial data) และข้อมูลลักษณะ
ประจ า (attribute data) ของพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมายและพ้ืนที่ป่าไม้ตามสภาพ ซึ่งมีขอบเขตของข้อมูลครอบคลุม
พ้ืนที่ประเทศไทยทั้งหมด 

 
 

4. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product identification) 
 
เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อสนเทศพ้ืนฐานที่ระบุถึงชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ ประกอบด้วยรายการ

คุณสมบัติเฉพาะพ้ืนฐานของชั้นข้อมูลป่าไม ้ดังอธิบายไว้ในตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลพื้นฐานของชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ 
ชื่อ (Title) ข้อมูล FGDS ช้ันข้อมูลป่าไม ้
บทคัดย่อ (Abstract)  ชุดข้อมูล FGDS ช้ันข้อมูลป่าไม ้ประกอบด้วย (1) พื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย ได้แก่ 

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ และ (2) พื้นทีป่่าไม้ตาม
สภาพ ได้แก่ พื้นที่ป่าปกคลุม 

กลุ่มประเภทของข้อมูล  
(Topic category)  

Biota หรือ ชีวนิเวศ (Biome) แสดงถ่ินท่ีตั้งของพืชพรรณทางธรรมชาติและพืชพรรณ
ที่มนุษย์สร้างขึ้น 

ค าอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ 
(Geographic description)  

ชุดข้อมูล FGDS ช้ันข้อมูลป่าไม้ครอบคลุมพื้นท่ีประเทศไทยท้ังหมด 

วัตถุประสงค์ (Purpose)  ชุดข้อมูล FGDS เป็นชุดข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐานซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
โครงสร้างพื้นฐานภูมสิารสนเทศแห่งชาติ (NSDI) ชุดข้อมูล FGDS จะถูกเผยแพร่ให้
ผู้ใช้งานในหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการส ารวจ
จัดสร้างข้อมูลภมูิสารสนเทศอื่นๆ 

ชนิดของการน าเสนอเชิงพ้ืนที่ (Spatial ข้อมูลเวกเตอร์ (vector data) 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลพื้นฐานของชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ 
representation type)  
ความละเอียดเชิงพ้ืนที่  
(Spatial resolution)  

พื้นทีป่่าไม้ตามกฎหมาย ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุส์ัตว์ปา่ ป่าสงวน
แห่งชาติ ทีม่ีความละเอียดเชิงพื้นที่อิงตามแผนที่ฐานที่ใช้ในการจัดท าแผนท่ีแนบท้าย
พระราชกฤษฎีกาในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าและ
กฎกระทรวงในการก าหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติ คือ แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 
1:50,000 ในขณะที ่พื้นที่ป่าไม้ตามสภาพ ได้แก่ พื้นที่ป่าปกคลมุ มคีวามละเอียดเชิง
พื้นที่สัมพันธ์โดยตรงกับข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศที่ใช้ใน
การวิเคราะห์และแปลตีความ เช่น 1: 250,000 และ 1:50,000 เป็นต้น 

ข้อสนเทศเสริมอื่นๆ (Supplemental 
information)  

ข้อมูลอุทยานแห่งชาติน าเข้าจากแผนท่ีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาทีป่ระกาศภายใต้
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
ข้อมูลเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน าเข้าจากแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศ
ภายใต้พระราชบัญญัตสิงวนและคุม้ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 และ พ.ศ. 2535   
ข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติน าเขา้จากแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงที่ก าหนดภายใต้
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 
ข้อมูลพื้นที่ป่าปกคลมุน าเข้าจากการวิเคราะห์และแปลตีความข้อมูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ หรอืการส ารวจภาคสนาม 

 
 

5. เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล (Data content and structure)  
 
มาตรฐานในส่วนนี้เป็นการก าหนดรายการเนื้อหาและโครงสร้างของชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ ซึ่ง

ประกอบด้วยการอธิบายความหมายในภาพรวมของข้อมูลป่าไม้ รายละเอียดรายการและนิยามของรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ต่างๆ ด้านป่าไม้ รายการข้อมูลลักษณะประจ าของแต่ละรายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งการ
อธิบายโครงสร้างเนื้อหาของข้อมูลในรูปแบบของผังงานการประยุกต์ (application schema) และแคตตาล็อก
ของรูปลักษณ์ (feature catalogue) 

5.1 ความหมายในภาพรวม 

ชั้นข้อมูลป่าไม้ ประกอบด้วย (1) พ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมาย ซึ่งหมายถึงขอบเขตพ้ืนที่ป่าไม้ที่ถูกประกาศ
จัดตั้งหรือดูแลรักษาโดยรัฐภายใต้กฎหมายเฉพาะส าหรับการใช้ในการจัดตั้ง ดูแลรักษาเขตป่าไม้ตามกฎหมาย 
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และป่าสงวนแห่งชาติ  และ (2) พ้ืนที่ป่าไม้ตามสภาพ ซึ่งหมายถึง 
ขอบเขตพ้ืนที่ป่าไม้ที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งได้จากการวิเคราะห์และแปลตีความจากข้อมูล
ภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ หรือการส ารวจข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ พ้ืนที่ป่าปกคลุม 

ค าศัพท์ที่มีใช้เฉพาะในมาตรฐานของชั้นข้อมูลป่าไม้ มีดังนี้ 
(1) อุทยานแห่งชาติ (National park) หมายถึง เขตบริเวณพ้ืนที่ซึ่งสงวนไว้เพ่ือที่จะรักษาและท าการ

คุ้มครองทรัพยากรทางธรรมชาตินั้นๆ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกท าลายหรือเปลี่ยนแปลงไป และใน
พ้ืนที่อุทยานต้องมีแหล่งธรรมชาติหรือทิวทัศน์ที่สวยงาม ในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติอาศัยการประกาศพระราช
กฤษฎีกาภายใต้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พร้อมจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติแนบ
ท้ายพระราชกฤษฎีกา (ตามหลักสากล อุทยานแห่งชาติจะต้องมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,250 ไร่ หรือประมาณ 10 
ตร. กม.) 
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(2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife sanctuary) หมายถึง พ้ืนที่ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ป่าโดยปลอดภัย เพ่ือให้สัตว์ป่าในพ้ืนที่ดังกล่าวจะได้มีโอกาสสืบพันธุ์ และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้มากขึ้น 
และท าให้สัตว์ป่าบางชนิดมีโอกาสกระจายพันธุ์ออกไปในท้องที่แหล่งอ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
ในการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอาศัยการประกาศพระราชกฤษฎีกาภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2503 และ พ.ศ. 2535 พร้อมจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแนบท้ายพระราช
กฤษฎีกา 

(3) ป่าสงวนแห่งชาติ (National reserved forest) หมายถึง พ้ืนที่ป่าที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือรักษาสภาพป่า 
ของป่า หรือทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากการคงสภาพของป่าธรรมชาติที่มีไม้เศรษฐกิจ เช่น ยาง สัก 
แดง เต็ง ฯลฯ ในพ้ืนที่นั้นๆ และในการก าหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติอาศัยการออกกฎกระทรวงภายใต้
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พร้อมจัดท าแผนที่แสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

(4) พ้ืนที่ป่าปกคลุม (Forest cover area) หมายถึง พ้ืนที่ป่าไม้ที่มีขนาดพ้ืนที่ 3.125 ไร่ มีต้นไม้ที่มีความ
สูงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 เมตร และมีการปกคลุมของเรือนยอดมากกว่า 10 % (FAO, 2006) ซึ่งสามารถวิเคราะห์
และแปลตีความจากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ หรือ การส ารวจข้อมูลภาคสนาม 

5.2 รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (Geographic feature) 

รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (geographic feature) ในชั้นข้อมูลป่าไม้ ประกอบด้วยรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ 4 รายการ ได้แก่  

1. อุทยานแห่งชาติ 
2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
3. ป่าสงวนแห่งชาติ 
4. พ้ืนที่ป่าปกคลุม 

ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 4 
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มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลป่าไม ้

ตารางท่ี 4 รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ของชั้นข้อมูลป่าไม้ 

รหัสข้อมูล รายการข้อมูล นิยาม (Definition) 

ประเภทรูปลักษณ ์(Feature 
type) 

<จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 
เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมูล 

นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้น
หรือแนวขอบเขตพ้ืนที ่

1:4
,00

0 

1:1
0,

00
0 

1:2
5,

00
0 

1:5
0,

00
0 

1:2
50

,00
0 

 05001 อุทยานแห่งชาติ 
(NPARK) 

เขตบริเวณพื้นที่ซึ่งสงวนไว้เพื่อที่จะรักษาและท าการ
คุ้มครองทรัพยากรทางธรรมชาตินัน้ๆ ให้คงอยู่ในสภาพ
ธรรมชาตเิดิมมิให้ถูกท าลายหรือเปลี่ยนแปลงไป และใน
พื้นที่อุทยานต้องมีแหล่งธรรมชาตหิรือทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ใน
การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติจะอาศยัการประกาศพระราช
กฤษฎีกาภายใต้พระราชบญัญัติอทุยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
พร้อมจัดท าแผนท่ีแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติแนบท้าย
พระราชกฤษฎีกา ตามหลักสากล อุทยานแห่งชาติจะต้องมี
ขนาดพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 6,250 ไร่ หรือประมาณ 10 ตร.กม. 

พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที ่  จัดเก็บทุกพ้ืนท่ีรูปปิดที่ถูก
ประกาศเป็นส่วนหน่ึงของ
อุทยานแห่งชาติ 

แนวเขตอุทยานแห่งชาติบนพื้นดิน
อ้างอิงตามแผนที่แสดงแนวเขต
อุทยานแห่งชาติแนบท้ายพระราช
กฤษฎีกาและแผนท่ีภูมิประเทศ 
1:50,000 ชุด L7017ตามที่หน่วยงาน
ทีม่ีหน้าท่ีรับผดิชอบเป็นผู้ก าหนด 

 05002 เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า (WLS) 

พื้นที่ท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดย
ปลอดภัย เพื่อให้สัตว์ป่าในพื้นที่ดงักล่าวจะได้มีโอกาส
สืบพันธุ์ และขยายพันธ์ุตามธรรมชาติได้มากข้ึน และท าให้
สัตว์ป่าบางชนิดมโีอกาสกระจายพนัธุ์ออกไปในท้องที่แหล่ง
อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในการจดัตั้ง
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าจะอาศยัการประกาศพระราช
กฤษฎีกาภายใต้พระราชบญัญัตสิงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2503 และ พ.ศ. 2535 พร้อมจัดท าแผนท่ีแสดงแนว
เขตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแนบท้ายพระราชกฤษฎีกา 

พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที ่  จัดเก็บทุกพ้ืนท่ีรูปปิดที่ถูก
ประกาศเป็นส่วนหน่ึงของเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

แนวเขตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบน
พื้นดิน อิงตามแผนที่แสดงแนวเขต
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าแนบท้ายพระ
ราชกฤษฎีกาและแผนท่ีภมูิประเทศ 
1:50,000 ชุด L7017ตามที่หน่วยงาน
ที่มีหน้าท่ีรับผดิชอบเป็นผู้ก าหนด 
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มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม 
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รหัสข้อมูล รายการข้อมูล นิยาม (Definition) 

ประเภทรูปลักษณ ์(Feature 
type) 

<จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 
เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมูล 

นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้น
หรือแนวขอบเขตพ้ืนที ่

1:4
,00

0 

1:1
0,

00
0 

1:2
5,

00
0 

1:5
0,

00
0 

1:2
50

,00
0 

 05003 ป่าสงวนแห่งชาติ 
(NRF) 

พื้นที่ป่าที่ถูกก าหนดขึ้นเพื่อรักษาสภาพป่า ของป่า หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ โดยพิจารณาจากการคงสภาพของ
ป่าธรรมชาติทีม่ีไม้เศรษฐกิจ เช่น ยาง สัก แดง เต็ง ฯลฯ ใน
พื้นที่น้ันๆ และในการก าหนดเขตป่าสงวนแห่งชาติจะอาศัย
การออกกฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 พร้อมจัดท าแผนท่ีแสดงแนวเขตป่าที่
ก าหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ 

พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที ่ จัดเก็บทุกพ้ืนท่ีรูปปิดที่ถูก
ประกาศเป็นส่วนหน่ึงของป่า
สงวนแห่งชาติ 

แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติบนพ้ืนดนิ 
อิงตามแผนที่แสดงแนวเขตป่าสงวน
แห่งชาติแนบท้ายกฎกระทรวงและ
แผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 ชุด 
L7017ตามที่หน่วยงานท่ีหน้าท่ี
รับผิดชอบเป็นผู้ก าหนด 

 05004 พื้นที่ป่าปกคลุม 
(FCA) 

พื้นที่ป่าไม้ที่มีขนาดพื้นท่ี 3.125 ไร่ มตี้นไม้ที่มีความสูง
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5 เมตร และมีการปกคลุมของเรือนยอด
มากกว่า 10 % (FAO, 2006) ซึ่งสามารถวิเคราะห์และแปล
ตีความจากข้อมลูภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายทาง
อากาศ หรือ การส ารวจข้อมลูภาคสนาม 

พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที่เล็กสุดในการจ าแนก
เท่ากับ 0.5 x 0.5 เซนติเมตร 
กับทุกมาตราส่วนตาม
มาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน 

ขอบเขตการปกคลุมป่าไม้เป็นการ
น าเข้าข้อมูลพื้นที่ป่าปกคลุมจากการ
แปลตีความข้อมูลภาพถ่ายทาง
อากาศหรือภาพถ่ายจากดาวเทียม
ด้วยสายตาผ่านหน้าจอภาพท่ีก าหนด
ขนาดมาตราส่วนในการน าเข้าข้อมูล
ไม่น้อยกว่า 1:50,000บนพ้ืนดิน 
ตามที่หน่วยงานท่ีหน้าท่ีรับผิดชอบ
เป็นผู้ก าหนด 
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5.3 ผังเค้าร่างการประยุกต์ (Application schema) ของรายการข้อมูลในชั้นข้อมูลป่าไม้ 

ผังเค้าร่างการประยุกต์ ของรายการข้อมูลในชั้นข้อมูลป่าไม้ สามารถอธิบายเป็นความสัมพันธ์โครงสร้าง
ของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลลักษณะประจ า ในรูปแบบ Unified Modeling Language (UML) 
ตามมาตรฐาน ISO 19109 ดังแสดงในรูปที่ 1 
 

 
 

รูปที่ 1 ผังเค้าร่างการประยุกต์ (application schema) ของชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ 

5.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) ชั้นข้อมูลป่าไม้ 

โครงสร้างข้อมูลในชั้นข้อมูลป่าไม้ สามารถอธิบายในรูปแบบของพจนานุกรม (data dictionary) ซึ่ง
ประกอบด้วยตารางโครงสร้างรายการและลักษณะเฉพาะของข้อมูลลักษณะประจ าส าหรับรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 
(geographic feature) ของชั้นข้อมูลป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าสงวน
แห่งชาติ และพ้ืนที่ป่าปกคลุม ในรูปของตารางข้อมูลลักษณะประจ า (attribute table) ดังแสดงในตารางที่ 5-1 
ถึงตารางที่ 5-xx ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 5-1 ข้อมูลลักษณะประจ าของ อุทยานแห่งชาติ (NPRK) 
Field Name Definition Data 

Type 
Domain (Value) Obligation/ 

Condition 
NPRK_ID รหัสระบุถึงล าดับของการประกาศจัดตั้ง

อุทยานแห่งชาติ รวมถึงพ้ืนท่ีกันออกและ
พื้นที่เพิกถอน 

Text ล าดับของการประกาศจดัตั้งอุทยาน
แห่งชาติมีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 900 
ส าหรับรหสั 901 หมายถึงพื้นที่กัน
ออก 902 หมายถึง พ้ืนท่ีเพิกถอน  

Mandatory 

NPRK_TYPE ประเภทอุทยานแห่งชาติ  Text  NPRK_TYPE.LUT Mandatory 
NAME_TH ช่ือเขตป่าไมต้ามกฎหมายภาษาไทย Text Free Text Mandatory 
NAME_EN ช่ือเขตป่าไมต้ามกฎหมายภาษาอังกฤษ Text Free Text Obligation 
DATE_INIT วันเดือนปีท่ีประกาศจัดตั้งเขตป่าไม้ตาม

กฎหมายในครั้งแรก 
Date Free Text Mandatory 
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ตารางท่ี 5-1 ข้อมูลลักษณะประจ าของ อุทยานแห่งชาติ (NPRK) 
Field Name Definition Data 

Type 
Domain (Value) Obligation/ 

Condition 
AREA_INIT เนื้อท่ีตามที่ประกาศไว้ครั้งแรกในราช

กิจจานุเบกษา (ไร่) 
Integer Free Text Mandatory 

DATE_LAST วันเดือนปีท่ีประกาศจัดตั้งเขตป่าไม้ตาม
กฎหมายครั้งล่าสุด 

Date   

AREA_PRES เนื้อท่ีปัจจุบันในกรณีที่มีการประกาศ
เพิ่มเตมิหรือเพิกถอนตามประกาศไว้ใน
ราชกิจจานุเบกษา (ไร่) 

Integer Free Text Mandatory 

AREA_GIS เนื้อท่ีที่ค านวณโดยโปรแกรมส าเรจ็รูป 
(ไร่) 

Integer Unrestricted Optional 

 
ตารางท่ี 5-2 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ NPRK_TYPE (NPRK_TYPE.LUT) 

NPRK_TYPE DESC_TH DESC_EN 
LNP พื้นที่อุทยานแห่งชาติทางบก Land National Park 
MNP พื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล Marine National Park 
RWA พื้นที่กันออกหรือพ้ืนท่ีเพิกถอนในพื้นที่อุทยานฯ Revoked or Withdrawn Area 

 
ตารางท่ี 5-3 ข้อมูลลักษณะประจ าของ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (WLDS) 
Field Name Definition Data 

Type 
Domain (Value) Obligation/C

ondition 
WLDS_ID รหัสระบุถึงล าดับของการประกาศ

จัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รวมถึง
พื้นที่กันออกและพื้นที่เพิกถอน 

Text ล าดับของการประกาศจัดตั้งเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่ามีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 900  
ส าหรับรหัส 901 หมายถึงพื้นที่กัน
ออก 902 หมายถึง พ้ืนท่ีเพิกถอน  

Mandatory 

WLDS_TYPE ประเภทพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  Text  WLDS _TYPE.LUT Mandatory 
NAME_TH ช่ือเขตป่าไม้ตามกฎหมายภาษาไทย Text Free Text Mandatory 
NAME_EN ช่ื อ เ ข ต ป่ า ไ ม้ ต า ม ก ฎ ห ม า ย

ภาษาอังกฤษ 
Text Free Text Obligation 

DATE_INIT วันเดือนปีที่ประกาศจัดตั้งเขตป่าไม้
ตามกฎหมายในครั้งแรก 

Date Free Text Mandatory 

AREA_INIT เนื้อที่ตามที่ประกาศไว้ครั้งแรกใน
ราชกิจจานุเบกษา (ไร่) 

Integer Free Text Mandatory 

DATE_LAST วันเดือนปีที่ประกาศจัดตั้งเขตป่าไม้
ตามกฎหมายครั้งล่าสุด 

Date   

AREA_PRES เนื้อท่ีปัจจุบันในกรณีที่มีการประกาศ
เพิ่มเติมหรือเพิกถอนตามประกาศไว้
ในราชกิจจานุเบกษา (ไร่) 

Integer Free Text Mandatory 

AREA_GIS เ นื้ อ ที่ ที่ ค า น วณ โ ด ย โ ป ร แ ก ร ม
ส าเร็จรูป (ไร่) 

Integer Unrestricted Optional 
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ตารางท่ี 5-4 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ WLDS _TYPE (WLDS _TYPE.LUT) 
WLDS _TYPE DESC_TH DESC_EN 

WSA พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า Wildlife sanctuary area 
RWA พื้นที่กันออกหรือพ้ืนท่ีเพิกถอนในพื้นที่เขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าฯ 
Revoked or Withdrawn Area 

 
ตารางที ่5-5 ข้อมูลลักษณะประจ าของ ป่าสงวนแห่งชาติ (NRF) 
Field Name Definition Data 

Type 
Domain (Value) Obligation/ 

Condition 
NRF_ID รหัสระบุถึงล าดับของการประกาศ

เขตป่าสงวนแห่งชาติ รวมถึงพ้ืนท่ีกัน
ออกและพื้นที่เพิกถอน 

Text ล าดับของการประกาศป่าสงวนแห่งชาติมี
ค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 1900 โดยที่รหัส 
1901  หมายถึงพื้นที่กันออกและรหัส 
1902 หมายถึง พ้ืนท่ีเพิกถอน  

Mandatory 

NRF_CODE รหัสป่าสงวนแห่งชาต ิ Text รหัสป่าสงวนแห่งชาติประกอบด้วย (1) 
รหัสของส านักงานป่าไม้เขต 21 เขต (2) 
ล าดับของจังหวัดในส านักงานป่าไม้เขต 
(3) จุด (.) และ (4-6) ล าดับของป่าสงวน
แห่งชาติในแต่ละจังหวัด  ตัวอย่างเช่น 
U1.001 หมายถึง ป่าป่าสงวนแห่งชาติ
ล าดับที่ 1 ของจังหวัดปัตตานีใน
ส านักงานป่าไม้เขตปตัตาน ี

Mandatory 

NRF_TYPE ประเภทพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ Text NRF _TYPE.LUT  Mandatory 
NAME_TH ช่ือเขตป่าไมต้ามกฎหมายภาษาไทย Text Free Text Mandatory 
NAME_EN ช่ือเขตป่าไมต้ามกฎหมาย

ภาษาอังกฤษ 
Text Free Text Obligation 

DATE_INIT วันเดือนปีท่ีประกาศจัดตั้งเขตป่าไม้
ตามกฎหมายในครั้งแรก 

Date Free Text Mandatory 

AREA_INIT เนื้อท่ีตามที่ประกาศไว้ครั้งแรกใน
ราชกิจจานุเบกษา (ไร่) 

Integer Free Text Mandatory 

DATE_LAST วันเดือนปีท่ีประกาศจัดตั้งเขตป่าไม้
ตามกฎหมายครั้งล่าสุด 

Date   

AREA_PRES เนื้อท่ีปัจจุบันในกรณีที่มีการประกาศ
เพิ่มเตมิหรือเพิกถอนตามประกาศไว้
ในราชกิจจานุเบกษา (ไร่) 

Integer Free Text Mandatory 

AREA_GIS เนื้อท่ีที่ค านวณโดยโปรแกรม
ส าเรจ็รูป (ไร่) 

Integer Unrestricted Optional 

 
ตารางท่ี 5-6 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ NRF _TYPE (NRF _TYPE.LUT) 

NRF _TYPE DESC_TH DESC_EN 
NRF พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ National reserve forest area 
RWA พื้นที่กันออกหรือพ้ืนท่ีเพิกถอนในพื้นที่ป่าสงวนฯ Revoked or Withdrawn Area 
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ตารางที ่5-7 ข้อมูลลักษณะประจ าของ พ้ืนที่ป่าปกคลุม (FCA) 
Field Name Definition Data 

Type 
Domain (Value) Obligation/ 

Condition 
FCA_TYPE รหัสประเภทการปกคลุมป่าไม้ของพื้นที่ Text FCA _TYPE Mandatory 
 
ตารางท่ี 5-8 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ FCA _TYPE (FCA _TYPE.LUT) 

FCA _TYPE DESC_TH DESC_EN 
10 พื้นที่ท่ีมีป่าไม้ปกคลุม ซึ่งรวมทั้งปา่ธรรมชาติและ

พื้นที่ปลูกสร้างสวนป่า 
Forest cover area 

50 แหล่งน้ า Water body 
90 พื้นที่ท่ีไม่มีป่าปกคลุม Non-Forest cover area 

 

5.5 Feature Catalogue ของรายการข้อมูลในชั้นข้อมูลป่าไม้ 

รายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลป่าไม้ สามารถถูกอธิบายในลักษณะของ Feature 
Catalogue ตามมาตรฐาน ISO19110 ได้ดังนี้ 
 
Name: ช้ันข้อมูลป่าไม ้
Scope: แผนที่ฐาน 
Field of application:   
Version Number: 2.0  
Version Date: 30-พ.ค.-56 
Definition source: มาตรฐาน FGDS 
Definition Type:   
Producer: คณะที่ปรึกษา โครงการจัดท าข้อก าหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ 

คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิศาสตรพ์ื้นฐาน 
Functional Language: XML 
Feature Type 
Name: LegalForest (Abstract feature) 
Definition: พื้นที่เขตป่าไมต้ามกฎหมาย 
Code: 05000 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: LegalForest_ID, Name_TH, Name_EN, Date_Init, Area_Init, Date_Last, 

Area_Pres, Area_GIS 
Feature Association Names:  
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: LegalForest _ID 
Definition: รหัสหมายเลขประจ ารูปปิดพื้นท่ีเขตป่าไมต้ามกฎหมาย 
Code:   
Value Data Type: Text 
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Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute 
Name: NAME_TH 
Definition: ช่ือเขตป่าไมต้ามกฎหมายภาษาไทย 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: NAME_EN 
Definition: ช่ือเขตป่าไมต้ามกฎหมายภาษาอังกฤษ 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: DATE_INIT 
Definition: วันเดือนปีท่ีประกาศจัดตั้งเขตป่าไม้ตามกฎหมายในครั้งแรก 
Code:   
Value Data Type: Date 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: AREA_INIT 
Definition: เนื้อท่ีตามที่ประกาศไว้ครั้งแรกในราชกิจจานุเบกษา (ไร่) 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: DATE_LAST 
Definition: วันเดือนปีท่ีประกาศจัดตั้งเขตป่าไม้ตามกฎหมายดังกล่าว ครั้งล่าสดุ 
Code:   
Value Data Type: Date 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
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Feature Attribute 
Name: AREA_PRES 
Definition: เนื้อท่ีปัจจุบันในกรณีที่มีการประกาศเพิ่มเตมิหรือเพิกถอนตามประกาศไว้ในราชกิจจา

นุเบกษา (ไร่) 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: AREA_GIS 
Definition: เนื้อท่ีที่ค านวณโดยโปรแกรมส าเรจ็รูป (ไร่) 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
 
Feature Type 
Name: NPRK 
Definition: อุทยานแห่งชาติ 
Code: 05001 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: NPRK_ID, NPRK_Type, Name_TH, Name_EN, Date_Init, Area_Init, Date_Last, 

Area_Pres, Area_GIS 
Feature Association Names:  
Subtype Of: LegalForest 
Feature Attribute 
Name: NPRK_ID 
Definition: รหัสระบุถึงล าดับของการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาต ิรวมถึงพ้ืนท่ีกันออกและพื้นที่เพิก

ถอน 
Code:   
Value Data Type: TEXT 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: ล าดับของการประกาศจดัตั้งอุทยานแห่งชาติมีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 900  

ส าหรับรหสั 901 หมายถึงพื้นที่กันออก 902 หมายถึง พื้นที่เพิกถอน  
Feature Attribute Value: 

Label: Code: Definition: 
ล าดับของการประกาศจดัตั้งอุทยาน
แห่งชาติ 

1 ถึง 900    

พื้นที่กันออก 901   
พื้นที่เพิกถอน  902   
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Feature Attribute 
Name: NPRK_TYPE 
Definition: รหัสประเภทอุทยานแห่งชาต ิซึ่ง ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติทางบก (Land National 

Park. LNP) และอุทยานแห่งชาติทางทะเล (Marine National Park) และพื้นที่ไม่ใช่
อุทยานแห่งชาติ (Revoked area or , Withdraw area, RWA) 

Code:   
Value Data Type: TEXT 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain: รหัส LNP หมายถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางบก, MNP หมายถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติทาง

ทะเล, RWA หมายถึงพื้นที่กันออกหรือพ้ืนท่ีเพิกถอนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 
Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
พื้นที่อุทยานแห่งชาติทางบก LNP  พื้นที่อุทยานแห่งชาติทางบก 
พื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล MNP  พื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล 
พื้นที่กันออกหรือพ้ืนท่ีเพิกถอน RWA  พื้นที่กันออกหรือพ้ืนท่ีเพิกถอนในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ 
 
Feature Type 
Name: WLDS 
Definition: เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 
Code: 05002 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: WLDS_ID, WLDS_Type, Name_TH, Name_EN, Date_Init, Area_Init, Date_Last, 

Area_Pres, Area_GIS 
Feature Association Names:  
Subtype Of: LegalForest 
Feature Attribute 
Name: WLDS_ID 
Definition: รหัสระบุถึงล าดับของการประกาศจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า รวมถงึพื้นที่กันออกและพื้นที่

เพิกถอน 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain: ล าดับของการประกาศจดัตั้งอุทยานแห่งชาติมีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 900  

ส าหรับรหสั 901 หมายถึงพื้นที่กันออก 902 หมายถึง พื้นที่เพิกถอน  
Feature Attribute Value: 

Label: Code: Definition: 
ล าดับของการประกาศจดัตั้งเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

1 ถึง 900    

พื้นที่กันออก 901   
พื้นที่เพิกถอน  902   
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Feature Attribute 
Name: WLDS_TYPE 
Definition: พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Sanctuary Area, WSA และพื้นที่ไม่ใช่เขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่า (Revoked area or  Withdraw area, RWA) 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: รหัส WSA หมายถึงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า RWA หมายถึงพื้นที่กันออกหรือพ้ืนท่ีเพิก

ถอนในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
Feature Attribute Value 

Label: Code: Definition: 
พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า WSA   
พื้นที่กันออกหรือพ้ืนท่ีเพิกถอนใน
พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

RWA   

 
Feature Type 
Name: NRF 
Definition: ป่าสงวนแห่งชาติ 
Code: 05003 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: NRF_ID, NRF_Code, NRF_Type, Name_TH, Name_EN, Date_Init, Area_Init, 

Date_Last, Area_Pres, Area_GIS  
Feature Association Names:   
Subtype Of:  LegalForest 
Feature Attribute 
Name: NRF_ID 
Definition: รหัสระบุถึงล าดับของการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาต ิรวมถึงพ้ืนท่ีกันออกและพื้นที่เพิก

ถอน 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain: ล าดับของการประกาศป่าสงวนแห่งชาติมีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 1900 โดยที่รหสั 1901  

หมายถึงพื้นที่กันออกและรหสั 1902 หมายถึง พื้นที่เพิกถอน  
Feature Attribute Value: 

Label: Code: Definition: 
ล าดับของการประกาศป่าสงวน
แห่งชาติ 

1 ถึง 1900    

พื้นที่กันออก 1901   
พื้นที่เพิกถอน  1902   
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Feature Attribute 
Name: NRF_CODE 
Definition: รหัสป่าสงวนแห่งชาต ิ
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain: รหัสป่าสงวนแห่งชาติประกอบด้วย (1) รหัสของส านักงานป่าไมเ้ขต 21 เขต (2) ล าดับของ

จังหวัดในส านักงานป่าไม้เขต (3) จุด (.) และ (4-6) ล าดบัของป่าสงวนแห่งชาติในแต่ละ
จังหวัด  ตัวอย่างเช่น U1.001 หมายถึง ป่าป่าสงวนแห่งชาติล าดบัท่ี 1 ของจังหวัดปัตตานี
ในส านักงานป่าไมเ้ขตปัตตาน ี

Feature Attribute 
Name: NRF_TYPE 
Definition: พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นท่ีไมใ่ช่ป่าสงวนแห่งชาติหรือพ้ืนท่ีเพิกถอน 
Code:   
Value Data Type: TEXT 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 (“Enumerated”) 
Value Domain: รหัส NRF หมายถึงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ RWA หมายถึงพื้นที่ท่ีไม่ใช่ป่าสงวนหรือพ้ืนท่ีเพิก

ถอนในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
Feature Attribute Value 

Label: Code: Definition: 
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ NRF   
พื้นที่ท่ีไม่ใช่ป่าสงวนหรือพ้ืนท่ีเพิก
ถอนในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

RWA   

 
Feature Type 
Name: FCA 
Definition: พื้นที่ป่าปกคลุม 
Code: 05004 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: FCA_TYPE 
Feature Association Names:   
Subtype Of:   
Feature Attribute 
Name: FCA_Type 
Definition: รหัสระบุถึงประเภทการปกคลมุของพื้นที่ 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain: ประเภทการปกคลุมของพื้นที่ป่าไม้ประกอบด้วย พื้นที่ท่ีมีป่าไม้ปกคลุม แหล่งน้ า และพื้นท่ี

ที่ไม่มีป่าไม้ปกคลุม 
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Feature Attribute Value 
Label: Code: Definition: 
พื้นที่ท่ีมีป่าไม้ปกคลุม  10 พื้นที่ท่ีมีป่าไม้ปกคลุม ซึ่งรวมทั้งป่าธรรมชาติและพื้นท่ีปลูกสร้างสวนป่า 
แหล่งน้ า 50 แหล่งน้ า 
พื้นที่ท่ีไม่มีป่าไม้ปกคลมุ 90 พื้นที่ท่ีไม่มีป่าปกคลุม 

 
 
6. ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference system)  

 
ระบบอ้างอิงเชิงพื้นที่ (Spatial reference system) ของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทยนั้น 

ให้ใช้เป็น ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference system) โดยระบบพิกัดอ้างอิงแต่ละระบบจะประกอบด้วย
องค์ประกอบ 2 ส่วนคือ  

- พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum) ซึ่งเป็นพ้ืนผิวอ้างอิงที่ใช้ในการค านวณงานรังวัด  
- รูปแบบระบบพิกัด ซึ่งเป็นรายละเอียดของระบบการฉายแผนที่ (Map projection) ที่ใช้ ระบบแกน

อ้างอิงค่าพิกัด และรายละเอียดนิยามค่าพิกัด   
การเลือกใช้ระบบพิกัดอ้างอิงจึงขึ้นกับพ้ืนหลักฐานฯ และรูปแบบของค่าพิกัด และระบบพิกัดอ้างอิง

ส าหรับชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทยทุกชั้นข้อมูล รวมถึงชั้นข้อมูลเขตชุมชน/อาคารนี้ 
สามารถเลือกก าหนดขึ้นจากพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี และรูปแบบระบบพิกัด ดังต่อไปนี้ 

6.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum) 

พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซีหรือพ้ืนหลักฐานแผนที่ ที่ใช้อ้างอิงส าหรับชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน 
(FGDS) ประเทศไทย ก าหนดให้เลือกใช้ได้ 2 พ้ืนหลักฐาน คือ พ้ืนหลักฐาน WGS 84 และพ้ืนหลักฐาน Indian 
1975 

1) WGS 84 เป็นพ้ืนหลักฐานสากลที่จัดท าขึ้นโดย Defense Mapping Agency (DMA) หรือปัจจุบันคือ  
National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เป็นพื้นหลักฐานของดาวเทียม
ระบบ GPS  เป็นพื้นหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมีค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 

Ellipsoid : "WGS 84" 
Semi-major axis (a)   =  6378137.0 m. 
Flattening (f) =  1/298.257223563 
EPSG : 4326 
2) พ้ืนหลักฐาน Indian 1975 เป็นพ้ืนหลักฐานท้องถิ่นของประเทศไทย ที่จัดท าโดยการท างานรังวัด

ภาคพ้ืนดินด้วยวิธีข่ายสามเหลี่ยมและงานวงรอบ  เป็นพ้ืนหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมีค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 
SPHEROID : "Everest 1830 (1937 Adjustment)" 
Semi-major axis (a)   =  6377276.345 m. 
Flattening (f)  =  1/300.8017 
EPSG : 4240 
 
และการแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐาน Indian 1975 ให้ใช้สมการต่อไปนี้  
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โดยที่ค่าพิกัดฉาก (x, y, z) เป็นค่าพิกัดในรูปแบบระบบพิกัดฉากยึดติดโลก อธิบายไว้ในหัวข้อต่อไป 
อนึ่ง สมการแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐาน Indian 1975 ข้างต้น ก าหนดให้

ส าหรับใช้ในการแปลงค่าพิกัดที่ยังมิได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานด้วยวิธีการหรือสมการอ่ืนมาแล้วเท่านั้น หากค่า
พิกัดได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานมาด้วยวิธีการหรือสมการแบบอ่ืนมา ก็จะต้องท าการแปลงกลับไปที่พ้ืนหลักฐาน
ตั้งต้นด้วยวิธีการหรือสมการแบบเดิมก่อน 

6.2 รูปแบบระบบพิกัด 

รูปแบบระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิงในการบอกต าแหน่งพิกัดของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ให้เลือกใช้ได้ 3 รูปแบบ คือ พิกัดฉากยึดติดโลก (Earth-fixed coordinates) พิกัดทางยีออเดซีหรือระบบพิกัด
รูปทรงรี (Geodetic or Ellipsoidal coordinates) และพิกัดแผนที่ UTM (UTM map coordinates)  

1) ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก เป็นกรอบของแกนพิกัดฉาก ที่ผูกติดอยู่กับพ้ืนผิวโลก แกนพิกัดของระบบ
ยึดติดโลกจึงหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมเท่ากับอัตราการหมุนรอบตัวเองของโลก   ระบบพิกัดฉากยึดติดโลกบอกค่า
พิกัดเป็น (x, y, z) มีนิยามดังนี้ คือ จุดก าเนิดของระบบอยู่ที่จุดมวลสารของโลก แกน z อยู่ในแนวแกนหมุนเฉลี่ย
โลก โดยผ่านจุด CIO ( Conventional International Origin ) ระนาบศูนย์สูตร xy ตั้งฉากกับแกน  z  โดยมี
แกน x อยู่ในแนวเมอริเดียนกรีนิช  ส่วนแกน y ตั้งฉากกับแกน x และแกน z ท าให้เกิดเป็นระบบพิกัดมือขวา 

2) ระบบพิกัดทางยีออเดซี บอกค่าพิกัดเป็น (, , h) ระบบนี้ใช้รูปทรงรีที่เป็นตัวแทนสัณฐานของโลก
และเป็นพ้ืนผิวอ้างอิงในการค านวณ ดังนั้นรูปทรงรีนี้คือส่วนหนึ่งของพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซีในข้อ 6. 1 ข้างบน
นั่นเอง มุมที่เส้นตั้งฉากกับพ้ืนผิวรูปทรงรีที่จุดใดๆ P กระท ากับระนาบศูนย์สูตรคือค่าละติจูด  ของจุด P   มุม
ระหว่างระนาบเมอริเดียนที่ผ่าน P กับระนาบเมอริเดียนกรีนิช คือค่าลองจิจูด  ของจุด P   ส่วนระยะตามแนว
เส้นตั้งฉากจากจุด P จนถึงพ้ืนผิวรูปทรงรี คือ ความสูงเหนือรูปทรงรี h 

3) ระบบพิกัดแผนที่ UTM – UTM เป็นตัวย่อของ Universal Transverse Mercator เป็นวิธีการฉาย
แผนที่ (Map projection) บอกค่าพิกัดแผนที่เป็น (N, E) ค่า N คือระยะเหนือ (Northing) และ ค่า E คือระยะ
ตะวันออก (Easting) ค่าท้ังสองคือพิกัดต าแหน่งทางราบค านวณมาจากค่า (, ) ของค่าพิกัดทางยีออเดซี 

6.3 ความสูง 

ระบบอ้างอิงค่าความสูงของข้อมูลภูมิสารสนเทศมี 3 ระบบ คือ ค่าระดับ (Elevation) ความสูงออร์โท
เมตริก (orthometric height) และความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้กับชุดข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทย ตามความเหมาะสม แต่ต้องอธิบายระบบอ้างอิงค่าความสูงที่ใช้ไว้
ในค าอธิบายข้อมูล (metadata) ของชุดข้อมูลนั้นให้ชัดเจน 

1) ค่าระดับ (elevation) เป็นความสูงที่ใช้อยู่โดยทั่วไปในงานรังวัด เป็นความสูงเหนือระดับทะเลปาน
กลาง (Mean Sea Level, MSL)  อาจใช้เป็นตัวแทนของความสูงเหนือยีออยด์ H หรือความสูงออร์โทเมตริกได้ 
หากระดับทะเลปานกลางที่สร้างขึ้นมาเป็นตัวแทนของยีออยด์อย่างถูกต้อง 

2) ความสูงออร์โทเมตริก (orthometric height) เป็นความสูงวัดจากผิวยีออยด์ ณ จุดใดๆ 
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3) ความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) เป็นความสูงวัดจากผิวพ้ืนทรงรีที่ใช้เป็นหลักฐานทางยีออเด
ซี ณ จุดใดๆ 

 
ในการค านวณค่าพิกัดที่ใช้รูปทรงรีเป็นพ้ืนผิวอ้างอิงได้ค่าพิกัดต าแหน่งทางราบเป็นละติจูดและลองจิจูด

ทางยีออเดซี (, ) และมีความสูงของจุดนั้นเป็นความสูงเหนือรูปทรงรี h  ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงออร์โท
เมตริกและความสูงเหนือทรงรี คือ 
 

      

 
ค่า N  ในสมการข้างบนเรียกว่า  ความสูงยีออยด์ (geoidal height)  ค่าความสูงยีออยด์นี้ค านวณได้จาก

รูปจ าลองยีออยด์ เช่น EGM2008  
รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบพิกัดอ้างอิงข้างต้น มีอธิบายเพ่ิมเติมไว้ในเอกสารมาตรฐานข้อมูล 

FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
 

 
7. ข้อก าหนดด้านคุณภาพข้อมูล (Data quality) 

 
ข้อก าหนดคุณภาพของข้อมูลต่างๆ ในชั้นข้อมูลป่าไม้นี้ ประกอบด้วยเกณฑ์ส าหรับองค์ประกอบคุณภาพ

ภูมิสารสนเทศตามที่ก าหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 19113 Quality principles โดยใช้ตัวชี้วัดคุณภาพ 
(quality measures) ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO19 138 Data quality measures ได้แก่ 

- ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง (positional accuracy) 
- ความครบถ้วนของข้อมูล (completeness) 
- ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า (thematic accuracy) 
- ความสอดคล้องทางตรรกะ (logical consistency) 
- ความถูกต้องของข้อมูลเชิงเวลา 

7.1 ข้อก าหนดความถูกต้องเชิงต าแหน่ง 

ในการตรวจสอบความถูกต้องเชิงต าแหน่งให้สอดคล้องกับข้อมูลน าเข้าอาศัยการพล็อตข้อมูลดิจิทัล
เปรียบเทียบกับข้อมูลต้นฉบับ พร้อมระบุค่าความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบของข้อมูลดิจิ ทัลโดยอาศัยการ
เปรียบเทียบค่าพิกัดของจุดทดสอบที่มีความถูกต้องสูงเปรียบเทียบกับพิกัดจุดเดี่ยวทีอ่านค่าได้จากชั้นข้อมูล พร้อม
ค านวณค่าความผิดพลาดเฉลี่ยรากที่สอง (Root Mean Square Error, RMSE) และค่าความถูกต้องเชิงต าแหน่ง
ทางราบตามมาตรฐาน CE95 และ มาตรฐาน ASPRS 

ข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ในชั้นข้อมูลป่าไม้ ต้องมีการความถูกต้องทางต าแหน่งตามเกณฑ์
มาตรฐาน ดังแสดงไว้ในตารางที่ 14 และ ตารางที่ 15 
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ตารางท่ี 14 เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบของชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ ตามมาตรฐาน CE95 
ล าดับที ่ รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ เกณฑ์ AccuracyH (95%) (เมตร) คลาส 1 

1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000 1:250,000 
1 เขตอุทยานแห่งชาต ิ ≤ 1.73 ≤ 4.33 ≤ 10.82 ≤ 21.64 ≤ 108.18 
2 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า ≤ 1.73 ≤ 4.33 ≤ 10.82 ≤ 21.64 ≤ 108.18 
3 เขตป่าสงวนแห่งชาต ิ ≤ 1.73 ≤ 4.33 ≤ 10.82 ≤ 21.64 ≤ 108.18 
4 พื้นที่ป่าปกคลุม ≤ 1.73 ≤ 4.33 ≤ 10.82 ≤ 21.64 ≤ 108.18 
 
ตารางท่ี 15 เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบของชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ ตามมาตรฐาน ASPRS 
ล าดับที ่ รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ เกณฑ์ RMSEH (เมตร) คลาส 1 

1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000 1:250,000 
1 (เขตอุทยานแห่งชาต ิ ≤ 1.0 ≤ 2.5 ≤ 6.25 ≤ 12.5 ≤ 62.5 
2 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า ≤ 1.0 ≤ 2.5 ≤ 6.25 ≤ 12.5 ≤ 62.5 
3 เขตป่าสงวนแห่งชาต ิ ≤ 1.0 ≤ 2.5 ≤ 6.25 ≤ 12.5 ≤ 62.5 
4 พื้นที่ป่าปกคลุม ≤ 1.0 ≤ 2.5 ≤ 6.25 ≤ 12.5 ≤ 62.5 
 

7.2 ข้อก าหนดความครบถ้วนของข้อมูล 

ในการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์ให้สอดคล้องกับข้อมูลน าเข้าอาศัยการพล็อตข้อมูล
ดิจิทัลเปรียบเทียบกับข้อมูลแผนที่ต้นฉบับ 

7.2.1 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 

ในการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ แบ่งการตรวจสอบออกเป็น 2 
กรณ ีดังนี้ 

กรณีพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย ให้ท าการตรวจสอบความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์
ทั้งหมด โดยการพล็อตข้อมูลเปรียบเทียบกับแผนที่ต้นฉบับให้จ านวนรูปลักษณ์ถูกต้องตรงกัน 

กรณีพื้นที่ป่าไม้ตามสภาพ ให้ท าการตรวจสอบความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ที่ได้
จากการวิเคราะห์และแปลตีความข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศโดยท าการ
ประเมินความถูกต้อง (Accuracy assessment) ข้อมูลการปกคลุมพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือค านวณค่าความ
ผิดพลาดของส่วนที่ขาดหายไป (Omission error) และความผิดพลาดของส่วนเกินเข้ามา (Commission 
errors) โดยก าหนดจุดตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Sampling) ที่ก าหนด
ระยะห่างของจุดส ารวจในขนาดเท่ากับ 20 x 20 กิโลเมตร กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 
1,258 จุด ให้มีความผิดพลาดของแต่ละประเภทไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต ์

ในการตรวจสอบความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ สามารถก าหนดตามระดับ
ความส าคัญของรูปลักษณ์ของชั้นข้อมูลในชุดข้อมูล FGDS ดังสรุปในตารางที่ 16 
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ตารางท่ี 16 เกณฑ์ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ที่ยอมรับได้ ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ 
ล าดับที ่ รายการรูปลักษณ์

ข้อมูล 
จ านวนรูปลกัษณ์ที่เกิน/

ขาด (หน่วย) 
เปอร์เซ็นต์รูปลักษณ์ท่ีเกินมา 

(% of commission) 
เปอร์เซ็นต์รูปลักษณ์ท่ีขาด

ไป (% of omission) 
1 เขตอุทยานแห่งชาติ 0 N.A. N.A. 

2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 0 N.A. N.A. 

3 เขตป่าสงวนแห่งชาติ 0 N.A. N.A. 

4 พื้นที่ป่าปกคลุม N.A. ≤ 10 ≤ 10 

 

7.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ า 

แนวคิดในการก าหนดเกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูล
ป่าไมน้ั้น พิจารณาตามระดับความส าคัญของรายการข้อมูลลักษณะประจ า ดังแสดงในตารางที่ 17  

ในการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ า ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ 
ตามระดับความส าคัญของเกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าที่ยอมรับได้ สรุปผลแสดงไว้ใน
ตารางที่ 18 
 

ตารางท่ี 17 เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าที่ยอมรับได้ ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ 
รายการข้อมูลลักษณะประจ า จ านวนข้อมูลทีข่าดไป เปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่ขาดไป 

ข้อมูลลักษณะประจ าที่มีความส าคัญมาก 0 ≤ 1 % 
ข้อมูลลักษณะประจ าที่มีส าคัญปานกลาง ≤ 5 ≤ 5 % 
ข้อมูลลักษณะประจ าที่ส าคัญน้อย ≤ 10 ≤ 10 % 
 
ตารางท่ี 18 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าที่ยอมรับได้ ในชุดข้อมูล FGDS ชัน้ข้อมูลป่าไม้ 
ล าดับที ่ รายการข้อมูลลักษณะประจ า จ านวนข้อมูลทีข่าดไป เปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่ขาดไป 
 เขตป่าไม้ตามกฎหมาย (LegalForest)   
1 LegalForest_ID 0 N.A. 
2 NAME_TH 0 N.A. 
3 NAME_EN 0 N.A. 
4 DATE_INIT 0 N.A. 
5 AREA_INIT 0 N.A. 
6 DATE_LAST 0 N.A. 
7 AREA_PRES 0 N.A. 
8 AREA_GIS N.A. ≤ 5 
 อุทยานแห่งชาติ (NPRK)   
1 NPRK_ID 0 N.A. 
2 NPRK_TYPE 0 N.A. 
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (WLDS)   
1 WLDS_ID 0 N.A. 
2 WLDS_TYPE 0 N.A. 
 ป่าสงวนแห่งชาติ (NRF)   
1 NRF_ID 0 N.A. 
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ตารางท่ี 18 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าที่ยอมรับได้ ในชุดข้อมูล FGDS ชัน้ข้อมูลป่าไม้ 
ล าดับที ่ รายการข้อมูลลักษณะประจ า จ านวนข้อมูลทีข่าดไป เปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่ขาดไป 
2 NRF_CODE 0 N.A. 
3 NRF_TYPE 0 N.A. 
 พ้ืนที่ป่าปกคลุม (FCA)   
1 FCA_TYPE 0 N.A. 
2 DESC_TH 0 N.A. 
3 DESC_EN 0 N.A. 

 

7.3 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า 

ข้อมูลลักษณะประจ าในชั้นข้อมูลป่าไม้ มีทั้งที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative attribute) และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative attribute) และข้อมูลที่ได้จากการจ าแนก (Classification) ซึ่งเกณฑ์ความ
ถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าจะใช้ตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน ส าหรับเกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าใน
ชั้นข้อมูลป่าไม้นั้น สามารถก าหนดตามระดับความส าคัญของข้อมูลลักษณะประจ าแต่ละรายการ  ดังแสดงไว้ใน
ตารางที่ 19 
 
ตารางท่ี 19 แนวทางการก าหนดเกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ 

รายการข้อมูลลักษณะประจ า Rate of incorrect 
attribute values 

Rate of 
misclassification 

Kappa coefficient 

ข้อมูลลักษณะประจ าที่มีความส าคัญมาก 0 %  20 %  80 % 
ข้อมูลลักษณะประจ าที่มีส าคัญปานกลาง ≤ 5%  40 %  60 % 
ข้อมูลลักษณะประจ าที่ส าคัญน้อย ≤ 10%  60 %  40 % 

 
ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า (Attribute data) ชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่า

ไม้ ซึ่งพิจารณาจากระดับความส าคัญของเกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูล
ป่าไม้ แบ่งการตรวจสอบออกเป็น 2 กรณ ีดังนี้ 

กรณีพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมาย ให้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าทั้งหมด โดยการ
พล็อตข้อมูลเปรียบเทียบกับแผนที่ต้นฉบับให้ข้อมูลลักษณะประจ าถูกต้องตรงกัน 

กรณีพื้นที่ป่าไม้ตามสภาพ ให้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าที่ได้จากการ
วิเคราะห์และแปลตีความข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศโดยท าการประเมินความถูกต้อง 
(Accuracy assessment) ข้อมูลประเภทการปกคลุมพ้ืนที่ป่าไม้ทางภาคพ้ืนดิน เพ่ือค านวณค่าความถูกต้อง
โดยรวม (Overall accuracy) หรืออัตราความผิดพลาดของการจ าแนก (Rate of misclassification) และ
สัมประสิทธิ์แคปปา (Kappa coefficient) โดยก าหนดจุดตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ 
(Systematic Sampling) ที่ก าหนดระยะห่างของจุดส ารวจในขนาดเท่ากับ 20 x 20 ตารางกิโลเมตร กระจาย
ครอบคลุมทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 1 ,258 จุด ให้มี อัตราความผิดพลาดของการจ าแนก (Rate of 
misclassification) ไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ และสัมประสิทธิ์แคปปา (Kappa coefficient) ไม่น้อยกว่า 80 
เปอร์เซ็นต์ ดังสรุปในตารางที่ 20 
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ตารางท่ี 20 เกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ 
 รายการข้อมูลลักษณะประจ า Rate of incorrect 

attribute values 
Rate of 

Misclassification 
Kappa coefficient  

 เขตป่าไม้ตามกฎหมาย (LegalForest)    
1 LegalForest_ID 0 % N.A. N.A. 
2 NAME_TH 0 % N.A. N.A. 
3 NAME_EN 0 % N.A. N.A. 
4 DATE_INIT 0 % N.A. N.A. 
5 AREA_INIT 0 % N.A. N.A. 
6 DATE_LAST 0 % N.A. N.A. 
7 AREA_PRES 0 % N.A. N.A. 
8 AREA_GIS  5 % N.A. N.A. 
 อุทยานแห่งชาติ (NPRK)    
1 NPRK_ID 0 % N.A. N.A. 
2 NPRK_TYPE 0 % N.A. N.A. 
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (WLDS)    
1 WLDS_ID 0 % N.A. N.A. 
2 WLDS_TYPE 0 % N.A. N.A. 
 ป่าสงวนแห่งชาติ (NRF)    
1 NRF_ID 0 % N.A. N.A. 
2 NRF_CODE 0 % N.A. N.A. 
3 NRF_TYPE 0 % N.A. N.A. 
 พ้ืนที่ป่าปกคลุม (FCA)    
1 FCA_TYPE 0 %  20 %  80 % 
2 DESC_TH 0 % N.A. N.A. 
3 DESC_EN 0 % N.A. N.A. 

 

7.4 ข้อก าหนดความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล 

ต้องท าการตรวจสอบความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูลโดยเฉพาะค่าขอบเขตข้อมูล (Domain value) 
ของข้อมูลลักษณะประจ า (Attribute Data) ให้สอดคล้องกับข้อมูลต้นฉบับโดยอาศัยการสืบค้นผ่านโดยโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

7.4.1 ข้อก าหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล 

ไม่มีข้อก าหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูลลักษณะประจ า ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูล
ป่าไม้  

7.4.2 ข้อก าหนดความสอดคล้องกับค่าโดเมนของข้อมูล 

ข้อก าหนดความสอดคล้องกับค่าโดเมนนี้ ใช้เฉพาะกับรายการข้อมูลลักษณะประจ าที่มีการ
ก าหนดไว้ใน feature catalogue ว่ามีค่า Value Domain Type เป็น 1 (“enumerated”) เท่านั้น 
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แนวคิดในการก าหนดเกณฑ์ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของข้อมูลลักษณะประจ า ในชุดข้อมูล 
FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ นั้น ก าหนดโดยพิจารณาระดับความส าคัญของแต่ละรายการข้อมูลลักษณะประจ า 
แสดงในตารางที่ 21 

ในการตรวจสอบความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูลโดยเฉพาะค่าขอบเขตข้อมูลของข้อมูล
ลักษณะประจ าที่พิจารณาตามระดับความส าคัญของเกณฑ์ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของข้อมูลลักษณะ
ประจ า ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ แสดงไว้ในตารางที่ 22 
 

ตารางที่ 21 แนวคิดการก าหนดเกณฑ์ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของข้อมูลลักษณะประจ า ในชุดข้อมูล FGDS 
ชั้นข้อมูลป่าไม้ 

ที ่ รายการข้อมูลลักษณะประจ า value domain non-conformance rate 
1 ความสอดคล้องกับค่าโดเมนที่มคีวามส าคญัมาก 0 % 
2 ความสอดคล้องกับค่าโดเมนที่มคีวามส าคญัปานกลาง ≤  3 % 
3 ความสอดคล้องกับค่าโดเมนที่มคีวามส าคญัน้อย ≤  5 % 
 
ตารางท่ี 22 ความสอดคล้องทางตรรกะของค่าขอบเขตข้อมูล (Domain value) ของข้อมูลลักษณะประจ า 

ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ 
ที ่ รายการข้อมูลลักษณะประจ า Rate of incorrect attribute values 

 เขตป่าไม้ตามกฎหมาย (LegalForest)  
1 LegalForest_ID 0 % 
 อุทยานแห่งชาติ (NPRK)  
1 NPRK_ID 0 % 
2 NPRK_TYPE 0 % 
 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (WLDS)  
1 WLDS_ID 0 % 
2 WLDS_TYPE 0 % 
 ป่าสงวนแห่งชาติ (NRF)  
1 NRF_ID 0 % 
2 NRF_CODE 0 % 
3 NRF_TYPE 0 % 
 พ้ืนที่ป่าปกคลุม (FCA)  
1 FCA_TYPE 0 % 
2 DESC_TH 0 % 
3 DESC_EN 0 % 
 

7.4.3 ข้อก าหนดความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูล 

เกณฑ์ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ ก าหนดไว้ใน
ตารางที่ 23 
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ตารางท่ี 23 เกณฑ์ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ 
ที ่ รายการความสอดคล้องทางโทโปโลยี เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้

ตรวจพบ 
1 Rate of faulty point-curve connections ≤ 1 % 
2 Number of missing connection due to undershoots ≤ 5 % 
3 Number of missing connection due to overshoots ≤ 5 % 
4 Number of invalid slivers ≤ 5 % 
5 Number of invalid self-intersect errors (Loops) ≤ 5 % 
6 Number of invalid self-overlap errors (kickbacks) ≤ 5 % 

 

7.5 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลเชิงเวลา 

ไม่มีข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลเชิงเวลาส าหรับชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้  
 
 
8. การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product delivery) 

 
ข้อก าหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์ชุดข้อมูล FGDS มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการก าหนด

รูปแบบวิธีการในการที่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับจ้าง จะท าการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ชุดข้อมูล FGDS 
ให้กับหน่วยงานผู้มอบหมาย หรือผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้จะไม่รวมถึงรูปแบบวิธีการเผยแพร่ชุดข้อมูล FGDS ไปสู่ผู้ใช้งาน
เนื่องจากจะมีความหลากหลายอย่างมาก 

ข้อก าหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลนี้จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) รูปแบบ (format) ของข้อมูล 
และ (2) สื่อบันทึกข้อมูล 

8.1 รูปแบบของข้อมูล (Data format) 

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลชั้นข้อมูลป่าไมต้ามมาตรฐานฉบับนี้ ในส่วนข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และ
ข้อมูลลักษณะประจ ารายการต่างๆ ก าหนดให้ส่งมอบเป็นข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบข้อมูล GIS แบบเวกเตอร์ (Vector 
File) โดยให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลหนึ่งในรายการต่อไปนี้ 

 
- กรณีจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อมูล (File Based) ได้แก่ 

1. ARC/INFO Coverage คือ รูปแบบข้อมูลที่ใช้บันทึกข้อมูลดิจิทัลแบบเวคเตอร์ซึ่งพัฒนาขึ้นส าหรับ
โปรแกรม ARC/INFO และใช้ในซอฟต์แวร์ ARC/INFO, ArcView, ArcGIS และอ่านได้โดยซอฟต์แวร์ 
GIS อ่ืน ๆ หลายซอฟต์แวร  

2. Shapefile คือรูปแบบไฟล์ข้อมูล GIS ที่พัฒนาและเริ่มใช้กับโปรแกรม ArcView โดยมีการเปิดเผย
รายละเอียดโครงสร้างของไฟล์ เพ่ือให้เป็นรูปแบบเปิดส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIS กันระหว่าง
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และเป็นรูปแบบที่สามารถเปิดอ่านได้โดยซอฟต์แวร์ GIS ส่วนใหญ่  

3. DWG  คือรูปแบบไฟล์ไบนารีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลแบบ (drawing) 2 และ 3 มิติ พร้อมทั้ง 
metadata เป็นรูปแบบไฟล์ที่ใช้งานโดยโปรแกรมช่วยการเขียนแบบ (CAD) หลายโปรแกรมเช่น 
AutoCAD, IntelliCAD และ Caddie  
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4. MapInfo Map File คือรูปแบบไฟล์ที่ถูกพัฒนาและใช้งานโดยโปรแกรม MapInfo  
5. DGN คือรูปแบบไฟล์ประเภท CAD ซึ่งพัฒนาและใช้ได้กับโปรแกรม MicroStation  และโปรแกรม 

Interactive Graphics Design System (IGDS) ของ Intergraph  
6. Geodatabase คือรูปแบบไฟล์ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการบันทึกและจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ พัฒนาและ

ใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ ArcGIS และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายชนิด ได้แก่ ข้อมูลรูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์ คลาสของรูปลักษณ์ คลาสของความสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงโครงข่าย ข้อมูลโทโปโลยี 
ข้อมูลตาราง ข้อมูลราสเตอร์ ข้อมูลแคตตาล็อก รวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

7. GML หรือ Geography Markup Language คือรูปแบบเฉพาะรูปแบบหนึ่งของไฟล์ประเภท XML 
ซึ่งก าหนดนิยามโดยองค์กร  Open Geospatial Consortium (OGC) เพ่ือใช้จัดเก็บข้อมูลรูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์ GML ท าหน้าที่เป็นภาษา modeling ส าหรับระบบภูมิศาสตร์ รวมทั้งท าหน้าที่เป็น
รูปแบบกลางส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภูมิศาสตร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถบันทึกได้
ทั้งข้อมูลรูปลักษณ์แบบเวคเตอร์ คอเวอเรจ และข้อมูลเซ็นเซอร์ด้วย 

 
- กรณีจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data Base) ได้แก่ 

8. Postgres เป็นรูปแบบฐานข้อมูลในซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล PosegreSQL ซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์ฟรีและเปิดรหัส (free and open source software) และมี PostGIS เป็น Add-on ที่ท า
ให้สามารถรองรับข้อมูล GIS ได ้

9. Oracle Database เป็นรูปแบบฐานข้อมูลในซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle และมี 
Oracle Spatial and Graph เป็น option ที่ท าให้สามารถรองรับข้อมูล GIS ได ้

10. Geodatabase เป็นรูปแบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นส าหรับจัดเก็บข้อมูล GIS โดยตรง ใช้กับซอฟต์แวร์ 
ArcGIS และซอฟต์แวร์ GIS อ่ืน ๆ หลายซอฟต์แวร์ 

 
การตั้งชื่อไฟล์เป็นไปตามที่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบก าหนด โดยต้องแนบไฟล์เอกสารที่มีการอธิบาย

อย่างชัดเจนว่าข้อมูลที่ส่งมอบมีลักษณะเฉพาะอย่างไร โดยอย่างน้อยต้องระบุ ดังนี้ 
1. ชนิดของข้อมูล 
2. มาตราส่วนที่ผลิตข้อมูล 
3. ผู้ผลิตหรือผู้ส่งมอบ 
4. ปีที่ผลิต 
เอกสารที่ใช้ในการอธิบายไฟล์ดังกล่าวข้างต้น ควรเป็นแฟ้มข้อมูลดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล PDF 

file หรือแฟ้มข้อมูล Text file ที่ต้องส่งมอบไปพร้อมกับตัวชุดข้อมูล FGDS 

8.2 สื่อบันทึกข้อมูล 

สื่อบันทึกข้อมูลเพ่ือส่งมอบเป็นไปตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนด ที่นิยมโดยทั่วไป เช่น CD Rom, 
DVD Rom, Hard Disk เป็นต้น การเลือกว่าจะใช้สื่อบันทึกข้อมูลชนิดใด มีข้อควรพิจารณาอย่างน้อย ดังนี้ 

1. ขนาดข้อมูล ถ้าข้อมูลมีขนาดไฟล์ใหญ่มาก อาจจ าเป็นต้องใช้การแบ่งไฟล์หรือบีบอัดไฟล์ และต้องใช้
สื่อบันทึกข้อมูลหลายหน่วย ดังนั้น จึงควรพิจารณาใช้สื่อบันทึกข้อมูลที่เหมาะสมกับขนาดของไฟล์ ใช้จ านวนสื่อ
บันทึกข้อมูลให้น้อยที่สุด และพยายามหลีกเลี่ยงการแบ่งไฟล์หรือบีบอัดไฟล์ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium
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2. ความคงทน ในกรณีที่หน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน้าที่น าข้อมูลไปรวมฐานข้อมูลเอง อย่างน้อยควร
มั่นใจว่าสื่อบันทึกข้อมูลที่ได้รับการส่งมอบมา สามารถคงทนอยู่ได้จนกว่าจะน าข้อมูลไปรวมในฐานข้อมูลกลางเป็น
ที่เรียบร้อย 

3. การเรียกด/ูการค้นคืน หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องแน่ใจว่าจะสามารถเรียกดู/ค้นคืนข้อมูล ที่บันทึกใน
สื่อบันทึกข้อมูลทีร่ับมอบได้ กล่าวคือ มีอุปกรณ์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มั่นใจว่าจะใช้กับสื่อบันทึกข้อมูลได้ 

4. สื่อบันทึกข้อมูลที่ส่งมอบ จะต้องมีข้อความบ่งชี้คุณลักษณะส าคัญข้อมูลภายใน แสดงติดไว้บนสื่อ 
โดยข้อความดังกล่าว อย่างน้อยต้องระบุถึง ชื่อข้อมูล หน่วยที่ของสื่อ (เช่น แผ่นที่ 3/11 เป็นต้น) และวันที่ส่งมอบ  
 
 
9. ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมูล (Metadata) 

 
ค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ส าหรับชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO19115 

โดยต้องมีรายการค าอธิบายข้อมูลครบตามรายการค าอธิบายข้อมูลหลัก (core metadata) ที่ก าหนดในมาตรฐาน 
ISO19115 ตามรายการที่ 1-25 ในตารางที่ 24 นอกจากนั้นจะต้องมีรายการค าอธิบายข้อมูล ที่อธิบายเนื้อหาของ
ชุดข้อมูล (data content) และคุณภาพของชุดข้อมูล (data quality) ตามตารางท่ี 25 และ 26 ด้วย 
 
ตารางท่ี 24 รายการ Metadata ของชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ 

 รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 
1 Dataset title  ช่ือชุดข้อมูล Mandatory Free Text 
2 Dataset reference date วันท่ีอ้างอิงของชุดข้อมูล Mandatory Date 
3 Dataset responsible party ผู้รับผิดชอบชุดข้อมูล Optional CI_ResponsibleParty 
4 Geographic location of the 

dataset (by four coordinates 
or by geographic identifier)  

พื้นที่ครอบคลุมของข้อมูล (โดย
ค่าพิกัดมุมล่างซ้าย และค่าพิกัด
มุมบนขวาของพื้นที่ครอบคลุม) 

Conditional EX_GeographicExtent 

5 Dataset language ภาษาของชุดข้อมูล Mandatory Char (ISO 639-2) 
6 Dataset character set รหัสอักษรของชุดข้อมูล Conditional MD_CharacterSetCode 
7 Dataset topic category ประเภทหัวข้อของชุดข้อมูล Mandatory MD_TopicCategoryCode 
8 Scale of the dataset มาตราส่วนชุดข้อมูล Optional MD_Resolution 
9 Abstract describing the 

dataset 
บทคัดย่อซึ่งอธิบายชุดข้อมูล Mandatory Char (Free text) 

10 Dataset format name ช่ือรูปแบบของชุดข้อมูล Optional Char (Free text) 
11 Dataset format version เวอร์ช่ันของรูปแบบของชุด

ข้อมูล 
Optional Char (Free text) 

12 Additional extent information 
(vertical and temporal) 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับขอบเขต
ของข้อมูล (ทางดิ่ง ทางเวลา) 

Optional EX_TemporalExtent และ/
หรือ EX_VerticalExtent 

13 Spatial representation type ชนิดการบันทึกข้อมูลเชิงพื้นที ่ Optional MD_SpatialRepresen-
tationTypeCode 

14 Reference system ระบบอ้างอิง (ระบบพิกัดอ้างอิง) Optional MD_ReferenceSystem 
15 Lineage statement ข้อความบอกความเป็นมาและ

กระบวนการจดัท าข้อมูล 
Optional Char (Free text) 

16 On-line resource URL ที่เช่ือมโยงไปสู่ข้อมูล Optional Char (Free text) 
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ตารางท่ี 24 รายการ Metadata ของชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ 
 รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

17 Metadata file identifier รหัสหมายเลข metadata Optional Char (Free text) 
18 Metadata standard name ช่ือมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 
19 Metadata standard version เวอร์ช่ันมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 
20 Metadata language ภาษาข้อมูลใน metadata Conditional Char (ISO 639-2) 
21 Metadata character set รหัสตัวอักษรของข้อมูลใน 

metadata 
Conditional MD_CharacterSetCode 

22 Metadata point of contact การติดต่อเกี่ยวกับ metadata Mandatory CI_ResponsibleParty 
23 Metadata date stamp วันท่ีของ metadata Mandatory Date 
24 Data content [0..*] เนื้อหาข้อมูล Mandatory MD_Content 

Information (ดูรายละเอียด
ด้านล่าง) 

25 Data quality [0..*] คุณภาพข้อมลู (สามารถรายงาน
ได้หลายค่าส าหรับ scope และ 
quality element ที่แตกต่าง
กัน) 

Mandatory DQ_DataQuality (ดู
รายละเอียดด้านล่าง) 

 
ตารางท่ี 25 รายการ Metadata ส าหรับอธิบายเนื้อหาข้อมูล (MD_ContentInformation) 

 รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล 
1 MD_FeatureCatalogue 

Description 
ข้อมูลอธิบายสารบัญแฟม้ของ
รูปลักษณ์ (กรณีข้อมลูแบบเวคเตอร์) 

Conditional รายการที่ 1.1 ถึง 1.5 

1.1 complianceCode [0..1]  รหัสที่บอกถึงการได้ตาม ISO19110 
ของสารบัญแฟ้มฯ 

Optional Boolean 

1.2 language [0..*] ภาษาที่ใช้ในสารบัญแฟ้มฯ Optional CharacterString 
1.3 includeWithDataset รหัสที่บอกว่าสารบญัแฟ้มฯ ได้ถูกใส่

รวมไว้ในชุดข้อมลู 
Mandatory Boolean 

1.4 featureTypes [0..*] รายการรูปลักษณ์ข้อมลูในสารบญั
แฟ้มฯ ท่ีปรากฎในชุดข้อมลู 

Optional GenericName 

1.5 featureCatalogueCitation 
[1..*] 

ข้อมูลอ้างอิงของสารบัญแฟ้มฯ 
ภายนอก 

Mandatory CI_Citation 

 
ตารางท่ี 26 รายการ Metadata ส าหรับอธิบายคุณภาพข้อมูล (DQ_DataQuality) 

 รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล 
1 Data Quality Scope  ขอบเขตของคุณภาพ Mandatory DQ_Scope 
2 DQ_Element [0..*] องค์ประกอบคุณภาพข้อมูล (รายงาน

ได้หลายองค์ประกอบฯ) 
Mandatory รายการที่ 2.1 – 2.7 

2.1 nameOfMeasure [0..*] ช่ือตัวช้ีวัดคุณภาพข้อมูล Optional Char (Free text) 
2.2 measuredIdentification [0..1] ข้อมูลบ่งช้ีตัวช้ีวัดฯ Optional MD_Identifier 
2.3 measureDescription [0..1] ค าอธิบายตัวชี้วัดฯ Optional Char (Free text) 
2.4 evaluationMethodType [0..1] ชนิดของวิธีการประเมินคุณภาพข้อมลู Optional DQ_Evaluation 

MethodTypeCode 
2.5 evaluationProcedure [0..1] กระบวนการประเมินคุณภาพฯ Optional CI_Citation 
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ตารางท่ี 26 รายการ Metadata ส าหรับอธิบายคุณภาพข้อมูล (DQ_DataQuality) 
 รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล 

2.6 dateTime [0..*] วันท่ีของคุณภาพข้อมูล Optional DateTime 
2.7 result [1..2] ผลการประเมินคุณภาพข้อมูล Mandatory DQ_Result 
 

ค าอธิบายข้อมูล (metadata) ส าหรับชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ ให้จัดท าในรูปแบบและวิธีการ
เข้ารหัสข้อมูล ตามมาตรฐาน ISO19139 

 
 

10. การส ารวจน าเข้าข้อมูล (Data capture)  
 
แนวทางในการส ารวจน าเข้าข้อมูลของชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วย (1) พ้ืนที่ป่าไม้

ตามกฎหมาย (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และป่าสงวนแห่งชาติ) และ (2) พ้ืนที่ป่าไม้ตามสภาพ (พ้ืนที่
ป่าปกคลุม) ควรพิจารณาด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

- พ้ืนทีป่่าไมต้ามกฎหมาย 
ในกรณีการน าเข้าขอบเขตพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมายที่มีอยู่เดิม ควรพิจารณาน าเข้าข้อมูลโดยกระบวนการ

แปลงให้เป็นข้อมูลเชิงเลข (Digitization) จากแผนที่แนบท้ายในการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าและป่าสงวนแห่งชาติ ร่วมกับแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ต้นฉบับที่ใช้ในการจ าลองแผนที่
ลายเส้นส าหรับใช้ในการประกาศเขตป่าไม้ตามกฎหมาย โดยมีการตรวจสอบเนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล 
(Data content and structure) ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference system) และ คุณภาพข้อมูล 
(Data quality) ตามมาตรฐานฉบับนี้ เว้นแต่ มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับข้อมูลที่น ามาใช้ในการน าเข้า  เช่น แผนที่ภูมิ
ประเทศท่ีใช้ในการจ าลองแผนที่ลายเส้นช ารุด 

ในกรณีการน าเข้าขอบเขตพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมายที่ประกาศใหม่ ควรท าการส ารวจแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้
ตามกฎหมายทางภาคพ้ืนดินก่อนท าการประกาศ โดยอาศัยการรังวัดค่าพิกัดด้วยเครื่อง GPS แบบสัมพัทธ์ 
(Differential or relative GPS Positioning) ทีใ่ห้ค่าความถูกต้องเชิงต าแหน่งสูง เช่น การรังวัดแบบสถิต (Static 
survey) การรังวัดแบบจลน์ (Kinematic survey) การรังวัดแบบสถิตอย่างเร็ว (Rapid static survey) การรังวัด
แบบจลน์ในทันที (Real-time kinematic survey) พร้อมท าการฝังหมุดหลักฐานตามระยะทางที่เหมาะสม เช่น 
ทุกๆ ระยะ 500 เมตรในแนวเส้นตรง หรือระยะลดลงเมื่ออยู่ในแนวเส้นโค้ง และปรับแนวเขตพ้ืนที่ป่าไม้ให้
สอดคล้องกับแผนที่ฐานของชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลอื่น เช่น เขตการปกครอง เส้นทางน้ า แนวถนน เป็นต้น โดย
น าข้อมูลที่ได้รับมาจัดสร้างชั้นข้อมูลพื้นที่ป่าไม้โดยกระบวนการแปลงให้เป็นข้อมูลเชิงเลข (Digitization) ต่อไป 

- พ้ืนที่ป่าไม้ตามสภาพ 
ในการน าเข้าพ้ืนที่ป่าปกคลุม ควรพิจารณาน าวิธีการของการประมวลผลเชิงเลข (Digital image 

processing) เช่น การเน้นความคมชัดข้อมูลภาพ (Image enhancement) มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล
ก่อนน าไปใช้ในการวิเคราะห์และแปลตีความข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ 
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11. การบ ารุงรักษาข้อมูล (Data Maintenance) 
 
ในการบ ารุงรักษาข้อมูลให้ถูกต้องทันสมัยชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วย (1) พ้ืนที่ป่าไม้

ตามกฎหมาย (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และป่าสงวนแห่งชาติ) และ (2) พ้ืนที่ป่าไม้ตามสภาพ (พ้ืนที่
ป่าปกคลุม) ควรพิจารณาด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

- พ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมาย 
ให้ท าการปรับปรุงขอบเขตของพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมายทุกครั้งที่มีการเพิกถอน ขยายแนวเขต หรือ

ประกาศเขตใหม่ พร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลตามความละเอียดถูกต้องของข้อมูลที่หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความ
เห็นชอบ 

- พ้ืนที่ป่าไมต้ามสภาพ 
ให้ท าการปรับปรุงข้อมูลพ้ืนที่ป่าปกคลุมของประเทศไทยให้เป็นปัจจุบันในทุกรอบ 3 ปี และท าการ

ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง พร้อมท าการปรับปรุงข้อมูลพ้ืนที่ป่าปกคลุมในพ้ืนที่ดังกล่าวในทุก
รอบ 1 ป ี

 
 

12. ข้อก าหนดการน าเสนอข้อมูล (Data portrayal) 
 
ไม่มีข้อก าหนดในการน าเสนอข้อมูล ส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลป่าไม้ 
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1. บทน า (Introduction) 
 
มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data Set, FGDS)  

ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินฉบับนี้ เป็นหนึ่งในชุดมาตรฐานข้อก าหนดชุดข้อมูล FGDS ของประเทศไทย ซึ่งได้
ถูกจัดท าขึ้นภายใต้โครงการจัดท าข้อก าหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดข้อมูล
ภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน (FGDS) ตามมาตราส่วนหลักของประเทศ ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) โดยมีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา
ด าเนินงาน 

โครงสร้างเนื้อหาของมาตรฐานฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ (characteristics)  
ด้านต่างๆ ของชั้นข้อมูล FGDS ตามกรอบหลักการของเอกสารข้อก าหนดข้อมูลที่ก าหนดในมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ ISO19131 Geographic information – Data product specifications 
 
 
2. ภาพรวม (Overview) ของมาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

2.1 ข้อสนเทศเกี่ยวกับข้อก าหนดชั้นข้อมูล FGDS นี้ 

ชื่อขอ้ก าหนด: ข้อก าหนดของมาตรฐานชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
วันที่จัดท าและเผยแพร่ข้อก าหนดนี้: วันที่รายงานฉบับสมบูรณ์และร่างมาตรฐานได้รับการตรวจรับจาก สทอภ. / 

วันที่มีการน าไปประกาศใช้เป็นมาตรฐานฯ 
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อก าหนดฉบับนี้ : คณะที่ปรึกษาฯ คณะท างานกลุ่มย่อยประสานงานการจัดท า

มาตรฐานฯ กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ สทอภ. 
หัวข้อของช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศในมาตรฐานนี้: ImageryBaseMapsEarthCover 

2.2 ค านิยามศัพท ์ 

ภายใต้ข้อก าหนดฉบับนี้ ได้มีการก าหนดนิยามศัพท์ ส าหรับมาตรฐานชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ค านิยามศัพทช์ั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 ค าศัพท์ นิยามศัพท์ 
1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะของพ้ืนที่ที่มนุษย์เข้าไปครอบครอง แล้วมีการจัดการ

เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ หรือมีการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือสนองความ
ต้องการของมนุษย์ เช่น การใช้พ้ืนที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม พ้ืนที่
กักเก็บน้ า ใช้เป็นที่ตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรือเป็นที่ตั้งเขต
อุตสาหกรรม (FAO, 1999) 

2 ระบบการจ าแนกการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

ระบบการจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ก าหนดขึ้นไว้
ล่วงหน้าส าหรับใช้ในการวิเคราะห์และแปลตีความข้อมูลการ
ส ารวจจากระยะไกลร่วมกับการส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
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2.3 อักษรย่อ 

ความหมายของค าย่อที่ส าคัญ ที่มีการกล่าวถึงในเอกสารมาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
นี้ อธิบายไว้ในตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ความหมายของอักษรย่อในมาตรฐานชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 อักษรย่อ ความหมาย ความหมาย (ภาษาไทย) 

1 U Urban and Built-up land พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
2 A Agricultural land พ้ืนที่เกษตรกรรม 
3 F Forest land พ้ืนที่ป่าไม ้
4 W Water body พ้ืนที่แหล่งน้ า 
5 M Miscellaneous land พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 

2.4 บทคัดย่อของเอกสารข้อก าหนดฯ 

ชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วยประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับที่ 1 
และ ระดับที่ 2 ที่จ าแนกตามระบบการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินมาตรฐาน โดยอาศัยการวิเคราะห์และแปล
ตีความข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ ร่วมกันการส ารวจข้อมูลภาคสนาม ในการน าเข้า
ข้อมูลจะอาศัยกระบวนการแปลงให้เป็นข้อมูลเชิงเลข (digitization) 

ในมาตรฐานข้อก าหนดนี้ จะอธิบายคุณสมบัติข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (spatial data) และข้อมูลลักษณะประจ า 
(attribute data) ของพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินทั้ง 2 ระดับ ซึ่งมีขอบเขตของข้อมูลครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย
ทั้งหมด 

 
 

3. ขอบเขตของข้อก าหนด (Specification scopes) 
 
มาตรฐานข้อก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินฉบับนี้ จะ

อธิบายลักษณะเฉพาะ (characteristics) ที่ส าคัญ ของข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในฐานะชั้นข้อมูล FGDS ของ
ประเทศ โดยเฉพาะรายละเอียดรายการและนิยามที่ชัดเจนของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลนี้ 
รายการข้อมูลลักษณะประจ าและเกณฑ์คุณภาพของข้อมูล ในขณะที่ ข้อก าหนดวิธีการในการส ารวจจัดท าข้อมูล
จะมีระบุหรืออธิบายไว้ในลักษณะของแนวทางหรือข้อแนะน าส าหรับวิธีการหลักเท่านั้น 

มาตรฐานข้อก าหนดชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน อธิบายคุณสมบัติข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
(spatial data) และคุณสมบัติของข้อมูลลักษณะประจ า (attribute data) หลักของระบบการจ าแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินในระดับท่ี 1 และ 2 ซึ่งสามารถวิเคราะห์และแปลตีความจากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่าย
ทางอากาศ หรือการส ารวจภาคสนาม โดยข้อมูลประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินจัดเก็บในรูปของแผนที่ลายเส้น 
(vector map) ในรูปข้อมูลดิจิทัล 
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4. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product identification) 
 
เนื้อส่วนนี้เป็นข้อสนเทศพ้ืนฐานที่ระบุถึงตัวชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วย

รายการลักษณะเฉพาะพ้ืนฐานของชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังสรุปไว้ในตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลพื้นฐานของชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ชื่อ (Title) ชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

บทคัดย่อ (Abstract)  ชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วยประเภทการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับที่ 1 และระดับที ่2 ที่สามารถวิเคราะห์และแปล
ตีความจากข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล ที่มีมาตราส่วน 1:4,000, 
1:10,000, 1:25,000 หรือ 1:50,000 

กลุ่มประเภทของข้อมูล  
(Topic Category)  

ImageryBaseMapsEarthCover  
(แสดงสภาพการปกคลุมพ้ืนดินโดยอาศัยแผนที่ฐานจากข้อมูลการรับรู้จาก
ระยะไกล) 

ค าอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ 
(Geographic Description)  

ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย
ทั้งหมด 

ชื่ออ่ืน (Alternate Title)  ข้อมูลการใช้ที่ดิน 
วัตถุประสงค์ (Purpose)  ชุดข้อมูล FGDS เป็นชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ส าคัญของโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (NSDI) ข้อมูล FGDS 
จะถูกเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงในการส ารวจจัดสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืนๆ 

ชนิดของการน าเสนอเชิงพื้นที่ 
(Spatial Representation 
Type)  

ข้อมูลเวกเตอร์ (Vector Data) ชนิดพื้นที่รูปปิด (Polygon) 

ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial 
Resolution)  

มาตราส่วนแผนที่ 1: 4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000 

ข้อสนเทศเสริมอ่ืนๆ 
(Supplemental Information)  

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินน าเข้าจากการวิเคราะห์และแปลตีความข้อมูล
ภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ รวมทั้งการส ารวจข้อมูล
ภาคสนาม 

 
 

5. เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล (Data content and structure)  
 
มาตรฐานในส่วนนี้เป็นการก าหนดรายการเนื้อหาและโครงสร้างของชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้

ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งประกอบด้วยการอธิบายความหมายในภาพรวมของข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายละเอียด
รายการและนิยามของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน รายการข้อมูลลักษณะประจ าของ
แต่ละรายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งการอธิบายโครงสร้างเนื้อหาของข้อมูลในรูปแบบของผังเค้าร่างการ
ประยุกตใ์ช้ (application schema) และ แคตตาล็อกของรูปลักษณ์ (feature catalogue) 
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5.1 ความหมายในภาพรวม 

ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วย ข้อมูลประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกจ าแนกจากข้อมูล
การส ารวจจากระยะไกลและการส ารวจภาคสนามตามระบบการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินมาตรฐานที่ถูก
ก าหนดขึ้นไว้ล่วงหน้า  

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้อาศัยแนวคิดพ้ืนฐานของระบบการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
ของ Anderson et al. (1976) ที่ถูกพัฒนาขึ้นส าหรับใช้ในการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจาก
ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลของประเทศสหรัฐอเมริกา และระบบการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนา
ที่ดิน (2555) เพ่ือก าหนดระบบการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ให้เป็นระบบการ
จ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินมาตรฐานส าหรับใช้กับทุกหน่วยงาน ดังแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 ระบบการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน (2555) ระดับท่ี 1 และ 2 

Level I Code Level II Code 
1 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
(Urban and built-up land) 

U เมืองและย่านการค้า (Urban and Commercial 
area) 

U1 

ที่อยู่อาศัย (Residential area) U2 
สถานท่ีราชการและสถาบัน (Governmental and 
Institutional land) 

U3 

สถานีคมนาคม การสื่อสาร และสาธารณูปโภค 
(Transportation, Communications and 
Utilities) 

U4 

ย่านอุตสาหกรรม (Industrial land) U5 
สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ (Other Built-up land) U6 
สนามกอล์ฟ (Golf Course) U7 

2 พื้นที่เกษตรกรรม 
(Agricultural Land) 

A พื้นที่นา (Paddy field) A1 
พืชไร่ (Field crop) A2 
ไม้ยืนต้น (Perennial) A3 
ไม้ผล (Orchard) A4 
พืชสวน (Horticulture) A5 
ไร่หมุนเวียน (Swidden cultivation) A6 
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือน (Pasture and Farm 
house) 

A7 

พืชน้ า (Aquatic plant) A8 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า (Aquacultural land) A9 
เกษตรผสมผสาน (Integrated farm) A0 

3 พื้นที่ป่าไม้ (Forest Land) F ป่าไมผ่ลดัใบ (Evergreen forest) F1 
ป่าผลดัใบ (Deciduous forest) F2 
ป่าชายเลน (Mangrove  forest) F3 
ป่าพรุ (Swamp forest) F4 
ป่าปลูก (Forest plantation) F5 
วนเกษตร (Agro – forestry) F6 
ป่าชายหาด (Beach forest) F7 
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ตารางท่ี 4 ระบบการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน (2555) ระดับท่ี 1 และ 2 
Level I Code Level II Code 

4 พื้นที่แหล่งน้ า (Water 
body) 

W แหล่งน้ าตามธรรมชาต ิ(Natural water body) W1 
แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (Artificial water body)  W2 

5 พื้นที่เบ็ดเตลด็ 
(Miscellaneous land) 

M ทุ่งหญ้าและไมล้ะเมาะ (Rangeland and Scrub) M1 
พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะและพื้นท่ีน้ าขัง (Marsh and 
Swamp) 

M2 

เหมืองและบ่อขุด (Mine and pit) M3 
พื้นทีเ่บ็ดเตล็ดอื่นๆ (Other Miscellaneous land) M4 
นาเกลือ (Salt flat) M5 
หาดทราย(Beach) M6 
ที่ท้ิงขยะ (Garbage dump) M7 

 
ส าหรับการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับที่ 3 หรือระดับที่ 4 จะให้อิสระกับทุกหน่วยงานของรัฐ

หรือเอกชนสามารถเพ่ิมเติมระบบการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ด้วยตนเอง ดังตัวอย่าง ระบบการจ าแนกการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินระดับที่ 3 ของกรมพัฒนาที่ดิน ในตารางที่ 5 และ รูปที่ 1 
 
ตารางที่ 5 ตัวอย่างระบบการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนที่แหล่งน้ าในระดับที่ 1, 2 และ 3 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 

W 
พื้นที่แหล่งน้ า (Water 
body) 

W1  แหล่งน้ าธรรมชาต ิ 
(Natural water body) 

W101 แม่น้ าล าคลอง River, Canal 

W102 หนอง บึง  ทะเลสาบ Natural water 
resource 

W2 แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
(Artificial water body)  

W201 อ่างเก็บน้ า  Reservoir 

W202 บ่อน้ าในไร่นา   Farm pond 

W203 คลองชลประทาน  Irrigation canal 

 

 
รูปที่ 1 ตัวอย่างการแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3 ระดับ ของพื้นที่แหล่งน้ า 

 

พื้นที่แหล่งน้ า (W) 

แหล่งน้ าตามธรรมชาติ (W1) แหล่งน้ าที่มนุษยส์ร้างขึ้น (W2) 

แม่น้ าล าคลอง 
(W101) 

หนอง บึง ทะเลสาบ  
(W102) 

อ่างเก็บน้ า 
(W201) 

บ่อน้ าในไร่นา 
(W202) 

คลองชลประทาน 
(W203) 

ระดับท่ี 1 

ระดับท่ี 3 

ระดับท่ี 2 
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ค าศัพท์ที่มีใช้เฉพาะในมาตรฐานของชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินนี้ แสดงรายการนิยามศัพท์ของ
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับที่ 1 ของ 5 ประเภทหลัก และ นิยามศัพท์ของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในระดับท่ี 2 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม ดังต่อไปนี้ 

1. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (Urban and Built-up land) หมายถึง พ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์เพ่ือ
การตั้งถ่ินฐานการอยู่อาศัย และการประกอบกิจการและกิจกรรมของมนุษย์ ประกอบด้วย เมืองและย่านการค้า ที่
อยู่อาศัย สถานที่ราชการและสถาบัน สถานีคมนาคม การสื่อสาร และสาธารณูปโภค ย่านอุตสาหกรรม สิ่งปลูก
สร้างอ่ืนๆ เช่น สถานที่ร้าง สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รีสอร์ท สุสาน ป่าช้า ศูนย์อพยพ สถานีบริการน้ ามัน เป็นต้น 
และสนามกอล์ฟ  

2. พื้นที่เกษตรกรรม (Agricultural land) หมายถึง พ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์เพ่ือเกษตรกรรมและการ
เลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย 

1)  พ้ืนที่นา หมายถึง พ้ืนที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกข้าวและรวมบางส่วนของที่นา เช่น คันนา จอมปลวก ไม้
พุ่มและไม้ยืนต้นที่ปลูกกระจายอยู่ในที่นา 

2)  พืชไร่ หมายถึง พ้ืนที่ที่น้ าไม่ท่วมขัง ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนใช้ในการปลูกพืชไร่ โดยให้รวมพ้ืนที่ที่มี
ลักษณะเตรียมแปลงเพ่ือปลูก แปลงที่ปลูก และแปลงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว  เช่น ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง 
ฯลฯ รวมทั้งพ้ืนที่ปลูกพืชหมุนเวียน 

3)  ไม้ยืนต้น หมายถึง พ้ืนที่ที่ใช้ในการปลูกไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ยูคาลิปตัส สัก สนประดิพัทธ์เป็นต้น 
4)  ไม้ผล หมายถึง พ้ืนที่ที่ใช้ในการปลูกไม้ผล เช่น ส้ม มะม่วง ล าไย มะพร้าว กล้วย เป็นต้น 
5)  พืชสวน หมายถึง พ้ืนที่ที่ใช้ปลูกพืชผัก เช่น แตงกวา ผักชี ผักกาดขาว และที่ดินที่ใช้ปลูกไม้ดอกไม้

ประดับ เช่น มะลิ กล้วยไม้ เบญจมาศ พืชสมุนไพรและเกษตรผสมผสาน   
6)  ไร่หมุนเวียน หมายถึง พ้ืนที่ที่ใช้ในการปลูกพืชไร่ โดยอาศัยการสสับพ้ืนที่ปลูกตามรอบหมุนเวียนที่

ก าหนด 
7)  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือน หมายถึง พ้ืนที่ที่มีการปลูกหญ้าส าหรับเลี้ยงสัตว์และสิ่งปลูกสร้าง

ประเภทโรงเรือนส าหรับเลี้ยงสัตว์บก เช่น โค กระบือ ม้า เป็นต้น รวมทั้งโรงเรือนส าหรับเลี้ยงสุกร ไก่ เป็ด เป็นต้น 
8)  พืชน้ า หมายถึง พ้ืนที่เพาะปลูกพืชน้ า เช่น ผักกระเฉด ผักบุ้ง บัว กก กระจับ แห้ว เป็นต้น 
9)  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หมายถึง พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่จัดสร้างขึ้นรวมทั้งโรงเรือนซึ่งอาจเป็น

ประมงน้ าจืด หรือประมงน้ ากร่อย หรือการเพาะเลี้ยงในทะเล 
10)  เกษตรผสมผสาน คือ ระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชและมีการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดในพ้ืนที่

เดียวกัน โดยที่กิจกรรมการผลิตแต่ละชนิด เกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในไร่นาอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเกิดการเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ การเกื้อกูลกันระหว่างพืชและสัตว์ เศษซากและผลพลอยได้จากการปลูกพืช
จะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ ในทางตรงกันข้าม ผลที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพืช
ด้วยเช่นกัน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 

3. พื้นที่ป่าไม้ (Forest land) หมายถึง บริเวณที่มีต้นไม้นานาชนิดปกคลุมมีต้นไม้ขนาดต่างๆขึ้นอยู่
อย่างหนาแน่นและกว้างใหญ่ นอกจากนี้พ้ืนที่ที่ได้ถูกตัดฟันหรือแผ้วถาง หรือโค่นเผาไม้ลงและมีเป้าหมายที่จะปลูก
ป่าขึ้นในอนาคต หรือพ้ืนที่ป่าที่ชุมชนปลูกและ/หรืออนุรักษ์ไว้ก็นับรวมเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ด้ วย ประกอบด้วย ป่าไม่
ผลัดใบ (ป่าดิบชิ้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าสนเขา) ป่าผลัดใบ (ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง) ป่าชายเลน ป่าพรุ 
ป่าปลูก วนเกษตร และป่าชายหาด แต่ทั้งนี้มิได้นับเอาป่าละเมาะ หรือต้นไม้สองข้างทางคมนาคม หรือที่ยืนต้นอยู่
ตามหัวไร่ปลายนา หรือที่ข้ึนอยู่ในสวนสาธารณะให้เป็นป่าด้วย 
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4. พื้นที่แหล่งน้ า หมายถึง แหล่งน้ าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ า ล าคลอง หนองน้ า บึง และ
ทะเลสาบรวมทั้งแหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ อ่างเก็บน้ า บ่อน้ าในไร่นา คลองชลประทาน เป็นต้น 

5. พื้นที่เบ็ดเตล็ด หมายถึง พ้ืนที่อ่ืนๆ นอกเหนือจากพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย ทุ่งหญ้า
ธรรมชาติและไม้ละเมาะ พ้ืนที่ลุ่มชื้นแฉะและพ้ืนที่น้ าขัง เหมืองและบ่อขุด พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ เช่น พ้ืนที่กองวัสดุ 
พ้ืนที่ดินถล่ม ที่หินโผล่ พื้นที่ขุดเจาะน้ ามัน พ้ืนที่ถม เป็นต้น นาเกลือ หาดทราย และท่ีทิ้งขยะ 

5.2 รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (Geographic feature)  

รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วย พ้ืนที่ประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ระดับท่ี 1 พ้ืนที่ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับท่ี 2 ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 6  

 



 

 

Draft 4.1 – 4 ก.ค. 2556 
โครงการศึกษาจดัท าร่างมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS 

6-8 
มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ตารางท่ี 6 รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ของชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

รหัสข้อมูล รายการข้อมูล นิยาม (Definition) 

ประเภทรูปลักษณ ์
(Feature Type) 

<จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 
เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมูล 

นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้น
หรือแนวขอบเขตพ้ืนที ่
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06  ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน        
06001 พื้นทีก่ารใช้

ประโยชน์ท่ีดิน 
ระดับที่ 1 

พื้นที่รูปปิดที่ภายในพ้ืนท่ีมสีภาพการใช้ประโยชน์
ที่ดินอยู่ในประเภทเดียวกันตามการจ าแนก
ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินระดบัท่ี 1 โดยที่
การใช้ประโยชน์ท่ีดินจะแสดงถึงลกัษณะของ
พื้นที่ท่ีมนุษย์เข้าไปครอบครอง แล้วมีการจัดการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือมีการท ากจิกรรมต่างๆ 
เพื่อสนองความต้องการของมนุษย ์เช่น การใช้
พื้นที่เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีกักเก็บน้ า ใช้
เป็นที่ตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรือเป็นท่ีตั้งเขต
อุตสาหกรรม (FAO, 1999) 

พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที ่ N/A จัดเก็บพ้ืนท่ีรูปปดิของประเภทการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินตามขนาดของ
หน่วยแผนที่ท่ีเล็กท่ีสุด (Minimum 
Mapping Unit, MMU) คือ 0.25 
ตารางเซนติเมตร หรือคิดเป็นรูปทรง
จัตุรสัมีขนาดเท่ากับ 0.5x0.5 
เซนติเมตร เพื่อใช้ส าหรับทุกมาตรา
ส่วน 

แนวเส้นแบ่งประเภทการใช้
ประโยชน์ท่ีดินอาศยัความแตกต่าง
ของรูปลักษณ์ของประเภทการใช้
ประโยชน์ท่ีดินซึ่งปรากฏใน
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมหรือ
ภาพถ่ายทางอากาศที่มี
ลักษณะเฉพาะ 

06002 พื้นที่การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 
ระดับที่ 2 

พื้นที่รูปปิดที่ภายในพ้ืนท่ีมสีภาพการใช้ประโยชน์
ที่ดินอยู่ในประเภทเดียวกันตามการจ าแนก
ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินระดบัท่ี 2  

พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที ่ N/A จัดเก็บพ้ืนท่ีรูปปดิของประเภทการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินตามขนาดของ
หน่วยแผนที่ท่ีเล็กท่ีสุด (MMU) คือ 
0.25 ตารางเซนติเมตร หรือคิดเปน็
รูปทรงจัตุรสัมีขนาดเท่ากับ 0.5x0.5 
เซนติเมตร เพื่อใช้ส าหรับทุกมาตรา
ส่วน 

แนวเส้นแบ่งประเภทการใช้
ประโยชน์ท่ีดินอาศยัความแตกต่าง
ของรูปลักษณ์ของประเภทการใช้
ประโยชน์ท่ีดินซึ่งปรากฏใน
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมหรือ
ภาพถ่ายทางอากาศที่มี
ลักษณะเฉพาะ 
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5.3 ผังเค้าร่างการประยุกต์ใช้ (Application schema) ของช้ันข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ส าหรับโครงสร้างเนื้อหารายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจ าของชั้นข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดิน สามารถน าเสนอเป็นผังเค้าร่างการประยุกต์ใช้ (application schema) ตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ ISO 19109 ในรูปแบบของ Unified Modeling Language (UML) ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

 
 

รูปที่ 2 ผังเค้าร่างการประยุกต์ใช้ (application schema) ของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

5.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) ชั้นข้อมูลป่าไม้ 

โครงสร้างข้อมูลในชั้นข้อมูลป่าไม้ สามารถอธิบายในรูปแบบของพจนานุกรม (data dictionary) ซึ่ง
ประกอบด้วยตารางโครงสร้างรายการและลักษณะเฉพาะของข้อมูลลักษณะประจ าส าหรับรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 
(geographic feature) ของชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งประกอบด้วย ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ระดับที่ 1 และ 2 ของระบบการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีโครงสร้างเนื้อหาที่อธิบายในรูปของตารางข้อมูล
ลักษณะประจ า (attribute table) แสดงไว้ในตารางที่ 7 ถึง ตารางที่ 9 

 
ตารางที่ 7 ข้อมูลลักษณะประจ าของ การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
Field Name Definition Data Type Length Domain (Value) Obligation/Condition 

LUL1_CODE รหัสประเภทการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ระดับที่ 1 

TEXT 1 ดูตารางค้นหา 
LUL1_CODE.LUT 

Mandatory 

LUL2_CODE รหัสประเภทการใช้
ประโยชน์ท่ีดินระดบัท่ี 2 

TEXT 2 ดูตารางค้นหา 
LUL2_CODE.LUT 

Mandatory 
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ตารางท่ี 8 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ LUL1_CODE (LUL1_CODE.LUT) 
LUL1_CODE LUL1_TH 

(ชื่อประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับท่ี 1 ภาษาไทย) 
LUL1_EN 

(ชื่อประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับท่ี 1 
ภาษาอังกฤษ) 

U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง Urban and Built-up land 
A พื้นที่เกษตรกรรม Agricultural land 
F พื้นที่ป่าไม้ Forest land 
W พื้นที่แหล่งน้ า Water body 
M พื้นที่เบ็ดเตล็ด Miscellaneous land 

 
ตารางท่ี 9 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ LUL1_CODE (LUL2_CODE.LUT) 
LUL2_CODE LUL2_TH 

(ชื่อประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับท่ี 2  
ภาษาไทย) 

LUL2_EN 
(ชื่อประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับท่ี 2 

ภาษาอังกฤษ) 
U1 เมืองและย่านการค้า Urban and Commercial area 
U2 ที่อยู่อาศัย Residential area 
U3 สถานท่ีราชการและสถาบัน Governmental and Institutional land 
U4 สถานีคมนาคม การสื่อสาร และสาธารณูปโภค Transportation, Communications and Utilities 
U5 ย่านอุตสาหกรรม Industrial land 
U6 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ Other Built-up area 
U7 สนามกอล์ฟ Golf Course 
A1 พื้นที่นา Paddy field 
A2 พืชไร่ Field crop 
A3 ไม้ยืนต้น Perennial 
A4 ไม้ผล Orchard 
A5 พืชสวน Horticulture 
A6 ไร่หมุนเวียน Swidden cultivation 
A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือน Pasture and Farm house 
A8 พืชน้ า Aquatic plant 
A9 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า Aquacultural land 
A0 เกษตรผสมผสาม Integrated farm 
F1 ป่าไม่ผลัดใบ Evergreen forest 
F2 ป่าผลัดใบ Deciduous forest 
F3 ป่าชายเลน Mangrove  forest 
F4 ป่าพร ุ Swamp forest 
F5 ป่าปลูก Forest plantation 
F6 วนเกษตร Agro – forestry 
F7 ป่าชายหาด Beach forest 
W1 แหล่งน้ าตามธรรมชาติ Natural water body 
W2 แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น Artificial water body 
M1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ Rangeland 
M2 พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะและพื้นท่ีน้ าขัง Mash and Swamp 
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ตารางท่ี 9 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ LUL1_CODE (LUL2_CODE.LUT) 
LUL2_CODE LUL2_TH 

(ชื่อประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับท่ี 2  
ภาษาไทย) 

LUL2_EN 
(ชื่อประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับท่ี 2 

ภาษาอังกฤษ) 
M3 เหมืองและบ่อขุด Mine and Pit 
M4 พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ Other Miscellaneous land 
M5 นาเกลือ Salt flat 
M6 หาดทราย Beach 
M7 ที่ท้ิงขยะ Garbage dump 

 

5.5 Feature catalogue ของรายการข้อมูลในชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

รายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถอธิบายในลักษณะของ 
Feature Catalogue ตามมาตรฐาน ISO19110 ได้ดังนี้ 

 
Name: ช้ันข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
Scope: ข้อมูลภูมศิาสตร์พื้นฐาน (FGDS) 
Field of application:   
Version Number: 2.0 (โครงการจัดท าข้อก าหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของ

ชุดข้อมูลภูมศิาสตร์พื้นฐาน)  
Version Date: 30-พ.ค.-56   
Definition source: มาตรฐาน FGDS 
Definition Type:   
Producer:  
Functional Language: XML 
Feature Type  
Name: LU_Level1 
Definition: พื้นที่การใช้ประโยชน์ท่ีดินระดับท่ี 1 
Code: 06001 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: LUL1_CODE 
Feature Association Names: ComposeOf  
Subtype Of:   
Feature Attribute  
Name: LUL1_CODE 
Definition: รหัสระบุถึงประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ระดับที่ 1 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:   
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Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  U พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  
พื้นที่เกษตรกรรม  A พื้นที่เกษตรกรรม  
พื้นที่ป่าไม ้ F พื้นที่ป่าไม ้ 
พื้นที่แหล่งน้ า  W พื้นที่แหล่งน้ า  
พื้นที่เบ็ดเตล็ด  M พื้นที่เบ็ดเตล็ด  
 
Feature Type 

 

Name: LU_Level2 
Definition: พื้นที่การใช้ประโยชน์ท่ีดินระดับท่ี 2 
Code: 06002 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: LUL1_CODE, LUL2_CODE 
Feature Association Names: ComposeOf  
Subtype Of:   
Feature Attribute  
Name: LUL2_CODE 
Definition: รหัสระบุถึงประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ระดับที่ 2 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:   

Feature Attribute Value:  
Label: Code: Definition: 
เมืองและย่านการค้า  U1 เมืองและย่านการค้า  
ที่อยู่อาศัย  U2 ที่อยู่อาศัย  
สถานท่ีราชการและสถาบัน U3 สถานท่ีราชการและสถาบัน 
สถานีคมนาคม การสื่อสาร และ
สาธารณูปโภค  

U4 สถานีคมนาคม การสื่อสาร และสาธารณูปโภค  

ย่านอุตสาหกรรม  U5 ย่านอุตสาหกรรม  
สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ U6 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 
สนามกอล์ฟ U7 สนามกอล์ฟ 
พื้นที่นา A1 พื้นที่นา 
พืชไร่ A2 พืชไร่  
ไม้ยืนต้น  A3 ไม้ยืนต้น  
ไม้ผล  A4 ไม้ผล  
พืชสวน  A5 พืชสวน  
ไร่หมุนเวียน  A6 ไร่หมุนเวียน  
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือน A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือน 
พืชน้ า A8 พืชน้ า 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า  A9 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า  
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เกษตรผสมผสาม  A0 เกษตรผสมผสาน  
ป่าไมผ่ลดัใบ  F1 ป่าไมผ่ลดัใบ  
ป่าผลดัใบ  F2 ป่าผลดัใบ  
ป่าชายเลน  F3 ป่าชายเลน  
ป่าพร ุ F4 ป่าพรุ  
ป่าปลูก F5 ป่าปลูก 
วนเกษตร  F6 วนเกษตร  
ป่าชายหาด F7 ป่าชายหาด 
แหล่งน้ าตามธรรมชาต ิ W1 แหล่งน้ าตามธรรมชาต ิ 
แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  W2 แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  
ทุ่งหญ้าและไมล้ะเมาะ  M1 ทุ่งหญ้าและไมล้ะเมาะ  
พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะและพื้นท่ีน้ าขัง  M2 พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะและพื้นท่ีน้ าขัง  
เหมืองและบ่อขุด M3 เหมืองและบ่อขุด 
พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ M4 พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 
นาเกลือ M5 นาเกลือ 
หาดทราย M6 หาดทราย 
ทีท้ิงขยะ M7 ที่ท้ิงขยะ 
 
 

6. ระบบพิกัดอ้างอิง (Reference system)  
 
ระบบอ้างอิงเชิงพื้นที่ (Spatial reference system) ของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทยนั้น 

ให้ใช้เป็น ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference system) โดยระบบพิกัดอ้างอิงแต่ละระบบจะประกอบด้วย
องค์ประกอบ 2 ส่วนคือ  

- พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum) ซึ่งเป็นพ้ืนผิวอ้างอิงที่ใช้ในการค านวณงานรังวัด  
- รูปแบบระบบพิกัด ซึ่งเป็นรายละเอียดของระบบการฉายแผนที่ (Map projection) ที่ใช้ ระบบแกน

อ้างอิงค่าพิกัด และรายละเอียดนิยามค่าพิกัด   
การเลือกใช้ระบบพิกัดอ้างอิงจึงขึ้นกับพ้ืนหลักฐานฯ และรูปแบบของค่าพิกัด และระบบพิกัดอ้างอิง

ส าหรับชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทยทุกชั้นข้อมูล รวมถึงชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดินนี้ สามารถเลือกก าหนดขึ้นจากพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี และรูปแบบระบบพิกัด ดังต่อไปนี้ 

6.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum) 

พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซีหรือพ้ืนหลักฐานแผนที่ ที่ใช้อ้างอิงส าหรับชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน 
(FGDS) ประเทศไทย ก าหนดให้เลือกใช้ได้ 2 พ้ืนหลักฐาน คือ พ้ืนหลักฐาน WGS 84 และพ้ืนหลักฐาน Indian 
1975 

1) WGS 84 เป็นพ้ืนหลักฐานสากลที่จัดท าขึ้นโดย Defense Mapping Agency (DMA) หรือปัจจุบันคือ  
National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เป็นพื้นหลักฐานของดาวเทียม
ระบบ GPS  เป็นพื้นหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมีค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 

Ellipsoid : "WGS 84" 
Semi-major axis (a)   =  6378137.0 m. 
Flattening (f) =  1/298.257223563 
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EPSG : 4326 
2) พ้ืนหลักฐาน Indian 1975 เป็นพ้ืนหลักฐานท้องถิ่นของประเทศไทย ที่จัดท าโดยการท างานรังวัด

ภาคพ้ืนดินด้วยวิธีข่ายสามเหลี่ยมและงานวงรอบ  เป็นพื้นหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมีค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 
SPHEROID : "Everest 1830 (1937 Adjustment)" 
Semi-major axis (a)   =  6377276.345 m. 
Flattening (f)  =  1/300.8017 
EPSG : 4240 
 
และการแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐาน Indian 1975 ให้ใช้สมการต่อไปนี้  
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โดยที่ค่าพิกัดฉาก (x, y, z) เป็นค่าพิกัดในรูปแบบระบบพิกัดฉากยึดติดโลก อธิบายไว้ในหัวข้อต่อไป 
อนึ่ง สมการแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐาน Indian 1975 ข้างต้น ก าหนดให้

ส าหรับใช้ในการแปลงค่าพิกัดที่ยังมิได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานด้วยวิธีการหรือสมการอ่ืนมาแล้วเท่านั้น หากค่า
พิกัดได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานมาด้วยวิธีการหรือสมการแบบอ่ืนมา ก็จะต้องท าการแปลงกลับไปที่พ้ืนหลักฐาน
ตั้งต้นด้วยวิธีการหรือสมการแบบเดิมก่อน 

6.2 รูปแบบระบบพิกัด 

รูปแบบระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิงในการบอกต าแหน่งพิกัดของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ให้เลือกใช้ได้ 3 รูปแบบ คือ พิกัดฉากยึดติดโลก (earth-fixed coordinates) พิกัดทางยีออเดซีหรือระบบพิกัด
รูปทรงรี (geodetic or ellipsoidal coordinates) และพิกัดแผนที่ UTM (UTM map coordinates)  

1) ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก เป็นกรอบของแกนพิกัดฉาก ที่ผูกติดอยู่กับพ้ืนผิวโลก แกนพิกัดของระบบ
ยึดติดโลกจึงหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมเท่ากับอัตราการหมุนรอบตัวเองของโลก   ระบบพิกัดฉากยึดติดโลกบอกค่า
พิกัดเป็น (x, y, z) มีนิยามดังนี้ คือ จุดก าเนิดของระบบอยู่ที่จุดมวลสารของโลก แกน z อยู่ในแนวแกนหมุนเฉลี่ย
โลก โดยผ่านจุด CIO ( Conventional International Origin ) ระนาบศูนย์สูตร xy ตั้งฉากกับแกน  z  โดยมี
แกน x อยู่ในแนวเมอริเดียนกรีนิช  ส่วนแกน y ตั้งฉากกับแกน x และแกน z ท าให้เกิดเป็นระบบพิกัดมือขวา 

2) ระบบพิกัดทางยีออเดซี บอกค่าพิกัดเป็น (, , h) ระบบนี้ใช้รูปทรงรีที่เป็นตัวแทนสัณฐานของโลก
และเป็นพ้ืนผิวอ้างอิงในการค านวณ ดังนั้นรูปทรงรีนี้คือส่วนหนึ่งของพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซีในข้อ 6.1 ข้างบน
นั่นเอง มุมที่เส้นตั้งฉากกับพ้ืนผิวรูปทรงรีที่จุดใดๆ P กระท ากับระนาบศูนย์สูตรคือค่าละติจูด  ของจุด P   มุม
ระหว่างระนาบเมอริเดียนที่ผ่าน P กับระนาบเมอริเดียนกรีนิช คือค่าลองจิจูด  ของจุด P   ส่วนระยะตามแนว
เส้นตั้งฉากจากจุด P จนถึงพ้ืนผิวรูปทรงรี คือ ความสูงเหนือรูปทรงรี h 

3) ระบบพิกัดแผนที่ UTM – UTM เป็นตัวย่อของ Universal Transverse Mercator เป็นวิธีการฉาย
แผนที่ (Map projection) บอกค่าพิกัดแผนที่เป็น (N, E) ค่า N คือระยะเหนือ (Northing) และ ค่า E คือระยะ
ตะวันออก (Easting) ค่าท้ังสองคือพิกัดต าแหน่งทางราบค านวณมาจากค่า (, ) ของค่าพิกัดทางยีออเดซี 
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6.3 ความสูง 

ระบบอ้างอิงค่าความสูงของข้อมูลภูมิสารสนเทศมี 3 ระบบ คือ ค่าระดับ (elevation) ความสูงออร์โท
เมตริก (orthometric height) และความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้กับชุดข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทย ตามความเหมาะสม แต่ต้องอธิบายระบบอ้างอิงค่าความสูงที่ใช้ไว้
ในค าอธิบายข้อมูล (metadata) ของชุดข้อมูลนั้นให้ชัดเจน 

1) ค่าระดับ (elevation) เป็นความสูงที่ใช้อยู่โดยทั่วไปในงานรังวัด เป็นความสูงเหนือระดับทะเลปาน
กลาง (Mean Sea Level, MSL)  อาจใช้เป็นตัวแทนของความสูงเหนือยีออยด์ H หรือความสูงออร์โทเมตริกได้ 
หากระดับทะเลปานกลางที่สร้างขึ้นมาเป็นตัวแทนของยีออยด์อย่างถูกต้อง  

2) ความสูงออร์โทเมตริก (orthometric height) เป็นความสูงวัดจากผิวยีออยด์ ณ จุดใดๆ 
3) ความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) เป็นความสูงวัดจากผิวพ้ืนทรงรีที่ใช้เป็นหลักฐานทางยีออเด

ซี ณ จุดใดๆ 
 
ในการค านวณค่าพิกัดที่ใช้รูปทรงรีเป็นพ้ืนผิวอ้างอิงได้ค่าพิกัดต าแหน่งทางราบเป็นละติจูดและลองจิจูด

ทางยีออเดซี (, ) และมีความสูงของจุดนั้นเป็นความสูงเหนือรูปทรงรี h  ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงออร์โท
เมตริกและความสูงเหนือทรงรี คือ 

      

 
ค่า N  ในสมการข้างบนเรียกว่า  ความสูงยีออยด์ (geoidal height)  ค่าความสูงยีออยด์นี้ค านวณได้จาก

รูปจ าลองยีออยด์ เช่น EGM2008  
รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบพิกัดอ้างอิงข้างต้น มีอธิบายเพ่ิมเติมไว้ในเอกสารมาตรฐานข้อมูล 

FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
 

 
7. ข้อก าหนดด้านคุณภาพข้อมูล (Data quality) 

 
ข้อก าหนดคุณภาพของข้อมูลต่างๆ ในชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินนี้ ประกอบด้วยเกณฑ์ส าหรับ

องค์ประกอบคุณภาพภูมิสารสนเทศตามที่ก าหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 19113 Quality principles 
โดยใช้ตัวชี้วัดคุณภาพ (quality measures) ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO19 138 Data quality measures ไดแ้ก่ 

- ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง (positional accuracy) 
- ความครบถ้วนของข้อมูล (completeness) 
- ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า (thematic accuracy) 
- ความสอดคล้องทางตรรกะ (logical consistency) 

7.1 ข้อก าหนดความถูกต้องเชิงต าแหน่ง 

ในกรณีข้อมูลจัดสร้างด้วยการดิจิไทส์จากแหล่งข้อมูลที่เป็นกระดาษ เช่น แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเดิม 
หรือต้นร่างขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แปลจากข้อมูลภาพจากดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ การ
ตรวจสอบความถูกต้องเชิงต าแหน่งของข้อมูลท าไดโ้ดยการพล็อตข้อมูลเปรียบเทียบกับภาพแผนที่ต้นฉบับ แล้วท า
การวัดค่าคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่งทางราบของข้อมูล ซ่ึงสามารถท าได้ใน 2 แนวทางคือ 
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1) สุ่มเลือกจุดที่ระบุจ าแนกได้ชัดเจน (well-defined points) ในชุดข้อมูล โดยให้มีจ านวนไม่น้อยกว่า 
20 จุด และควรมีจ านวนมากพอให้สามารถเป็นตัวแทนที่ดีของข้อมูลทั้งชุดข้อมูล โดยจุดตรวจสอบดังกล่าวควรมี
การกระจายตัวของต าแหน่งครอบคลุมพ้ืนที่ของชุดข้อมูลที่ท าการตรวจสอบ จากนั้นวัดค่าคลาดเคลื่อนทาง
ต าแหน่งของแต่ละจุดตรวจสอบ น ามาค านวณค่าความคลาดเคลื่อนรากก าลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square 
Error, RMSE) 

2) สุ่มเลือกเส้นขอบเขตพ้ืนที่รูปปิดข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินมาจ านวนหนึ่ง (ใช้แนวทางการสุ่ม
เช่นเดียวกับการเลือกจุดระบุจ าแนกได้ชัดเจน) วัดระยะคลาดเคลื่อนทางต าแหน่งสูงสุดของแต่ละเส้นเทียบกับเส้น
ต้นฉบับ นับจ านวนเส้นที่มีความคลาดเคลื่อนทางต าแหน่งสูงสุดมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ค านวณเป็นค่าร้อยละ
เทียบกับจ านวนเส้นที่สุ่มตรวจสอบ 

ข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ในชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ต้องมีความถูกต้องทางต าแหน่ง
ตามเกณฑ์มาตรฐานดังแสดงในตารางที่ 10 และตารางท่ี 11 

 
ตารางที่ 10 เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบของชุดข้อมูล FGDS การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามมาตรฐาน 

CE95 
ที ่ รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ เกณฑ์ CE95 หรือ  AccuracyH (95%) (เมตร) คลาส 1 

  1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000 1:250,000 
1 LU_L1, LU_L2 ≤ 4  ≤ 10  ≤ 25  ≤ 50 ≤ 250 

 
ตารางที่ 11 เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบของชุดข้อมูล FGDS การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามมาตรฐาน 

ASPRS 
ที ่ รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ เกณฑ์ RMSEH (เมตร) คลาส 1 

  1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000 1:250,000 
1  LU_L1, LU_L2 ≤ 2.31 ≤ 5.78 ≤ 14.44 ≤ 28.89 ≤ 144.44 

7.2 ข้อก าหนดความครบถ้วนของข้อมูล 

7.2.1 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีลักษณะเป็นการจ าแนกพ้ืนที่ทั้งหมดออกเป็นพ้ืนที่ย่อยๆ ตามความ
แตกต่างกันของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในที่นี้ รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์คือ  พ้ืนที่รูปปิดการใช้
ประโยชน์ที่ดินจึงควรต้องมีการครบถ้วนเชื่อมต่อกันครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด ไม่สามารถยอมให้มีกรณีที่
ข้อมูลพ้ืนที่รูปปิดหายไปจนเกิดเป็น “ช่องว่าง” ภายในพ้ืนที่ได้ ดังนั้นเกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูล
รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินนี้ จึงพิจารณาเฉพาะกรณีที่
ขอบเขตของข้อมูลไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ตามข้อก าหนดการจ้าง ดังตารางที่ 12 

 
ตารางท่ี 12 เกณฑ์ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที ่ รายการรูปลักษณ์ข้อมูล ขนาดพ้ืนที่ข้อมูล

ที่เกินจาก
ขอบเขตพ้ืนที่ที่
ก าหนด (ตร.ม.) 

เปอร์เซ็นต์พ้ืนที่
ข้อมูลที่เกนิจาก
ขอบเขตพ้ืนที่ที่

ก าหนด 

ขนาดพ้ืนที่ข้อมูล
ที่ขาดไปจาก

ขอบเขตพ้ืนที่ที่
ก าหนด (ตร.ม.) 

เปอร์เซ็นต์พ้ืนที่
ข้อมูลทีข่าดไป
จากขอบเขต
พ้ืนที่ที่ก าหนด 

1 LU_L1, LU_L2 ไม่ก าหนด ไม่ก าหนด N.A. ≤ 1 % 
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7.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ า 

เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ก าหนดตามระดับความส าคัญของข้อมูลลักษณะประจ านั้น ดังแสดงในตารางที่ 13 

 
ตารางท่ี 13 เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ที ่ รายการข้อมูลลักษณะประจ า จ านวนข้อมูลทีข่าดไป เปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่ขาดไป 
1 LUL1_CODE  0 0 % 
2 LUL2_CODE 0 0 % 

7.3 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า  

ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า (Attribute Data) อาศัยการพล็อตเปรียบเทียบ
กับข้อมูลต้นฉบับให้สอดคล้องกัน และท าการประเมินความถูกต้อง (Accuracy assessment) ผลการวิเคราะห์
และแปลตีความประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินจากข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลกับประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จริงในภาคพ้ืนดิน เพ่ือค านวณอัตราความผิดพลาดของการจ าแนก (Rate of misclassification) หรือ ค่าความถูก
ต้องโดยรวม (Overall accuracy) และสัมประสิทธิ์แคปปา (Kappa coefficient) พร้อมค านวณจุดตัวอย่างบน
โดยวิธีการทางสถิติบนพ้ืนฐานการแจกแจงแบบทวินาม (Binomial distribution) หรือการแจกแจงอเนกนาม 
(Multinomial distribution) เพ่ือใช้ค านวณขนาดของจ านวนตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบจ าแนกชั้น 
(Stratified random sampling) ที่มีจุดตัวอย่างตามสัดส่วนของพ้ืนที่ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

เกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าในชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละระดับการจ าแนก 
แสดงไว้ตารางที่ 14  

 
ตารางท่ี 14 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าชั้นข้อมูล FGDS การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที ่ รายการข้อมูลลักษณะประจ า Rate of misclassification Kappa Coefficient 
1 LUL1_CODE   15 %  85 % 
2 LUL2_CODE  25 %  75 % 

7.4 ข้อก าหนดความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล 

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นการน าเข้าข้อมูลจากการแปลตีความข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมหรือ
ภาพถ่ายทางอากาศด้วยสายตาผ่านหน้าจอภาพในรูปข้อมูลดิจิทัล ต้องท าการตรวจสอบโทโปโลยี (Topology) 
เช่น การทดสอบเกี่ยวกับการเกิดช่องว่าง (Gap) การซ้อนทับ (Overlap) เป็นต้น และต้องท าการตรวจสอบความ
สอดคล้องทางตรรกะของข้อมูลโดยเฉพาะค่าขอบเขตข้อมูล (Domain value) ของค่าลักษณะประจ า (Attribute 
Data) ให้สอดคล้องกับข้อมูลต้นฉบับโดยอาศัยการสืบค้นผ่านโดยโปรแกรมส าเร็จ 

7.4.1 ข้อก าหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล 

เกณฑ์ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ก าหนดไว้ดังตารางที่ 15 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 15 เกณฑ์ความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที ่ รายการความสอดคล้องเชิงแนวคิด เกณฑ์จ านวนข้อผิดพลาดที่ยอมให้ตรวจพบ 

1 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับเดียวกันและมีขอบเขตอยู่ติดกัน ต้อง
ต่อกันสนิทพอดีไม่เหลื่อมซ้อนกันหรือมีช่องว่าง (Number of invalid 
overlaps of surfaces) 

0 % 

2 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเดียวกัน
และมีขอบเขตอยู่ติดกันต้องรวมเป็นรูปปิดหนึ่งเดียว 

≤ 5 % 

7.4.2 ข้อก าหนดความสอดคล้องกับค่าโดเมนของข้อมูล 

เกณฑ์ความสอดคล้องกับค่าโดเมน ของข้อมูลในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ก าหนดไว้ดังตารางที่ 16 
 

ตารางท่ี 16 เกณฑ์ความสอดคล้องกับค่าโดเมน ของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที ่ รายการข้อมูลลักษณะประจ า value domain non-conformance rate 

1 LUL1_CODE 0 % 
2 LUL2_CODE 0 % 

7.4.3 ข้อก าหนดความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูล 

เกณฑ์ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ก าหนดไว้ดังตารางที่ 17 

 
ตารางท่ี 17 เกณฑ์ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ที ่ รายการความสอดคล้องทางโทโปโลยี เกณฑ์จ านวนข้อผิดพลาดที่ยอมให้ตรวจพบ 
1 Rate of faulty point-curve connections 0 % 
2 Number of missing connection due to undershoots 0 % 
3 Number of missing connection due to overshoots 0 % 
4 Number of invalid slivers 0 % 
5 Number of invalid self-intersect errors (Loops) 0 % 
6 Number of invalid self overlap errors (Kickbacks) 0 % 

7.5 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลเชิงเวลา 

ไม่มีข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลเชิงเวลา 
 
 

8. การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product delivery) 
 
ข้อก าหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์ชุดข้อมูล FGDS มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการก าหนด

รูปแบบวิธีการในการที่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับจ้าง จะท าการส่งมอบผลิตภัณฑ์ชุดข้อมูล FGDS 
ให้กับหน่วยงานผู้มอบหมาย หรือผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้จะไม่รวมถึงรูปแบบวิธีการเผยแพร่ชุดข้อมูล FGDS ไปสู่ผู้ใช้งาน
เนื่องจากจะมีความหลากหลายอย่างมาก 
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ข้อก าหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลนี้จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) รูปแบบ (format) ของข้อมูล 
และ (2) สื่อบันทึกข้อมูล 

8.1 รูปแบบของข้อมูล (Data format) 

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรฐานฉบับนี้ ในส่วนข้อมูลรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจ ารายการต่างๆ ก าหนดให้ส่งมอบเป็นข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบข้อมูล GIS แบบ
เวกเตอร์ (Vector File) โดยให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลหนึ่งในรายการต่อไปนี้ 

 
- กรณีจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อมูล (File Based) ได้แก่ 

1. ARC/INFO Coverage คือ รูปแบบข้อมูลที่ใช้บันทึกข้อมูลดิจิทัลแบบเวคเตอร์ซึ่งพัฒนาขึ้นส าหรับ
โปรแกรม ARC/INFO และใช้ในซอฟต์แวร์ ARC/INFO, ArcView, ArcGIS และอ่านได้โดยซอฟต์แวร์ 
GIS อ่ืน ๆ หลายซอฟต์แวร  

2. Shapefile คือรูปแบบไฟล์ข้อมูล GIS ที่พัฒนาและเริ่มใช้กับโปรแกรม ArcView โดยมีการเปิดเผย
รายละเอียดโครงสร้างของไฟล์ เพ่ือให้เป็นรูปแบบเปิดส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIS กันระหว่าง
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และเป็นรูปแบบที่สามารถเปิดอ่านได้โดยซอฟต์แวร์ GIS ส่วนใหญ่  

3. DWG  คือรูปแบบไฟล์ไบนารีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลแบบ (drawing) 2 และ 3 มิติ พร้อมทั้ง 
metadata เป็นรูปแบบไฟล์ที่ใช้งานโดยโปรแกรมช่วยการเขียนแบบ (CAD) หลายโปรแกรมเช่น 
AutoCAD, IntelliCAD และ Caddie  

4. MapInfo Map File คือรูปแบบไฟล์ที่ถูกพัฒนาและใช้งานโดยโปรแกรม MapInfo  
5. DGN คือรูปแบบไฟล์ประเภท CAD ซึ่งพัฒนาและใช้ได้กับโปรแกรม MicroStation  และโปรแกรม 

Interactive Graphics Design System (IGDS) ของ Intergraph  
6. Geodatabase คือรูปแบบไฟล์ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการบันทึกและจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ พัฒนาและ

ใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ ArcGIS และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายชนิด ได้แก่ ข้อมูลรูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์ คลาสของรูปลักษณ์ คลาสของความสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงโครงข่าย ข้อมูลโทโปโลยี 
ข้อมูลตาราง ข้อมูลราสเตอร์ ข้อมูลแคตตาล็อก รวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

7. GML หรือ Geography Markup Language คือรูปแบบเฉพาะรูปแบบหนึ่งของไฟล์ประเภท XML 
ซึ่งก าหนดนิยามโดยองค์กร  Open Geospatial Consortium (OGC) เพ่ือใช้จัดเก็บข้อมูลรูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์ GML ท าหน้าที่เป็นภาษา modeling ส าหรับระบบภูมิศาสตร์ รวมทั้งท าหน้าที่เป็น
รูปแบบกลางส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภูมิศาสตร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถบันทึกได้
ทั้งข้อมูลรูปลักษณ์แบบเวคเตอร์ คอเวอเรจ และข้อมูลเซ็นเซอร์ด้วย 

 
- กรณีจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data Base) ได้แก่ 

8. Postgres เป็นรูปแบบฐานข้อมูลในซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล PosegreSQL ซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์ฟรีและเปิดรหัส (free and open source software) และมี PostGIS เป็น Add-on ที่ท า
ให้สามารถรองรับข้อมูล GIS ได ้

9. Oracle Database เป็นรูปแบบฐานข้อมูลในซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle และมี 
Oracle Spatial and Graph เป็น option ที่ท าให้สามารถรองรับข้อมูล GIS ได ้

10. Geodatabase เป็นรูปแบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นส าหรับจัดเก็บข้อมูล GIS โดยตรง ใช้กับซอฟต์แวร์ 
ArcGIS และซอฟต์แวร์ GIS อ่ืน ๆ หลายซอฟต์แวร์ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium
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การตั้งชื่อไฟล์เป็นไปตามที่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบก าหนด โดยต้องแนบไฟล์เอกสารที่มีการอธิบาย

อย่างชัดเจนว่าข้อมูลที่ส่งมอบมีลักษณะเฉพาะอย่างไร โดยอย่างน้อยต้องระบุ ดังนี้ 
1. ชนิดของข้อมูล 
2. มาตราส่วนที่ผลิตข้อมูล 
3. ผู้ผลิตหรือผู้ส่งมอบ 
4. ปีที่ผลิต 
 
เอกสารที่ใช้ในการอธิบายไฟล์ดังกล่าวข้างต้น ควรเป็นแฟ้มข้อมูลดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล PDF 

file หรือแฟ้มข้อมูล Text file ที่ต้องส่งมอบไปพร้อมกับตัวชุดข้อมูล FGDS 

8.2 สื่อบันทึกข้อมูล 

สื่อบันทึกข้อมูลเพ่ือส่งมอบเป็นไปตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนด ที่นิยมโดยทั่วไป เช่น CD Rom, 
DVD Rom, Hard Disk เป็นต้น การเลือกว่าจะใช้สื่อบันทึกข้อมูลชนิดใด มีข้อควรพิจารณาอย่างน้อย ดังนี้ 

1. ขนาดข้อมูล ถ้าข้อมูลมีขนาดไฟล์ใหญ่มาก อาจจ าเป็นต้องใช้การแบ่งไฟล์หรือบีบอัดไฟล์ และต้องใช้
สื่อบันทึกข้อมูลหลายหน่วย ดังนั้น จึงควรพิจารณาใช้สื่อบันทึกข้อมูลที่เหมาะสมกับขนาดของไฟล์ ใช้จ านวนสื่อ
บันทึกข้อมูลให้น้อยที่สุด และพยายามหลีกเลี่ยงการแบ่งไฟล์หรือบีบอัดไฟล์ 

2. ความคงทน ในกรณีที่หน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน้าที่น าข้อมูลไปรวมฐานข้อมูลเอง อย่างน้อยควรมั่นใจ
ว่าสื่อบันทึกข้อมูลที่ได้รับการส่งมอบมา สามารถคงทนอยู่ได้จนกว่าจะน าข้อมูลไปรวมในฐานข้อมูลกลางเป็นที่
เรียบร้อย 

3. การเรียกดู/การค้นคืน หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องแน่ใจว่าจะสามารถเรียกดู/ค้นคืนข้อมูล ที่บันทึกใน
สื่อบันทึกข้อมูลที่รับมอบได้ กล่าวคือ มีอุปกรณ์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มั่นใจว่าจะใช้กับสื่อบันทึกข้อมูลได้ 

4. สื่อบันทึกข้อมูลที่ส่งมอบ จะต้องมีข้อความบ่งชี้คุณลักษณะส าคัญข้อมูลภายใน แสดงติดไว้บนสื่อ โดย
ข้อความดังกล่าว อย่างน้อยต้องระบุถึง ชื่อข้อมูล หน่วยที่ของสื่อ (เช่น แผ่นที่ 3/11 เป็นต้น) และวันที่ส่งมอบ  

 
 
9. ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมูล (Metadata) 

 
ค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ISO19115 โดยต้องมีรายการค าอธิบายข้อมูลครบตามรายการค าอธิบายข้อมูลหลัก (Core metadata) ที่ก าหนด
ในมาตรฐาน ISO19115 ตามรายการที่ 1-25 ในตารางที่ 18 นอกจากนั้นจะต้องมีรายการค าอธิบายข้อมูลที่
อธิบายเนื้อหาของชุดข้อมูล (Data content) และคุณภาพของชุดข้อมูล (Data quality) ของชั้นข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ดังแสดงในตารางที่ 19 และ 20 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 18 รายการค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ของชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

1 Dataset title  ช่ือชุดข้อมูล Mandatory Free Text 
2 Dataset reference date วันท่ีอ้างอิงของชุดข้อมูล Mandatory Date 
3 Dataset responsible party ผู้รับผิดชอบชุดข้อมูล Optional CI_ResponsibleParty 
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ตารางท่ี 18 รายการค าอธิบายข้อมูล (Metadata) ของชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

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

พื้นที่ครอบคลุมของข้อมูล (โดย
ค่าพิกัดมุมล่างซ้าย และค่าพิกัด
มุมบนขวาของพื้นที่ครอบคลุม) 

Conditional EX_GeographicExtent 

5 Dataset language ภาษาของชุดข้อมูล Mandatory Char (ISO 639-2) 
6 Dataset character set รหัสอักษรของชุดข้อมูล Conditional MD_CharacterSetCode 
7 Dataset topic category ประเภทหัวข้อของชุดข้อมูล Mandatory MD_TopicCategoryCode 
8 Scale of the dataset มาตราส่วนชุดข้อมลู Optional MD_Resolution 
9 Abstract describing the 

dataset 
บทคัดย่อซึ่งอธิบายชุดข้อมูล Mandatory Char (Free text) 

10 Dataset format name ช่ือรูปแบบของชุดข้อมูล Optional Char (Free text) 
11 Dataset format version เวอร์ช่ันของรูปแบบของชุดข้อมูล Optional Char (Free text) 
12 Additional extent information 

(vertical and temporal) 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับขอบเขต
ของข้อมูล (ทางดิ่ง ทางเวลา) 

Optional EX_TemporalExtent และ/
หรือ EX_VerticalExtent 

13 Spatial representation type ชนิดการบันทึกข้อมูลเชิงพื้นที ่ Optional MD_SpatialRepresen-
tationTypeCode 

14 Reference system ระบบอ้างอิง (ระบบพิกัดอ้างอิง) Optional MD_ReferenceSystem 
15 Lineage statement ข้อความบอกความเป็นมาและ

กระบวนการจดัท าข้อมูล 
Optional Char (Free text) 

16 On-line resource URL ที่เช่ือมโยงไปสู่ข้อมูล Optional Char (Free text) 
17 Metadata file identifier รหัสหมายเลข metadata Optional Char (Free text) 
18 Metadata standard name ช่ือมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 
19 Metadata standard version เวอร์ช่ันมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 
20 Metadata language ภาษาข้อมูลใน metadata Conditional Char (ISO 639-2) 
21 Metadata character set รหัสตัวอักษรของข้อมูลใน 

metadata 
Conditional MD_CharacterSetCode 

22 Metadata point of contact การติดต่อเกี่ยวกับ metadata Mandatory CI_ResponsibleParty 
23 Metadata date stamp วันท่ีของ metadata Mandatory Date 
24 Data content [0..*] เนื้อหาข้อมูล Mandatory MD_Content Information (ดู

รายละเอียดด้านล่าง) 
25 Data quality [0..*] คุณภาพข้อมลู (สามารถรายงาน

ได้หลายค่าส าหรับ scope และ 
quality element ที่แตกต่าง
กัน) 

Mandatory DQ_DataQuality (ดู
รายละเอียดด้านล่าง) 
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ตารางท่ี 19 รายการค าอธิบายข้อมูล ส าหรับอธิบายเนื้อหาข้อมูล (MD_ContentInformation) ของชั้นข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล 
1 MD_FeatureCatalogue 

Description 
ข้อมูลอธิบายสารบัญแฟม้ของ
รูปลักษณ์ (กรณีข้อมลูแบบ
เวคเตอร์) 

Conditional รายการที่ 1.1 ถึง 1.5 

1.1 complianceCode [0..1]  รหัสที่บอกถึงการได้ตาม 
ISO19110 ของสารบัญแฟ้มฯ 

Optional Boolean 

1.2 language [0..*] ภาษาที่ใช้ในสารบัญแฟ้มฯ Optional CharacterString 
1.3 includeWithDataset รหัสที่บอกว่าสารบญัแฟ้มฯ ได้

ถูกใส่รวมไว้ในชุดข้อมลู 
Mandatory Boolean 

1.4 featureTypes [0..*] รายการรูปลักษณ์ข้อมลูใน
สารบญัแฟ้มฯ ที่ปรากฎในชุด
ข้อมูล 

Optional GenericName 

1.5 featureCatalogueCitation 
[1..*] 

ข้อมูลอ้างอิงของสารบัญแฟ้มฯ 
ภายนอก 

Mandatory CI_Citation 

 
ตารางที่ 20 รายการค าอธิบายข้อมูล ส าหรับอธิบายคุณภาพข้อมูล (DQ_DataQuality) ของชั้นข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 
 รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล 

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

(รายงานไดห้ลายองค์ประกอบฯ) 
Mandatory รายการที่ 2.1 – 2.7 

2.1 nameOfMeasure [0..*] ช่ือตัวช้ีวัดคุณภาพข้อมลู Optional Char (Free text) 
2.2 measuredIdentification [0..1] ข้อมูลบ่งช้ีตัวช้ีวัดฯ Optional MD_Identifier 
2.3 measureDescription [0..1] ค าอธิบายตัวชี้วัดฯ Optional Char (Free text) 
2.4 evaluationMethodType [0..1] ชนิดของวิธีการประเมินคณุภาพ

ข้อมูล 
Optional DQ_Evaluation 

MethodTypeCode 
2.5 evaluationProcedure [0..1] กระบวนการประเมินคณุภาพฯ Optional CI_Citation 
2.6 dateTime [0..*] วันท่ีของคุณภาพข้อมูล Optional DateTime 
2.7 result [1..2] ผลการประเมินคณุภาพข้อมลู Mandatory DQ_Result 

 
ทั้งนี้ Metadata ส าหรับชุดข้อมูล FGDS ให้จัดท าในรูปแบบและวิธีการเข้ารหัสข้อมูล ตามมาตรฐาน 

ISO19139 
10. การส ารวจน าเข้าข้อมูล (Data capture) 

 
แนวทางในการส ารวจน าเข้าข้อมูลของชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งในระดับที่ 1 

และระดับที่ 2 ควรพิจารณาด าเนินการส าหรับแต่ละมาตราส่วน ดังต่อไปนี้ 
กรณีมาตราส่วน 1:50,000 และ 1: 25,000 ข้อมูลน าเข้า (Input data) ส าหรับใช้ในการจ าแนกประเภท

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับที่ 1 และ 2 ควรเป็นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่มีความละเอียดปานกลาง 
(Medium resolution) ที่มีความละเอียดเชิงพ้ืนที่ (Spatial resolution) ดีกว่าหรือเท่ากับ 15 x 15 เมตร หรือ
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ภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วนขนาดกลาง ในขณะเดียวกัน การวิเคราะห์และแปลตีความควรใช้การแปลตีความ
ด้วยสายตาผ่านหน้าจอภาพในรูปข้อมูลดิจิทัล พร้อมน าข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบความถูกต้องทางภาคพ้ืนดิน พร้อม
จัดท ารายงานการประเมินความถูกต้อง (Accuracy assessment report) 

กรณีมาตราส่วน 1:10,000 และ 1: 4,000  ข้อมูลน าเข้า (Input Data) ส าหรับใช้ในการจ าแนกประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ระดับที่ 1 และ 2 ควรเป็นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่มีความละเอียดสูง (High 
resolution) ที่มีความละเอียดเชิงพ้ืนที่ (Spatial resolution) ดีกว่าหรือเท่ากับ 5 x 5 เมตร หรือภาพถ่ายทาง
อากาศ มาตราส่วนขนาดใหญ่ ในขณะเดียวกัน การวิเคราะห์และแปลตีความควรใช้การแปลตีความด้วยสายตา
ผ่านหน้าจอภาพในรูปข้อมูลดิจิทัล พร้อมน าข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบความถูกต้องทางภาคพ้ืนดิน พร้อมจัดท า
รายงานการประเมินความถูกต้อง  

 
 

11. การบ ารุงรักษาข้อมูล (Data maintenance) 
 
ในการบ ารุงรักษาข้อมูลให้ถูกต้องทันสมัยชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรพิจารณา

ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นปัจจุบันในทุกรอบ 3-5 ปี 
 
 

12. ข้อก าหนดการน าเสนอข้อมูล (Data portrayal) 
 
ไม่มีข้อก าหนดในการน าเสนอข้อมูล ส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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1. บทน า (Introduction) 
 
มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า ฉบับนี้ เป็นหนึ่งในชุดมาตรฐาน

ข้อก าหนดชุดข้อมูล FGDS ของประเทศไทย ซึ่งได้ถูกจัดท าขึ้นภายใต้โครงการจัดท าข้อก าหนดของมาตรฐาน
โครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data Set: 
FGDS) ตามมาตราส่วนหลักของประเทศ ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) โดยมีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาด าเนินงาน 

ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ านี้ ได้ถูกประกาศโดยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ให้เป็นหนึ่งใน 
13 ชั้นข้อมูลของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศ โดยในครั้งนั้นก าหนดชื่อชั้นข้อมูลเป็น ชั้นข้อมูลทาง
น้ า/แหล่งน้ า แต่จากการพิจารณานิยามและความหมายแล้วคณะที่ปรึกษาเสนอเปลี่ยนชื่อเรียกชั้นข้อมูลนี้เหลือ
เพียง ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า โดยจะใช้เป็นชื่อชั้นข้อมูลนี้ตลอดทั้งเอกสารมาตรฐานฯ ฉบับนี้ 

โครงสร้างเนื้อหาของมาตรฐานฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อก าหนดลักษณะเฉพาะ (characteristics) ด้านต่าง 
ๆ ของข้อมูลแหล่งน้ า ในฐานะชั้นข้อมูลหนึ่งในชุดข้อมูล FGDS โดยใช้โครงสร้างเนื้อหาตามกรอบหลักการของ
เอกสารข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ก าหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศ  ISO19131 Geographic 
information – Data product specifications 
 
 
2. ภาพรวม (Overview) ของมาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 

2.1 ข้อสนเทศเกี่ยวกับข้อก าหนดชั้นข้อมูล FGDS นี้ 

ชื่อข้อก าหนด : ข้อก าหนดของมาตรฐานข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 
วันที่จัดท าและเผยแพร่ข้อก าหนดนี้ : วันที่ ............... (วันที่รายงานฉบับสมบูรณ์และร่างมาตรฐานได้รับการตรวจ
รับจาก สทอภ. / วันที่มีการน าไปประกาศใช้เป็นมาตรฐานฯ) 
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อก าหนดฉบับนี้ : คณะที่ปรึกษาฯ คณะท างานกลุ่มย่อยประสานงานการจัดท า
มาตรฐานฯ และ กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ สทอภ. 
หัวข้อของช้ันข้อมูลภูมิศาสตร์ในมาตรฐานนี้ :  Inland Water (ตามมาตรฐาน ISO19115) 

2.2 ค านิยามศัพท์  

ได้มีการก าหนดนิยามศัพทท์ี่ส าคัญ ส าหรับมาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า ไว้ดังตารางที่ 1 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ค านิยามศัพท์ข้อมูลแหล่งน้ า 

ที ่ ค าศัพท ์ นิยามศัพท์ 
1 แหล่งน้ า บริเวณท่ีมีการสะสมของน้ าบนพื้นผิวโลก แบ่งได้เป็นสองประเภทตามการก าเนิดคือ 

แหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น แม่น้ า หนอง บึง และน้ าบาดาล เป็นต้น และแหล่งน้ าที่
มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อ่างเก็บน้ า บ่อน้ าในไร่นา บ่อน้ าบาดาล และคลองชลประทาน 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งได้ตามการเคลื่อนที่ของน้ า เช่น แม่น้ า และคลอง 
กล่าวถึงแหล่งน้ ามีการไหลจากท่ีหนึ่งไปอีกท่ีหนึ่ง ในขณะที่ ทะเลสาบ น้ าจะไม่มี
การไหลไปแหล่งอื่น แหล่งน้ าที่มีการสัญจรจะถูกเรียกว่าเส้นทางน้ า 
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ตารางท่ี 1 ค านิยามศัพท์ข้อมูลแหล่งน้ า 
ที ่ ค าศัพท ์ นิยามศัพท์ 

2 แหล่งน้ าผิวดิน หมายถึง แม่น้ า ล าคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ า และแหล่งน้ าสาธารณะ
อ่ืนๆ ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน ซึ่งหมายความรวมถึงแหล่งสาธารณะที่อยู่ภายในผืน
แผ่นดินบนเกาะด้วย แต่ไม่รวมถึงน้ าบาดาล และในกรณีท่ีแหล่งน้ านั้นอยู่ติดกับ
ทะเลให้หมายความถึงแหล่งน้ าที่อยู่ภายในปากแม่น้ าหรือปากทะเลสาบ ปากแม่น้ า
และปากทะเลสาบให้ถือแนวเขตตามที่กรมเจ้าท่าก าหนด (ประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
น้ าในแหล่งผิวดิน) 

3 พ้ืนที่น้ า
บาดาล 

ส่วนของน้ าใต้ผิวดินที่อยู่ในเขตอ่ิมน้ า รวมถึงธารน้ าใต้ดิน โดยทั่วไป หมายถึง น้ าใต้
ผิวดินทั้งหมด ยกเว้นน้ าภายในโลก ซึ่งเป็นน้ าอยู่ใต้ระดับเขตอ่ิมน้ า (พจนานุกรม
ศัพท์ธรณีวิทยา, 2530) 

4 น้ าบาดาล น้ าใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรายหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดินเกินความลึกที่
รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่จะก าหนดความลึกน้อยกว่า
สิบเมตรมิได้ (พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ.2520) 

5 บ่อน้ าบาดาล บ่อน้ าท่ีเกิดจากการเจาะน้ าบาดาล (พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ.2520) 

2.3 อักษรย่อ 

ค าย่อที่ส าคัญ ส าหรับมาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า อธิบายความหมายไว้ในตารางที่ 2 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 2 ความหมายของอักษรย่อในมาตรฐานชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 
ที่ อักษรย่อ ความหมาย 

1 FGDS Fundamental Geographic Data Set (ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ
พ้ืนฐาน) 

2.4 บทคัดย่อของเอกสารข้อก าหนดฯ 

เอกสารข้อก าหนดมาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน ชั้นข้อมูลแหล่งน้ าฉบับนี้เป็นหนึ่งในชุดมาตรฐาน
ข้อก าหนดข้อมูล FGDS ของประเทศ มีเนื้อหาประกอบด้วยข้อก าหนดลักษณะเฉพาะด้านต่าง ๆ ของข้อมูลภูมิ
สารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งน้ าในฐานะข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศ  โดยใช้โครงสร้างเนื้อหาตามกรอบ
หลักการของเอกสารข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ก าหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศ  ISO19131 
ประกอบด้วยหัวข้อหลัก ๆ ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้อมูล, เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล, ระบบ
พิกัดอ้างอิง ข้อก าหนดด้านคุณภาพข้อมูล, แนวทางการส ารวจจัดท าข้อมูล และข้อก าหนดการจัดท าค าอธิบาย
ข้อมูล 

 ข้อมูลในชั้นข้อมูลแหล่งน้ านี้ ประกอบด้วยรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 3 กลุ่มคือ (1) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
ได้แก่ แม่น้ า หนอง บึง และทะเลสาบ (2) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน ได้แก่ อ่างเก็บน้ า บ่อน้ าในไร่นา บ่อน้ าบาดาล 
และคลองชลประทาน  และ (3) สิ่งก่อสร้างในล าน้ า ได้แก่ ประตูน้ า เขื่อน เป็นต้น ทั้งนี้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ก าหนดให้
จัดเก็บในระบบพิกัดทางยีออเดซี หรือระบบพิกัด UTM โดยสามารถเลือกพ้ืนหลักฐานอ้างอิงเป็น WGS 84 หรือ 
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Indian 1975 นอกจากนั้น มาตรฐานนี้ยังก าหนดเกณฑ์คุณภาพของข้อมูล ทั้งเกณฑ์ความถูกต้องทางต าแหน่ง 
เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูล เกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า และเกณฑ์ความสอดคล้องทาง
ตรรกะของขอ้มูล 

  
 

3. ขอบเขตของข้อก าหนด (Specification scopes) 
 
มาตรฐานข้อก าหนดลักษณะเฉพาะของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า ฉบับนี้ จะอธิบายลักษณะ

เฉพาะที่ส าคัญของข้อมูลแหล่งน้ า ในฐานะชั้นข้อมูล FGDS ของประเทศ โดยเฉพาะรายละเอียดรายการและนิยาม
ที่ชัดเจนของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (geographic features) พร้อมทั้งรายการข้อมูลลักษณะประจ า 
(attribute) ในชั้นข้อมูลนี้ รวมทั้งเกณฑ์คุณภาพในด้านต่าง ๆ ของข้อมูล ในขณะที่ข้อก าหนดวิธีการในการส ารวจ
จัดท าข้อมูลนั้น จะมีระบุหรืออธิบายไว้ในลักษณะของแนวทางหรือข้อแนะน าส าหรับวิธีการหลัก ๆ เท่านั้น  

มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ านี้ อธิบายข้อก าหนดส าหรับข้อมูลแหล่งน้ าที่เป็น
ข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบแผนที่ลายเส้น (Vector) แบบดิจิทัลเท่านั้น 
 
 
4. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product identification) 

 
ส่วนนี้เป็นข้อสนเทศพ้ืนฐานที่ระบุจ าแนกข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ านี้ ซึ่งประกอบด้วยรายการ

ลักษณะเฉพาะพ้ืนฐานของชั้นข้อมูลแหล่งน้ า ดังตารางที่ 3 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 
ชื่อ (Title) ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 
บทคัดย่อ (Abstract)  ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า ประกอบด้วย (1) แหล่งน้ าธรรมชาติ 

ได้แก่ แม่น้ า หนอง บึง และทะเลสาบ (2) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน ได้แก่ 
อ่างเก็บน้ า บ่อน้ าในไร่นา บ่อน้ าบาดาล และคลองชลประทาน  และ (3) 
สิ่งก่อสร้างในล าน้ า ได้แก่ ประตูน้ า  เขื่อน เป็นต้น 

กลุ่มประเภทของข้อมูล  
(Topic Category)  

 Inland water 

ค าอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ 
(Geographic Description)  

ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า นี้ ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทยทั้งหมด  

ชื่ออ่ืน (alternate title)  ข้อมูลเส้นทางน้ า/แหล่งน้ า 
วัตถุประสงค์ (purpose)  ชุดข้อมูล FGDS เป็นชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ส าคัญของ โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (NSDI) ข้อมูล FGDS 
จะถูกเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงในการส ารวจจัดสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 
ชนิดของการน าเสนอเชิงพื้นที่  
(Spatial Representation 
Type)  

รูปแบบการน าเสนอเป็นเชิงเส้น ได้แก่ จุด เส้น และพ้ืนที่ 

ความละเอียดเชิงพื้นที่  
(Spatial Resolution)  

มาตราส่วนแผนที่ 1: 4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000 (กรณีข้อมูล
รูปแบบ Vector)  

 
 

5. เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล (Data content and structure)  
 
มาตรฐานในส่วนนี้เป็นการก าหนดรายการเนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูลในชั้นข้อมูลแหล่งน้ า  

5.1 ความหมายในภาพรวม 

ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า ประกอบด้วยข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์พ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ า ซึ่ง
รวมถึงเส้นทางน้ า และปรากฎการณ์ทางภูมิศาสตร์อ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ าด้วย ทั้งนี้สามารถ
จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ (1) แหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ า หนอง บึง ทะเลสาบ รวมถึงบ่อน้ าพุร้อน  
(2) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ คลองขุด คลองชลประทาน อ่างเก็บน้ า บ่อน้ า บ่อบาดาล รวมถึงพ้ืนที่รับน้ า
ท่วม  และ (3) สิ่งก่อสร้างในล าน้ า ได้แก่ ประตูน้ า  เขื่อน และ สถานีตรวจวัดในล าน้ า 

นอกจากข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ที่ใช้แทนปรากฎการณ์ทางกายภาพต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ยังได้
ก าหนดรูปลักษณ์พิเศษที่เป็นเส้นสมมติส าหรับแทนโครงข่ายการไหลของน้ าในกรณีที่ส่วนของแหล่งน้ านั้นมีขนาด
ใหญ่ในเกณฑ์ที่จะถูกจัดเก็บเป็นรูปปิด (polygon) ทั้งนี้ก็เพ่ือให้มีข้อมูลเส้นทางน้ าที่เชื่อมต่อกันเป็นโครงข่าย ซึ่ง
จะท าให้ข้อมูลสามารถรองรับการวิเคราะห์เชิงโครงข่าย (network analysis) ได้นั่นเอง 

5.2 รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (Geographic feature)  

รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (Geographic Feature) ในชั้นข้อมูลแหล่งน้ า สามารถจ าแนกออกเป็น 
3 กลุ่ม ดังนี้ 

(1) แหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ 
- เส้นทางน้ าธรรมชาติ (NAT_STREAM) เช่น แม่น้ า เส้นทางน้ า  
- พ้ืนที่แหล่งน้ าธรรมชาติ (NAT_WTR_BODY) เช่น หนอง บึง ทะเลสาบน้ าจืด ทะเสสาบน้ าเค็ม 
- บ่อน้ าพุร้อน (HOTSPRING) 

(2) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ 
- เส้นทางน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น (MM_CANAL) ได้แก่ คลองและทางน้ าประเภทอ่ืน ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น

เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่นคลองชลประทาน คลองส่งน้ า คลองระบายน้ า หรือคลองเพ่ือการ
คมนาคม 

- พ้ืนที่แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น (MM_WTR_BODY) ได้แก่ อ่างเก็บน้ า  สระ/บึงน้ าเพ่ือการ
นันทนาการ บ่อบ าบัดน้ าเสีย สระว่ายน้ า บ่อน้ าในไร่นา และอ่ืน ๆ 

- พ้ืนที่รับน้ าท่วม (INUNDATION) 
- บ่อบาดาล (WELL) 
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- เส้นสมมุติของแหล่งน้ า (ARTIFICIALPATH) 
(3) สิ่งก่อสร้างในล าน้ า 

- ประตูน้ า (WATERGATE) 
- เขื่อน ฝาย (DAM) 
- สถานีตรวจวัดในล าน้ า (HYD_STATION) 

 
ทั้งนี้ รายละเอียดความหมาย และนิยามของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลแหล่งน้ า แสดงในตาราง

ที่ 4 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4  รายละเอียดนิยามของรูปลักษณ์ทางภมูิศาสตร์ในชุดข้อมูล FGDS ช้ันข้อมูลแหล่งน้ า 

   ประเภทรูปลักษณ ์(Feature 
Type) <จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  

รหัส
ข้อมูล 

รายการข้อมูล   นิยาม (Definition) 

1:
4,0

00
 

1:
10

,00
0 

1:
25

,00
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1:
50

,00
0 

1:
25

0,0
00

  เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมลู  นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้น
หรือแนวขอบเขตพ้ืนที ่

07101 เส้นทางน้ าธรรมชาต ิ
(NAT_STREAM) 

เส้นทางการไหลตามธรรมชาติของน้ าผิวดิน
ลงสู่แหล่งน้ า ทั้งเส้นทางที่มีน้ าตลอดปี และ
เส้นทางทีม่ีน้ าไม่ตลอดปี  
 

เส้น/ 
พื้นที ่

เส้น/ 
พื้นที ่

เส้น/ 
พื้นที ่

เส้น/ 
พื้นที ่

เส้น/ 
พื้นที ่

จัดเก็บข้อมลูเมื่อเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ต่อไปนี ้
- เส้นทางน้ ามีความยาวมากกว่า 30 มม. 
ส าหรับข้อมลู FGDS มาตราส่วน 
1:25,000 หรือใหญ่กว่า 
- เส้นทางน้ ามีความยาวมากกว่า 15 มม. 
ส าหรับข้อมลู FGDS มาตราส่วนเล็กกว่า 
1:25,000  
- เส้นทางน้ ามีลักษณะเช่ือมต่อกับแหล่ง
น้ าอ่ืน ได้แก่ ทะเลสาบ หนอง บึง 
- เส้นทางน้ ามีน้ าตลอดปี และอยูใ่นพื้นที่
แห้งแล้ง 
เงื่อนไขการจัดเก็บเป็นข้อมลูเส้น หรือ
พื้นที่รูปปิด 
- จัดเก็บข้อมูลเส้นกลางล าน้ า เปน็ข้อมูล
แบบเส้น เมื่อเส้นทางน้ ามีความกว้างน้อย
กว่า 0.5 มม.  
- จัดเก็บเป็นข้อมลูแบบพ้ืนท่ีรูปปดิที่
ประกอบขึ้นจากเส้นขอบของล าน้ า เมื่อ
เส้นทางน้ ามีความกว้างมากกว่า 0.5 มม. 
- กรณีทีเ่ส้นทางน้ ามคีวามซับซ้อนหรือ 

- แนวเส้นขอบของเส้นทางน้ าท่ีมีน้ า
ตลอดป ีให้ใช้แนวขอบน้ า ณ ระดบัน้ า
ในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของปี  
- แนวเส้นขอบของเส้นทางน้ าท่ีมีน้ าไม่
ตลอดปี ให้ใช้แนวขอบน้ า ณ ระดบัน้ า
สูงสุดของป ี
- เส้นปิดพื้นที่รูปปดิเส้นทางน้ า ณ จุดที่
เส้นทางน้ าไหลลงสู่ทะเลหรือมหาสมุทร 
ใช้แนวเส้นเช่ือมต่อเส้นชายฝั่ง 
หรือในกรณีทีไ่มส่ามารถระบเุส้นแบ่งได้
อย่างชัดเจนให้ก าหนดเส้นขอบของล า
น้ าออกไปในทะเลหรืออ่าวอีกเป็นระยะ
เท่ากับระยะจริง 1 ไมล์ทะเล 
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ตารางที่ 4  รายละเอียดนิยามของรูปลักษณ์ทางภมูิศาสตร์ในชุดข้อมูล FGDS ช้ันข้อมูลแหล่งน้ า 

   ประเภทรูปลักษณ ์(Feature 
Type) <จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  

รหัส
ข้อมูล 

รายการข้อมูล   นิยาม (Definition) 

1:
4,0

00
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  เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมลู  นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้น
หรือแนวขอบเขตพ้ืนที ่

ยากต่อการจ าแนก ให้พิจารณาการอยู่
ใกล้กันของวัตถุเพื่อก าหนดข้อมูลเป็นเส้น
หรือพ้ืนท่ี 

07400 เส้นสมมุติของแหล่ง
น้ า 
(ARTIFICIALPATH) 

เส้นสมมุตเิพื่อเป็นตัวแทนข้อมลูแหล่งน้ าท่ี
เป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางน้ า เช่น หนอง บึง 
ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ า ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ 
หรือ เส้นชายฝั่ง เพื่อใช้ในแบบจ าลองทาง
แหล่งน้ า 

เส้น เส้น เส้น เส้น เส้น จัดเก็บกรณีแหล่งน้ าท่ีเป็นส่วนหน่ึงใน
โครงข่ายเส้นทางน้ า และยังมิไดม้กีาร
จัดเก็บเส้นทางไหลของน้ าของแหล่งน้ า
ดังกล่าวอยู่ใน เส้นทางน้ าธรรมชาติ 
(NAT_STREAM) และเส้นทางน้ าที่มนุษย์
สร้างขึ้น (MM_STREAM) 

- เส้นสมมุตสิ าหรับ เส้นทางน้ า หนอง 
บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ า ที่สามารถ
ระบุการเชื่อมต่อตั้งแต่จดุเข้าและจุด
ออกของแหล่งน้ า 
- เส้นสมมุตสิ าหรับชายฝั่งทะเลของ
ประเทศท้ังหมด 

07201 พื้นที่แหล่งน้ าตาม
ธรรมชาต ิ
(NAT_WTR_BODY)  

พื้นที่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ ทั้งทีม่ีน้ าตลอด
ปี และแบบมีน้ าไมต่ลอดป ี
ที่มีลักษณะเป็นพ้ืนท่ีและอยู่ในแผน่ดิน 
ได้แก่หนอง บึง ทะเลสาบน้ าจืด ทะเลสาบ
น้ าเค็ม 
 

จุด/
พื้นที ่

จุด/
พื้นที ่

จุด/
พื้นที ่

จุด/
พื้นที ่

จุด/
พื้นที ่

จัดเก็บข้อมลูเมื่อเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ต่อไปนี ้
- เมื่อพ้ืนท่ีแหล่งน้ าอยู่ในบริเวณพื้นที่แห้ง
แล้ง  
- เมื่อพื้นที่แหล่งน้ ามีความกว้างในบริเวณ
ทีแ่คบที่สุด มากกว่า 1.5 มม. และมีเนื้อท่ี
มากกว่า 2 ตร.มม. 
เงื่อนไขการจัดเก็บเป็นข้อมลูจุด หรือ
พื้นที่รูปปิด 
- พื้นที่แหล่งน้ าท่ีมีความกว้างในบริเวณที่

- เส้นขอบเขตพื้นทีแ่หล่งน้ าให้ใช้เส้น
ขอบน้ าท่ีระดับน้ าเฉลี่ยของปี หรือใน
กรณีที่ไม่สามารถระบไุด้ ให้ใช้เส้นขอบ
น้ าที่มองเห็นได้จากภาพถ่ายทางอากาศ
หรือภาพดาวเทียม 
 - กรณีจัดเก็บเป็นข้อมูลแบบจุด ให้ใช้
ต าแหน่งบริเวณกึ่งกลางของพื้นที่แหล่ง
น้ า โดยต้องอยู่ภายในพื้นที่รูปปิด  
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ตารางที่ 4  รายละเอียดนิยามของรูปลักษณ์ทางภมูิศาสตร์ในชุดข้อมูล FGDS ช้ันข้อมูลแหล่งน้ า 

   ประเภทรูปลักษณ ์(Feature 
Type) <จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  

รหัส
ข้อมูล 

รายการข้อมูล   นิยาม (Definition) 
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  เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมลู  นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้น
หรือแนวขอบเขตพ้ืนที ่

กว้างทีสุ่ด น้อยกว่า 1.0 มม. ให้จัดเก็บ
เป็นข้อมูลจดุ 
- พื้นที่แหล่งน้ าท่ีมีความกว้างในบริเวณที่
กว้างที่สุดมากกว่าหรือเท่ากับ 1.0 มม. 
ให้จัดเก็บเป็นข้อมลูพื้นที่รูปปิด 
(polygon) 

07301 บ่อบาดาล 
(WELL) 

บ่อหรือหลุมที่ขุดลงไปในพ้ืนผิวโลก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อน าน้ าใต้ดินมาใช้ประโยชน ์

จุด จุด จุด จุด จุด จัดเก็บข้อมลูเมื่อเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ต่อไปนี ้
- เป็นบ่อท่ีขุดเจาะโดยหน่วยงานภาครัฐ 
หรือไดม้ีการขออนุญาติจากหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
- เป็นบ่อบาดาลที่มีความส าคัญและมีช่ือ
เรียก 
- เป็นบ่อบาดาลในพื้นที่แห้งแล้ง 
- เป็นบ่อบาดาลทีม่ีการใช้เพื่อการเกษตร 
และ/หรือเพื่ออุปโภคบรโิภค 

- ให้ใช้ต าแหน่งประมาณกลางบ่อ
บาดาล  

70202 อ่างเก็บน้ า 
(MM_WTR_BODY)  

สิ่งก่อสร้างที่มนุษยส์ร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ า
ได้แก่ อ่างเก็บน้ า บ่อน้ า บ่อเลี้ยงปลา บ่อ
น้ าในไร่นา ทะเลสสาปเพื่อสันทนาการ บึง 
ทะเลสาบที่มนุษยส์ร้างขึ้น บ่อบ าบัดน้ าเสยี 

พื้นที ่ พื้นที ่ จุด/
พื้นที ่

จุด/ 
พื้นที ่

จุด/
พื้นที ่

ส าหรับข้อมลู FGDS มาตราส่วน
1:25,000 หรือใหญ่กว่า ให้จัดเก็บข้อมูล
เมื่อ 
- พื้นที่แหล่งน้ ามีความกว้างในส่วนท่ีแคบ

- กรณีจัดเก็บเป็นข้อมลูแบบพื้นที ่ให้
ระบุขอบเขตพื้นที่แหล่งน้ าจากเสน้ขอบ
โครงสร้างของพื้นที่แหล่งน้ า  
- กรณีจัดเก็บเป็นข้อมลูจุด ให้ใช้
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   ประเภทรูปลักษณ ์(Feature 
Type) <จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  

รหัส
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รายการข้อมูล   นิยาม (Definition) 

1:
4,0

00
 

1:
10

,00
0 

1:
25

,00
0 

1:
50

,00
0 

1:
25

0,0
00

  เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมลู  นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้น
หรือแนวขอบเขตพ้ืนที ่

สระน้ าหรือบึงเพื่อนันทนาการ    ที่สุดมากกว่า 1.5 มม. 
ส าหรับข้อมลู FGDS มาตราส่วนเล็กกว่า 
1:25,000 ให้จัดเก็บข้อมูลเมื่อ  
- พื้นที่แหล่งน้ ามีความกว้างในส่วนท่ีแคบ
ที่สุดน้อยกว่า 0.7 มม. ใหจ้ัดเก็บเป็น
ข้อมูลแบบจุด 
- พื้นที่แหล่งน้ ามีความกว้างในส่วนท่ีแคบ
ที่สุดมากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 มม.  
ก าหนดใหจ้ัดเกบ็เป็นข้อมลูแบบพื้นทีรู่ป
ปิด 

ต าแหน่งบริเวณกึ่งกลางของพื้นทีพ่ื้นที่
แหล่งน้ า 

07102 เส้นทางน้ าท่ีมนุษย์
สร้างขึ้น 
(MM_CANAL) 
 

สิ่งก่อสร้างที่มนุษยส์ร้างขึ้นเพื่อใหเ้ป็น
เส้นทางไหลของน้ าหรือเพื่อเชื่อมต่อ
ระหว่างแหล่งน้ า เช่น คลองชลประทาน 
คลองระบายน้ า คลองส่งน้ า หรือคลองที่
สร้างเพื่อการคมนาคม รวมถึงท่อส่งน้ าที่ท า
หน้าท่ีแทนคลองส่งน้ าด้วย 

เส้น 
พื้นที ่

เส้น 
พื้นที ่

เส้น 
พื้นที ่

เส้น 
พื้นที ่

เส้น 
พื้นที ่

- เป็นคลองขุดหรือล าคลองหรือคลองส่ง
น้ าและปรากฏมีชื่อเรียก 
- มีความยาวมากกว่า 15 มม.   
- กรณีความกว้างน้อยกว่า 0.5  มม. 
ก าหนดใหจ้ัดเกบ็เป็นข้อมลูแบบเส้น 
- กรณีความกว้างมากกว่า 0.5  มม. 
ก าหนดใหจ้ัดเกบ็เป็นข้อมลูแบบพ้ืนท่ี 
 
และมเีงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี ้
ถ้าคลองขุดหรือล าคลองหรือคลองส่งน้ ามี

- กรณีจัดเก็บเป็นข้อมลูแบบพื้นที ่ให้
ระบุขอบเขตของเส้นทางน้ า จากแนว
เส้นขอบทางน้ าท่ีปรากฏเห็น  
- กรณีทีจ่ัดเก็บเป็นข้อมูลเส้น ให้ใช้แนว
เส้นกึ่งกลางเส้นทางน้ าเป็นตัวแทน 
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มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 

ตารางที่ 4  รายละเอียดนิยามของรูปลักษณ์ทางภมูิศาสตร์ในชุดข้อมูล FGDS ช้ันข้อมูลแหล่งน้ า 

   ประเภทรูปลักษณ ์(Feature 
Type) <จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  

รหัส
ข้อมูล 

รายการข้อมูล   นิยาม (Definition) 

1:
4,0

00
 

1:
10

,00
0 

1:
25

,00
0 

1:
50

,00
0 

1:
25

0,0
00

  เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมลู  นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้น
หรือแนวขอบเขตพ้ืนที ่

ความซับซ้อนให้พิจารณาการอยู่ใกล้กัน
ของวัตถุเพื่อก าหนดข้อมูลเป็นเส้นหรือ
พื้นที ่

07501 สถานีตรวจวดัในล า
น้ า  
(HYD_STATION) 

สถานีท่ีติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคณุลักษณะ
ต่าง ๆ ทางอุทกวิทยา และคุณลักษณะอื่น 
ๆ ในล าน้ า 

จุด จุด จุด จุด จุด - เป็นสถานีตรวจวดัข้อมูลทางอุทกวิทยา 
คุณลักษณะของน้ าในท้ังเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ ของหน่วยงานต่าง ๆ  อาทิ 
กรมชลประทาน กรมควบคุมมลพษิ กรม
เจ้าท่า เป็นต้น  

- ให้ใช้ต าแหน่งเครื่องมือตรวจวัดฯ หรือ
หากไมส่ามารถระบไุด้ชัดเจน ให้ใช้
ต าแหน่งประมาณกลางโครงสร้างที่ใช้
ติดตั้งเครื่องมือตรวจวดัฯ  

07502 ประตรูะบายน้ า 
(WATERGATE) 

สิ่งก่อสร้างที่มนุษยส์ร้างขึ้นที่มลีักษณะ เปิด 
ปิด กั้นขวางทางแม่น้ า ล าน้ า คลอง
ชลประทาน เพื่อการบริหารจัดการน้ า 

จุด/ 
เส้น 

จุด/ 
เส้น 

จุด/ 
เส้น 

จุด/ 
เส้น 

จุด/ 
เส้น 

ให้จัดเก็บข้อมูลเมื่อเข้าเงื่อนไขใดเง่ือนไข
หนึ่งดังนี ้
- เป็นประตรูะบายน้ าเพื่อการบริหาร
จัดการน้ า ที่มีความยาวมากกว่า 0.5 มม 
- เป็นประตูกั้นน้ าเพื่อควบคุมระดบัน้ าท่ี
อยู่บนเส้นทางน้ าท้ังที่มนุษย์สร้างขึ้นและ
ทางน้ าตามธรรมชาติที่มรีูปลักษณเ์ป็น
พื้นที่และมีความยาวของเส้นทางน้ า
มากกว่า 30 มม. 
- . เป็นประตูกั้นน้ าส าหรบัอู่ซ่อมเรือ โดย
ต้องสัมพันธ์กับการเก็บรูปลักษณข์องอู่

- ประตูน้ าที่จัดเก็บเป็นข้อมลูจุด ใช้
ต าแหน่งกึ่งกลางประตูน้ า หรือต าแหน่ง
บนเส้นทางน้ าที่ผ่านประตูน้ าดังกล่าว 
- ประตูน้ าที่จัดเก็บเป็นข้อมลูเส้น ใช้
แนวเส้นกึ่งกลางความกว้างสันประตู 
และเชื่อมระหว่างเส้นขอบทางน้ า 
ในกรณีการจัดเก็บจดุให้เก็บจดุกึ่งกลาง
ประตูน้ า และเส้นให้เก็บเส้นกลางของ
ประตูน้ าโดยต้องมีเส้นท่ีเชื่อมต่อกับเส้น
ขอบทางน้ า 
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ตารางที่ 4  รายละเอียดนิยามของรูปลักษณ์ทางภมูิศาสตร์ในชุดข้อมูล FGDS ช้ันข้อมูลแหล่งน้ า 

   ประเภทรูปลักษณ ์(Feature 
Type) <จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  

รหัส
ข้อมูล 

รายการข้อมูล   นิยาม (Definition) 

1:
4,0

00
 

1:
10

,00
0 

1:
25

,00
0 

1:
50

,00
0 

1:
25

0,0
00

  เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมลู  นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้น
หรือแนวขอบเขตพ้ืนที ่

ซ่อมเรือ 
- ประตูกั้นน้ าบนเส้นทางน้ าจะต้อง
สัมพันธ์กับวัตถุที่เกี่ยวข้อง และประตูกั้น
น้ าต้องมีความยาวอย่างน้อย 0.5 มม. 
 
เงื่อนไขพิเศษ 
การจัดเก็บจะสอดคล้องกับวัตถุทีป่ระตู
ระบายน้ าซ้อนทับอยู่ โดยที่จะเป็นจุดเมื่อ 
ประตรูะบายน้ าอยู่บนวัตถุที่เป็นเส้น  
หรือ จะเป็นเส้นเมื่อประตูระบายน้ าอยู่
บนวัตถุที่เป็นพ้ืนท่ี 

07503 เขื่อน /ฝาย 
(DAM) 

สิ่งก่อสร้างที่มนุษยส์ร้างขึ้นเพื่อก้ันทางน้ า
และกักเก็บน้ า หรือเพื่อควบคุมการไหลของ
น้ า หรือควบคุมระดับน้ า 

เส้น/
พื้นที ่

เส้น/
พื้นที ่

เส้น/
พื้นที ่

เส้น/
พื้นที ่

เส้น/
พื้นที ่

- เป็นเขื่อนหรือฝายทีม่นุษย์สร้างขึ้นและ
ปรากฏมีชื่อเรียก  
- มีความยาว 0.6 มม.ขึ้นไป ให้จดัเก็บ
เป็นข้อมูลพื้นที่ (รูปปิด) และหากยาวน้อย
กว่า 0.6 มม. ให้จัดเก็บเป็นข้อมลูเส้น 

- ใช้แนวเส้นขอบเขตโครงสร้างเขือ่น 

07302 บ่อน้ าพุร้อน 
(HOTSPRING) 

น้ าพุตามธรรมชาติที่พุ่งออกจากทางโพรงใต้
ดินเปลือกโลก ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
ไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

จุด จุด จุด จุด จุด  - ไม่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกลเ้คียงบอ่น้ าพุ
ร้อนอ่ืนท่ีจัดเก็บไว้แล้ว 

- ให้ใช้ต าแหน่งประมาณกลางจุดที่น้ าพุ
พุ่งขึ้นมา 
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มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 

ตารางที่ 4  รายละเอียดนิยามของรูปลักษณ์ทางภมูิศาสตร์ในชุดข้อมูล FGDS ช้ันข้อมูลแหล่งน้ า 

   ประเภทรูปลักษณ ์(Feature 
Type) <จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  

รหัส
ข้อมูล 

รายการข้อมูล   นิยาม (Definition) 

1:
4,0

00
 

1:
10

,00
0 

1:
25

,00
0 

1:
50

,00
0 

1:
25

0,0
00

  เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมลู  นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้น
หรือแนวขอบเขตพ้ืนที ่

07600 พื้นที่รับน้ าท่วม 
(INUNDATION) 

บริเวณผิวดินท่ีระบุหรือก าหนดใหเ้ป็นพื้นที่
รองรับน้ าท่วม 

พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที ่ - มีส่วนความกว้างที่แคบท่ีสุดมากกว่า 3 
มม.  
- ไม่มีเงื่อนไขการจัดเกบ็ตามมาตราส่วน  

- ระบุขอบขอบเขตของพื้นทีร่ับน้ าท่วม
ที่สามารถมองเห็น 

หมายเหตุ: ขนาดและเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นข้อเสนอแนะที่ประยุกต์มาจาก USGS (1996) 
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5.3 ผังเค้าร่างการประยุกต์ (Application schema) ของรายการข้อมูลในชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 

 
โครงสร้างเนื้อหาของข้อมูลภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมลูแหล่งน้ าสามารถถูกอธิบายในลักษณะของผังเค้าร่างการ

ประยุกต์ (application schema) ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO19109 โดยอยู่ในรูปแบบของ Universal 
Modelling Language (UML) ดังรูปที่ 1 

 

Stream

+STR_Type: Text

+STR_Name_T: Text

+STR_Name_E: Text

HydroCLass

ARTIFICIAL_PATH

+AR_Path-ID: Integer

+AR_Path_Name: Text

+F_Node: Integer

+T_Node: Integer

+FlowDir: Text = 1,2,3,4

WTR_BODY

+WB_Type: Text

+WB_Name_T: Text

+WB_Name_W: Text

DAM

+Dam_ID: Integer

+Dam_Name: Text

+Dam_Type: Text

+Dam_Status: Text

HOTSPRING

+HotSpring_ID: Integer

+HS_Name_T: Text

+HS_Name_E: Text

WATERGATE

+WaterGate_ID: Integer

+Gate_Type: Text

+Gate_Name: Text

INUNDATION

+Inundation_ID: Integer

+Elev: Floating

+IUD_Status: Text

+IUD_Type: Text

+IUD_Name_T: Text

+IUD_Name_E: Text

NAT_STREAM

+Nat_Stream_ID: Integer

+STR_TYPE_CODE = 1, 2, 3

MM_CANAL

+MM_Canal_ID: Integer

+STR_Type = 4, 5, 6

NAT_WTR_BODY

+NAT_WB_ID: Integer

+WB_Type = PL, IL, DS

MM_WTR_BODY

+MM_WB_ID: Integer

+WB_Type = RS, IR, FP, SP, WT

HYD_STATION

+HYD_Station_ID: Text

+Sta_Code: Text

+Sta_Type: Text

+Sta_Name: Text

+Basin_Code: Text

+River_Name: Text

+Tools: Text

HydroStructure

WELL

+Well_ID: Integer

+Village_Name: Text

 
รูปที่ 1 โครงสร้างเนื้อหาข้อมูลแหล่งน้ า ในรูปแบบผังเค้าร่างการประยุกต์ใช้ (application schema) 

 

5.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) ของข้อมูลในชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 

รายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลแหล่งน้ า  สามารถถูกอธิบายในลักษณะของ
พจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) โดยอธิบายในรูปของตารางข้อมูลลักษณะประจ า (attribute table) ดัง
ตารางที่ 5-1 ถึงตารางที่ 5-20 

 



7-14 มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ช้ันข้อมูลแหล่งน้ า 

Draft 4.1 – 4 ก.ค. 2556 โครงการศึกษาจดัท าร่างมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS 

ตารางท่ี 5-1 ข้อมูลลักษณะประจ าของ เส้นทางน้ าธรรมชาติ (NAT_STREAM) 
Field Name Definition Data 

Type 
Domain Obligation 

/ Condition 
STR_ID รหัสหมายเลขประจ าเส้นทางน้ า

ธรรมชาต ิ
Integer เป็นค่าที่ไมซ่้ ากันในชุดข้อมูล Mandatory 

STR_Type รหัสประเภทเส้นทางน้ าฯ  Text STR_TYPE.LUT Mandatory 

STR_Name_T  ช่ือเส้นทางน้ าฯ ภาษาไทย Text Free Text Mandatory 

STR_Name_E  ช่ือเส้นทางน้ าฯ ภาษาอังกฤษ Text Free Text Mandatory 

 
ตารางท่ี 5-2 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ Str_type (STR_TYPE.LUT) 

STR_Type Description (Thai) Description (English) 
1 ทางน้ าสายหลัก Major river 
2 ทางน้ ามีน้ าไหลตลอดป ี Perennial stream 
3 ทางน้ ามีน้ าไหลไมต่ลอดป ี Intermittent stream 
4 คลองชลประทาน Irrigation canal 
5 คลองขุด Manmade canal 
6 คลองเพื่อการคมนาคม Transportation canal 
7 ท่อส่งน้ า (ท่ีใช้แทนคลองส่งน้ า) Water pipe 
I เกาะกลางน้ า River island 
 

ตารางท่ี 5-3 ข้อมูลลักษณะประจ าของ เส้นสมมุติของแหล่งน้ า (ARTIFICIAL_PATH) 
Field Name Definition Data Type Domain Obligation / 

Condition 
AR_Path_ID รหัสหมายเลขประจ าเส้นสมมุติ

แหล่งน้ า 
Integer เป็นค่าที่ไมซ่้ ากันในชุดข้อมูล Mandatory 

AR_Path_NAME  ช่ือของเส้นทางน้ าสมมุต ิ Text   Mandatory 
F_Node หมายเลขจุดโหนดเริ่มต้น Integer  Mandatory 
T_Node  หมายเลขจุดโหนดสิ้นสดุ  Integer  Mandatory 
FlowDir  รหัสทิศทางการไหล Text ดูตาราง FLOWDIR.LUT Mandatory 
 
ตารางท่ี 5-4 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ FlowDir (FLOWDIR.LUT) 

FlowDir Desciption (Thai) Description (English) 
1 ไม่ระบ ุ Uninitialized 
2 เป็นตามทิศทางของการวาด WittDigitized 
3 ตรงกันข้ามกับทิศทางของการวาด AgainstDigitized 
4 ไม่แน่ชัด Indeterminated 

 
ตารางท่ี 5-5 ข้อมูลลักษณะประจ าของ พื้นที่แหล่งน้ าธรรมชาติ (NAT_WTR_BODY)  

Field Name Definition Data Type Domain Obligation 
/ Condition 

NAT_WB_ID หมายเลขประจ าแหล่งน้ า Integer เป็นค่าที่ไมซ่้ ากันในชุดข้อมูล Mandatory 
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ธรรมชาต ิ
WB_Type รหัสชนิดของพื้นทีแ่หล่งน้ าฯ Text ดูตาราง WB_TYPE.LUT Mandatory 
WB_Name_T ช่ือแหล่งน้ า ภาษาไทย Text Free Text Mandatory 
WB_Name_E ช่ือแหล่งน้ า ภาษาอังกฤษ Text Free Text Mandatory 

 

ตารางท่ี 5-6 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ WB_type (WB_TYPE.LUT) 
WB_Type Desciption (Thai) Description (English) 

PL แหล่งน้ า มีน้ าตลอดป ี Perennial lake (natural) 
IL แหล่งน้ า มีน้ าไม่ตลอดป ี Intermittent lake (natural) 
RS อ่างเก็บน้ า Reservoir (manmade) 
IR ชลประทาน Irrigation structure 
DS แม่น้ าเส้นคู ่ Double line stream 
FP บ่อน้ าในไร่นา Farm Pond 

 
ตารางท่ี 5-7 ข้อมูลลักษณะประจ าของ บ่อบาดาล (WELL) 

FiledName Definition DataType Domain Obligation / 
Condition 

Well_ID  รหัสหมายเลขประจ าบ่อบาดาล Text  เป็นค่าที่ไมซ่้ ากันในชุดข้อมูล Mandatory 
Village_Name  ช่ือหมู่บ้านที่บ่อบาดาลตั้งอยู ่ Text   Optional 
 
ตารางท่ี 5-8 ข้อมูลลักษณะประจ าของ พ้ืนที่แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น (MM_WTR_BADY)  

Field Name Definition Data Type Domain Obligation / 
Condition 

MM_WB_ID หมายเลขประจ าแหล่งน้ าฯ Integer เป็นค่าที่ไมซ่้ ากันในชุดข้อมูล Mandatory 
WB_Type รหัสชนิดของพื้นทีแ่หล่งน้ าฯ Text  ดูตาราง WB_TYPE.LUT Mandatory 
WB_Name_T ช่ือแหล่งน้ า ภาษาไทย Text  Free Text Mandatory 
WB_Name_E ช่ือแหล่งน้ า ภาษาอังกฤษ Text  Free Text Mandatory 
 
ตารางที่ 5-9 ข้อมูลลักษณะประจ าของ เส้นทางน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (MM_CANAL) 

Filed Name Definition Data Type Domain Obligation / 
Condition 

MM_Canal_ID รหัสหมายเลขประจ าเส้นทาง
น้ าท่ีมนุษญ์สร้างขึ้น 

Integer เป็นค่าที่ไมซ่้ ากันในชุดข้อมูล Mandatory 

STR_Type  รหัสประเภทเส้นทางน้ าฯ Text  ดูตาราง STR_TYPE.LUT Mandatory 

STR_Name_T  ช่ือเส้นทางน้ าฯ ภาษาไทย Text  Free Text Mandatory 

STR_Name_E  ช่ือเส้นทางน้ าฯ ภาษาอังกฤษ Text  Free Text Mandatory 
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ตารางท่ี 5-10 ข้อมูลลักษณะประจ าของ สถานีตรวจวัดในล าน้ า (HYD_STATION) 
FieldName Definition DataType Domain Obligation / 

Condition 
HYD_Station_ID รหัสสถานีตรวจวัด 

(STA_TYPE+ STA_CODE) 
Text  เป็นค่าที่ไมซ่้ ากันในชุด

ข้อมูล 
Mandatory 

Sta_Code  รหัสสถานีตรวจวัด Text   Mandatory 
Sta_Type ประเภทสถานีตรวจวัด Text  ดู STA_TYPE.LUT Mandatory 
Sta_Name ช่ือสถานีตรวจวัด Text   Optional 
Basin_Code รหัสลุ่มน้ าหลัก Text  ตามที่ก าหนดโดย

คณะกรรมการลุม่น้ าฯ 
Mandatory 

River_Name  ช่ือแม่น้ า Text   Mandatory 
Tools  เครื่องมือตรวจวัด Text   Mandatory 
 
ตารางท่ี 5-11 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ Sta_Type (STA_TYPE.LUT) 

Sta_Type Desciption (Thai) Description (English) 
1 สถานีวัดปรมิาณน้ า Tide 
2 สถานีวัดระดับน้ า Elevation 
3 สถานีวัดคณุภาพน้ า Quality 

 
ตารางท่ี 5-12 ข้อมูลลักษณะประจ าของ ประตูระบายน้ า (WATERGATE) 
FieldName Definition DataType Domain Obligation / 

Condition 
WaterGate_ID รหัสหมายเลขประจ าประตรูะบาย

น้ า 
Integer เป็นค่าที่ไมซ่้ ากันในชุดข้อมูล Mandatory 

Gate_Type ประเภทของประตรูะบายน้ า Text ดู GATE_TYPE.LUT Mandatory 
Gate_Name ช่ือประตูระบายน้ า Text  Mandatory 
 
ตารางท่ี 5-13 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ Gate_Type (GATE_TYPE.LUT) 

Gate_Type Desciption (Thai) Description (English) 
1 ประตเูข้าอู่เรือ Drydock 
2 ประตรูะบายน้ า Floodgate 
3 ประตสู าหรับปรับระดับน้ า Lock 
4 ประตสู าหรับวัดระดับน้ า Tidegate 
5 ไม่ระบ ุ Unspecified 

 
ตารางท่ี 5-14 ข้อมูลลักษณะประจ าของ เขื่อน (DAM) 
FieldName Definition DataType Domain Obligation / 

Condition 
Dam_ID รหัสหมายเลขประจ าเขื่อน/ฝาย Integer เป็นค่าที่ไมซ่้ ากันในชุดข้อมูล Mandatory 
Dam_Name ช่ือของเขื่อนในภาษาไทย Text  Mandatory 
Dam_Type ประเภทของเขื่อน (ชนิดวัสดุ) Text ดู DAM_TYPE.LUT Mandatory 
Dam_Status สถานะการให้บริการ Text ดู DAM_STATUS.LUT Mandatory 
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ตารางท่ี 5-15 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ Dam_Type (DAM_TYPE.LUT) 

Dam_Type Desciption (Thai) Description (English) 
1 ท าจากดิน Earthen 
2 ท าจากวัสดุอื่น Nonearthen 

 
ตารางท่ี 5-16 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ Dam_Status (DAM_STATUS.LUT) 

Dam_Status Desciption (Thai) Description (English) 
1 ใช้งาน Operational 
2 ก าลังก่อสร้าง Under Construction 
3 ใช้งานได้/เสียหาย Not Operational 

 
ตารางท่ี 5-17 ข้อมูลลักษณะประจ าของ บ่อน้ าพุร้อน (HOTSPRING) 
FieldName Definition DataType Domain Obligation / 

Condition 
HotSpring_ID รหัสหมายเลขประจ าบ่อน้ าพุร้อน Integer เป็นค่าที่ไมซ่้ ากันในชุดข้อมูล Mandatory 
HS_Name_T ช่ือของบ่อน้ าพุร้อนในภาษาไทย Text  Mandatory 
HS_Name_E ช่ือของบ่อน้ าพุร้อนใน

ภาษาอังกฤษ 
Text  Mandatory 

 
ตารางที่ 5-18 ข้อมูลลักษณะประจ าของ พ้ืนทีร่ับน้ าท่วม (INUNDATION) 

FieldName Definition DataType Domain Obligation / 
Condition 

Inundation_ID รหัสหมายเลขประจ าพื้นท่ีรับน้ า
ท่วม 

Text เป็นค่าที่ไมซ่้ ากันในชุดข้อมูล Mandatory 

Elev ค่าระดบัความสูงเฉลี่ยของพื้นที่
เทียบจาก รทก. 

Float  Mandatory 

IUD_Status รูปแบบ/สถานะของพื้นทีร่ับน้ า
ท่วม 

Text ดูจากตาราง IUD_STATUS.LUT Mandatory 

IUD_Type ประเภทของพื้นที่รับน้ าท่วม Text ดูจากตาราง IUD_TYPE.LUT Mandatory 
IUD_Name_T ช่ือพ้ืนรับน้ าท่วมภาษาไทย Text  Optional 
IUD_Name_E ช่ือพ้ืนรับน้ าท่วมภาษาอังกฤษ Text  Optional 
 
ตารางที่ 5-19 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ IUD_Status (IUD_STATUS.LUT) 

IUD_Status Desciption (Thai)  Description (English)  
C CONTROLLED พื้นที่อยู่ภายใต้การควบคุม 
N NOT CONTROLLED พื้นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคมุ 
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ตารางที่ 5-20 ข้อมูลค่าโดเมนส าหรับ IUD_Type (IUD_TYPE.LUT) 
IUD_Type Desciption (Thai)  Description (English)  

T TEMPORARY  ช่ัวคราว 
P PERMANENT ถาวร 
C COMMON USE ในวัตถปุระสงค์ทั่วไปเพื่อการเกษตร 
NA NOT APPLICABLE ไม่สามารถระบไุด ้

 

5.5 Feature Catalogue ของรายการข้อมูลในชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 

รายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลแหล่งน้ า สามารถถูกอธิบายในลักษณะของ Feature 
Catalogue ตามมาตรฐาน ISO 19110 ได้ดังต่อไปนี้ 

 
Name: ช้ันข้อมูลแหล่งน้ า 
Scope: ข้อมูลภูมศิาสตร์พื้นฐาน (FGDS) 
Field of application:   
Version Number:  3.0 
Version Date:  30-พ.ค.-56  
Definition source:   
Definition Type:   
Producer: คณะท างาน FGDS 
Functional Language:  XML 
Feature Type 
Name: HydroClass (Abstract Feature) 
Definition: ระบบแหล่งน้ า 
Code: 07 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names:   
Feature Association Names:  
Subtype Of:  
 
Feature Type 
Name: STREAM (Abstract Feature) 
Definition: เส้นทางน้ า 
Code: 07100 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: STR_Type, STR_Name_T, STR_Name_E 
Feature Association Names:  
Subtype Of: HydroClass 
Feature Attribute 
Name: STR_Type  
Definition: รหัสประเภทเส้นทางน้ า 
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Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:   

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
ทางน้ าสายหลัก 1 ทางน้ าสายหลัก 
ทางน้ ามีน้ าไหลตลอดป ี 2 ทางน้ ามีน้ าไหลตลอดป ี
ทางน้ ามีน้ าไหลไมต่ลอดป ี 3 ทางน้ ามีน้ าไหลไมต่ลอดป ี
คลองชลประทาน 4 คลองชลประทาน 
คลองขุด 5 คลองขุด 
เกาะกลางน้ า I เกาะกลางน้ า 

Feature Attribute 
Name: STR_Name_T  
Definition: ช่ือรูปลักษณ์ทางภูมศิาสตรร์ะบบแหล่งน้ า ภาษาไทย 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: STR_Name_E  
Definition: ช่ือรูปลักษณ์ทางภูมศิาสตรร์ะบบแหล่งน้ า ภาษาอังกฤษ 
Code:  
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
 
Feature Type 
Name: NAT_STREAM 
Definition: เส้นทางน้ าธรรมชาต ิ
Code: 07101 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: Nat_Stream_ID, STR_Type, STR_Name_T, STR_Name_E 
Feature Association Names:  
Subtype Of: STREAM 
Feature Attribute 
Name: Nat_Stream_ID 
Definition: รหัสหมายเลขประจ าเส้นทางน้ าทางธรรมชาต ิ
Code:   
Value Data Type: Integer 
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Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain: เป็นค่าที่ไมซ่้ ากันในชุดข้อมูล 
 
Feature Type 
Name: MM_CANAL 
Definition: เส้นทางน้ าที่มนุษยส์ร้างขึ้น ได้แกค่ลองประเภทต่าง ๆ 
Code: 07102 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: MM_Canal_ID, STR_Type, STR_Name_T, STR_Name_E 
Feature Association Names:  
Subtype Of: STREAM 
Feature Attribute 
Name: MM_Canal_ID 
Definition: รหัสหมายเลขประจ าเส้นทางน้ าท่ีมนุษย์สรา้งขึ้น 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain: เป็นค่าที่ไมซ่้ ากันในชุดข้อมูล 
 
Feature Type 
Name: WTR_BODY (Abstract Feature) 
Definition: พื้นที่แหล่งน้ า 
Code: 07200 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: WB_Type, WB_ Name_T, WB_ Name_E 
Feature Association Names:  
Subtype Of: HydroClass 
Feature Attribute 
Name: WB_Type 
Definition: รหัสประเภทแหล่งน้ า 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:   

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
แหล่งน้ า มีน้ าตลอดป ี PL แหล่งน้ า มีน้ าตลอดป ี
แหล่งน้ า มีน้ าไม่ตลอดป ี IL แหล่งน้ า มีน้ าไม่ตลอดป ี
อ่างเก็บน้ า R อ่างเก็บน้ า 
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ชลประทาน I ชลประทาน 
แม่น้ าเส้นคู ่ DS แม่น้ าเส้นคู ่

Feature Attribute 
Name: WB_Name_T  
Definition: ช่ือแหล่งน้ า ภาษาไทย 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: WB_Name_E  
Definition: ช่ือแหล่งน้ า ภาษาอังกฤษ 
Code:  
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
 
Feature Type 
Name: NAT_WTR_BODY 
Definition: พื้นที่แหล่งน้ าผิวดินธรรมชาติ เช่น หนอง บึง ทะเลสาบ แม่น้ าสายใหญ ่
Code: 07201 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: NAT_WB_ID, WB_Type, WB_ Name_T, WB_ Name_E 
Feature Association Names:  
Subtype Of: WTR_BODY 
Feature Attribute 
Name: NAT_WB_ID 
Definition: รหัสหมายเลขประจ าพื้นที่แหล่งน้ าตามธรรมชาต ิ
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain: เป็นค่าที่ไมซ่้ ากันในชุดข้อมูล 
 
Feature Type 
Name: MM_WTR_BODY 
Definition: พื้นที่แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
Code: 07202 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: MM_WB_ID, WB_Type, WB_Name_T, WB_Name_E 
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Feature Association Names:  
Subtype Of: WTR_BODY 
Feature Attribute 
Name: MM_WB_ID 
Definition: รหัสหมายเลขประจ าพื้นที่แหล่งน้ าที่มนุษย์สรา้งขึ้น 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain: เป็นค่าที่ไมซ่้ ากันในชุดข้อมูล 
 
Feature Type 
Name: ARTIFIICAL_PATH 
Definition: เส้นสมมุติของแหล่งน้ า 
Code: 07400 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: AR_Path-ID, AR_Path_Name, F_Node, T_Node, FlowDir 
Feature Association Names:  
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: AR_Path-ID 
Definition: รหัสหมายเลขประจ าเส้นสมมุติแหล่งน้ า 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: AR_Path_Name 
Definition: ช่ือของเส้นทางน้ าสมมุต ิ
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: F_Node 
Definition: หมายเลขจุดโหนดเริ่มต้น 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
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Feature Attribute 
Name: T_Node 
Definition: หมายเลขจุดโหนดสิ้นสดุ 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: FlowDir 
Definition: รหัสทิศทางการไหล 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:   

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
ไม่ระบ ุ 1 ไม่ระบ ุ
เป็นตามทิศทางของการวาด 2 เป็นตามทิศทางของการวาด 
ตรงกันข้ามกับทิศทางของการ
วาด 3 ตรงกันข้ามกับทิศทางของการวาด 
ไม่แน่ชัด 4 ไม่แน่ชัด 

 
Feature Type 
Name: WELL 
Definition: บ่อบาดาล 
Code: 07301 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: Well_ID, Village_Name 
Feature Association Names:  
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: Well_ID  
Definition: รหัสหมายเลขประจ าบ่อบาดาล 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: Village_Name 
Definition: ช่ือหมู่บ้านที่บ่อบาดาลตั้งอยู ่
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Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
 
Feature Type 
Name: HYD_STATION 
Definition: สถานีตรวจวดัในล าน้ า 
Code: 07501 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: HYD_Station_ID, Sta_Code, Sta_Type, Sta_Name, Basin_Code, 

River_Name, Tools 
Feature Association Names:  
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: HYD_Station_ID 
Definition: รหัสสถานีตรวจวัด 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: Sta_Code  
Definition: รหัสสถานีตรวจวัด 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: Sta_Type 
Definition: ประเภทสถานีตรวจวัด 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:   

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
Tide 1 สถานีวัดปรมิาณน้ า 
Elevation 2 สถานีวัดระดับน้ า 
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Quality 3 สถานีวัดคณุภาพน้ า 
Feature Attribute 
Name: Sta_Name 
Definition: ช่ือสถานีตรวจวัด 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: Basin_Code 
Definition: รหัสลุ่มน้ าหลัก 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: River_Name  
Definition: ช่ือแม่น้ า 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: Tools  
Definition: เครื่องมือตรวจวัด 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain: เช่น 001 , 002 , 003 , 004 ตามล าดับ 
 
Feature Type 
Name: WATERGATE 
Definition: ประตรูะบายน้ า 
Code: 07502 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: WaterGate_ID, Gate_type, Gate_Name 
Feature Association Names:  
Subtype Of:  
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Feature Attribute 
Name: WaterGate_ID 
Definition: รหัสหมายเลขประตูระบายน้ า 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: Gate_type 
Definition: ประเภทของประตรูะบายน้ า 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:   

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
Drydock 1 ประตเูข้าอู่เรือ 
Floodgate 2 ประตรูะบายน้ า 
Lock 3 ประตสู าหรับปรับระดับน้ า 
Tidegate 4 ประตสู าหรับวัดระดับน้ า 
Unspecified 5 ไม่ระบ ุ

Feature Attribute 
Name: Gate_Name 
Definition: ช่ือของประตูระบายน้ า 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
 
Feature Type 
Name: DAM 
Definition: เขื่อน/ฝาย 
Code: 07503 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: Dam_ID, Dam_Name, Dam_Type, Dam_Status 
Feature Association Names:  
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: DAM_ID 
Definition: รหัสหมายเลขประจ าเขื่อน/ฝาย 
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Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: Dam_Name 
Definition: ช่ือของเขื่อน/ฝาย 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: Dam_Type 
Definition: ประเภทของเขื่อน 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:   

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
Earthen 1 ท าจากดิน 
Nonearthen 2 ท าจากวัสดุอื่น 

Feature Attribute 
Name: Dam_Status 
Definition: สถานะการให้บริการ 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:   

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
Operational 1 ใช้งาน 
Under Construction 2 ก าลังก่อสร้าง 
Not Operational 3 ใช้งานได้/เสียหาย 
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Feature Type 
Name: HOTSPRING 
Definition: บ่อน้ าพุร้อน 
Code: 07302 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: HotSpring_ID, GS_Name_T, GS_Name_E 
Feature Association Names:  
Subtype Of:  
Feature Attribute 
Name: HotSpring _ID 
Definition: รหัสหมายเลขประจ าบ่อน้ าพุร้อน 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: HS_Name_T 
Definition: ช่ือบ่อน้ าพุร้อนภาษาไทย 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: HS_Name_E 
Definition: ช่ือบ่อน้ าพุร้อนภาษาอังกฤษ 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
 
Feature Type 
Name: INUNDATION 
Definition: พื้นที่รับน้ าท่วม 
Code: 07600 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: Inundation_ID, Elev, IUD_Status, IUD_Type, IUD_Name_T, IUD_Name_E 
Feature Association Names:  
Subtype Of:  
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Feature Attribute 
Name: Inundation_ID 
Definition: รหัสหมายเลขประจ าพื้นที่รับน้ าท่วม 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: Elev 
Definition: ความสูงจาก รทก. 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: Status_Code 
Definition: รูปแบบ/สถานะของพื้นที่รับน้ าท่วม 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:   

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
CONTROLLED C พื้นที่อยู่ภายใต้การควบคุม 
NOT CONTROLLED N พื้นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคมุ 

Feature Attribute 
Name: IUD_Type 
Definition: ประเภทของพื้นที่รับน้ าท่วม 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 (“enumerated”) 
Value Domain:   

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
TEMPORARY T ช่ัวคราว 
PERMANENT P ถาวร 
COMMON USE C ในวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อการเกษตร 
NOT APPLICABLE NA ไม่สามารถระบไุด ้

Feature Attribute 
Name: IUD_Name_T 
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Definition: ช่ือพ้ืนท่ีรับน้ าท่วมภาษาไทย 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: IUD_Name_E 
Definition: ช่ือพ้ืนท่ีรับน้ าท่วมภาษาอังกฤษ 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 (“not enumerated”) 
Value Domain:   
 
 
6. ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference systems)  

 
ระบบอ้างอิงเชิงพ้ืนที ่(spatial reference system) ของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทยนั้น 

ให้ใช้เป็น ระบบพิกัดอ้างอิง (coordinate reference system) โดยระบบพิกัดอ้างอิงแต่ละระบบจะประกอบด้วย
องค์ประกอบ 2 ส่วนคือ  

- พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) ซึ่งเป็นพ้ืนผิวอ้างอิงที่ใช้ในการค านวณงานรังวัด  
- รูปแบบระบบพิกัด ซึ่งเป็นรายละเอียดของระบบการฉายแผนที่ (map projection) ที่ใช้ ระบบแกน

อ้างอิงค่าพิกัด และรายละเอียดนิยามค่าพิกัด   
การเลือกใช้ระบบพิกัดอ้างอิงจึงขึ้นกับพ้ืนหลักฐานฯ และรูปแบบของค่าพิกัด และระบบพิกัดอ้างอิง

ส าหรับชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทยทุกชั้นข้อมูล รวมถึงชั้นข้อมูลแหล่งน้ านี้ สามารถ
เลือกก าหนดขึ้นจากพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี และรูปแบบระบบพิกัด ดังต่อไปนี้ 

6.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum) 

พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) หรือพ้ืนหลักฐานแผนที่ ที่ใช้อ้างอิงส าหรับชุดข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ประเทศไทย ก าหนดให้เลือกใช้ได้  2 พ้ืนหลักฐาน คือ WGS 84 และ พ้ืนหลักฐาน
อินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) 

1) WGS 84 เป็นพ้ืนหลักฐานสากลที่จัดท าขึ้นโดย Defense Mapping Agency (DMA) หรือปัจจุบันคือ  
National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เป็นพ้ืนหลักฐานของ
ดาวเทียมระบบ GPS  เป็นพื้นหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมีค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 

Ellipsoid : "WGS 84" 
Semi-major axis (a)   =  6378137.0 m. 
Flattening (f) =  1/298.257223563  
EPSG : 4326 
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2) พ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) เป็นพ้ืนหลักฐานท้องถิ่นของประเทศไทย ที่จัดท าโดย
การท างานรังวัดภาคพ้ืนดินด้วยวิธีข่ายสามเหลี่ยมและงานวงรอบ  เป็นพ้ืนหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมี
ค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 

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

 
และการแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ให้ใช้สมการ

ต่อไปนี้  
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โดยที่ค่าพิกัดฉาก (x, y, z) เป็นค่าพิกัดในรูปแบบระบบพิกัดฉากยึดติดโลก อธิบายไว้ในหัวข้อต่อไป 
อนึ่ง สมการแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ข้างต้น 

ก าหนดให้ส าหรับใช้ในการแปลงค่าพิกัดที่ยังมิได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานด้วยวิธีการหรือสมการอ่ืนมาแล้ว
เท่านั้น หากค่าพิกัดได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานมาด้วยวิธีการหรือสมการแบบอ่ืนมา ก็จะต้องท าการแปลง
กลับไปท่ีพ้ืนหลักฐานตั้งต้นด้วยวิธีการหรือสมการแบบเดิมก่อน 

6.2 รูปแบบระบบพิกัด 

รูปแบบระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิงในการบอกต าแหน่งพิกัดของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ให้เลือกใช้ได้ 3 รูปแบบ คือ พิกัดฉากยึดติดโลก (earth-fixed coordinates) พิกัดทางยีออเดซีหรือระบบพิกัด
รูปทรงรี (geodetic or ellipsoidal coordinates) และพิกัดแผนที่ UTM (UTM map coordinates)  

1) ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก เป็นกรอบของแกนพิกัดฉาก ที่ผูกติดอยู่กับพ้ืนผิวโลก แกนพิกัดของระบบ
ยึดติดโลกจึงหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมเท่ากับอัตราการหมุนรอบตัวเองของโลก  ระบบพิกัดฉากยึดติด
โลกบอกค่าพิกัดเป็น (x, y, z) มีนิยามดังนี้ คือ จุดก าเนิดของระบบอยู่ที่จุดมวลสารของโลก แกน 

z อยู่ในแนวแกนหมุนเฉลี่ยโลก โดยผ่านจุด CIO ( Conventional International Origin ) ระนาบ
ศูนย์สูตร xy ตั้งฉากกับแกน  z  โดยมีแกน x อยู่ในแนวเมอริเดียนกรีนิช  ส่วนแกน y ตั้งฉากกับ
แกน x และแกน z ท าให้เกิดเป็นระบบพิกัดมือขวา 

2) ระบบพิกัดทางยีออเดซี บอกค่าพิกัดเป็น (, , h) ระบบนี้ใช้รูปทรงรีที่เป็นตัวแทนสัณฐานของ
โลกและเป็นพื้นผิวอ้างอิงในการค านวณ ดังนั้นรูปทรงรีนี้คือส่วนหนึ่งของพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซีใน
ข้อ 6.1 ข้างบนนั่นเอง มุมที่เส้นตั้งฉากกับพื้นผิวรูปทรงรีที่จุดใด ๆ P กระท ากับระนาบศูนย์สูตรคือค่า
ละติจูด  ของจุด P   มุมระหว่างระนาบเมอริเดียนที่ผ่าน P กับระนาบเมอริเดียนกรีนิช คือค่า
ลองจิจูด  ของจุด P   ส่วนระยะตามแนวเส้นตั้งฉากจากจุด P จนถึงพ้ืนผิวรูปทรงรี คือ ความสูง
เหนือรูปทรงร ีh    
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3) ระบบพิกัดแผนที่ UTM – UTM เป็นตัวย่อของ Universal Transverse Mercator เป็นวิธีการฉาย
แผนที่ (map projection) บอกค่าพิกัดแผนที่เป็น (N, E) ค่า N คือระยะเหนือ (northing) และ ค่า 
E คือระยะตะวันออก (easting) ค่าท้ังสองคือพิกัดต าแหน่งทางราบค านวณมาจากค่า (, ) ของค่า
พิกัดทางยีออเดซ ี

6.3 ความสูง  

ระบบอ้างอิงค่าความสูงของข้อมูลภูมิสารสนเทศมี 3 ระบบ คือ ค่าระดับ (elevation) ความสูงออร์โท
เมตริก (orthometric height) และความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้กับชุดข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทย ตามความเหมาะสม แต่ต้องอธิบายระบบอ้างอิงค่าความสูงที่ใช้ไว้
ในค าอธิบายข้อมูล (metadata) ของชุดข้อมูลนั้นให้ชัดเจน 

1) ค่าระดับ (elevation) เป็นความสูงที่ใช้อยู่โดยทั่วไปในงานรังวัด เป็นความสูงเหนือระดับทะเลปาน
กลาง (Mean Sea Level, MSL)  อาจใช้เป็นตัวแทนของความสูงเหนือยีออยด์ H หรือความสูงออร์
โทเมตริกได ้หากระดับทะเลปานกลางที่สร้างขึ้นมาเป็นตัวแทนของยีออยด์อย่างถูกต้อง  

2) ความสูงออร์โทเมตริก (orthometric height) เป็นความสูงวัดจากผิวยีออยด์ ณ จุดใด ๆ 
3) ความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) เป็นความสูงวัดจากผิวพ้ืนทรงรีที่ใช้เป็นหลักฐานทาง 

ยีออเดซี ณ จุดใด ๆ 
 
ในการค านวณค่าพิกัดท่ีใช้รูปทรงรีเป็นพื้นผิวอ้างอิงไดค้่าพิกัดต าแหน่งทางราบเป็นละติจูดและลองจิจูดทาง

ยีออเดซี (, ) และมีความสูงของจุดนั้นเป็นความสูงเหนือรูปทรงรี h  ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงออร์โท
เมตริกและความสูงเหนือทรงรี คือ     
 

        h = H + N      
 

ค่า N  ในสมการข้างบนเรียกว่า  ความสูงยีออยด์ (geoidal height)  ค่าความสูงยีออยด์นี้ค านวณได้จาก
รูปจ าลองยีออยด์ เช่น EGM2008  

รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบพิกัดอ้างอิงข้างต้น มีอธิบายเพ่ิมเติมไว้ในเอกสารมาตรฐ านข้อมูล 
FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
 
 
7. ข้อก าหนดด้านคุณภาพข้อมูล (Data quality) 

 
ข้อก าหนดคุณภาพของข้อมูลต่างๆ ในชั้นข้อมูลแหล่งน้ านี้ ประกอบด้วยเกณฑ์ส าหรับองค์ประกอบ

คุณภาพภูมิสารสนเทศตามที่ก าหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 19113 Quality principles โดยใช้ตัวชี้วัด
คุณภาพ (quality measures) ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO19 138 Data quality measures ได้แก่ 

- ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง (positional accuracy) 
- ความครบถ้วนของข้อมูล (completeness) 
- ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า (thematic accuracy) 
- ความสอดคล้องทางตรรกะ (logical consistency) 
- ความถูกต้องของข้อมูลเชิงเวลา 
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7.1 ข้อก าหนดความถูกต้องเชิงต าแหน่ง 

ข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ในชั้นข้อมูลแหล่งน้ า ต้องมีการความถูกต้องทางต าแหน่งตามเกณฑ์
มาตรฐานดังตารางที่ 6 และตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 6 เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบของข้อมูล FGDS แหล่งน้ า ตามมาตรฐาน CE95 
ที ่ รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร ์ เกณฑ์ CE95 หรือ  AccuracyH (95%) (เมตร) คลาส 1 
  1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000 1:250,000 

1 รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ทุกรายการ ยกเว้น 
เส้นสมมุติของแหล่งน้ า (ARTIFICIALPATH) 

≤ 1.73  ≤ 4.33  ≤ 10.82  ≤ 21.64  N/A 

2 เส้นสมมุติของแหล่งน้ า (ARTIFICIALPATH) N/A N/A N/A N/A N/A 
 

ตารางท่ี 7 เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบของข้อมูล FGDS แหล่งน้ า ตามมาตรฐาน ASPRS 
ที ่ รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร ์ เกณฑ์ RMSEH (ตาม ASPRS) (เมตร) คลาส 1 
  1:4,000 1:10,000 1:25,000 1:50,000 1:250,000 

1 รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ทุกรายการ ยกเว้น เส้น
สมมตุิของแหล่งน้ า (ARTIFICIALPATH) 

≤  1.0 ≤ 2.5 ≤  6.25 ≤  12.5 N/A 

2 เส้นสมมุติของแหล่งน้ า (ARTIFICIALPATH) N/A N/A N/A N/A N/A 
 

7.2 ข้อก าหนดความครบถ้วนของข้อมูล 

7.2.1 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 
เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 

ก าหนดตามระดับความส าคัญของรูปลักษณ์นั้น ดังตารางที่ 8 ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 8 เกณฑ์ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 
ที ่ รายการรูปลักษณ์ข้อมลู จ านวนข้อมูล

ที่เกินมา 
(หน่วย) 

เปอร์เซ็นต์
ข้อมูลที่เกินมา 

จ านวนข้อมูล
ที่ขาดไป 
(หน่วย) 

เปอร์เซ็นต์
ข้อมูลที่ขาดไป 

1 เส้นทางน้ าธรรมชาติ (NAT_STREAM) N/A ≤ 1 % N/A ≤ 5 % 
2 เส้นสมมุติของแหล่งน้ า (ARTIFICIAL_PATH) N/A N/A N/A N/A 
3 พื้นที่แหล่งน้ าธรรมชาติ (NAT_WTR_BODY)  N/A ≤ 1 % N/A ≤ 5 % 
4 บ่อบาดาล (WELL) N/A ≤ 1 % N/A ≤ 5 % 
5 พื้นที่แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 

(MM_WTR_BODY) 
N/A ≤ 1 % N/A ≤ 5 % 

7 เส้นทางน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น (MM_CANAL) N/A ≤ 1 % N/A ≤ 5 % 
8 สถานีตรวจวดัในล าน้ า  (HYD_STATION) N/A ≤ 1 % N/A ≤ 5 % 
9 ประตูน้ า (WATERGATE) N/A ≤ 1 % N/A ≤ 5 % 
10 เขื่อน  (DAM) N/A ≤ 1 % N/A ≤ 5 % 
11 บ่อน้ าพุร้อน  (HOTSPRING) N/A ≤ 1 % N/A ≤ 5 % 
12 พื้นที่รับน้ าท่วม (INUNDATION) N/A ≤ 1 % N/A ≤ 5 % 
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7.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ า 
เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าในข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า ก าหนดด้วยค่า

เปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่ขาดไป โดยก าหนดค่าตามระดับความส าคัญของข้อมูลลักษณะประจ านั้น ดังตารางที่ 9 
ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 9 เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 

รายการข้อมูลลักษณะประจ า เปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่ขาดไป 
NAT_STREAM, MM_CANAL, NAT_WTR_BODY, MM_WTR_BODY 
Nat_Stream_ID, MM_Canal_ID, Nat_WB_ID, MM_WB_ID 0% 
STR_Type, WB_Type  0% 
STR_Name_T, WB_Name_T ≤ 10% 
STR_Name_E, WB_Name_E ≤ 10% 
ARTIFICIAL_PATH 
AR_Path_ID 0% 
AR_Path_Name  ≤ 10% 
F_Node, T_Node 0% 
FlowDir  ≤ 10% 
WELL 
Well_ID  0% 
Village_Name  ≤ 10% 
HYD_STATION 
HYD_Station_ID 0% 
Sta_Code  0% 
Sta_Type ≤ 5% 
Sta_Name ≤ 5% 
Basin_Code ≤ 5% 
River_Name  ≤ 10% 
Tools  ≤ 10% 
WATERGATE 
WaterGate_ID 0% 
Gate_type ≤ 5% 
Gate_Name ≤ 5% 
DAM 
Dam_ID 0% 
Dam_Name ≤ 10% 
Dam_Type ≤ 10% 
Dam_Status ≤ 10% 
HOTSPRING 
HotSpring_ID 0% 
GS_Name_T ≤ 10% 
GS_Name_E ≤ 10% 
INUNDATION 
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ตารางท่ี 9 เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 
รายการข้อมูลลักษณะประจ า เปอร์เซ็นต์ข้อมูลที่ขาดไป 

 Inundation_ID 0% 
 Elev ≤ 10% 
 IUD_Status ≤ 5% 
IUD_Type ≤ 5% 
IUD_Name_T ≤ 10% 
IUD_Name_E ≤ 10% 

 

7.3 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า (Attribute Data) 

ข้อมูลลักษณะประจ าในชั้นข้อมูลแหล่งน้ า มี 2 ชนิดคือ ข้อมูลที่ไม่เป็นเชิงปริมาณ (non-quantitative 
attribute) ซึ่งจะก าหนดเกณฑ์คุณภาพด้วยค่า rate of incorrect attribute values และข้อมูลที่ได้จากการ
จ าแนก (Classified attribute) ซึ่งจะก าหนดเกณฑ์คุณภาพด้วยค่า misclassification rate ซึ่งเกณฑ์ความ
ถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าจะใช้ตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน ส าหรับเกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าใน
ชั้นข้อมูลแหล่งน้ านั้น สามารถก าหนดตามระดับความส าคัญของข้อมูลลักษณะประจ าแต่ละรายการ ได้ดังตารางที่ 
10 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 10 เกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 

รายการข้อมูลลักษณะประจ า rate of incorrect 
attribute values 

misclassification 
rate 

NAT_STREAM, MM_CANAL, NAT_WTR_BODY, MM_WTR_BODY 
Nat_Stream_ID, MM_Canal_ID, NAT_WB_ID, MM_WB_ID 0% - 
STR_Type, WB_Type - 3% 
STR_Name_T, WB_Name_T 5%  
STR_Name_E, WB_Name_E 10%  
ARTIFICIAL_PATH 
AR_Path_ID 3% - 
AR_Path_Name  5% - 
F_Node, T_Node 3% - 
FlowDir  3% - 
WELL 
Well_ID  3% - 
Village_Name  10%  
HYD_STATION 
HYD_Station_ID 3% - 
Sta_Code  3% - 
Sta_Type - 5% 
Sta_Name 5% - 
Basin_Code 5% - 
River_Name  10% - 
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ตารางท่ี 10 เกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 
รายการข้อมูลลักษณะประจ า rate of incorrect 

attribute values 
misclassification 

rate 
Tools  3% - 
WATERGATE 
Watergate_ID 0%  
Gate_Type - 3% 
Gate_Name 5%  
DAM 
Dam_ID 3% - 
Dam_Name 5% - 
Dam_Type 10% - 
Dam_Status 5% - 
HOTSPRING 
HOTSPRING_ID 3% - 
GS_Name_T 5% - 
GS_Name_E 10% - 
INUNDATION 
 Inundation_ID 0%  
 Elev 5%  
IUD_Status - 3% 
IUD_Type - 3% 
IUD_Name_T 5%  
IUD_Name_E 5%  
 

7.4 ข้อก าหนดความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล 

7.4.1 ข้อก าหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล 
ไม่มีเกณฑข์้อก าหนดความสอดคล้องเชิงแนวคิดของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 

7.4.2 ข้อก าหนดความสอดคล้องกับค่าโดเมนของข้อมูล 
เกณฑ์ความสอดคล้องกับค่าโดเมน ของข้อมูลในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า ก าหนดไว้ดัง

ตารางที่ 11 ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 11 เกณฑ์ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของข้อมูลในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 

 รายการชั้นข้อมูล รายการข้อมูลลักษณะ
ประจ า 

value domain non-
conformance rate 

1 เส้นทางน้ าธรรมชาติ (NAT_STREAM) และ
เส้นทางน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น (MM_CANAL) 

STR_Type 0% 

2 เส้นสมมุติของแหล่งน้ า (ARTIFICIAL_PATH) FlowDir 0% 
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ตารางท่ี 11 เกณฑ์ความสอดคล้องกับค่าโดเมนของข้อมูลในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 
 รายการชั้นข้อมูล รายการข้อมูลลักษณะ

ประจ า 
value domain non-
conformance rate 

3 พ้ืนที่แหล่งน้ าธรรมชาติ (NAT_WTR_BODY) 
และท่ีมนุษย์สร้างขึ้น (MM_WTR_BODY) 

WB_Type 0% 

4 พ้ืนทีร่ับน้ าท่วม (INUNDATION)  IUD_Status  0% 
   IUD_Type 0% 

7.4.3 ข้อก าหนดความสอดคล้องทางโทโปโลยขีองข้อมูล 
เกณฑ์ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า ก าหนดไว้ดัง

ตารางที่ 12 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 12 เกณฑ์ความสอดคล้องทางโทโปโลยีของข้อมูลในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 
 รายการความสอดคล้องทางโทโปโลย ี เปอร์เซ็นต์ข้อมูลทีผ่ิดพลาด 

1 rate of faulty point-curve connections ≤  1 % 
2 number of missing connection due to 

undershoots 
≤  5 

3 number of missing connection due to 
overshoots 

≤  5 

4 Number of invalid slivers ≤  5 
5 Number of invalid self-intersect errors (Loops) ≤  5 
6 Number of invalid self overlap errors 

(kickbacks) 
≤  5 

 

7.5 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลเชิงเวลา 

ไม่มีข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลเชิงเวลาส าหรับชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า  
 
 

8. การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product delivery) 
 
ข้อก าหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล FGDS ในที่นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการก าหนด

รูปแบบวิธีการในการที่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับจ้าง จะท าการส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล FGDS ให้กับ
หน่วยงานผู้มอบหมาย หรือผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้จะไม่รวมถึงรูปแบบวิธีการเผยแพร่ข้อมูล FGDS ไปสู่ผู้ใช้งานเนื่องจากจะ
มีความหลากหลายอย่างมาก 

ข้อก าหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลนี้จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือข้อก าหนดรูปแบบ (format) ของ
ข้อมูล และข้อก าหนดสื่อบันทึกข้อมูล 
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8.1 รูปแบบของข้อมูล (Data format) 

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ตามมาตรฐานฉบับนี้ ในส่วนข้อมูลรูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจ ารายการต่าง ๆ ก าหนดให้ส่งมอบเป็นข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบข้อมูล GIS 
แบบเวกเตอร์ (vector GIS data) โดยให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลหนึ่งในรายการต่อไปนี้ 

 
- กรณีจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อมูล (File Based) ได้แก่ 

1. ARC/INFO Coverage คือ รูปแบบข้อมูลที่ใช้บันทึกข้อมูลดิจิทัลแบบเวคเตอร์ซึ่งพัฒนาขึ้นส าหรับ
โปรแกรม ARC/INFO และใช้ในซอฟต์แวร์ ARC/INFO, ArcView, ArcGIS และอ่านได้โดยซอฟต์แวร์ 
GIS อ่ืน ๆ หลายซอฟต์แวร  

2. Shapefile คือรูปแบบไฟล์ข้อมูล GIS ที่พัฒนาและเริ่มใช้กับโปรแกรม ArcView โดยมีการเปิดเผย
รายละเอียดโครงสร้างของไฟล์ เพ่ือให้เป็นรูปแบบเปิดส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIS กันระหว่าง
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และเป็นรูปแบบที่สามารถเปิดอ่านได้โดยซอฟต์แวร์ GIS ส่วนใหญ่  

3. DWG  คือรูปแบบไฟล์ไบนารีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลแบบ (drawing) 2 และ 3 มิติ พร้อมทั้ง 
metadata เป็นรูปแบบไฟล์ที่ใช้งานโดยโปรแกรมช่วยการเขียนแบบ (CAD) หลายโปรแกรมเช่น 
AutoCAD, IntelliCAD และ Caddie  

4. MapInfo Map File คือรูปแบบไฟล์ที่ถูกพัฒนาและใช้งานโดยโปรแกรม MapInfo  
5. DGN คือรูปแบบไฟล์ประเภท CAD ซึ่งพัฒนาและใช้ได้กับโปรแกรม MicroStation  และโปรแกรม 

Interactive Graphics Design System (IGDS) ของ Intergraph  
6. Geodatabase คือรูปแบบไฟล์ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการบันทึกและจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ พัฒนาและ

ใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ ArcGIS และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายชนิด ได้แก่ ข้อมูลรูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์ คลาสของรูปลักษณ์ คลาสของความสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงโครงข่าย ข้อมูลโทโปโลยี 
ข้อมูลตาราง ข้อมูลราสเตอร์ ข้อมูลแคตตาล็อก รวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

7. GML หรือ Geography Markup Language คือรูปแบบเฉพาะรูปแบบหนึ่งของไฟล์ประเภท XML 
ซึ่งก าหนดนิยามโดยองค์กร  Open Geospatial Consortium (OGC) เพ่ือใช้จัดเก็บข้อมูลรูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์ GML ท าหน้าที่เป็นภาษา modeling ส าหรับระบบภูมิศาสตร์ รวมทั้งท าหน้าที่เป็น
รูปแบบกลางส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภูมิศาสตร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถบันทึกได้
ทั้งข้อมูลรูปลักษณ์แบบเวคเตอร์ คอเวอเรจ และข้อมูลเซ็นเซอร์ด้วย 

 
- กรณีจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data Base) ได้แก่ 

8. Postgres เป็นรูปแบบฐานข้อมูลในซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล PosegreSQL ซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์ฟรีและเปิดรหัส (free and open source software) และมี PostGIS เป็น Add-on ที่ท า
ให้สามารถรองรับข้อมูล GIS ได ้

9. Oracle Database เป็นรูปแบบฐานข้อมูลในซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle และมี 
Oracle Spatial and Graph เป็น option ที่ท าให้สามารถรองรับข้อมูล GIS ได ้

10. Geodatabase เป็นรูปแบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นส าหรับจัดเก็บข้อมูล GIS โดยตรง ใช้กับซอฟต์แวร์ 
ArcGIS และซอฟต์แวร์ GIS อ่ืน ๆ หลายซอฟต์แวร์ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium
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การตั้งชื่อไฟล์เป็นไปตามที่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบก าหนด โดยจะต้องมีเอกสารที่มีการอธิบายอย่าง
ชัดเจนว่าข้อมูลที่ส่งมอบมีลักษณะเฉพาะอย่างไร โดยอย่างน้อยต้องระบุ ดังนี้ 

1. ชนิดของข้อมูล 
2. มาตราส่วนที่ผลิตข้อมูล 
3. ผู้ผลิตหรือผู้ส่งมอบ 
4. ปีที่ผลิต 
เอกสารที่ใช้ในการอธิบายไฟล์ดังกล่าวข้างต้น ควรเป็นแฟ้มข้อมูลดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล PDF 

file หรือแฟ้มข้อมูล TXT ที่ต้องส่งมอบไปพร้อมกับตัวข้อมูล FGDS 

8.2 สื่อบันทึกข้อมูล 

สื่อบันทึกข้อมูลเพ่ือส่งมอบเป็นไปตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนด ที่นิยมโดยทั่วไป เช่น CD Rom, 
DVD Rom, Hard Disk เป็นต้น การเลือกว่าจะใช้สื่อบันทึกข้อมูลชนิดใด มีข้อควรพิจารณาอย่างน้อย ดังนี้ 

1. ขนาดข้อมูล ถ้าข้อมูลมีขนาดไฟล์ใหญ่มาก อาจจ าเป็นต้องใช้การแบ่งไฟล์หรือบีบอัดไฟล์ และต้องใช้
สื่อบันทึกข้อมูลหลายหน่วย ดังนั้น จึงควรพิจารณาใช้สื่อบันทึกข้อมูลที่เหมาะสมกับขนาดของไฟล์ ใช้
จ านวนสื่อบันทึกข้อมูลให้น้อยที่สุด และพยายามหลีกเลี่ยงการแบ่งไฟล์หรือบีบอัดไฟล์ 

2. ความคงทน ในกรณีที่หน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน้าที่น าข้อมูลไปรวมฐานข้อมูลเอง อย่างน้อยควร
มั่นใจว่าสื่อบันทึกข้อมูลที่ได้รับการส่งมอบมา สามารถคงทนอยู่ได้จนกว่าจะน าข้อมูลไปรวมใน
ฐานข้อมูลกลางเป็นที่เรียบร้อย 

3. การเรียกด/ูการค้นคืน หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องแน่ใจว่าจะสามารถเรียกดู/ค้นคืนข้อมูล ที่บันทึกใน
สื่อบันทึกข้อมูลที่รับมอบได้ กล่าวคือ มีอุปกรณ์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มั่นใจว่าจะใช้กับสื่อ
บันทึกข้อมูลได ้

4. สื่อบันทึกข้อมูลที่ส่งมอบ จะต้องมีข้อความบ่งชี้คุณลักษณะส าคัญข้อมูลภายใน แสดงติดไว้บนสื่อ โดย
ข้อความดังกล่าว อย่างน้อยต้องระบุถึง ชื่อข้อมูล หน่วยที่ของสื่อ (เช่น แผ่นที่ 3/11 เป็นต้น) และ
วันที่ส่งมอบ  

 
 
9. ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมูล (Metadata) 

 
ค าอธิบายข้อมูล (metadata) ส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ISO19115 โดยต้องมีรายการ Metadata ครบตามรายการ core metadata ที่ก าหนดในมาตรฐาน ISO19115 
ตามรายการที่ 1-23 ในตารางที่ 13 นอกจากนั้นจะต้องมีรายการ metadata ที่อธิบายเนื้อหาของชุดข้อมูล (data 
content) และคุณภาพของชุดข้อมูล (data quality) ตามตารางท่ี 14 และ 15 ด้วย 
 
ตารางท่ี 13 รายการ Metadata ของชุดข้อมูล FGDS 

 รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 
1 Dataset title  ชื่อชุดข้อมูล Mandatory Free Text 
2 Dataset reference date วันที่อ้างอิงของชุดข้อมูล Mandatory Date 
3 Dataset responsible ผู้รับผิดชอบชุดข้อมูล Optional CI_ResponsibleParty 
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ตารางท่ี 13 รายการ Metadata ของชุดข้อมูล FGDS 
 รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

party 
4 Geographic location of 

the dataset (by four 
coordinates or by 
geographic identifier)  

พ้ืนที่ครอบคลุมของข้อมูล (โดย
ค่าพิกัดมุมล่างซ้าย และค่าพิกัด
มุมบนขวาของพ้ืนที่ครอบคลุม) 

Conditional EX_GeographicExtent 

5 Dataset language ภาษาของชุดข้อมูล Mandatory Char (ISO 639-2) 
6 Dataset character set รหัสอักษรของชุดข้อมูล Conditional MD_CharacterSetCode 
7 Dataset topic category ประเภทหัวข้อของชุดข้อมูล Mandatory MD_TopicCategoryCode 
8 Scale of the dataset มาตราส่วนชุดข้อมูล Optional MD_Resolution 
9 Abstract describing the 

dataset 
บทคัดย่อซึ่งอธิบายชุดข้อมูล Mandatory Char (Free text) 

10 Dataset format name ชื่อรูปแบบของชุดข้อมูล Optional Char (Free text) 
11 Dataset format version เวอร์ชั่นของรูปแบบของชุด

ข้อมูล 
Optional Char (Free text) 

12 Additional extent 
information (vertical 
and temporal) 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอบเขต
ของข้อมูล (ทางดิ่ง ทางเวลา) 

Optional EX_TemporalExtent 
และ/หรือ 
EX_VerticalExtent 

13 Spatial representation 
type 

ชนิดการบันทึกข้อมูลเชิงพ้ืนที่ Optional MD_SpatialRepresen-
tationTypeCode 

14 Reference system ระบบอ้างอิง (ระบบพิกัดอ้างอิง) Optional MD_ReferenceSystem 
15 Lineage statement ข้อความบอกความเป็นมาและ

กระบวนการจัดท าข้อมูล 
Optional Char (Free text) 

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

name 
ชื่อมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 

19 Metadata standard 
version 

เวอร์ชั่นมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 

20 Metadata language ภาษาข้อมูลใน metadata Conditional Char (ISO 639-2) 
21 Metadata character set รหัสตัวอักษรของข้อมูลใน 

metadata 
Conditional MD_CharacterSetCode 

22 Metadata point of 
contact 

การติดต่อเกี่ยวกับ metadata Mandatory CI_ResponsibleParty 

23 Metadata date stamp วันที่ของ metadata Mandatory Date 
24 Data content [0..*] เนื้อหาข้อมูล Mandatory MD_Content 

Information (ดู
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ตารางท่ี 13 รายการ Metadata ของชุดข้อมูล FGDS 
 รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

รายละเอียดด้านล่าง) 
25 Data quality [0..*] คุณภาพข้อมูล (สามารถรายงาน

ได้หลายค่าส าหรับ scope และ 
quality element ที่แตกต่าง
กัน) 

Mandatory DQ_DataQuality (ดู
รายละเอียดด้านล่าง) 

 
ตารางท่ี 14 รายการ metadata ส าหรับอธิบายเนื้อหาข้อมูล (MD_ContentInformation) 

 รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล 
1 MD_FeatureCatalogue 

Description 
ข้อมูลอธิบายสารบัญแฟ้ม
ของรูปลักษณ์ (กรณีข้อมูล
แบบเวคเตอร์) 

Conditional รายการที่ 1.1 ถึง 1.5 

1.1 complianceCode [0..1]  รหัสที่บอกถึงการได้ตาม 
ISO19110 ของสารบัญแฟ้ม
ฯ 

Optional Boolean 

1.2 language [0..*] ภาษาที่ใช้ในสารบัญแฟ้มฯ Optional CharacterString 
1.3 includeWithDataset รหัสที่บอกว่าสารบัญแฟ้มฯ 

ได้ถูกใส่รวมไว้ในชุดข้อมูล 
Mandatory Boolean 

1.4 featureTypes [0..*] รายการรูปลักษณ์ข้อมูลใน
สารบัญแฟ้มฯ ที่ปรากฎใน
ชุดข้อมูล 

Optional GenericName 

1.5 featureCatalogueCitation 
[1..*] 

ข้อมูลอ้างอิงของสารบัญ
แฟ้มฯ ภายนอก 

Mandatory CI_Citation 

 
ตารางท่ี 15 รายการ metadata ส าหรับอธิบายคุณภาพข้อมูล (DQ_DataQuality) 

 รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล 
1 Data Quality Scope  ขอบเขตของคุณภาพ Mandatory DQ_Scope 
2 DQ_Element [0..*] องค์ประกอบคุณภาพข้อมูล 

(รายงานได้หลาย
องค์ประกอบฯ) 

Mandatory รายการที่ 2.1 – 2.7 

2.1 nameOfMeasure [0..*] ชื่อตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล Optional Char (Free text) 
2.2 measuredIdentification [0..1] ข้อมูลบ่งชี้ตัวชี้วัดฯ Optional MD_Identifier 
2.3 measureDescription [0..1] ค าอธิบายตัวชี้วัดฯ Optional Char (Free text) 
2.4 evaluationMethodType [0..1] ชนิดของวิ ธี การประเมิน

คุณภาพข้อมูล 
Optional DQ_Evaluation 

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

คุณภาพฯ 
Optional CI_Citation 
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ตารางท่ี 15 รายการ metadata ส าหรับอธิบายคุณภาพข้อมูล (DQ_DataQuality) 
 รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล 

2.6 dateTime [0..*] วันที่ของคุณภาพข้อมูล Optional DateTime 
2.7 result [1..2] ผลการประ เมินคุณภาพ

ข้อมูล 
Mandatory DQ_Result 

 
Metadata ส าหรับชุดข้อมูล FGDS ให้จัดท าในรูปแบบ (format) และวิธีการเข้ารหัสข้อมูล ตาม

มาตรฐาน ISO19139 
 
 
10. การส ารวจน าเข้าขอ้มูล (Data capture)  

 
การส ารวจจัดท าข้อมูลแหล่งน้ า สามารถท าได้ในหลายแนวทาง ขึ้นอยู่กับรายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์

ที่จะท าการส ารวจ รวมทั้งปัจจัยอ่ืน ๆ อีกหลายประการ อาทิ ระดับมาตราส่วนแผนที่ แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ และ
ขนาดของพ้ืนที่โครงการ เป็นต้น ในที่นี้จะอธิบายแนวทางหลัก ๆ ในการส ารวจจัดท าข้อมูลขึ้นใหม่ หรือการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยย่อดังนี้ 

10.1 การส ารวจด้วยเทคนิคภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียม 

การส ารวจด้วยวิธีการนี้เป็นการจัดท าข้อมูลแหล่งน้ าจากภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียม  โดย
สามารถจัดสร้างข้อมูลที่เป็นเส้น จุด และ รูปปิด จากผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการจัดท าข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย  
ข้อมูลแหล่งน้ าที่ได้จากแนวทางนี้ จะต้องท าการส ารวจรายละเอียดข้อมูลลักษณะประจ าที่จ าเป็นเพ่ิมเติม
ภาคสนามเพ่ือน าประกอบในการจัดท าข้อมูลที่สมบูรณ์  การส ารวจด้วยวิธีการนี้สามารถท าได้ในพ้ืนที่ที่ครอบคลุม
บริเวณกว้าง และสามารถใช้ส าหรับการส ารวจชั้นข้อมูลอ่ืนได้ไปในคราวเดียว เช่น ข้อมูลเส้นทางคมนาคม อาคาร 
สิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น หากน ามาใช้ส าหรับจัดท าข้อมูลแหล่งน้ าเพียงอย่างเดียวก็ต้องพิจารณา
ต้นทุนต่อหน่วย เปรียบเทียบกับแนวทางอ่ืน 

10.2 การส ารวจด้วยกล้อง Total Station 

การส ารวจด้วยกล้อง Total Station เป็นวิธีการส ารวจพ้ืนฐานที่มีความละเอียดถูกต้องเชิงต าแหน่งสูง 
เหมาะส าหรับการจัดท าข้อมูลแหล่งน้ ามาตราส่วนขนาดใหญ่ตั้งแต่ 1:4,000 หรือมากกว่า โดยท าการวัดทิศทาง
และระยะจากจุดที่รู้ค่าพิกัด (Base Station) ไปยังจุดที่ต้องการจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลแผนที่ เพ่ือค านวณพิกัด
ต าแหน่ง ณ จุดนั้นๆ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลักษณะประจ าที่จ าเป็น 

10.3 การส ารวจด้วย GPS 

ในการส ารวจข้อมูลต าแหน่งของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์แบบจุด สามารถใช้เทคโนโลยี GPS ที่ให้ความ
ละเอียดถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานฉบับนี้  ซึ่งอาจเป็นการรังวัดค่าพิกัดแบบจุดเดี่ยว (Single Point 
Positioning) หรือการรังวัดค่าพิกัดด้วยเครื่อง GPS แบบสัมพัทธ์ (Differential or relative GPS Positioning) ที่
ให้ค่าความถูกต้องเชิงต าแหน่งสูง เช่น การรังวัดแบบสถิต (Static survey) การรังวัดแบบจลน์ (Kinematic 
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survey) การรังวัดแบบสถิตอย่างเร็ว (Rapid static survey) การรังวัดแบบจลน์ในทันที (Real-time kinematic 
survey)  

 
 
11. การบ ารุงรักษาข้อมูล (Data Maintenance)  

 
การพิจารณาการบ ารุงรักษาข้อมูล (Data Maintenance) มีความจ าเป็นต่อชุดข้อมูล FGDS โดยที่รอบ

การปรับปรุงและความถี่ของการปรับปรุงข้อมูลนั้นขึ้นกับหน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดสร้างข้อมูล โดยแบ่งเป็นความถี่
ของการปรับปรุงใน 2 รูปแบบคือ 1) ปรับปรุงทันทีหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง Feature (กลุ่มข้อมูล FGDS ที่มี
ผลกระทบต่อการใช้งานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 2) ปรับปรุงข้อมูลโดยก าหนดให้มีช่วงเวลาที่ชัดเจนตามธรรมชาติ
ของข้อมูล (ข้อมูล FGDS ที่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานหรือเป็นข้อมูลไม่ความทันสมัยไม่มีผลต่อการใช้งาน) 
 
 
12. ข้อก าหนดการน าเสนอข้อมูล (Data portrayal) 

 
ไม่มีข้อก าหนดการน าเสนอข้อมูลส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแหล่งน้ า 
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1. บทน า (Introduction) 
 
มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ฉบับนี้ เป็นหนึ่งในชุด

มาตรฐานข้อก าหนดชุดข้อมูล FGDS ของประเทศไทย ซึ่งได้ถูกจัดท าขึ้นภายใต้โครงการจัดท าข้อก าหนดของ
มาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน (Fundamental Geographic 
Data Set, FGDS) ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยมีศูนย์บริการ
วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาด าเนินงาน  

โครงสร้างเนื้อหาของมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ฉบับ
นี้ ประกอบด้วยข้อก าหนดลักษณะเฉพาะ (characteristics) ด้านต่าง ๆ ของชั้นข้อมูล FGDS ตามกรอบหลักการ
ของเอกสารข้อก าหนดข้อมูลที่ก าหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศ  ISO19131 Geographic information – 
Data product specifications 

รายการข้อมูลอุทกศาสตร์นี้ ส่วนใหญ่คือข้อมูลที่ปัจจุบันอยู่ในแผนที่เดินเรือทะเลของกรมอุทกศาสตร์ 
กองทัพเรือ ซึ่งมาตราส่วนของแผนที่จะมีหลากหลายมาตราส่วนแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานการ
เดินเรือเป็นหลัก และตามมาตรฐานองค์การอุทกศาสตร์สากล (International Hydrographic Organization, 
IHO)  ที่กรมอุทกศาสตร์เป็นสมาชิกอยู่  

 
 
2. ภาพรวม (Overview) ของมาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลอุทกศาสตร ์

2.1 ข้อสนเทศเกี่ยวกับข้อก าหนดชั้นข้อมูล FGDS นี้ 

ชื่อขอ้ก าหนด : ข้อก าหนดของมาตรฐานข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ 
วันที่จัดท าและเผยแพร่ข้อก าหนดนี้ : วันที่รายงานฉบับสมบูรณ์และร่างมาตรฐานได้รับการตรวจรับจาก สทอภ. 

/ วันที่มีการน าไปประกาศใช้เป็นมาตรฐานฯ 
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อก าหนดฉบับนี้  : คณะที่ปรึกษาฯ คณะท างานกลุ่มย่อยประสานงานการจัดท า

มาตรฐานฯ กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ สทอภ. 
หัวข้อของช้ันข้อมูลภูมิสารสนเทศในมาตรฐานนี้ :  oceans  

2.2 ค านิยามศัพท์  

 ได้มีการก าหนดนิยามค าศัพท์ทีส่ าคัญในมาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ นี้ ไว้ดังตารางที ่1 ต่อไปนี้ 
 
 
ตารางท่ี 1 ค านิยามศัพท ์ในข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ 

ที ่ ค าศัพท์ นิยามศัพท์ 
1 อุทกศาสตร์ 

(Hydrography) 
วิชาการแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ประยุกต์ว่าด้วยเรื่องน้ าบนพ้ืนโลก 
เกี่ยวกับการวัดหรือการส ารวจแผนที่ทะเล และการบรรยายถึงลักษณะทาง
กายภาพของน้ าบนพ้ืนโลกในส่วนที่ใช้ในการเดินเรือได้ รวมทั้งบริเวณ
ชายฝั่งติดต่อกัน โดยมีความมุ่งหมายเฉพาะเพ่ือการเดินเรือ (พจนานุกรม
ศัพท์ภูมิศาสตร์, 2549) 
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ตารางท่ี 1 ค านิยามศัพท ์ในข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ 
ที ่ ค าศัพท ์ นิยามศัพท์ 
2 เส้นความลึกเท่า 

(Depth contour) 
เส้นสมมุติที่ลากผ่านจุดบนพ้ืนดินซึ่งมีความสูงจากระดับมูลฐานเท่าๆ กัน 
แต่ละเส้นย่อมแสดงลักษณะและรูปร่างของพ้ืนดิน ณ ระดับความสูงระดับ
หนึ่ง (พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์, 2549) 

3 ประภาคาร 
(Lighthouse) 

สิ่งปลูกสร้างบนฝั่งหรือในทะเลที่ส่องแสงตามที่ได้ก าหนดไว้ส าหรับเป็น
เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ (Hydrographic Dictionary, 1994) 

4 กระโจมไฟ (Light 
beacon) 

สิ่งส่องสว่างที่ใช้ส าหรับช่วยในการเดินเรือ (Hydrographic Dictionary, 
1994) 

5 อ่าว (Gulf; Bay) ส่วนของมหาสมุทร ทะเล หรือทะเลสาบ ที่ล ้าเข้าไปใน ฝั่งหรือในแผ่นดิน 
มีลักษณะเว้าโค้งและเปิดกว้าง ท าให้มี แนวของชายฝั่งทะเลยา 
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พ.ศ.2542) 

6 แนวชายฝั่ง 
(Coastline)   

1. ค าทั่วไปที่อธิบายถึงลักษณะหรือรูปลักษณ์ของแผ่นดินตามชายฝั่ง เมื่อ
มองจากทะเลเข้ามาฝังแผ่นดิน รวมถึง อ่าว 2. เส้นที่แบ่งขอบเขตระหว่าง
แผ่นดินกับน้ าทะเล หรือมหาสมุทร 3. แนวชายฝั่งที่น้ าทะเลขึ้นสูงสุด ท่วม
ไม่ถึง (พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์, 2549) 

7 เกาะ (Island)  ส่วนของแผ่นดินที่มีน้ าล้อมรอบ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
พ.ศ.2542) 

8 เส้นเกณฑ์แผนที่ 
(Chart datum) 

พ้ืนระดับที่ใช้เป็นเกณฑ์หยั่งวัดความลึกน้ า เพ่ือบันทึกลงในแผนที่เดินเรือ 
แผนที่เดินเรือไทยใช้น้ าลงต่ าสุด (LLW: Lowest Low Water) เป็นเกณฑ์ 
(พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์, 2549) 

2.3 อักษรย่อ 

ค าย่อที่ส าคัญ ส าหรับมาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ อธิบายความหมายไว้ในตารางที ่2 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 2 ความหมายของอักษรย่อในมาตรฐานชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
ที ่ อักษรย่อ ความหมาย 
1 IHO International Hydrographic Organization 
2 LLW  Lowest Low Water 

 

2.4 บทคัดย่อของเอกสารข้อก าหนดฯ 

ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์เป็นการน าข้อมูลที่อยู่ในทะเลและบนบกบางส่วน ทั้งในส่วนที่ มนุษย์สร้างขึ้น เช่น 
ทุ่น ท่าเรือ หรือประภาคารและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น แนวโขดหิน สันดอน เป็นต้น โดยเนื้อหาของข้อมูล
จะประกอบด้วยข้อมูลที่คาบเกี่ยวระหว่างบนบกกับในทะเล โดยข้อมูลบนบกจะเน้นเฉพาะข้อมูลที่อยู่ลึกเข้าไปใน
แผ่นดินไม่มากนัก กล่าวคือสิ่งต่างๆ ที่สามารถมองด้วยตาเปล่าหรือกล้องสองตาเห็นจากในทะเล อาจจะอยู่ไกลแต่
มองเห็นก็จะลงไว้ในแผนที่เช่นยอดเขา อยู่ใกล้แต่มองไม่เห็นก็จะไม่ลงไว้ในแผนที่เช่น สถานที่ส าคัญแต่ถูกบดบัง
ด้วยแนวเขา ส าหรับข้อมูลในทะเลนั้นจะแสดงไว้ทุกอย่างทั้งที่อยู่บนพ้ืนผิวน้ า (สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า) เช่น 
ทุ่น ทุ่นไฟ เกาะ กระโจมไฟ ประภาคาร หรือท่าเทียบเรือ และที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยเฉพาะอย่าง
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ยิ่งที่เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ เช่น ซากเรือจม หินโสโครก แนวปะการัง  รวมทั้งอาจจะมีการน าข้อมูลทางสมุทร
ศาสตร์มาแสดงบนแผนที่เดินเรือด้วยก็ได้ เช่น ความเค็มตามชั้นความลึก อุณหภูมิตามชั้นความลึก ค่าความเร็ว
เสียงตามชั้นความลึก ค่าความโปร่งแสงของน้ าทะเล หรือชนิดของพ้ืนท้องทะเล (ทราย โคลน หิน) เป็นต้น โดยชั้น
ข้อมูลอุทกศาสตร์นั้นจะครอบคลุมน่านน้ าไทยทั้งหมด โดยเริ่มจากปากแม่น้ าต่างๆ ออกไปในทะเลครอบคลุมถึง
เขตไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ 

ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดท าเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศในด้านการคมนาคมทางทะเล  

แหล่งข้อมูลอุทกศาสตร์นั้นมีทั้งส่วนที่อยู่บนบกส าหรับใช้หาค่าพิกัดเพ่ือเป็นสถานีอ้างอิงในการหาต าบลที่
ให้กับเรือที่ท าการส ารวจในทะเล หรืออาจจะรับค่าพิกัดจากดาวเทียมในการหาต าบลที่ของเรือส ารวจ โดยเรือ
ส ารวจจะท าการหยั่งน้ าหาความลึก และค่าพิกัดของสิ่งต่างๆ ทั่งที่อยู่บนพ้ืนผิวน้ า บนบก และใต้น้ า เมื่อได้ข้อมูล
ดังกล่าวก็จะด าเนินการสร้างแผนที่เดินเรือตามมาตรฐานของ IHO ต่อไป ทั้งนี้ในการดูแลรักษาข้อมูลก็คือการ
ปรับปรุงแผนที่ให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เช่น อาจจะมีการสร้างท่าเรือแห่งใหม่ มีเรืออัปปาง หรือแนวร่อง
น้ าที่ใช้ในการเดินเรือมีความตื้นเขิน ก็ต้องมีการปร้บปรุงโดยการท าการส ารวจใหม่และผลิตเป็นแผนที่เดินเรือใหม่
อีกครั้ง  

  
 

3. ขอบเขตของข้อก าหนด (Specification scopes) 
 
มาตรฐานข้อก าหนดสมบัติเฉพาะของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ ฉบับนี้ จะอธิบายลักษณะเฉพาะ 

(characteristics) ที่ส าคัญของข้อมูลอุทกศาสตร์ในฐานะหนึ่งในชั้นข้อมูล FGDS ของประเทศ ซึ่งจัดเก็บในรูปแบบ
ข้อมูลแผนที่ลายเส้น (vector) แบบดิจิทัลเท่านั้น โดยก าหนดรายการและนิยามที่ชัดเจนของข้อมูลรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ (geographic features) ในชั้นข้อมูลนี้ รายการและนิยามของข้อมูลลักษณะประจ า (attribute) หลัก 
ๆ ของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว และเกณฑ์คุณภาพด้านต่าง ๆ ของข้อมูลอุทกศาสตร์  ในขณะที่ข้อก าหนด
วิธีการในการส ารวจจัดท าข้อมูลนั้น จะมีระบุหรืออธิบายไว้ในลักษณะของแนวทางหรือข้อแนะน าส าหรับวิธีการ
หลัก ๆ เท่านั้น  

มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ นี้ อธิบายข้อก าหนดส าหรับข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ได้แก่ 1) ข้อมูลบนบกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและสิ่งที่ถูกสร้างเพ่ือประโยชน์ต่อการ
เดินเรือ (เช่น ภูเขาที่สามารถสังเกตุเห็นได้จากในทะเล หรือหลักน า) สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ (เช่น ท่าเรือ) 2) ข้อมูลในทะเล เช่น ประภาคาร กระโจมไฟ เกาะ หิน ที่จ าเป็นและมีผลกระทบต่อการ
เดินเรือ  ทั้งนี้จะใช้กับข้อมูลที่ครอบคลุมพ้ืนที่ที่เป็นทะเลในน่านน้ าไทย ได้แก่ อ่าวประวัติศาสตร์ น่านน้ าภายใน 
ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง เขตไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจ าเพาะที่ประเทศไทยประกาศไว้ทั้งหมด 
 
 
4. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product identification) 

 
ส่วนนี้เป็นข้อสนเทศพ้ืนฐานที่ระบุจ าแนกข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์นี้ ซึ่งประกอบด้วยรายการ

สมบัติเฉพาะพ้ืนฐานของชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ ดังตารางที่ 3 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ 
ชื่อ (Title)  ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ 
บทคัดย่อ (Abstract)  ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์  คือ ข้อมูลการบรรยายลักษณะทาง

กายภาพของทะเลในน่านน้ าไทย ได้แก่ ลักษณะชายฝั่ง (Coastline) 
ความลึก (Depth)  เส้นความลึกเท่า (Depth Contour) ระดับน้ าและ
กระแสน้ า ( Tide and Current) ชื่อภูมิศาสตร์ (Geographic Name) 
เครื่องช่วยในการน าเรือ (Aids to Navigation เช่น ไฟ ทุ่น กระโจมไฟ 
สัญญาณหมอก) สิ่งอันตรายใต้น้ า (Underwater Danger เช่น หิน เรือ
อับปาง สิ่งกีดขวางการเดินเรือ) ลักษณะพ้ืนท้องทะเล (Nature of 
Seabed  เช่น ทราย โคลน กรวด เปลือกหอย) สิ่งก่อสร้างบนฝั่ง 
(Onshore Installation) สิ่งก่อสร้างนอกฝั่ง (Offshore Installation 
เช่น ฐานขุดเจาะ น้ ามันและก๊าซ สายเคเบิ้ลใต้น้ า ท่อ อุโมงค์ใต้น้ า) สถานี
ต่างๆ (Miscellaneous Stations เช่น สถานีน าร่อง, สถานียามรักษาฝั่ง 
สถานีกู้ภัยสถานีวิทยุ เรดาร์ และระบบหาต าบลที่เรืออิเล็กทรอนิกส์) และ
ข้อมูลทางกายภาพอ่ืนๆ ของทะเลที่สามารถส ารวจได้  เป็นไปมาตราส่วน
ต่างๆ ของแผนที่เดินเรือทะเล และสามารถน าข้อมูลแผนที่ดังกล่าวไปเป็น
แผนที่ฐานของข้อมูลด้านอุทกศาสตร์ในทะเลได้ 

กลุ่มประเภทของข้อมูล  
(Topic Category)  

ocean 

ค าอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ 
(Geographic Description)  

ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ นี้ ครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนที่เป็นทะเลของ
ประเทศไทยทั้งหมด  

ชื่ออ่ืน (alternate title)  ข้อมูลแผนที่เดินเรือ  
วัตถุประสงค์ (purpose)  ชุดข้อมูล FGDS เป็นชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ส าคัญของ โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (NSDI) ข้อมูล FGDS 
จะถูกเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงในการส ารวจจัดสร้างข้อมูลภูมิสารสเทศอ่ืน ๆ 

ชนิดของการน าเสนอเชิงปริภูมิ  
(Spatial Representation 
Type)  

รูปแบบการน าเสนอเป็นข้อมูลเชิงเส้น (vector) ได้แก่ จุด เส้น และพ้ืนที่ 

ความละเอียดเชิงปริภูมิ  
(Spatial Resolution)  

แผนที่ทั่วไป (Overview 1 : 2,000,000 และเล็กกว่า)  
แผนที่ชายฝั่งทั่วไป (General Chart 1 : 2,000,000 – 1 : 350,000) 
แผนที่เดินเรือใกล้ฝั่ง (Coastal Chart  1 : 350,000 – 1 : 75,000)    
แผนที่เข้าสู่ท่าเรือ (Approach Chart 1 : 75,000 – 1 : 30,000)   
แผนที่ท่าเรือ (Harbour Chart ใหญ่กว่า 1 : 30,000)        
แผนที่ขยายท่าเรือ (Birthing Chart มาตราส่วน 1 : 4,000 ขึ้นไป)  

ข้อสนเทศเสริมอ่ืน ๆ 
(Supplemental Information)  

การวิเคราะห์และแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศ รวมทั้งการส ารวจ
ข้อมูลภาคสนาม (ทางบก และทางทะเล)ร่วมกันเป็นแผนที่ฐานของข้อมูล
ด้านอุทกศาสตร์ในทะเลได้ภูมิสารสนเทศในรูปแบบแผนที่ลายเส้น 
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5. เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล (Data content and structure)  
 
มาตรฐานในส่วนนี้เป็นการก าหนดรายการเนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูลในชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์  ซึ่ง

ประกอบด้วยการอธิบายความหมายในภาพรวมของข้อมูลอุทกศาสตร์ รายละเอียดรายการและนิยามของ
รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ด้านอุทกศาสตร์ รายการข้อมูลลักษณะประจ าของแต่ละรายการรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์ รวมทั้งการอธิบายโครงสร้างเนื้อหาของข้อมูลในรูปแบบของผังงานการประยุกต์ ( application 
schema) และแคตตาล็อกของรูปลักษณ์ (feature catalogue) 

5.1 ความหมายในภาพรวม 

ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์  หมายถึง ข้อมูลการบรรยายลักษณะทางกายภาพของทะเลในเขตน่านน้ าไทย ทั้งที่
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ประกอบด้วยข้อมูลเชิงราบ และข้อมูลเชิงดิ่ง ได้แก่ ลักษณะชายฝั่ง 
(coastline) ความลึก (depth)  เส้นความลึกเท่า (depth contour) ระดับน้ าและกระแสน้ า (tide and current) 
ชื่อภูมิศาสตร์ (geographic name) เครื่องช่วยในการน าเรือ (aids to navigation เช่น ไฟ ทุ่น กระโจมไฟ 
สัญญาณหมอก) สิ่งอันตรายใต้น้ า (underwater danger เช่น หิน เรืออับปาง สิ่งกีดขวางการเดินเรือ) ลักษณะพ้ืน
ท้องทะเล (nature of seabed  เช่น ทราย โคลน กรวด เปลอกหอย) สิ่งก่อสร้างบนฝั่ง (onshore installation) 
สิ่งก่อสร้างนอกฝั่ง (offshore installation เช่น ฐานขุดเจาะ น้ ามันและก๊าซ สายเคเบิ้ลใต้น้ า ท่อ อุโมงค์ใต้น้ า) 
สถานีต่างๆ (miscellaneous stations เช่น สถานีน าร่อง สถานียามรักษาฝั่ง สถานีกู้ภัยสถานีวิทยุ เรดาร์ และ
ระบบหาต าบลที่เรืออิเล็กทรอนิกส์) และข้อมูลทางกายภาพอ่ืนๆ ของทะเลที่สามารถส ารวจได้  

5.2 รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (Geographic features)  

 รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (geographic features) ในชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ พิจารณาก าหนดขึ้น
จากรายการข้อมูลที่ปรากฎในแผนที่เดินเรือที่มีการส ารวจจัดท าและใช้งานอยู่ในประเทศไทย ซึ่งรายการ ข้อมูลใน
แผนที่เดินเรือ ประกอบด้วยข้อมูล 28 รายการ ได้แก่ 
 
รายการข้อมูลในแผนที่เดินเรือ 

1. สารบัญแผนที่ รายการน้ า บรรณาธิกรบันทึก วงเข็มทิศ โฆษณาบันทึก  แก้ไขเล็กน้อย หมายเลขแผนที่ 
ค าอธิบายกริด ค าเตือน ค่าแก้ต าบลที่จากดาวเทียม  (Chart Title and Additional Information) 

2. วาริเอชันแม่เหล็ก (Magnetic Variation, MAGVAR) 
3. ชื่อภูมิศาสตร์  (Geographic Names) 
4. สิ่งก่อสร้างบนฝั่งที่เป็นลายเส้นและจุดสัญลักษณ์ (บ้าน อาคาร ตึก ถนน ทางรถไฟ ที่หมายบนฝั่ง) 

(Onshore Installations : Point, Line) 
5. สิ่งก่อสร้างบนฝั่งที่เป็นพ้ืนที่ (Onshore Installations :Area) 
6. สิ่งก่อสร้างนอกฝั่งที่เป็นลายเส้นและจุดสัญลักษณ์ (ฐานขุดเจาะ น้ ามันและก๊าซ สายเคเบิ้ลใต้น้ า ท่อ 

อุโมงค์ใต้น้ า) (Offshore Installation : Point, Line) 
7. สิ่งก่อสร้างนอกฝั่งที่เป็นพ้ืนที่  (Offshore Installation : Area) 
8. หมุดหลักฐานส ารวจ (Control Points) 
9. เส้นชั้นความสูงเท่าและเลขก ากับชั้นความสูงชั้นเขา (Land Contours and Index) 
10. รูปลักษณ์ธรรมชาติที่เป็นลายเส้นและจุดสัญลักษณ์ (Natural Feature : Point, Line) 
11. รูปลักษณ์ธรรมชาติที่เป็นพ้ืนที่ (Natural Feature : Area) 
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12. สถานีต่างๆ (สถานีน าร่อง  สถานียามรักษาฝั่ง  สถานีกู้ภัย)  (Miscellaneous Stations) 
13. สถานีวิทย ุ เรดาร์ และระบบหาต าบลที่เรืออิเล็กทรอนิกส์(Radio and Radar) 
14. เมืองท่าและทา่เรือ (Ports) ที่เป็นลายเส้น 
15. เมืองท่าและท่าเรือ (Ports) ที่เป็นพ้ืนที่ 
16. เครื่องช่วยในการน าเรือ  ไฟ  ทุ่น  กระโจมไฟ  สัญญาณหมอก (Aids to Navigation) 
17. สิ่งอันตราย (หิน  เรืออับปาง  สิ่งกีดขวาง) ที่เป็นลายเส้นและจุดสัญลักษณ์ (Dangers: Point, Line) 
18. สิ่งอันตราย (หิน  เรืออับปาง  สิ่งกีดขวาง) ที่เป็นพ้ืนที่ (Dangers: Area) 
19. เส้นแบ่งการจราจร  เส้นแนวน าการเดินเรือ (Track, Route) 
20. เขตต่างๆ (Various Limits) 
21. เลขก ากับชั้นความลึกน้ า ( Depth Contour Index) 
22. ตัวเลขน้ า (Soundings) 
23. ลักษณะพ้ืนท้องทะเล (ทราย  โคลน  กรวด  เปลือกหอย) ที่เป็นตัวอักษร (Nature of Seabed : Point)   
24. ลักษณะพ้ืนท้องทะเล (ทราย  โคลน  กรวด  เปลือกหอย) ที่เป็นพ้ืนที่ (Nature of Seabed : Area)  
25. ระดับน้ าและกระแสน้ า ( Tides and Currents) 
26. ลักษณะขอบฝั่ง (ฝั่งทราย  ฝั่งหิน  ฝั่งโกงกาง) (Coastal Characteristic) 
27. เส้นขอบฝั่งธรรมชาติ  เส้นขอบฝั่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  เขตน้ าท่วมถึงและท่วมไม่ถึง  เส้นความลึกเท่า 

(Coastline, Shoreline Construction, Low Water Line, Depth Contour) 
28. วัตถุเพ่ือการอรรถาธิบาย (Meta Object) 

 
จากการศึกษารายการข้อมูลในแผนที่เดินเรือข้างต้น สามารถจ าแนกจัดกลุ่มข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่ต้อง

จัดเก็บออกเป็นสิ่งที่อยู่บนบก และสิ่งที่อยู่ในน้ าหรือใต้น้ า ดังนี้ 
 สิ่งที่อยู่บนบก 
o สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เส้นขอบฝั่งที่มนุษย์สร้างข้ึน 
o สิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่นเขตน้ าท่วมถึงเม่ือน้ าขึ้น และน้ าไม่ท่วมถึงเมื่อเวลาน้ าลง บริเวณชายฝั่ง 

 สิ่งที่อยู่ในน้ าหรือใต้น้ า 
o สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่นเส้นแบ่งการจราจร เส้นแนวน าการเดินเรือ 
o สิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  เช่นตัวแลขแสดงความลึกน้ า 

 
รายละเอียดความหมายและนิยามของรายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูล อุทกศาสตร์สามารถ

สรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 รายละเอียดความหมายและนิยามของรายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในช้ันข้อมูลอุทกศาสตร์ 

   ประเภทรูปลักษณ ์(Feature Type) 
<จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  

รหัส
ข้อมูล 

รายการข้อมูล  นิยาม (Definition) 

1:4
,00

0 

1:1
0,

00
0 

1:2
5,

00
0 

1:5
0,

00
0 

1:2
50

,00
0 เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมูล นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้น

หรือแนวขอบเขตพ้ืนที ่

13001 ตัวเลขน้ า (SOUNDG) จุดความลึกน้ าท่ีท าการหยั่งได้ในพ้ืนท่ีส ารวจ 
เป็นค่าความลึกน้ าจากผิวหน้าน้ าทะเลเมื่อลด
ผลกระทบจากการขึ้น – ลงของน้ าทะเลแล้ว 

จุด จุด จุด จุด จุด จัดเก็บทุกจุดที่มีการส ารวจ  

13002 เส้นชายฝั่ง (COALNE) แนวเส้นชายฝั่ง หรือเส้นขอบฝั่งทะเล 
ประกอบด้วยเส้นขอบฝั่งทีส่ ารวจแล้ว, ขอบ
ฝั่งยังไมไ่ดส้ ารวจ, ขอบฝั่งทราย, ขอบฝั่งท่ี
เป็นป่าโกงกางและ ขอบฝั่งท่ีเป็นพรุชายทะเล 

เส้น เส้น เส้น เส้น เส้น ไม่มเีงื่อนไขในการจัดเก็บตามมาตรา
ส่วน ต้องจัดเก็บทุกเส้น  

แนวบรรจบกันระหว่างบกและน้ า
ทะเล 

13007 แนวสายเหนือพ้ืนดิน 
(CBLOHD)  

แนวสายเคเบิล, สายโทรศัพท์, หรอืสายโทร
เลขท่ีติดตั้งอยู่สูงเหนือพ้ืนดิน และอาจเป็น
อันตรายต่อเรือท่ีเดินเรือผ่านบริเวณที่แนว
สายดังกล่าวพาดผา่น 

เส้น เส้น เส้น เส้น เส้น อยู่ในบริเวณที่ใช้ในการเดินเรือ แนวสายที่พาดเชื่อมต่อระหว่างเสา
หรือสิ่งก่อสรา้งอื่นที่รองรับ 

  ระดับน้ า, กระแสน้ า        
13011 สายน้ าไหลขึ้นมีอัตรา 

(Flood tide stream 
with rate, TS_FEB) 

แนวแสดงทิศทางการไหลของน้ าตาม
ธรรมชาติที่มีการขึ้นลงตามอิทธิพลของดวง
จันทร์ 

จุด/ 
เส้น 

จุด/
เส้น 

จุด/ 
เส้น 

จุด/ 
เส้น 

จุด/ 
เส้น 

มีผลต่อการเดินเรือ เช่นเพิ่มหรือลด
ความเร็ว 

 จุดที่ท าการเฝ้าตรวจกระแสน้ าเปน็
เวลา 25 ชม. 

  ลักษณะพื้นท้องทะเล        
13012 บริเวณทรายและโคลน

กับหย่อมของก้อนหิน
หรือกรวด
(MUD_SAND) 
 

ขอบฝั่งท่ีมีองค์ประกอบทางกายภาพมากกว่า 
1 อย่าง อันประกอบด้วยทราย โคลน ก้อนหิน 
หรือกรวด 

พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที ่ พื้นที่ท่ีอยู่ในบริเวณที่ใช้ในการเดินเรือ แนวบรรจบกันระหว่างน้ ากับทะเล
และมีการผสมผสานของทราย โคลน 
ก้อนหิน กรวด 
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ตารางท่ี 4 รายละเอียดความหมายและนิยามของรายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในช้ันข้อมูลอุทกศาสตร์ 

   ประเภทรูปลักษณ ์(Feature Type) 
<จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  

รหัส
ข้อมูล 

รายการข้อมูล  นิยาม (Definition) 

1:4
,00

0 

1:1
0,

00
0 

1:2
5,

00
0 

1:5
0,

00
0 

1:2
50

,00
0 เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมูล นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนวเส้น

หรือแนวขอบเขตพ้ืนที ่

  ความลึก        
13013 ค่าเส้นความลึกเท่า 

(DEPCNT) 
เป็นความสูงของระดับน้ าที่ใช้ระบคุวามลึก
โดยใช้พื้นเกณฑ์แผนท่ีเป็นตัวอ้างอิง 
เช่นเดียวกับการอ้างอิงความสูงกับ
ระดับน้ าทะเลปานกลาง 

จุด/ 
เส้น 

จุด/ 
เส้น 

จุด/ 
เส้น 

จุด/ 
เส้น 

จุด/ 
เส้น 

เพื่อให้ได้ค่าความลึกท่ีแน่นอนโดย
ปราศจากการขึ้น – ลงของน้ า 

ค่าระดบัท่ีได้จากการเฝ้าตรวจและ
เปรียบเทยีบกับสถานีน้ า 

  พื้นที่, ขอบเขต          
13017 ที่ทอดสมอ (Anchor 

berths, ACHBRT) 
ต าแหน่งพ้ืนท่ีส าหรับจอดเรือโดยการทิ้งสมอ  จุด จุด จุด จุด จุด  ส าหรับให้เรือจอดทอดสมอเพื่อรอการ

ด าเนินการใดๆ ต่อไป 
พื่นที่แนะน าในการทิ้งสมอ 

  ไฟ        
13018 กระโจมไฟ (LIGHTS) สิ่งปลูกสร้างทั้งบนบกและในน้ าท่ีไม่มีคนอยู่

จะมีแสงในเวลากลางคืนส าหรับช่วยหาต าบล
ที่เรือ 

จุด จุด จุด จุด จุด  เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยต่อ
การเดินเรือ 

กึ่งกลางของกระโจมไฟ 

  ทุ่น, กระโจม        
13019 ทุ่น (BUOY) วัตถุลอยน้ ามไีว้เพื่อก ากับเส้นทางการจราจร

ทางน้ า หรือระบุต าแหน่งของวัตถุอันตรายใต้
น้ า 

จุด จุด จุด จุด จุด เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยต่อ
การเดินเรือ 

กึ่งกลางของทุ่น 
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5.3 ผังเค้าร่างการประยุกต์ใช้ (Application schema) ของรายการข้อมูลในชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ 

โครงสร้างเนื้อหาของข้อมูลภูมิสารสนเทศในชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ สามารถถูกอธิบายในลักษณะของผังเค้า
ร่างการประยุกต์ใช้ (application schema) ตามมาตรฐาน ISO19109 โดยน าเสนอในรูปแบบของ Universal 
Modelling Language (UML) ดังรูปที่ 1 ต่อไปนี้ 

SOUNDG

+SOUNDG_ID: Integer

+DEPTH: Float

+VER_DATUM: Integer

COALINE

+COALINE_ID: Integer

+COULINE_TYPE: Integer

+LENGTH: Float

TS_FEB

+TS_FEB_ID: Integer

+TIDE_TYPE: Integer

+TIDE_STR_TYPE: Integer

CBLOHD

+BLOHD_ID: Integer

+CBLOHD_TYPE: Integer

MUD_SAND

+MUD_SAND_ID: Integer

+MUD_SAND_TYPE: Integer

DEPCNT

+DEPCNT_ID: Integer

+VALSCO: Float

+VER_DATUM: Integer

ACHBRT

+ACHBRT_ID: Integer

+DOCK_TYPE: Integer

+STATUS: Float

LIGHTS

+LIGHTS_ID: Integer

+LIGHT_TYPE: Integer

+COLOUR: Integer

BUOY

+BUOY_ID: Integer

+BOYSHP: Integer

+COLOUR: Integer

 
รูปที่ 1 ผังเค้าร่างการประยุกต์ใช้ (application schema) ของข้อมูลในชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ 

5.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) ของข้อมูลในชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ 

รายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ สามารถถูกอธิบายในลักษณะของ
พจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) โดยอธิบายในรูปของตารางข้อมูลลักษณะประจ า (attribute table) ดัง
ตารางที่ 5-1 ถึงตารางที่ 5-12 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 5-1  ข้อมูลลักษณะประจ าของ ตัวเลขน้ า (SOUNDG)  
ชื่อ attribute item ค าอธิบาย ชนิด หมายเหตุ/โดเมน การบังคับ 
SOUNDG_ID  หมายเลขประจ าตัวของจุด

ตัวเลขน้ า 
Integer  Mandatory 

DEPTH ค่าความลึก (เมตร) Float  Mandatory 
VER_DATUM ค่าเส้นเกณฑ์ความลึกท่ีใช้ในการ

หักอิทธิพลจากน้ าขึ้น-ลง ออก
จากความลึกน้ า 

Integer  Optional 
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ตารางท่ี 5-2  ข้อมูลลักษณะประจ าของ เส้นชายฝั่ง (COALNE)  
ชื่อ attribute item ค าอธิบาย ชนิด หมายเหตุ/โดเมน การบังคับ 
COALNE_ID  หมายเลขประจ าข้อมูลเส้น

ชายฝั่ง 
Integer  Mandatory 

COALINE_TYPE รหัสประเภทของเส้นชายฝั่ง Integer CATCOA.LUT Mandatory 
LENGTH ความยาวเส้นชายฝั่ง (เมตร) Float  Optional 
 
ตารางท่ี 5-3 CATCOA.LUT (ค่าโดเมนส าหรับข้อมูล COALINE_TYPE) 
COALINE_TYPE DESC_TH DESC_EN 

1 ขอบฝั่งท่ีส ารวจแล้ว Surveyed Coastline 
2 ขอบฝั่งยังไม่ได้ส ารวจ Un-Surveyed Coastline 
3 ขอบฝั่งทราย Sandy Shore 
4 ขอบฝั่งท่ีเป็นป่าโกงกาง Mangrove Coastline 
5 พรุชายทะเล Swamp Coastline 

6 เขื่อนกันฝั่ง Seawall 
 
ตารางท่ี 5-4  ข้อมูลลักษณะประจ าของ แนวสายเหนือพ้ืนดิน (CBLOHD) 
ชื่อ attribute item ค าอธิบาย ชนิด หมายเหตุ/โดเมน การบังคับ 
CBLOHD_ID หมายเลขประจ าข้อมูลแนวสาย

เหนือพ้ืนดิน 
Ineteger  Mandatory 

 CBLOHD_TYPE รหัสประเภทแนวสายเหนือ
พื้นดิน 

Ineteger CBLOHD_TYPE.LUT Mandatory 

 
ตารางท่ี 5-5 CBLOHD_TYPE.LUT (ค่าโดเมนส าหรับข้อมูล CBLOHD_TYPE) 

CBLOHD_TYPE DESC_TH DESC_EN 
1 สายส่งไฟฟ้าก าลัง power line 
3 สายส่งไฟฟ้าแรงสูง transmission line 
4 สายโทรศัพท์ telephone 
5 สายโทรเลข telegraph 
6 สายผูกเรือ mooring cable/chain 

 
ตารางท่ี 5-6  ข้อมูลลักษณะประจ าของ สายน้ าไหลขึ้นมีอัตรา (TS_FEB) 
ชื่อ attribute item ค าอธิบาย ชนิด หมายเหตุ/โดเมน การบังคับ 
TS_FEB_ID  หมายเลขประจ าข้อมูลสายน้ า

ไหลขึ้น 
Integer  Mandatory 

TIDE_TYPE ประเภทชนิดการขึ้น – ลงของ
น้ า 

Integer TIDE_TYPE.LUT Optional 

TIDAL_STR_TYPE ประเภทของกระแสน้ า Integer TIDAL_STR_TYPE.LUT Optional 
 

http://www.caris.com/S-57/attribut/def/d-catcbl.htm#catcbl_1
http://www.caris.com/S-57/attribut/def/d-catcbl.htm#catcbl_3
http://www.caris.com/S-57/attribut/def/d-catcbl.htm#catcbl_4
http://www.caris.com/S-57/attribut/def/d-catcbl.htm#catcbl_5
http://www.caris.com/S-57/attribut/def/d-catcbl.htm#catcbl_6
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ตารางท่ี 5-7 TIDE_TYPE.LUT (ค่าโดเมนส าหรับข้อมูล TIDE_TYPE) 
TIDE_TYPE DESC_TH DESC_EN 

1 น้ าเดียว Diurnal tide 
2 น้ าคู่ Semi – diurnal tide 
3 น้ าผสม Mixed tide 

 
ตารางท่ี 5-8 TIDAL_STR_TYPE.LUT (ค่าโดเมนส าหรับข้อมูล TIDAL_STR_TYPE) 
TIDAL_STR_TYPE DESC_TH DESC_EN 

1 สายน้ าไหลขึ้นมีอัตรา Flood tide stream (with rate) 
2 สายน้ าไหลลงมีอัตรา Ebb tide stream (with rate) 
3 กระแสน้ าในน่านน้ าจ ากัด Current in restricted waters 

 
ตารางท่ี 5-9  ข้อมูลลักษณะประจ าของ พ้ืนที่ทรายกรวดโคลน (MUD_SAND) 
ชื่อ attribute item ค าอธิบาย ชนิด หมายเหตุ/โดเมน การบังคับ 
MUD_SAND_ID หมายเลขประจ าพื้นท่ีทราย

กรวดโคลน 
Integer  Mandatory 

MUD_SAND_TYPE ชนิดของพื้นที่ทรายกรวดโคลน Integer MUD_SAND_TYPE.LUT Mandatory 
 
ตารางท่ี 5-10 MUD_SAND_TYPE.LUT (ค่าโดเมนส าหรับข้อมูล MUD_SAND_TYPE) 
MUD_SAND_TYPE DESC_TH DESC_EN 

1 ทราย Sand 
2 โคลน Mud 
3 ดินเหนียว Clay 

 
ตารางท่ี 5-11  ข้อมูลลักษณะประจ าของ เส้นความลึกเท่า (DEPCNT) 
ชื่อ attribute item ค าอธิบาย ชนิด หมายเหตุ/โดเมน การบังคับ 
DEPCNT_ID หมายเลขประจ าเส้นความลึก

เท่า 
Integer  Mandatory 

VALSCO ค่าระดบัของเส้นความลึกเท่า Float  Mandatory 
VER_DATUM รหัสของเกณฑ์อ้างอิงค่าพิกัด

ทางดิ่ง 
Integer VER_DATUM.LUT Mandatory 

 
ตารางท่ี 5-12 VER_DATUM.LUT (ค่าโดเมนส าหรับข้อมูล VER_DATUM) 

VER_DATUM DESC_TH DESC_EN 
1 เส้นเกณฑ์แผนท่ี Chart Datum 
2 เส้นเกณฑ์หยั่งน้ า Sounding Datum 
3 ระดับน้ าทะเลปานกลาง Mean Sea Level 
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ตารางท่ี 5-13  ข้อมูลลักษณะประจ าของ ที่ทอดสมอ (ACHBRT) 
ชื่อ attribute item ค าอธิบาย ชนิด หมายเหตุ/โดเมน การบังคับ 
ACHBRT_ID  หมายเลขประจ าต าแหน่งที่

ทอดสมอ 
Integer  Mandatory 

DOCK_TYPE รหัสประเภทของที่ทอดสมอ Integer DOCK_TYPE.LUT Optional 
STATUS สถานภาพของที่ทอดสมอ Text  Optional 
 
ตารางท่ี 5-14 DOCK_TYPE.LUT (ค่าโดเมนส าหรับข้อมูล DOCK_TYPE) 

DOCK_TYPE DESC_TH DESC_EN 
1 อู่แห้ง, อู่หลุม Dry dock, Graving dock 
2 อู่ลอย Floating dock 
3 อ่างปดิ, อู่น้ า Wet dock 

 
ตารางท่ี 5-15  ข้อมูลลักษณะประจ าของ กระโจมไฟ (LIGHTS) 
ชื่อ attribute item ค าอธิบาย ชนิด หมายเหตุ/โดเมน การบังคับ 
LIGHTS_ID  หมายเลขประจ ากระโจมไฟ Integer  Mandatory 
LIGHT_TYPE รหัสประเภทกระโจมไฟ Text CATLIG.LUT Mandatory 
COLOUR สีของแสงไฟจากกระโจมไฟ Text  Mandatory 
 
ตารางท่ี 5-16 CATLIG.LUT (ค่าโดเมนส าหรับข้อมูล LIGHT_TYPE) 

LIGHT_TYPE DESC_TH DESC_EN 
1 ประภาคาร Light house 
2 กระโจมไฟ Lighted beacons 
3 กระโจมไฟหอคอย Lighted beacon tower 

 
ตารางท่ี 5-17  ข้อมูลลักษณะประจ าของ ทุ่น (BUOY) 
ชื่อ attribute item ค าอธิบาย ชนิด หมายเหตุ/โดเมน การบังคับ 
BOUY_ID หมายเลขประจ าข้อมูลทุ่น Integer  Mandatory 
BOYSHP รหัสประเภทรูปรา่งของทุ่น Integer BOYSHP_TYPE.LUT Mandatory 
COLOUR สีของทุ่น Text  Mandatory 
 
ตารางท่ี 5-18 BOYSHP_TYPE.LUT (ค่าโดเมนส าหรับข้อมูล BOYSHP_TYPE) 

BOYSHP_TYPE DESC_TH DESC_EN 
1 ทุ่นกรวย, ทุ่นกรวยตัด Conical buoy, nun buoy 
2 ทุ่นกระป๋อง หรือทรงกระบอก Can buoy, cylindrical buoy 
3 ทุ่นเสา Pillar buoy 

 
นอกจากรายการข้อมูลลักษณะประจ าข้างต้นแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบยังอาจพิจารณาจัดท าข้อมูล

ลักษณะประจ าตามตารางท่ี 5-12 ต่อไปนี้เพิ่มเติมเพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูลด้วย 
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ตารางท่ี 5-19  ข้อมูลลักษณะประจ าของข้อมูลอุทกศาสตร์ที่อาจพิจารณาจัดท าเพ่ิมเติม 
ชื่อ attribute item ค าอธิบาย ชนิด หมายเหตุ/โดเมน การบังคับ 
OBJECTID 
 

หมายเลขก ากับท่ีไมซ่้ ากับขอบฝั่งอื่นๆ Text  Mandatory 

Shape ชนิดของข้อมูล (point, line, polygon) Text  Mandatory 
Informatmion ข้อมูลที่ผูส้ร้างให้เพิ่มเติม Text  Optional 
Object name ช่ือเฉพาะของวัตถุ Text  Optional 
Recording date วันท่ีท าการบันทึกข้อมูลในสนาม Text  Optional 
Recording 
indication 

ข้อบ่งช้ีเพิ่มเติมในการบันทึกข้อมลู Text  Optional 

Source date วัน เดือน ปี ที่น าเข้าข้อมูลเพื่อท าการสร้าง Text  Mandatory 
Source indication ข้อบ่งช้ีเพิ่มเติมเกี่ยวกับการน าเข้าข้อมูล Text  Mandatory 
Scale maximum มาตราส่วนใหญ่ทีสุ่ดที่ข้อมูลจะถูกแสดง Integer  Optional 
Scale minimum มาตราส่วนเล็กท่ีสุดที่ข้อมลูจะถูกแสดง Integer  Optional 
Textual 
description 

ข้ออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมลู Text  Optional 

Information in 
national language 

ข้อมูลวัตถุในภาษาของเจ้าของข้อมูล Text  Optional 

Object name in 
national language 

ช่ือของวัตถุในภาษาของเจ้าของข้อมูล Text  Optional 

Long name การก าหนดมาตราส่วน และล าดับในการสร้าง
ข้อมูล 

Text  Mandatory 

Revision version เวอร์ช่ันของข้อมูล Text  Optional 
Revision update 
information 

ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูล Text  Optional 

Group กลุ่มของข้อมูล Text  Mandatory 
Category of 
shoreline 
construction 

ชนิดของข้อมูล Text  Optional 

COLOUR สีของข้อมูล Text  Optional 
Color pattern รูปแบบสีของข้อมูล Text  Optional 
Condition เงื่อนไขอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูล Text  Optional 
Conspicuous, 
radar 

ตรวจสอบไดด้้วยเรดาห ์ Text  Optional 

Conspicuous, 
visually 

ตรวจสอบไดด้้วยตาเปล่า Text  Optional 

Date end วันสิ้นสุดการสร้างข้อมูล Text  Optional 
Date start วันเริ่มต้นการสร้างข้อมูล Text  Optional 
Elevation ความสูงจากพ้ืน Float  Optional 
Height ความสูง Float  Optional 
Horizontal 
accuracy 

ความถูกต้องเชิงราบ Float  Optional 

Horizontal ระยะปลอดภัยเชิงราบ Float  Optional 
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ตารางท่ี 5-19  ข้อมูลลักษณะประจ าของข้อมูลอุทกศาสตร์ที่อาจพิจารณาจัดท าเพ่ิมเติม 
ชื่อ attribute item ค าอธิบาย ชนิด หมายเหตุ/โดเมน การบังคับ 
clearance 
Horizontal length ความยาวเชิงราบ Float  Optional 
Horizontal width ความกว้างเชิงราบ Float  Optional 
Nature of 
construction 

โครงสร้างตามธรรมชาต ิ Text  Optional 

Status สถานภาพปัจจุบัน Text  Optional 
Vertical accuracy ความถูกต้องเชิงดิ่ง Float  Optional 
Vertical datum มูลฐานทางดิ่ง Float  Optional 
Vertical length ความยาวทางดิ่ง Float  Optional 
Water level effect ผลกระทบจากระดับน้ า Text  Optional 
Category of 
coastline 

ประเภทของขอบฝั่ง Text  Optional 

Pictorial 
representation 

รูปภาพ Text  Optional 

Coast type ชนิดของขอบฝั่ง Text  Mandatory 
Shape length ความยาวของขอบฝั่ง Float  Mandatory 
 

5.5 Feature catalogue ของรายการข้อมูลในชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ 

รายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ สามารถถูกอธิบายในลักษณะของ 
feature catalogue ตามมาตรฐาน ISO 19110 ได้ดังนี้  

 
Name: ช้ันข้อมูลอุทกศาสตร ์
Scope: ข้อมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐาน 
Field of application: เป็นข้อมูลภมูิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ 
Version Number: 2.0 
Version Date: 30-พ.ค.-56  
Definition source:   
Definition Type:   
Producer:  
Functional Language: XML 
  
Feature Type  
Name: SOUNDG 
Definition: ตวัเลขน้ า 
Code: 13001 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: SOUNDG_ID, DEPTH, VER_DATUM 
Feature Association Names:   
Feature Attribute  
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Name: SOUNDG_ID 
Definition: หมายเลขประจ าตัวของจุดตัวเลขน้ า 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute  
Name: DEPTH 
Definition: ค่าความลึก (เมตร) 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute  
Name: VER_DATUM 
Definition: ค่าเส้นเกณฑ์ความลึกท่ีใช้ในการหกัอิทธิพลจากน้ าขึ้น-ลง ออกจากความลึกน้ า 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:  
  
Feature Type  
Name: COALNE 
Definition: เส้นชายฝั่ง 
Code: 13002 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: COALNE_ID, COALINE_TYPE, LENGTH 
Feature Association Names:   
Feature Attribute  
Name: COALNE_ID 
Definition: หมายเลขประจ าตัวของเส้นชายฝัง่ 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute  
Name: COALNE_TYPE 
Definition: รหัสประเภทของเส้นชายฝั่ง 
Code:   
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Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
Surveyed Coastline 1 ขอบฝั่งท่ีส ารวจแล้ว 
Un-Surveyed Coastline 2 ขอบฝั่งยังไม่ได้ส ารวจ 
Sandy Shore 3 ขอบฝั่งทราย 
Mangrove Coastline 4 ขอบฝั่งท่ีเป็นป่าโกงกาง 
Swamp Coastline 5 พรุชายทะเล 
Seawall 6 เขื่อนกันฝั่ง 

Feature Attribute  
Name: LENGTH 
Definition: ความยาวเส้นชายฝั่ง (เมตร) 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:  
 
Feature Type  
Name: CBLOHD 
Definition: แนวสายเหนือพ้ืนดิน 
Code: 13007 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: CBLOHD_ID, CBLOHD_TYPE 
Feature Association Names:   
Feature Attribute  
Name: CBLOHD_ID 
Definition: หมายเลขประจ าตัวของแนวสายเหนือพื้นดิน 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute  
Name: CBLOHD_TYPE 
Definition: รหัสประเภทของแนวสายเหนือพืน้ดิน 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
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Value Domain:  
Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
power line 1 สายส่งไฟฟ้าก าลัง 
transmission line 2 สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 
telephone 3 สายโทรศัพท์ 
telegraph 4 สายโทรเลข 
mooring cable/chain 5 สายผูกเรือ 
power line 6 สายส่งไฟฟ้าก าลัง 

 
Feature Type  
Name: TS_FEB 
Definition: สายน้ าไหลขึ้นมีอัตรา 
Code: 13011 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: TS_FEB_ID, TIDE_TYPE, TIDAL_STR_TYPE 
Feature Association Names:   
Feature Attribute  
Name: TS_FEB_ID 
Definition: หมายเลขประจ าตัวของสายน้ าไหลขึ้นมีอัตรา 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute  
Name: TIDE_TYPE 
Definition: ประเภทชนิดการขึ้น – ลงของน้ า 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
Diurnal tide 1 น้ าเดียว 
Semi – diurnal tide 2 น้ าคู ่
Mixed tide 3 น้ าผสม 

Feature Attribute  
Name: TIDAL_STR_TYPE 
Definition: ประเภทของกระแสน้ า 
Code:   
Value Data Type: Integer 

http://www.caris.com/S-57/attribut/def/d-catcbl.htm#catcbl_1
http://www.caris.com/S-57/attribut/def/d-catcbl.htm#catcbl_3
http://www.caris.com/S-57/attribut/def/d-catcbl.htm#catcbl_4
http://www.caris.com/S-57/attribut/def/d-catcbl.htm#catcbl_5
http://www.caris.com/S-57/attribut/def/d-catcbl.htm#catcbl_6
http://www.caris.com/S-57/attribut/def/d-catcbl.htm#catcbl_1
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Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
Flood tide stream (with rate) 1 สายน้ าไหลขึ้นมีอัตรา 
Ebb tide stream (with rate) 2 สายน้ าไหลลงมีอัตรา 
Current in restricted waters 3 กระแสน้ าในน่านน้ าจ ากัด 

  
Feature Type  
Name: MUD_SAND 
Definition: บริเวณทรายและโคลนกับหย่อมของก้อนหินหรือกรวด 
Code: 13012 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: MUD_SAND_ID, MUD_SAND_TYPE 
Feature Association Names:   
Feature Attribute  
Name: MUD_SAND_ID 
Definition: หมายเลขประจ าตัวของบริเวณทรายและโคลน 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute  
Name: MUD_SAND_TYPE 
Definition: ชนิดของพื้นที่ทรายกรวดโคลนบรเิวณทรายและโคลน 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
Sand 1 ทราย 
Mud 2 โคลน 
Clay 3 ดินเหนียว 

  
Feature Type  
Name: DEPCNT 
Definition: ความสูงเหนือพ้ืนเกณฑ์แผนท่ีเมื่อน้ าลง 
Code: 13013 
Aliases:   
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Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: DEPCNT_ID, VALSCO, VER_DATUM 
Feature Association Names:   
Feature Attribute  
Name: DEPCNT_ID 
Definition: หมายเลขประจ าตัวของความสูงเหนือพื้นเกณฑ์แผนท่ีเมื่อน้ าลง 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute  
Name: VALSCO 
Definition: ค่าระดบัของเส้นความลึกเท่า 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit: เมตร  
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute  
Name: VER_DATUM 
Definition: รหัสของเกณฑ์อ้างอิงค่าพิกัดทางดิ่ง 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
Chart Datum 1 เส้นเกณฑ์แผนท่ี 
Sounding Datum 2 เส้นเกณฑ์หยั่งน้ า 
Mean Sea Level 3 ระดับน้ าทะเลปานกลาง 

 
Feature Type  
Name: ACHBRT 
Definition: ที่ทอดสมอ 
Code: 13017 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names:  
Feature Association Names:   
Feature Attribute  
Name: ACHBRT_ID 
Definition: หมายเลขประจ าตัวของที่ทอดสมอ 
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Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute  
Name: DOCK_TYPE 
Definition: รหัสประเภทของที่ทอดสมอ 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
Dry dock, Graving dock 1 อู่แห้ง, อู่หลุม 
Floating dock 2 อู่ลอย 
Wet dock 3 อ่างปิด, อู่น้ า 

Feature Attribute  
Name: STATUS 
Definition: สถานภาพของที่ทอดสมอ 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:  
  
Feature Type  
Name: LIGHTS 
Definition: กระโจมไฟ 
Code: 13018 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: LIGHTS_ID, LIGHT_TYPE, COLOUR 
Feature Association Names:   
Feature Attribute  
Name: LIGHTS_ID 
Definition: หมายเลขประจ าตัวของกระโจมไฟ 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:  
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Feature Attribute 
Name: LIGHT_TYPE 
Definition: รหัสประเภทของกระโจมไฟ 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
Light house 1 ประภาคาร 
Lighted beacons 2 กระโจมไฟ 
Lighted beacon tower 3 กระโจมไฟหอคอย 

Feature Attribute  
Name: COLOUR 
Definition: สีของแสงไฟจากกระโจมไฟ 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:  
  
Feature Type  
Name: BUOY 
Definition: ทุ่น 
Code: 13019 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names:  
Feature Association Names:   
Feature Attribute  
Name: BUOY_ID 
Definition: หมายเลขประจ าตัวของทุ่น 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute  
Name: BOYSHP 
Definition: รหัสประเภทของรูปร่างของทุ่น 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
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Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain:  

Feature Attribute Value: 
Label: Code: Definition: 
Conical buoy, nun buoy 1 ทุ่นกรวย, ทุ่นกรวยตัด 
Can buoy, cylindrical buoy 2 ทุ่นกระป๋อง หรือทรงกระบอก 
Pillar buoy 3 ทุ่นเสา 

Feature Attribute  
Name: COLOUR 
Definition: สีของทุ่น 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:  
 
 
6. ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference systems)  

 
ระบบอ้างอิงเชิงพ้ืนที ่(spatial reference system) ของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทยนั้น 

ให้ใช้เป็น ระบบพิกัดอ้างอิง (coordinate reference system) โดยระบบพิกัดอ้างอิงแต่ละระบบจะประกอบด้วย
องค์ประกอบ 2 ส่วนคือ  

- พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) ซึ่งเป็นพ้ืนผิวอ้างอิงที่ใช้ในการค านวณงานรังวัด  
- รูปแบบระบบพิกัด ซึ่งเป็นรายละเอียดของระบบการฉายแผนที่ (map projection) ที่ใช้ ระบบแกน

อ้างอิงค่าพิกัด และรายละเอียดนิยามค่าพิกัด   
การเลือกใช้ระบบพิกัดอ้างอิงจึงขึ้นกับพ้ืนหลักฐานฯ และรูปแบบของค่าพิกัด และระบบพิกัดอ้างอิง

ส าหรับชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทยทุกชั้นข้อมูล รวมถึงชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลขนี้ สามารถเลือกก าหนดขึ้นจากพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี และรูปแบบระบบพิกัด ดังต่อไปนี้ 

6.1 พื้นหลักฐานทางยอีอเดซี (Geodetic datum) 

พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) หรือพ้ืนหลักฐานแผนที่ ที่ใช้อ้างอิงส าหรับชุดข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ประเทศไทย ก าหนดให้เลือกใช้ได้  2 พ้ืนหลักฐาน คือ WGS 84 และ พ้ืนหลักฐาน
อินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) 

1) WGS 84 เป็นพ้ืนหลักฐานสากลที่จัดท าขึ้นโดย Defense Mapping Agency (DMA) หรือปัจจุบันคือ  
National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เป็นพ้ืนหลักฐานของ
ดาวเทียมระบบ GPS  เป็นพื้นหลักฐานรูปทรงรีซ่ึงมีค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 

Ellipsoid : "WGS 84" 
Semi-major axis (a)   =  6378137.0 m. 
Flattening (f) =  1/298.257223563  
EPSG : 4326 
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2) พ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) เป็นพ้ืนหลักฐานท้องถิ่นของประเทศไทย ที่จัดท าโดย
การท างานรังวัดภาคพ้ืนดินด้วยวิธีข่ายสามเหลี่ยมและงานวงรอบ  เป็นพ้ืนหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมี
ค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 

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

 
และการแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ให้ใช้สมการ

ต่อไปนี้  
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โดยที่ค่าพิกัดฉาก (x, y, z) เป็นค่าพิกัดในรูปแบบระบบพิกัดฉากยึดติดโลก อธิบายไว้ในหัวข้อต่อไป 
อนึ่ง สมการแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ข้างต้น 

ก าหนดให้ส าหรับใช้ในการแปลงค่าพิกัดที่ยังมิได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานด้วยวิธีการหรือสมการอ่ืนมาแล้ว
เท่านั้น หากค่าพิกัดได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานมาด้วยวิธีการหรือสมการแบบอ่ืนมา ก็จะต้องท าการแปลง
กลับไปท่ีพ้ืนหลักฐานตั้งต้นด้วยวิธีการหรือสมการแบบเดิมก่อน 

6.2 รูปแบบระบบพิกัด 

รูปแบบระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิงในการบอกต าแหน่งพิกัดของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ให้เลือกใช้ได้ 3 รูปแบบ คือ พิกัดฉากยึดติดโลก (Earth-fixed coordinates) พิกัดทางยีออเดซีหรือระบบพิกัด
รูปทรงรี (Geodetic or Ellipsoidal coordinates) และพิกัดแผนที่ UTM (UTM map coordinates)  

1) ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก เป็นกรอบของแกนพิกัดฉาก ที่ผูกติดอยู่กับพ้ืนผิวโลก แกนพิกัดของระบบ
ยึดติดโลกจึงหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมเท่ากับอัตราการหมุนรอบตัวเองของโลก  ระบบพิกัดฉากยึดติด
โลกบอกค่าพิกัดเป็น (x, y, z) มีนิยามดังนี้ คือ จุดก าเนิดของระบบอยู่ที่จุดมวลสารของโลก แกน 

z อยู่ในแนวแกนหมุนเฉลี่ยโลก โดยผ่านจุด CIO ( Conventional International Origin ) ระนาบ
ศูนย์สูตร xy ตั้งฉากกับแกน  z  โดยมีแกน x อยู่ในแนวเมอริเดียนกรีนิช  ส่วนแกน y ตั้งฉากกับ
แกน x และแกน z ท าให้เกิดเป็นระบบพิกัดมือขวา 

2) ระบบพิกัดทางยีออเดซี บอกค่าพิกัดเป็น (, , h) ระบบนี้ใช้รูปทรงรีที่เป็นตัวแทนสัณฐานของ
โลกและเป็นพื้นผิวอ้างอิงในการค านวณ ดังนั้นรูปทรงรีนี้คือส่วนหนึ่งของพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซีใน
ข้อ 6.1 ข้างบนนั่นเอง มุมที่เส้นตั้งฉากกับพื้นผิวรูปทรงรีที่จุดใด ๆ P กระท ากับระนาบศูนย์สูตรคือค่า
ละติจูด  ของจุด P   มุมระหว่างระนาบเมอริเดียนที่ผ่าน P กับระนาบเมอริเดียนกรีนิช คือค่า
ลองจิจูด  ของจุด P   ส่วนระยะตามแนวเส้นตั้งฉากจากจุด P จนถึงพ้ืนผิวรูปทรงรี คือ ความสูง
เหนือรูปทรงร ีh    
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3) ระบบพิกัดแผนที่ UTM – UTM เป็นตัวย่อของ Universal Transverse Mercator เป็นวิธีการฉาย
แผนที่ (map projection) บอกค่าพิกัดแผนที่เป็น (N, E) ค่า N คือระยะเหนือ (northing) และ ค่า 
E คือระยะตะวันออก (easting) ค่าท้ังสองคือพิกัดต าแหน่งทางราบค านวณมาจากค่า (, ) ของค่า
พิกัดทางยีออเดซ ี

6.3 ความสูง  

ระบบอ้างอิงค่าความสูงของข้อมูลภูมิสารสนเทศมี 3 ระบบ คือ ค่าระดับ (elevation) ความสูงออร์โท
เมตริก (orthometric height) และความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้กับชุดข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทย ตามความเหมาะสม แต่ต้องอธิบายระบบอ้างอิงค่าความสูงที่ใช้ไว้
ในค าอธิบายข้อมูล (metadata) ของชุดข้อมูลนั้นให้ชัดเจน 

1) ค่าระดับ (Elevation) เป็นความสูงที่ใช้อยู่โดยทั่วไปในงานรังวัด เป็นความสูงเหนือระดับทะเลปาน
กลาง (Mean Sea Level, MSL)  อาจใช้เป็นตัวแทนของความสูงเหนือยีออยด์ H หรือความสูงออร์
โทเมตริกได ้หากระดับทะเลปานกลางที่สร้างข้ึนมาเป็นตัวแทนของยีออยด์อย่างถูกต้อง  

2) ความสูงออร์โทเมตริก (Orthometric height) เป็นความสูงวัดจากผิวยีออยด์ ณ จุดใด ๆ 
3) ความสูงเหนือทรงรี (Ellipsoidal height) เป็นความสูงวัดจากผิวพ้ืนทรงรีที่ใช้เป็นหลักฐานทาง 

ยีออเดซี ณ จุดใด ๆ 
 
ในการค านวณค่าพิกัดท่ีใช้รูปทรงรีเป็นพื้นผิวอ้างอิงไดค้่าพิกัดต าแหน่งทางราบเป็นละติจูดและลองจิจูดทาง

ยีออเดซี (, ) และมีความสูงของจุดนั้นเป็นความสูงเหนือรูปทรงรี h  ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงออร์โท
เมตริกและความสูงเหนือทรงรี คือ     
 

        h = H + N 
 

ค่า N  ในสมการข้างบนเรียกว่า  ความสูงยีออยด์ (Geoidal height)  ค่าความสูงยีออยด์นี้ค านวณได้จาก
รูปจ าลองยีออยด์ เช่น EGM2008  

รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบพิกัดอ้างอิงข้างต้น มีอธิบายเพ่ิมเติมไว้ในเอกสารมาตรฐานข้อมูล 
FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 

 
 

7. ข้อก าหนดด้านคุณภาพข้อมูล (Data quality) 
 
ข้อก าหนดคุณภาพของข้อมูลในชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์นี้ จะระบุความต้องการด้านคุณภาพข้อมูลใน

องค์ประกอบคุณภาพด้านต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในมาตรฐาน ISO19113 Quality principles  โดยใช้ตัวชี้วัด
คุณภาพ (quality measures) ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO19138 Data quality measures ทั้งนี้ รายละเอียด
ข้อก าหนดคุณภาพข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพข้อมูล มีดังนี้ 
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7.1 ข้อก าหนดความถูกต้องเชิงต าแหน่ง 

 ข้อก าหนดความถูกต้องเชิงต าแหน่ง (positional accuracy) ส าหรับข้อมูลอุทกศาสตร์นั้น ก าหนดให้
ข้อมูลต้องต าแหน่งที่ถูกต้องสอดคล้องกับแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการน าเข้าข้อมูล โดยการทดสอบในภาคสนาม (Sea 
Trial) โดยมีข้อก าหนดดังนี้คือ 
 - Fixed Points คือจุดที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือการ Sea Trial เป็นจุดที่ไม่เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะอยู่บนบก เช่น 
หมุดส าหรับออกงานส ารวจ มุมของท่าเรือ หลักน า เสาวิทยุ หรือในน้ า เช่น หลักน า  โดยมีอัตราผิดเชิงต าบลที่ที่
ยอมรับได้คือ 0.3 คูณ มาตราส่วนของแผนที่ ยกตัวอย่างเช่น หากแผนที่เดินเรือมาตราส่วน 1: 60,000 จะมี
ความผิดพลาดได้ไม่เกิน 0.3 × 60,000 มม. เท่ากับ 18,000 มม. หรือ 18 เมตร ดังนั้นแผนที่เดินเรือมาตราส่วน
ดังกล่าวสามารถมีค่าความผิดพลาดเชิงราบของต าบลที่ได้ไม่เกิน 18 เมตร 
 - Floating Points คือจุดที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือการ Sea Trial เป็นจุดที่เคลื่อนที่ได้และอยู่ในทะเล เช่น  
ทุ่นไฟตา่งๆ โดยมีอัตราผิดเชิงต าบลที่ที่ยอมรับได้คือ 0.6 คูณ มาตราส่วนของแผนที่ ยกตัวอย่างเช่น หาก ENC มี
มาตราส่วน 1: 60,000 จะมีความผิดพลาดได้ไม่เกิน 0.6 × 60,000 มม. เท่ากับ 36,000 มม. หรือ 36 เมตร ดังนั้น 
ENC มาตราส่วนดังกล่าวสามารถมีค่าความผิดพลาดเชิงราบของต าบลที่ได้ไม่เกิน 36 เมตร 

7.2 ข้อก าหนดความครบถ้วนของข้อมูล 

ข้อมูลบนบก ร้อยละ 90 ของข้อมูลที่ส ารวจได้ 
ข้อมูลในทะเล ร้อยละ 90 ของข้อมูลที่ส ารวจได้ 
ข้อมูลความลึกน้ าและสิ่งที่อยู่ใต้น้ า ขึ้นอยู่กับความส าคัญของพ้ืนที่ที่ส ารวจและผลิตแผนที่เดินเรือ จะเป็น

ตัวก าหนดอุปกรณ์ที่ใช้ในการหยั่งน้ า เช่น ในแผนที่ท่าเรือมาตราส่วนใหญ่ การหยั่งน้ าจะใช้ระบบ Multi-beam 
(ข้อมูลความลึกน้ าและสิ่งที่อยู่ใต้น้ า จะครอบคลุมพ้ืนที่ 100 % Full Coverage) แต่หากเป็นทะเลเปิดน้ าลึกไม่
อันตรายต่อการเดินเรือ  การหยั่งน้ าจะใช้ระบบ Single-beam ข้อมูลจะครอบคลุมพ้ืนที่ไม่ทั้งหมด จะมีช่องว่าง
ระหว่างเส้นทางการหยั่งน้ า (Line Spacing) แต่หากพ้ืนที่ใดที่พิจารณาว่าจะเป็นอันตรายต่อการเดินเรือก็สามารถ
ที่จะใช้ Side Scan Sonar ในการกวาดหาวัตถุอันตรายใต้น้ าเพิ่มเติมได้ 

7.3 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า (Attribute Data) 

 ร้อยละ 100 

7.4 ข้อก าหนดความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล 

 ร้อยละ 90 

7.5 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลเชิงเวลา 

ไม่มีข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลเชิงเวลาส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ 
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8. การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product delivery) 
 
ข้อก าหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล FGDS ในที่นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการก าหนด

รูปแบบวิธีการในการที่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับจ้าง จะท าการส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล FGDS ให้กับ
หน่วยงานผู้มอบหมาย หรือผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้จะไม่รวมถึงรูปแบบวิธีการเผยแพร่ข้อมูล FGDS ไปสู่ผู้ใช้งานเนื่องจากจะ
มีความหลากหลายอย่างมาก 

ข้อก าหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลนี้จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือข้อก าหนดรูปแบบ  (format) ของ
ข้อมูล และข้อก าหนดสื่อบันทึกข้อมูล 

8.1 รูปแบบของข้อมูล (Data format) 

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ ตามมาตรฐานฉบับนี้ ในส่วนข้อมูลรูปลักษณ์ทาง
ภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจ ารายการต่าง ๆ ก าหนดให้ส่งมอบเป็นข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบข้อมูล GIS แบบ
เวกเตอร์ (vector file) โดยให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลหนึ่งในรายการต่อไปนี้ 

 
- กรณีจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อมูล (File Based) ได้แก่ 

1. ARC/INFO Coverage คือ รูปแบบข้อมูลที่ใช้บันทึกข้อมูลดิจิทัลแบบเวคเตอร์ซึ่งพัฒนาขึ้นส าหรับ
โปรแกรม ARC/INFO และใช้ในซอฟต์แวร์ ARC/INFO, ArcView, ArcGIS และอ่านได้โดยซอฟต์แวร์ 
GIS อ่ืน ๆ หลายซอฟต์แวร  

2. Shapefile คือรูปแบบไฟล์ข้อมูล GIS ที่พัฒนาและเริ่มใช้กับโปรแกรม ArcView โดยมีการเปิดเผย
รายละเอียดโครงสร้างของไฟล์ เพ่ือให้เป็นรูปแบบเปิดส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIS กันระหว่าง
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และเป็นรูปแบบที่สามารถเปิดอ่านได้โดยซอฟต์แวร์ GIS ส่วนใหญ่  

3. DWG  คือรูปแบบไฟล์ไบนารีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลแบบ (drawing) 2 และ 3 มิติ พร้อมทั้ง 
metadata เป็นรูปแบบไฟล์ที่ใช้งานโดยโปรแกรมช่วยการเขียนแบบ (CAD) หลายโปรแกรมเช่น 
AutoCAD, IntelliCAD และ Caddie  

4. MapInfo Map File คือรูปแบบไฟล์ที่ถูกพัฒนาและใช้งานโดยโปรแกรม MapInfo  
5. DGN คือรูปแบบไฟล์ประเภท CAD ซึ่งพัฒนาและใช้ได้กับโปรแกรม MicroStation  และโปรแกรม 

Interactive Graphics Design System (IGDS) ของ Intergraph  
6. Geodatabase คือรูปแบบไฟล์ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการบันทึกและจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ พัฒนาและ

ใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ ArcGIS และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายชนิด ได้แก่ ข้อมูลรูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์ คลาสของรูปลักษณ์ คลาสของความสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงโครงข่าย ข้อมูลโทโปโลยี 
ข้อมูลตาราง ข้อมูลราสเตอร์ ข้อมูลแคตตาล็อก รวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

7. GML หรือ Geography Markup Language คือรูปแบบเฉพาะรูปแบบหนึ่งของไฟล์ประเภท XML 
ซึ่งก าหนดนิยามโดยองค์กร  Open Geospatial Consortium (OGC) เพ่ือใช้จัดเก็บข้อมูลรูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์ GML ท าหน้าที่เป็นภาษา modeling ส าหรับระบบภูมิศาสตร์ รวมทั้งท าหน้าที่เป็น
รูปแบบกลางส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภูมิศาสตร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถบันทึกได้
ทั้งข้อมูลรูปลักษณ์แบบเวคเตอร์ คอเวอเรจ และข้อมูลเซ็นเซอร์ด้วย 

 
- กรณีจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data Base) ได้แก่ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium
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8. Postgres เป็นรูปแบบฐานข้อมูลในซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล PosegreSQL ซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์ฟรีและเปิดรหัส (free and open source software) และมี PostGIS เป็น Add-on ที่ท า
ให้สามารถรองรับข้อมูล GIS ได ้

9. Oracle Database เป็นรูปแบบฐานข้อมูลในซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle และมี 
Oracle Spatial and Graph เป็น option ที่ท าให้สามารถรองรับข้อมูล GIS ได ้

10. Geodatabase เป็นรูปแบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นส าหรับจัดเก็บข้อมูล GIS โดยตรง ใช้กับซอฟต์แวร์ 
ArcGIS และซอฟต์แวร์ GIS อ่ืน ๆ หลายซอฟต์แวร์ 

 
การตั้งชื่อไฟล์เป็นไปตามที่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบก าหนด โดยจะต้องมีเอกสารที่มีการอธิบายอย่าง

ชัดเจนว่าข้อมูลที่ส่งมอบมีคุณลักษณะอย่างไร โดยอย่างน้อยต้องระบุ ดังนี้ 
1. ชนิดของข้อมูล 
2. มาตราส่วนที่ผลิตข้อมูล 
3. ผู้ผลิตหรือผู้ส่งมอบ 
4. ปีที่ผลิต 
เอกสารที่ใช้ในการอธิบายไฟล์ดังกล่าวข้างต้น ควรเป็นแฟ้มข้อมูลดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล PDF 

file หรือแฟ้มข้อมูล TXT ที่ต้องส่งมอบไปพร้อมกับตัวข้อมูล FGDS 

8.2 สื่อบันทึกข้อมูล 

สื่อบันทึกข้อมูลเพ่ือส่งมอบเป็นไปตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนด ที่นิยมโดยทั่วไป เช่น CD Rom, 
DVD Rom, hard disk เป็นต้น การเลือกว่าจะใช้สื่อบันทึกข้อมูลชนิดใด มีข้อควรพิจารณาอย่างน้อย ดังนี้ 

1. ขนาดข้อมูล ถ้าข้อมูลมีขนาดไฟล์ใหญ่มาก อาจจ าเป็นต้องใช้การแบ่งไฟล์หรือบีบอัดไฟล์ และต้องใช้
สื่อบันทึกข้อมูลหลายหน่วย ดังนั้น จึงควรพิจารณาใช้สื่อบันทึกข้อมูลที่เหมาะสมกับขนาดของไฟล์ ใช้
จ านวนสื่อบันทึกข้อมูลให้น้อยที่สุด และพยายามหลีกเลี่ยงการแบ่งไฟล์หรือบีบอัดไฟล์ 

2. ความคงทน ในกรณีที่หน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน้าที่น าข้อมูลไปรวมฐานข้อมูลเอง อย่างน้อยควร
มั่นใจว่าสื่อบันทึกข้อมูลที่ได้รับการส่งมอบมา สามารถคงทนอยู่ได้จนกว่าจะน าข้อมูลไปรวมใน
ฐานข้อมลูกลางเป็นที่เรียบร้อย 

3. การเรียกด/ูการค้นคืน หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องแน่ใจว่าจะสามารถเรียกดู/ค้นคืนข้อมูล ที่บันทึกใน
สื่อบันทึกข้อมูลที่รับมอบได้ กล่าวคือ มีอุปกรณ์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มั่นใจว่าจะใช้กับสื่อ
บันทึกข้อมูลได ้

4. สื่อบันทึกข้อมูลที่ส่งมอบ จะต้องมีข้อความบ่งชี้คุณลักษณะส าคัญข้อมูลภายใน แสดงติดไว้บนสื่อ โดย
ข้อความดังกล่าว อย่างน้อยต้องระบุถึง ชื่อข้อมูล หน่วยที่ของสื่อ (เช่น แผ่นที่ 3/11 เป็นต้น) และ
วันที่ส่งมอบ  

 
 
9. ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมูล (Metadata) 

 
ค าอธิบายข้อมูล (metadata) ส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ISO19115 โดยต้องมีรายการ metadata ครบตามรายการ core metadata ที่ก าหนดในมาตรฐาน ISO19115 
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ตามรายการที่ 1-25 ในตารางที่ 6 นอกจากนั้นจะต้องมีรายการ metadata ที่อธิบายเนื้อหาของชุดข้อมูล (data 
content) และคุณภาพของชุดข้อมูล (data quality) ตามตารางท่ี 7 และ 8 ด้วย  

อนึ่ง ข้อมูล metadata ซึ่งอธิบายการอ้างอิงเชิงต าแหน่งของข้อมูลแต่ละไฟล์นั้น ได้ถูกก าหนดไว้เป็นส่วน
หนึ่งของเนื้อหาข้อมูล (data content) ด้วยแล้ว 
 
ตารางท่ี 6 รายการ Metadata ของชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

1 Dataset title  ชื่อชุดข้อมูล Mandatory Free Text 
2 Dataset reference date วันที่อ้างอิงของชุดข้อมูล Mandatory Date 
3 Dataset responsible 

party 
ผู้รับผิดชอบชุดข้อมูล Optional CI_ResponsibleParty 

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

พ้ืนที่ครอบคลุมของข้อมูล 
(โดยค่าพิกัดมุมล่างซ้าย 
และค่าพิกัดมุมบนขวาของ
พ้ืนที่ครอบคลุม) 

Conditional EX_GeographicExtent 

5 Dataset language ภาษาของชุดข้อมูล Mandatory Char (ISO 639-2) 
6 Dataset character set รหัสอักษรของชุดข้อมูล Conditional MD_CharacterSetCode 
7 Dataset topic category ประเภทหัวข้อของชุดข้อมูล Mandatory MD_TopicCategoryCode 
8 Scale of the dataset มาตราส่วนชุดข้อมูล Optional MD_Resolution 
9 Abstract describing the 

dataset 
บท คั ด ย่ อ ซึ่ ง อ ธิ บ า ย ชุ ด
ข้อมูล 

Mandatory Char (Free text) 

10 Dataset format name ชื่อรูปแบบของชุดข้อมูล Optional Char (Free text) 
11 Dataset format version เวอร์ชั่นของรูปแบบของชุด

ข้อมูล 
Optional Char (Free text) 

12 Additional extent 
information (vertical 
and temporal) 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ขอบเขตของข้อมูล (ทางดิ่ง 
ทางเวลา) 

Optional EX_TemporalExtent และ/
หรือ EX_VerticalExtent 

13 Spatial representation 
type 

ชนิดการบันทึกข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ 

Optional MD_SpatialRepresen-
tationTypeCode 

14 Reference system ระบบอ้างอิง (ระบบพิกัด
อ้างอิง) 

Optional MD_ReferenceSystem 

15 Lineage statement ข้อความบอกความเป็นมา
และกระบวนการจัดท า
ข้อมูล 

Optional Char (Free text) 

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

name 
ชื่อมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 
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ตารางท่ี 6 รายการ Metadata ของชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

19 Metadata standard 
version 

เวอร์ชั่นมาตรฐาน 
metadata 

Optional Char (Free text) 

20 Metadata language ภาษาข้อมูลใน metadata Conditional Char (ISO 639-2) 
21 Metadata character set รหัสตัวอักษรของข้อมูลใน 

metadata 
Conditional MD_CharacterSetCode 

22 Metadata point of 
contact 

การติดต่อเกี่ยวกับ 
metadata 

Mandatory CI_ResponsibleParty 

23 Metadata date stamp วันที่ของ metadata Mandatory Date 
24 Data content [0..*] เนื้อหาข้อมูล Mandatory MD_Content 

Information (ดูรายละเอียด
ด้านล่าง) 

25 Data quality [0..*] คุณภาพข้อมูล (สามารถ
รายงานได้หลายค่าส าหรับ 
scope และ quality 
element ที่แตกต่างกัน) 

Mandatory DQ_DataQuality (ดู
รายละเอียดด้านล่าง) 

 
ตารางท่ี 7 รายการ metadata ส าหรับอธิบายเนื้อหาข้อมูล (MD_ContentInformation) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล 

1 MD_FeatureCatalogue 
Description 

ข้อมูลอธิบายสารบัญแฟ้ม
ของรูปลักษณ์ (กรณีข้อมูล
แบบเวคเตอร์) 

Conditional รายการที่ 1.1 ถึง 1.5 

1.1 complianceCode [0..1]  รหัสที่บอกถึงการได้ตาม 
ISO19110 ของสารบัญ
แฟ้มฯ 

Optional Boolean 

1.2 language [0..*] ภาษาท่ีใช้ในสารบัญแฟ้มฯ Optional CharacterString 
1.3 includeWithDataset รหัสที่บอกว่าสารบัญแฟ้มฯ 

ได้ถูกใส่รวมไว้ในชุดข้อมูล 
Mandatory Boolean 

1.4 featureTypes [0..*] รายการรูปลักษณ์ข้อมูลใน
สารบัญแฟ้มฯ ที่ปรากฎใน
ชุดข้อมูล 

Optional GenericName 

1.5 featureCatalogueCitation 
[1..*] 

ข้อมูลอ้างอิงของสารบัญ
แฟ้มฯ ภายนอก 

Mandatory CI_Citation 
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ตารางท่ี 8 รายการ metadata ส าหรับอธิบายคุณภาพข้อมูล (DQ_DataQuality) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล 

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

( ร า ย ง า น ไ ด้ ห ล า ย
องค์ประกอบฯ) 

Mandatory รายการที่ 2.1 – 2.7 

2.1 nameOfMeasure [0..*] ชื่อตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล Optional Char (Free text) 
2.2 measuredIdentification 

[0..1] 
ข้อมูลบ่งชี้ตัวชี้วัดฯ Optional MD_Identifier 

2.3 measureDescription [0..1] ค าอธิบายตัวชี้วัดฯ Optional Char (Free text) 
2.4 evaluationMethodType 

[0..1] 
ชนิ ดของวิ ธี ก ารประ เมิ น
คุณภาพข้อมูล 

Optional DQ_Evaluation 
MethodTypeCode 

2.5 evaluationProcedure [0..1] กระบวนการประเมินคุณภาพ
ฯ 

Optional CI_Citation 

2.6 dateTime [0..*] วันที่ของคุณภาพข้อมูล Optional DateTime 
2.7 result [1..2] ผลกา รประ เ มิ น คุณภ าพ

ข้อมูล 
Mandatory DQ_Result 

 
อนึ่ง Metadata ส าหรับชุดข้อมูล FGDS ให้จัดท าในรูปแบบและวิธีการเข้ารหัสข้อมูล ตามมาตรฐาน 

ISO19139 
 
 

10. การส ารวจน าเข้าข้อมูล (Data capture)  
    

แหล่งข้อมูลที่ส าคัญของชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์นี้คือแผนที่เดินเรือทะเล ที่รับผิดชอบการ
ส ารวจจัดท าโดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ซึ่งมาตราส่วนของแผนที่จะมีหลากหลายมาตราส่วนแตกต่างกันไป 
(various scales) ตามวัตถุประสงค์การใช้งานการเดินเรือเป็นหลัก และตามมาตรฐานองค์การอุทกศาสตร์สากล 
(International Hydrographic Organization, IHO)  ที่กรมอุทกศาสตร์เป็นสมาชิกอยู่ และยังไม่เป็นไปตามตาม
มาตราส่วนที่คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติก าหนด ให้เป็นแผนที่มาตราส่วนหลักของประเทศ (1:4,000, 
1:10,000, 1:25,000, 1:50,000 และ 1:250,000) เนื่องจากกรมอุทกศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักของประเทศเพียง
หน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบงานส ารวจและสร้างแผนที่เดินเรือทะเลในน่านน้ าไทยซึ่งรวมถึงเขตไหล่ทวีปและเขต
เศรษฐกิจจ าเพาะที่ประเทศไทยประกาศไว้ บริการแก่นักเดินเรือทั่วโลกที่เดินเรือเข้ามาในน่านน้ าไทย โดยผลิต  
แผนที่เดินเรือทะเลตามมาตรฐานองค์การอุทกศาสตร์สากล (International Hydrographic Organization, IHO) 
และหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยมักน าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน (Base Sea Map) ทางทะเลเบื้องต้น  ตามสถานะ
ข้อมูลเพ่ือการเดินเรือที่มีอยู่ (Available As It Is) สนับสนุนการพัฒนาประเทศของหน่วยงานต่างๆ เนื่องจากไม่มี
หน่วยงานใดส ารวจและผลิตแผนที่ครอบคลุมทะเลไทยมากกว่านี้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลแผนที่เพ่ือการ
เดินเรือ ยังไม่ใช่ข้อมูล FGDS ที่ถูกต้องและเหมาะสม  แต่หากได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมที่เพียงพอในการส ารวจ
และผลิตข้อมูลอุทกศาสตร์ทางทะเลเพ่ือการเป็น FGDS โดยเฉพาะ ก็จะสามารถท าการส ารวจใหม่ มาตราส่วน 
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1:4,000 ตามแนวขอบฝั่งของประเทศทั้งหมดโดยละเอียด โดยจะสามารถท าการหยั่งน้ าเพ่ือหาความลึกน้ าจาก
แนวขอบฝั่งออกไปในทะเลจนถึงความลึกน้ าที่ 10 เมตร โดยครอบคลุมพ้ืนที่แบบ 100% เปอร์เซ็นต์ จะท าให้
ประเทศไทยมีแผนที่ฐานทางทะเลที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปตามตามมาตราส่วนที่คณะกรรมการภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติก าหนดได้ในอนาคต 

10.1 แนวทางการส ารวจอุทกศาสตร์ 

การส ารวจอุทกศาสตร์เป็นการส ารวจเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบระวางแผนที่เดินเรือที่ใช้ส าหรับเรือ
โดยทั่วไป และการจัดท ามาตรฐานนี้ได้ก าหนดหาความหนาแน่นและความเที่ยงตรงของการรังวัดที่มีความจ าเป็ น
ในการก าหนดรูปร่างของพ้ืนท้องทะเลและรูปลักษณะอ่ืนๆให้มีความถูกต้องเพียงพอส าหรับวัตถุประสงค์ในการ
เดินเรือเป็นหลัก มีแนวทางในการส ารวจน าเข้าข้อมูลของชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ โดยใช้มาตรฐาน
การส ารวจทางอุทกศาสตร์ (S-44) ขององค์การอุทกศาสตร์สากล ( IHO) ซ่ึงประกอบด้วย (1) การแบ่งชั้นงาน
ส ารวจ (2) ต าบลที่ (3) ความลึก (4) การตรวจวัดอ่ืนๆ (5) คุณลักษณะของข้อมูล (6) การก าจัดข้อมูลที่น่าสงสัย
ออก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(1) การแบ่งชั้นงานส ารวจ 

ชั้นของงานส ารวจ ซึ่งได้รับการพิจารณายอมรับ ให้หน่วยงานอุทกศาสตร์ใช้ เพ่ือสร้าง ผลผลิตในการ
เดินเรือ เพ่ือให้เรือต่างๆ ตามที่คาดหมายว่าจะเดินเรือผ่านในพ้ืนที่ สามารถเดินเรือได้อย่างปลอดภัยในพ้ืนที่ที่ได้
ส ารวจไว้ เนื่องจากความต้องการในการส ารวจเปลี่ยนแปลงไปตามความลึกน้ าและประเภทของเรือต่างๆ ที่คาดว่า
จะใช้เส้นทางเดินเรือผ่านในพ้ืนที่หนึ่งๆ  งานส ารวจทั้ง 4 ชั้นงาน ที่แตกต่างกันจึงถูกก าหนดขึ้น   โดยแต่ละชั้นงาน
ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือตอบสนองในขอบเขตของความต้องการในรายละเอียดที่ต่างกัน 

งานชั้นพิเศษ (Special Order) งานส ารวจในชั้นนี้ถือเป็นงานที่เข้มงวดมากที่สุด และจะใช้เมื่อต้องการ
ใช้กับพ้ืนที่เมื่ออัตรากินน้ าลึกใต้กระดูกงูน้อยที่สุดอยู่ในขั้นวิกฤต เพราะว่าความลึก ใต้แนวกระดูกงูน้อยที่สุดมี
ความส าคัญ การตรวจสอบพ้ืนท้องทะเลอย่างละเอียดเต็มพ้ืนที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ และขนาดของ
รูปลักษณ์ท่ีต้องตรวจให้พบด้วยวิธีตรวจค้นนี้เจตนาจะให้มีขนาดเล็กเข้าไว้ ในเมื่อความลึกใต้กระดูกงูเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญอย่างมาก จึงมีโอกาสค่อนข้างน้อยที่จะต้องพิจารณาส ารวจด้วยงานชั้นพิเศษในน่านน้ าที่มีความลึก
มากกว่า 40 เมตร   ตัวอย่างของพ้ืนที่ดังกล่าวที่อาจจะพิจารณาส ารวจด้วยงานชั้นพิเศษได้แก่  พ้ืนที่หน้าท่าจอด
เรือ  เขตท่าเรือ  ร่องน้ าช่องทางเดินเรือ 

งานชั้น 1a  งานส ารวจในชั้นนี้มีความประสงค์ส าหรับใช้ส ารวจในพ้ืนที่ที่พ้ืนท้องทะเลตื้นเพียงพอ ที่
รูปลักษณ์ทางธรรมชาติหรือรูปลักษณ์ท่ีมนุษย์สร้างขึ้นบนพื้นท้องทะเล ท าให้จะต้องค านึงถึงประเภทของเรือขนส่ง
สินค้าผิวน้ าที่คาดว่าจะผ่านเข้ามาในพ้ืนที่ แต่ความลึกใต้กระดูกงูน้อยที่สุดมีความส าคัญน้อยกว่างานชั้นพิเศษที่
กล่าวมาข้างต้น เพราะว่าวัตถุรูปลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือตามธรรมชาติที่พ้ืนทะเลอาจจะคงมีอยู่และเป็นที่กังวล
ต่อการเดินเรือ การตรวจค้นพ้ืนท้องทะเลอย่างละเอียดเต็มพ้ืนที่จึงมีความต้องการที่จะต้องด าเนินการในพ้ืนที่
ดังกล่าว อย่างไรก็ตามขนาดของรูปลักษณ์ที่จะตรวจสอบมีขนาดใหญ่กว่าที่ก าหนดส าหรับการส ารวจด้วยงาน
ส ารวจชั้นพิเศษ ความลึกน้ าใต้กระดูกงูน้อยที่สุดจะมีความวิกฤตน้อยลง ในเมื่อความลึกน้ าในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น
ขนาดของรูปลักษณ์ที่จะต้องตรวจสอบด้วยการตรวจค้นอย่างละเอียดเต็มพ้ืนที่จะเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ที่ความลึกน้ า
มากกว่า 40 เมตร       การส ารวจด้วยชั้นงาน 1a อาจจะจ ากัดอยู่ที่ความลึกของน้ าตื้นกว่า 100 เมตร 

งานชั้น 1 b งานส ารวจชั้นนี้มีความประสงค์ที่จะใช้ส าหรับพ้ืนที่ที่ตื้นกว่า 100 เมตร เมื่อการเก็บ
รายละเอียดพื้นท้องทะเล พิจารณาแล้วว่ามีความเพียงพอส าหรับประเภทของเรือขนส่งสินค้าผิวน้ าที่คาดว่าจะผ่าน
เข้ามาในพ้ืนที่  การตรวจค้นพ้ืนท้องทะเลอย่างละเอียดเต็มพ้ืนที่ จึงไม่จ าเป็นต้องกระท า ซึ่งหมายความว่าวัตถุ
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รูปลักษณ์พ้ืนท้องทะเลบางส่วนอาจจะหลุดรอดการตรวจไปได้ แม้ว่าระยะห่างระหว่างแนวหยั่งน้ ามากที่สุดที่
ก าหนดให้ใช้จะเป็นตัวก าหนดขนาดของรูปลักษณ์ก็ตามก็ยังมีวัตถุรูปลักษณ์ที่ยังคงไม่ถูกตรวจจับคงอยู่  งาน
ส ารวจในชั้นนี้ จึงแนะน าให้ใช้เมื่อความลึกน้ าใต้กระดูกงูไม่ใช่ประเด็นหลักที่จะต้องพิจารณาเท่านั้ น ตัวอย่างเช่น 
พ้ืนที่ซึ่งคุณลักษณะของพ้ืนท้องทะเลมีแนวโน้มว่า รูปลักษณ์พ้ืนท้องทะเลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น ที่จะเป็นอันตรายต่อประเภทของเรือผิวน้ าที่คาดว่าจะเดินเรือในพ้ืนดังกล่าวมีต่ า 

งานชั้น 2 งานในชั้นงานนี้เป็นงานที่มีความเข้มงวดน้อยที่สุด จะใช้กับพ้ืนที่ใดๆ เมื่อความลึกของน้ าใน
พ้ืนที่กับการเก็บรายละเอียดพ้ืนท้องทะเลโดยทั่วไป พิจารณาแล้วว่ามีความเพียงพอ การตรวจค้นพ้ืนท้องทะเล
อย่างละเอียดเต็มพ้ืนที่ไม่มีความจ าเป็น จึงแนะน าว่า งานส ารวจชั้นที่ 2 นี้ มีขอบเขตส าหรับน้ าที่ลึกกว่า 100 
เมตร ในที่ที่ความลึกน้ าลึกเกิน 100 เมตร รูปลักษณ์ใต้พ้ืนท้องทะเลที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือมีอยู่ตามธรรมชาติที่มี
ขนาดใหญ่พอที่จะมีผลกระทบต่อการเดินเรือผิวน้ าและยังคงไม่ได้รับการตรวจจับด้วยการส ารวจในชั้นงานที่ 2 นั้น 
พิจารณาแล้วว่าเป็นไปได้น้อย 

(2) ต าบลท่ี 

  ความไม่แน่นอนทางระดับ (horizontal uncertainty) ความไม่แน่นอนของต าบลที่ ก็คือ ความไม่
แน่นอน ณ ต าแหน่งของค่าความลึกหรือวัตถุรูปลักษณ์ ภายในกรอบอ้างอิงทางยีออเดซี  

ต าบลที่ควรอ้างอิงจากกรอบอ้างอิง ณ ศูนย์กลางของโลก ที่อยู่บนพื้นฐานของกรอบอ้างอิงสากล (ITRF) ที่
ยอมรับกัน เช่น WGS-84 โดยเฉพาะถ้าต าบลที่นั้นอ้างอิงกับพ้ืนหลักฐานทางราบของท้องถิ่น พ้ืนหลักฐานดังกล่าว
นี้ควรจะเชื่อมโยงกับกรอบอ้างอิงที่จุดศูนย์กลางของโลกท่ีอยู่บนพื้นฐานของกรอบอ้างอิงสากล 

ความไม่แน่นอนของค่าพิกัด มีผลกระทบจากชุดข้อมูล (parameters) ต่าง ๆ หลายตัว การน าเอาชุด
ข้อมูลแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาใช้หาผลรวมของความไม่แน่นอนในทางราบ จึงควรจะต้องอธิบายเหตุผลให้
ชัดเจนที่ดีพอ 

ควรน าวิธีการทางสถิติมาใช้ ด้วยการรวมแหล่งที่มาของความไม่แน่นอนทั้งหมดเข้าด้วยกัน ส าหรับใช้ใน
การก าหนดค่าความไม่แน่นอนของต าบลที่   ค่าความไม่แน่นอนของต าบลที่ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ควรจะ
ได้รับการบันทึกควบคู่กับข้อมูลการส ารวจ ขีดความสามารถของระบบส ารวจควรจะแสดงออกมาจากผลด้วยการ
ค านวณค่าผลรวมความไม่แน่นอนทางราบ 

ต าแหน่งของค่าความลึก สิ่งอันตราย วัตถุรูปลักษณ์ใต้น้ าที่มีความส าคัญอ่ืนๆ  เครื่องหมายช่วยการ
เดินเรือ (ทั้งประเภทติดตั้งอยู่กับที่และลอยอยู่บนผิวน้ า) รูปลักษณ์ท่ีมีนัยยะส าคัญต่อการเดินเรือ เช่น ของฝั่ง และ
รูปลักษณ์ภูมิประเทศควรได้รับการก าหนด โดยที่ค่าความไม่แน่นอนในทางราบเป็นไปตามความต้องการที่ได้ระบุไว้
ในมาตรฐานนี้ ซึ่งรวมไปถึงแหล่งความไม่แน่นอนทั้งหลาย ไม่เพียงแต่ส่วนที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์หาต าบลที่เท่านั้น 

การควบคุมขอบฝั่ง เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือก าหนดหรือปรับปรุงการหาต าบลที่ของฐานที่ติดตั้งการ
ส ารวจ ( ค่าแก้ของระบบหาต าบลที่ด้วยดาวเทียม) ค่าความไม่แน่นอนของต าแหน่งอุปกรณ์ที่ สัมพันธ์กับพ้ืน
หลักฐานทางราบ จะต้องรวมอยู่ในการค านวณค่าผลรวมความไม่แน่นอนทางราบด้วย 

(3) ความลึก 

การเดินเรือของบรรดาเรือต่างๆ มีความต้องการที่จะทราบค่าความลึกน้ าที่ถูกต้องเพ่ือที่จะน าไปใช้
ประโยชน์ในการใช้ขีดความสามารถของการบรรทุกสินค้าให้ได้มากที่สุดอย่างปลอดภัยและต้องทราบความลึกน้ า
มากที่สุดเท่าที่จะเดินเรือได้อย่างปลอดภัย ในที่ที่ความลึกใต้กระดูกงูเรือเป็นประเด็นส าคัญ ความไม่แน่นอนของค่า
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ความลึกจะต้องได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดให้ความเข้าใจที่ดีพอ ในท านองที่คล้ายกัน ขนาดของรูปลักษณ์วัตถุ
ที่ได้จากส ารวจ หรือ ที่ส าคัญกว่านั้นคือ วัตถุท่ีอาจจะไม่ได้มีการตรวจพบ ควรจะถูกก าหนดและท าให้เข้าใจด้วย 

ค่าความลึกที่ตรวจวัดได้และค่าความสูง เมื่อน้ าลงต่ าสุด (drying height) จะต้องอ้างอิงกับพ้ืนหลักฐาน
ทางดิ่ง นั่นคือจะต้องเข้ากันได้กับผลผลิตต่างๆ ที่จัดท าขึ้น หรือปรับปรุงมาจากการส ารวจนั้น เช่น พ้ืนเกณฑ์แผนที่
ในทางอุดมคติ  พ้ืนเกณฑ์หักน้ า ควรจะก าหนดพ้ืนหลักฐานทางดิ่งที่ใช้ไว้ เช่น ระดับน้ าลงต่ าสุดทางดาราศาสตร์ 
(LAT) ระดับทะเลปานกลาง (MSL)  กรอบอ้างอิงกับศูนย์กลางโลก ที่อยู่บนพ้ืนฐานของกรอบอ้างอิงสากล ( ITRF) 
หรือ ระดับอ้างอิงทางยีออเดซี 
 

(4) การตรวจวัดอ่ืนๆ 

การเก็บตัวอย่างพื้นท้องทะเล ลักษณะตามธรรมชาติของพ้ืนท้องทะเลควรจะมีการจ าแนกหาลักษณะไว้
ในพ้ืนที่ที่สามารถเป็นที่จอดทอดสมอได้ อาจจะต้องจ าแนกลักษณะท้องทะเลโดยเก็บตัวอย่างทางกายภาพ หรือ 
อ้างอิงจากการตรวจด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดอ่ืนๆ (เช่นระบบหยั่งน้ าล าคลื่นเดียว ระบบกวาดทางข้าง อุปกรณ์ตรวจใต้
พ้ืนท้องทะเล วีดีโอ ฯลฯ) การสุ่มตรวจทางกายภาพควรจะเก็บตัวอย่างพ้ืนท้องทะเลที่ระยะห่างเท่าใดขึ้นอยู่กับ
ลักษณะทางธรณีวิทยาของพ้ืนท้องทะเล และการท าเพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องของการอ้างอิงด้วยเทคนิคการตรวจวัด
อ่ืนๆ  

การเชื่อมโยงพื้นหลักฐานทางดิ่งระหว่างการส ารวจทางบกกับแผนที่เดินเรือ พ้ืนหลักฐานที่ใช้ส าหรับ
การท านายน้ า ควรจะเป็นพื้นเดียวกับพ้ืนหลักฐานที่ใช้เป็นเส้นเกณฑ์แผนที่ (chart datum) เพ่ือให้ข้อมูลความลึก
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ พ้ืนหลักฐานทางดิ่งที่ ใช้ส าหรับการตรวจระดับน้ า ควรจะต้องเชื่อมโยงกับ พ้ืน
หลักฐานที่ใช้กับงานส ารวจทางบกด้วยค่าจากหมุดระดับในบริเวณท่ีตั้งของสถานีน้ า   การหาค่าความสูงเหนืออิลิป
ซอยด์ของหมุดระดับอ้างอิงทางดิ่งที่ใช้กับการตรวจวัดระดับน้ า ควรจะต้องมีความสัมพันธ์กับโครงอ้างอิงที่ใช้ จุด
ศูนย์กลางโลก บนพ้ืนฐานของระบบอ้างอิงสากล โดยใช้ระบบอ้างอิง WGS 84 หรือระบบอ้างอิงทางยีออเดติกที่
เหมาะสม 

การท านายน้ า (tidal predictions) ข้อมูลระดับน้ าอาจจะเป็นที่ต้องการส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือการ
ท านายน้ าล่วงหน้าของความสูงของระดับน้ าและการผลิตหนังสือมาตราน้ า ซึ่งการส ารวจแต่ละครั้ง การตรวจระดับ
น้ าในพ้ืนที่ควรจะด าเนินการให้ครอบคลุมช่วงระยะเวลาให้นานเท่าที่จะเป็นไปได้ และควรจะกระท าการตรวจไม่
น้อยกว่า 30 วัน 

กระแสน้ าขึ้น-ลง และการตรวจกระแสน้ า ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ าขึ้น-ลง และกระแสน้ าที่มี
ความเร็วเกินกว่า 0.5 นอต ควรจะตรวจวัด ณ บริเวณปากทางเข้าสู่ท่าเรือและร่องน้ าทางเดินเรือ ณ บริเวณจุด
ใดๆ ก็ตามที่มีการเปลี่ยนทิศทางของร่องน้ า ในบริเวณที่จอดทอดสมอ และบริเวณใกล้เคียงที่ติดกับท่าเทียบเรือ 
และควรจะต้องตรวจวัดกระแสน้ าบริเวณชายฝั่งและนอกชายฝั่ง เมื่อกระแสน้ ามีความแรงเพียงพอที่จะมีผลต่อการ
เดินเรือผิวน้ า   

กระแสน้ าที่เกิดจากการขึ้น-ลงของน้ า และกระแสน้ าทั่วไป ณ จุดหนึ่ง จุดใด ควรจะท าการตรวจวัด ณ 
ความลึกที่เพียงพอที่จะเป็นไปตามความต้องการของการเดินเรือผิวน้ า ในพ้ืนที่ที่ท าการส ารวจ ในกรณีของ
กระแสน้ าที่เกิดจากการข้ึน-ลงของน้ า การตรวจวัดความสูงของระดับน้ าอย่างต่อเนื่องและสภาวะทางอุตุนิยมวิทยา 
ควรจะกระท า และช่วงเวลาที่ท าการตรวจควรจะเป็นระยะเวลา 30 วัน โดยมีช่วงเวลาที่ท าการบันทึกข้อมูลอย่าง
น้อยทุกๆ 1 ชั่วโมง 

ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ าขึ้น-ลง และกระแสน้ า ควรจะท าการวัดได้ละเอียดถึง 0.1 นอต และ
ทิศทางควรตรวจได้ละเอียดถึง 10 องศา ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
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เมื่อมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่า การขึ้น-ลงของน้ าในแม่น้ าตามช่วงฤดูกาลมีอิทธิพลโดยตรงต่อ กระแสน้ าขึ้น-ลง 
และกระแสน้ า การตรวจวัดควรจะกระท าให้ครอบคลุม ตลอดช่วงระยะเวลาที่มีการผันแปรดังกล่าวด้วย 

(5) คุณลักษณะของข้อมูล 

ข้อมูลค าอธิบายข้อมูล (metadata) ที่ใช้อธิบายรายละเอียดของชุดข้อมูลอุทกศาสตร์ ควรจะมีความ
ชัดเจน และอย่างน้อยควรประกอบไปด้วยรายละเอียดของข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

- การส ารวจโดยทั่วไป เช่น จุดประสงค์ในการส ารวจ  วันที่ส ารวจ  พ้ืนที่ อุปกรณ์ที่ใช้  ชื่อพาหนะที่
ส ารวจ 

- ระบบอ้างอิงทางยีออเดซี ที่ใช้ เช่น พ้ืนหลักฐานทางราบและทางดิ่ง รวมทั้งการยึดโยงกับโครงอ้างอิง
ทางยีออเดติคบนพ้ืนฐานของโครงอ้างอิงสากล  (ตัวอย่างเช่น WGS 84) ถ้าหากการส ารวจได้
ด าเนินการบนพื้นหลักฐานท้องถิ่น 

- ขั้นตอนการปฏิบัติในการปรับแต่ง เครื่องมือและผลที่ได้ 
- วิธีการแก้ความเร็วเสียงใต้น้ า 
- พ้ืนเกณฑ์หักน้ าที่ใช้และตัวเกณฑ์หักน้ า 
- ความไม่แน่นอนที่ได้รับและระดับความเชื่อมั่น 
- สภาวะแวดล้อมพิเศษ หรือข้อยกเว้น 
- กฎและกลไกที่น ามาใช้ส าหรับการเลือกแสดงข้อมูล ( ท าให้ข้อมูลมีขนาดเล็กลง ) 
ชุดขอ้มูลค าอธิบายข้อมูลควรจะรวมอยู่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลส ารวจที่บันทึกไว้ในรูปดิจิตอล และเป็นไป

ตามมาตรฐานค าอธิบายข้อมูลของ IHO (IHO S-100 Discovery Metadata Standard) เมื่อเอกสารนี้ได้รับการ
แก้ไข และภายหลังการยอมรับใช้มาตรฐาน S-100 แล้ว มาตรฐาน ISO 191115 สามารถจะใช้เป็นต้นแบบส าหรับ
ค าอธิบายข้อมูลได้   ถ้าไม่อาจกระท าตามมาตรฐานดังกล่าวแล้ว ค าอธิบายข้อมูลดังกล่าวนี้ ควรจะจัดรวมไว้ใน
เอกสารการส ารวจด้วย 
       หน่วยงานที่รับผิดชอบส าหรับการควบคุมคุณภาพการส ารวจ ควรจะพัฒนาและจัดท าเอกสารรายการ
ค าอธิบายข้อมูลที่ใช้ส าหรับข้อมูลส ารวจของตนเอง 

ค าอธิบายข้อมูลที่เป็นจุด ข้อมูลทั้งหมดควรจะได้รับการอธิบายคุณลักษณะพร้อมด้วยค่าความไม่แน่นอน
ที่ประมาณ ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ส าหรับค่าพิกัดต าบลที่ และค่าความลึกน้ า ส าหรับค่า Scale factor ที่
ค านวณได้หรือประเมินเอง จะน ามาใช้กับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือที่จะก าหนดค่าความไม่แน่นอนที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าการกระจายความคลาดเคลื่อนทางสถิติที่ประเมิน ควรจะบันทึกไว้ในส่วนของข้อมูล
อรรถาธิบายของการส ารวจนั้นๆ (ตัวอย่าง เช่น สมมติว่าการประเมินค่าการกระจายแบบปกติ ส าหรับจ านวน ใน
มิติเดียว เช่น ค่าความลึกน้ า มีค่า Scale factor เป็น 1.96 ส าหรับค่าความเชื่อมั่นที่ 95% ข้อความ เช่น “ความ
ไม่แน่นอนได้ค านวณที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยถือว่าค่า scale factor ของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 
1.96 (1 Dimension) หรือ 2.45 (2 Dimension) ความสอดคล้องกับสมมุติฐานของการกระจายของความ
คลาดเคลื่อนแบบปกติ” จะเป็นข้อความที่เหมาะสมที่จะใส่ไว้ในข้อมูลอรรถาธิบาย ) ส าหรับการหยั่งน้ าสมควรจะ
มีข้อมูลอรรถาธิบายส าหรับข้อมูลจากการหยั่งน้ าแต่ละจุด อย่างไรก็ตาม การประมาณการความไม่แน่นอนของจุด
หนึ่งจุด อาจจะบันทึกแทนข้อมูลความลึกน้ าหลาย ๆ จุด หรือแม้กระทั่งใช้แทนพ้ืนที่ ในกรณีที่ค่าความแตกต่าง
ระหว่าง ค่าประมาณ ความไม่แน่นอนในการหยั่งน้ าแต่ละจุดนั้นสามารถละออกไปได้อย่างถูกต้องปลอดภัย อย่าง
น้อยข้อมูลอรรถาธิบายควรจะมีเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่า ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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คุณลักษณะของแบบจ าลองความลึก ถ้าแบบจ าลองความลึกน้ าเป็นที่ต้องการ ข้อมูลอรรถาธิบายที่ ควร
จะก าหนดให้มีได้แก่ ความชัดเจนของแบบจ าลอง (model resolution) วิธีการค านวณ ความหนาแน่นของข้อมูล
พ้ืนฐาน ค่าความไม่แน่นอนที่ประมาณการ พ้ืนผิวความไม่แน่นอนของแบบจ าลอง    และการอธิบายข้อมูลพื้นฐาน 
  รายงานการส ารวจ รายงานการส ารวจ คือ วิธีการหลักซึ่งนักส ารวจที่รับหน้าที่จะใช้ในการตรวจสอบ 
ข้อมูลส ารวจทั้งหมดที่บันทึกไว้ จึงต้องให้ความชัดเจนและความเข้าใจได้อย่างดี ถึงวิธีการส ารวจที่ได้ด าเนินการไป 
ผลที่ได้รับ ความยากล าบากที่ต้องเผชิญ และที่ก าลังจะปรากฏ      สิ่งที่ต้องเน้นย้ าควรจะอยู่บนพ้ืนฐานการ
วิเคราะห์ความถูกต้องที่ได้รับและบอกได้ว่าการส ารวจนั้นเป็นไปตามข้อก าหนดหรือไม่ 
 

(6) การขจัดข้อมูลที่น่าสงสัยออก 

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินเรือ มีความปรารถนาที่จะต้องก าจัดข้อมูลที่น่าสงสัยออก อย่างเช่น 
ข้อมูลที่ซึ่งปกติจะเขียนไว้ในแผนที่ด้วยตัวอักษร PA (ต าบลที่โดยประมาณ)   PD (ต าบลที่น่าสงสัย)      ED (น่า
สงสัยว่ามีอยู่จริงหรือไม่)  SD (น่าสงสัยในความลึก) หรือที่เขียนไว้ว่า “ได้รับรายงานว่าเป็นอันตราย”  ดังนั้นเพ่ือ
เป็นการยืนยันหรือยกเลิก การมีอยู่จริงของข้อมูลเช่นที่กล่าวมานี้ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดด้วยความ
ระมัดระวังให้พื้นท่ีดังกล่าวนั้นต้องได้รับการตรวจสอบ และ ไปด าเนินการส ารวจพ้ืนที่นั้นโดยกระท าตามมาตรฐาน
ที่ได้กล่าวไว้ในมาตรฐานการส ารวจอุทกศาสตร์ 
 
 
11. การบ ารุงรักษาข้อมูล (Data maintenance)  
 

การส ารวจเพ่ือปรับปรุงแผนที่เดินเรือมาตราส่วนใหญ่ตามท่าเรือพาณิชย์ส าคัญของไทยทุกๆ 3 -5 ปี แผน
ที่เดินเรือมาตราส่วนกลางและใหญ่ในทะเลลึกทุก 8-10 ปี 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์ ควรได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้องทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
โดยในกรณีชองช้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นตัวแทนของสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น หรือเป็นผู้ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนขึ้น ก็ควรมีกลไกในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบข้อมูลอุทกศาตร์ทราบและด าเนินการส ารวจปรับปรุงข้อมูลโดยเร็วที่สุด ส าหรับข้อมูลที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
หรือเปลี่ยนตามธรรมชาตินั้น ก็ควรมีการส ารวจตรวจสอบข้อมูลตามช่วงเวลาที่เหมาะสมกับโอกาสที่จะเกิดความ
เปลี่ยนแปลงของแต่ละรายการข้อมูลไป 
 
 
12. ข้อก าหนดการน าเสนอข้อมูล (Data portrayal)  

 
การน าเสนอข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลอุทกศาสตร์นั้น ให้ใช้ตามมาตรฐานการผลิตแผนที่

เดินเรือทะเลของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ดังรายการรูปแบบสัญลักษณ์แสดงไว้ในตารางที่ 9 
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ต าบลที่, ระยะทาง, ทิศทาง, เข็มทิศ (Positions, Distances, Directions, Compass )  
 หมุดสามเหลี่ยม 

 
รูปลักษณ์ธรรมชาติ 

10001 ขอบฝั่งที่ส ารวจแล้ว  

 
10002 

 
ขอบฝ่ังยงัไมไ่ด้ส ารวจ 

 
10003 ฝั่งทราย 

 
10004 ป่าโกงกาง 

   
10005 พรุ, ท่ีลุม่,พรุชายทะเล 

 
รูปลักษณ์สิ่งก่อสร้าง 

 สายเคเบิล, โทรศัพท์,โทรเลข แสดงความสูงเหนือน้ า 
 

 ท่อทางบนบก 
 

ที่หมายบนบก 
 เสาวิทยุ,เสาโทรทัศน์, เสา 

 
ท่า 

 เขื่อนกันฝั่ง 
 

ระดับน้ า, กระแสน้ า 
 สายน้ าไหลขึ้นมีอัตรา  

ลักษณะพ้ืนท้องทะเล 
 บริเวณทรายและโคลนกับหย่อมของก้อนหินหรือกรวด 

 
ความลึก 

 ความสูงเหนือพ้ืนเกณฑ์แผนที่เมื่อน้ าลง 

 
หิน, เรืออับปาง, สิ่งกีดขวาง 
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 พืดปะการังใต้น้ า 

 
สิ่งก่อสร้างนอกฝั่ง 

 สายเคเบิ้ลใต้น้ า  
ทาง, เส้นทาง 

 ทางท่ีแนะน าในแนวน า 
 

พ้ืนที่, ขอบเขต 
 ที่ทอดสมอ 

 
ไฟ 

 กระโจมไฟ 
 

ทุ่น, กระโจม 
 ทุ่น  

สัญญาณหมอก 
 ต าบลที่ของสัญญาณหมอก ไม่ระบุแบบของสัญญาณ 

 
เรดาร์, วิทยุ, ระบบหาต าบลที่อิเล็กทรอนิกส์ 

 สถานีเรดาร์บนฝั่ง  
การให้บริการ 

 ต าบลที่รับพนักงานน าร่องขึ้นเรือ 
 

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเรือเล็ก 
 ท่าเรือส าหรับเรือเล็ก, ที่จอดเรือ  

   
 

13. เอกสารอ้างอิง (References)  
 

 พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์, 2549 
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ภาคผนวก ก 

แบบจ าลองข้อมูลอุทกศาสตร์ตามมาตรฐาน IHO S-100 
 

ตามมาตรฐาน S 100 ขององค์การอุทกศาสตร์สากล (International Hydrographic Organization) มี
เนื้อหาที่อธิบายในรูปของตารางข้อมูลลักษณะประจ า (Attribute table) ได้ดังนี ้
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ตัวอย่างตารางข้อมูลลักษณะประจ า (Attribute table) ข้อมูลอุทกศาสตร์ตามมาตรฐาน IHO S-100 
 
(1) IM Tracks, Routes (2)                            
 
Tracks (4)       Tracks Marked by Lights  (3)     Leading Beacons  (3) 

1 
 

Leading line 
(the continuous 
firm line is the 

track to be 
followed) 

  NAVLNE CATNAV 3 L 10.1.1  310.1 
310.2 

 

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)  
 
 
(1) ระบุตอน : อักษร “ I ” หมายถึงสากล  
(2) ตอน  
(3) ส่วนอ้างอิงไปยังตอนอ่ืนๆ 
(4) ตอนรอง  
(5) สดมภ์ 1: หมายเลขตามข้อก าหนดส าหรับแผนท่ีเดินเรือขององค์การอุทกศาสตร์สากล  
(6) สดมภ์ 2: สัญลักษณส์ากล  
(7) สดมภ์ 3: ค านิยามภาษาอังกฤษ 
(8)-(9) สดมภ ์4-5 : ค านิยามภาษาไทย  
(10) สดมภ์  6:  อักษรย่อของวัตถุตามภาคผนวก A บทที่ 1ของ S-57 “ อ้างอิง ประเภท) ประเภทของวัตถุ” (Object Class) 
(11) สดมภ์  7: คุณลักษณะ (Attribute) ทั่วไป ตามภาคผนวก A บทที่ 2 ของ S-57 “อ้างอิงคุณลักษณะ(Attribute)”อ้างอิงคุณลักษณะบังคับ(Mandatory attributes) แสดงไว้ด้วยตัวหนา ส่วน

คุณลักษณะ 
บังคับท่ีต้องก าหนด “อย่างน้อย 1 ค่า”  แสดงไว้ด้วยตัวเอียงหนา  
(12) สดมภ์  8:   ค่าของคุณลักษณะโดยทั่วไป ค่าตัวเลขท่ีให้มาโดยทั่วไปใช้เฉพาะกับประเภท (Category) ท่ีก าหนดส าหรับวัตถุน้ันๆ  
(13) สดมภ์   9:   ประเภทข้อมูล (P =จุดสัญลักษณ์ (point), L = เส้น (line), A = พื้นท่ี (area)) 
(14)    สดมภ์  10: การใช้บัญชีรายการวัตถุของ ENC (Object Catalogue ENC)  
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(15)    สดมภ์ 11:   ข้อสังเกตหรือการเชื่อมโยงไปยังข้อก าหนดการเข้ารหัสของแต่ละประเทศ 
(16) สดมภ์ 12:  หมายเลขตามข้อก าหนดแผนท่ีเดินเรือขององค์การอุทกศาสตร์ส 
 
การหยั่งน้ า (Soundings and Drying Heights)       พื้นอ้างอิงความลึก (Plane of Reference for Depths)  IH   พื้นอ้างอิงความสูง (Plane of Reference for Heights)  IH 

1  
Sounding in true 
position 

เลขน้้าตามต้าบลที่จริง 
SOUNDG  

QUASOU 
 
1 

P 5.3   

2  
# 

 
Sounding out of 
position 

เลขน้้านอกต้าบลที ่
SOUNDG   P 5.3 

 
  

3  
Least depth in narrow 
channel 

ความลึกน้อยที่สุดในช่องแคบ 
SOUNDG  

QUASOU 
 
6 

P 5.3   

4  No bottom found at 
depth shown 

ความลึกซึ่งหยั่งไม่ถึงพื้น SOUNDG  
QUASOU 

 

 
5 
 

P 5.3   

5  
Soundings taken from 
old or smaller scale 
sources 

เลขน้้าซ่ึงน้ามาจากแผนที่เก่าหรือแผนที ่    
มาตราส่วนเล็ก 

SOUNDG QUASOU 
QUAPOS 

4 
4 

P 5.3   

 
ขอบฝ่ัง : (Coastline)        ชายทะเลส่วนนอก :(Foreshore)    II, IJ 

1  Coastline, surveyed ขอบฝั่งท่ีส้ารวจแล้ว COALNE QUAPOS 1 L 4.5.1   

2  Coastline, 
unsurveyed 

ขอบฝั่งยังไม่ได้ส ารวจ COALNE QUAPOS 2 L 4.5.1   

3  Sandy Shore ฝั่งทราย COALNE CATCOA 3 L 4.5.1   
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พืชพรรณ  : Vegetation 

1   Mangrove โกงกาง, ป่าชายเลน COALNE CATCOA 
QUAPOS 

7  
4  

L 4.5.1   

VEGATN CATVEG 7 A 4.7.11 

2  Marsh, Swamp, 
SaltmarshC:\Docum

ents and 
Settings\Admin\De
sktop\NUI\IHO_S-
57_ED3.1\WORD\
AnnexD\SuppNote

s.doc - SN4 

พรุ, ที่ลุ่ม,พรุชายทะเล LNDRGN CATLND 
OBJNAM 

7 A/P 4.7.3 
 

  

COALNE CATCOA 
QUAPOS 

8 
4 

L  
4.7.3 

 

รูปลักษณ์สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ  : Other Cultural Features 

1  Overhead cable, 
Telephone 

line,Telegraph line 
with vertical 
clearance 

สายเคเบิล, โทรศัพท์,โทรเลข แสดงความ

สูงเหนือน้ า 

CBLOHD CATCBL 
VERCSA 
VERCLR 

3/4 L 11.5.2   

2 

 

Pipeline on land 
ท่อทางบนบก 

PIPSOL CATPIP  L 11.5.2   

 
ที่หมายบนบก :  Landmarks 

1  Radio mast, Television 
mast เสาวิทยุ, เสาโทรทัศน์ , เสา 

LNDMRK CATLMK 
CONVIS 
FUNCTN 

7 
 

31/30 

P 4.8.15   

 

รูปลักษณ์สาลักณ์ประดิษฐ์ (Artificial Features) 
1  Seawall (on large-scale 

charts) 
เขื่อนกันฝั่ง (แผนที่มาตราสว่นใหญ่) SLCONS CATSLC 

WATLEV 
10 
2/4 

A 4.5.2   
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2   Seawall (on smaller-
scale charts) 

 

เขื่อนกันฝั่ง (แผนที่มาตราสว่นเล็ก) SLCONS CATSLC 
WATLEV 

10 
2 

L 4.5.2  

 
สายน้ าและกระแสน้ า (Tidal Streams and Currents) 

1  
Flood tide stream (with 
rate) 

สายน้้าไหลขึ้นมีอัตรา 
TS_FEB CAT_TS 

CURVEL 
ORIENT 

1 P 3.3.1  407.4 
408.2 

 
พื้นที่น้ าขึ้น-น้ าลง (Intertidal Areas) 

1  
Areas of sand and mud 
with patches of stones 
or gravel 

บริเวณทรายและโคลนกบัหยอ่มของก้อนหินหรือ
กรวด 

SBDARE NATSUR 
WATLEV 

4/1/5/
6 
4 

A 7.1   

2  
Rocky area บริเวณโขดหินน้้าท่วมและไม่ท่วม 

SBDARE NATSUR 
WATLEV 

9 
4 

A 7.1   

3  
Coral reef พืดปะการังน้้าทว่มและไม่ท่วม 

SBDARE NATSUR 
WATLEV 

14 
4 

A 7.1   

 
การหยั่งน้ าและ... (Soundings and Drying Heights)       พื้นอ้างอิงความลึก (Plane of Reference for Depths)  IH   พื้นอ้างอิงความสูง (Plane of Reference for Heights)  IH 

1  
Drying heights above 
chart datum 

ความสูงเหนือพื้นเกณฑ์แผนที่เมื่อน้้าลง 
SOUNDG  

QUASOU 
 
1 

P 5.3   

 
สายเคเบลิใต้น้ า (Submarine Cables) 

1  Submarine cable สายเคเบิลใต้น้ า CBLSUB CATCBL  L 11.5.1   

2 
 Submarine cable area พื้นที่วางสายเคเบิลใต้น้้า 

CBLARE CATCBL 
RESTRN 

 A 11.5.3   

3 
 Submarine power cable สายส่งกระแสไฟฟา้ใต้น้้า 

CBLSUB CATCBL 1 L 11.5.1   
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4 

 
Submarine power cable 
area 

พื้นที่วางสายส่งกระแสไฟฟ้าใต้น้้า 
CBLARE CATCBL 

RESTRN 
1 A 11.5.3   

5 
 Disused submarine cable สายเคเบิลใต้น้้าที่เลิกใช้แล้ว 

CBLSUB CATCBL 
STATUS 

 
4 

L 11.5.1   

 
ทาง  (Tracks)             ทางหมายดว้ยไฟ (Tracks Marked by Lights)   IP        กระโจมน้า (Leading Beacons)   IQ 

1  
Recommended track on 
leading line 

ทางที่แนะน้าในแนวน้า 
NAVLNE CATNAV 

ORIENT 
3 
 

L 10.1.1   

RECTRC CATTRK 
ORIENT 
TRAFIC 

1 
 

L 10.1.1 

 
การจอดเรือ, พื้นที่จอดเรือ (Anchorages, Anchorage Areas) 

1 
 

 

Anchor berths 

ที่ทอดสมอ ACHBRT CATACH 
STATUS 
OBJNAM 

1 
1/3 

P 9.2.2   

 
โครงสร้างกระโจมไฟ, ทุ่นไฟใหญ่ (Light Structures, Major Floating Lights)       กระโจม (Beacons)   IQ 

1 

 

Lighted beacons กระโจมไฟ 
LIGHTS COLOUR 

LITCHR 
 P 12.8   

BCNXXX BCNSHP 
COLOUR 

 P 12.3.1 

TOPMAR TOPSHP  P 12.6 
 
รูปร่างทุ่น (Shapes) 

1  
Conical buoy, nun buoy, 
ogival buoy 

ทุ่นกรวย, ทุ่นกรวยตัด 
BOYXXX BOYSHP 

COLOUR 
 

1 P 12.4.1   
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2  
Can buoy, cylindrical buoy ทุ่นกระป๋อง หรือทรงกระบอก 

BOYXXX BOYSHP 
COLOUR 

 

2 P 12.4.1   

3  
Spherical buoy ทุ่นกลม 

BOYXXX BOYSHP 
COLOUR 

 

3 P 12.4.1   

4  
Pillar buoy ทุ่นเสา 

BOYXXX BOYSHP 
COLOUR 

 

4 P 12.4.1   

5  
Spar buoy, spindle buoy ทุ่นขอน 

BOYXXX BOYSHP 
COLOUR 

 

5 P 12.4.1   

6  
Barrel buoy, tun buoy ทุ่นถัง 

BOYXXX BOYSHP 
COLOUR 

 

6 P 12.4.1   

7  
Superbuoy ทุ่นยักษ ์

BOYXXX BOYSHP 
COLOUR 

 

7 P 12.4.1   

 
เรดาร ์(Radar)       เสาเรดาร์ใช้เป็นที่หมายบนบก (Radar Structures Forming Landmarks)    IE       ระบบเรดาร์เฝ้าตรวจ (Radar Surveillance Systems)   IM  

1 
 Coast radar station สถานีเรดาร์บนฝั่ง 

RADSTA CATRAS 2 P 12.11.3   

 

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัเรือเล็ก (Small Craft Facilities)     รูปลักษณ์การขนส่ง, สะพาน (Transport Features, Bridges)   ID      อาคารสาธารณะ, ปั้นจั่น (Public Buildings Cranes)   IF    น้าร่อง, ยามฝั่ง, กู้ภยั, 
สถานีสัญญาณ (Pilots, Coastguards, Rescue, Signal Stations)   IT 

1 
 Yacht harbour, marina ท่าเรือส้าหรับเรือเล็ก, ที่จอดเรือ 

HRBFAC CATHAF 5 P/A 4.6.1   
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มาตรฐาน  
 

ข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) 
 

ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
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1. บทน า (Introduction) 
 
มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ฉบับนี้ เป็นหนึ่งใน

ชุดมาตรฐานข้อก าหนดชุดข้อมูล FGDS ของประเทศไทย ซึ่งได้ถูกจัดท าขึ้นภายใต้โครงการจัดท าข้อก าหนดของ
มาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน ของส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยมีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น
ที่ปรึกษาด าเนินงาน 

โครงสร้างเนื้อหาของมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ฉบับนี้ ประกอบด้วย
ข้อก าหนดลักษณะเฉพาะ (characteristics) ด้านต่าง ๆ ของข้อมูลในชั้นข้อมูล FGDS หมุดหลักฐานแผนที่ โดยมี
รายการเนื้อหาของข้อก าหนดตามกรอบหลักการของเอกสารข้อก าหนดข้อมูลที่ก าหนดในมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ  ISO19131 Geographic information – Data product specifications 

 
 

2. ภาพรวม (Overview) ของมาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 

2.1 ข้อสนเทศเกี่ยวกับข้อก าหนดชั้นข้อมูล FGDS นี้ 

ชื่อขอ้ก าหนด : ข้อก าหนดของมาตรฐานข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
วันที่จัดท าและเผยแพร่ข้อก าหนดนี้ : วันที่รายงานฉบับสมบูรณ์และร่างมาตรฐานได้รับการตรวจรับจาก สทอภ. 
/ วันที่มีการน าไปประกาศใช้เป็นมาตรฐานฯ 
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อก าหนดฉบับนี้  : คณะที่ปรึกษาฯ คณะท างานกลุ่มย่อยประสานงานการจัดท า
มาตรฐานฯ กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ สทอภ. 
หัวขอ้ของช้ันข้อมูลภูมิศาสตร์ในมาตรฐานนี้ :  Location  

2.2 ค านิยามศัพท์  
ค าศัพทส์ าคัญ ทีใ่ช้ในมาตรฐานของชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่นี้ แสดงรายการนิยามศัพท์ไว้ดังตารางที่ 

1 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ค านิยามศัพท์ข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
ที ่ ค าศัพท ์ นิยามศัพท์ 
1 หมุดหลักฐานแผนที่ หมุดที่จัดสร้างขึ้นอย่างมั่นคง แข็งแรง และมีการรังวัดค่าพิกัดต าแหน่งที่

มีความถูกต้องสูง 
2 หมุดหลักฐานทางราบ หมุดหลักฐานแผนที่ที่ให้เฉพาะค่าพิกัดทางราบในรูปพิกัดทางยีออเดซี 

และ/หรือในรูปพิกัดแผนที่ระบบยูทีเอ็ม (UTM)  
3 หมุดหลักฐานทางดิ่ง 

 
หมุดหลักฐานแผนที่ที่ให้เฉพาะค่าพิกัดทางดิ่งในรูป ความสูงเหนือทรงรี 
(ellipsoidal height) หรือความสูงออร์โทเมตริก (orthometric height)  
หรือค่าระดับ (elevation) อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง  

4 หมุดหลักฐานสามมิติ หมุดหลักฐานแผนที่ที่ให้ค่าพิกัดทั้งทางราบและทางดิ่ ง ตามที่อธิบายไว้
ข้างต้น 
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ตารางท่ี 1 ค านิยามศัพท์ข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
ที ่ ค าศัพท ์ นิยามศัพท์ 
5 จุดบังคับภาพถ่าย จุดที่มองเห็นได้อย่างเด่นชัดบนภาพถ่าย และสามารถระบุต าแหน่งได้ใน

ภูมิประเทศ  เป็นจุดที่มีการหาค่าพิกัดต าแหน่งทางราบและทางดิ่งมาเพ่ือ
ใช้ในงานควบคุมการประมวลผลเชิงต าแหน่งของข้อมูลภาพ และปกติ
เป็นการหาค่า พิกัดจากกระบวนการท างานงานรั งวั ดภาพถ่าย 
(photogrammetry) 

2.3 อักษรย่อ 
ความหมายของอักษรย่อที่ส าคัญ ซึ่งมีการใช้ในมาตรฐานชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่นี้ แสดงไว้ดังตาราง

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

 

2.4 บทคัดย่อของเอกสารข้อก าหนดมาตรฐาน 
เอกสารฉบับนี้เป็นข้อก าหนดมาตรฐานส าหรับข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลหมุด

หลักฐานแผนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 13 ชั้นข้อมูลของชุดข้อมูล FGDS ของประเทศไทย มาตรฐานฉบับนี้ก าหนด
ข้อก าหนดสมบัติเฉพาะ (characteristics) ที่ส าคัญของข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ในฐานะข้อมูล FGDS เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าข้อก าหนดการจ้าง หรือการปฏิบัติงานส ารวจจัดสร้าง
และปรับปรุงบ ารุงรักษาข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ให้มีคุณสมบัติ และคุณภาพที่เหมาะสมที่จะสามารถน าไปใช้
อ้างอิงในการส ารวจจัดสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ ต่อไป 

โครงสร้างเนื้อหาของเอกสารข้อก าหนดมาตรฐานข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ฉบับนี้เป็นไปตามกรอบ
แนวทางที่ก าหนดในมาตรฐาน ISO19131 Geographic information – Data product spcecifications โดยมี
เนื้อหาหลักได้แก่ รายการเนื้อหาข้อมูลในชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ระบบพิกัดอ้างอิง ข้อก าหนดเกณฑ์
คุณภาพของข้อมูลในระดับมาตราส่วนหลักของประเทศ ข้อก าหนดการจัดท าค าอธิบายข้อมูล ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล และแนวทางการส ารวจจัดท าข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 

ข้อมูล FGDS หมุดหลักฐานแผนที่ประกอบด้วยรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (geographic feature) 4 
รายการได้แก่ หมุดหลักฐานทางราบ หมุดหลักฐานทางดิ่ง หมุดหลักฐานสามมิติ และจุดบังคับภาพถ่าย โดยมี
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ข้อมูลลักษณะประจ าที่ส าคัญคือรหัสหมายเลขประจ าหมุดฯ ค าอธิบายและภาพแผนที่ที่ตั้งของหมุด ค่าพิกัดของ
หมุดฯ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระดับความถูกต้องของค่าพิกัดหมุดฯ และระดับชั้นงานของการส ารวจรังวัดหมุดฯ
นั้น   

หมุดหลักฐานแผนที่ มีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการจัดท าแผนที่และเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องจัดสร้าง
ขึ้นหรือจัดหามา เพราะค่าพิกัดของรายละเอียดแผนที่หรือชั้นข้อมูลอ่ืน ๆ ต้องอ้างอิงมาจากค่าพิกัดของหมุด
หลักฐานแผนที่นี้  วิธีการรังวัดเพื่อให้มาซึ่งค่าพิกัดของหมุดหลักฐานแผนที่อาจเป็นวิธีการรังวัดภาคพ้ืนดินหรือการ
รังวัดดาวเทียม  วิธีการรังวัดภาคพ้ืนดินเน้นความถูกต้องเฉพาะค่าพิกัดทางราบเท่านั้น ส าหรับงานรังวัดดาวเทียม 
เป็นวิธีการรังวัดสมัยใหม่ที่ถูกน ามาใช้ท างานแทนงานรังวัดภาคพ้ืนดิน ให้ค่าพิกัดเป็นแบบสามมิติ  ความถูกต้อง
ทางต าแหน่งของหมุดหลักฐานแผนที่ แบ่งเป็น 6 ชั้นงานคือ ชั้น AA  ชั้น A  ชั้น B  ชั้น 1  ชั้น 2  และ ชั้น 3  

ค่าพิกัดของจุดบังคับภาพถ่ายได้มาจากงานรังวัดภาพถ่าย มีความถูกต้องทางต าแหน่งที่ค่อนข้างต่ า 
(ระดับเป็นเมตร) ไม่จัดว่าเป็นหมุดหลักฐานแผนที่ แต่ได้น ามารวมไว้ในชั้นข้อมูลนี้ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บางกลุ่มที่ต้องการประหยัดงบประมาณ หรือ ไม่มีเวลาที่จะด าเนินการตามขั้นตอนการสร้างข่ายสามเหลี่ยม
ทางอากาศ (aerial triangulation) ของการท างานรังวัดภาพถ่าย  
 
 
3. ขอบเขตของข้อก าหนด (Specification scopes) 

 
มาตรฐานข้อก าหนดสมบัติเฉพาะของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ฉบับนี้ จะอธิบายสมบัติ

เฉพาะที่ส าคัญของข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ในฐานะชั้นข้อมูลหนึ่งในชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) 
ของประเทศ โดยเฉพาะรายละเอียดรายการและนิยามที่ชัดเจนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลลักษณะ
ประจ าในชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ รวมทั้งเกณฑ์คุณภาพของข้อมูล ในขณะที่ข้อก าหนดวิธีการในการส ารวจ
จัดท าข้อมูลนั้น จะมีระบุหรืออธิบายไว้ในลักษณะของแนวทางหรือข้อแนะน าส าหรับวิธีการหลัก ๆ เท่านั้น  

มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่นี้ อธิบายข้อก าหนดส าหรับข้อมูลหมุด
หลักฐานแผนที ่ที่จัดสร้างขึ้นทั้งโดยวิธีการรังวัดภาคพ้ืนดินและวิธีการรังวัดดาวเทียม  โดยวิธีการรังวัดภาคพ้ืนดิน
เพ่ือสร้างหมุดหลักฐานแผนที่จะเป็นวิธีท าวงรอบ (traversing) เท่านั้น ส่วนการรังวัดดาวเทียมเป็นการรังวัดจาก
ระบบดาวเทียม GPS  เพียงระบบเดียว ความถูกต้องของหมุดหลักฐานแผนที่ขึ้นอยู่กับชั้นงาน (order) ที่ท างาน
รังวัดมา ชั้นงานในมาตรฐานชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่เป็นงานชั้น 3 หรือสูงกว่าเท่านั้น หมุดหลักฐานแผนที่ที่
จัดสร้างขึ้นโดยวิธีการรังวัดที่ต่ ากว่างานชั้น 3 จึงไม่จัดเป็นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทย 
 
 
4. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product identification) 

 
ส่วนนี้เป็นข้อสนเทศพ้ืนฐานที่ระบุจ าแนกข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่นี้ ซึ่งประกอบด้วย

รายการสมบัติเฉพาะพ้ืนฐานของชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ดังตารางที่ 3 ต่อไปนี้ 
 



9-4 มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ช้ันข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที ่

Draft 4.1 – 4 ก.ค. 2556 โครงการศึกษาจดัท าร่างมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS 

  ตารางท่ี 3 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
ชื่อ (Title)  ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
บทคัดย่อ (Abstract)  ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานในเอกสารชุดนี้ เรียกว่า ชั้นข้อมูลหมุด

หลักฐานแผนที่ ซึ่งมีความส าคัญในการก าหนดกรอบพิกัดอ้างอิงของชั้น
ข้อมูลอ่ืน ๆ ข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ประกอบด้วยหมุดหลักฐานทาง
ราบ หมุดหลักฐานทางดิ่ง หมุดหลักฐานสามมิติ และจุดบังคับภาพถ่าย 
โดยมีข้อมูลลักษณะประจ าที่ส าคัญคือรหัสหมายเลขประจ าหมุดฯ 
ค าอธิบายและภาพแผนที่ที่ตั้งของหมุด ค่าพิกัดของหมุดฯ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ระดับความถูกต้องของค่าพิกัดหมุดฯ และระดับชั้นงานของ
การส ารวจรังวัดหมุดฯนั้น ค่าพิกัดของหมุดหลักฐานแผนที่อาจได้จาก
วิธีการรังวัดภาคพ้ืนดินหรือวิธีการรังวัดดาวเทียม ความถูกต้องทาง
ต าแหน่งของหมุดหลักฐานแบ่งเป็น 6 ชั้นงานคือ ชั้น AA  ชั้นA  ชั้น B  
ชั้น 1 ชั้น 2 และ ชั้น 3 ในหลักการนั้นค่าพิกัดของจุดบังคับภาพถ่ายซึ่ง
ได้มาจากงานรังวัดภาพถ่าย มีความถูกต้องทางต าแหน่งที่ค่อนข้างต่ า 
และไม่จัดว่าเป็นหมุดหลักฐานแผนที่ แต่ได้น ามารวมไว้ในชั้นข้อมูลนี้ 
เนื่องจากเห็นว่ามีการจัดท าไว้แล้วเป็นจ านวนมากและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในงานบางประเภท  

กลุ่มประเภทของข้อมูล  
(Topic Category)  

Location1  

ค าอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ 
(Geographic Description)  

ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่นี้ ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศ
ไทยทั้งหมด  
 

วัตถุประสงค์ (purpose)  ชุดข้อมูล FGDS เป็นชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของ โครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (NSDI) ข้อมูล 
FGDS จะถูกเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการส ารวจจัดสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ 

ชนิดของการน าเสนอเชิงปริภูมิ  
(Spatial Representation 
Type)  

ข้อมูลเชิงเส้น (Vector) 

 
 

5. เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล (Data content and structure)  

5.1 ความหมายในภาพรวม 
ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานในเอกสารชุดนี้ เรียกว่า ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ซึ่งข้อมูลหมุด

หลักฐานแผนที่นั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการจัดท าแผนที่และเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องจัดสร้างขึ้นหรือ

                                                   
1 ค่าตามโดเมนของ Topic Category  ที่ก าหนดในมาตรฐาน ISO19115 Metadata 



มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ช้ันข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที ่ 9-5 

Draft 4.1 – 4 ก.ค. 2556 โครงการศึกษาจดัท าร่างมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS 

จัดหามา เพราะค่าพิกัดของรายละเอียดแผนที่หรือชั้นข้อมูลอื่น ๆ ต้องอ้างอิงมาจากค่าพิกัดของหมุดหลักฐานแผน
ที่นี้  วิธีการรังวัดเพ่ือให้มาซึ่งค่าพิกัดของหมุดหลักฐานแผนที่ อาจเป็นวิธีการรังวัดภาคพ้ืนดินหรือการรังวัด
ดาวเทียม  วิธีการรังวัดภาคพ้ืนดินหรือวิธีการรังวัดแบบดั้งเดิมได้แก่ งานข่ายสามเหลี่ยม (triangulation) งาน
วงรอบ (traversing) และงานข่ายสามเหลี่ยมเชิงด้าน (trilateration) เป็นต้น ในปัจจุบันมีเพียงงานวงรอบเท่านั้น
ที่ยังใช้เป็นวิธีการรังวัดภาคพ้ืนดิน ค่าพิกัดที่ได้จากวิธีการทางภาคพ้ืนดินมุ่งเน้นความถูกต้องเฉพาะค่า พิกัดทาง
ราบเท่านั้น ส าหรับงานรังวัดดาวเทียม เป็นวิธีการรังวัดสมัยใหม่ที่ถูกน ามาใช้ท างานแทนงานรังวัดภาคพ้ืนดิน
ยกเว้นบางพ้ืนที่ที่ไม่อาจใช้งานรังวัดดาวเทียมได้ ระบบดาวเทียมที่มีบทบาทในการท างานปัจจุบัน คือ ระบบ
ดาวเทียม Navstar GPS ของสหรัฐอเมริกา หรือ เรียกสั้น ๆ ว่า ระบบดาวเทียม GPS ดาวเทียมอีกระบบหนึ่งคือ 
GLONASS ของรัสเซีย ส่วนระบบดาวเทียมของกลุ่มประชาคมยุโรปและของจีนยังไม่อยู่ในสถานภาพที่ใช้
ประโยชน์ได ้ ค่าพิกัดท่ีได้จากวิธีการทางดาวเทียม จะเป็นค่าพิกัดสามมิติ 

ตามปกติการจัดสร้างหมุดหลักฐานแผนที่แบ่งเป็นชั้นงาน (order) ตามระดับความถูกต้องทางต าแหน่งที่
รังวัดมา การรังวัดภาคพ้ืนดินแบ่งเป็นงานชั้นหนึ่ง (ดีที่สุด) งานชั้นสอง และงานชั้นสาม ตามล าดับ ส าหรับงาน
รังวัดดาวเทียมใช้ท างานได้สะดวกและรวดเร็วกว่าวิธีรังวัดภาคพ้ืนดิน และที่ส าคัญคือให้ความถูกต้องทางต าแหน่ง
ที่ดกีว่ามาก จึงได้เพ่ิมชั้นของงานขึ้นมาอีก 3 ชั้น คือ ชั้น AA  ชั้น A  และชั้น B  ในการสร้างหมุดหลักฐานแผนที่
ใหม่นั้น ความถูกต้องทางต าแหน่งหมุดหลักฐานแผนที่ใหม่ที่ได้จะอยู่ในชั้นเดียวกัน หรือต่ ากว่าความถูกต้องทาง
ต าแหน่งของหมุดหลักฐานแผนที่ที่น ามาใช้ตรึงโครงข่ายใหม่  หมุดหลักฐานแผนที่ที่อยู่ในชั้นที่ต่ ากว่าไม่สามารถ
น ามาใช้ควบคุมหรือตรึงโครงข่ายที่อยู่ในชั้นที่สูงกว่าได้  

หมุดหลักฐานแผนที่ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ของประเทศไทยจัดสร้างโดยกรมแผนที่ทหาร ซึ่งได้เปลี่ยนวิธีการ
รังวัดจากวิธีภาคพ้ืนดินมาเป็นวิธีการทางดาวเทียมระบบ GPS มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 กรมแผนที่ทหารเรียก
โครงข่ายหมุดหลักฐานแผนที่ที่มีความถูกต้องสูงสุดว่า โครงข่ายอ้างอิง ประกอบด้วยหมุด 8 หมุด ด าเนินการรังวัด
ตามข้อก าหนดการท างานชั้น AA เรียกโครงข่ายชั้นรองลงมาว่า โครงข่ายหลักประกอบด้วยหมุด 19 หมุด 
ด าเนินการรังวัดตามข้อก าหนดการท างานชั้น A โครงข่ายชั้นถัดมาเรียก โครงข่ายรองประกอบด้วยหมุด 94 หมุด 
ด าเนินการรังวัดตามข้อก าหนดการท างานชั้น B 

นอกจากกรมแผนที่ทหารแล้ว กรมที่ดินเป็นอีกหน่วยงานราชการที่ได้จัดสร้างหมุดหลักฐานแผนที่จ านวน
มากที่กระจายครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

หมุดหลักฐานทางดิ่ง  วิธีการรังวัดภาคพ้ืนดินแยกการสร้างโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบและทางดิ่งออก
จากกันอย่างอิสระ กล่าวคือ ต าแหน่งของหมุดไม่จ าเป็นต้องอยู่ที่เดียวกัน ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน 
ท างานค านวณและปรับแก้โครงข่ายที่เป็นอิสระต่อกัน ค่าพิกัดทางดิ่งที่ ได้จะเป็นค่าระดับเหนือทะเลปานกลาง 
ส าหรับประเทศไทย หมุดระดับอ้างอิงของค่าระดับทะเลปานกลาง คือ หมุด BMA ที่เกาะหลัก จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ความถูกต้องของงานระดับแบ่งออกเป็น งานชั้นหนึ่ง คลาส (class) 1 และ 2  งานชั้นสอง  คลาส 
(class) 1 และ 2  และงานชั้นสาม 

จุดบังคับภาพถ่ายที่ค่าพิกัดได้มาจากงานรังวัดภาพถ่าย ตามปกติจะมีความถูกต้องทางต าแหน่งที่ค่อนข้าง
ต่ า (ระดับเป็นเมตร) โดยหลักการทั่วไปแล้วไม่จัดว่าเป็นหมุดหลักฐานแผนที่ เพราะไม่ได้จัดสร้างหมุดไว้เป็นการ
ถาวร และมีความละเอียดถูกต้องเชิงต าแหน่งที่ด้อยกว่าหมุดหลักฐานชั้นสาม แต่ได้น ามารวมไว้ในชั้นข้อมูล FGDS 
นี้ เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันได้มีการจัดท าจุดบังคับภาพถ่ายไว้แล้วเป็นจ านวนมากและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
งานบางประเภท  

วัตถุประสงค์การจัดท าชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ให้เป็นชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน เพ่ือเป็น
สื่อกลางส าหรับการแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ร่วมกันในงานรังวัดและท าแผนที่ ทั้งนี้เพ่ือให้มีระบบพิกัดอ้างอิงที่
เป็นเอกภาพและขจัดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน  
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5.2 รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (Geographic feature)  
รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (geographic feature) ในชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ประกอบด้วย

รูปลักษณ์ตามตารางที่ 4 ต่อไปนี้ 
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มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที ่
9-7 

 
ตารางท่ี 4 รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (geographic feature) ในชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 

  นิยาม (Definition) ประเภทรูปลักษณ ์(Feature type) 
<จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  

รหัส
ข้อมูล 

 รายการข้อมูล   

1:4
,00

0 

1:1
0,

00
0 

1:2
5,

00
0 

1:5
0,

00
0 

1:2
50

,00
0 เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมูล   นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนว

เส้นหรือแนวขอบเขตพ้ืนที ่

09   ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที ่               
09000 หมุดหลักฐานแผนที่ 

(controlPoint) 
หมุดที่จัดสร้างขึ้นอย่างมั่นคง แข็งแรง และมีการ
รังวัดค่าพิกัดต าแหน่งที่มีความถูกต้องสูง 

จุด จุด จุด จุด จุด เฉพาะหมดุหลักฐานท่ีถูกจดัสร้างขึ้น
โดยมลีักษณะทางกายภาพที่มั่นคงถาวร
และด าเนินการรังวัดด้วยวิธีการที่ไม่ต่ า
กว่างานช้ัน 3 

หมายเหต:ุ เป็น Abstract feature 
class 

09001 หมุดหลักฐานทาง
ราบ 
(HorizontalContro
lPoint) 

หมุดหลักฐานแผนที่ท่ีให้ค่าพิกัดทางราบที่อ้างอิง
จากโครงข่ายทางยีออเดซีของประเทศ โดยอาจมี
ค่าพิกัดในรูปพิกัดทางยีออเดซี (geodetic 
coordinates) และ/หรือ ในรูปพกิัดแผนท่ีระบบ
ยูทีเอ็ม (UTM map coordinates)  

จุด จุด จุด จุด จุด เป็นหมุดหลักฐานแผนท่ีที่มีการโยงยึด
ค่าพิกัดมาจากหมุดหลักฐานแผนที่ใน
โครงข่ายทางยีออเดซีของประเทศ 

เครื่องหมายที่จดุกึ่งกลางของหัว
หมุด 

09002 หมุดหลักฐานทางดิ่ง 
(VerticalControlP
oint) 

หมุดหลักฐานแผนที่ที่ให้ค่าพิกัดทางดิ่งที่อ้างอิง
จากโครงข่ายหมุดหลักฐานทางดิ่งของประเทศ 
โดยอาจมีค่าพิกัดในรูป ความสูงเหนือทรงรี 
(ellipsoidal height) และ/หรือ ความสูงออร์โท
เมตริก (orthometric height) และ/หรือ ค่า
ระดับ (elevation)  

จุด จุด จุด จุด จุด เป็นหมุดหลักฐานแผนท่ีที่มีการถ่ายค่า
พิกัดทางดิ่งมาจากหมดุหลักฐานทางดิ่ง
ในโครงข่ายหมดุหลักฐานทางดิ่งของ
ประเทศ 

พื้นผิวด้านบนของจุดกึ่งกลางหัว
หมุด 

09003 หมุดหลักฐานสาม
มิต ิ
(3dControlPoint) 

หมุดหลักฐานแผนที่ท่ีให้ค่าพิกัดทัง้ทางราบและ
ทางดิ่งที่อ้างอิงจากโครงข่ายทางยีออเดซี และ
โครงข่ายหมดุหลักฐานทางดิ่งของประเทศ 

จุด จุด จุด จุด จุด เป็นหมุดหลักฐานแผนท่ีที่อ้างอิงค่า
พิกัดมาจากหมดุหลักฐาน ในโครงข่าย
ทางยีออเดซีและโครงข่ายหมุดหลกัฐาน
ทางดิ่งของประเทศ 

เครื่องหมายที่จดุกึ่งกลางของหัว
หมุด 
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มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 

ตารางท่ี 4 รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (geographic feature) ในชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 

  นิยาม (Definition) ประเภทรูปลักษณ ์(Feature type) 
<จุด, เส้น, พ้ืนที,่กริด> 

  

รหัส
ข้อมูล 

 รายการข้อมูล   

1:4
,00

0 

1:1
0,

00
0 

1:2
5,

00
0 

1:5
0,

00
0 

1:2
50

,00
0 เง่ือนไขการจัดเก็บข้อมูล   นิยามของต าแหน่งจุดหรือแนว

เส้นหรือแนวขอบเขตพ้ืนที ่

09   ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที ่               
09004 จุดบังคับภาพถ่าย 

(PhotoControlPoi
nt) 

จุดที่มองเห็นได้อย่างเด่นชัด (well-defined 
point) บนภาพถ่าย และสามารถพิสูจน์ต าแหน่ง
ของจุดเดียวกันนี้ได้ในภูมิประเทศ ตามปกติค่า
พิกัดต าแหน่งทางราบและทางดิ่งของจุดบังคับ
ภาพถ่ายได้มาจากกระบวนการท างานงานรังวัด
ภาพถ่าย (photogrammetry)  

จุด จุด จุด จุด จุด จุดเช่ือมโยง (tie point) ที่ค่าพิกัดได้
จากงานข่ายสามเหลีย่มทางอากาศ 
และมีคา่พกิัดทางราบและค่าพิกัดทาง
ดิ่งท่ีอ้างอิงจากโครงข่ายทางยีออเดซี 
และโครงข่ายหมดุหลักฐานทางดิ่งของ
ประเทศ 

จุดที่มองเห็นได้อย่างเด่นชัดบน
ภาพถ่าย ส่วนใหญไ่มม่ีหมุดฝังไว ้
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5.3 ผังเค้าร่างการประยุกต์ (Application schema) ของชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
โครงสร้างเนื้อหาของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ สามารถถูกอธิบายใน

ลักษณะของผังเค้าร่างการประยุกต ์(application schema) ตามมาตรฐาน ISO19109 ได้ โดยน าเสนอในรูปแบบ 
Universal Modelling Langiage (UML) ดังรูปที่ 1  

 

3dControlPoint

verticalCoordinate

+verticalDatum: Text
+orthometricHeight: Float
+orthometricHeightSource: Text
+ellipsoidalHeight: Float
+elevation: Float
+verticalLocalAccuracy: Float
+verticalNetworkAccuracy: Float
+verticalSurveyClass: Text
+verticalReleaseDate: Text

geodeticCoordinate

+horizontalDatum: Text
+latitude: Float
+longitude: Float
+utmZone: Integer = 47 or 48
+easting: Float
+northing: Float
+horizontalLocalAccuracy: Float
+horizontalNetworkAccuracy: Float
+horizontalSurveyClass: Text
+horizontalReleaseDate: Date

ControlPoint

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

VerticalControlPoint HorizontalControlPoint

PhotoControlPoint

 
รูปที่ 1 ผังเค้าร่างการประยุกต์ใช้ (application schema) ของข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 

 
โดยหมุดหลักฐานแผนที่จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ หมุดหลักฐานสามมิติ (3dControlPoint)  หมุด

หลักฐานทางราบ (HorizontalControlPoint) และหมุดหลักฐานทางดิ่ง (VertialControlPoint)  
ส าหรับจุดบังคับภาพถ่าย (PhotoControlPoint) ในที่นี้ถือว่าเป็นประเภทย่อยประเภทหนึ่งของหมุด

หลักฐานแผนที่ จึงมีรายการข้อมูลลักษณะประจ าต่าง ๆ เหมือนกันทุกประการ 
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5.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
โครงสร้างข้อมูลในชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ สามารถอธิบายในรูปแบบของพจนานุกรม (data 

dictionary) ซึ่งประกอบด้วยตารางโครงสร้างรายการและลักษณะเฉพาะของข้อมูลลักษณะประจ าส าหรับ
รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (geographic feature)  

ของหมุดหลักฐานแผนที่ ประกอบด้วยรายการข้อมูลตามตารางที่ 5-1 ถึง 5-3 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 5-1  ข้อมูลลักษณะประจ าของ หมุดหลักฐานแผนที่ (ControlPoint) 

ชื่อ ค าอธิบาย ชนิด หมายเหตุ/ค่าโดเมน การบังคับ 
pointId หมายเลขหมุดหลักฐานที่ไม่ซ้ ากับ

หมุดอื่น 
Text  Mandatory 

pointLocation ค าอธิบายสถานที่ตั้ งและวิธีการ
เข้าถึงหมุดหลักฐานแผนที ่

Text  Mandatory 

PointLocationMap ภาพร่ า งแผนที่ แสด งที่ ตั้ งหมุ ด
หลักฐานแผนที่ 

BLOB กรณไีฟล์ฐานข้อมลูไม่
สามารถจัดเก็บข้อมลูภาพได้ 
ให้จัดเก็บเป็นช่ือไฟล์หรือ 
URL 

Mandatory 

PointPhoto ภาพถ่ายหมดุ และสภาพแวดล้อม
โดยรอบที่ช่วยในการเข้าถึงหมุดฯ 

BLOB Optional 

agencyName หน่วยงานผู้รับผิดชอบหมดุหลักฐาน Text  Mandatory 
pointURL URL เชื่อมโยงข้อมูลหมุดหลักฐาน

กับผู้ใช้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
Text  Optional 

 
ตารางท่ี 5-2  ข้อมูลลักษณะประจ าของ ค่าพิกัดทางยีออเดซี (GeodeticCoordinate) 

ชื่อ ค าอธิบาย ชนิด หมายเหตุ การบังคับ 
horizontalDatum รหัสพื้นหลักฐานทางราบ  Integer 1 = WGS 84 

2 = Indian 1975 
Mandatory 

lattitude ค่าพิกัดละติจูด (องศาทศนิยม) Float หากไม่มคี่าพิกัด UTM Conditional 
longitude 
 

ค่าพิกัดลองจิจูด (องศาทศนิยม) Float หากไม่มคี่าพิกัด UTM  Conditional 

utmZone ค่าหมายเลขประจ าโซน UTM Integer - หากมีการบันทึกค่าพิกัด 
UTM 
- ค่าเป็น 47 หรือ 48 

Conditional 

easting ค่าพิกัดตะวันออกในระบบพิกดั 
UTM (เมตร) 

Float หากไม่มคี่าพิกัด 
Geodetic 

Conditional 

northing ค่าพิกัดเหนือในระบบพิกดั UTM 
(เมตร) 

Float หากไม่มคี่าพิกัด 
Geodetic  

Conditional 

horizontalLocalAccuracy ค่าความละเอียดถูกต้องของค่าพิกัด
ทางราบ (RMSE) ของหมุดหลักฐาน
แผนที่จากการปรับแก้โครงข่าย
ท้องถิ่น โดยเป็นค่าความละเอยีด
ถูกต้องแบบเปรียบเทียบกับหมุด
หลักฐานอื่นในโครงข่ายการปรับแก้
เดียวกัน (เมตร) 

Float  Mandatory 

horizontalNetwork ค่าความละเอียดถูกต้องของค่าพิกัด  Float   Mandatory 
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ตารางท่ี 5-2  ข้อมูลลักษณะประจ าของ ค่าพิกัดทางยีออเดซี (GeodeticCoordinate) 
ชื่อ ค าอธิบาย ชนิด หมายเหตุ การบังคับ 

Accuracy ทางราบ (RMSE) ของหมุดหลักฐาน
แผนที่เมื่อเทียบกับโครงข่ายหมุด
หลักฐานหลักของประเทศ (เมตร) 

horizontalSurveyClass ช้ันงานส ารวจทางราบ Text นิยามตามข้อก าหนด
ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง 
ในหัวข้อ 7.1 ของ
มาตรฐานฉบบันี ้ 

Mandatory 

horizontalReleaseDate วันท่ีประกาศใช้ข้อมูลค่าพิกัดทาง
ราบ 

 Date   Mandatory 

 
ตารางท่ี 5-3  ข้อมูลลักษณะประจ าค่าพิกัดทางดิ่ง (VerticalCoordinate) 

ชื่อ ค าอธิบาย ชนิด หมายเหตุ การบังคับ 
verticalDatum พื้นหลักฐานทางดิ่ง Text   Mandatory 
orthometricHeight ค่าความสูงออรโ์ทเมตริก (เมตร) Float หากไม่มคี่าความสูงเหนือ

รูปทรงรี หรือค่าระดับ  
Conditional 

orthometricHeightSource ที่มาของค่าความสูงออร์โทเมตริก Text หากมีการบันทึกค่าความ
สูงออร์โทเมตริก 

Conditional 

ellipsoidalHeight ค่าความสูงเหนือรูปทรงรี (เมตร) Float หากไม่มคี่าความสูงออร์
โทเมตริก หรือค่าระดับ  

Conditional 

elevation ค่าระดบัเหนือระดับน้ าทะเลปาน
กลาง (เมตร) 

Float หากไม่มคี่าความสูงเหนือ
รูปทรงรี หรือค่าความสูง
ออร์โทเมตริก 

Conditional 

verticalLocalAccuracy ค่าความละเอียดถูกต้องของค่าพิกัด
ทางดิ่งของหมุดหลักฐานแผนที่ 
(เมตร) 

Float   Mandatory 

verticalNetworkAccuracy ค่าความละเอียดถูกต้องของ
โครงข่ายหมดุหลักฐานทางดิ่ง 
(เมตร)  

Float   Mandatory 

verticalSurveyClass ช้ันงานส ารวจทางดิ่ง Text นิยามตามข้อก าหนด
ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง 
ในหัวข้อ 7.1 ของ
มาตรฐานฉบบัน้ี  

Mandatory 

verticalReleaseDate วันท่ีประกาศใช้ข้อมูลทางดิ่ง  Date  Mandatory 
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5.5 Feature Catalogue ของรายการข้อมูลในชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
รายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ สามารถถูกอธิบายในลักษณะของ 

Feature Catalogue ตามมาตรฐาน ISO19110 ได้ดังนี ้
 
Name: ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
Scope: ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน 
Field of application: การอ้างอิงต าแหน่งเพื่อการส ารวจและการท าแผนที่ 
Version Number: 2.0 
Version Date: 30-พ.ค.-56  
Definition source:   
Definition Type:   
Producer:  
Functional Language: XML 
Feature Type  
Name: controlPoint 
Definition: หมุดหลักฐานแผนที ่
Code: 09000 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: pointId, pointLocation, pointLocationMap, pointPhoto, agencyName, pointUrl  
Feature Association Names:   
Feature Attribute  
Name: pointId 
Definition: หมายเลขหมุดหลกัฐานที่ไม่ซ้ าใคร  
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: Free text  
Feature Attribute  
Name: pointLocation 
Definition: ค าอธิบายสถานที่ตั้งหมุดหลกัฐาน 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: Free text  
Feature Attribute  
Name: agencyName 
Definition: หน่วยงานผู้รับผิดชอบหมุดหลักฐาน 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: Free text  
Feature Attribute  
Name: pointUrl 
Definition: URL เช่ือมโยงข้อมูลหมุดหลักฐานกับผู้ใช้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
Code:   
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Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: Free text  
 
Feature Type  
Name: HorizontalControlPoint 
Definition: หมุดหลักฐานทางราบ คือหมุดหลักฐานแผนที่ที่ให้เฉพาะค่าพิกัดทางราบ 
Code: 09001 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: pointId, pointLocation, pointLocationMap, pointPhoto, agencyName, pointUrl, 

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

Feature Association Names:   
Subtype Of: controlPoint 
Feature Attribute  
Name: horizontalDatum 
Definition: พื้นหลักฐานทางราบ 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: lattitude 
Definition: ค่าพิกัดละติจูด 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: longitude 
Definition: ค่าพิกัดลองจิจูด 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: horizontalLocalAccuracy 
Definition: ค่าความถูกต้องทางราบของหมุดหลักฐาน 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: horizontalNetwork Accuracy 
Definition: ความละเอียดถกูต้องของโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ 
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Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: horizontalSurveyClass 
Definition: ชั้นงานส ารวจทางราบ 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain: AA, A, B, 1, 2, และ 3  
Feature Attribute  
Name: horizontalReleaseDate 
Definition: วันที่ประกาศใช้ข้อมูลทางราบ 
Code:   
Value Data Type: Date 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: utmZone 
Definition: ค่าโซน UTM 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain: 47, 48  
Feature Attribute  
Name: easting 
Definition: ค่าพิกัดตะวันออก 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: northing 
Definition: ค่าพิกัดเหนือ 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
 
Feature Type  
Name: VerticalControlPoint 
Definition: หมุดหลักฐานทางดิง่ คือหมุดหลักฐานแผนที่ที่ให้เฉพาะค่าพกิัดทางดิ่ง 
Code: 09002 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
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Feature Attribute Names: pointId, pointLocation, pointLocationMap, pointPhoto, agencyName, pointUrl, 
verticalDatum, orthometricHeight, ellipsoidalHeight, elevation, verticalLocalAccuracy, 
verticalNetworkAccuracy, verticalSurveyClass, verticalReleaseDate 

Feature Association Names:   
Subtype Of: controlPoint 
Feature Attribute  
Name: verticalDatum 
Definition: พื้นหลักฐานทางดิ่ง 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: Free Text  
Feature Attribute  
Name: orthometricHeight 
Definition: ค่าความสูงออร์โทเมตริก 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: orthometricHeightSource 
Definition: ที่มาของค่าความสูงออร์โทเมตริก 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: ellipsoidalHeight 
Definition: ค่าความสูงเหนือรูปทรงรี 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: elevation 
Definition: ค่าระดับเหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: verticalLocalAccuracy 
Definition: ค่าความถูกต้องแบบท้องถิ่นของหมุดหลกัฐานทางดิ่ง 
Code:   
Value Data Type: float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
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Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: verticalNetworkAccuracy 
Definition: ค่าความละเอียดถกูต้องของโครงข่ายหมุดหลักฐานทางดิ่ง 
Code:   
Value Data Type: float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: verticalSurveyClass 
Definition: ชั้นงานส ารวจทางดิ่ง 
Code:   
Value Data Type: Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain: ชั้นงานที่ 1, ชั้นงานที่ 2, ชั้นงานที่ 3 
Feature Attribute  
Name: verticalReleaseDate 
Definition: วันที่ประกาศใช้ข้อมูลทางดิ่ง 
Code:   
Value Data Type: Date 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
 
Feature Type  
Name: 3dControlPoint 
Definition: หมุดหลักฐานสามมิต ิคือหมุดหลักฐานแผนที่ที่ให้ค่าพิกัดทั้งทางราบและทางดิ่ง 
Code: 09003 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: pointId, pointLocation, pointLocationMap, pointPhoto, agencyName, pointUrl, 

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

Feature Association Names:   
Subtype Of: controlPoint 
 
Feature Type  
Name: PhotoControlPoint 
Definition: จุดบังคับภาพถา่ย คือจุดที่มองเห็นได้อย่างเด่นชัดในภาพ และสามารถระบุต าแหน่งได้ในสนาม มีค่าพิกัด

เพื่อใช้อ้างอิงในการประมวลผลภาพ 
Code: 09004 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: pointId, pointLocation, pointLocationMap, pointPhoto, agencyName, pointUrl, 

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

 
 
6. ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference system)  

 
ระบบอ้างอิงเชิงพ้ืนที่ (spatial reference system) ของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทยนั้น 

ให้ใช้เป็น ระบบพิกัดอ้างอิง (coordinate reference system) โดยระบบพิกัดอ้างอิงแต่ละระบบจะประกอบด้วย
องค์ประกอบ 2 ส่วนคือ  

- พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) ซึ่งเป็นพ้ืนผิวอ้างอิงที่ใช้ในการค านวณงานรังวัด  
- รูปแบบระบบพิกัด ซึ่งเป็นรายละเอียดของการนิยามระบบแกนพิกัดอ้างอิง รายละเอียดนิยามค่าพิกัด 

และระบบการฉายแผนที่ (map projection) ที่ใช้ 
การเลือกใช้ระบบพิกัดอ้างอิงจึงขึ้นกับพ้ืนหลักฐานฯ และรูปแบบของค่าพิกัด และระบบพิกัดอ้างอิง

ส าหรับชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทยทุกชั้นข้อมูล รวมถึงชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผน
ทีน่ี้ สามารถเลือกก าหนดขึ้นจากพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี และรูปแบบระบบพิกัด ดังต่อไปนี้ 

6.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum) 
พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) หรือพ้ืนหลักฐานแผนที่ ที่ใช้อ้างอิงส าหรับชุดข้อมูลภูมิ

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

1) WGS 84 เป็นพ้ืนหลักฐานสากลที่จัดท าขึ้นโดย Defense Mapping Agency (DMA) หรือปัจจุบันคือ  
National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เป็นพ้ืนหลักฐานของ
ดาวเทียมระบบ GPS  เป็นพื้นหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมีค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 

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

2) พ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) เป็นพ้ืนหลักฐานท้องถิ่นของประเทศไทย ที่จัดท าโดย
การท างานรังวัดภาคพ้ืนดินด้วยวิธีข่ายสามเหลี่ยมและงานวงรอบ  เป็นพ้ืนหลั กฐานรูปทรงรีซึ่งมี
ค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 

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

 
และการแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ให้ใช้สมการ

ต่อไปนี้  
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โดยที่ค่าพิกัดฉาก (x, y, z) เป็นค่าพิกัดในรูปแบบระบบพิกัดฉากยึดติดโลก ซึ่งอธิบายไว้ในหัวข้อต่อไป 
อนึ่ง สมการแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ข้างต้น 

ก าหนดให้ส าหรับใช้ในการแปลงค่าพิกัดที่ยังมิได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานด้วยวิธีการหรือสมการอ่ืนมาแล้ว
เท่านั้น หากค่าพิกัดได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานมาด้วยวิธีการหรือสมการแบบอ่ืนมา ก็จะต้องท าการแปลง
กลับไปที่พ้ืนหลักฐานตั้งต้นด้วยวิธีการหรือสมการแบบเดิมก่อน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการแปลงพ้ืน
หลักฐานสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากผลการศึกษาของชูเกียรติ วิเชียรเจริญ (2555) 

6.2 รูปแบบระบบพิกัด 
รูปแบบระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิงในการบอกต าแหน่งพิกัดของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทย 

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

1) ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก เป็นกรอบของแกนพิกัดฉาก ที่ผูกติดอยู่กับพ้ืนผิวโลก แกนพิกัดของระบบ
ยึดติดโลกจึงหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมเท่ากับอัตราการหมุนรอบตัวเองของโลก  ระบบพิกัดฉากยึดติด
โลกบอกค่าพิกัดเป็น (x, y, z) มีนิยามดังนี้ คือ จุดก าเนิดของระบบอยู่ที่จุดมวลสารของโลก แกน 

z อยู่ในแนวแกนหมุนเฉลี่ยโลก โดยผ่านจุด CIO (Conventional International Origin) ระนาบ
ศูนย์สูตร xy ตั้งฉากกับแกน  z  โดยมีแกน x อยู่ในแนวเมอริเดียนกรีนิช  ส่วนแกน y ตั้งฉากกับ
แกน x และแกน z ท าให้เกิดเป็นระบบพิกัดมือขวา 

2) ระบบพิกัดทางยีออเดซี บอกค่าพิกัดเป็น (, , h) ระบบนี้ใช้รูปทรงรีที่เป็นตัวแทนสัณฐานของ
โลกและเป็นพื้นผิวอ้างอิงในการค านวณ ดังนั้นรูปทรงรีนี้คือส่วนหนึ่งของพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซีใน
ข้อ 6.1 มุมที่เส้นตั้งฉากกับพ้ืนผิวรูปทรงรีที่จุดใด ๆ P กระท ากับระนาบศูนย์สูตรคือค่าละติจูด  
ของจุด P   มุมระหว่างระนาบเมอริเดียนที่ผ่าน P กับระนาบเมอริเดียนกรีนิช คือค่าลองจิจูด  ของ
จุด P   ส่วนระยะตามแนวเส้นตั้งฉากจากจุด P จนถึงพ้ืนผิวรูปทรงรี คือ ความสูงเหนือรูปทรงร ีh    

3) ระบบพิกัดแผนที่ UTM – UTM เป็นตัวย่อของ Universal Transverse Mercator เป็นวิธีการฉาย
แผนที่ (map projection) บอกค่าพิกัดแผนที่เป็น (N, E) โดยค่า N คือค่าพิกัดเหนือ (northing) 
และ ค่า E คือค่าพิกัดตะวันออก (easting) ค่าทั้งสองคือพิกัดต าแหน่งทางราบค านวณมาจากค่า (, 
) ของค่าพิกัดทางยีออเดซี 

6.3 ความสูง  
ระบบอ้างอิงค่าความสูงของข้อมูลภูมิสารสนเทศมี 3 ระบบ คือ ค่าระดับ (elevation) ความสูงออร์โท

เมตริก (orthometric height) ซึ่งบางครั้งเรียกความสูงเหนือยีออยด์ และความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal 
height) ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้กับชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทย ตามความเหมาะสม 
แต่ต้องอธิบายระบบอ้างอิงค่าความสูงที่ใช้ไว้ในค าอธิบายข้อมูล (metadata) ของชุดข้อมูลนั้นให้ชัดเจน 
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1) ค่าระดับ (elevation) เป็นความสูงที่ใช้อยู่โดยทั่วไปในงานรังวัด เป็นความสูงเหนือระดับทะเลปาน
กลาง (Mean Sea Level, MSL)  อาจใช้เป็นตัวแทนของความสูงออร์โทเมตริกเหนือยีออยด์ H หรือ
ความสูงออร์โทเมตริกได ้หากระดับทะเลปานกลางที่สร้างขึ้นมาเป็นตัวแทนของยีออยด์ อย่างถูกต้อง  

2) ความสูงออร์โทเมตริก (orthometric height) เป็นความสูงวัดจากผิวยีออยด์ ณ จุดใด ๆ 
3) ความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) เป็นความสูงวัดจากผิวพ้ืนทรงรีที่ใช้เป็นหลักฐานทาง ยีออ

เดซี ณ จุดใด ๆ 
 
ในการค านวณค่าพิกัดท่ีใช้รูปทรงรีเป็นพื้นผิวอ้างอิงได้ค่าพิกัดต าแหน่งทางราบเป็นละติจูดและลองจิจูดทาง

ยีออเดซี (, ) และมีความสูงของจุดนั้นเป็นความสูงเหนือรูปทรงรี h  ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงออร์โท
เมตริกและความสูงเหนือทรงรี คือ     
 

        h = H + N      
 

ค่า N  ในสมการข้างบนเรียกว่า  ความสูงยีออยด์ (geoidal height)  ค่าความสูงยีออยด์นี้ค านวณได้จาก
รูปจ าลองยีออยด์ เช่น EGM2008  

รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบพิกัดอ้างอิงข้างต้น มีอธิบายเพ่ิมเติมไว้ในภาคผนวก ก ของเอกสาร
มาตรฐานข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ฉบับนี้ 

 
 

7. ข้อก าหนดด้านคุณภาพข้อมูล (Data quality) 
 
หมุดหลักฐานแผนที่มีความถูกต้องทางต าแหน่งตามชั้นงาน (order) ที่ได้ด าเนินการรังวัดมาโดยมีความ

ถูกต้องสูงจนถึงต่ าสุดดังนี้ 
งานรังวัดหมุดหลักฐานชั้น AA 
งานรังวัดหมุดหลักฐานชั้น A 
งานรังวัดหมุดหลักฐานชั้น B 
งานรังวัดหมุดหลักฐานชั้น 1 
งานรังวัดหมุดหลักฐานชั้น 2 
งานรังวัดหมุดหลักฐานชั้น 3 

จากการวิเคราะห์เกณฑ์ความละเอียดถูกต้องของข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ที่รังวัดด้วยเกณฑ์งานรังวัด
หมุดหลักฐานชั้น 3 ก็มีความถูกต้องเพียงพอที่จะใช้เป็นหมุดอ้างอิงในการส ารวจจัดท าข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลอ่ืน 
ๆ ในมาตราส่วนที่ใหญ่ที่สุดคือ 1:4,000     

7.1 ข้อก าหนดความถูกต้องเชิงต าแหน่ง 
ในการส ารวจรังวัดค่าพิกัดของหมุดหลักฐานแผนที่นั้น ปัจจุบันใช้วิธีงานรังวัดดาวเทียมเป็นหลัก และการ

แบ่งชั้นระดับความถูกต้องของงานรังวัดดาวเทียมนั้นมีการแบ่งที่ละเอียดและครอบคลุมระดับความละเอียดถูกต้อง
ที่กว้างกว่าระบบการแบ่งชั้นงานของงานรังวัดภาคพ้ืนดิน ดังนั้น ข้อก าหนดความถูกต้องเชิงต าแหน่งของข้อมูล
หมุดหลักฐานแผนที่นี้ จึงจะก าหนดบนพ้ืนฐานของงานรังวัดดาวเทียม 

งานรังวัดดาวเทียม ในที่นี้หมายถึงงานรังวัดที่รับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS ของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น 
งานรังวัดดาวเทียมเป็นวิธีการวัดสมัยใหม่ที่ให้ค่าพิกัดเป็นสามมิติ ปกติในการประมวลผลข้อมูลจากการรับ
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สัญญาณ ใช้ค่าพิกัดฉาก (x, y, z) แต่สามารถแปลงค่าพิกัดเป็นพิกัดทางยีออเดซี (geodetic coordinates) นั่น
คือ มีค่าพิกัดทางราบเป็น ละติจูด  ลองจิจูด  และค่าพิกัดทางดิ่งเป็นความสูงเหนือทรงรี h ซึ่งเป็นค่าระดับที่
ใช้ในการท างานโดยทั่วไป 

วิธีการก าหนดต าแหน่งจากงานรังวัดดาวเทียม ท าได้ 2 วิธีคือ  การหาต าแหน่งสัมบูรณ์ (absolute 
positioning) หรือการหาต าแหน่งจุดเดี่ยว (single point positioning) และการหาต าแหน่งสัมพัทธ์ (relative 
positioning) การหาต าแหน่งจุดเดี่ยวใช้เครื่องรับแบบน าหนเพียงหนึ่งเครื่องในการท างานให้ความถูกต้องทาง
ต าแหน่งระดับ 10-15 เมตร การหาต าแหน่งสัมพัทธ์ที่ใช้เครื่องรับแบบน าหนสองเครื่องในการท างานเรียกว่า 
Differential GPS หรือ DGPS ให้ความถูกต้องทางต าแหน่งระดับ 1-3 เมตร การก าหนดต าแหน่งที่ใช้เครื่องรับ
แบบน าหนทั้งสองวิธีนี้ไม่ได้กล่าวถึงในมาตรฐานนี้เพราะความถูกต้องทางต าแหน่งไม่ดีเพียงพอส าหรับการสร้าง
หมุดหลักฐาน  งานรังวัดดาวเทียมในมาตรฐานนี้จึงเป็นการก าหนดต าแหน่งแบบสัมพัทธ์ที่ใช้เครื่องรับแบบรั งวัด
เท่านั้น เครื่องรับนี้อาจจะวัดคลื่นส่ง L1 เพียงความถี่เดียว หรือวัดคลื่นส่งทั้งสองความถี่หรือทั้ง L1 และ L2  
เทคนิคในการวัดด้วยเครื่องรับแบบรังวัดท าได้ 4 วิธี คือ การรังวัดแบบสถิต (static survey) การรังวัดแบบจลน์ 
(kinematic survey) การรังวัดแบบสถิตอย่างเร็ว (rapid static survey) และการรังวัดแบบจลน์ในทันที (real-
time kinematic survey, RTK) การรังวัดแบบสถิตเป็นวิธีก าหนดต าแหน่งที่ให้ความถูกต้องสูงที่สุด จึงเป็นวิธีการ
ท างานที่อ้างอิงถึงในมาตรฐานนี้ 

มาตรฐานความถูกต้องของหมุดหลักฐานแผนที่จากงานรังวัดดาวเทียมจัดแบ่งเป็น 6 ชั้นงาน (order) คือ 
ชั้นงาน AA  A  B  1  2 และ 3 ตามล าดับจากความถูกต้องสูงสุดจนถึงต่ าสุด  ชั้นงาน 1  2 และ 3 จะสอดคล้อง
กับการท างานรังวัดภาคพ้ืนดิน  การหาต าแหน่งแบบสัมพัทธ์ ให้ผลการวัดเป็นเวคเตอร์เส้นฐาน (เส้นที่มี
องค์ประกอบในปริภูมิสามมิติ) ความถูกต้องของเส้นฐานจากงานรังวัดดาวเทียมตามชั้นงาน สรุปไว้ในตารางที่ 6 

  
ตารางท่ี 6 มาตรฐานความถูกต้องของหมุดหลักฐานแผนที่จากงานรังวัด (อ้างอิงมาตรฐานของ FGCC, 1989) 

ประเภทงานรังวัด 
ช้ัน
งาน 

ความเชื่อมั่นระดับ 95 % 
มาตรฐานความถูกต้องขั้นต่ าสุด 

ความคลาดเคลื่อนฐาน ความคลาดเคลื่อนแปรผันกับระยะเส้นฐาน 
e (มม.) p (ppm, ต่อลา้นส่วน) a (1:a) 

วัดการเคลื่อนตัวเปลือกโลกระดับภูมิภาค  วัดการ
บิดเบี้ยวโครงสร้างขนาดใหญ ่

AA 3 0.01 100 ล้าน 

สร้างโครงข่ายหลักของหมดุหลักฐานของประเทศ 
วัดการเคลื่อนตัวเปลือกโลกระดับภูมิภาคถึงระดับ
ท้องถิ่น  วัดการบิดเบี้ยวโครงสร้างทั่วไป 

A 5 0.1 10 ล้าน 

สร้างโครงข่ายรองของหมุดหลักฐานของประเทศ 
วัดการเคลื่อนตัวเปลือกโลกระดับท้องถิ่น  วัดการ
บิดเบี้ยวโครงสร้าง รังวัดทางวิศวกรรมที่มคีวาม
ถูกต้องสูง 

B 8 1 1 ล้าน 

สร้างโครงข่ายหมดุหลักฐานเป็นกรอบพิกัดอ้างอิง
ส าหรับการท างานรังวัดภาคพื้นดนิ 

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

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตล่ะองค์ประกอบของเวคเตอรเ์ส้นฐานของช้ันงานต่าง ๆ ค านวณจาก 
  96.11.0

22 pde   
เมื่อ d เป็นระยะเส้นฐานในหน่วยกิโลเมตร 
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อนึ่ง เกณฑ์ข้อก าหนดการท างานรังวัดดาวเทียมอ่ืนที่ก าลังจะมีการประกาศใช้ในประเทศไทยคือเกณฑ์

ข้อก าหนดการท างานรังวัดดาวเทียมของสภาวิศวกร ซึ่งอ้างอิงกับเกณฑ์การก าหนดชั้นของงาน (class/order) 
ตามมาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย (ICSM, 2007) โดยสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานชั้นข้อมูลหมุดหลักฐาน
แผนที่ในมาตรฐานนี้ได้ดังตารางที่ 7 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 7 การเทียบเคียงระหว่างเกณฑ์การก าหนดชั้นของงาน (class/order) ตามมาตรฐานออสเตรเลียกับ

ข้อก าหนดชั้นงานส าหรับความถูกต้องทางต าแหน่งของมาตรฐานฉบับนี้ 
เกณฑ์การก าหนดตามมาตรฐาน ICSM ออสเตรเลีย 

ชั้นงานในมาตรฐานนี้ 
คลาส ประเภทของงานรังวัด 
3A งานรังวัดที่ต้องการความละเอียดสูงเป็นพิเศษ AA 
2A งานรังวัดยีออเดติคของประเทศที่มีความละเอียดสูง A 
A งานรังวัดยีออเดติคของประเทศหรือของรัฐ B 
B งานรังวัดยีออเดติคที่เป็นการขยายความหนาแน่นหมุด 1 
C งานส ารวจและรังวัดด้วยค่าพิกัด 2 
D งานอ่ืนๆที่ต่ าชั้น 3 
E งานอ่ืนๆที่ต่ าชั้น - 

 

7.2 ข้อก าหนดความครบถ้วนของข้อมูล 

7.2.1 ความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 
ความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ นั้นจะ

ก าหนดเฉพาะส าหรับหมุดหลักฐานแผนที่ทั้งสามชนิดเท่านั้น ไม่รวมถึงจุดบังคับภาพถ่ายทางอากาศเนื่องจากไม่มี
การสร้างเป็นหมุดถาวรไว้ในสนาม ทั้งนี้ความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์หมุดหลักฐานแผนที่นั้นหมายถึงการที่
ข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ทั้งหมดตามขอบเขตงานของโครงการ หรือขอบเขตงานจ้างด าเนินการ จะต้องมีบันทึก
อยู่ในชุดข้อมูลที่ส่งมอบอย่างครบถ้วนไม่มากและไม่น้อยกว่าความเป็นจริง  

ตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล (data quality measure) ที่ใช้ส าหรับการวัดความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์
หมุดหลักฐานแผนที่นั้น ให้ใช้ค่าร้อยละของจ านวนข้อมูลที่เกินมา และค่าร้อยละของจ านวนข้อมูลที่ขาดไป 

การก าหนดเกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ หมุดหลักฐานแผนที่นั้น อาจพิจารณา
แยกเป็น 2 กรณีคือ  

- กรณีจ้างส ารวจจัดท าหมุดหลักฐานแผนที่และต้องส่งมอบข้อมูลหมุดฯเหล่านั้น กรณีนี้เกณฑ์ความ
ครบถ้วนก าหนดเป็น 100% คือข้อมูลที่ส่งมอบต้องครบถ้วนตรงกับหมุดหลักฐานฯที่ได้ถูกส ารวจ
จัดสร้างไว้จริง นั่นคือร้อยละของจ านวนข้อมูลที่ขาดหายไปหรือที่เกินมาต้องเป็นศูนย์ 

- กรณีที่จ้างท าการส ารวจรวบรวมข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่เดิมที่ได้ถูกส ารวจจัดสร้างไว้แล้ว กรณีนี้
ก าหนดเกณฑ์ความครบถ้วนเป็น 95% นั่นคือจ านวนข้อมูลที่ขาดหายไปต้องไม่มากกว่าร้อยละ 5 
ของจ านวนหมุดในขอบเขตงานของโครงการ เช่นเดียวกับจ านวนข้อมูลที่เกินมาก็ต้องไม่มากกว่าร้อย
ละ 5  

เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์หมุดหลักฐานแผนที่ ก าหนดดังตารางที่ 8 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 8 เกณฑ์ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
ที ่ รายการรูปลักษณ์ข้อมลู กรณีข้อมลูหมดุหลักฐานฯใหมท่ี่

จ้างส ารวจจดัสร้างขึ้น 
กรณีข้อมลูหมดุหลักฐานฯเดมิที่

จ้างส ารวจรวบรวม 
  ร้อยละจ านวน

ข้อมูลที่เกินมา 
ร้อยละจ านวน
ข้อมูลทีข่าดไป 

ร้อยละจ านวน
ข้อมูลที่เกินมา 

ร้อยละจ านวน
ข้อมูลทีข่าดไป 

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

 

7.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ า 
ความครบถ้วนของของข้อมูลลักษณะประจ า หมายถึงการที่ข้อมูลลักษณะประจ ารายการต่าง ๆ ของแต่

ละรูปลักษณ์หมุดหลักฐานแผนที่ และจุดบังคับภาพถ่าย จะต้องมีค่าบันทึกไว้ครบถ้วนในชุดข้อมูลที่ส่งมอบ โดย
ตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูลที่ใช้ในการวัดความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าแต่ละรายการ คือค่าร้อยละของจ านวน
รูปข้อมูลที่ขาดหายไป ซึ่งก็คือร้อยละของจ านวนรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ที่ข้อมูลลักษณะประจ ารายการดังกล่าว
ขาดหายไปเมื่อเทียบกับจ านวนรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ (ประเภทเดียวกัน) ทั้งหมดในชุดข้อมูลที่ส่งมอบ 

เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าในข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ก าหนด
เฉพาะตามระดับความส าคัญของข้อมูลลักษณะประจ านั้น และแยกเป็น 2 กรณีเช่นเดียวกับเกณฑ์ความครบถ้วน
ของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ในหัวข้อ 7.2.1 ข้างต้น คือแยกระหว่างกรณีส่งมอบข้อมูลหมุดหลักฐานที่ส ารวจ
จัดสร้างขึ้นใหม่ กับกรณีการส ารวจรวบรวมข้อมูลของหมุดหลักฐานแผนที่เดิมท่ีมีอยู่แล้ว ดังตารางที่ 9 ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 9 เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 

 รายการข้อมลูลักษณะประจ า ร้อยละข้อมลูลักษณะประจ าที่ขาดหายไป 
  กรณีข้อมลูหมดุหลักฐาน

ที่ส ารวจจดัสร้างขึ้นใหม ่
กรณสี ารวจรวบรวม

ข้อมูลของหมุดหลักฐาน
เดิมที่มีอยู ่

1 pointId 0 0 
2 pointLocation 0 0 
3 pointLocationMap 0 0 
4 pointPhoto 0 0 
5 agencyName 0 ≤ 5 
6 pointURL N/A N/A 
7 horizontalDatum 0 ≤ 5 
8 latitude (กรณีที่เข้าเง่ือนไขบังคับ) 0 0 
9 longitude (กรณีที่เข้าเง่ือนไขบังคับ) 0 0 
10 horizontalLocalAccuracy 0 N/A 
11 horizontalNetwork Accuracy 0 N/A 
12 horizontalSurveyClass 0 N/A 
13 horizontalReleaseDate 0 N/A 
14 utmZone (กรณีที่เข้าเง่ือนไขบังคับ) 0 0 
15 easting (กรณีที่เข้าเง่ือนไขบังคับ) 0 0 
16 northing (กรณีที่เข้าเง่ือนไขบังคับ) 0 0 
17 verticalDatum 0 0 
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ตารางท่ี 9 เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
 รายการข้อมลูลักษณะประจ า ร้อยละข้อมลูลักษณะประจ าที่ขาดหายไป 
  กรณีข้อมลูหมดุหลักฐาน

ที่ส ารวจจดัสร้างขึ้นใหม ่
กรณสี ารวจรวบรวม

ข้อมูลของหมุดหลักฐาน
เดิมที่มีอยู ่

18 orthometricHeight 0 0 
19 orthometricHeightSource 0 ≤ 5 
20 ellipsoidalHeight 0 0 
21 Elevation 0 0 
22 verticalLocalAccuracy 0 N/A 
23 verticalNetworkAccuracy 0 N/A 
24 verticalSurveyClass 0 N/A 
25 verticalReleaseDate 0 N/A 
 

7.3 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า  
 
ข้อมูลลักษณะประจ าในชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่นั้น มี 2 ชนิดคือข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative 

attribute) และข้อมูลที่ไม่เป็นเชิงปริมาณ (non-quantitative attribute) ซึ่งส าหรับข้อมูลลักษณะประจ าแบบ
เชิงปริมาณนั้นจะใช้ค่าความคลาดเคลื่อนเชิงเส้นที่ความเชื่อมั่น 95% (LE95) เป็นตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล และ
ส าหรับข้อมูลลักษณะประจ าแบบที่ไม่เป็นเชิงปริมาณนั้นจะใช้ค่าร้อยละจ านวนข้อมูลลักษณะประจ าที่ผิด (rate of 
incorrect values) เป็นตัวชี้วัดฯ 

เกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าในชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่นั้น แยกเป็น 2 กรณี
เช่นเดียวกับเกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูล และก าหนดค่าตามระดับความส าคัญของข้อมูลลักษณะประจ าแต่ละ
รายการ ดังตารางที่ 10 ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 10 เกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 

 รายการข้อมลูลักษณะประจ า LE95 rate of incorrect 
attribute values 

หมายเหต ุ

1 pointId N/A ≤ 5 %  
2 pointLocation N/A N/A เป็นข้อมูลลักษณะ metadata 
3 pointLocationMap N/A N/A เป็นข้อมูลลักษณะ metadata 
4 pointPhoto N/A N/A เป็นข้อมูลลักษณะ metadata 
5 agencyName N/A ≤ 3 % เป็นข้อมูลลักษณะ metadata 
6 pointURL N/A N/A เป็นข้อมูลลักษณะ metadata 
7 horizontalDatum N/A ≤ 3 % เป็นข้อมูลลักษณะ metadata 
8 latitude (กรณีที่เข้าเง่ือนไขบังคับ) N/A N/A 

ใช้เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง 
9 longitude (กรณีที่เข้าเง่ือนไขบังคับ) N/A N/A 
10 horizontalLocalAccuracy N/A N/A เป็นข้อมูลลักษณะ metadata 
11 horizontalNetwork Accuracy N/A N/A เป็นข้อมูลลักษณะ metadata 
12 horizontalSurveyClass N/A ≤ 3 % เป็นข้อมูลลักษณะ metadata 
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ตารางที่ 10 เกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
 รายการข้อมลูลักษณะประจ า LE95 rate of incorrect 

attribute values 
หมายเหต ุ

13 horizontalReleaseDate N/A ≤ 3 % เป็นข้อมูลลักษณะ metadata 
14 utmZone (กรณีที่เข้าเง่ือนไขบังคับ) 0 N/A เป็นข้อมูลลักษณะ metadata 
15 easting (กรณีที่เข้าเง่ือนไขบังคับ) N/A N/A 

ใช้เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง 
16 northing (กรณีที่เข้าเง่ือนไขบังคับ) N/A N/A 
17 verticalDatum N/A ≤ 3 % เป็นข้อมูลลักษณะ metadata 
18 orthometricHeight N/A N/A ใช้เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง 
19 orthometricHeightSource N/A ≤ 3 % เป็นข้อมูลลักษณะ metadata 
20 ellipsoidalHeight N/A N/A 

ใช้เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง 
21 Elevation N/A N/A 
22 verticalLocalAccuracy N/A N/A เป็นข้อมูลลักษณะ metadata 
23 verticalNetworkAccuracy N/A N/A เป็นข้อมูลลักษณะ metadata 
24 verticalSurveyClass N/A ≤ 3 % เป็นข้อมูลลักษณะ metadata 
25 verticalReleaseDate N/A ≤ 3 % เป็นข้อมูลลักษณะ metadata 

 

7.4 ข้อก าหนดความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล 
ความสอดคล้องเชิงตรรกะของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ประกอบด้วยเพียง

องค์ประกอบย่อยเดียวคือ ข้อก าหนดความสอดคล้องกับค่าโดเมนของข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

7.4.1 ข้อก าหนดความสอดคล้องกับค่าโดเมนของข้อมูล 
เกณฑ์ความสอดคล้องกับค่าโดเมน ของข้อมูลในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่นั้น ใช้กับ

รายการข้อมูลลักษณะประจ าที่มีการก าหนดค่าโดเมนเท่านั้น โดยใช้ค่าอัตราความไม่สอดคล้องกับค่าโดเมน 
(value domain non-conformance rate) เป็นตัวชี้วัดคุณภาพ (quality measure) ดังตารางที่ 11 ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 11 เกณฑ์ความสอดคล้องกับค่าโดเมน ของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
 รายการข้อมูลลักษณะประจ าที่มีการก าหนดค่าโดเมน value domain non-

conformance rate 
1 horizontalSurveyClass 0 
2 utmZone 0 

3 verticalSurveyClass 0 

 

7.5 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลเชิงเวลา 
ไม่มีข้อก าหนดความถูกต้องเชิงเวลาส าหรับข้อมูล FGDS ในชั้นข้อมูลหลักฐานแผนที่ 
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8. การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product delivery) 
  

ข้อก าหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล FGDS ในที่นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการก าหนด
รูปแบบวิธีการในการที่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับจ้าง จะท าการส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล FGDS ให้กับ
หน่วยงานผู้มอบหมาย หรือผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้จะไม่รวมถึงรูปแบบวิธีการเผยแพร่ข้อมูล FGDS ไปสู่ผู้ใช้งานเนื่องจากจะ
มีความหลากหลายอย่างมาก 

ข้อก าหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลนี้จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือข้อก าหนดรูปแบบ  (format) ของ
ข้อมูล และข้อก าหนดสื่อบันทึกข้อมูล 

8.1 รูปแบบของข้อมูล (Data format) 
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูลชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ตามมาตรฐานฉบับนี้ ในส่วนข้อมูลรูปลักษณ์

ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจ ารายการต่าง ๆ ก าหนดให้ส่งมอบเป็นข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบข้อมูล GIS 
แบบเวกเตอร์ (Vector File) โดยให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลหนึ่งในรายการต่อไปนี้ 

 
- กรณีจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อมูล (File Based) ได้แก่ 

1. ARC/INFO Coverage คือ รูปแบบข้อมูลที่ใช้บันทึกข้อมูลดิจิทัลแบบเวคเตอร์ซึ่งพัฒนาขึ้นส าหรับ
โปรแกรม ARC/INFO และใช้ในซอฟต์แวร์ ARC/INFO, ArcView, ArcGIS และอ่านได้โดยซอฟต์แวร์ 
GIS อ่ืน ๆ หลายซอฟต์แวร  

2. Shapefile คือรูปแบบไฟล์ข้อมูล GIS ที่พัฒนาและเริ่มใช้กับโปรแกรม ArcView โดยมีการเปิดเผย
รายละเอียดโครงสร้างของไฟล์ เพ่ือให้เป็นรูปแบบเปิดส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIS กันระหว่าง
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และเป็นรูปแบบที่สามารถเปิดอ่านได้โดยซอฟต์แวร์ GIS ส่วนใหญ่  

3. DWG  คือรูปแบบไฟล์ไบนารีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลแบบ (drawing) 2 และ 3 มิติ พร้อมทั้ง 
metadata เป็นรูปแบบไฟล์ที่ใช้งานโดยโปรแกรมช่วยการเขียนแบบ (CAD) หลายโปรแกรมเช่น 
AutoCAD, IntelliCAD และ Caddie  

4. MapInfo Map File คือรูปแบบไฟล์ที่ถูกพัฒนาและใช้งานโดยโปรแกรม MapInfo  
5. DGN คือรูปแบบไฟล์ประเภท CAD ซึ่งพัฒนาและใช้ได้กับโปรแกรม MicroStation  และโปรแกรม 

Interactive Graphics Design System (IGDS) ของ Intergraph  
6. Geodatabase คือรูปแบบไฟล์ฐานข้อมูลที่สนับสนุนการบันทึกและจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ พัฒนาและ

ใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ ArcGIS และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายชนิด ได้แก่ ข้อมูลรูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์ คลาสของรูปลักษณ์ คลาสของความสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงโครงข่าย ข้อมูลโทโปโลยี 
ข้อมูลตาราง ข้อมูลราสเตอร์ ข้อมูลแคตตาล็อก รวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ ของข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

7. GML หรือ Geography Markup Language คือรูปแบบเฉพาะรูปแบบหนึ่งของไฟล์ประเภท XML 
ซึ่งก าหนดนิยามโดยองค์กร  Open Geospatial Consortium (OGC) เพ่ือใช้จัดเก็บข้อมูลรูปลักษณ์
ทางภูมิศาสตร์ GML ท าหน้าที่เป็นภาษา modeling ส าหรับระบบภูมิศาสตร์ รวมทั้งท าหน้าที่เป็น
รูปแบบกลางส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภูมิศาสตร์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถบันทึกได้
ทั้งข้อมูลรูปลักษณ์แบบเวคเตอร์ คอเวอเรจ และข้อมูลเซ็นเซอร์ด้วย 

 
- กรณีจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data Base) ได้แก่ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium
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8. Postgres เป็นรูปแบบฐานข้อมูลในซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล PosegreSQL ซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์ฟรีและเปิดรหัส (free and open source software) และมี PostGIS เป็น Add-on ที่ท า
ให้สามารถรองรับข้อมูล GIS ได ้

9. Oracle Database เป็นรูปแบบฐานข้อมูลในซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle และมี 
Oracle Spatial and Graph เป็น option ที่ท าให้สามารถรองรับข้อมูล GIS ได ้

10. Geodatabase เป็นรูปแบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นส าหรับจัดเก็บข้อมูล GIS โดยตรง ใช้กับซอฟต์แวร์ 
ArcGIS และซอฟต์แวร์ GIS อ่ืน ๆ หลายซอฟต์แวร์ 

 
นอกจากตัวไฟล์ข้อมูล GIS ที่บันทึกรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลลักษณะประจ าของชั้นข้อมูลหมุด

หลักฐานแผนที่แล้ว ยังอาจก าหนดให้มีการส่งมอบข้อมูลรายงานท าเนียบหมุดหลักฐานแผนที่ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล
เอกสารประเภท PDF ด้วย โดยเนื้อหาและรูปแบบของรายงานฯ ควรจะมีลักษณะดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ 2 

 
การตั้งชื่อไฟล์เป็นไปตามที่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบก าหนด โดยจะต้องมีเอกสารที่มีการอธิบายอย่าง

ชัดเจนว่าข้อมูลที่ส่งมอบมีลักษณะเฉพาะอย่างไร โดยอย่างน้อยต้องระบุ ดังนี้ 
1. ชนิดของข้อมูล 
2. มาตราส่วนที่ผลิตข้อมูล 
3. ผู้ผลิตหรือผู้ส่งมอบ 
4. ปีที่ผลิต 
เอกสารที่ใช้ในการอธิบายไฟล์ดังกล่าวข้างต้น ควรเป็นแฟ้มข้อมูลดิจิทัลที่อยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล PDF 

file หรือแฟ้มข้อมูล TXT ที่ต้องส่งมอบไปพร้อมกับตัวข้อมูล FGDS 

8.2 สื่อบันทึกข้อมูล 
สื่อบันทึกข้อมูลเพ่ือส่งมอบเป็นไปตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนด ที่นิยมโดยทั่วไป เช่น CD Rom, 

DVD Rom, Hard Disk เป็นต้น การเลือกว่าจะใช้สื่อบันทึกข้อมูลชนิดใด มีข้อควรพิจารณาอย่างน้อย ดังนี้ 
1. ขนาดข้อมูล ถ้าข้อมูลมีขนาดไฟล์ใหญ่มาก อาจจ าเป็นต้องใช้การแบ่งไฟล์หรือบีบอัดไฟล์ และต้องใช้

สื่อบันทึกข้อมูลหลายหน่วย ดังนั้น จึงควรพิจารณาใช้สื่อบันทึกข้อมูลที่เหมาะสมกับขนาดของไฟล์ ใช้
จ านวนสื่อบันทึกข้อมูลให้น้อยที่สุด และพยายามหลีกเลี่ยงการแบ่งไฟล์หรือบีบอัดไฟล์ 

2. ความคงทน ในกรณีที่หน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน้าที่น าข้อมูลไปรวมฐานข้อมูลเอง อย่างน้อยควร
มั่นใจว่าสื่อบันทึกข้อมูลที่ได้รับการส่งมอบมา สามารถคงทนอยู่ได้จนกว่าจะน าข้อมูลไปรวมใน
ฐานข้อมูลกลางเป็นที่เรียบร้อย 

3. การเรียกด/ูการค้นคืน หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องแน่ใจว่าจะสามารถเรียกดู/ค้นคืนข้อมูล ที่บันทึกใน
สื่อบันทึกข้อมูลที่รับมอบได้ กล่าวคือ มีอุปกรณ์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มั่นใจว่าจะใช้กับสื่อ
บันทึกข้อมูลได ้

4. สื่อบันทึกข้อมูลที่ส่งมอบ จะต้องมีข้อความบ่งชี้คุณลักษณะส าคัญข้อมูลภายใน แสดงติดไว้บนสื่อ โดย
ข้อความดังกล่าว อย่างน้อยต้องระบุถึง ชื่อข้อมูล หน่วยที่ของสื่อ ( เช่น แผ่นที่ 3/11 เป็นต้น) และ
วันที่ส่งมอบ  
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รูปที่ 2 ตัวอย่างแบบรายงานข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ (จาก กรมแผนที่ทหาร) 
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9. ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมูล (Metadata) 
 
ค าอธิบายข้อมูล (metadata) ส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่  ให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน ISO19115 โดยต้องมีรายการ Metadata ครบตามรายการ core metadata ที่ก าหนดในมาตรฐาน 
ISO19115 ตามรายการที่ 1-23 ในตารางที่ 12 นอกจากนั้นจะต้องมีรายการ metadata ที่อธิบายเนื้อหาของชุด
ข้อมูล (data content) และคุณภาพของชุดข้อมูล (data quality) ตามตารางท่ี 13 และ 14 ด้วย 

ส าหรับรายการค าอธิบายข้อมูลที่ก าหนดให้จัดท าเพ่ิมเติม ในระดับแต่ละหมุดหลักฐานแผนที่นั้น 
ก าหนดให้จัดท าเป็นข้อมูลลักษณะประจ าของหมุดหลักฐานแผนที่แต่ละหมุดแล้ว 
 
ตารางท่ี 12 รายการ Metadata ของชุดข้อมูล FGDS 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

1 Dataset title  ชื่อชุดข้อมูล Mandatory Free Text 
2 Dataset reference date วันที่อ้างอิงของชุดข้อมูล Mandatory Date 
3 Dataset responsible 

party 
ผู้รับผิดชอบชุดข้อมูล Optional CI_ResponsibleParty 

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

พ้ืนที่ครอบคลุมของข้อมูล (โดย
ค่าพิกัดมุมล่างซ้าย และค่าพิกัด
มุมบนขวาของพ้ืนที่ครอบคลุม) 

Conditional EX_GeographicExtent 

5 Dataset language ภาษาของชุดข้อมูล Mandatory Char (ISO 639-2) 
6 Dataset character set รหัสอักษรของชุดข้อมูล Conditional MD_CharacterSetCode 
7 Dataset topic category ประเภทหัวข้อของชุดข้อมูล Mandatory MD_TopicCategoryCo

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

dataset 
บทคัดย่อซึ่งอธิบายชุดข้อมูล Mandatory Char (Free text) 

10 Dataset format name ชื่อรูปแบบของชุดข้อมูล Optional Char (Free text) 
11 Dataset format version เวอร์ชั่นของรูปแบบของชุด

ข้อมูล 
Optional Char (Free text) 

12 Additional extent 
information (vertical 
and temporal) 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอบเขต
ของข้อมูล (ทางดิ่ง ทางเวลา) 

Optional EX_TemporalExtent 
และ/หรือ 
EX_VerticalExtent 

13 Spatial representation 
type 

ชนิดการบันทึกข้อมูลเชิงพ้ืนที่ Optional MD_SpatialRepresen-
tationTypeCode 

14 Reference system ระบบอ้างอิง (ระบบพิกัดอ้างอิง) Optional MD_ReferenceSystem 
15 Lineage statement ข้อความบอกความเป็นมาและ

กระบวนการจัดท าข้อมูล 
Optional Char (Free text) 

16 On-line resource URL ที่เชื่อมโยงไปสู่ข้อมูล Optional Char (Free text) 
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ตารางท่ี 12 รายการ Metadata ของชุดข้อมูล FGDS 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

17 Metadata file identifier รหัสหมายเลข metadata Optional Char (Free text) 
18 Metadata standard 

name 
ชื่อมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 

19 Metadata standard 
version 

เวอร์ชั่นมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 

20 Metadata language ภาษาข้อมูลใน metadata Conditional Char (ISO 639-2) 
21 Metadata character set รหัสตัวอักษรของข้อมูลใน 

metadata 
Conditional MD_CharacterSetCode 

22 Metadata point of 
contact 

การติดต่อเกี่ยวกับ metadata Mandatory CI_ResponsibleParty 

23 Metadata date stamp วันที่ของ metadata Mandatory Date 
24 Data content [0..*] เนื้อหาข้อมูล Mandatory MD_Content 

Information (ดู
รายละเอียดด้านล่าง) 

25 Data quality [0..*] คุณภาพข้อมูล (สามารถรายงาน
ได้หลายค่าส าหรับ scope และ 
quality element ที่แตกต่าง
กัน) 

Mandatory DQ_DataQuality (ดู
รายละเอียดด้านล่าง) 

 
ตารางท่ี 13 รายการ metadata ส าหรับอธิบายเนื้อหาข้อมูล (MD_ContentInformation) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล 

1 MD_FeatureCatalogue 
Description 

ข้อมูลอธิบายสารบัญแฟ้มของ
รูปลักษณ์ (กรณีข้อมูลแบบ
เวคเตอร์) 

Conditional รายการที่ 1.1 ถึง 1.5 

1.1 complianceCode [0..1]  รหัสที่บอกถึงการได้ตาม 
ISO19110 ของสารบัญแฟ้มฯ 

Optional Boolean 

1.2 language [0..*] ภาษาท่ีใช้ในสารบัญแฟ้มฯ Optional CharacterString 
1.3 includeWithDataset รหัสที่บอกว่าสารบัญแฟ้มฯ ได้

ถูกใส่รวมไว้ในชุดข้อมูล 
Mandatory Boolean 

1.4 featureTypes [0..*] รายการรูปลักษณ์ข้อมูลใน
สารบัญแฟ้มฯ ที่ปรากฎในชุด
ข้อมูล 

Optional GenericName 

1.5 featureCatalogueCitation 
[1..*] 

ข้อมูลอ้างอิงของสารบัญแฟ้มฯ 
ภายนอก 

Mandatory CI_Citation 
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ตารางท่ี 14 รายการ metadata ส าหรับอธิบายคุณภาพข้อมูล (DQ_DataQuality) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล 

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

(รายงานได้หลาย
องค์ประกอบฯ) 

Mandatory รายการที่ 2.1 – 2.7 

2.1 nameOfMeasure [0..*] ชื่อตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล Optional Char (Free text) 
2.2 measuredIdentification [0..1] ข้อมูลบ่งชี้ตัวชี้วัดฯ Optional MD_Identifier 
2.3 measureDescription [0..1] ค าอธิบายตัวชี้วัดฯ Optional Char (Free text) 
2.4 evaluationMethodType [0..1] ชนิดของวิ ธี การประเมิน

คุณภาพข้อมูล 
Optional DQ_Evaluation 

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

คุณภาพฯ 
Optional CI_Citation 

2.6 dateTime [0..*] วันที่ของคุณภาพข้อมูล Optional DateTime 
2.7 result [1..2] ผลการประ เมินคุณภาพ

ข้อมูล 
Mandatory DQ_Result 

 
ค าอธิบายข้อมูล (metadata) ส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่นี้ให้จัดท าขึ้นในรูปแบบ 

XML ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO19139 
 

 
10. การส ารวจน าเข้าข้อมูล (Data capture)  

 
การจัดสร้างหมุดหลักฐานเริ่มจากการสร้างโครงข่ายหมุดหลักฐานที่มีความถูกต้องดีที่สุดก่อน โดย

ระยะห่างระหว่างหมุดมีขนาดใหญ่ จากนั้นจึงขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานให้มีความหนาแน่นมากขึ้นโดยท างานให้
มีความถูกต้องในชั้นงานเดียวกันหรือชั้นงานที่ต่ ากว่า ยกตัวอย่าง หมุดหลักฐานในงานชั้น A ใช้จุดตรึงในโครงข่าย
ชั้น A หรือชั้น B หรือชั้นต่ ากว่านี้ได้ แต่ไม่สามารถใช้ควบคุมงานชั้น AA ได้ เป็นต้น  

10.1 การออกแบบโครงข่ายหมุดหลักฐาน 
ในการสร้างหมุดหลักฐานใหม่นั้น โดยปกติแล้ว ต้องเชื่อมโยงหมุดหลักฐานเหล่านี้เป็นโครงข่าย และใน

งานรังวัดดาวเทียมนิยมสร้างเป็นวงบรรจบ (loop) ที่ต่อเนื่องกัน รวมทั้งต้องเชื่อมโยงกับหมุดหลักฐานเดิมที่รู้ค่า
พิกัดต าแหน่งแล้ว หมุดหลักฐานเดิมจะต้องสร้างขึ้นในงานรังวัดที่มีชั้นงานในล าดับเดียวกันหรือสูงกว่างานที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่ ตารางที่ 15 เป็นข้อแนะน าในการออกแบบโครงข่ายหมุดหลักฐานดาวเทียมในชั้นงานต่าง ๆ   

การท างานวงรอบเป็นวิธีการท างานที่มีการวัดมุมหรือทิศทางและระยะทางต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ หมุด
หลักฐานของโครงข่ายจากงานนี้ ประกอบกันเป็นรูปหลายเหลี่ยม และสถานีลาปลาสซึ่งเป็นจุดที่มีการวัดค่า อะซิมุ
ทและลองจิจูดทางดาราศาสตร์ ยังเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการควบคุมทิศทางของโครงข่ายที่สร้างขึ้นมา การท างาน
วงรอบเน้นความถูกต้องของค่าพิกัดทางราบมากกว่าทางด้านความสูง ความสูงจากการท างานวงรอบค านวณโดยใช้
หลักการของงานระดับตรีโกณมิติ (trigonometric leveling) จึงเป็นเพียงค่าประมาณเท่านั้นและความสูงนี้ถือว่า
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เป็นความสูงเหนือทรงรี  ถ้าหากต้องการได้ค่าความสูงหรือค่าระดับที่ถูกต้อง ต้องท าระดับแบบค่าต่าง 
(differential leveling) เข้ามาที่หัวหมุด การท างานวงรอบในมาตรฐานชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ มี 3 ชั้นงาน
คือ ชั้น 1  ชั้น 2 และชั้น 3 ตามล าดับ 

การท าระดับแบบค่าต่าง ใช้กล้องระดับเป็นเครื่องมือในการบอกแนวเล็งในแนวราบของกล้อง และใช้ไม้
ระดับวัดความสูงจากหัวหมุดหรือจุดที่ต้องการจนถึงแนวเล็งด้วยวิธีนี้ ค่าระดับจากหมุดที่รู้ค่าแล้วจะถูกถ่ายทอด
ต่อเนื่องไปในการตั้งกล้องแต่ละครั้ง เช่นเดียวกับการท างานวงรอบ การท างานระดับแบบค่าต่างในมาตรฐานชั้น
ข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ มี 3 ชั้นงานคือ ชั้น 1  ชั้น 2 และชั้น 3 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 15  ข้อแนะน าในการสร้างโครงข่ายหมุดหลักฐานในงานรังวัดดาวเทียม 

มาตรฐานความถูกต้อง 
ชั้นงาน AA A B  1     2     3 

ค่าบรรจบ (ppm) 0.01 0.1 1.0 10   50  100 
ค่าฐาน (มม.) 3 5 8  10   30   50 

จ านวนหมุดหลักฐานทางราบเดิมที่ใช้ตรึงโครงข่าย (น้อย
ที่สุด) 

เมื่อใช้หมดุหลักฐานของชั้นงาน AA  A หรือ  B 2 
เมื่อใช้หมุดหลักฐานของชั้นงาน 1 
เมื่อใช้หมุดหลักฐานของชั้นงาน 2 หรือ 3 

 
 
4 

N/A 
N/A 

 
 
3 

N/A 
N/A 

 
 
3 

N/A 
N/A 

 
 
2 
3 
4 

จ านวนหมุดหลักฐานทางดิ่งเดิมที่ใช้ตรึงโครงข่าย (น้อย
ที่สุด) 

5 5 5 4 

จ านวนสถานีที่รับสัญญาณต่อเนื่อง 4 3 2 optional 
ระยะห่างระหว่างหมุด (กิโลเมตร) 

ระหว่างหมุดหลักฐานเดิมกับจุดศูนย์กลางโครงการ 
ไม่มากกว่า 
จ านวนครึ่งหนึ่งไม่น้อยกว่า 

ระหว่างหมุดหลักฐานเดิมที่อยู่นอกขอบเขตโครงการ
กับเส้นขอบโครงการ  ไม่มากกว่า 

 
 

100d 
d5  
 

3000 

 
 

10d 
d5  
 

300 

 
 

7d 
d5  
 

100 

 
 

5d 
d/5 

 
50 

ต าแหน่งหมุดหลักฐานของโครงข่ายเทียบกับจุดศูนย์กลาง
โครงการ อยู่ในควอแดรนท์ไม่น้อยกว่า 

4 4 3 3 

การรังวัดเส้นฐานระหว่างหมุด (ทั้งหมุดหลักฐานเดิมและ
ใหม่) ควรกระท าเมื่อระยะน้อยกว่า หน่วยกิโลเมตร 

30 30 10 5 

หมายเหตุ  d   เป็นระยะทางที่มากที่สุดระหว่างจุดศูนย์กลางโครงการกับหมุดใด ๆ ที่สร้างใหม่ของโครงการ 
N/A  คือ ไม่ใช้ (Not Applicable) 

      หมุดหลักฐานเดิมในชั้นงานที่ต่ ากว่าไม่สามารถน ามาตรึงโครงข่ายของชั้นงานที่สูงกว่าได้ ตัวอย่างเช่น ต้องการ
สร้างโครงข่ายชั้น A หมุดหลักฐานเดิมที่น ามาตรึงโครงข่ายที่สร้างขึ้นต้องเป็นหมุดหลักฐานจากชั้นงาน AA หรือ A 
จ านวน 3 หมุดเท่านั้น 
      ค าแนะน าในตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างในการ
ท างาน 
                                                   
2 การเลือกใช้หมุดหลักฐานฯ ที่ใช้ตรึงโครงข่ายต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในข้อ 10.1 
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10.2 เครื่องมือในงานรังวัดดาวเทียม 

10.2.1 ชนิดของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส 
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสโดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ เครื่องรับสัญญาณ

ดาวเทียมจีพีเอสแบบน าหนหรือพกพา (navigation or handheld receiver) และเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมจีพีเอสแบบรังวัด (surveying or geodetic receiver) ซึ่งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมทั้งสอง
ชนิด มีรายละเอียด ดังนี้ 

10.2.1.1 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบบน าหน 
เป็นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่มีขนาดที่ใกล้เคียงกับโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถพกพา

ได้อย่างสะดวก ดังนั้นจึงมีชื่อเรียกว่า Handheld โดยเครื่องรับสัญญาณชนิดนี้จะใช้หลักการของ
การรังวัดด้วยดาวเทียมจีพีเอสแบบสัมบูรณ์โดยอาศัยข้อมูลซูโดเรนจ์มาประมวลผลเพ่ือหาค่า
พิกัดต าแหน่ง โดยจะให้ค่าความถูกต้องทางต าแหน่งในระดับ 10-20 เมตร และเครื่องรับ
สัญญาณชนิดนี้มีราคาค่อนข้างถูกและใช้งานง่าย รวมทั้งมีหลากหลายยี่ห้อส าหรับการเลือกซื้อ 
ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมส าหรับการใช้งานในชีวิตประจ าวันและงานที่ไม่ต้องการความถูกต้องที่สูงมาก
นัก เช่น งานเก็บตัวอย่างข้อมูลเชิงพ้ืนที่ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจระยะไกล (remote 
sensing) งานเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ส าหรับฐานข้อมูล GIS และงานน าชี้ต าแหน่งแปลงที่ดิน เป็นต้น 

10.2.1.2 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบบรังวัด  
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบบรังวัดแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ 

1. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบบความถี่เดียว (single frequency receiver ) 
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบบความถ่ีเดียว เป็นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่

รับสัญญาณดาวเทียม GPS โดยการวัดคลื่นส่งที่ความถี่ L1 ได้เพียงความถี่เดียวเท่านั้น ซึ่ง
เครื่องรับชนิดนี้มีราคาถูกกว่าเครื่องรับแบบสองความถี่ เมื่อน าข้อมูลดาวเทียมความถี่เดียวมา
ประมวลผลแบบเฟสของคลื่นส่ง จะให้ค่าความถูกต้องที่น้อยกว่าการประมวลผลในแบบ
เดียวกันโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมแบบสองความถี่ (L1 และ L2) 
2. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบบสองความถี่และหลายระบบดาวเทียมน าหน 

(dual-frequency receiver and multi-GNSS receiver) 
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบบสองความถี่ เป็นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่

รับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส ที่ความถี่ L1 และ L2 ในปัจจุบัน เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ได้
ถูกพัฒนาให้สามารถรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสความถี่ L5 รวมทั้งสามารถรับสัญญาณ
ดาวเทียมในระบบอ่ืน เช่น ระบบ GLONASS หรือ ระบบ GALILEO ได้อีกด้วย ดังนั้นถ้าจะให้
ถูกต้องจึงควรเรียกว่าเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีเอ็นเอสเอส (GNSS)  

10.2.2 เสาอากาศหรือจานรับสัญญาณดาวเทียม 
เสาอากาศของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับการออกแบบของ

บริษัทผู้ผลิต โดยทั่วไปแล้วเสาอากาศจะแบ่งออกเป็นเสาอากาศภายในที่อยู่รวมกับเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียม และเสาอากาศแบบภายนอกที่ต้องใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณ โดยปกติเสา
อากาศแบบภายนอกมักจะใช้ในงานรังวัดที่ต้องการความละเอียดถูกต้องสูง เนื่องจากเสาอากาศแบบ
ภายนอกจะป้องกันคลื่นสัญญาณสะท้อนกลับ หรือเรียกว่า คลื่นสะท้อน (multi-path) ได้ดีกว่าเสา
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อากาศภายใน นอกจากนี้ส าหรับสถานีฐานถาวรจีพีเอสซึ่งต้องการความละเอียดถูกต้องสูงในระดับ
มิลลิเมตร เช่น งานเฝ้าติดตามการเคลื่อนตัวหรือการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกหรือสิ่งปลูกสร้างขนาด
ใหญ่ และการให้บริการส าหรับการรังวัดแบบจลน์ในทันทีโดยอาศัยระบบเครือข่ายสถานีฐาน เป็นต้น 
มักจะใช้เสาอากาศภายนอกที่มีอุปกรณ์เสริม choke ring ติดตั้งเพ่ิมเติมเพ่ือการขจัดคลื่นสะท้อนให้หมด
ไป  อีกท้ังในปัจจุบันยังมีการวัดสอบการแปรเปลี่ยนของจุดศูนย์กลางเฟสของเสาอากาศ (calibration of 
antenna phase center offset and variation) เพ่ือทราบค่าคลาดเคลื่อนการแปรเปลี่ยนของจุด
ศูนย์กลางเฟสของเสาอากาศที่แน่นอน โดยมีการวัดสอบ 2 วิธี คือการวัดสอบเสาอากาศแต่ละอันที่จะ
น ามาติดตั้ง ( individual calibration) และการวัดสอบที่ระบุเพียงชนิดของเสาอากาศ ( type 
calibration) โดยการวัดสอบวิธีแรกจะแม่นย ากว่าแต่จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าวิธีที่สอง 

10.3 เทคนิคในการรังวัดด้วยดาวเทียมจีพีเอสแบบสัมพัทธ์ (Differential or relative GPS positioning) 
การหาค่าพิกัดแบบสัมพัทธ์เป็นการใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมอย่างน้อย 2 เครื่อง โดยเครื่องหนึ่งจะ

วางอยู่ที่จุดที่ทราบค่าพิกัดแล้ว เช่น หมุดหลักฐานกรมแผนที่ทหาร หรือหมุดหลักฐานกรมที่ดิน เป็นต้น ส่วน
เครื่องรับอีกเครื่องจะถูกน าไปวางตรงจุดที่ต้องการทราบค่าพิกัด ผลที่ได้จากการท างานในลักษณะนี้คือต าแหน่ง
เปรียบเทียบของจุดหนึ่งกับอีกจุดหนึ่ง หรือเป็นเส้นฐานที่มีทิศทางระหว่างจุดที่น าเครื่องรับทั้งสองไปตั้งรับ
สัญญาณ วิธีการนี้สามารถใช้ได้กับข้อมูลซูโดเรนจ์และข้อมูลเฟสของคลื่นส่งมาประมวลผลเพ่ือหาค่าพิกัด การหา
ค่าพิกัดแบบสัมพัทธ์โดยใช้ซูโดเรนจ์เรียกว่า Differential GPS หรือ DGPS ให้ค่าความถูกต้อง 1-5 เมตร แต่ในที่นี้
จะกล่าวเฉพาะวิธีการวัดที่ใช้ข้อมูลเฟสของคลื่นส่งเท่านั้น เนื่องจากจะให้ค่าความถูกต้องสูง (ระดับเป็น เซนติเมตร
หรือ มิลลิเมตร) และซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ใช้งานง่ายและมักได้รับมาพร้อม
กับชุดเครื่องรับสัญญาณแบบรังวัด ซึ่งการใช้ข้อมูลเฟสของคลื่นส่งมาค านวณหาค่าพิกัดนั้นจะใช้ได้กับเครื่องรับ
สัญญาณแบบรังวัดเท่านั้น โดยมีหลักการท างานคือ สามารถค านวณย้อนกลับไปหาขนาดของค่าคลาดเคลื่อนใน
ข้อมูลซูโดเรนจ์จากดาวเทียมแต่ละดวงได้เนื่องจากการทราบค่าพิกัดสถานีฐาน (ค่าคลาดเคลื่อนดังกล่ าวจะเป็น
ผลรวมของค่าคลาดเคลื่อนหลายชนิด เช่น ค่าคลาดเคลื่อนจากวงโคจรและนาฬิกาดาวเทียม และค่าคลาดเคลื่อน
จากการเดินทางของคลื่นผ่านชั้นบรรยากาศ เป็นต้น) วิธีการรังวัดในสนามของเทคนิคการหาค่าพิกัดแบบสัมพัทธ์
โดยใช้ข้อมูลเฟสของคลื่นส่งที่ใช้กันในปัจจุบันสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

10.3.1 การรังวัดแบบสถิต (Static survey)  
วิธีการนี้ต้องใช้เครื่องรับสัญญาณอย่างน้อย 2 เครื่อง โดยเครื่องที่หนึ่งจะถูกวางไว้บนหมุดที่รู้หรือ

สมมุติว่ารู้ค่าพิกัดแล้วเรียกว่า สถานีฐาน (base station) ส่วนเครื่องรับเครื่องที่สองจะถูกน าไปวางรับ
สัญญาณตามจุดที่ต้องการหาค่าพิกัดหรือสถานีจร (roving station) วิธีนี้เครื่องรับสัญญาณทั้งสองสถานี
จะต้องรับข้อมูลจากดาวเทียมกลุ่มเดียวกันและช่วงเวลาเดียวกันอย่างน้อย 4 ดวง และต้องตั้งอยู่กับที่เป็น
ระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปไม่น้อยกว่า 1-2 ชั่วโมง วิธีการนี้จะให้ค่าความถูกต้องสูงที่สุด การใช้ซอฟต์แวร์
เชิงพาณิชย์มาประมวลผลจะให้ค่าความถูกต้องตั้งแต่ 5 มิลลิเมตร ถึง 2.5 เซนติเมตร (ส าหรับเส้นฐานที่มี
ความยาวไม่เกิน 20 กิโลเมตร) 

10.3.2 การรังวัดแบบจลน์ (Kinematic survey)    
การรังวัดแบบจลน์หมายถึงวิธีการหาต าแหน่งในขณะที่เครื่องรับสัญญาณเคลื่อนที่ การรังวัด

แบบจลน์พัฒนามาจากการรังวัดแบบสถิต  เป็นวิธีการที่ท าให้หาต าแหน่งของจุดจ านวนมากได้อย่าง
รวดเร็วโดยมีความถูกต้องถึงเซนติเมตร ในการรังวัดแบบจลน์  เครื่องรับเครื่องหนึ่งจะถูกวางไว้ที่สถานี
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ฐานตลอดเวลา ส่วนอีกเครื่องหนึ่งซึ่งเรียกว่า เครื่องรับจร (rover) จะน าไปวางตามจุดที่ต้องการหา
ต าแหน่งเพียงชั่วระยะเวลาสั้น ๆ (1-2 นาที) เท่านั้น แล้วก็เคลื่อนย้ายไปยังจุดถัดไป วิธีการนี้เรียกว่า 
"stop and go kinematic" หรืออีกวิธีหนึ่งเป็นการติดตั้งเสาอากาศไว้บนยานพาหนะแล้วเคลื่อนที่ไป
เรื่อย ๆ ซึ่งเรียกว่า "continuous kinematic" วิธีการทั้งสองมีหลักการค านวณต าแหน่งที่เหมือนกัน มีข้อ
แตกต่างตรงที่ "continuous kinematic" จะบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ และสามารถน ามา
ค านวณหาต าแหน่งได้ทุก ๆ จุด ที่มีการบันทึกข้อมูลไว้ ส าหรับ "stop and go kinematic" แม้ว่าจะมี
การบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันแต่จะน าเอาเฉพาะข้อมูลในขณะหยุดอยู่กับที่เท่านั้นมา
ค านวณต าแหน่งและน าค่ามาเฉลี่ยกัน  

การรังวัดแบบจลน์แม้จะหาค่าพิกัดได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็มีข้อจ ากัดในการท างานที่ท าให้ยุ่งยาก
และล าบากต่อการท างานได้แก่ วิธีการเริ่มงาน (initializing a survey) และต้องรับสัญญาณจาก
ดาวเทียมได้ไม่น้อยกว่า 4 ดวงตลอดเวลาแม้แต่ในขณะที่ก าลังเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 

10.3.3 การรังวัดแบบสถิตอย่างเร็ว (Rapid static survey)  
วิธีการท างานของวิธีนี้เหมือนกับวิธีการรังวัดแบบสถิตทุกประการ เพียงแต่ระยะเวลาในการรับ

สัญญาณจะสั้นลงเหลือประมาณ 10-20 นาที วิธีการนี้จะให้ค่าความถูกต้องระหว่าง 1-3 เซนติเมตร 
(ส าหรับเส้นฐานที่ยาวไม่เกิน 15 กิโลเมตร) 

10.3.4 การรังวัดแบบจลน์ในทันที (Real-time kinematic survey)  
วิธีการนี้มักถูกเรียกโดยย่อว่า RTK ซ่ึงหลักการท างานของวิธีการรังวัดหาค่าพิกัดแบบสัมพัทธ์ด้วย

วิธีการท างานแบบจลน์ในทันทีนั้นคล้ายคลึงกับวิธีการแบบจลน์ คือ ต้องใช้เครื่องรับสัญญาณอย่างน้อย 2 
เครื่อง โดยเครื่องที่หนึ่งถูกวางไว้บนหมุดที่ทราบค่าพิกัดหรือสถานีฐาน ส่วนเครื่องรับเครื่องที่สองถูกน าไป
วางรับสัญญาณตามจุดที่ต้องการทราบค่าพิกัด แต่กรณีของวิธีการหาค่าพิกัดแบบจลน์ในทันทีนั้นเครื่องรับ
สัญญาณมีการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารระหว่างเครื่องรับทั้งสอง  ซึ่งอาจเป็นเครื่องรับและส่งคลื่นวิทยุหรือ
โทรศัพท์มือถือ การหาค่าพิกัดของต าแหน่งจุดต่างๆ ด้วยวิธีนี้ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่สถานีฐานและ
สถานีผู้ใช้งานต้องรับข้อมูลจากดาวเทียมกลุ่มเดียวกันและช่วงเวลาเดียวกันอย่างน้อย 5 ดวง และ
เครื่องรับสัญญาณที่ใช้จะต้องเป็นเครื่องรับสัญญาณแบบสองความถี่เท่านั้น วิธีการนี้สามารถให้ค่าความ
ถูกต้องในระดับ 1-5 เซนติเมตร (ส าหรับเส้นฐานที่ยาวไม่เกิน 15 กิโลเมตร) 

การรังวัดแบบจลน์ในทันทีที่ใช้ระบบเครือข่ายสถานีฐานจีพีเอส (network-based RTK) มีหลักใน
การท างานคล้ายคลึงกับวิธีการรังวัดแบบจลน์ในทันที แต่แตกต่างกันที่ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องขอรหัสผู้ใช้ (user 
name) จากผู้ให้บริการระบบเครือข่ายสถานีฐานจีพีเอส (ซึ่งในประเทศไทยให้บริการโดยกรมท่ีดิน) โดยที่
ผู้ใช้งานใช้เครื่องรับสัญญาณเพียงเครื่องเดียวไปวางตามจุดที่ต้องการทราบค่าพิกัดภายในพื้นที่ระบบ
เครือข่ายสถานีฐานฯ วิธีการนี้สามารถให้ค่าความถูกต้องในระดับ 1-5 เซนติเมตรเช่นกัน 

รายละเอียดเทคนิคการรังวัดหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียมจีพีเอสแบบต่าง ๆ สามารถสรุปได้ตาม
ตารางที่ 16 ต่อไปนี้ 

 



มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ช้ันข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที ่ 9-35 

Draft 4.1 – 4 ก.ค. 2556 โครงการศึกษาจดัท าร่างมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS 

  ตารางท่ี 16 สรุปรายละเอียดเทคนิคการรังวัดหาค่าพิกัดด้วยดาวเทียมจีพีเอส 
วิธีการที่ใช้ อุปกรณ์ที่จ าเป็น 

ต่อการท างาน 
วิธีการท างานในสนาม ค่าความถูก

ต้องที่ได้รับ 
Static เครื่องรับแบบรังวัดชนิด

ความถี่เดียวหรือหลาย
ความถี่ 

ตั้งเครื่องรับทั้งสองอยู่กับท่ี 1-2 ชั่วโมง และใน
ระหว่างท างานต้องมีดาวเทียมอย่างน้อย 4 
ดวง 

5 มม. - 2.5 
ซม. 

Rapid Static เครื่องรับแบบรังวัดชนิด
ความถี่เดียวหรือหลาย
ความถี่ 

ตั้งเครื่องรับทั้งสองอยู่กับท่ี 10-20 นาท ีและ
ในระหว่างท างานต้องมีดาวเทียมอย่างน้อย 4 
ดวง 

1-3 ซม. 

Kinematic เครื่องรับแบบรังวัดชนิด
ความถี่เดียวหรือหลาย
ความถี่ 

สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องไปตามจุดที่ต้องการ
หาค่าพิกัดได้ แต่ต้อง initialize ประมาณ 5-
10 นาที และในระหว่างท างานต้องสามารถรับ
ดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง 

1-5 ซม. 

RTK เครื่องรับแบบรังวัดชนิด
หลายความถี่เท่านั้นและ
อุปกรณ์สื่อสาร ใช้ได้ทั้ง
เครื่องรับส่งวิทยุหรือ
โทรศัพท์มือถือ 

สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องไปตามจุดที่ต้องการ
หาค่าพิกัดได้ แต่ต้องรอจุดละประมาณ 1-2 
นาที โดยในระหว่างท างานต้องมีดาวเทียม
อย่างน้อย 5 ดวง และต้องรับค่าปรับแก้จาก
สถานีฐานได้ 

1-5 ซม. 

 
การจัดสร้างหมุดหลักฐานแผนที่ในมาตรฐานข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ฉบับนี้ ก าหนดให้ใช้การรังวัดแบบ

สถิตเป็นวิธีหาค่าพิกัดของหมุดหลักฐานเท่านั้น เพราะเป็นวิธีการที่ให้ความถูกต้องสูงที่สุด  ข้อแนะน าในการท างาน
สนามของงานรังวัดดาวเทียม GPS แสดงไว้ในตารางที่ 17 โดยรายละเอียดของวิธีการท างานและชั้นงานโดยสามารถ
ศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก FGCC (1989) 
 
ตารางท่ี 17 ข้อแนะน าในการท างานภาคสนามของงานรังวัดด้วยดาวเทียม GPS 

มาตรฐานการท างาน 
ชั้นงาน AA A B  1     2      3 

ค่าบรรจบ (ppm) 0.01 0.1 1.0 10   50   100 
ค่าฐาน (มม.) 3 5 8  10   30    50 

ต้องใช้เครื่องรับแบบสองความถี่  ส าหรับการท างานตอน
กลางวัน (ก) 

ใช่ ใช่ ใช่ optional 

จ านวนเครื่องรับที่ใช้ท างานร่วมกัน ไม่น้อยกว่า 5 5 4 3 
การรับสัญญาณดาวเทียม  

เวลาการรับสัญญาณในแต่ละคาบการท างาน ไม่น้อยกว่า  
การท างานโดยทั่วไป (นาที) (ข) 
รับสัญญาณต่อเนื่องพร้อมกัน 100% ทุกเครื่อง (นาที) (ค) 

 
 

240 
180 

 
 

240 
120 

 
 

120 
60 

 
 

30-60 
20-30 

อัตราเร็วการบันทึกข้อมูล (วินาที) 15 30 30 15-30 
จ านวนควอแดรนท์ที่มีดาวเทียมรับสัญญาณได้ ไม่น้อยกว่า 4 4 3 3 หรือ 2(ง) 
มุมสูงสุดเหนือเส้นขอบฟ้า ที่มีสิ่งกีดขวาง (องศา) 10 15 20 20-40 
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ตารางท่ี 17 ข้อแนะน าในการท างานภาคสนามของงานรังวัดด้วยดาวเทียม GPS 

มาตรฐานการท างาน 
ชั้นงาน AA A B  1     2      3 

ค่าบรรจบ (ppm) 0.01 0.1 1.0 10   50   100 
ค่าฐาน (มม.) 3 5 8  10   30    50 

จ านวนครั้งที่ตั้งเครื่องรับซ้ าหมุดเดิม (จ) 
เมื่อตั้ง 3 ครั้งหรือมากกว่า (% ที่ทุกหมุดรับได้ไม่น้อยกว่า) 
เมื่อตั้ง 2 ครั้งหรือมากกว่า (% ที่หมุดรับได้ไม่น้อยกว่า) 

- หมุดหลักฐานใหม่ 
- หมุดหลักฐานทางดิ่ง 
- หมุดหลักฐานทางราบ 

 
80 
 

100 
100 
100 

 
40 
 

80 
100 
75 

 
20 
 

50 
100 
50 

 
10 
 

30 
100 
25 

สถานีที่เป็นโครงข่าย IGS 
- ต้องม ี
- ถ้าใช่ จ านวนสถานีน้อยที่สุด 

 
ใช่ 
4 

 
ใช่ 
3 

 
ใช่ 
2 

 
optional 

- 
วงบรรจบส าหรับการวิเคราะห์ผล 

- เส้นฐานจากการรังวัดต่างคาบ ไม่น้อยกว่า 
- จ านวนเส้นฐานในแต่ละวงบรรจบ ไม่มากกว่า 
- ความยาววงบรรจบ ไม่มากกว่า (กิโลเมตร) 

 
3 
6 

2000 

 
3 
8 

300 

 
2 
10 
100 

 
2 
10 
100 

การตั้งวางเสาอากาศ 
- จ านวนครั้งของการวัดความสูงเสาอากาศ 

 
3(ฉ) 

 
3(ฉ) 

 
2 

 
2 

การวัดภูมิอากาศ 
- จ านวนครั้งต่อคาบการท างาน ไม่น้อยกว่า 
- ความถี่ระหว่างการวัด ไม่มากกว่า (นาที) 

 
3(ช) 
30 

 
3(ช) 
30 

 
2(ซ) 
60 

 
2(ซ) / optional 

60 
หมายเหตุ 

(ก) เมื่อระยะห่างระหว่างหมุดในขณะรับสัญญาณดาวเทียมมากกว่า 50 กิโลเมตร ควรใช้เครื่องรับแบบสองความถี่ใน
การท างานชั้น 2 หรือสูงกว่า 

(ข) เวลาในการรับสัญญาณ เป็นค่าที่ประกันว่าผลการรังวัดจะให้ค่าความถูกต้องทางต าแหน่งที่ต้องการ 
(ค) ค่าวิกฤติต่ าสุดส าหรับการรับสัญญาณในหนึ่งคาบการท างานที่รับสัญญาณพร้อมกันและต่อเนื่อง การรับสัญญาณ

ต่อเนื่องหมายถึงไม่มีการขาดหายของสัญญาณหรือที่เรียกว่าคลื่นหลุด (cycle slip) ของดาวเทียมทุกดวง การขาด
หายของสัญญาณเพียงชั่วขณะเนื่องจากสิ่งกีดขวางที่เกิดกับดาวเทียมบางดวง อาจยอมรับได้ถ้ามีข้อมูลร่วมกับจุด
อื่นไม่น้อยกว่า 75% 

(ง) ดาวเทียมควรโคจรผ่านควอแดรนท์ตรงข้ามในแนวทะแยง 
(จ) การตั้งเครื่องรับซ้ าตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป ช่วยให้ตรวจหาความคลาดเคลื่อนส่วนบุคคลและที่เกิดจากเครื่องมือได้ 

(personal and instrumental errors)  
     การตั้งเคร่ืองรับซ้ าในคาบการท างานที่ต่อเนื่องกัน ผู้รังวัดจะต้องจัดวางสามขา (tripod) และเสาอากาศใหม่ 
(ฉ) การวัดกระท าตอนเริ่มรับสัญญาณ กลางคาบการท างาน และตอนท้ายของการรับสัญญาณ 
(ช) วัดความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิอากาศ เมื่อเริ่มรับสัญญาณ กลางคาบการท างาน และตอนท้าย

ของการรับสัญญาณ หรือข้ึนกับระยะเวลาในการรับสัญญาณ 
(ซ) รายงานเฉพาะ เม่ือสภาพอากาศไม่ปกติ เช่น มีพายุพัดผ่าน ค่าที่ต้องวัดคือ ความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และ

อุณหภูมิอากาศ  
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10.4 เครื่องมือในงานรังวัดภาคพื้นดิน 
วิธีการรังวัดภาคพ้ืนดินที่ใช้จัดท าหมุดหลักฐานแผนที่ (ทางราบ) ในปัจจุบันมีเพียงวิธีเดียว คือ งานวงรอบ 

(traversing) เป็นงานรังวัดควบคุม (control survey) ที่ประกอบด้วยเส้นที่มีการวัดทั้งระยะทางและทิศทาง
ต่อเนื่องกันไป เครื่องมือที่ใช้ในการวัดทิศทางหรือวัดมุม คือกล้องวัดมุม (theodolite) ปัจจุบันจะเป็นกล้องวัดมุม
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic theodolite) ส่วนการวัดระยะจะใช้เครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์ (electronic 
distance measuring instrument)  เครื่องมือที่รวมกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องวัดระยะ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในเครื่องเดียวกันรู้จักกันในชื่อของ กล้องแบบสถานีรวม (total station)  

10.5 เทคนิคในการท างานวงรอบ 
ความถูกต้องทางต าแหน่งของหมุดหลักฐานแผนที่ ที่ได้จากการท างานวงรอบจัดอยู่ในงานชั้น 1, 2 และ 3 

เท่านั้น ข้อแนะน าในการท างานภาคสนามตามวิธีการท างานวงรอบให้ไว้ในตารางที่ 18 
 

ตารางท่ี 18  ข้อแนะน าในการท างานสนามของงานวงรอบ 
มาตรฐานการท างาน งานชั้น 1 งานชั้น 2 งานชั้น 3 

ระยะห่างระหว่างหมุด (กิโลเมตร) 10-15 2-4 0.1 หรือมากกว่า 
การวัดทิศทางหรือมุมราบ 
- ความละเอียดของกล้องวัดมุม (พิลิปดา) 
- จ านวนชุด (วัดทั้งหน้าซ้ายและหน้าขวา) 
- ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ไม่เกิน (พิลิปดา) 
- คัดท้ิงเมื่อต่างจากค่าเฉลี่ย มากกว่า (พิลิปดา)  

 
0.2 
16 
0.4 
4 

 
0.2 1 

  6-8   8-12 
 0.5    0.8 
 4      5 

 
1 

2-4 
2.0 
5 

การวัดระยะ 
- ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

 
1:600,000 

 
1:120,000 

 
1:30,000 

การวัดมุมดิ่งแบบสอบกลับ (reciprocal) 
- จ านวนชุดและการกระจายค่าระหว่างค่าวัด 
- จ านวนหมุดระหว่างหมุดระดับที่รู้ค่า 

 
3 ชุด 10" 

4-6 

 
2 ชุด 10" 

6-10 

 
2 ชุด 20" 
10-20 

การวัดอะซิมุททางดาราศาสตร์ 
- จ านวนเส้นวงรอบระหว่างเส้นตรวจสอบอะซิมุท 
- จ านวนชุดต่อคืน 
- จ านวนคืน 
- ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (พิลิปดา) 
- ค่าบรรจบของอะซิมุทตรวจสอบ ไม่เกิน 

 
5-6 
16 
2 

0.45 
1" ต่อหมุด หรือ 

N2"  

 
10-20 
12-16 
1-2 

0.45-1.5 
2" ต่อหมุด หรือ 

N8"  

 
20-40 
4-8 
1 

3-8 
8" ต่อหมุด หรือ 

N30"  
การบรรจบของต าแหน่งหลังการปรับแก้อะซิมุท K 0.04m

หรือ 1:100,000 
หรือ 10 ppm 

K 0.2m  
หรือ 1:20,000 
หรือ 50 ppm 

K 0.8m  
หรือ 1:5,000 หรือ 

200 ppm 
หมายเหตุ 

(ก) N เป็นจ านวนเส้นวงรอบ และ K เป็นความยาวเส้นวงรอบทั้งหมดหน่วยเป็นกิโลเมตร 
(ข) การตรวจสอบการบรรจบที่มีอยู่ 2 สูตรนั้น ให้ค่าท่ีน้อยกว่าเป็นค่าตรวจสอบ  
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10.6  เครื่องมือและเทคนิคในการท างานระดับ 
งานระดับแบบค่าต่าง (differential leveling) เป็นวิธีการวัดค่าต่างระดับระหว่างจุดที่วางไม้ระดับ

ใกล้เคียงกันสองจุด ใช้ส าหรับการสร้างหมุดระดับ การสร้างหมุดระดับในโครงการใหม่จะต้องโยงยึดโครงข่ายใหม่
กับหมุดระดับเดิมทั้งตอนเริ่มงานและเสร็จงานแล้ว ในการท างานชั้น 1 ต้องเชื่อมโยงกับหมุดระดับเดิมข้างละ 3 
หมุดรวมเป็น 6 หมุด ในงานชั้นสองและต่ ากว่าจะเชื่อมโยงกับหมุดระดับเดิมข้างละ 2 หมุดรวมเป็น 4 หมุด ทั้งนี้
เพ่ือให้แน่ใจว่าค่าต่างระดับที่วัดได้สอดคล้องกับค่าหมุดระดับของโครงข่ายที่ปรับแก้ไว้เดิม ข้อแนะน าในการ
ท างานสนามตามวิธีการท างานระดับแบบค่าต่าง ให้ไว้ในตารางที่ 19 

 
ตารางท่ี 19  ข้อแนะน าในการท างานสนามของงานระดับแบบค่าต่าง (differential leveling) 

มาตรฐานการท างาน งานชั้น 1 งานชั้น 2 งานชั้น 3 
ระยะห่างระหว่างหมุดระดับ ไม่มากกว่า (กิโลเมตร) 100-300 50 25 
กล้องระดับ 

มีไมโครมิเตอร์และสายใยสามสาย 
ไม้ระดับแบบอินวาร์ 
ความละเอียดในการวัด (มิลลิเมตร)  

 
ใช่ 
ใช่ 
0.1 

 
ใช่ 

  ใช่ 
0.5-1.0 

 
มีสามสายใย 
ไม้หรือโลหะ 

1.0 
วิธีการวัด 

ความยาวตอนระดับ (section) (กิโลเมตร) 
ระยะเล็งสูงสุด (เมตร) 
ค่าต่างระยะเล็งไม้หลังและไม้หน้า สูงสุด (เมตร) 

ส าหรับการตั้งกล้องแต่ละครั้ง 
ส าหรับตอนการระดับ 

 
1-2 
60 
 
5 
10 

 
1-3 
70 
 

10 
10 

 
ไม่เกิน 3 

90 
 

10 
10 

ความคลาดเคลื่อนการบรรจบสูงสุด 
ตอนระดับ (ไป-กลับ) 
เส้นระดับระหว่างหมุด 

 

K 4mm  
K 5mm  

 

K 8mm  
K 8mm  

 

K 12mm  
K 12mm  

หมายเหตุ 
(ก) การตรวจสอบการบรรจบของการท างานระดับที่เป็นเส้นระหว่างจุด เช่นการแบ่งเป็นตอนระดับนั้น 

จะต้องมีการเดินระดับขาไปและขากลับมาเปรียบเทียบกัน 
(ข) ค่า K เป็นความยาวของตอนระดับ หรือ เส้นระดับ (ขาเดียว) หน่วยเป็นกิโลเมตร 

 

10.7  การหาค่าระดับด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส (GPS Leveling) 
งานรังวัดด้วยดาวเทียมจีพีเอสได้ถูกน ามาใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันโดยเฉพาะงานที่ต้องการค่ า

ความถูกต้องทางต าแหน่งที่สูง  เนื่องจากงานรังวัดด้วยดาวเทียมจีพีเอสมีข้อได้เปรียบงานรังวัดภาคพ้ืนดินอยู่หลาย
ประการ เช่น สามารถท างานได้ในทุกสภาพอากาศและตลอด 24 ชั่วโมง  สะดวกรวดเร็ว  ไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องการ
มองเห็นกันระหว่างสถานี เป็นต้น  นอกจากนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังเป็นค่าพิกัดในสามมิติ  ค่าพิกัดทางดิ่งที่ได้จึงถือเป็น
ผลพลอยได้จากงานรังวัดดาวเทียมจีพีเอส  ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีผลงานวิจัยหลายเรื่องที่ประยุกต์ใช้ เครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียมจีพีเอสในการหาค่าระดับ ซึ่งผลที่ได้จากงานวิจัยเหล่านี้ได้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะน าเอา
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เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสมาใช้ในการหาค่าระดับเหนือระดับน้ าทะเลปานกลางที่มีความถูกต้องระดับ
เซนติเมตรได ้

10.7.1 หลักการหาค่าระดับจากงานรังวัดดาวเทียมจีพีเอส 
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการหาต าแหน่งแบบสัมพัทธ์ด้วยวิธีการแบบสถิตในงานรังวัดด้วย

ดาวเทียมจีพีเอสนั้นให้ค่าความถูกต้องทางต าแหน่งที่สูงมาก  วิธีการดังกล่าวจึงเป็นที่นิยมแพร่หลายใน
งานที่ต้องการค่าความถูกต้องทางต าแหน่งที่สูง โดยทั่วไปค่าความถูกต้องของต าแหน่งทางราบที่ได้จาก
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสจะดีกว่าทางดิ่งประมาณ 2-3 เท่า (Rizos, 1997) ด้วยเหตุนี้จึงท าให้
งานรังวัดดาวเทียมถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในงานส ารวจรังวัดเพ่ือสร้างควบคุมทางราบ การหาต าแหน่ง
แบบสัมพัทธ์ด้วยวิธีการแบบสถิตด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสโดยทั่วไปสามารถให้ค่าความ
ถูกต้องของต าแหน่งทางราบอยู่ที่ระดับ 1 part per million (ppm) และทางดิ่งอยู่ที่ระดับประมาณ 1-2 
ppm (Ayhan, 1993) ถึงแม้จะดูเหมือนว่าการรังวัดด้วยดาวเทียมจีพีเอสจะสามารถให้ค่าความถูกต้อง
ของพิกัดทางดิ่งสูง แต่ค่าพิกัดทางดิ่งที่ได้ก็ยังไม่ใช่ค่าพิกัดทางดิ่งที่ใช้กันในงานทางวิศวกรรมทั่ว  ๆ ไป 
ทั้งนี้เนื่องจากค่าพิกัดทางดิ่งท่ีได้จากจีพีเอสนั้นยังเป็นค่าพิกัดทางดิ่งที่อ้างอิงอยู่กับพ้ืนผิวทรงรีอ้างอิงหรือ
ที่เรียกโดยย่อว่าความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) ในขณะที่ค่าความสูงที่ใช้กันในงานทาง
วิศวกรรมนั้นอ้างอิงอยู่กับระดับน้ าทะเลปานกลางหรือพ้ืนผิวยีออยด์ซึ่งเรียกโดยย่อว่าความสูงเหนือ
ระดับน้ าทะเลปานกลาง (height above mean sea level) หรือความสูงออร์โทเมตริก (orthometric 
height)  ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความสูงทั้งสองแบบแสดงได้ดังรูปที ่3 
 

  
รูปที ่3  ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงเหนือทรงรีและความสูงออร์โทเมตริก (เฉลิมชนม์ สถิระพจน์, 2546) 

 
จากรูปที่  3 จะเห็นได้ว่าการที่จะแปลงค่าความสูงเหนือทรงรีมาเป็นค่าความสูงเหนือ

ระดับน้ าทะเลปานกลางหรือความสูงออร์โทเมตริกนั้นจ าเป็นจะต้องทราบค่าต่างระหว่างพ้ืนผิวทรงรีและ
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พ้ืนผิวยีออยด์ (Geoid-ellipsoid separation) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกโดยย่อว่า ‘N’ ความสัมพันธ์ระหว่าง N 
กับว่าความสูงเหนือทรงรีและความสูงออร์โทเมตริกสามารถแสดงได้ดังสมการ 
 

h = H+N         
 

โดยที่ h คือ ค่าความสูงเหนือผิวทรงรี, H คือ ค่าความสูงออร์โทเมตริก และ N คือ ค่าต่าง
ระหว่างพื้นผิวทรงรีและพ้ืนผิวยีออยด์ 

จากสมการข้างต้นจะพบว่าค่าความถูกต้องของค่าความสูงออร์โทเมตริกนั้นขึ้นอยู่กับค่าความ
ถูกต้องของค่าความสูงเหนือทรงรีที่ได้จากงานรังวัดดาวเทียมจีพีเอสและค่าความถูกต้องของการหาค่า N  
จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะหาค่าความสูงเหนือทรงรีที่ถูกต้องในระดับ 1-2 ppm 
จากงานรังวัดดาวเทียมจีพีเอส ดังนั้นค่าความถูกต้องของค่า N จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการหาค่า
ระดับจากงานรังวัดดาวเทียมจีพีเอส 

10.7.2 แนวทางการหาค่าระดับจากงานรังวัดดาวเทียมจีพีเอสในประเทศไทย 
เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการน าเอาข้อมูลความถ่วงมาใช้ในการสร้างแบบจ าลองยีออยด์ของ

ท้องถิ่น (Local geoid model) ดังนั้นการหาค่าระดับจากงานรังวัดดาวเทียมจีพีเอสในประเทศไทยจึง
ต้องอาศัยการใช้แบบจ าลองยีออยด์ของพิภพ (Global geoid model) มาช่วย ปัจจุบันมีแบบจ าลองยี
ออยด์ของพิภพที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ EGM1996 และ EGM2008 อย่างไรก็ดีแบบจ าลองดังกล่าวให้
ค่าความถูกต้องแบบสัมบูรณ์อยู่ในระดับเมตรและเดซิเมตร ซึ่งจะเห็นได้ว่ายังไม่เหมาะกับงานที่ต้องการ
ความถูกต้องในระดับเซนติเมตร ดังนั้นเพื่อให้ได้ค่าความถูกต้องที่ดีขึ้นจ าเป็นต้องประยุกต์ใช้แบบจ าลองยี
ออยด์ของพิภพมาหาค่า N เชิงสัมพัทธ์  ซึ่งสามารถแบ่งวิธีการหาค่าระดับจากงานรังวัดดาวเทียมจีพีเอส
โดยการประยุกต์ใช้แบบจ าลองยีออยด์ของพิภพมาหาค่า N เชิงสัมพัทธ์  ได้เป็น 2 ลักษณะคือ วิธีการ
ค านวณแบบโครงข่าย และวิธีการค านวณแบบเส้นฐาน แต่ละลักษณะมีรายละเอียดดังนี้ 
วิธีการค านวณแบบโครงข่าย  

หลักการของวิธีการนี้จะท าการค านวณเส้นฐานจีพีเอสแล้วน ามาประกอบกันเป็นโครงข่ายโดยที่
จะต้องมีหมุดในโครงข่ายจ านวนหนึ่งที่ทราบค่าความสูงออร์โทเมตริก ขั้นตอนการค านวณสามารถสรุปได้
ดังนี้ 

- ค านวณค่า N ของหมุดในโครงข่ายที่ทราบค่าความสูงออร์โทเมตริก ด้วยแบบจ าลองยีออยด์ของ
พิภพ 

- ค านวณค่าความสูงเหนือทรงรีของหมุดในโครงข่ายที่ทราบค่าความสูงออร์โทเมตริก โดยน าค่า N 
ที่ค านวณได้มาบวกกับค่าความสูงออร์โทเมตริก  

- ท าการปรับแก้โครงข่ายโดยก าหนดให้หมุดในโครงข่ายที่ทราบค่าความสูงออร์โทเมตริก (แต่ให้ใช้
ค่าความสูงเหนือทรงรีที่ค านวณได้เป็นค่าโยงยึด) เป็นจุดโยงยึดทางดิ่ง (Fixed point only in 
height component) ซึ่งผลจากการปรับแก้โครงข่ายจะท าให้ค่าพิกัดทางดิ่งของหมุดทุกหมุด
ในโครงข่ายมีค่าความสูงเหนือทรงรี 

- ค านวณค่า N ของหมุดทุกหมุดในโครงข่ายด้วยแบบจ าลองยีออยด์ของพิภพแล้วน าค่า N ที่ได้มา
ทอนคา่ความสูงเหนือทรงรีของทุกหมุดเป็นค่าความสูงออร์โทเมตริก 
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วิธีการค านวณแบบเส้นฐาน 
หลักการของวิธีการนี้จะท าการค านวณเส้นฐานจีพีเอสทีละเส้น โดยที่จะต้องทราบค่าความสูง

ออร์โทเมตริกที่จุดปลายของเส้นฐาน 1 จุด ซึ่งวิธีการนี้เหมือนกับการท าระดับด้วยกล้องระดับ ขั้นตอน
การค านวณนั้นคล้ายคลึงกับวิธีการค านวณแบบโครงข่ายมาก โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

- ค านวณค่า N ของจุดปลายของเส้นฐานที่ทราบค่าความสูงออร์โทเมตริก ด้วยแบบจ าลองยีออยด์
ของพิภพ 

- ค านวณค่าความสูงเหนือทรงรีของจุดปลายของเส้นฐานที่ทราบค่าความสูงออร์โทเมตริก โดยน า
ค่า N ที่ค านวณได้มาบวกกับค่าความสูงออร์โทเมตริก  

- ท าการค านวณค่าความสูงเหนือทรงรีของจุดปลายเส้นฐานอีกจุดหนึ่งโดยน าค่าต่างพิกัดทางดิ่งที่
ค านวณได้ (h) (ผลจากการประมวลผลเส้นฐานจะได้ค่าต่างพิกัดทั้งสามมิติ คือ ,  
และ h) มาบวกกับค่าความสูงเหนือทรงรีของจุดที่ทราบค่า  

- ค านวณคา่ N ของจุดปลายเส้นฐานทั้งสองด้วยแบบจ าลอง EGM96 แล้วน าค่า N ที่ได้มาทอนค่า
ความสูงเหนือทรงรีของจุดปลายเส้นฐานทั้งสองเป็นค่าความสูงออร์โทเมตริก 

 
 
11. การบ ารุงรักษาข้อมูล (Data maintenance) 

 
ข้อพิจารณา และแนวทางในการบ ารุงรักษาชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่สามารถสรุปได้

ดังนี้ 
- เพ่ิมเติมข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ที่ได้มีการส ารวจจัดท าขึ้นใหม ่
- ลบข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ที่ถูกรื้อถอนท าลายไป 
- ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ที่มีการย้ายต าแหน่ง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของหมุดที่ส่งผล

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลักษณะประจ าของหมุดนั้น 
- ปรับปรุงค่าพิกัดเมื่อมีการปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ของระบบพิกัดอ้างอิง หรือในกรณีที่มีการ

ปรับปรุงระบบหมุดหลักฐานแผนที่ระดับประเทศ 
 
 
12. ข้อก าหนดการน าเสนอข้อมูล (Data portrayal) 

 
หมุดหลักฐานแผนที่เป็นข้อมูลจุด การน าเสนอบนแผนที่ใช้สัญลักษณ์ ดังนี้ 

- หมุดหลักฐานทางราบ   
- หมุดหลักฐานทางดิ่ง  
- หมุดหลักฐานสามมิติ ∆ 
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ข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย  

เฉลิมชนม์ สถิระพจน์, 2546. การส ารวจรังวัดด้วยดาวเทียมจีพีเอสเบื้องต้น (แปลและเรียบเรียง) , พิมพ์
ครั้งที่ 1, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 156 หน้า. 

พุทธิพล ด ารงชัย และ ชูเกียรติ วิเชียรเจริญ, 2554. “โครงการสร้างแบบจ าลองยีออยด์ท้องถิ่นส าหรับ
ประเทศไทย” รายงานความก้าวหน้าโครงการ ส านักงานคณะกรรมกรรมการอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ก 
 ระบบพิกัดอ้างอิง (Reference coordinate system) 

 
ระบบพิกัดอ้างอิงขึ้นอยู่กับพ้ืนผิวอ้างอิงที่ใช้ในการค านวณงานรังวัด ซึ่งเรียกว่า พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี 

นอกจากนี้รูปแบบของค่าพิกัดยังแตกต่างกันได้อีกสามรูปแบบ การเลือกใช้ระบบพิกัดอ้างอิงจึงขึ้นกับพ้ืนหลักฐาน
และรูปแบบของค่าพิกัด ดังต่อไปนี้ 

ก.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซี 
พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่ง พ้ืนหลักฐานแผนที่ เกิดขึ้นจากการค านวณหรือการ

ก าหนดต าแหน่งที่ได้จากการท างานรังวัดจ าเป็นต้องมีพ้ืนผิวอ้างอิงส าหรับการค านวณ และเพ่ือให้ต าแหน่งที่
ค านวณได้มีความถูกต้อง พ้ืนผิวอ้างอิงที่ใช้ ต้องเป็นสัณฐานของโลก  สัณฐานที่แท้จริงของโลกเรียกว่า ยีออยด์ 
(geoid) พ้ืนผิวของยีออยด์ตะปุ่มตะป ่าจึงยากที่จะน ามาใช้อ้างอิง ในทางปฏิบัติจึงใช้รูปทรงรี (ellipsoid) ที่มี
รูปทรงทางเรขาคณิตอย่างง่ายแต่มีพ้ืนผิวใกล้เคียงกับยีออยด์มาใช้แทน ในอดีตการรังวัดภาคพ้ืนดินแบบดั้งเดิม
ท างานกันอยู่เฉพาะภายในประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ เท่านั้น ไม่ได้ยึดโยงต่อเนื่องกันจนครอบคลุมทั่วทั้งพ้ืนผิวโลก 
ด้วยเหตุนี้จึงมีการใช้รูปทรงรีที่มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันอย่างมากมายในภูมิภาคและประเทศต่าง ๆทั่วทั้งโลก 
รูปทรงรีเหล่านี้เป็นพ้ืนผิวอ้างอิงของการค านวณที่เรียกว่าพ้ืนหลักฐานท้องถิ่น (local datum) และใช้งานได้ดี
เฉพาะถิ่นที่น าข้อมูลการรังวัดมาสร้างรูปทรงรีนั้น ๆ เท่านั้น  ต่อมาเมื่อเริ่มยุคอวกาศในทศวรรษ 1960 ดาวเทียม
ที่ส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกได้ถูกน ามาใช้ในการก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลก ค่าพิกัดต าแหน่งค านวณมาจากวงโคจร
ของดาวเทียมท าให้มีค่าอยู่ในระบบพิกัดเดียวกันทั่วทั้งโลก รูปทรงรีที่ใช้ในการค านวณวงโคจรของดาวเทียมจึงถูก
เรียกว่าเป็นพ้ืนหลักฐานดาวเทียมซึ่งเป็นพ้ืนหลักฐานสากล (global datum) เพราะพ้ืนผิวของรูปทรงรีชนิดนี้จะ
ซ้อนทับได้ใกล้เคียงกับพ้ืนผิวของยีออยด์ได้ทั่วทั้งพ้ืนผิวโลก 

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

WGS 84 เป็นพ้ืนหลักฐานสากลที่จัดท าขึ้นโดย Defense Mapping Agency (DMA) หรือปัจจุบันคือ 
National Imagery and Mapping Agency (NIMA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เป็นพ้ืนหลักฐานของดาวเทียม
ระบบ GPS ใช้รูปทรงรีที่มีค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 

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

 
พ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) เป็นพ้ืนหลักฐานท้องถิ่นของประเทศไทย ที่จัดท าโดย

การท างานรังวัดภาคพ้ืนดินด้วยวิธีข่ายสามเหลี่ยมและงานวงรอบ 
SPHEROID : "Everest 1830 (1937 Adjustment)" 
Semi-major axis (a)   =  6377276.345 m. 
Flattening (f)  =  1/300.8017 
EPSG : 4240 
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เมื่อมีความจ าเป็นต้องแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน จะใช้รูปจ าลองการแปลงที่ชื่อว่า Bursa-Wolf 
ประกอบด้วยพารามิเตอร์การแปลง 7 ตัว เป็นค่าเลื่อนหรือระยะทางระหว่างจุดศูนย์กลางของรูปทรงรี  ใน
แนวแกน x, y และ z รวม 3 ตัว ค่ามุมหมุนรอบแกน x, y และ z ที่ท าให้แกนพิกัดไม่ขนานกันรวมอีก 3 ตัว และ
มีค่าต่างมาตราส่วนระหว่างพ้ืนหลักฐานอีก 1 ตัว ส าหรับพารามิเตอร์การแปลงจากพ้ืนหลักฐาน WGS 84 ไปเป็น
พ้ืนหลักฐาน Indian 1975 มีเฉพาะค่าเลื่อน 3 ตัวคือ 

x = -204.5 เมตร 
y  = -837.9 เมตร      (ก.1) 
z = -294.8 เมตร 

 
ในกรณีที่ต้องการแปลงจากพ้ืนหลักฐาน Indian 1975 ไปเป็นพ้ืนหลักฐาน WGS 84 ให้เปลี่ยน

เครื่องหมายของพารามิเตอร์การแปลงเป็นเครื่องหมายตรงกันข้าม 

ก.2 ระบบพิกัดฉากและระบบพิกัดทางยีออเดซี 
การบอกต าแหน่งสัมบูรณ์ (absolute positioning) เป็นการบอกค่าพิกัดต าแหน่งในระบบพิกัดที่มีจุด

ก าเนิดอยู่ที่จุดศูนย์กลางของโลก ได้แก่ ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก (earth-fixed coordinate system) และระบบ
พิกัดทางยีออเดซีหรือระบบพิกัดรูปทรงรี 

ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก (earth fixed coordinate system) เป็นกรอบของแกนพิกัดฉาก ที่ผูกติดอยู่
กับพ้ืนผิวโลก แกนพิกัดของระบบยึดติดโลกจึงหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมเท่ากับอัตราการหมุนรอบตัวเองของโลก   
ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก (x,y,z) ที่ใช้เป็นกรอบอ้างอิงร่วมกันเป็นสากลมีนิยามดังนี้ คือ จุดก าเนิดของระบบอยู่ที่
จุดมวลสารของโลก แกน z อยู่ในแนวแกนหมุนเฉลี่ยโลก โดยผ่านจุด CIO (Conventional International 
Origin) ระนาบศูนย์สูตร xy ตั้งฉากกับแกน  z  โดยมีแกน x อยู่ในแนวเมอริเดียนกรีนิช  ส่วนแกน y ตั้งฉากกับ
แกน x และแกน z ท าให้เกิดเป็นระบบพิกัดมือขวา 

ระบบพิกัดทางยีออเดซีเลือกรูปทรงรีที่ใช้แทนสัณฐานของโลกเพ่ือเป็นพ้ืนผิวอ้างอิงในการค านวณ มุมที่
เส้นตั้งฉากกับพ้ืนผิวรูปทรงรีที่จุดใด ๆ P กระท ากับระนาบศูนย์สูตรคือค่าละติจูด  ของจุด P   มุมระหว่าง
ระนาบเมอริเดียนที่ผ่าน P กับระนาบเมอริเดียนกรีนิช คือค่าลองจิจูด  ของจุด P   ส่วนระยะตามแนวเส้นตั้ง
ฉากจากจุด P จนถึงพ้ืนผิวรูปทรงรี คือ ความสูงเหนือรูปทรงรี h   ค่าพิกัดรูปทรงรี ( ,  , h) ใช้บอกต าแหน่ง
สัมบูรณ์ของ จุด P ด้วยเช่นเดียวกัน ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก และระบบพิกัดรูปทรงรีแสดงไว้ในรูป ก.1  
 
 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพิกัดฉาก (x, y, z) และค่าพิกัดทางยีออเดซี (, , h)  คือ 
 
  x =  (N+h) cos  cos   

  y =  (N+h) cos  sin       (ก.2) 
  z =  (N (1-e2) +h) sin     
 
ในสมการข้างบนนี้ N  คือรัศมีความโค้งของรูปทรงรีในแนวดิ่งหลัก ซึ่งค านวณได้จาก 
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โดยม ีa เป็นค่าครึ่งแกนยาว และ e เป็นค่าเยื้องศูนย์ ของรูปทรงรีอ้างอิง จากความสัมพันธ์ข้างต้นนี้ ถ้ารู้ค่าพิกัด
ในรูปใดรูปหนึ่งก็จะหาค่าพิกัดของจุดเดียวกันในอีกรูปหนึ่งได้ ดูรายละเอียดใน ชูเกียรติ วิเชียรเจริญ (พศ. 2537) 

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

ก.3 ระบบพิกัด UTM 
UTM เป็นตัวย่อของ Universal Transverse Mercator เป็นวิธีการฉายแผนที่แบบหนึ่งที่ใช้รูป

ทรงกระบอกวางในแนวขวางเป็นพ้ืนผิวรองรับการฉาย ถ้าใช้สัณฐานของโลกเป็นรูปทรงกลมและเลือกใช้รูป
ทรงกระบอกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของโลก ในการฉายแบบเมอร์เคเตอร์แนวขวาง (Transverse Mercator) นี้รูป
ทรงกระบอกจะสัมผัสกับลูกโลกตามแนวของเส้นเมอริเดียน เรียกแนวที่สัมผัสนี้ว่า แนวเมอริเดียนกลาง มาตรา
ส่วนของแผนที่ตามแนวเมอริเดียนกลางจะถูกต้อง บริเวณที่อยู่ห่างจากแนวเมอริเดียนกลางจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย 
ๆ จึงเห็นได้ว่าการฉายแบบนี้เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นแถบลองจิจูดแคบๆ ดังเช่นประเทศไทย 

เพ่ือให้การฉายแบบเมอร์เคเตอร์แนวขวางมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นสากลหรือใช้ไดักับทุก ๆ ส่วนของ
โลก โดยมีการบิดเบี้ยวเกิดข้ึนในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ จึงได้ก าหนดให้การฉาย UTM ใช้กับพ้ืนที่ที่ขนาดกว้างของแถบ
ลองจิจูดเท่ากับ 6o เท่านั้น  จากนั้น จึงท าการหมุนทรงกระบอกไป 6o เพ่ือสร้างแถบของแผนที่อันใหม่ แต่ละแถบ
มีหมายเลขก ากับ เริ่มจากแถบที่ 1 ที่อยู่ระหว่างแนวเมอริเดียน 180 o กับแนวเมอริเดียน 174o ตะวันตก โดยมี
แนวเมอริเดียน 177o ตะวันตกเป็นแนวเมอริเดียนกลาง แล้วนับเรียงทีละ 6o มาทางตะวันออก จนถึงแถบที่ 60  
ซึ่งอยู่ระหว่าง แนวเมอริเดียน 174o ตะวันออกและแนวเมอริเดียน 180o  ประเทศไทยนั้นมีความกว้างในแนว
ตะวันออกตะวันตกราว 7.5o จึงมีพ้ืนที่คาบเก่ียวอยู่ในแถบที่ 47 และ 48  ซึ่งมีแนวเมอริเดียนกลางอยู่ที่ 99o และ 
105o ตะวันออก 

ขนาดของทรงกระบอกท่ีใช้ในการฉายแบบ UTM เล็กกว่าขนาดของลูกโลกอยู่เล็กน้อยพ้ืนผิวทรงกระบอก
จึงตัดกับลูกโลกเป็น 2 แนว  แนวทั้งสองนี้จะมีมาตราส่วนแผนที่ที่ถูกต้อง  แนวเมอริเดียนกลางจะอยู่ตรงกึ่งกลาง
ระหว่างแนวเมอริเดียนทั้งสอง และมีมาตราส่วนของแผนที่ที่เล็กกว่าแนวมาตราส่วนที่ถูกต้องอยู่เท่ากับ 1:2,500 

x 

y 

z 

P กรีนิช 



h 
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นั่นคือ ระยะทางที่วัดได้บนแผนที่จะสั้นกว่าระยะบนลูกโลก  เมื่อห่างออกจากแนวเมอริเดียนกลางไปทั้งสองข้าง 
มาตราส่วนแผนที่จะใหญ่ขึ้น จนกระทั่งเลยแนวตัดที่มีมาตราส่วนถูกต้องออกไป ระยะทางที่วัดได้บนแผนที่จะยาว
กว่าระยะบนลูกโลก  อัตราส่วนของระยะทางบนแผนที่กับระยะทางที่ถูกต้องเรี ยกว่า  ตัวคูณมาตราส่วน (scale 
factor)  รูป ก.2 แสดงค่าตัวคูณมาตราส่วนในเทอมของระยะทางจากแนวเมอริเดียนกลาง ระยะทางจากแนวเม
อริเดียนแสดงไว้ด้วยระยะตะวันออก (easting) ซึ่งจะได้อธิบายต่อไป 

 
 
 

รูป ก.2  ตัวคูณมาตราส่วนของแผนที่ UTM 
 

พิกัดต าแหน่งของหมุดหลักฐานที่อยู่ในระบบพิกัดรูปทรงรี   เมื่อต้องการน ามาใช้อ้างอิงบนแผนที่ และใช้
ประโยชน์ในการรังวัดบนพ้ืนระนาบ  จะทอนค่าพิกัดรูปทรงรีเป็นพิกัดฉาก UTM  ค่าพิกัดฉากของระบบ UTM มี
จุดก าเนิดอยู่ที่จุดตัดของแนวเมอริเดียนกลางและเส้นศูนย์สูตร จุดก าเนิดนี้มีค่าพิกัดสมมุติเป็น (0 ม. N, 500,000
ม.E) ส าหรับซีกโลกเหนือ และเป็น (10,000,000 ม. N, 500,000 ม. E) ส าหรับซีกโลกใต้ การที่จุดก าเนิดมีค่าพิกัด
สมมุติดังกล่าวจะท าให้ทุก ๆ จุดบนแผนที่ UTM ที่สร้างขึ้นมาไม่มีค่าเป็นลบ ส าหรับการใช้แผนที่ที่มีระบบการ
ฉายแผนที่ จะต้องมีการแปลงค่าปริมาณที่วัดได้จากแผนที่เป็นปริมาณจริงบนพ้ืนผิวโลก เราจึงจ าเป็นต้องรู้
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 

ก.  ระยะทางที่วัดได้เป็นระยะที่วัดไปตามพ้ืนผิวภูมิประเทศที่มีความลาดเอียง จะต้องทอนให้เป็นระยะ
ราบที่ความสูงเฉลี่ยของเส้นรังวัด แล้วทอนต่อไปเป็นระยะทางบนผิวรูปทรงรี แล้วใช้ตัวคูณมาตราส่วนทอนต่อไป
เป็นระยะทางบนแผนที่ 

ข.  อะซิมุทที่รังวัดได้จากงานรังวัดเป็นอะซิมุททางยีออเดซีซึ่งเป็นทิศทางอ้างอิงกับรูปทรงรี ส าหรับอะซิ
มุทจากแผนที่เป็นค่าที่วัดจากแนวเมอริเดียนที่ขนานกับแนวเมอริเดียนกลางของโซนนั้น ๆ หรือเรียกว่า อะซิมุทกริ
ดซึ่งต่างจากอะซิมุททางยีออเดซีด้วยขนาดมุมของการลู่เข้าของแนวเมอริเดียนที่จุดนั้น 
 

อะซิมุทกริด    =  อะซิมุททางยีออเดซี   - C                         (ก.4) 
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ค่ามุมของการลู่เข้า C มีเครื่องหมายเป็นบวก  ส าหรับจุดที่อยู่ทางตะวันออกของแนวเมอริเดียนกลาง  
และมีเครื่องหมายเป็นลบเมื่ออยู่ทางตะวันตก 

 
ก.4 ความสูง  

ความสูงหรือค่าระดับที่ใช้อยู่โดยทั่วไปในงานรังวัดคือ  ความสูงเหนือระดับทะเลปานกลาง (Mean Sea 
Level, MSL)  ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของความสูงเหนือยีออยด์ H หรือความสูงออร์โทเมตริก (orthometric 
height)    โดยเหตุที่ค่าพิกัดต าแหน่งทางราบใช้รูปทรงรีเป็นพ้ืนผิวอ้างอิงในการค านวณ   ดังนั้น ถ้าจะบอกพิกัด
ต าแหน่งสามมิติของจุดจุดหนึ่ง  ค่าพิกัดต าแหน่งทางราบและความสูงของจุดนั้นก็จะต้องอ้างอิงอยู่กับพ้ืนผิวอัน
เดียวกัน   ในกรณีของการใช้ค่าละติจูดและลองจิจูดทางยีออเดซี (, )    ซึ่งอ้างอิงอยู่กับรูปทรงรี    ความสูง
ที่ใช้ต้องเป็นความสูงเหนือรูปทรงรี (ellipsoidal height) h     โดยนิยามที่ถูกต้องความสูงเหนือรูปทรงรีเป็น
ระยะที่วัดตามแนวเส้นตั้งฉากกับรูปทรงรี  ส่วนความสูงเหนือยีออยด์เป็นระยะที่วัดตามแนวสายดิ่งหรือเส้นตั้งฉาก
กับพ้ืนผิวของยีออยด์  ดูรูป ก.3   แม้ว่าแนวที่วัดความสูงจะเป็นคนละแนวกันที่แตกต่างกันด้วยค่าเบี่ยงเบนของ
สายดิ่ง  แต่ค่าต่างของแนวทั้งสองนี้มีขนาดเล็กมาก (น้อยกว่า 12 ลิปดา)      ซึ่งไม่มีผลต่อค่าความสูงไม่ว่าจะใช้
แนวไหนเป็นหลัก  ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า 
 
        h = H + N        (ก.5) 
 

ค่า N  ในสมการข้างบนเรียกว่า  ความสูงยีออยด์ (geoidal height)       ขอให้สังเกตความแตกต่างของ
ค าว่า      "ความสูงยีออยด์"   N   และ "ความสูงเหนือยีออยด์" H    ความจริงแล้วความสูงเหนือยีออยด์ H  
มีชื่อท่ีเรียกได้อีกอย่างหนึ่งคือ  ความสูงออร์โทเมตริก (orthometric height)   ส่วนความสูงยีออยด์ N นั้น  ใน
ภาษาอังกฤษก็มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนได้แก่  geoid undulation และ geoid anomaly เป็นต้น  ความสูงยีออยด์นี้มี
ค่าเป็นได้ทั้งบวกและลบ    ถ้ามีค่าเป็นบวกหมายความว่า พ้ืนผิวยีออยด์อยู่สูงกว่าพ้ืนผิวรูปทรงรี   ถ้ามีค่าเป็นลบ
หมายความว่าพ้ืนผิวยีออยด์อยู่ต่ ากว่า 
 

 
รูปที ่ก.3  ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงเหนือยีออยด์และความสูงเหนือรูปทรงรี 

 
 รูปที่ ก.4  แสดงค่าความสูงยีออยด์ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทย  ค่าความสูงยีออยด์นี้ค านวณมาจาก
อนุกรมฮาร์มอนิกของสนามความถ่วงโลกโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ของรูปจ าลองยีออยด์ EGM2008 จนถึงดีกรี 2160  
รูปทรงรีที่ใช้อ้างอิงในการค านวณเป็นรูปทรงรีของพ้ืนหลักฐานพิภพที่มีค่าพารามิเตอร์ : 
  a  =  6,378,137  เมตร และค่า e

2  =  0.006 694 380 02290 
 

รูปทรงรี 

พืน้ผิวภมูิประเทศ 

ยีออยด์ 

H 
h 

N 
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รูปที่ ก.4 ความสูงของยีออยด์ค านวณจาก EGM2008 โดยใช้ spherical harmonic coefficients ถึง degree 

และ order 2160 โดยมีช่วงของเส้นชั้นความสูง 0.5 ม. (จาก พุทธิพล ด ารงชัย และ ชูเกียรติ วิเชียร
เจริญ, 2554)   



มาตรฐาน  
 

ข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) 
 

ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอ 
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1. บทน า (Introduction) 
 
มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ฉบับนี้ 

เป็นหนึ่งในชุดมาตรฐานข้อก าหนดชุดข้อมูล FGDS ของประเทศไทย ซึ่งได้ถูกจัดท าขึ้นภายใต้โครงการจัดท า
ข้อก าหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน 
(Fundamental Geographic Data Set: FGDS) ตามมาตราส่วนหลักของประเทศ ของส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยมีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น
ที่ปรึกษาด าเนินงาน 

โครงสร้างเนื้อหาของมาตรฐานฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อก าหนดสมบัติเฉพาะ (characteristics) ด้านต่าง ๆ 
ของชั้นข้อมูล FGDS ตามกรอบหลักการของเอกสารข้อก าหนดข้อมูลที่ก าหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศ  
ISO19131 Geographic information – Data product specifications 
 
 
2. ภาพรวม (Overview) ของมาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 

2.1 ข้อสนเทศเกี่ยวกับข้อก าหนดชั้นข้อมูล FGDS นี้ 
ชื่อขอ้ก าหนด : ข้อก าหนดของมาตรฐานข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
วันที่จัดท าและเผยแพร่ข้อก าหนดนี้ : วันที่รายงานฉบับสมบูรณ์และร่างมาตรฐานได้รับการตรวจรับจาก 

สทอภ. / วันที่มีการน าไปประกาศใช้เป็นมาตรฐานฯ : 
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อก าหนดฉบับนี้ : คณะที่ปรึกษาฯ คณะท างานกลุ่มย่อยประสานงานการจัดท า

มาตรฐานฯ กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ สทอภ. 
หัวข้อของช้ันข้อมูลภูมิศาสตร์ในมาตรฐานนี้ : Elevation 

2.2 ค านิยามศัพท์  
ได้มีการก าหนดนิยามศัพท์ที่ส าคัญ ส าหรับมาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ไว้ดัง

ตารางที ่1 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ค านิยามศัพท์ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 

ค าศัพท ์ นิยามศัพท ์
ค่าระดับ (elevation) ระยะทางที่วัดตามแนวสายดิ่งจากระดับทะเลปานกลาง (mean sea level) 

จนถึงจุดที่สนใจ 
ความสูงเหนือทรงรี 
(ellipsoidal height) 

ระยะทางท่ีวัดตามแนวเส้นตั้งฉากจากพ้ืนผิวรูปทรงรีจนถึงจุดที่สนใจ 

ความสูงออร์โทเมตริก 
(orthometric height) 

ระยะทางท่ีวัดตามแนวสายดิ่งจากพ้ืนผิวยีออยด์จนถึงจุดที่สนใจ 

2.3 อักษรย่อ 
ค าย่อที่ส าคัญ ส าหรับมาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข อธิบายความหมายไว้ใน

ตารางที ่2 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2 ความหมายของอักษรย่อในมาตรฐานชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
อักษรย่อ ความหมาย 
DEM digital elevation model 
DTED digital terrain elevation data 
INS 
IFSAR 

inertial navigation system 
interferometric synthetic aperture radar 

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

2.4 บทคัดย่อของเอกสารข้อก าหนดฯ 
ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานในเอกสารชุดนี้ เรียกว่า ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข แม้ว่า

โดยทั่วไปแล้วลักษณะการบันทึกข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขอาจอยู่ในรูปแบบของข้อมูลแบบจุด (point) 
ข้อมูลแบบ กริด (grid) เส้นชั้นความสูง (contour) Triangulated Irregular Network (TIN)  หรือโปรไฟล์ 
(profile) แต่ในมาตรฐานข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขฉบับนี้ จะครอบคลุมชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลขเฉพาะข้อมูลแบบกริดเท่านั้น เนื่องจากเป็นข้อมูลแบบเดียวที่มีอยู่ในชุดข้อมูล FGDS ส าหรับประเทศไทย
ปัจจุบันและคาดว่าจะเป็นข้อมูลแบบเดียวที่มีอยู่ในชุดข้อมูล FGDS ส าหรับประเทศไทยต่อไปอีกระยะหนึ่ง 
เอกสารมาตรฐานฉบับนี้แบ่งความละเอียดของข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขออกเป็น 5 ระดับสอดคล้องกับ
มาตราส่วนแผนที่หลักคือ  

- ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ค่าพิกัดทางราบอ้างอิงระบบพิกัด UTM บนพ้ืน
หลักฐาน WGS84 มีหน่วยเป็นเมตร ค่าความสูงอ้างอิง MSL มีหน่วยเป็นเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ขนาด 
2×2 ตารางกิโลเมตร ระยะห่างระหว่างจุด 5 เมตร 

- ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมาตราส่วน 1:10,000 ค่าพิกัดทางราบอ้างอิงระบบพิกัด UTM บน
พ้ืนหลักฐาน WGS84 มีหน่วยเป็นเมตร ค่าความสูงอ้างอิง MSL มีหน่วยเป็นเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่
ขนาด 5×5 ตารางกิโลเมตร ระยะห่างระหว่างจุด 10 เมตร 

- ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมาตราส่วน 1:25,000 ค่าพิกัดทางราบอ้างอิงระบบพิกัด UTM บน
พ้ืนหลักฐาน WGS84 มีหน่วยเป็นเมตร ค่าความสูงอ้างอิง MSL มีหน่วยเป็นเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่
ขนาด 10×10 ตารางกิโลเมตร ระยะห่างระหว่างจุด 20 เมตร 

- ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมาตราส่วน 1:50,000 ค่าพิกัดทางราบอ้างอิงพิกัดภูมิศาสตร์ 
(ละติจูด ลองจิจูด) บนพื้นหลักฐาน WGS84 มีหน่วยเป็นองศา ลิปดา พิลิปดา ค่าความสูงอ้างอิง MSL 
มีหน่วยเป็นเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ขนาด 1 องศา×1 องศา ระยะห่างระหว่างจุด 1 พิลิปดา 

- ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมาตราส่วน 1:250,000 ค่าพิกัดทางราบอ้างอิงพิกัดภูมิศาสตร์ 
(ละติจูด ลองจิจูด) บนพื้นหลักฐาน WGS84 มีหน่วยเป็นองศา ลิปดา พิลิปดา ค่าความสูงอ้างอิง MSL 
มีหน่วยเป็นเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ขนาด 1 องศา×1 องศา ระยะห่างระหว่างจุด 3 พิลิปดา 

 



มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ช้ันข้อมูลความสูงภมูิประเทศเชิงเลข 10-3 

Draft 4.1 – 4 ก.ค. 2556 โครงการศึกษาจดัท าร่างมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS 

วิธีการส ารวจน าเข้าข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมีอยู่หลายวิธี วิธีที่นิยมใช้กันทั่วไปคือการค านวณค่า
พิกัดทางราบและทางดิ่งโดยวิธีการทางโฟโตแกรมเมตรีจากภาพคู่ทรวดทรง (stereopair) นอกจากนี้ยังวิธีส ารวจ
ข้อมูลที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ให้ความสะดวกรวดเร็วและความละเอียดถูกต้องสูงคือ IFSAR  และ LIDAR รวมทั้ง
วิธีการส ารวจน าเข้าข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขจากข้อมูลข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขหรือข้อมูลแผนที่
ที่มีอยู่เดิม  

ตามปกติแล้วโอกาสที่ลักษณะภูมิประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงจนท าให้ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
ความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมีไม่มากนัก และถ้ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก็มักครอบคลุมบริเวณที่ไม่กว้างขวางนัก 
การบ ารุงรักษาข้อมูลจึงไม่จ าเป็นต้องกระท าในพ้ืนที่ทั้งหมด อาจพิจารณากระท าเฉพาะใน พ้ืนที่ที่คาดว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศจนท าให้ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขเดิมไม่ถูกต้องท าให้สามารถท าการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขได้อย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณไม่มากนัก 
 
 
3. ขอบเขตของข้อก าหนด (Specification scopes) 

 
มาตรฐานข้อก าหนดสมบัติเฉพาะของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขฉบับนี้ จะอธิบาย

สมบัติเฉพาะที่ส าคัญของชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข โดยเฉพาะรายละเอียดรายการและนิยามที่ชัดเจน
ของข้อมูลภูมิศาสตร์ และเกณฑ์คุณภาพของข้อมูล ในขณะที่ข้อก าหนดวิธีการในการส ารวจจัดท าข้อมูลนั้น จะมี
ระบุหรืออธิบายไว้ในลักษณะของแนวทางหรือข้อแนะน าส าหรับวิธีการหลัก ๆ เท่านั้น 

ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขโดยทั่วไปมักหมายถึงข้อมูลที่บันทึกอยู่ในแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ใช้
แสดงลักษณะความสูงต่ าของภูมิประเทศในพ้ืนที่แห่งหนึ่ง ลักษณะการบันทึกอาจอยู่ในรูปแบบของข้อมูลแบบจุด 
(point) ข้อมูลแบบกริด (grid) เส้นชั้นความสูง (contour) Triangulated Irregular Network (TIN)  หรือโปร
ไฟล์ (profile) รายละเอียดของรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิดแสดงอยู่ในภาคผนวกรูปแบบของข้อมูลความสูงภูมิ
ประเทศเชิงเลข 

ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขที่จัดอยู่ในชุดข้อมูล FGDS ส าหรับประเทศไทยปัจจุบันมีเพียง 2 ชุด
ข้อมูลเป็นข้อมูลแบบกริดทั้ง 2 ชุดคือ ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขส าหรับแผนที่มาตราส่วน 1:4,000 และ
ส าหรับแผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มในอนาคตอันใกล้แล้วจะเห็นว่าข้อมูลความสูงภูมิ
ประเทศเชิงเลขท่ีจัดอยู่ในชุดข้อมูล FGDS ส าหรับประเทศไทยจะมีเพียงข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบกริด
เท่านั้น มาตรฐานข้อก าหนดนี้จึงจะอธิบายข้อก าหนดส าหรับข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขเฉพาะแบบกริด ไม่
รวมถึงข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบอ่ืน 

 
 

4. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑข์้อมูล (Data product identification) 
 
ส่วนนี้เป็นข้อสนเทศพ้ืนฐานที่ระบุจ าแนกข้อมูล FGDS ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขนี้ ซึ่ง

ประกอบด้วยรายการสมบัติเฉพาะพ้ืนฐานของชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ดังตารางที่ 3 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชั้นข้อมูล FGDS ความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
ชื่อ (Title) ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
บทคัดย่อ (Abstract)  มาตรฐานข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขนี้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุม

เฉพาะข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบกริด โดยแบ่งระดับความ
ละเอียดของข้อมูลออกเป็น 5 ระดับตามมาตราส่วนหลักของแผนที่
ส าหรับชุดข้อมูล FGDS ของประเทศไทย เนื้อหาในมาตรฐานมีการ
ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล ระบบอ้างอิง 
คุณภาพข้อมูล และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ส าหรับข้อมูลแต่ละระดั บ 
รวมทั้งมีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับค าอธิบายข้อมูล การส ารวจ
น าเข้าข้อมูล และการบ ารุงรักษาข้อมูลในภาพรวมส าหรับข้อมูลทุกระดับ 

กลุ่มประเภทของข้อมูล  
(Topic Category)  

Elevation 

ค าอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ 
(Geographic Description)  

ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขที่อยู่ในความดูแลของกรมแผนที่ทหาร 
ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทยทั้งหมด 
ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขที่อยู่ในความดูแลของกรมพัฒนาที่ดิน
ครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทยเกือบทั้งประเทศ 

ชื่ออ่ืน (alternate title)  แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข 
วัตถุประสงค์ (purpose)  ชุดข้อมูล FGDS เป็นชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ส าคัญของ โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (NSDI) ข้อมูล FGDS 
จะถูกเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงในการส ารวจจัดสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ 

ชนิดของการน าเสนอเชิงปริภูมิ  
(Spatial Representation 
Type)  

ข้อมูลแบบกริด (Gridded Data) 
 

ความละเอียดเชิงปริภูมิ  
(Spatial Resolution)  

ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขส าหรับแผนที่มาตราส่วน 1: 4,000 
ขนาด resolution 5 เมตร 
ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขส าหรับแผนที่มาตราส่วน 1: 10,000 
ขนาด resolution 10 เมตร 
ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขส าหรับแผนที่มาตราส่วน 1: 25,000 
ขนาด resolution 20 เมตร 
ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขส าหรับมาตราส่วนแผนที่ 1: 50,000 
ขนาด resolution 1 พิลิปดา 
ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขส าหรับมาตราส่วนแผนที่ 1: 250,000 
ขนาด resolution 3 พิลิปดา 
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5. เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล (Data content and structure)  

5.1 ความหมายในภาพรวม 
ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบกริดเป็นข้อมูลที่ใช้แสดงลักษณะความสูงต่ าของภูมิประเทศในพ้ืนที่

แห่งหนึ่งโดยการบันทึกค่าระดับของกลุ่มของจุดที่มีระยะห่างระหว่างจุดคงท่ี ครอบคลุมพ้ืนที่นั้นๆ ลงในแฟ้มข้อมูล
คอมพิวเตอร์ การบันทึกข้อมูลอาจกระท าได้ใน 2 แบบ แบบแรกเป็นการบันทึกข้อมูลโดยมีค่าพิกัดทางราบของ
ขอบเขตข้อมูลอ้างอิงระบบพิกัดเดียวกับค่าระยะห่างระหว่างจุด ดังรูปที่ 1 จุดที่ 1 ถึงจุดที่ 4 (Pt1, Pt2, Pt3, Pt4 
ในรูปที่ 1) เป็นจุดขอบของข้อมูลและเป็นจุดที่มีค่าระดับ ในกรณีที่ค่าพิกัดทางราบอ้างอิงพิกัดแผนที่ UTM อาจ
เกิดความยุ่งยากในการใช้งานข้อมูลบริเวณรอยต่อของโซน UTM ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยใช้พิกัดทาง
ราบที่อ้างอิงพิกัดรูปทรงรีแต่ก็จะส่งผลให้ระยะห่างระหว่างจุดทางราบ (เป็นเมตร) ไม่คงที่แม้ว่าระยะห่างระหว่าง
จุดเชิงมุมจะคงที ่

 
รูปที่ 1 ผังข้อมูลแบบอ้างอิงระบบพิกัดเดียวกัน 

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

ที่ต่างจากค่าระยะห่างระหว่างจุด ดังรูปที่ 2 จุดที่ 1 ถึงจุดที่ 4 (Pt1, Pt2, Pt3, Pt4 ในรูปที่ 2) เป็นจุดขอบของ
ข้อมูลแต่ไม่ใช่จุดที่ทราบค่าระดับ การบันทึกข้อมูลแบบนี้นิยมใช้ในกรณีท่ีก าหนดให้ค่าพิกัดของจุดขอบอ้างอิงพิกัด
รูปทรงรีแต่ให้ระยะห่างระหว่างจุดอ้างอิงพิกัดแผนที่ UTM ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องรอยต่อโซน UTM และ
ระยะห่างระหว่างจุดทางราบไม่คงที่ไปได้ แต่ก็ท าให้เกิดความยุ่งยากในการค านวณต าแหน่งทางราบของจุดใน
ข้อมูล 

โดยทั่วไปแล้ว การบันทึกข้อมูลในแบบแรกถูกน าไปใช้งานอย่างแพร่หลายมากกว่า อย่างไรก็ตามข้อมูล
ความสูงภูมิประเทศเชิงเลขที่จัดอยู่ในชุดข้อมูล FGDS ส าหรับประเทศไทยอาจถูกบันทึกอยู่ในแบบใดก็ได้จากทั้ง
สองแบบ 
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รูปที่ 2 ผังข้อมูลแบบอ้างอิงระบบพิกัดต่างกัน 

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

ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขในชุดข้อมูล FGDS ส าหรับประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้ตาม
มาตราส่วนของแผนที่ออกเป็น 5 มาตราส่วนคือ 

1) ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขส าหรับแผนที่มาตราส่วน 1:4,000 ปัจจุบันชุดข้อมูลนี้อยู่ในความ
ดูแลของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท าขึ้นภายใต้โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดเก็บข้อมูลสอดคล้องกับระวางแผนที่
ภาพถ่ายออร์โทสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่าพิกัดทางราบอ้างอิงระบบพิกัด 
UTM บนพ้ืนหลักฐาน WGS84 มีหน่วยเป็นเมตร ค่าความสูงอ้างอิง MSL มีหน่วยเป็นเมตร ขนาดระวาง 2 X 2 
ตารางกิโลเมตร ระยะห่างระหว่างจุด 5 เมตร มีขอบเขตครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทยเกือบทั้งประเทศ ยกเว้น
บริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส รวมทั้งบางส่วนของจังหวัดสงขลา บริเวณพ้ืนที่แนว
ชายแดนไทย-ลาว และบางพ้ืนที่ที่ไม่สามารถผลิตแผนที่ให้ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดทางเทคนิคของโครงการฯ 
ได ้

2) ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขส าหรับแผนที่มาตราส่วน 1:10,000 ปัจจุบันชุดข้อมูลนี้ในประเทศ
ไทยยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ ค่าพิกัดทางราบของข้อมูลควรอ้างอิงระบบพิกัด UTM บนพ้ืนหลักฐาน WGS84 
และมีหน่วยเป็นเมตร ส่วนค่าความสูงควรอ้างอิง MSL และมีหน่วยเป็นเมตร ควรมีขนาดระวาง 5 X 5 ตาราง
กิโลเมตรระยะห่างระหว่างจุด 10 เมตร 

3) ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขส าหรับแผนที่มาตราส่วน 1:25,000 ปัจจุบันชุดข้อมูลนี้ในประเทศ
ไทยยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ ค่าพิกัดทางราบควรอ้างอิงระบบพิกัด UTM บนพ้ืนหลักฐาน WGS84 และมี
หน่วยเป็นเมตร ส่วนค่าความสูงควรอ้างอิง MSL และมีหน่วยเป็นเมตร ควรมีขนาดระวาง 10 X 10 ตาราง
กิโลเมตร มีระยะห่างระหว่างจุด 20 เมตร 

4) ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขส าหรับแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ปัจจุบันชุดข้อมูลนี้อยู่ใน
ความดูแลของกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดท าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการผลิตแผนที่เชิงเส้น เชิงรหัส หรือเชิงตัวเลข เพ่ือจัดท าแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ชุด L7018 
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โดยความร่วมมือของหน่วยงานท าแผนที่ของสหรัฐอเมริกา ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขชุดนี้ผลิตตาม
มาตรฐาน DTED level 2 ที่ปรากฏในเอกสารข้อก าหนดชื่อว่า Performance Specification Digital Terrain 
Elevation Data (DTED) (MIL-PRF-89020B) ข้อก าหนดดังกล่าวจัดท าขึ้นโดยหน่วยงานท าแผนที่ของ
สหรัฐอเมริกา (ขณะนั้นคือ Defense Mapping Agency หรือ National Geospatial-Intelligence Agency ใน
ปัจจุบัน)  ค่าพิกัดทางราบอ้างอิงพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด ลองจิจูด) บนพ้ืนหลักฐาน WGS84 มีหน่วยเป็นองศา 
ลิปดา พิลิปดา ค่าความสูงอ้างอิง MSL มีหน่วยเป็นเมตร ขนาดระวาง 1องศา×1องศา ระยะห่างระหว่างจุด 1 
พิลิปดา มีขอบเขตครอบคลุมพ้ืนที่ประเทศไทยทั้งประเทศสอดคล้องกับแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ชุด L7018 
พ้ืนที่ในเซล (โดยเฉพาะในเซลบริเวณชายแดนและมหาสมุทร) ที่ไม่มีข้อมูลแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ชุด L7018 
ก็จะไม่มีข้อมูลความสูงภูมิประเทศ (void) 

5) ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขส าหรับแผนที่มาตราส่วน 1:250,000 ปัจจุบันชุดข้อมูลนี้ใน
ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ ค่าพิกัดทางราบอ้างอิงพิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด ลองจิจูด) บนพ้ืน
หลักฐาน WGS84 มีหน่วยเป็นองศา ลิปดา พิลิปดา ค่าความสูงอ้างอิง MSL มีหน่วยเป็นเมตร ขนาดระวาง 1
องศา×1องศา ระยะห่างระหว่างจุด 3 พิลิปดา ในปัจจุบันมีการให้บริการข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมาตรา
ส่วนนี้ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายผ่านอินเทอร์เน็ต ในอนาคตคาดว่าจะมีการปรับปรุงคุณภาพ
ขึ้นไปเรื่อยๆ และจะยังคงให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายต่อไป จึงอาจพิจารณาน ามาใช้เป็นข้อมูล FGDS ความสูงภูมิ
ประเทศเชิงเลขส าหรับแผนที่มาตราส่วน 1:250,000 ส าหรับประเทศไทยได ้

5.2 เนื้อหาข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
เนื้อหาข้อมูล (data content) ในชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข เป็นข้อมูลแบบราสเตอร์กริดซึ่งมี

ค่าข้อมูลคือค่าระดับ (elevation) ซึ่งอาจถือว่าเป็นข้อมูลลักษณะประจ า (attribute) หลักของชุดข้อมูลนี้ ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 4 ต่อไปนี้ และสามารถน าเสนอในลักษณะ UML ได้ดังรูปที่ 3 
 
ตารางท่ี 4 รายการเนื้อหาข้อมูลในชุดข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 

ชื่อ ชนิด ค าอธิบาย 
ความ 
ส าคัญ 

หมายเหตุ 

gridID Integer หมายเลขประจ าจุดกริดหรือกริด
เซลล์ เป็นหมายเลขเฉพาะที่ไม่ซ้ ากัน
ในแต่ละไฟล์ข้อมูล 

Mandatory  

elevation Float ค่าระดับ Mandatory ค่า -32768 ใช้ส าหรับ
จุดที่ไม่ทราบค่าระดับ 

 
ส าหรับข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขซึ่งเป็นข้อมูลแบบกริดหรือแบบราสเตอร์นั้น นอกจากเนื้อหา

ข้อมูลหลักข้างต้นแล้ว ยังจ าเป็นต้องมีเนื้อหาข้อมูลประกอบซึ่งจ าเป็นส าหรับใช้อ้างอิงในการใช้งานและแสดง
เนื้อหาข้อมูลหลักดังกล่าว โดยเป็นข้อมูลที่อธิบายระบบอ้างอิงเชิงพ้ืนที่ (spatial reference system) ของ
ไฟล์ข้อมูลกริด ในที่นี้จึงจะเรียกว่าข้อมูลอ้างอิงเชิงพ้ืนที่ (spatial reference data) ข้อมูลนี้จะมีเพียง 1 
ระเบียนข้อมูล (data record) ส าหรับแต่ละไฟล์ข้อมูลกริด เนื้อหาของข้อมูล spatial reference data นี้นั้นมี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 5 รายการข้อมูลอ้างอิงเชิงพื้นที่ (spatial reference data) ในชุดข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 

ชื่อ ชนิด ค าอธิบาย 
ความ 
ส าคัญ 

Domain /  
หมายเหตุ 

coordinateSystem Integer รหัสบอกระบบพิกัดอ้างอิงของ
ข้อมูลกริด 

Mandatory 1 = ระบบพิกดัทางยีออเดซ ี
2 = ระบบพิกดั UTM 47 
3 = ระบบพิกดั UTM 48 

horizontalDatum Integer รหัสพื้นหลักฐานอ้างอิงทางราบ Mandatory 1 = WGS84 
2 = Indian1975 

verticalDatum Text พื้นหลักฐานอ้างอิงทางดิ่ง Mandatory  
horizontalUnit Text หน่วยค่าพิกัดทางราบ Mandatory  
verticalUnit Text หน่วยค่าพิกัดทางดิ่ง (ค่าระดับ) Mandatory  
xOrigin Float ค่าพิกัดทาง X ของจุดมุมล่าง

ซ้าย 
Mandatory ค่า Easting ในกรณีค่าพิกัด 

UTM หรือค่า Longitude ใน
กรณีระบบพิกัดทางยีออเดซ ี

yOrigin Float ค่าพิกัดทาง Y ของจุดมุมล่าง
ซ้าย 

Mandatory Northing หรือ Latitude  

gridSpacingX Float ระยะห่างทาง X ระหว่างจุดก
ริด 

Mandatory หน่วยองศาทศนิยม หรือเมตร 

gridSpacingY Float ระยะห่างทาง Y ระหว่างจุดก
ริด 

Mandatory 

numberOfGridPointsX Integer จ านวนจุดกริดในแนวแกน X Mandatory  
numberOfGridPointsY Integer จ านวนจุดกริดในแนวแกน Y Mandatory  

 
 

DEM

+gridID: Integer

+elevation: Float

Spatial Reference Data

+coordinateSystem: Integer = 1, 2, 3

+horizontalDatum: Integer = 1, 2

+verticalDatum: Text

+horizontalUnit: Text

+verticalUnit: Text

+xOrigin: Float

+yOrigin: Float

+gridSpacingX: Float

+gridSpacingY: Float

+numberOfGridPointsX: Integer

+numberOfGridPointsY: Integer

 
 รูปที่ 3 เนื้อหาข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขโดยใช้ UML ในแบบ Class diagram  
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5.3 Feature Catalogue ของรายการข้อมูลในชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
รายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลภูมิสารสนเทศในชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข สามารถถูกอธิบายใน

ลักษณะของ Feature Catalogue ตามมาตรฐาน ISO19110 ได้ดังนี ้
 
Name: ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
Scope: แผนที่ฐาน 
Field of application: FGDS  
Version Number: 2.0 (โครงการจัดท าข้อก าหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา 

คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน) 
Version Date: 30-พ.ค.-56 
Definition source: None 
Definition Type:   
Producer: คณะที่ปรึกษาโครงการจัดท ามาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน 

(FGDS)  
Functional Language: XML 
Feature Type 
Name: DEM 
Definition: ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
Code: 08001 
Aliases:  
Feature Operation Names:  
Feature Attribute Names: gridID, Elevation 
Feature Association Names: None 
Subtype Of: None 
Feature Attribute 
Name: gridID 
Definition: หมายเลขประจ ากริดเซลล์ เป็นหมายเลขเฉพาะที่ไม่ซ้ ากัน 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: Elevation 
Definition: ค่าระดับ 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement เมตร 



10-10 มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ช้ันข้อมูลความสูงภมูิประเทศเชิงเลข 

Draft 4.1 – 4 ก.ค. 2556 โครงการศึกษาจดัท าร่างมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS 

Unit: 
Value Domain Type: 0 (" not enumerated”) 
Value Domain: ค่า -32768 ใช้ส าหรับจุดที่ไม่ทราบค่าระดับ 
 
ข้อมูลประกอบ Non-image Data 
Feature Attribute 
Name: coordinateSystem 
Definition: รหัสระบบพิกัดอ้างอิง 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain:  1 =geodetic coordinate; 2 = UTM zone 47; 3 = UTM zone 48 
Feature Attribute 
Name: horizontalDatum 
Definition: พ้ืนหลักฐานทางราบ 
Code:   
Value Data Type:  Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain:  1 = WGS84; 2 = Indian 1975 
Feature Attribute 
Name: verticalDatum 
Definition: พ้ืนหลักฐานทางดิ่ง 
Code:   
Value Data Type:  Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: horizontalUnit 
Definition: หน่วยของค่าพิกัดทางราบ 
Code:   
Value Data Type:  Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: verticalUnit 
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Definition: หน่วยของค่าพิกัดทางดิ่ง 
Code:   
Value Data Type:  Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: xOrigin 
Definition: ค่าพิกัดทาง X ของจุดมุมล่างซ้าย 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: yOrigin 
Definition: ค่าพิกัดทาง Y ของจุดมุมล่างซ้าย 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: gridSpacingX 
Definition: ระยะห่างระหว่างจุดทาง X 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: gridSpacingY 
Definition: ระยะห่างระหว่างจุดทาง Y 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
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Feature Attribute 
Name: numberOfGridPointsX 
Definition: จ านวนจุดทาง X 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute 
Name: numberOfGridPointsY 
Definition: จ านวนจุดทาง Y 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
 
 
6. ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference system)  

 
ระบบอ้างอิงเชิงพ้ืนที ่(spatial reference system) ของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทยนั้น 

ให้ใช้เป็น ระบบพิกัดอ้างอิง (coordinate reference system) โดยระบบพิกัดอ้างอิงแต่ละระบบจะประกอบด้วย
องค์ประกอบ 2 ส่วนคือ  

- พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) ซึ่งเป็นพ้ืนผิวอ้างอิงที่ใช้ในการค านวณงานรังวัด  
- รูปแบบระบบพิกัด ซึ่งเป็นรายละเอียดของระบบการฉายแผนที่ (map projection) ที่ใช้ ระบบแกน

อ้างอิงค่าพิกัด และรายละเอียดนิยามค่าพิกัด   
การเลือกใช้ระบบพิกัดอ้างอิงจึงขึ้นกับพ้ืนหลักฐานฯ และรูปแบบของค่าพิกัด และระบบพิกัดอ้างอิง

ส าหรับชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทยทุกชั้นข้อมูล รวมถึงชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลขนี้ สามารถเลือกก าหนดขึ้นจากพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี และรูปแบบระบบพิกัด ดังต่อไปนี้ 

6.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic Datum) 
พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) หรือพ้ืนหลักฐานแผนที่ ที่ใช้อ้างอิงส าหรับชุดข้อมูลภูมิ

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

1) WGS 84 เป็นพ้ืนหลักฐานสากลที่จัดท าขึ้นโดย Defense Mapping Agency (DMA) หรือปัจจุบันคือ  
National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เป็นพ้ืนหลักฐานของ
ดาวเทียมระบบ GPS  เป็นพื้นหลักฐานรูปทรงรีซ่ึงมีค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 

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

2) พ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) เป็นพ้ืนหลักฐานท้องถิ่นของประเทศไทย ที่จัดท าโดย
การท างานรังวัดภาคพ้ืนดินด้วยวิธีข่ายสามเหลี่ยมและงานวงรอบ  เป็นพ้ืนหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมี
ค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 

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

 
และการแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ให้ใช้สมการ

ต่อไปนี้  
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โดยที่ค่าพิกัดฉาก (x, y, z) เป็นค่าพิกัดในรูปแบบระบบพิกัดฉากยึดติดโลก อธิบายไว้ในหัวข้อต่อไป 
 
อนึ่ง สมการแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ข้างต้น 

ก าหนดให้ส าหรับใช้ในการแปลงค่าพิกัดที่ยังมิได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานด้วยวิธีการหรือสมการอ่ืนมาแล้ว
เท่านั้น หากค่าพิกัดได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานมาด้วยวิธีการหรือสมการแบบอ่ืนมา ก็จะต้องท าการแปลง
กลับไปท่ีพ้ืนหลักฐานตั้งต้นด้วยวิธีการหรือสมการแบบเดิมก่อน 

6.2 รูปแบบระบบพิกัด 
รูปแบบระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิงในการบอกต าแหน่งพิกัดของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทย 

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

1) ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก เป็นกรอบของแกนพิกัดฉาก ที่ผูกติดอยู่กับพ้ืนผิวโลก แกนพิกัดของระบบ
ยึดติดโลกจึงหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมเท่ากับอัตราการหมุนรอบตัวเองของโลก  ระบบพิกัดฉากยึดติด
โลกบอกค่าพิกัดเป็น (x, y, z) มีนิยามดังนี้ คือ จุดก าเนิดของระบบอยู่ที่จุดมวลสารของโลก แกน 

z อยู่ในแนวแกนหมุนเฉลี่ยโลก โดยผ่านจุด CIO (Conventional International Origin) ระนาบ
ศูนย์สูตร xy ตั้งฉากกับแกน  z  โดยมีแกน x อยู่ในแนวเมอริเดียนกรีนิช  ส่วนแกน y ตั้งฉากกับ
แกน x และแกน z ท าให้เกิดเป็นระบบพิกัดมือขวา 

2) ระบบพิกัดทางยีออเดซี บอกค่าพิกัดเป็น (, , h) ระบบนี้ใช้รูปทรงรีที่เป็นตัวแทนสัณฐานของ
โลกและเป็นพื้นผิวอ้างอิงในการค านวณ ดังนั้นรูปทรงรีนี้คือส่วนหนึ่งของพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซีใน
ข้อ 6.1 ข้างบนนั่นเอง มุมที่เส้นตั้งฉากกับพื้นผิวรูปทรงรีที่จุดใด ๆ P กระท ากับระนาบศูนย์สูตรคือค่า
ละติจูด  ของจุด P   มุมระหว่างระนาบเมอริเดียนที่ผ่าน P กับระนาบเมอริเดียนกรีนิช คือค่า
ลองจิจูด  ของจุด P   ส่วนระยะตามแนวเส้นตั้งฉากจากจุด P จนถึงพ้ืนผิวรูปทรงรี คือ ความสูง
เหนือรูปทรงร ีh    
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3) ระบบพิกัดแผนที่ UTM – UTM เป็นตัวย่อของ Universal Transverse Mercator เป็นวิธีการฉาย
แผนที่ (map projection) บอกค่าพิกัดแผนที่เป็น (N, E) ค่า N คือระยะเหนือ (northing) และ ค่า 
E คือระยะตะวันออก (easting) ค่าท้ังสองคือพิกัดต าแหน่งทางราบค านวณมาจากค่า (, ) ของค่า
พิกัดทางยีออเดซ ี

6.3 ความสูง  
ระบบอ้างอิงค่าความสูงของข้อมูลภูมิสารสนเทศมี 3 ระบบ คือ ค่าระดับ (elevation) ความสูงออร์โท

เมตริก (orthometric height) และความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้กับชุดข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทย ตามความเหมาะสม แต่ต้องอธิบายระบบอ้างอิงค่าความสูงที่ใช้ไว้
ในค าอธิบายข้อมูล (metadata) ของชุดข้อมูลนั้นให้ชัดเจน 

1) ค่าระดับ (Elevation) เป็นความสูงที่ใช้อยู่โดยทั่วไปในงานรังวัด เป็นความสูงเหนือระดับทะเลปาน
กลาง (Mean Sea Level, MSL)  อาจใช้เป็นตัวแทนของความสูงเหนือยีออยด์ H หรือความสูงออร์
โทเมตริกได ้หากระดับทะเลปานกลางที่สร้างข้ึนมาเป็นตัวแทนของยีออยด์อย่างถูกต้อง  

2) ความสูงออร์โทเมตริก (orthometric height) เป็นความสูงวัดจากผิวยีออยด์ ณ จุดใด ๆ 
3) ความสูงเหนือทรงรี (Ellipsoidal height) เป็นความสูงวัดจากผิวพ้ืนทรงรีที่ใช้เป็นหลักฐานทาง 

ยีออเดซี ณ จุดใด ๆ 
 
ในการค านวณค่าพิกัดท่ีใช้รูปทรงรีเป็นพื้นผิวอ้างอิงไดค้่าพิกัดต าแหน่งทางราบเป็นละติจูดและลองจิจูดทาง

ยีออเดซี (, ) และมีความสูงของจุดนั้นเป็นความสูงเหนือรูปทรงรี h  ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงออร์โท
เมตริกและความสูงเหนือทรงรี คือ     
 

        h = H + N      
 

ค่า N  ในสมการข้างบนเรียกว่า  ความสูงยีออยด์ (geoidal height)  ค่าความสูงยีออยด์นี้ค านวณได้จาก
รูปจ าลองยีออยด์ เช่น EGM2008  

รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบพิกัดอ้างอิงข้างต้น มีอธิบายเพ่ิมเติมไว้ในเอกสารมาตรฐานข้อมูล 
FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
 

 
7. ข้อก าหนดด้านคุณภาพข้อมูล (Data quality) 

 
ข้อก าหนดคุณภาพของข้อมูลในชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขนี้  จะระบุความต้องการด้านคุณภาพ

ข้อมูลในองค์ประกอบคุณภาพด้านต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในมาตรฐาน ISO19113 Quality principles  โดยใช้
ตัวชี้วัดคุณภาพ (quality measures) ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO19138 Data quality measures รายละเอียด
ข้อก าหนดคุณภาพของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ มีดังนี ้

7.1 ข้อก าหนดความถูกต้องเชิงต าแหน่ง  
ส าหรับข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขที่จัดเก็บในรูปแบบข้อมูลกริดหรือราสเตอร์นั้น การวัดความ

ถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบไม่สามารถท าได้ เนื่องจากไม่มีรายละเอียดของรูปลักษณ์ที่จะน ามาก าหนดหาจุดที่ระบุ
จ าแนกได้ชัดเจน (well-defined points) จึงวัดได้เพียงความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางดิ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม 
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เนื่องจากในโครงสร้างข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขตามมาตรฐานนี้ ได้พิจารณาข้อมูลความสูงของภูมิประเทศ
เป็นค่าระดับ ซึ่งเป็นข้อมูลลักษณะประจ า (attribute data) ของแต่ละช่องกริด ดังนั้น การก าหนดเกณฑ์ความ
ถูกต้องของข้อมูลค่าความสูงในที่นี้ จึงถูกพิจารณาว่าเป็นองค์ประกอบคุณภาพข้อมูลประเภทความถูกต้องของ
ข้อมูลลักษณะประจ า และได้น าไปก าหนดในหัวข้อ 7.3 แทน 

7.2 ข้อก าหนดความครบถ้วนของข้อมูล 

7.2.1 ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 

ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขประกอบด้วยรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์เพียงรายการเดียวคือจุดก
ริดหรือ กริดเซลล์ที่บันทึกค่าระดับภูมิประเทศ ดังนั้นความครบถ้วนของข้อมูลรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ใน
ชั้นข้อมูลนี้จึงหมายถึงการที่ข้อมูลกริดครอบคลุมขอบเขตพ้ืนทีต่ามท่ีก าหนดในขอบเขตงานของโครงการฯ 
ครบถ้วน โดยใช้ตัวชี้วัด “ร้อยละพ้ืนที่ข้อมูลที่ขาดไป” ซึ่งแสดงเป็นเกณฑ์ข้อก าหนดดังตารางที่ 6 ต่อไปนี้ 
ทั้งนี้จะต้องมีการแสดงเหตุผลที่มาของความไม่ครบถ้วนนั้นว่าเป็นเหตุสุดวิสัยด้วย 

ตารางท่ี 6 เกณฑ์ความครบถ้วนของรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ ในชุดข้อมูล FGDS ความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
ที ่ รายการรูปลักษณ์ข้อมูล จ านวนข้อมูลที่

ขาดไป (m2) 
ร้อยละพ้ืนที่ข้อมูลที่

ขาดไป 
1 กริดเซลล์ N.A. ≤ 5 % 

7.2.2 ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ า 

ในลักษณะของข้อมูลกริดนั้น เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าในข้อมูล FGDS ชั้น
ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ก าหนดเฉพาะข้อมูลลักษณะประจ าหลักคือ gridID และ elevation 
เท่านั้น ซึ่งจะต้องมีค่าครบถ้วนส าหรับทุกจุดกริด (หรือกริดเซลล์) ดังตารางที่ 7 ต่อไปนี้ ส่วนข้อมูล
ลักษณะประจ าที่เป็นข้อมูลอ้างอิงเชิงต าแหน่งส าหรับประกอบการใช้งานไฟล์ข้อมูลความสูงภูมิประเทศ
นั้นก็ต้องมีครบถ้วนส าหรับแต่ละไฟล์ข้อมูลด้วย  

ตารางท่ี 7 เกณฑ์ความครบถ้วนของข้อมูลลักษณะประจ าในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
 รายการข้อมูลลักษณะประจ า จ านวนข้อมูลที่

ขาดไป 
ร้อยละข้อมูลที่ขาด

ไป  
1 gridID 0 0 
2 elevation 0 0 
 

7.3 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า (Attribute accuracy) 
เกณฑ์ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ าในชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขนี้ จะ

ก าหนดให้เฉพาะรายการข้อมูลลักษณะประจ าหลักคือข้อมูลค่าระดับเท่านั้น เนื่ องจากรายการข้อมูลเสริม non-
image data นั้นเป็นข้อมูลที่ต้องมีอยู่ส าหรับทุกไฟล์ข้อมูลกริดหรือราสเตอร์อยู่แล้ว 

เกณฑ์ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลค่าระดับนั้นจะมีค่าแตกต่างกันตามมาตราส่วนของข้อมูล  โดย
ก าหนดแยกเป็น 2 กลุ่มมาตราส่วน กลุ่มแรกเป็นข้อก าหนดฯส าหรับข้อมูลมาตราส่วน 1:4,000 1:10,000 และ 
1:25,000 และกลุ่มที่สองเป็นข้อก าหนดส าหรับข้อมูลมาตราส่วน 1:50,000 และ 1:250,000  
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ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลค่าระดับ ในกลุ่มแรก คือข้อมูลมาตราส่วน 1:4,000 1:10,000 และ 
1:25,000 นั้น ก าหนดความถูกต้องของข้อมูลไว้ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยแบ่งระดับความถูกต้องของข้อมูล
ตามลักษณะความลาดชันของภูมิประเทศเป็นบริเวณพ้ืนที่ราบและบริเวณที่มีความลาดชันไม่เกิน 35% กับบริเวณ
พ้ืนที่สูงชันมีความลาดชันเกิน 35% โดยค่าเกณฑ์ความถูกต้องของค่าระดับของข้อมูลในกลุ่มนี้แสดงไว้ในตารางที่ 
8 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 8 เกณฑ์ความถูกต้องข้อมูลค่าระดับ ส าหรับข้อมูลมาตราส่วน 1:4,000 – 1:25,000 

มาตราส่วน 
ข้อก าหนดความถูกต้องของค่าระดับ 

พ้ืนที่ราบและบริเวณท่ีมีความลาดชันไม่เกิน 35% บริเวณพ้ืนที่สูงชันมีความลาดชันเกิน 35 % 
1:4,000 2 เมตรหรือดีกว่า 4 เมตรหรือดีกว่า 
1:10,000 5 เมตรหรือดีกว่า 10 เมตรหรือดีกว่า 
1:25,000 10 เมตรหรือดีกว่า 15 เมตรหรือดีกว่า 

 
ส าหรับข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลค่าระดับ ในชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมาตราส่วน 

1:50,000 และ 1:250,000 นั้น ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 90% Linear Error (L.E.) อ้างอิงระดับทะเลปาน
กลาง (MSL) โดยแบ่งข้อก าหนดความถูกต้องออกเป็น 2 ประเภทคือ ข้อก าหนดความถูกต้องแบบสัมบูรณ์ และ 
ข้อก าหนดความถูกต้องแบบสัมพัทธ์ (แบบเทียบจุดต่อจุด) ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 2 กรณีคือ กรณีที่ภูมิประเทศมี
ความลาดชันต่ าถึงปานกลาง (ความชันของภูมิประเทศส่วนใหญ่ตั้งแต่ 0 – 20%) และกรณีที่ภูมิประเทศมีความ
ลาดชันสูง (ความชันของภูมิประเทศส่วนใหญ่มากกว่า 20%) ข้อก าหนดความถูกต้องเชิงต าแหน่งของข้อมูลในกลุ่ม
นี้แสดงไว้ในตารางที่ 9 ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 9 เกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลค่าระดับ ส าหรับข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมาตราส่วน 1:50,000 

– 1:250,000 

มาตราส่วน ความถูกต้องแบบสัมบูรณ์ 
ความถูกต้องแบบสัมพัทธ์ 

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

 

7.4 ข้อก าหนดความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล 
ความสอดคล้องเชิงตรรกะของข้อมูล ในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 

ประกอบด้วยเพียงองค์ประกอบย่อยเดียวคือ ข้อก าหนดความสอดคล้องกับค่าโดเมนของข้อมูล ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

7.4.1 ข้อก าหนดความสอดคล้องกับค่าโดเมนของข้อมูล 

เกณฑ์ความสอดคล้องกับค่าโดเมน ของข้อมูลในชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลขนั้น ใช้ค่า value domain non-conformance rate เป็นตัวชี้วัดคุณภาพ (quality measure) 
ดังตารางที่ 10 ต่อไปนี้ 



มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ช้ันข้อมูลความสูงภมูิประเทศเชิงเลข 10-17 

Draft 4.1 – 4 ก.ค. 2556 โครงการศึกษาจดัท าร่างมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS 

ตารางที่ 10 เกณฑ์ความสอดคล้องกับค่าโดเมน ของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
 รายการข้อมูลลักษณะประจ า value domain non-

conformance rate 
1 gridID N.A. 
2 elevation 0 
 

7.5 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลเชิงเวลา 
ไมม่ีข้อก าหนดเชิงเวลาส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 

 
 
8. การส่งมอบผลติภัณฑข์้อมูล (Data product delivery) 

 
เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขที่ส่งมอบ อยู่ในรูปแบบที่เปิดกว้างสามารถน าไปใช้งาน

ได้อย่างกว้างขวาง มาตรฐานนี้ได้ก าหนดรูปแบบ (format) ของข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขในแต่ละระดับ
มาตราส่วนไว้ในข้อ 8.1 ถึง 8.5 ต่อไปนี้ 

อย่างไรก็ตาม หากเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ หน่วยงานผู้ด าเนินการส ารวจจัดท าข้อมูลความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลข ก็สามารถก าหนดรูปแบบของผลิตภัณฑ์ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขที่ส่งมอบ เป็นรูปแบบอ่ืน เช่น 
Erdas img หรือ ESRI GRID ได้ แต่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปแบบที่ก าหนดต้องสามารถบันทึกเนื้อหาของข้อมูล
ความสูงภูมิประเทศเชิงเลขตามมาตรฐานนี้ได้อย่างครบถ้วน 

8.1 ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขส าหรับแผนที่มาตราส่วน 1:4,000 
ชื่อของรูปแบบข้อมูล: GeoTIFF 
เวอร์ชั่นของรูปแบบ: 28 ธันวาคม 2543 
ภาษาท่ีใช้ในชุดข้อมูล: ไทย 
ขนาดโดยประมาณ: 2 Mbytes 
สื่อบันทึกข้อมูล: ซีดีรอม หรือ ดีวีดีรอม 
ข้อก าหนดขนาดและระบบการแบ่งระวาง: 2 กม.×2 กม. 

 
ในกรณีที่หน่วยงานผู้จัดท าข้อมูล 

8.2 ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขส าหรับแผนที่มาตราส่วน 1:10,000 
ชื่อของรูปแบบข้อมูล: GeoTIFF 
เวอร์ชั่นของรูปแบบ: 28 ธันวาคม 2543 
ภาษาท่ีใช้ในชุดข้อมูล: ไทย 
ขนาดโดยประมาณ: 4 Mbytes 
สื่อบันทึกข้อมูล: ซีดีรอม หรือ ดีวีดีรอม 
ข้อก าหนดขนาดและระบบการแบ่งระวาง: 5 กม.×5 กม. 
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8.3 ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขส าหรับแผนที่มาตราส่วน 1:25,000 
ชื่อของรูปแบบข้อมลู: GeoTIFF 
เวอร์ชั่นของรูปแบบ: 28 ธันวาคม 2543 
ภาษาท่ีใช้ในชุดข้อมูล: ไทย 
ขนาดโดยประมาณ: 8 Mbytes 
สื่อบันทึกข้อมูล: ซีดีรอม 
ข้อก าหนดขนาดและระบบการแบ่งระวาง: 10 กม.×10 กม. 

8.4 ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขส าหรับแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 
ชื่อของรูปแบบข้อมูล: Digital Terrain Elevation Data (DTED) 
เวอร์ชั่นของรูปแบบ: 19 เมษายน 2539 
ชื่อของส่วนย่อย: DTED level 2 
โครงสร้างของไฟล์ข้อมูลที่ส่งมอบ: ประกอบด้วย 4 ไฟล์ข้อมูลคือ 

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

ภาษาท่ีใช้ในชุดข้อมูล: อังกฤษ 
ขนาดโดยประมาณ: 25 Mbytes 
สื่อบันทึกข้อมูล: ซีดีรอม หรือ ดีวีดีรอม 
ข้อก าหนดขนาดและระบบการแบ่งระวาง: 1องศา×1องศา 

8.5 ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขส าหรับแผนที่มาตราส่วน 1:250,000 
ชื่อของรูปแบบข้อมูล: Digital Terrain Elevation Data (DTED) 
เวอร์ชั่นของรูปแบบ: 19 เมษายน 2539 
ชื่อของส่วนย่อย: DTED level 1 
โครงสร้างของไฟล์ข้อมูลที่ส่งมอบ: ประกอบด้วย 8 ไฟล์ข้อมูลคือ 
onc.dir 
<xxx>.dt1 
Read.me 
dmed. 
gazetteer/<country>.gaz 
gazetteer/<country>.hsh 
gazetteer/Gazette.dir 
gazetteer/Gazette.key 
ภาษาท่ีใช้ในชุดข้อมูล: อังกฤษ 
ขนาดโดยประมาณ: 3 Mbytes 
สื่อบันทึกข้อมูล: ซีดีรอม หรือ ดีวีดีรอม 
ข้อก าหนดขนาดและระบบการแบ่งระวาง: 1องศา X 1องศา 
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9. ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมูล (Metadata) 
 
ค าอธิบายข้อมูล (metadata) ส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข  ให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน ISO19115 และ ISO19115-2 โดยต้องมีรายการ Metadata ครบตามรายการ core metadata ที่
ก าหนดในมาตรฐาน ISO19115 ตามรายการที่ 1-25 ในตาราง 11 นอกจากนั้นจะต้องมีรายการ metadata ที่
อธิบายเนื้อหาของชุดข้อมูล (data content) และคุณภาพของชุดข้อมูล (data quality) ตามตารางที่ 12 และ 13 
ด้วย  

อนึ่ง ข้อมูล metadata ซึ่งอธิบายการอ้างอิงเชิงต าแหน่งของข้อมูลแต่ละไฟล์นั้น ได้ถูกก าหนดไว้เป็นส่วน
หนึ่งของเนื้อหาข้อมูล (data content) ด้วยแล้ว 

 
ตารางท่ี 11 รายการ Metadata ของชุดข้อมูล FGDS 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

1 Dataset title  ชื่อชุดข้อมูล Mandatory Free Text 
2 Dataset reference date วันที่อ้างอิงของชุดข้อมูล Mandatory Date 
3 Dataset responsible 

party 
ผู้รับผิดชอบชุดข้อมูล Optional CI_ResponsibleParty 

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

พ้ืนที่ครอบคลุมของข้อมูล (โดย
ค่าพิกัดมุมล่างซ้าย และค่าพิกัด
มุมบนขวาของพ้ืนที่ครอบคลุม) 

Conditional EX_GeographicExtent 

5 Dataset language ภาษาของชุดข้อมูล Mandatory Char (ISO 639-2) 
6 Dataset character set รหัสอักษรของชุดข้อมูล Conditional MD_CharacterSetCode 
7 Dataset topic category ประเภทหัวข้อของชุดข้อมูล Mandatory MD_TopicCategoryCo

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

dataset 
บทคัดย่อซึ่งอธิบายชุดข้อมูล Mandatory Char (Free text) 

10 Dataset format name ชื่อรูปแบบของชุดข้อมูล Optional Char (Free text) 
11 Dataset format version เวอร์ชั่นของรูปแบบของชุด

ข้อมูล 
Optional Char (Free text) 

12 Additional extent 
information (vertical 
and temporal) 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอบเขต
ของข้อมูล (ทางดิ่ง ทางเวลา) 

Optional EX_TemporalExtent 
และ/หรือ 
EX_VerticalExtent 

13 Spatial representation 
type 

ชนิดการบันทึกข้อมูลเชิงพ้ืนที่ Optional MD_SpatialRepresen-
tationTypeCode 

14 Reference system ระบบอ้างอิง (ระบบพิกัดอ้างอิง) Optional MD_ReferenceSystem 
15 Lineage statement ข้อความบอกความเป็นมาและ

กระบวนการจัดท าข้อมูล 
Optional Char (Free text) 
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ตารางท่ี 11 รายการ Metadata ของชุดข้อมูล FGDS 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

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

name 
ชื่อมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 

19 Metadata standard 
version 

เวอร์ชั่นมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 

20 Metadata language ภาษาข้อมูลใน metadata Conditional Char (ISO 639-2) 
21 Metadata character set รหัสตัวอักษรของข้อมูลใน 

metadata 
Conditional MD_CharacterSetCode 

22 Metadata point of 
contact 

การติดต่อเกี่ยวกับ metadata Mandatory CI_ResponsibleParty 

23 Metadata date stamp วันที่ของ metadata Mandatory Date 
24 Data content [0..*] เนื้อหาข้อมูล Mandatory MD_Content 

Information (ดู
รายละเอียดด้านล่าง) 

25 Data quality [0..*] คุณภาพข้อมูล (สามารถรายงาน
ได้หลายค่าส าหรับ scope และ 
quality element ที่แตกต่าง
กัน) 

Mandatory DQ_DataQuality (ดู
รายละเอียดด้านล่าง) 

 
ตารางท่ี 12 รายการ metadata ส าหรับอธิบายเนื้อหาข้อมูล (MD_ContentInformation) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล 

1 MD_FeatureCatalogue 
Description 

ข้อมูลอธิบายสารบัญแฟ้ม
ของรูปลักษณ์ (กรณีข้อมูล
แบบเวคเตอร์) 

Conditional รายการที่ 1.1 ถึง 1.5 

1.1 complianceCode [0..1]  รหัสที่บอกถึงการได้ตาม 
ISO19110 ของสารบัญแฟ้ม
ฯ 

Optional Boolean 

1.2 language [0..*] ภาษาท่ีใช้ในสารบัญแฟ้มฯ Optional CharacterString 
1.3 includeWithDataset รหัสที่บอกว่าสารบัญแฟ้มฯ 

ได้ถูกใส่รวมไว้ในชุดข้อมูล 
Mandatory Boolean 

1.4 featureTypes [0..*] รายการรูปลักษณ์ข้อมูลใน
สารบัญแฟ้มฯ ที่ปรากฎใน
ชุดข้อมูล 

Optional GenericName 

1.5 featureCatalogueCitation 
[1..*] 

ข้อมูลอ้างอิงของสารบัญ
แฟ้มฯ ภายนอก 

Mandatory CI_Citation 
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ตารางท่ี 13 รายการ metadata ส าหรับอธิบายคุณภาพข้อมูล (DQ_DataQuality) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบงัคับ* ชนิดข้อมูล 

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

( ร า ย ง า น ไ ด้ ห ล า ย
องค์ประกอบฯ) 

Mandatory รายการที่ 2.1 – 2.7 

2.1 nameOfMeasure [0..*] ชื่อตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล Optional Char (Free text) 
2.2 measuredIdentification [0..1] ข้อมูลบ่งชี้ตัวชี้วัดฯ Optional MD_Identifier 
2.3 measureDescription [0..1] ค าอธิบายตัวชี้วัดฯ Optional Char (Free text) 
2.4 evaluationMethodType [0..1] ชนิดของวิ ธี การประเมิน

คุณภาพข้อมูล 
Optional DQ_Evaluation 

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

คุณภาพฯ 
Optional CI_Citation 

2.6 dateTime [0..*] วันที่ของคุณภาพข้อมูล Optional DateTime 
2.7 result [1..2] ผลการประ เมินคุณภาพ

ข้อมูล 
Mandatory DQ_Result 

 
นอกเหนือจากค าอธิบายข้อมูล (metadata) ตามมาตรฐาน ISO 19115  ข้างต้นแล้ว จะต้องมีรายการ

ค าอธิบายข้อมูลตามที่ก าหนดเพ่ิมเติมขึ้น โดยปรับจากรายการ metadata ที่ก าหนดในมาตรฐาน ISO19115-2 
ด้วย ดังตารางที่ 14 
 
ตารางท่ี 14 รายการ metadata เพ่ิมเติมส าหรับข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 

ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 
1 HorizontalDatum พ้ืนหลักฐานทางราบ Mandatory Indian 1975, WGS 84 
2 VerticalDatum พ้ืนหลักฐานทางดิ่ง Mandatory รทก. 
3 HorizontalUnit หน่วยของค่าพิกัดทางราบ Mandatory เมตร 
4 VerticalUnit หน่วยค่าพิกัดทางดิ่ง Mandatory เมตร 
5 Scale มาตราส่วน Mandatory  
6 

AccuracyClass 
ระดับคลาสของความถูกต้องตาม
มาตรฐาน ASPRS 

Mandatory I, II, III 

7 ProductionDate วันเดือนปีที่ผลิตแผนที่ภาพถ่าย Mandatory mm.dd.yyyy 
8 FileFormatName ชื่อชนิดรูปแบบแฟ้มข้อมูลภาพ Mandatory  
9 FormatVersion เวอร์ชั่นของรูปแบบแฟ้มข้อมูลภาพ Mandatory  
10 AgencyName ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแล Mandatory  
11 Producer ชื่อผู้ผลิต Mandatory  
12 ProductionSystem ระบบที่ใช้ในการผลิตแผนที่ภาพถ่าย Mandatory  
13 SourceImageType ชนิดภาพถ่ายต้นฉบับ Mandatory ฟิล์ม ภาพถ่ายเชิงเลข 
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ตารางท่ี 14 รายการ metadata เพ่ิมเติมส าหรับข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
ที่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

14 SourceImageScale มาตราส่วนภาพถ่ายต้นฉบับ Mandatory  
15 SourceImageDate วันเดือนปีภาพถ่ายต้นฉบับ Mandatory mm.dd.yyyy 
16 SourceImageResolution ความละเอียดของภาพถ่ายต้นฉบับ

เชิงเลข 
Mandatory 

 

17 SourceDemDate วันเดือนปีข้อมูลความสูงภูมิประเทศที่
ใช้ 

Mandatory 
mm.dd.yyyy 

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

eOrigin 
ค่าพิกัดตะวันออกมุมล่างซ้ายของ
ระวาง 

Mandatory  

24 nOrigin ค่าพิกัดเหนือมุมล่างซ้ายของระวาง Mandatory  
25 eEnd ค่าพิกัดตะวันออกมุมบนขวาของระวาง Mandatory  
26 nEnd ค่าพิกัดเหนือมุมบนขวาของระวาง Mandatory  
27 Zone โซนพิกัด Mandatory 47, 48 
28 DataFileSize ชนาดไฟล์ของภาพ Mandatory  
29 GSD ความละเอียดจุดภาพ Mandatory  
30 BandContent รายละเอียดชนิดแบนด์ Mandatory BW, R, G, B 
31 

BitsPerPixel 
จ านวนบิทต่อพิกเซลของภาพต้นฉบับ
เชิงเลข 

Mandatory  

 
อนึ่ง Metadata ส าหรับชุดข้อมูล FGDS ให้จัดท าในรูปแบบและวิธีการเข้ารหัสข้อมูล ตามมาตรฐาน 
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10. การส ารวจน าเข้าข้อมูล (Data capture) 
 
วิธีการส ารวจน าเข้าข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขที่สามารถน ามาใช้เพ่ือให้ได้ข้อมูลความสูงภูมิ

ประเทศท่ีมีลักษณะตามท่ีก าหนดในข้อก าหนดนี้มีอยู่หลายวิธี วิธีที่นิยมใช้กันทั่วไปมี 3 วิธี คือ 

10.1 Stereo photogrammetry 
เป็นวิธีการทางโฟโตแกรมเมตรีที่เก็บข้อมูลความสูงภูมิประเทศจากแบบจ าลองภาพทรวดทรงซึ่งอาจเป็น

ภาพคู่ทรวดทรงจากภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายจากดาวเทียม ในอดีตจะต้องใช้คนในการวัดค่าพิกัดของจุด
บนคู่ภาพทรวดทรงท าให้ใช้เวลาค่อนข้างมาก แต่ในปัจจุบันได้มีการใช้เทคโนโลยีการจับคู่จุดบนภาพถ่าย (image 
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point matching) แบบอัตโนมัติมาช่วยในการวัดค่าพิกัดของจุดบนคู่ภาพทรวดทรงจึงสามารถลดเวลาการท างาน
ลดได้มาก การส ารวจน าเข้าข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขโดยวิธีการทางโฟโตแกรมเมตรีจากภาพคู่ทรวดทรง
อาจแบ่งออกได้เป็นขั้นตอนหลักดังนี้ 

จัดหาภาพถ่าย ภาพถ่ายที่จะน ามาใช้ในการส ารวจน าเข้าข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขนี้จะต้องเป็น
ภาพถ่ายที่สามารถน ามาสร้างเป็นแบบจ าลองภาพทรวดทรง (stereo model) ได้คือเป็นชุดของภาพถ่ายที่มีส่วน
ซ้อน (overlap) กัน การเลือกภาพถ่ายมาใช้ในการเก็บข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมีปัจจัยที่ส าคัญที่ต้อง
น ามาพิจารณาคือระดับความละเอียดถูกต้องของข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขที่ต้องการซึ่งสามารถแสดงได้ดัง
สมการต่อไปนี้ 




fHBH

h

)/(

2
  

โดยที่    h  คือค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความสูงภูมิประเทศ 
 H   คือค่าความสูงบินเหนือภูมิประเทศ 
f  คือค่าความยาวโฟกัสของเลนส์ของกล้องถ่ายภาพ 
B  คือค่าระยะห่างระหว่างภาพถ่ายหรือระยะฐานบิน 
  คือค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าพิกัดท่ีวัดบนภาพถ่าย 
ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ใช้ภาพถ่ายจากกล้องถ่ายภาพที่มีความยาวโฟกัสของเลนส์เท่ากับ 150 มม. มี

อัตราส่วนระยะฐานบินต่อความสูงเท่ากับ 0.6 และมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าพิกัดที่วัดบนภาพถ่าย
เท่ากับ 0.03 มม.จะได้ 
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หมายความว่าเมื่อน าภาพถ่ายดังกล่าวมาเก็บข้อมูลความสูงภูมิประเทศจะได้ค่าความสูงที่มีค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ 0.05% ของค่าความสูงบินเหนือภูมิประเทศ เป็นต้น 

ในกรณีที่ไม่ทราบค่าพารามิเตอร์ของภาพถ่ายที่จัดหามาจะต้องมีการค านวณหาค่าพารามิเตอร์ของ
ภาพถ่ายโดยวิธีข่ายสามเหลี่ยมอากาศ (aerotriangulation) ในการปฏิบัติงานข่ายสามเหลี่ยมอากาศนั้น
จ าเป็นต้องมีการวัดค่าพิกัดของจุดบนภาพถ่ายจ านวนมาก จุดเหล่านี้เมื่อพิจารณาบนพ้ืนดินสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภทคือ จุดที่ไม่ทราบค่าพิกัดบนพ้ืนดิน เรียกว่า จุดผ่าน/จุดเชื่อมโยง (pass/tie point) และจุดที่ทราบ
ค่าพิกัดบนพ้ืนดิน เรียกว่า จุดควบคุมภาคพ้ืนดิน (Ground Control Point, GCP) ซึ่งเป็นจุดที่ต้องไปส ารวจหาค่า
พิกัดภาคสนาม ในปัจจุบันมีระบบถ่ายภาพทั้งทางอากาศหรือจากดาวเทียมที่สามารถให้ค่าพารามิเตอร์ของ
ภาพถ่ายได้ แต่ระบบดังกล่าวส่วนใหญ่ให้ค่าพารามิเตอร์ที่มีความละเอียดถูกต้องต่ ากว่าที่ต้องการท าให้ยังมีความ
จ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานข่ายสามเหลี่ยมอากาศเพ่ือค านวณหาค่าพารามิเตอร์ที่มีความละเอียดถูกต้องตามความ
ต้องการอยู ่

เก็บข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ในทางโฟโตแกรมเมตรีเมื่อทราบค่าพารามิเตอร์ของภาพถ่ายแล้ว
เราสามารถรังวัดค่าพิกัดของจุดบนภาพถ่ายอย่างน้อย 2 ภาพเพ่ือค านวณหาค่าพิกัด 3 มิติบนพ้ืนดินได้ ในปัจจุบัน
นิยมใช้สถานีงานโฟโตแกรมเมตรี (digital photogrammetric workstation) ในการเก็บข้อมูลความสูงภูมิ
ประเทศเชิงเลขซึ่งมีขีดความสามารถในการรังวัดค่าพิกัดบนภาพถ่ายแบบอัตโนมัติโดยใช้การจับคู่จุดบนภาพถ่าย 
แตก่ารปฏิบัติงานดังกล่าวยังมีข้อจ ากัดอยู่มากท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์แบบจ าเป็นต้อง
ใช้คนตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ได้มาจากการรังวัดอัตโนมัติ  ในกรณีจุดที่ได้จากการรังวัดมีการกระจายตัวไม่
สม่ าเสมอ ท าให้ข้อมูลความสูงภูมิประเทศที่ ได้ ไม่วางตัวแบบกริด อาจต้องใช้การประมาณค่าในช่วง 
(interpolation) เพ่ือสร้างข้อมูลแบบกริดขึ้น 
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10.2 Light Detection and Ranging (LIDAR) 
LIDAR จะส่งคลื่นเลเซอร์ไปยังวัตถุแล้ววัดเวลาในเดินทางของคลื่นท าให้สามารถค านวณระยะจากระบบ

ไปยังวัตถุนั้นได้ ตามปกติระบบ LIDAR ที่ใช้เก็บข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขมักติดตั้งบนเครื่องบินพร้อมทั้ง
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสและ inertial navigation system (INS) ในขณะที่เครื่องบินบินเก็บข้อมูลนั้น
ระบบจะบันทึกต าแหน่งและการวางทิศทางของเครื่องบินรวมทั้งระยะไปยังพ้ืนดินไว้แล้วน าข้อมูลดังกล่าวมา
ประมวลผลเพ่ือให้ได้ค่าพิกัด 3 มิติของจุดต่างๆ ความหนาแน่นของจุดขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของระบบ ความเร็ว
และความสูงบิน ผลผลิตที่ได้จากระบบ LIDAR นั้นมักเป็นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบจุดในลักษณะของ
กลุ่มของจุดซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบกริด อีกทีหนึ่ง  

การที่ LIDAR สร้างคลื่นเลเซอร์ขึ้นมาเอง (เรียกว่าเป็น active system) ท าให้ระบบสามารถท างานได้ทั้ง
กลางวันและกลางคืน แต่อาจมีปัญหาในการท างานในที่ที่มีเมฆหรือหมอกควัน ระบบ LIDAR มีความสะดวก
รวดเร็วในการท างาน และให้ความละเอียดถูกต้องสูง แต่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาในเรื่องของระบบอ้างอิงค่าความ
สูงภูมิประเทศ ตามปกติแล้วค่าความสูงที่ใช้ในชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขเป็นค่าความสูงชนิด ค่าระดับ 
แตค่่าความสูงที่ได้จากระบบ LIDAR มักเป็นค่าความสูงที่ค านวณมาจากการรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสซึ่งเป็นค่า
ความสูงเหนือทรงรี จ าเป็นที่จะต้องได้รับการแปลงค่าไปสู่ค่าระดับต่อไป กระบวนการแปลงค่าความสูงดังกล่าว
อาจท าให้ระดับความถูกต้องของข้อมูลเปลี่ยนไปเรื่องนี้จึงเป็นประเด็นที่ควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบดังที่ได้
กล่าวไปแล้ว 

10.3 Interferometric Synthetic Aperture Radar (IFSAR) 
IFSAR มีหลักการคล้ายกับ LIDAR แต่ใช้คลื่นในช่วงคลื่นไมโครเวฟแทนคลื่นแสง IFSAR จะส่งคลื่น

ไมโครเวฟไปยังวัตถุ คลื่นที่สะท้อนกลับมาจากวัตถุจะถูกบันทึกไว้ผ่านจานสายอากาศ 2 จาน ข้อมูลที่บันทึกไว้จะ
น ามาประมวลผลเพื่อวัดความต่างเฟสแล้วค านวณออกมาเป็นระยะทางไปยังวัตถุนั้น จากนั้นจึงน าค่าต าแหน่งและ
การวางทิศทางที่ได้จากเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสและ INS มาค านวณร่วมกับค่าระยะดังกล่าวได้เป็นค่า
พิกัด 3 มิติของจุดต่างๆ คล้ายกับกรณีของระบบ LIDAR โดยทั่วไปผลผลิตที่ได้จากระบบ IFSAR ก็มักเป็นข้อมูล
ความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบจุดในลักษณะของกลุ่มของจุดซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูล
ความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบกริดเช่นเดียวกัน 

IFSAR ก็เป็น active system โดยสร้างคลื่นไมโครเวฟขึ้นมาเอง คลื่นไมโครเวฟสามารถทะลุทะลวงผ่าน
เมฆและหมอกควันได้ ท าให้สามารถท างานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน รวมทั้งในที่ที่มีเมฆหรือหมอกควันซึ่งเป็น
ปัญหาส าคัญในภูมิภาคเขตร้อนอย่างประเทศไทย คุณสมบัติข้อนี้จึงเป็นข้อได้เปรียบที่ส าคัญเหนือระบบอ่ืนๆ 
นอกจากนี้โดยทั่วไปแล้ว ระบบ IFSAR สามารถเก็บข้อมูลได้รวดเร็วกว่าระบบ LIDAR แต่มีความซับซ้อนมากกว่า
ท าให้มีราคาแพงกว่าระบบ LIDAR การที่ระบบ IFSAR ใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสในการก าหนด
ต าแหน่งท าให้มีประเด็นเรื่องระบบอ้างอิงค่าความสูงเช่นเดียวกับกรณีของระบบ LIDAR ตัวอย่างข้อมูลความสูงภูมิ
ประเทศเชิงเลขที่ผลิตขึ้นโดยใช้ระบบ IFSAR ที่ทราบกันดีคือข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขจาก Shuttle 
Radar Topographic Mission (SRTM) เป็นข้อมูลที่ครอบคลุมประมาณ 80% ของพ้ืนผิวบนบกของโลก 

 
 

11. การบ ารุงรักษาข้อมูล (Data maintenance) 
 
ในอดีตการผลิตข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขเป็นงานที่ยุ่งยากต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานมาก  ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขส่วนใหญ่มักได้รับการผลิตขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตแผน
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ที่ภูมิประเทศหรือภาพออร์โท เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขแผนที่ภูมิประเทศหรือภาพออร์โทในพ้ืนที่ใดก็มักจะมีการ
ปรับปรุงข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขในพ้ืนที่นั้นควบคู่กันไป วงรอบการปรับปรุงแก้ไขแผนที่ภูมิประเทศมักมี
ระยะเวลาที่ยาวนานเนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขแผนที่ภูมิประเทศใช้เวลานานรวมทั้งยังใช้งบประมาณสูง แผนที่
ภูมปิระเทศบางชุดไม่มีวงรอบการปรับปรุงแก้ไขท าให้ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขก็ไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข  
ปัจจุบันมีเทคโนโลยี IFSAR และ LIDAR ช่วยให้การผลิตข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขสามารถกระท าได้สะดวก
รวดเร็ว มีความถูกต้องสูงรวมทั้งใช้งบประมาณน้อยลง ท าให้สามารถผลิตและการบ ารุงรักษาข้อมูลได้โดยไม่
จ าเป็นต้องข้ึนอยู่กับวงรอบของการปรับปรุงแก้ไขแผนที่ภูมิประเทศหรือภาพออร์โท 

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศจนท าให้ต้องมีการการ
แก้ไขปรับปรุงข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขก็จะเห็นได้ว่ามีโอกาสไม่มากนัก  นอกจากนี้ พ้ืนที่ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศก็มักครอบคลุมบริเวณที่ไม่กว้างขวางนัก การบ ารุงรักษาข้อมูลจึงไม่จ าเป็นต้อง
กระท าในพื้นที่ท้ังหมด อาจพิจารณากระท าเฉพาะในพ้ืนที่ที่คาดว่ามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศจนท าให้
ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขเดิมไม่ถูกต้องท าให้สามารถท าการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลขได้อย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณไม่มากนัก 

 
 

12. ข้อก าหนดการน าเสนอข้อมูล (Data portrayal) 
 
ไม่มีข้อก าหนดการน าเสนอข้อมูล ส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
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ภาคผนวก ก 
รูปแบบของข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 

 
โดยทั่วไปสามารถพบข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขได้ใน 5 รูปแบบดังนี้ 

1) ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบจุด เป็นการบันทึกข้อมูลค่าพิกัดสามมิติ (X, Y, Z) ของจุดต่างๆ ที่
กระจายกันอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบในพ้ืนที่หนึ่ง ดังรูปที่ 4 (ก) ในการเก็บข้อมูลแบบนี้ด้วยคน (manual) จุดที่สร้าง
ขึ้นมักถูกก าหนดให้อยู่ในต าแหน่งที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนผิวภูมิประเทศ ส่วนการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือ
แบบอัตโนมัติ การกระจายของจุดก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะสมบัติของเครื่องมือที่ใช้ แหล่งที่มาที่ส าคัญของข้อมูลแบบ
จุดคือ LIDAR ซึ่งให้ค่าพิกัดสามมิติของจุดต่างๆ โดยมีระยะห่างของจุดไม่คงที่ในลักษณะของกลุ่มของจุด (point 
cloud) การบันทึกข้อมูลแบบจุดโดยทั่วไปแล้วสามารถกระท าได้โดยง่ายแต่มักไม่สะดวกในการน าข้อมูลไปใช้งาน
โดยเฉพาะงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 

2) ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบกริด เป็นการบันทึกค่าระดับของจุดโดยมีระยะห่างระหว่างจุดคงที่
ในสองทิศทางคือ เหนือ-ใต้และตะวันออกตะวันตก ดังรูปที่ 4 (ข)  ในการบันทึกข้อมูลแบบนี้ถ้าก าหนดค่าพิกัดทาง
ราบ ณ จุดใดจุดหนึ่ง (ตามปกติมักเป็นจุดที่อยู่มุมล่างซ้ายของพ้ืนที่ ) ก็จะสามารถหาค่าพิกัดของจุดใดๆ ในข้อมูล
ได้โดยค านวณจากค่าพิกัดของจุดอ้างอิง ล าดับของจุดเมื่อเทียบกับจุดอ้างอิง และระยะห่างระหว่างจุด ท าให้ไม่
จ าเป็นต้องบันทึกค่าพิกัดทางราบส าหรับทุกจุด ข้อมูลแบบกริดนี้สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นข้อมูลแบบจุดภาพ 
(raster data) โดยมีค่าระดับที่เทียบได้กับ digital number ของภาพถ่าย จึงมีเรื่องที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับความ
ละเอียดของการบันทึกข้อมูลคล้ายกับภาพถ่าย ถ้าการบันทึกข้อมูลมีความละเอียดต่ าหรือมีระยะห่างระหว่างจุด
มาก ข้อมูลก็อาจแสดงลักษณะของพ้ืนที่ได้ไม่เหมือนกับพ้ืนผิวภูมิประเทศจริง โดยเฉพาะในกรณีที่พ้ืนผิวภูมิ
ประเทศมีความขรุขระหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน (เช่น หน้าผา เป็นต้น) แต่ถ้าบันทึกข้อมูลให้มีความ
ละเอียดสูงก็จะต้องใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลมาก ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบกริดอาจได้มาโดยตรงจาก
เครื่องมือส ารวจ เช่น เครื่องเขียนแผนที่จากภาพคู่ทรวดทรง (stereo model)  และ IFSAR  เป็นต้น หรืออาจ
ได้มาจากการน าข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบอ่ืน เช่น ข้อมูลแบบจุด เส้นชั้นความสูง และ TIN เป็นต้น 
มาแปลงเป็นข้อมูลแบบกริด การแปลงข้อมูลจะใช้การประมาณค่าในช่วง (interpolation) ซึ่งเป็นการค านวณหา
ค่าระดับของจุด (Z) ณ ต าแหน่งทางราบ (X, Y) ที่ก าหนดจากค่าระดับของจุดที่ทราบค่าแล้วจ านวนหนึ่งที่
ล้อมรอบจุดๆ นั้น คุณสมบัติที่ส าคัญของข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบกริดคือเป็นข้อมูลที่มีความสะดวก
ในการน าไปด าเนินกรรมวิธีจึงท าให้ข้อมูลแบบนี้มีการน าไปใช้งานอย่างแพร่หลาย 

3) ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบเส้นชั้นความสูง การเก็บข้อมูลในแบบนี้มักพบอยู่ในแผนที่ภูมิ
ประเทศนั้นโดยแสดงเป็นเส้นที่ลากผ่านจุดที่มีค่าระดับเท่ากัน ดังรูปที่ 4 (ค)  ในการบันทึกข้อมูลเส้นชั้นความสูงลง
ในแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์นิยมบันทึกเป็นข้อมูลแบบจุดพิกัด (vector data) โดยบันทึกข้อมูลเป็นเส้นที่
ประกอบด้วยจุดที่มีค่าระดับเท่ากัน ตามปกติการผลิตเส้นชั้นความสูงเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตแผนที่ภูมิประเทศ 
ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบเส้นชั้นความสูงส่วนใหญ่ได้มาจากการน าเส้นชั้นความสู งในแผนที่ภูมิ
ประเทศเดิมที่อยู่ในแผนที่กระดาษมาแปลงเป็นเชิงเลข (digitization) เส้นชั้นความสูงเป็นข้อมูลที่เหมาะส าหรับใช้
แสดงลักษณะภูมิประเทศให้ดูด้วยตาแต่ไม่ค่อยเหมาะส าหรับการน าข้อมูลไปด าเนินกรรมวิธี 

4) ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบ TIN เป็นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขที่ถูกบันทึกไว้แบบจุด
พิกัดท่ีมีองค์ประกอบเป็นจุด (node) และด้าน (edge) รวมกันเป็นรูปสามเหลี่ยมเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่าย ดังรูปที่ 
4 (ง) การบันทึกข้อมูล TIN มักกระท าในลักษณะของโครงสร้างเชิงทอพอโลยี (topological structure) ที่เก็บ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ท าให้โครงสร้างข้อมูลมีความซับซ้อนสูงกว่าข้อมูลชนิดอ่ืนๆ ระยะระหว่าง
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จุดในข้อมูล TIN ไม่จ าเป็นต้องคงที่จึงสามารถเลือกการกระจายของจุดให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศได้ท า
ให้ข้อมูล TIN เป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะภูมิประเทศได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง โดยทั่วไปแล้ว TIN มักได้มาจาก
การน าข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบจุดมาจัดให้อยู่ในลักษณะของโครงสร้างเชิงทอพอโลยี โครงสร้าง
ข้อมูลในลักษณะนี้มีความซับซ้อนแต่มีข้อดีคือสามารถน าไปด าเนินกรรมวิธีได้หลากหลายโดยเฉพาะการน าข้อมูล
ไปวิเคราะห์ในด้านต่างๆ 

5) ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขแบบโปรไฟล์ เป็นการบันทึกค่าระดับของจุดโดยมีลักษณะเป็นเส้นที่
เชื่อมจุดต่างๆ ที่ทราบค่าพิกัดสามมิติ ดังรูปที่ 4 (จ) ค่าระดับของจุดเหล่านี้ไม่จ าเป็นต้องเท่ากันดังในกรณีของเส้น
ชั้นความสูง และระยะห่างระหว่างจุดไม่จ าเป็นต้องคงที่ โปรไฟล์อาจเป็นเส้นตรงหรือไม่ก็ได้ มักบันทึกใน
แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์นิยมบันทึกเป็นข้อมูลแบบจุดพิกัดโดยบันทึกข้อมูลเป็นเส้นที่ประกอบด้วยจุดที่มีค่าพิกัด
สามมิติ โปรไฟล์มักได้มาจากการส ารวจภาคพ้ืนดิน ข้อมูลแบบนี้นิยมใช้ในการแสดงพ้ืนผิวภูมิประเทศส่วนที่ไม่
ต่อเนื่อง เช่น หลุม หน้าผา หรือหุบ เป็นต้น เหมาะสมกับการใช้งานทางวิศวกรรมซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีขนาดไม่
มากนัก 
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                          (ก) ข้อมูลแบบจุด                                                (ข) ข้อมูลแบบกริด 
 

    
                          (ค) เส้นชั้นความสูง                                                (ง) TIN 
 

 
(จ) โปรไฟล์ 

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

Data Content Standard, Part 3: Elevation, 2008) 



มาตรฐาน  
 

ข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) 
 

ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 
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1. บทน า (Introduction) 
 
มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศฉบับนี้ เป็นหนึ่ง

ในชุดมาตรฐานข้อก าหนดชุดข้อมูล FGDS ของประเทศไทย ซึ่งได้ถูกจัดท าขึ้นภายใต้โครงการศึกษาเพ่ือจัดท า
ข้อก าหนดของมาตรฐานด้านโครงสร้าง เนื้อหา ลักษณะเฉพาะ คุณภาพ ของชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน
(FGDS) ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยมีศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาด าเนินงาน 

ข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศนี้ ได้ถูกก าหนดให้เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งในชุดข้อมูล FGDS ของประเทศไทย ในชื่อเดิมว่าชั้นข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ ซึ่งในครั้งนั้นต้องการให้หมายถึง
ข้อมูลภาพของแผนที่ภูมิประเทศที่กรมแผนที่ทหารได้จัดพิมพ์เผยแพร่ และเป็นข้อมูลแผนที่ฐานที่ส าคัญของ
ประเทศไทย ดังนั้นเพ่ือให้ชื่อของชั้นข้อมูลสื่อความหมายที่ถูกต้องได้อย่างชัดเจน คณะที่ปรึกษาจึงขอเปลี่ยนชื่อ
เรียกของชั้นข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศดังกล่าวเป็น “ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ” ตลอดทั้งร่างมาตรฐานฉบับ
นี้ 

โครงสร้างเนื้อหาของมาตรฐานฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อก าหนดลักษณะเฉพาะ (characteristics) ด้าน
ต่างๆ ของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ โดยมีหัวข้อของเนื้อหาข้อก าหนดเป็นไปตามกรอบ
หลักการของเอกสารข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานระหว่างประเทศ  ISO19131 
Geographic information – Data product specifications โดยได้มีการศึกษามาตรฐานภาพแผนที่ภูมิประเทศ
ในต่างประเทศ และวิธีการผลิตที่ได้ด าเนินการในประเทศไทยมาเป็นกรอบแนวในการพัฒนามาตรฐาน ภายหลัง
จากการศึกษาพบว่าการด าเนินการผลิตชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนที่เชิงจุดภาพ 
(Raster Map) มาตราส่วน 1: 50,000 และ 1: 250,000 ของกรมแผนที่ทหาร มีความใกล้เคียงกับมาตรฐานการ
ผลิตข้อมูลแผนที่จุดภาพของ U.S. Geological Survey (USGS) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งก าหนดไว้ใน
มาตรฐาน Standards for Digital Raster Graphics (DRG)  ดังนั้นจึงถูกน ามาใช้เป็นพ้ืนฐานของข้อก าหนดใน
มาตรฐานฉบับนี้ แต่มีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับชุดข้อมูลและการปฏิบัติงานของหน่วยงานในประเทศ
ไทย รวมทั้งได้น ามาตรฐาน DGIWG – 108 (GeoTIFF Profile for Georeferenced Imagery) ของคณะท างาน 
Defence Geospatial Information Working Group (DGIWG) มาพิจารณาประกอบด้วย 

 
 

2. ภาพรวม (Overview) ของมาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 

2.1 ข้อสนเทศเกี่ยวกับข้อก าหนดชั้นข้อมูล FGDS นี้ 
ชื่อข้อก าหนด : ข้อก าหนดของมาตรฐานข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 
วันที่จัดท าและเผยแพร่ข้อก าหนดนี้ : วันที่รายงานฉบับสมบูรณ์และร่างมาตรฐานได้รับการตรวจรับจาก สทอภ. 

/ วันที่มีการน าไปประกาศใช้เป็นมาตรฐานฯ 
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อก าหนดฉบับนี้ : คณะทีป่รึกษาฯ คณะท างานกลุ่มย่อยประสานงานการจัดท า

มาตรฐานฯ กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ สทอภ. 
หัวข้อของชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์ในมาตรฐานนี้ :  ImageryBaseMapsEarthCover1  

                                                   
1 ค่าตามโดเมนของ Topic Category  ที่ก าหนดในมาตรฐาน ISO19115 Metadata 
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2.2 ค านิยามศัพท์  
ได้มีการก าหนดนิยามศัพท์ และความหมายของค าย่อที่ส าคัญ ส าหรับมาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูล(ภาพ)

แผนที่ภูมิประเทศ ไว้ดังตารางที ่1 และตารางที่ 2 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ค านิยามศัพท์ข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 
ค าศัพท์ นิยามศัพท์ 
ภาพแผนที่ภูมิประเทศ ข้อมูลภาพ (image) ของแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนหลัก 

ของประเทศไทย ที่มีแหล่งข้อมูลน าเข้าท่ีได้มาตรฐานและครบถ้วนใน
รายละเอียดของแผนที่ภูมิประเทศ 

Tag หมายเลขท่ีไม่ซ้ ากัน (unique numbers) ที่ใช้ในการก าหนดข้อมูลเฉพาะ
ในไฟล์  TIFF เช่น ความกว้าง ความยาวของภาพ bits per sample, 
photo interpretation และ resolution เป็นต้น 

 
ตารางที ่2 ความหมายของอักษรย่อในข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 
อักษรย่อ อักษรเต็ม 

DGIWG Defence Geospatial Information Working Group 
dpi dot per inch 
EGM2008 Earth Gravitational Model 2008 
GCS Geographic Coordinate System 
GeoTIFF Geographic Tagged Image File Format 
IFD Image File Directory 
ISO International Organization for Standardization 
JPEG Joint Photographic Expert Group  
LZW Lempel-Ziv-Welch compression algorithm 
TIFF Tagged Image File Format 
UTC Coordinated Universal Time 
UTM Universal Transverse Mercator 
WGS84 World Geodetic System 1984 

 

2.4 บทคัดย่อของเอกสารข้อก าหนด 
เอกสารข้อก าหนดนี้เป็นมาตรฐานส าหรับการผลิตข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ เพ่ือใช้

เป็นข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย โดยข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศในที่นี้ จะหมายถึง ภาพราสเตอร์
ของแผนที่ภูมิประเทศที่มีความละเอียดถูกต้องและรูปแบบการน าเสนอสัญลักษณ์แผนที่ที่ได้ตามมาตรฐานแผนที่
ภูมิประเทศในแต่ละมาตราส่วนหลัก และจะต้องเป็นข้อมูลภาพที่ผ่านการอ้างอิงกับระบบพิกัดโลกเรียบร้อยแล้ว 
โดยอาจได้จากน าเข้าโดยการกราดภาพแผนที่ภูมิประเทศที่จัดพิมพ์ไว้แล้ว หรือจากการจัดสร้างขึ้นจากข้อมูลภูมิ
สารสนเทศดิจิทัลในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  มาตรฐานนี้จะประกอบด้วยนิยามและข้อก าหนด
รายการเนื้อหาของข้อมูล ข้อก าหนดคุณภาพของข้อมูล รูปแบบการส่งมอบ การจัดท า metadata รวมไปถึง
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แนวทางวิธีการจัดสร้างข้อมูล การประมวลผล และการควบคุมคุณภาพในการจัดสร้างข้อมูล FGDS ภาพแผนที่ภูมิ
ประเทศ  โดยวัตถุประสงค์ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุดนี้มีไว้เพ่ือใช้แสดงเป็นฉากหลังเพ่ือเป็นข้อมูลแผนที่
ฐานประกอบการแสดงข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืน รวมถึงการน าเข้า แก้ไขข้อมูล และตรวจสอบคุณภาพข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอ่ืน ๆ โดยหลักการที่ส าคัญคือการที่ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศจะพยายามรักษาคุณภาพเชิง
ต าแหน่ง และคุณภาพทางด้านความชัดเจนของภาพในแผ่นต้นฉบับไว้ ซึ่งต้นฉบับได้แก่ แผนที่กระดาษ แผ่นซ้อน 
(overlays) หรือวัสดุท าแผนที่ใด ๆ และข้อมูลภาพจะต้องครอบคลุมเนื้อที่ทั้งหมดของแผนที่แต่ละระวาง และ
คุณภาพในการกราดภาพเพ่ือน าเข้าข้อมูลได้ก าหนดไว้ที่ 100 Micron (254 dpi) ส าหรับแผนที่มาตราส่วนกลาง
และมาตราส่วนเล็ก และก าหนดค่าคุณภาพในการกราดภาพไว้ที่ 50 Micron (508 dpi) ส าหรับแผนที่มาตราส่วน
ใหญ่ โดยใช้สี 256 สี (8 bit) ข้อมูลภาพต้องอยู่ในระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (geographic coordinate) หรือระบบ
พิกัด UTM บนพ้ืนหลักฐานตามข้อมูลในแผนที่ต้นฉบับ การจัดเก็บและส่งมอบข้อมูลภาพแผนที่ฯ ก าหนดให้ใช้
รูปแบบไฟล์ GeoTIFF โดยมีข้อมูลค าอธิบายข้อมูล (metadata) มากับผลิตภัณฑ์ข้อมูลภาพแผนที่ฯ ด้วย การ
บ ารุงรักษาข้อมูลภาพแผนที่ฯ ตามมาตรฐานนี้เสนอให้มีการปรับปรุงเมื่อมีการแก้ไขแผนที่กระดาษในครั้งที่ มีการ
พิมพ์ใหม่ ซึ่งโดยปกติวงรอบการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศจะด าเนินการปรับปรุงทุก ๆ 5 ปี  
 
 
3. ขอบเขตของข้อก าหนด (Specification scopes) 

 
มาตรฐานข้อก าหนดลักษณะเฉพาะของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศฉบับนี้ จะอธิบาย

ลักษณะเฉพาะที่ส าคัญของชั้นข้อมูล FGDS ของประเทศ โดยเฉพาะรายละเอียดรายการและนิยามที่ชัดเจนของ
ข้อมูลภูมิศาสตร์ และเกณฑ์คุณภาพของข้อมูล ในขณะที่ข้อก าหนดวิธีการในการส ารวจจัดท าข้อมูลนั้น จะมีระบุ
หรืออธิบายไว้ในลักษณะของแนวทางหรือข้อแนะน าส าหรับวิธีการหลัก ๆ เท่านั้น  

เนื้อหาของมาตรฐานนี้จะอธิบายข้อก าหนดส าหรับข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศเชิงจุดภาพ (raster map) ที่
ผลิตโดยการกราดข้อมูล (scan) และที่เป็นผลผลิตจากกระบวนการท าแผนที่เชิงเลข (cartographic process) 
โดยจะประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับข้อมูล เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล ระบบอ้างอิง ข้อก าหนดด้าน
คุณภาพข้อมูล การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมูล การส ารวจน าเข้าข้อมูล  การ
บ ารุงรักษาข้อมูล และการน าเสนอถ่ายทอดข้อมูล 
 
 
4. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product identification) 

 
ส่วนนี้เป็นข้อสนเทศพ้ืนฐานที่ระบุจ าแนกข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศซึ่งประกอบด้วย

รายการลักษณะเฉพาะพ้ืนฐานของชั้นข้อมูลดังตารางที่ 3 ต่อไปนี้ 
  

  



11-4 มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมสิารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ช้ันข้อมูลภาพแผนที่ภมูิประเทศ 

Draft 4.1 – 4 ก.ค. 2556 โครงการศึกษาจดัท าร่างมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชุดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 
ชื่อ (Title)  ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 
บทคัดย่อ (Abstract)  ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศเป็นข้อมูลประเภทราสเตอร์ที่ได้จากการ

กราดข้อมูลหรือกระบวนการท าแผนที่ โดยข้อมูลต้องผ่านการอ้างอิงพิกัด
โลกแล้ว รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลใช้ตามมาตรฐาน TIFF 6.0 หรือ 
GeoTIFF ซึ่งจะมีเนื้อหารายการข้อมูลที่ประกอบด้วยเนื้อข้อมูลภาพ และ
ข้อมูลประกอบที่มิใช่ข้อมูลภาพ (non-image data) ซึ่งเป็นค าอธิบาย
ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการใช้งานตัวเนื้อข้อมูลภาพ โดยจะใช้ Tag (TIFF 
tag) ในเนื้อไฟล์ GeoTIFF ในการจัดเก็บต าแหน่งการอ้างอิงพิกัดของ
ข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 

ชื่ออ่ืน (alternate title)  ข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศเชิงจุดภาพ 
วัตถุประสงค์ (purpose)  ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นภาพส าหรับแสดง

เป็นฉากหลังใช้อ้างอิงในการน าเข้า แก้ไขข้อมูล และตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ มาตรฐานฉบับนี้จะประกอบด้วยวิธีการเก็บ
ข้อมูล การประมวลผล และการควบคุมคุณภาพ 

ชนิดของการน าเสนอเชิงพื้นที่ 
(Spatial Representation 
Type)  

Raster 
 

ความละเอียดเชิงพื้นที่  
(Spatial Resolution)  

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

 
 

5. เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล (Data content and structure)  

5.1 ความหมายในภาพรวม 
ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ หมายถึง ข้อมูลภาพ (image) ของแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนหลักของ

ประเทศไทยซึ่งอาจได้จากการกราด (scan) จากต้นฉบับแผนที่ภูมิประเทศกระดาษที่ได้มีการจัดพิมพ์ไว้ หรืออาจ
ได้จากการจัดสร้างขึ้นด้วยซอฟต์แวร์จัดท าแผนที่ต่าง ๆ โดยข้อมูลภาพจะประกอบด้วยเซ็ทของจุดภาพ (pixel) ที่
บันทึกค่าความสว่างของแม่สีที่เป็นส่วนประกอบของสีของแต่ละจุดภาพ โดยมาพร้อมกับข้อมูลอธิบายข้อมูล 
(metadata) ที่ใช้ในการอธิบายค่าของข้อมูล 

5.2 เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 
ข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นข้อมูลภาพ (image data) ซึ่งจัดเก็บเป็นแบบ Quadrilateral 

Grid Coverage (ตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน ISO 19123) หรืออาจเรียกให้ง่ายขึ้นว่าเป็นข้อมูลราสเตอร์หรือข้อมูลก
ริด ดังนั้นเนื้อหาข้อมูล (data content) ในชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศจะประกอบด้วยชุดของค่าจุดภาพ 
(pixels) ที่บันทึกค่าความสว่างของแม่สีที่เป็นส่วนประกอบของสีของแต่ละจุดภาพ โดยมาพร้อมข้อมูลประกอบ
ส าหรับใช้อ้างอิงเชิงพ้ืนที่ (spatial reference data) และข้อมูล metadata อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการใช้งานตัว
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ข้อมูลภาพดังกล่าว รวมทั้งใช้อธิบายลักษณะเฉพาะ (characteristics) ด้านต่าง ๆ ของชุดข้อมูลภาพแผนที่ภูมิ
ประเทศ เพ่ืออ านวยประโยชน์ด้านอื่น ๆ ด้วย 

รายละเอียดของข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ อันได้แก่รายการรูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ สัญลักษณ์แผนที่ที่ใช้
แสดง ชื่อประกอบแผนที่ รวมทั้งรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบแผนที่ (map layout) ทีป่รากฏในข้อมูลภาพแผน
ที่ภูมิประเทศให้ใช้รูปแบบของแผนที่ภูมิประเทศล าดับชุด (series) หลัก ๆ ของประเทศไทยดังตารางที่ 4 นี้เป็น
กรอบ 

 
ตารางท่ี  4 แผนที่ภูมิประเทศต้นแบบส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 

มาตราส่วน แผนที่ภูมิประเทศต้นแบบ 
1:4,000 แผนที่กรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1:10,000 ล าดับชุด 9013 S-1 
1:10,000 แผนที่กรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1:10,000 ล าดับชุด 9013 S-1 
1:25,000 แผนที่ตัวเมืองกรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1:20,000 ล าดับชุด L 9013 S 
1:50,000 แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ล าดับชุด L 7018 
1:250,000 แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:250,000 ล าดับชุด 1501 

 
ทั้งนี้ หากในอนาคตมีการก าหนดรูปแบบมาตรฐานส าหรับแผนที่ภูมิประเทศของประเทศในมาตราส่วนใด

ขึ้นใหม่ ก็ให้น ารูปแบบมาตรฐานใหม่นั้นมาใช้เป็นแผนที่ภูมิประเทศต้นแบบของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพแผนที่
ภูมิประเทศ ในมาตราส่วนนั้นต่อไป  

เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูลในมาตรฐานฉบับนี้จะจ ากัดอยู่เพียงลักษณะเฉพาะของข้อมูลภาพที่
เข้ารหัสในรูปแบบ TIFF/GeoTIFF โดยในการจัดเก็บของ tag ของข้อมูลภาพจะอ้างอิงกับข้อก าหนด DGIWG-
108: GeoTIFF Profile for Georeferenced Imagery (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ Baseline TIFF Fields และ GeoTIFF tags and parameter keys ทั้งนี้ในส่วนของค าอธิบายลักษณะเฉพาะ
อ่ืน ๆ ของชุดข้อมูล จะจัดท าค าอธิบายข้อมูล (metadata) เป็นไฟล์แยกต่างหากตามมาตรฐาน ISO19115 

เนื้อหาข้อมูล (data content) ในชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ เป็นข้อมูลแบบราสเตอร์กริดซึ่งมีค่า
ข้อมูลคือค่าความสว่างของคลื่นแสงสีแดง เขียวและน้ าเงิน ซึ่งเป็นแม่สีที่ประกอบกันเป็นสีสรรต่าง ๆ ซึ่งอาจถือว่า
เป็นข้อมูลลักษณะประจ า (attribute) หลักของชั้นข้อมูลนี้ ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 ต่อไปนี้  
 
ตารางท่ี 5 รายการเนื้อหาข้อมูลลักษณะประจ าของจุดภาพในชุดข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 

ชื่อ ค าอธิบาย ชนิด 
ความ 
ส าคัญ 

หมายเหตุ 

pixelID หมาย เ ลข ประจ า จุ ดภ าพ  เ ป็ น
หมายเลขเฉพาะที่ไม่ซ้ ากันในแต่ละ
ไฟล์ข้อมูล 

Integer Mandatory  

R-band ค่าความสว่างของคลื่นแสงสีแดง Integer Mandatory  
G-band ค่าความสว่างของคลื่นแสงสีเขียว Integer Mandatory  
B-band ค่าความสว่างของคลื่นแสงสีน้ าเงิน Integer Mandatory  
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นอกจากเนื้อหาข้อมูลหลักข้างต้นแล้ว ยังจ าเป็นต้องมีเนื้อหาข้อมูลประกอบซึ่งจ าเป็นส าหรับใช้อ้างอิงใน
การใช้งานและแสดงเนื้อหาข้อมูลหลักดังกล่าว โดยเป็นข้อมูลที่อธิบายระบบอ้างอิงเชิงพ้ืนที่ (spatial reference 
system) ของไฟล์ข้อมูลจุดภาพ ในที่นี้จึงจะเรียกว่าข้อมูลอ้างอิงเชิงพ้ืนที่ (spatial reference data) ข้อมูลนี้จะมี
เพียง 1 ระเบียนข้อมูล (data record) ส าหรับแต่ละไฟล์ข้อมูลภาพ เนื้อหาของข้อมูล spatial reference data 
นี้นั้นมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 6 รายการข้อมลูอ้างอิงเชิงพื้นที่ (Spatial reference data) ในชุดข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 

ชื่อ ชนิด ค าอธิบาย 
ความ 
ส าคัญ 

Domain /  
หมายเหตุ 

coordinateSystem Integer รหัสบอกระบบพิกัดอ้างอิงของ
ข้อมูลภาพ 

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

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

horizontalUnit Text หน่วยค่าพิกัดทางราบ บังคับ  
xOrigin Float ค่าพิกัดทาง X ของจุดมุมล่างซ้าย บังคับ ค่า Easting ในกรณีค่าพิกัด 

UTM หรือค่า Longitude 
ในกรณีระบบพิกัดทางยีออ
เดซี 

yOrigin Float ค่าพิกัดทาง Y ของจุดมุมล่างซ้าย บังคับ Northing หรือ Latitude  
pixelSpacingX Float ระยะห่างทาง X ระหว่างจุดภาพ บังคับ หน่วยองศาทศนิยม หรือ

เมตร pixelSpacingY Float ระยะห่างทาง Y ระหว่างจุดภาพ บังคับ 
numberOfPixelX Integer จ านวนจุดภาพในแนวแกน X บังคับ  
numberOfPixelY Integer จ านวนจุดภาพในแนวแกน Y บังคับ  

 
รายละเอียดโครงสร้างเนื้อหาของข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ สามารถน าเสนอในลักษณะ UML ได้ดังรูป

ที่ 1 

 
รูปที่ 1 เนื้อหาข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ แสดงด้วย UML ในแบบ Class diagram 

  

RasterMap

+pixelID: Integer

+R-band: Integer

+G-band: Integer

+B-band: Integer

Spatial Reference Data

+coordinateSystem: Integer = 1, 2, 3

+horizontalDatum: Integer = 1, 2

+horizontalUnit: Text

+xOrigin: Float

+yOrigin: Float

+pixelSpacingX: Float

+pixelSpacingY: Float

+numberOfPixelsX: Integer

+numberOfPixelsY: Integer
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5.3 Feature Catalogue ของรายการข้อมูลในชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 
รายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ สามารถถูกอธิบายในลักษณะ

ของ feature catalogue ตามมาตรฐาน ISO19110 ได้ดังนี้ 
 
Name: ช้ันข้อมูลภาพแผนท่ีภมูิประเทศ 
Scope: แผนที่ฐาน 
Field of application: การอ้างอิงต าแหน่งเพ่ือการส ารวจและการท าแผนท่ี 
Version Number: 2.0 (โครงการจัดท าข้อก าหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา ลักษณะเฉพาะ คุณภาพ

ของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน 
Version Date: 30-พ.ค.-56 
Definition source: มาตรฐาน FGDS 
Definition Type:   
Producer:  
Functional Language: XML 
Feature Type  
Name: RasterMap 
Definition: ข้อมูลจุดภาพของไฟล์ราสเตอร์ที่ใช้บันทึกภาพแผนที่ภูมิประเทศ 
Code: 10001 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: pixelID, R-band, G-band, B-band 
Feature Association Names:   
Subtype Of:  
Feature Attribute  
Name: pixelID 
Definition: ค่ารหัสประจ าจุดภาพ  
Code:   
Value Data Type: Interger 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute  
Name: R-band 
Definition: ค่าความสว่างของคลื่นแสงสีแดง 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit: เมตร 
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: ค่า -9999 ใช้ส าหรับจุดภาพทีไ่ม่ใช่เนื้อข้อมูลแผนท่ี 
Feature Attribute  
Name: G-band 
Definition: ค่าความสว่างของคลื่นแสงสีเขียว 
Code:   
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Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit: เมตร 
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: ค่า -9999 ใช้ส าหรับจุดภาพทีไ่ม่ใช่เนื้อข้อมูลแผนท่ี 
Feature Attribute  
Name: B-band 
Definition: ค่าความสว่างของคลื่นแสงสีน้ าเงนิ 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit: เมตร 
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: ค่า -9999 ใช้ส าหรับจุดภาพทีไ่ม่ใช่เนื้อข้อมูลแผนท่ี 
 
Feature Type  
Name: SpatialReferenceData 
Definition: ข้อมูลอ้างอิงเชิงพื้นที่ ประกอบการใช้งานข้อมูล RasterMap 
Code:  
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: coordinateSystem, horizontalDatum, horizontalUnit, xOrigin, yOrigin, 

pixelSpacingX, pixelSpacingY, numberOfPixelsX, numberOfPixelsY 
Subtype Of:  
Feature Attribute  
Name: coordinateSystem 
Definition: รหัสระบบพิกัดอ้างอิง 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain:  1 =geodetic coordinate; 2 = UTM zone 47; 3 = UTM zone 48 
Feature Attribute  
Name: horizontalDatum 
Definition: พื้นหลักฐานทางราบ 
Code:   
Value Data Type:  Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain:  1 = WGS84; 2 = Indian 1975 
Feature Attribute  
Name: horizontalUnit 
Definition: หน่วยของค่าพิกัดทางราบ 
Code:   
Value Data Type:  Text 
Value Measurement Unit:   
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Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: xOrigin 
Definition: ค่าพิกัดทาง X ของจุดมุมล่างซ้าย 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: yOrigin 
Definition: ค่าพิกัดทาง Y ของจุดมุมล่างซ้าย 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: pixelSpacingX 
Definition: ระยะห่างระหว่างจุดภาพทาง X 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: pixelSpacingY 
Definition: ระยะห่างระหว่างจุดภาพทาง Y 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: numberOfPixelsX 
Definition: จ านวนจุดภาพทาง X 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: numberOfPixelsY 
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Definition: จ านวนจุดภาพทาง Y 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
 

 
6. ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference system)  

 
ข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศตามมาตรฐานฉบับนี้ จะต้องมีค่าพิกัดอ้างอิงกับพิกัดโลก (Geo-reference) 

ซึ่งหมายความว่าในไฟล์ข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศทุกไฟล์จะต้องมีข้อมูลที่จ าเป็นต่อการแปลงจากพิกัดภาพเป็น
พิกัดภาคพ้ืนดินจัดเก็บไว้ด้วย ข้อมูลดังกล่าวนี้จัดเก็บในรูปของ GeoTIFF tags และอยู่ในข้อมูล metadata โดย
ข้อมูลแผนที่ภาพภูมิประเทศจะใช้ ProjectedCSTypeGeoKey ตามมาตรฐาน GeoTIFF ในการก าหนดระบบ
พิกัด โดยบัญชีค่า GeoKey จะถูกระบุไว้ใน section 6.3.3.1 ของมาตรฐาน GeoTIFF ส าหรับระบบพิกัดฉาก 
(projected coordinate systems) ในมาตรฐานนี้จะอนุญาตให้ใช้ระบบพิกัดที่มีบัญชีรายชื่ออยู่ใน section 
6.3.3.1 ของมาตรฐาน GeoTIFF เท่านั้น 

ข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศเชิงจุดภาพจะถูกอ้างอิงต าแหน่งโดยก าหนดค่าละติจูด ลองจิจูดบริเวณจุดตัด
ของเส้น graticule  ซึ่งรวมไปถึงบริเวณมุมของเส้น neatline ด้วย จ านวนจุด tick อย่างน้อยที่สุดที่จะต้องใช้ท า 
Georeference ของแผนที่แต่ละมาตราส่วนควรใช้ 4-6 tick ขึ้นอยู่กับขนาดของแผนที่ และจุดอ้างอิงที่หาได้  

ระบบอ้างอิงเชิงพ้ืนที่ (spatial reference system) ของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทยนั้น 
ให้ใช้เป็น ระบบพิกัดอ้างอิง (coordinate reference system) โดยระบบพิกัดอ้างอิงแต่ละระบบจะประกอบด้วย
องค์ประกอบ 2 ส่วนคือ  

- พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) ซึ่งเป็นพ้ืนผิวอ้างอิงที่ใช้ในการค านวณงานรังวัด  
- รูปแบบระบบพิกัด ซึ่งเป็นรายละเอียดของระบบการฉายแผนที่ (map projection) ที่ใช้ ระบบแกน

อ้างอิงค่าพิกัด และรายละเอียดนิยามค่าพิกัด   
การเลือกใช้ระบบพิกัดอ้างอิงจึงขึ้นกับพ้ืนหลักฐานฯ และรูปแบบของค่าพิกัด และระบบพิกัดอ้างอิง

ส าหรับชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทยทุกชั้นข้อมูล รวมถึงชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิ
ประเทศนี้ สามารถเลือกก าหนดขึ้นจากพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี และรูปแบบระบบพิกัด ดังต่อไปนี้ 

6.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum) 
พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) หรือพ้ืนหลักฐานแผนที่ ที่ใช้อ้างอิงส าหรับชุดข้อมูลภูมิ

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

1) WGS 84 เป็นพ้ืนหลักฐานสากลที่จัดท าขึ้นโดย Defense Mapping Agency (DMA) หรือปัจจุบันคือ  
National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เป็นพ้ืนหลักฐานของ
ดาวเทียมระบบ GPS  เป็นพื้นหลักฐานรูปทรงรีซ่ึงมีค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 

Ellipsoid : "WGS 84" 
Semi-major axis (a)   =  6378137.0 m. 
Flattening (f) =  1/298.257223563  
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EPSG : 4326 
2) พ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) เป็นพ้ืนหลักฐานท้องถิ่นของประเทศไทย ที่จัดท าโดย

การท างานรังวัดภาคพ้ืนดินด้วยวิธีข่ายสามเหลี่ยมและงานวงรอบ  เป็นพ้ืนหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมี
ค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 

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

และการแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ให้ใช้สมการ
ต่อไปนี้  
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โดยที่ค่าพิกัดฉาก (x, y, z) เป็นค่าพิกัดในรูปแบบระบบพิกัดฉากยึดติดโลก อธิบายไว้ในหัวข้อต่อไป 
 
อนึ่ง สมการแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ข้างต้น 

ก าหนดให้ส าหรับใช้ในการแปลงค่าพิกัดที่ยังมิได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานด้วยวิธีการหรือสมการอ่ืนมาแล้ว
เท่านั้น หากค่าพิกัดได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานมาด้วยวิธีการหรือสมการแบบอ่ืนมา ก็จะต้องท าการแปลง
กลับไปท่ีพ้ืนหลักฐานตั้งต้นด้วยวิธีการหรือสมการแบบเดิมก่อน 

6.2 รูปแบบระบบพิกัด 
รูปแบบระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิงในการบอกต าแหน่งพิกัดของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทย 

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

 
1) ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก เป็นกรอบของแกนพิกัดฉาก ที่ผูกติดอยู่กับพ้ืนผิวโลก แกนพิกัดของระบบ

ยึดติดโลกจึงหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมเท่ากับอัตราการหมุนรอบตัวเองของโลก  ระบบพิกัดฉากยึดติด
โลกบอกค่าพิกัดเป็น (x, y, z) มีนิยามดังนี้ คือ จุดก าเนิดของระบบอยู่ที่จุดมวลสารของโลก แกน 

z อยู่ในแนวแกนหมุนเฉลี่ยโลก โดยผ่านจุด CIO (Conventional International Origin) ระนาบ
ศูนย์สูตร xy ตั้งฉากกับแกน  z  โดยมีแกน x อยู่ในแนวเมอริเดียนกรีนิช  ส่วนแกน y ตั้งฉากกับ
แกน x และแกน z ท าให้เกิดเป็นระบบพิกัดมือขวา 

2) ระบบพิกัดทางยีออเดซี บอกค่าพิกัดเป็น (, , h) ระบบนี้ใช้รูปทรงรีที่เป็นตัวแทนสัณฐานของ
โลกและเป็นพื้นผิวอ้างอิงในการค านวณ ดังนั้นรูปทรงรีนี้คือส่วนหนึ่งของพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซีใน
ข้อ 6.1 ข้างบนนั่นเอง มุมที่เส้นตั้งฉากกับพื้นผิวรูปทรงรีที่จุดใด ๆ P กระท ากับระนาบศูนย์สูตรคือค่า
ละติจูด  ของจุด P  มุมระหว่างระนาบเมอริเดียนที่ผ่าน P กับระนาบเมอริเดียนกรีนิช คือค่า
ลองจิจูด  ของจุด P ส่วนระยะตามแนวเส้นตั้งฉากจากจุด P จนถึงพ้ืนผิวรูปทรงรี คือ ความสูง
เหนือรูปทรงร ีh    
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3) ระบบพิกัดแผนที่ UTM – UTM เป็นตัวย่อของ Universal Transverse Mercator เป็นวิธีการฉาย
แผนที่ (map projection) บอกค่าพิกัดแผนที่เป็น (N, E) ค่า N คือระยะเหนือ (northing) และ ค่า 
E คือระยะตะวันออก (easting) ค่าท้ังสองคือพิกัดต าแหน่งทางราบค านวณมาจากค่า (, ) ของค่า
พิกัดทางยีออเดซี 

6.3 ความสูง  
ระบบอ้างอิงค่าความสูงของข้อมูลภูมิสารสนเทศมี 3 ระบบ คือ ค่าระดับ (elevation) ความสูงออร์โท

เมตริก (orthometric height) และความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้กับชุดข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทย ตามความเหมาะสม แต่ต้องอธิบายระบบอ้างอิงค่าความสูงที่ใช้ไว้
ในค าอธิบายข้อมูล (metadata) ของชุดข้อมูลนั้นให้ชัดเจน 

1) ค่าระดับ (elevation) เป็นความสูงที่ใช้อยู่โดยทั่วไปในงานรังวัด เป็นความสูงเหนือระดับทะเลปาน
กลาง (Mean Sea Level, MSL)  อาจใช้เป็นตัวแทนของความสูงเหนือยีออยด์ H หรือความสูงออร์
โทเมตริกได ้หากระดับทะเลปานกลางทีส่ร้างข้ึนมาเป็นตัวแทนของยีออยด์อย่างถูกต้อง  

2) ความสูงออร์โทเมตริก (orthometric height) เป็นความสูงวัดจากผิวยีออยด์ ณ จุดใด ๆ 
3) ความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) เป็นความสูงวัดจากผิวพ้ืนทรงรีที่ใช้เป็นหลักฐานทางยีออ

เดซี ณ จุดใด ๆ 
 
ในการค านวณค่าพิกัดท่ีใช้รูปทรงรีเป็นพื้นผิวอ้างอิงได้ค่าพิกัดต าแหน่งทางราบเป็นละติจูดและลองจิจูดทาง

ยีออเดซี (, ) และมีความสูงของจุดนั้นเป็นความสูงเหนือรูปทรงรี h  ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงออร์โท
เมตริกและความสูงเหนือทรงรี คือ     
 

        h = H + N      
 

ค่า N  ในสมการข้างบนเรียกว่า  ความสูงยีออยด์ (geoidal height)  ค่าความสูงยีออยด์นี้ค านวณได้จาก
รูปจ าลองยีออยด์ เช่น Earth Gravitational Model 2008 (EGM2008)  

รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบพิกัดอ้างอิงข้างต้น มีอธิบายเพ่ิมเติมไว้ในเอกสารมาตรฐานข้อมูล 
FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 

 
 

7. ข้อก าหนดด้านคุณภาพข้อมูล (Data quality) 

7.1 ข้อก าหนดความถูกต้องเชิงต าแหน่ง 
โดยทั่วไปข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศควรที่จะรักษาความถูกต้องทางราบของแผนที่ต้นฉบับไว้ ส าหรับ

แผนที่ภูมิประเทศมาตรฐานความถูกต้องที่กล่าวมาข้างต้น จะใช้เพียงบริเวณส่วนที่อยู่ใน neatline ของต้นฉบับ
เท่านั้น (ยกเว้นแผนที่ส่วนแทรก)  

ความละเอียดถูกต้องของข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ จะถูกตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบกับจุดตัดของ
เส้นกริด หรือ grid ticks ซึ่งถูกใช้เป็นจุดควบคุมในการปรับแก้ต าแหน่ง โดยความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยจะต้องไม่เกิน 
4 pixels และความคลาดเคลื่อนมากที่สุดจะต้องไม่เกิน 8 pixels (ตามมาตรฐาน DRG ของ USGS)  

สังเกตว่าการเปรียบเทียบนี้เป็นการเปรียบเทียบกับต าแหน่งของมุมที่เป็นจริงตามทฤษฎี ไม่ใช่ต าแหน่ง
ของแผนที่ต้นฉบับ เส้นกริดของแผนที่ที่พิมพ์มาแล้วมักมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย จากการพิมพ์ของกระบวนการ
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ผลิต ซึ่งข้อผิดพลาดลักษณะนี้ควรที่จะถูกแก้ไขในข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศเชิงจุดภาพ หากพบว่าข้อมูลภาพแผนที่
ภูมิประเทศที่ผลิตไม่เข้ากับเกณฑ์มาตรฐานความละเอียดถูกต้องเชิงต าแหน่งที่ก าหนดนี้ควรมีการแก้ไขหากมีเวลา
และเครื่องมือเพียงพอ 

การอ้างอิงพิกัดโลกของข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ จะต้องถูกตรวจสอบโดยใช้โปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ นอกเหนือจากโปรแกรมที่ใช้ในการผลิตข้อมูลภาพ ซึ่งบางครั้งอาจมีการตรวจพบการอ้างอิงพิกัดโลกผิด
ต าแหน่ง ส าหรับข้อผิดพลาดในกรณีนี้มีความส าคัญสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก 

7.2 ข้อก าหนดความครบถ้วนของข้อมูล 
ความสมบูรณ์ของข้อมูลภาพอาจตรวจสอบด้วยสายตาในแต่ละระวาง โดยให้ตรวจสอบว่าข้อมูลขาด

หายไปหรือไม่ ช่องว่างและสีที่ปรากฏ รวมถึงสิ่งผิดปกติ อ่ืนๆ โดยทั่วไปจะไม่ก าหนดมาตรฐานทางปริมาณในการ
ตรวจสอบคุณภาพของภาพที่ชัดเจน หากแต่ในที่นี้จะเป็นเพียงข้อแนะน ากว้างๆให้น าไปปฏิบัติเท่านั้น โดยความ
ครบถ้วนของข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศแบ่งตามลักษณะวิธีการผลิตได้ดังนี้ 

7.2.1 ข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศที่ผลิตจากการกราดแผนที่กระดาษ 
ค าแนะน าเก่ียวกับข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศที่ผลิตโดยใช้การใช้การกราดข้อมูลแผนที่กระดาษ 

หรือวัสดุการพิมพ์ใดๆ มีดังนี้ 
(1) การรักษาสีของแผนที่มีความส าคัญระดับปานกลาง โดยมีความต้องการให้เส้นต่างๆมีสีที่

คล้ายกับแผนที่ต้นฉบับ อย่างไรก็ตามไม่จ าเป็นนักที่ต้องรักษาสภาพของเส้นให้ต่อเนื่องหรือไม่ให้ขาดตอน  
(2) ความถูกต้องของสีฉากหลังมีความจ าเป็นในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการ

ประยุกต์ใช้ทางระบบ GIS ที่ต้องการท าให้ฉากหลังโปร่งใสได้  
(3) ความถูกต้องของพ้ืนที่ที่มีสี เช่นพื้นที่ป่าไม้ เมือง แหล่งน้ า มีความจ าเป็นในระดับต่ า  

7.2.2 ข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศที่ได้จากกระบวนการประกอบระวางแผนที่เชิงเลข 
เมื่อมีการผลิตหรือแก้ไขแผนที่ขึ้นมาใหม่ด้วยการท าแผนที่แบบอัตโนมัติ หรือการท าแผนที่

เชิงเลข ผลผลิตที่ได้จากการประกอบระวางแผนที่จะมีความคมชัดมากกว่าการกราดข้อมูลแผนที่กระดาษ 
ดังนั้นข้อมูลภาพที่ได้ควรที่จะมีลักษณะดังนี้ 

(1) ไม่มีลายเส้นที่ขาดหายหรือมีสีที่ผิดเพ้ียนอย่างสิ้นเชิง 
(2) ต้องไม่มีการใช้สกรีนจากการพิมพ์ พ้ืนที่ที่เป็นสีทึบควรที่จะเป็นสีตามรูปแบบ (uniform 

color) 

7.3 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ า (Attribute Data) 
ความถูกต้องข้อมูลลักษณะประจ าของข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศได้แก่ ค่าจุดภาพของแผนที่จ าเป็น

จะต้องน าเสนอค่าท่ีถูกต้อง โดยเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพของข้อมูลภาพ ดังนั้นจึงควรมีคุณภาพของข้อมูลดังต่อไปนี้: 
(1) รักษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่น าเสนออยู่บนแผนที่ลายเส้นเป็นสิ่งแรกที่ต้องค านึงถึง เช่น เส้นที่ต่อเนื่องใน

แผนที่จะต้องไม่ขาดตอนในการน าเสนอบนข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ การขาดหายไปหรือขาดตอนของลายเส้น
ในข้อมูลภาพไม่สามารถเป็นที่ยอมรับได้ในการผลิตข้อมูลที่มีคุณภาพ 

(2) รักษาข้อมูลตัวอักษรที่ปรากฏบนแผนที่ ตัวอย่างเช่น ตัวอักษรที่ปรากฏบนภาพแผนที่ภูมิประเทศต้อง
สามารถอ่านได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ข้อมูลตัวอักษรในขอบระวางของแผนที่ ยังมีความส าคัญเช่นกันแต่น้อยกว่า
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ตัวอักษรที่อยู่ในเนื้อแผนที่ ซึ่งอาจยากที่จะรักษาคุณภาพของข้อมูลในส่วนนี้ไว้จากกระบวนการก าหนดค่าพิกัด
ให้กับข้อมูลภาพ อย่างไรก็ตามข้อมูลบริเวณขอบระวางควรที่จะสามารถอ่านได้ด้วย 

7.4 ข้อก าหนดความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล 
ไม่มีข้อก าหนดความสอดคล้องทางตรรกะของข้อมูล ส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 

7.5 ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลเชิงเวลา 
ไมมี่ข้อก าหนดความถูกต้องของข้อมูลเชิงเวลา ส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ 
 
 

8. การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product delivery) 

8.1 รูปแบบของข้อมูล (Dataformats) 
ในการส่งมอบข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศจะประกอบด้วย 2 ไฟล์ คือ ไฟล์ข้อมูลทางกายภาพ (image 

file) และไฟล์ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล (metadata file) โดยรูปแบบในการจัดเก็บจะใช้มาตรฐาน Tagged Image 
File Format (TIFF) 6.0 อย่างไรก็ตามผู้ผลิตข้อมูลอาจจัดท า world file (.tfw) เพ่ิมขึ้นมาส าหรับในการส่งมอบ
ข้อมูลได้แต่ไม่ได้เป็นการบังคับ (optional) 
   จากข้อก าหนดที่ระบุให้แผนที่ภูมิประเทศตามมาตรฐานฉบับนี้ใช้รูปแบบ TIFF version 6.0 ในการ
จัดเก็บข้อมูล ท าให้มีข้อก าหนดในรายละเอียดตามมาตรฐาน ดังนี้: 

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

จะต้องเท่ากันในแต่ละจุดภาพ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าจุดภาพมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และจะต้องมีค่า
ความละเอียดของผลลัพธ์ที่ถูกต้อง   

(3) แม้ว่ามาตรฐานของ TIFF จะรองรับแบบข้อมูลถึง 5 แบบ แต่ส าหรับข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ
จะต้องใช้แบบของข้อมูลในลักษณะ PackBits compression (run length encoding)  

(4) สีของแผนที่เป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ 

8.2 หน่วยของการส่งมอบ (Units of delivery)  
ข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศตามมาตรฐานนี้ก าหนดให้ส่งมอบตามหมายเลขระวางมาตรฐานของแผนที่ 

ตัวอย่างเช่น ขนาด 15’ X 15’ ส าหรับแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 และขนาด 1 องศา X 1.5 องศา ส าหรับแผนที่
มาตราส่วน 1:250,000  โดยขนาดของไฟล์ที่ส่งมอบจะมีขนาดประมาณ 50-100 Mb. 
 
 
9. ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมูล (Metadata) 

 
ข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศจะต้องมีการจัดท าค าอธิบายข้อมูล (Metadata) โดยใน Metadata เหล่านั้น 

จะต้องมีรายการค าอธิบายข้อมูลหลัก (Core metadata elements) ตามท่ีได้ระบุไว้ในมาตรฐาน ISO19115 เป็น
อย่างน้อย Metadata ส าหรับชุดข้อมูล FGDS ให้จัดท าในรูปแบบ (format) และวิธีการเข้ารหัสข้อมูล ตาม
มาตรฐาน ISO19139 
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ค าอธิบายข้อมูล (metadata) ส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศ  ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO19115 โดยต้องมีรายการ Metadata ครบตามรายการ core metadata ที่ก าหนดในมาตรฐาน 
ISO19115 และ ISO19115-2 ตามรายการที่ 1-23 ในตารางที่ 7 นอกจากนั้นจะต้องมีรายการ metadata ที่
อธิบายเนื้อหาของชุดข้อมูล (data content) และคุณภาพของชุดข้อมูล (data quality) ตามตารางที่ 8 และ 9 
ด้วย 

 
ตารางท่ี 7 รายการ Metadata ของชุดข้อมูล FGDS 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

1 Dataset title  ชื่อชุดข้อมูล Mandatory Free Text 
2 Dataset reference date วันที่อ้างอิงของชุดข้อมูล Mandatory Date 
3 Dataset responsible 

party 
ผู้รับผิดชอบชุดข้อมูล Optional CI_ResponsibleParty 

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

พ้ืนที่ครอบคลุมของข้อมูล (โดย
ค่าพิกัดมุมล่างซ้าย และค่าพิกัด
มุมบนขวาของพ้ืนที่ครอบคลุม) 

Conditional EX_GeographicExtent 

5 Dataset language ภาษาของชุดข้อมูล Mandatory Char (ISO 639-2) 
6 Dataset character set รหัสอักษรของชุดข้อมูล Conditional MD_CharacterSetCode 
7 Dataset topic category ประเภทหัวข้อของชุดข้อมูล Mandatory MD_TopicCategoryCo

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

dataset 
บทคัดย่อซึ่งอธิบายชุดข้อมูล Mandatory Char (Free text) 

10 Dataset format name ชื่อรูปแบบของชุดข้อมูล Optional Char (Free text) 
11 Dataset format version เวอร์ชั่นของรูปแบบของชุด

ข้อมูล 
Optional Char (Free text) 

12 Additional extent 
information (vertical 
and temporal) 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอบเขต
ของข้อมูล (ทางดิ่ง ทางเวลา) 

Optional EX_TemporalExtent 
และ/หรือ 
EX_VerticalExtent 

13 Spatial representation 
type 

ชนิดการบันทึกข้อมูลเชิงพ้ืนที่ Optional MD_SpatialRepresen-
tationTypeCode 

14 Reference system ระบบอ้างอิง (ระบบพิกัดอ้างอิง) Optional MD_ReferenceSystem 
15 Lineage statement ข้อความบอกความเป็นมาและ

กระบวนการจัดท าข้อมูล 
Optional Char (Free text) 

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

name 
ชื่อมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 
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ตารางท่ี 7 รายการ Metadata ของชุดข้อมูล FGDS 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

19 Metadata standard 
version 

เวอร์ชั่นมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 

20 Metadata language ภาษาข้อมูลใน metadata Conditional Char (ISO 639-2) 
21 Metadata character set รหัสตัวอักษรของข้อมูลใน 

metadata 
Conditional MD_CharacterSetCode 

22 Metadata point of 
contact 

การติดต่อเกี่ยวกับ metadata Mandatory CI_ResponsibleParty 

23 Metadata date stamp วันที่ของ metadata Mandatory Date 
24 Data content [0..*] เนื้อหาข้อมูล Mandatory MD_Content 

Information (ดู
รายละเอียดด้านล่าง) 

25 Data quality [0..*] คุณภาพข้อมูล (สามารถรายงาน
ได้หลายค่าส าหรับ scope และ 
quality element ที่แตกต่าง
กัน) 

Mandatory DQ_DataQuality (ดู
รายละเอียดด้านล่าง) 

 
ตารางท่ี 8 รายการ metadata ส าหรับอธิบายเนื้อหาข้อมูล (MD_ContentInformation) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล 

1 MD_FeatureCatalogue 
Description 

ข้อมูลอธิบายสารบัญแฟ้ม
ของรูปลักษณ์ (กรณีข้อมูล
แบบเวคเตอร์) 

Conditional รายการที่ 1.1 ถึง 1.5 

1.1 complianceCode [0..1]  รหัสที่บอกถึงการได้ตาม 
ISO19110 ของสารบัญแฟ้ม
ฯ 

Optional Boolean 

1.2 language [0..*] ภาษาท่ีใช้ในสารบัญแฟ้มฯ Optional CharacterString 
1.3 includeWithDataset รหัสที่บอกว่าสารบัญแฟ้มฯ 

ได้ถูกใส่รวมไว้ในชุดข้อมูล 
Mandatory Boolean 

1.4 featureTypes [0..*] รายการรูปลักษณ์ข้อมูลใน
สารบัญแฟ้มฯ ที่ปรากฎใน
ชุดข้อมูล 

Optional GenericName 

1.5 featureCatalogueCitation 
[1..*] 

ข้อมูลอ้างอิงของสารบัญ
แฟ้มฯ ภายนอก 

Mandatory CI_Citation 
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ตารางท่ี 9 รายการ metadata ส าหรับอธิบายคุณภาพข้อมูล (DQ_DataQuality) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล 

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

( ร า ย ง า น ไ ด้ ห ล า ย
องค์ประกอบฯ) 

Mandatory รายการที่ 2.1 – 2.7 

2.1 nameOfMeasure [0..*] ชื่อตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล Optional Char (Free text) 
2.2 measuredIdentification [0..1] ข้อมูลบ่งชี้ตัวชี้วัดฯ Optional MD_Identifier 
2.3 measureDescription [0..1] ค าอธิบายตัวชี้วัดฯ Optional Char (Free text) 
2.4 evaluationMethodType [0..1] ชนิดของวิ ธี การประเมิน

คุณภาพข้อมูล 
Optional DQ_Evaluation 

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

คุณภาพฯ 
Optional CI_Citation 

2.6 dateTime [0..*] วันที่ของคุณภาพข้อมูล Optional DateTime 
2.7 result [1..2] ผลการประ เมินคุณภาพ

ข้อมูล 
Mandatory DQ_Result 

 
นอกเหนือจากค าอธิบายข้อมูล (metadata) ตามมาตรฐาน ISO 19115  ข้างต้นแล้ว จะต้องมีรายการ

ค าอธิบายข้อมูลตามที่ก าหนดเพ่ิมเติมขึ้น โดยปรับจากรายการ metadata ที่ก าหนดในมาตรฐาน ISO19115-2 
ด้วย ดังตารางที่ 10 
 
ตารางท่ี 10 รายการ metadata เพ่ิมเติมส าหรับข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 

ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 
1 HorizontalDatum พ้ืนหลักฐานทางราบ Mandatory Indian 1975, WGS 84 
2 VerticalDatum พ้ืนหลักฐานทางดิ่ง Mandatory รทก. 
3 HorizontalUnit หน่วยของค่าพิกัดทางราบ Mandatory เมตร 
4 VerticalUnit หน่วยค่าพิกัดทางดิ่ง Mandatory เมตร 
5 Scale มาตราส่วน Mandatory  
6 

AccuracyClass 
ระดับคลาสของความถูกต้องตาม
มาตรฐาน ASPRS 

Mandatory I, II, III 

7 ProductionDate วันเดือนปีที่ผลิตแผนที่ภาพถ่าย Mandatory mm.dd.yyyy 
8 FileFormatName ชื่อชนิดรูปแบบแฟ้มข้อมูลภาพ Mandatory  
9 FormatVersion เวอร์ชั่นของรูปแบบแฟ้มข้อมูลภาพ Mandatory  
10 AgencyName ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแล Mandatory  
11 Producer ชื่อผู้ผลิต Mandatory  
12 ProductionSystem ระบบที่ใช้ในการผลิตแผนที่ภาพถ่าย Mandatory  
13 SourceImageType ชนิดภาพถ่ายต้นฉบับ Mandatory ฟิล์ม ภาพถ่ายเชิงเลข 
14 SourceImageScale มาตราส่วนภาพถ่ายต้นฉบับ Mandatory  
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ตารางท่ี 10 รายการ metadata เพ่ิมเติมส าหรับข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

15 SourceImageDate วันเดือนปีภาพถ่ายต้นฉบับ Mandatory mm.dd.yyyy 
16 SourceImageResolution ความละเอียดของภาพถ่ายต้นฉบับ

เชิงเลข 
Mandatory 

 

17 SourceDemDate วันเดือนปีข้อมูลความสูงภูมิประเทศที่
ใช้ 

Mandatory 
mm.dd.yyyy 

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

eOrigin 
ค่าพิกัดตะวันออกมุมล่างซ้ายของ
ระวาง 

Mandatory  

24 nOrigin ค่าพิกัดเหนือมุมล่างซ้ายของระวาง Mandatory  
25 eEnd ค่าพิกัดตะวันออกมุมบนขวาของระวาง Mandatory  
26 nEnd ค่าพิกัดเหนือมุมบนขวาของระวาง Mandatory  
27 Zone โซนพิกัด Mandatory 47, 48 
28 DataFileSize ชนาดไฟล์ของภาพ Mandatory  
29 GSD ความละเอียดจุดภาพ Mandatory  
30 BandContent รายละเอียดชนิดแบนด์ Mandatory BW, R, G, B 
31 

BitsPerPixel 
จ านวนบิทต่อพิกเซลของภาพต้นฉบับ
เชิงเลข 

Mandatory  

 
อนึ่ง Metadata ส าหรับชุดข้อมูล FGDS ให้จัดท าในรูปแบบและวิธีการเข้ารหัสข้อมูล ตามมาตรฐาน 

ISO19139 
 
 

10. การส ารวจน าเข้าข้อมูล (Data capture) 

10.1 การน าเข้าข้อมูลที่ได้จากแผนที่กระดาษ (Scanned map) 
ขั้นตอนการผลิต  เครื่องมือและอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ที่ใช้ในการรวบรวม และผลิตแผนที่ภูมิ

ประเทศ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระบบที่ใช้ อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้ว ขั้นตอนการผลิตจะมีขั้นตอนการผลิตที่
คล้ายคลึงกันในแผนที่แต่ละประเภท ดังต่อไปนี้ 

1) การผลิตแผนที่ภูมิประเทศเริ่มจากกราดข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศที่เป็นกระดาษ โดยใช้เครื่องกราดภาพที่มี
ความละเอียดสูง (high resolution scanner) ที่ความละเอียด 250 ถึง 1,000 dpi ดังรายละเอียด
ข้อก าหนดในขั้นตอนการกราดแผนที่ดังนี้  
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 คุณภาพในการกราดภาพเพ่ือน าเข้าข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง และมี
ขนาดไฟล์ที่เหมาะสม ในมาตรฐานฉบับนี้แนะน าให้ใช้ความละเอียดในการกราดข้อมูลดังตารางที่ 
10 ด้านล่าง 

 ต้นฉบับแผนที่ที่ใช้ในการกราดหากเป็นไปได้ควรใช้แผนที่กระดาษท่ีใหม่ไม่มีรอยยับ  
 การกราดข้อมูลควรด าเนินการกราดเป็นผืนเดียวกันในครั้งเดียว อย่างไรก็ตามหากแผนที่มีขนาด

ใหญ่กว่าเครื่องกราดข้อมูลสามารถให้ใช้การกราดเป็นส่วนๆแล้วน ามาต่อภาพภายหลังได้  ทั้งนี้
เครื่องกราดควรได้รับการบ ารุงรักษาอยู่เสมอเพ่ือให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพได้ 

 
ตารางท่ี 10 ข้อก าหนดความละเอียดของการกราดแผนที่ภูมิประเทศ 

มาตราส่วน ความละเอียดในการกราดข้อมูล ขนาดจุดภาพบนภาคพื้นดิน (เมตร) 
(Ground resolution) Micron dpi 

1:4,000 50 505 0.2 
1:10,000 50 505 0.5 
1:25,000 100 254 2.48 
1:50,000 100 254 4.97 
1:250,000 100 254 24.85 

 
2) การผลิตแผนที่ภูมิประเทศตามมาตรฐานนี้ หากเป็นไปได้ควรมีการเอา screen ออก (descreening) และ

ท า color quantization เพ่ือที่จะลดจ านวนสีซึ่งได้จากการกราดข้อมูล 
3) ไฟล์ที่ได้นี้จะผ่านการแปลง (transformed) และก าหนดค่าพิกัด (georeferenced) โดยใช้ระบบพิกัด

ภูมิศาสตร์ หรือ UTM โดยใช้จุดอ้างอิง 4 จุด (15 minute grid ticks) เป็นอย่างน้อย 
4) ความละเอียดของผลลัพธ์ (output) ส าหรับแผนที่ภูมิประเทศตามมาตรฐานนี้ให้ใช้ตามขนาดจุดภาพบน

ภาคพ้ืนดิน ที่ระบุไว้ในตารางที่ 10 
5) ไฟล์ภาพจะถูกแปลงรูปแบบเป็น TIFF (version 6.0) และลดขนาดโดยการบีบอัดข้อมูลแบบ run length 

encoded PackBit compression (type 32773) 
6) ตารางสี (color palette) ของแผนที่ภูมิประเทศที่ถูกบีบอัดจะถูกท าให้เป็นมาตรฐานด้วยการแทนที่ค่าสี 

RGB เดิม โดยการรวมค่าสี RGB ที่เป็นมาตรฐาน จ านวน 256 สี (8 bit) 
7) สร้างไฟล์ metadata ส าหรับแผนที่ภูมิประเทศ 
8) ก่อนที่จะส่งต่อไปแผนที่ภูมิประเทศจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพดังต่อไปนี้: 

8.1) ค่าของดัชนีสีในแต่ละแผนที่ภูมิประเทศจะต้องถูกตรวจสอบเพ่ือยืนยันว่า การรวมสี RGB นั้น จะ
สอดคล้องกับตารางสีมาตรฐาน 

8.2) ไฟล์แผนที่ภูมิประเทศทั้งหมด จะถูกตรวจสอบด้วยสายตาเพ่ือประกันว่า ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์
นั้นลงกับที่แผนที่ปกติแสดงไว้ 

8.3) แผนที่ภูมิประเทศจะถูกสุ่มเลือกขึ้นมาตรวจสอบเพ่ือประกันว่าข้อมูลในไฟล์ metadata นั้น 
สอดคล้องกับข้อมูลท้ายระวาง (map collar) เพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับไฟล์ภาพ 

8.4) แผนที่ภูมิประเทศจะถูกสุ่มเลือกขึ้นมาตรวจสอบในด้านความถูกต้องทางด้านต าแหน่งโดย
เปรียบเทียบกับค่า latitude และ longitude ซึ่งจะสอดคล้องกับจุดตัดของ tick ในภาพแผนที่
ภูมิประเทศ 
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10.2 การน าเข้าข้อมูลจากกระบวนการผลิตแผนที่ (Cartographic process) 
1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของรูปลักษณ์ (feature) และรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนที่ภูมิประเทศที่

จะส่งออกให้เรียบร้อย 
2) ส่งออก (export) เป็นไฟล์ภาพที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 250 dpi โดยรูปแบบที่ส่งออกควรรักษา

ลักษณะเฉพาะของไฟล์ต้นฉบับเอาไว้อย่างครบถ้วนทั้งในแง่ของสี ความชัดเจน และความสมบูรณ์ของ
ลายเส้นที่ปรากฏบนแผนที่ 

3) ไฟล์ที่ได้จากการส่งออกจะผ่านการแปลง (transformed) และก าหนดค่าพิกัด (georeferenced) โดยใช้
ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ หรือ UTM โดยใช้จุดอ้างอิง 4 จุด (15 minute grid ticks) เป็นอย่างน้อย 

4) ความละเอียดของผลลัพธ์ (output) ความละเอียดของผลลัพธ์ (output) ส าหรับแผนที่ภูมิประเทศตาม
มาตรฐานนี้ให้ใช้ตามขนาดจุดภาพบนภาคพ้ืนดิน ใน ตารางที่ 10 

5) ไฟล์ภาพจะถูกแปลงรูปแบบเป็น TIFF (version 6.0) และมีการอ้างอิงพิกัดโลกโดยใช้มาตรฐาน GeoTIFF 
พร้อมทั้งลดขนาดโดยการบีบอัดข้อมูลแบบ run length encoded PackBit compression (type 
32773) 

6) ตารางสี (color palette) ของแผนที่ภูมิประเทศที่ถูกบีบอัดจะถูกท าให้เป็นมาตรฐานด้วยการแทนที่ค่าสี 
RGB เดิม โดยการรวมค่าสี RGB ที่เป็นมาตรฐาน จ านวน 256 สี (8 bit) 

7) สร้างไฟล์ metadata ส าหรับแผนที่ภูมิประเทศ 
8) ท าการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตดังต่อไปนี้ 

8.1) ไฟล์แผนที่ภูมิประเทศทั้งหมด จะถูกตรวจสอบด้วยสายตาเพ่ือประกันว่า ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์
นั้นลงกับที่แผนที่ปกติแสดงไว้ 

8.2) แผนที่ภูมิประเทศจะถูกสุ่มเลือกขึ้นมาตรวจสอบเพ่ือประกันว่าข้อมูลในไฟล์ metadata นั้น 
สอดคล้องกับข้อมูลท้ายระวาง (map collar) เพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับไฟล์ภาพ 

8.3) แผนที่ภูมิประเทศจะถูกสุ่มเลือกขึ้นมาตรวจสอบในด้านความถูกต้องทางด้านต าแหน่ง  โดยค่า 
latitude และ longitude จะต้องสอดคล้องกับจุดตัดของ tick ในภาพแผนที่ภูมิประเทศ 

 
 

11. การบ ารุงรักษาข้อมูล (Data Maintenance)  
 
การบ ารุงรักษาข้อมูลควรมีการปรับปรุงเมื่อมีการแก้ไขแผนที่กระดาษในครั้งที่การพิมพ์ใหม่ หรือมีการ

แก้ไขข้อมูลแผนที่ใหม่ 
 
 

12. ข้อก าหนดการน าเสนอข้อมูล (Data portrayal)  
 

การน าเสนอข้อมูลภาพแผนที่ภูมิประเทศจะใช้การน าเสนอด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ
โปรแกรมประมวลผลข้อมูลภาพ โดยข้อมูลที่ถูกน าเสนอจะน าเอาค่าข้อมูลจุดภาพมาน าเสนอบนสื่อคอมพิวเตอร์
ตามต าแหน่งที่อ้างอิงกับพิกัดโลก ลักษณะภาพของการน าเสนอจะคล้ายกับแผนที่ต้นฉบับ 
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13. ข้อก าหนดเพ่ิมเติมอื่น ๆ (Additional specifications)  
 
กรณีแผนที่ภูมิประเทศมีแผนที่ส่วนแทรกและส่วนที่เกิน (overedge or map insets) การอ้างอิงพิกัด

โลกบริเวณแผนที่ส่วนแทรก โดยทั่วไปจะก าหนดไว้เป็นทางเลือกเนื่องจากมีความยุ่งยากทางเทคนิค  ส าหรับ
มาตรฐานฉบับนี้จะไม่มีการอ้างอิงพิกัดโลกบริเวณแผนที่ส่วนแทรก 
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ภาคผนวก ก  
ข้อก าหนด TIFF / GeoTIFF 

 
 

ตาราง ก-1 ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาและข้อก าหนดส าหรับ TIFF และ GeoTIFF tags ที่ใช้ส าหรับข้อมูลภาพ
แผนที่ภูมิประเทศ ซึ่งอาจมี TIFF and GeoTIFF tags ซึ่งไม่ได้ถูกใช้ในที่นี้ โดยที่มคี าอธิบายส าหรับตารางดังนี้ : 

- columns Field, Description, Tag, Type อ้างอิงกับข้อก าหนดของ TIFF  
- Card column specifies cardinality of the item 
- ROCI แสดงการปรากฏของ items: 

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

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

- TM: transparency mask 
 

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

Field 
 

Description 
 

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

Artist ผู้ผลิตข้อมลู 315 ASCII 1 O หากใช้จะเป็นช่ือองค์กรที่รับผิดชอบ  
 

BitsPerSample จ านวนบิตต่อองค์ประกอบ 
 
 

258 Short 1 
 

R ส าหรับข้อมลูภาพแผนท่ีภมูิประเทศ
จะมีค่า 8 bits ต่อ sample value 

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

Compression วิธีการบีบอัดข้อมูล  259 Short 1 R 1 ไม่มีการบีบอดั  
Copyright การระบุถึงลิขสิทธิ ์

 
 

33432 ASCII 1..* O ระบุถึงบุคคล หรือองค์กรที่มีสิทธ์ิ  

DateTime วันเวลาที่ผลิต  306 ASCII 20 O 
 

 

ExtraSamples ค าอธิบายองค์ประกอบพิเศษ  338 Short 1 C มีค่าเป็น 1 เมื่อประกอบด้วย  4-
band  

FillOrder ล าดับเชิงตรรกะภายใน byte 
 

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

Field 
 

Description 
 

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

HostComputer คอมพิวเตอร์ และ/หรือ 
ระบบปฏิบตัิการที่ใช้ในการ
ผลิต  

316 ASCII 1..* O หากใช้จะเป็นการระบุถึงระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผล
หรือสรา้งข้อมูล  

ImageDescription ข้อความที่อธิบายเนื้อหาของ
ภาพ  

270 ASCII 1..* O 
 

 

ImageLength จ านวนแถวของจุดภาพในภาพ 257 Short or 
Long 

1 R  

ImageWidth จ านวนสดมภ์ของจุดภาพใน
ภาพ  

256 Short or 
Long 

1 R  

Make ผู้ผลิตเครื่องกราด  271 ASCII 1 O  
Model รุ่นของเครื่องกราด  

 
272 ASCII 1 O  

MinSampleValue2 ค่าองค์ประกอบท่ีน้อยที่สุด  280 SHORT 1 O  

MaxSampleValue2 ค่าองค์ประกอบท่ีมากที่สดุ 
 

281 SHORT 1 O  

NewSubfileType ข้อบ่งช้ีทั่วไปของข้อมูลที่อยู่ใน
ไฟล์ย่อย  

254 Long 1 C 
 

ทุกบิทเท่ากับ 0 ยกเว้นบิท 2 
เท่ากับ 1  
 

Orientation การวางตัวของภาพเทียบกับ
แถวและสดมภ ์ 

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

PhotometricInterpre
tation 

การใช้สีของข้อมูลภาพ  262 Short 1 R 1 ข้อมูลระดับสีเทา  
2 ข้อมูล RGB  
 
3 ข้อมูล Color-coded  
4 ข้อมูล transparency mask 

Thresholding ส าหรับ TIFF files แบบขาว-
ด า เทคนิคท่ีใช้แปลงจาก
ระดับสีเทาเป็นจุดภาพขาว-ด า 

263 SHORT 1 O 1 (Default) แสดงถึงว่าไม่มีการใช้ 
halftone ในข้อมูลภาพ 

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

Field 
 

Description 
 

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

PlanarConfiguration แสดงว่าองค์ประกอบของแต่
ละจุดภาพจัดเก็บอย่างไร 

284 Short 1 C 
ในกรณีที่มี
มากกว่า

หนึ่งแบนด ์

1 (ในกรณีที่มมีากกว่าหน่ึงแบนด์) 

ResolutionUnit หน่วยในการวัดของ 
XResolution และ 
YResolution. 

296 Short 1 R 2 ส าหรับ  dpi (dot per inch) 

SamplesPerPixel จ านวนองค์ประกอบต่อ
จุดภาพ  
 

277 Short 1 R 1 ส าหรับข้อมลู monochrome  
3 ส าหรับข้อมลู RGB  
4 ส าหรับข้อมลู 4-bands 

ExtraSamples อธิบายองค์ประกอบพิเศษ  338 SHORT 1 C 
ส าหรับ

ข้อมูล 4-
bands  

1 ส าหรับข้อมลู 4-bands 

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

339* SHORT 1 C 
ส าหรับช้ัน
ข้อมูลที่
ไม่ใช่

ข้อมูลภาพ   

ค่าเท่ากับ 1 ส าหรับข้อมลูภาพ 
 

SminSampleValue ค่าตัวอย่างที่น้อยท่ีสุด ใช้เมื่อ
ข้อมูลตัวอย่างเป็นอย่างอื่น
นอกจาก  integer 

340* ประเภท
ที่เหมาะ
ที่สุด
ส าหรับ
ข้อมูล
ตัวอย่าง 

Sample
sPerPix

el 

O  

SmaxSampleValue ค่าตัวอย่างที่มากท่ีสดุ ใช้เมื่อ
ข้อมูลตัวอย่างเป็นอย่างอื่น
นอกจาก  integer 

341* ประเภท
ที่เหมาะ
ที่สุด
ส าหรับ
ข้อมูล
ตัวอย่าง  

Sample
sPerPix

el 

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

Field 
 

Description 
 

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

Software ช่ือและรุ่นของซอฟแวร์ที่ใช้ใน
การผลิตข้อมลูภาพ  

305 ASCII 1..* O  

StripOffsets byte offset ของแต่ละ strip 
 

273 Short or 
Long 

Numbe
r of 

bands 

C 
จะไม่ใช้

เมื่อ Tiling 
ถูกใช้งาน 

 

RowsPerStrip จ านวนของแถวต่อ  strip3 278 Short or 
Long 

1 C 
จะไม่ใช้

เมื่อ Tiling 
ถูกใช้งาน 

 

StripByteCounts For each strip, จ านวน 
bytes ในstrip หลังจากบีบอัด
แล้ว 

279 Short or 
Long 

Numbe
r of 

bands 

C 
จะไม่ใช้

เมื่อ Tiling 
ถูกใช้งาน 

 

XResolution จ านวนจุดภาพต่อ  
ResolutionUnit ในทิศทาง
ทางกว้าง  

282 Rationa
l 

1 R ความละเอียดส าหรับน าเสนอหรือ
พิมพ์ เช่น 254/1 

YResolution จ านวนจุดภาพต่อ  
ResolutionUnit ในทิศทาง
ทางยาว 

283 Rationa
l 

1 R ความละเอียดส าหรับน าเสนอหรือ
พิมพ์ เช่น 254/1 

TileWidth ความกว้างของ tile ในจุดภาพ 
เป็นจ านวนของสดมภ์ในแต่ละ 
tile 

322* Short or 
Long 

1 C 
ใช้ส าหรับ 
internal 

TIFF 
tiling 

 

TileLength ความยาว (สูง) ของ tile ใน
จุดภาพ เป็นจ านวนของสดมภ์
ในแต่ละ tile 

323* Short or 
Long 

1 C 
ใช้ส าหรับ 
internal 

TIFF 
tiling 

 

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

Field 
 

Description 
 

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

TileOffsets byte offset ของ tile ที่
จัดเก็บบนดสิค ์

324* Long TilesPer
Image4 

 

C 
ใช้ส าหรับ 
internal 

TIFF 
tiling 

 

TileByteCounts จ านวนของ (compressed) 
bytes ใน tile 

325* Short or 
Long 

TilesPer
Image 

C 
ใช้ส าหรับ 
internal 

TIFF 
tiling 

 

GDAL_NODATA ค่า ASCII value ที่ใช้ส าหรับ
ระบุถึงจุดภาพท่ีไม่มคี่าหรือใช้
เป็น background 

42113* ASCII 1 R ส าหรับ
ข้อมูล 3D 
ที่ม ีvoid 
areas 

 

ถ้ามีการใช้จะแสดงถึงมี void areas 
ในชุดข้อมูล 
 

GEO_METADATA Tag ที่อาจใช้ส าหรับผนวกรวม 
XML-encoded instance 
documents เพื่อเตรียมใช้
งานใน 19139-based 
schema 

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

O 
ส าหรับ
ผนวก  
XML 

metadat
a 

 

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

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

Image Colorimetry. 
 
  

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

Field 
 

Description 
 

Tag Type Card ROCI Restricted values for the 
profile 

GeoDoublePara
msTag 

ใช้ส าหรับจัดเก็บ Double valued 
GeoKeys ที่ถูกอ้างอิงโดย 
GeoKeyDirectoryTag 

34736 Double  I ไม่จ าเป็นต้องใช้ฟิลด์นี้หากไม่
ต้องการใช้  double parameter  

GeoAsciiParams
Tag 
 

ใช้ส าหรับจัดเก็บค่า ASCII valued 
GeoKeysที่ถูกอ้างอิงโดย 
GeoKeyDirectoryTag 

34737 ASCII  R จ าเป็นต้องมีส าหรับ  ASCII valued 
GeoKeys 

ModelTiePointT
ag 

raster -> model tiepoint pairs 
in the order ModelTiepointTag 
= (…,I,J,K, X,Y,Z…) where (I,J,K) 
is the point at location (I,J) in 
raster space with pixel-value 
K, and (X,Y,Z) is a vector in 
model space5 

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

ModelPixelScale
Tag 

ใช้ส าหรับก าหนดขนาดของ
ระยะห่างของจุดภาพราสเตอร์ใน 
model space units ประกอบดว้ย 
3 ค่า คือ ModelPixelScaleTag = 
(ScaleX, ScaleY, ScaleZ) 

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

GeoTIFF Configuration GeoKeys      

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

Field 
 

Description 
 

Tag Type Card ROCI Restricted values for the 
profile 

GTModelTypeG
eoKey 

ใช้ระบุถึงประเภทของแบบจ าลอง
ระบบพิกัดที่ใช้งานและที่ซึ่ง raster 
space จะถูก transform 

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

GTRasterTypeGe
oKey 

ใช้สร้าง raster space 
coordinate system:  
RasterPixelIsPoint 
RasterPixelIsArea 

1025 Short 1 R รหัสที่ให้เลือกใช้: 
1 – RasterPixelIsArea (ใช้ส าหรบั 
imagery products) 
2 – RasterPixelIsPoint (ใช้
ส าหรับ discrete  coverage 
data) 

GTCitationGeoK
ey 

ให้ค่า ASCII ที่ใช้อ้งอิงเพื่อเผยแพร่ 
configuration โดยรวมของไฟล์ 
GeoTIFF 

1026 ASCII 1..* 0 ข้อก าหนดผลติภณัฑ์ในรายละเอียด  

Geographic CS Parameter Keys      
GeographicType
GeoKey 

ใช้ส าหรับระบุถึงรหัสส าหรับระบบ
พิกัดภูมิศาสตร์ที่ใช้เชื่อมโยงพิกัด
ละติจดู ลองจิจูดกับทรงรีที่ก าหนด
บนโลก 

2048 Short 1 C 4326 (ส าหรับ GCS_WGS84 
หมายถึง ‘WGS84’) 
หรือ 4030 (GCSE_WGS84)  
ใช้ส าหรับน าเสนอเฉพาะข้อมลู ARC 
หรือข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์อื่นๆ ใน
กรณีนี ้
GTModelTypeGeoKey = 2 และ
ProjectedCSTypeGeoKey ไม่
ปรากฏ 

GeogCitationGe
oKey 

ใช้อ้างอิง ส าหรับGeographic CS 
parameters 

2049 ASCII  C 
ใช้เมื่อ 
Geogra
phicTy
peGeo 
Key 
ปรากฏ 
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ตาราง ก-2  รายการ Tag และพารามิเตอร์ส าหรับ GeoTIFF (GeoTIFF tags and parameter keys 
specifications of this profile) 

Field 
 

Description 
 

Tag Type Card ROCI Restricted values for the 
profile 

GeogAngularUni
tsGeokey 

ใช้ระบุถึง geocentric CS Linear 
units 
 

2054 Short 1 O 
ใช้เมื่อ 
Geogra
phicTy
peGeo 
Key 
ปรากฏ 

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

Projected CS Parameter Keys      
ProjectedCSTyp

eGeoKey 
รหัสที่ใช้ก าหนดถึง projected 
coordinate  
system 

3072 Short 1 C ค่า =  
326zz – UTM Northern 
Hemisphere 
327zz – UTM Southern 
Hemisphere 
(เมื่อ zz เท่ากบัหมายเลขโซน) 
ในกรณีนี้ค่า 
GTModelTypeGeoKey = 1 และ 
GeographicTypeGeoKey ไม่
ปรากฏ 

PCSCitationGeo
Key 

ค่า ASCII ที่อ้างอิงเพื่อเผยแพร่
รายละเอียดบนระบบ Projected 
Coordinate System. 

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

ตัวอย่าง: 
 « UTM zzN / WGS84 »  

ProjLinearUnitsG
eoKey 

ใช้ก าหนด linear units ที่ถูกใช้โดย
การฉายแผนที6่ 

3076 Short 1 O 
เมื่อ
Project
edCST
ypeGe
oKey 
ปรากฏ 

9001 (หมายถึง Linear_Meter) 
(Default) 
 
 

 

ฟิลด์ที่ไม่ถูกใช้ใน profile นี้ได้แก่: 

                                                   
6 The use of this optional tag for UTM projection adds no information as meters is adequetely defined in EPSG codes (for UTM). However, it might prove 
useful for other PCS. 
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- ModelTransformationTag (tag 34264) 
- GeogGeodeticDatumGeoKey (tag 2050) 
- GeogPrimeMeridianGeoKey (tag 2051) (Greenwich meridian always used) 
- GeogLinearUnitsGeoKey (tag 2052) (meters (default) always used) 
- GeogLinearUnitSizeGeoKey (tag 2053) 
- GeogAngularUnitSizeGeoKey (tag 2055) 
- GeogEllipsoidGeoKey (tag 2056) 
- GeogSemiMajorAxisGeoKey (tag 2057) 
- GeogSemiMinorAxisGeoKey (tag 2058) 
- GeogInvFlatteningGeoKey (tag 2059) 
- GeogAzimuthUnitsGeoKey (tag 2060) 
- GeogPrimeMeridianLongGeoKey (tag 2061) 
- ProjectionGeoKey (tag 3074) 
- ProjCoordTransGeoKey (tag 3075) 
- ProjLinearUnitSizeGeoKey (tag 3077) 
- ProjStdParallel1GeoKey (tag 3078) 
- ProjStdParallel2GeoKey (tag 3079) 
- ProjNatOriginLongGeoKey (tag 3080) 
- ProjNatOriginLatGeoKey (tag 3081) 
- ProjFalseEastingGeoKey (tag 3082) 
- ProjFalseNorthingGeoKey (tag 3083) 
- ProjFalseOriginLongGeoKey (tag 3084) 
- ProjFalseOriginLatGeoKey (tag 3085) 
- ProjFalseOriginEastingGeoKey (tag 3086) 
- ProjFalseOriginNorthingGeoKey (tag 3087) 
- ProjCenterLongGeoKey (tag 3088) 
- ProjCenterLatGeoKey (tag 3089) 
- ProjCenterEastingGeoKey (tag 3090) 
- ProjCenterNorthingGeoKey (tag 3091) 
- ProjScaleAtNatOriginGeoKey (tag 3092) 
- ProjScaleAtCenterGeoKey (tag 3093) 
- ProjAzimuthAngleGeoKey (tag 3094) 
- ProjStraightVertPoleLongGeoKey (tag 3095) 
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1. บทน า (Introduction) 
 
มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศฉบับนี้ เป็นหนึ่ง

ในชุดมาตรฐานข้อก าหนดชุดข้อมูล FGDS ของประเทศไทย ซึ่งได้ถูกจัดท าขึ้นภายใต้โครงการศึกษาเพ่ือจัดท า
ข้อก าหนดของมาตรฐานด้านโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน (FGDS) ของ
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยมีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาด าเนินงาน 

โครงสร้างเนื้อหาของมาตรฐานฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อก าหนดลักษณะเฉพาะ (characteristics) ด้าน
ต่างๆ ของชั้นข้อมูล FGDS ตามกรอบหลักการของเอกสารข้อก าหนดข้อมูลที่ก าหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศ  
ISO19131 Geographic information – Data product specifications โดยได้มีการศึกษามาตรฐานแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศในต่างประเทศ และวิธีการผลิตที่ได้ด าเนินการในประเทศไทยมาเป็นกรอบแนวในการพัฒนา
มาตรฐาน ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศในที่นี้จะหมายถึงแผนที่ภาพถ่ายราสเตอร์ (raster orthophoto) ที่
ผ่านกระบวนการดัดแก้ (rectified) ผลกระทบเนื่องจากภาพถ่ายเอียง (tilted) และค่าคลาดเคลื่อนจากความสูง
ของภูมิประเทศ (relief displacement) ที่เรียกว่า orthorectified โดยอ้างอิงกับระบบพิกัดโลก ที่มาตราส่วน 
1:4,000 1:10,000 1:25,000 และ 1: 50,000  โดยข้อก าหนดส่วนหนึ่งในมาตรฐานนี้อ้างอิงตามมาตรฐานของ 
Federal Geographic  Data Committee (FGDC) และการปฏิบัติงานของหน่วยงานในประเทศไทย 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในความหมายของข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศนี้ คณะที่ปรึกษาจะ
เปลี่ยนชื่อเรียกชั้นข้อมูลนี้เป็น “ชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ” ตลอดในร่างมาตรฐานข้อก าหนดฯ นี้ 

 
 

2. ภาพรวม (Overview) มาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ 

2.1 ข้อสนเทศเกี่ยวกับการจัดท าข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ข้อมูล 
ชื่อข้อก าหนด : ข้อก าหนดของมาตรฐานข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ  
วันที่จัดท าและเผยแพร่ข้อก าหนดนี้ : วันที่รายงานฉบับสมบูรณ์และร่างมาตรฐานได้รับการตรวจรับจาก สทอภ. 

/ วันที่มีการน าไปประกาศใช้เป็นมาตรฐานฯ 
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อก าหนดฉบับนี้ : คณะที่ปรึกษาฯ คณะท างานกลุ่มย่อยประสานงานการจัดท า

มาตรฐานฯ กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ สทอภ. 
หัวข้อของช้ันข้อมูลภูมิศาสตร์ในมาตรฐานนี้ :  ImageryBaseMapsEarthCover  

2.2 นิยามศัพท์ 
ได้มีการก าหนดนิยามศัพท์ที่ส าคัญ ส าหรับมาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ไว้ดัง

ตารางที่ 1 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 ค านิยามศัพท์ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
ค าศัพท์ นิยามศัพท์ 

แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (aerial 
orthophoto) 

ภาพราสเตอร์ของภาพถ่ายทางอากาศท่ีผ่านการกระบวนการดัดแก้ 
(rectified) ผลกระทบจากการถ่ายภาพเอียง (tilted) และความสูง
ของภูมิประเทศ (relief displacement) โดยอ้างอิงกับระบบพิกัด
โลกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
มาตราส่วน 1:4,000 1:10,000 1:25,000 และ 1:50,000 

แบบจ าลองข้อมูลจุดความสูง
เชิงเลข (Digital Elevation 
Model, DEM) 

ข้อมูลจุดความสูงเชิงเลข (X,Y,Z) หรือ (E,N,h) ที่มีลักษณะเป็น
ตารางกริด 

แบบจ าลองข้อมูลระดับความสูงภูมิ
ประเทศเชิงเลข (Digital Terrain 
Model, DTM) 

ข้อมูลจุดความสูงเชิงเลข (DEM) ที่มีการบูรณาการข้อมูลระดับความ
สูงของลักษณะภูมิประเทศที่ส าคัญ เช่น ทางน้ า อาคาร ถนน แนวสัน
เขา เป็นต้นที่เรียกว่า break lines หรือ fault lines แบบจ าลองท่ีได้
จึงลักษณะที่ใกล้เคียงกับภูมิประเทศจริงมากที่สุด โดยทั่วไปการบูรณา
จะใช้วิธีการสร้างเป็นโครงข่ายสามเหลี่ยมที่เรียกว่า Triangular 
Irregular Network (TIN) 

ระยะบนพ้ืนดิน (Ground Sample 
Distance, GSD) 

ค่าความละเอียดของจุดภาพ (pixel) โดยแสดงเป็นค่าระยะทางบน
พ้ืนดิน ที่มีลักษณะจุดภาพเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

2.3 อักษรย่อ 
ค าย่อที่ส าคัญ ส าหรับมาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ อธิบายความหมายไว้ใน

ตารางที่ 2 ต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 2 ความหมายของอักษรย่อในมาตรฐานชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
อักษรย่อ ความหมาย 
ASPRS 
DEM 
DTM 
FGDS 
FGDC 
GSD 
RMSE 
TIN 
UTM 

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

2.4 บทคัดย่อ 
เอกสารมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศนี้ เป็นข้อก าหนดส าหรับ

ข้อมูลภาพออร์โธเชิงเลข (digital orthophoto imagery) ซึ่งจัดสร้างขึ้นจากภาพถ่ายทางอากาศ จึงหมายถึง
ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย โดยแผนที่ภาพถ่ายทาง
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อากาศหมายถึง ภาพราสเตอร์ของภาพถ่ายทางอากาศที่ผ่านการกระบวนการดัดแก้ (rectified) ผลกระทบจาก
การถ่ายภาพเอียง (tilted) และความสูงของภูมิประเทศ (relief displacement) ด้วยข้อมูลจุดความสูงภูมิ
ประเทศ โดยอ้างอิงกับระบบพิกัดโลกเรียบร้อยแล้ว โดยวัตถุประสงค์ของชุดข้อมูลนี้คือเพ่ือใช้ในการน าเข้า แก้ไข
ข้อมูล และตรวจสอบคุณภาพข้อมูลของงานการท าแผนที่อ่ืนๆ ที่มีระดับความถูกต้องต่ ากว่าหรือมาตราส่วนเล็ก
กว่า โดยใช้เป็นฉากหลังในการตรวจสอบการอ้างอิงพิกัดของข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืนๆ  มาตรฐานฉบับนี้จะ
ประกอบด้วยข้อก าหนดลักษณะเฉพาะ (characteristics) ที่ส าคัญของข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศในฐานะชุด
ข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศ ได้แก่นิยาม รายการเนื้อหาของข้อมูล ข้อก าหนดคุณภาพ ระบบพิกัด
อ้างอิง แนวทางวิธีการส ารวจจัดสร้างข้อมูล การประมวลผล และการควบคุมคุณภาพ ทั้งนี้แหล่งข้อมูลแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศ จะได้จากการกราดข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ หรือการถ่ายภาพทางอากาศด้วยกล้อง
ถ่ายภาพเชิงเลข ที่ผ่านการกระบวนการดัดแก้ (rectified) ผลกระทบจากการถ่ายภาพเอียง (tilted) และค่า
คลาดเคลื่อนจากความสูงของภูมิประเทศ (relief displacement) ผลลัพธ์จากกระบวนการผลิตแผนที่ จะอยู่ในรูป
ข้อมูลภาพราสเตอร์หรือเอกสารการพิมพ์จากข้อมูลภาพราสเตอร์โดยอ้างอิงกับระบบพิกัดโลก (UTM)การจัดเก็บ
ข้อมูลภาพราสเตอร์จะใช้รูปแบบ GeoTIFF โดยมีข้อมูลค าอธิบายข้อมูล (metadata) มากับผลิตภัณฑ์ด้วย 
 
 
3. ขอบเขตของข้อก าหนด (Specification scopes) 
 

ขอบเขตของข้อก าหนดมาตรฐานชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ครอบคลุมเฉพาะแผนที่ภาพถ่ายที่
ได้จากการถ่ายภาพทางอากาศ มีลักษณะเป็นภาพออร์โท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าหรับใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานอ้างอิงใน
การจัดท าชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ  และเน้นในส่วนของข้อก าหนดลักษณะเฉพาะของข้อมูลภาพออร์โท
ผลลัพธ์ 
 
 
4. การระบุจ าแนกผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product identification) 

 
ส่วนนี้เป็นข้อสนเทศพ้ืนฐานที่ระบุจ าแนกข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศนี้ ซึ่ง

ประกอบด้วยรายการลักษณะเฉพาะพ้ืนฐานของชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ดังตารางที ่3 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
ชื่อ (Title)  ข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (aerial orthophoto) 
บทคัดย่อ (Abstract)  แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ หมายถึง ภาพราสเตอร์ของภาพถ่ายทางอากาศที่ผ่าน

การกระบวนการดัดแก้ (rectified) ผลกระทบจากการถ่ายภาพเอียง (tilted) 
และความสูงของภูมิประเทศ (relief displacement) ด้วยข้อมูลความสูงภูมิ
ประเทศ โดยอ้างอิงกับระบบพิกัดโลกเรียบร้อยแล้ว 

กลุ่มประเภทของข้อมูล  
(Topic Category)  

imageryBaseMapsEarthCover 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
ค าอธิบายขอบเขตทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographic 
description)  

ทั่วประเทศ 

ชื่ออ่ืน (Alternate title)  ภาพออร์โธเชิงเลข (digital orthophoto imagery) 
วัตถุประสงค์ (Purpose)  ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการน าเข้า แก้ไขข้อมูล และ

ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลของงานการท าแผนที่อ่ืนๆ ที่มีระดับความถูกต้องต่ ากว่า
หรือมาตราส่วนเล็กกว่า โดยใช้เป็นฉากหลังในการตรวจสอบการอ้างอิงพิกัดของ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืนๆ มาตรฐานฉบับนี้จะประกอบด้วย วิธีการเก็บข้อมูล 
การประมวลผล และการควบคุมคุณภาพ 

ชนิดของการน าเสนอเชิงพื้นที่ 
(Spatial representation 
type)  

ราสเตอร์ 

ความละเอียดเชิงพื้นที่ 
(spatial resolution)  

ก าหนดโดยค่าระยะบนพ้ืนดิน (Ground Sample Distance, GSD) ซ่ึงแปรผัน
ตามมาตราส่วนของชุดข้อมูล FGDS คือ 
มาตราส่วน 1:4,000 จะมีระยะบนพื้นดิน (GSD) = 0.50 เมตร 
มาตราส่วน 1:10,000 จะมีระยะบนพ้ืนดิน (GSD) = 1.25 เมตร 
มาตราส่วน 1:25,000 จะมีระยะบนพ้ืนดิน (GSD) = 3.13 เมตร 
มาตราส่วน 1:50,000 จะมีระยะบนพ้ืนดิน (GSD) = 6.25 เมตร 

 
 
5. เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล (Data content and structure) 

5.1 ความหมายในภาพรวม 
ชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหมายถึงภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขที่ผ่านกระบวนการดัดแก้ 

(rectified) ผลกระทบจากการถ่ายภาพเอียง (tilted) และความสูงของภูมิประเทศ (relief displacement) ด้วย
ข้อมูลจุดความสูงภูมิประเทศ ที่เรียกว่า orthorectified โดยอ้างอิงกับระบบพิกัดโลกเรียบร้อยแล้วไม่นับรวม
ภาพถ่ายทางอากาศที่ดัดแก้เฉพาะความเอียงของภาพถ่าย ไม่ผ่านกระบวนการดัดแก้ผลกระทบความสูงของภูมิ
ประเทศ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวไม่ได้น าข้อมูลความสูงภูมิประเทศมาร่วมในการดัดแก้ ประกอบด้วยข้อมูล 4 
มาตราส่วน คือ 

 มาตราส่วน 1:4,000 มีระยะบนพื้นดิน (GSD) ไม่มากกว่า0.50 เมตร 
 มาตราส่วน 1:10,000 มีระยะบนพื้นดิน (GSD) ไม่มากกว่า 1.25 เมตร 
 มาตราส่วน 1:25,000 มีระยะบนพื้นดิน (GSD) ไม่มากกว่า 3.13 เมตร 
 มาตราส่วน 1:50,000 มีระยะบนพื้นดิน (GSD) ไม่มากกว่า 6.25 เมตร 

ความถูกต้องทางต าแหน่งในแต่ละมาตราส่วนแบ่งเป็น 3 คลาสอ้างอิงตามมาตรฐาน ASPRS 
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5.2 รายละเอียดเนื้อหาชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
เนื้อหาข้อมูล (data content) ในชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศประกอบด้วยข้อมูลในรูปแบบ

ราสเตอร์ดังนี้ 

5.2.1 เนื้อหาข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศขาวด า 

กรณีแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศขาวด า ค่าข้อมูลในแต่ละจุดภาพ (pixel) จะต้องเป็นค่าความ
สว่างของแสงสีขาวในช่วงของความยาวช่วงคลื่นประมาณ 0.4-0.7 ไมครอน หรือใกล้เคียง  (ความยาวช่วง
คลื่นครอบคลุมช่วงคลื่นของแม่สีแสงทั้ง 3 คือแดง เขียว และน้ าเงิน) 

5.2.2 เนื้อหาข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสี 

กรณีแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสีข้อมูลจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลราสเตอร์ 3 แบนด์ดังนี้ 
- แบนด์สีน้ าเงิน มีค่าข้อมูลในแต่ละจุดภาพเป็นค่าความสว่างของแสงในช่วงของความยาวช่วงคลื่น

ประมาณ 0.4-0.5 ไมครอนหรือใกล้เคียง 
- แบนด์สีเขียว มีค่าข้อมูลในแต่ละจุดภาพเป็นค่าความสว่างของแสงในช่วงของความยาวช่วงคลื่น

ประมาณ 0.5-0.6 ไมครอนหรือใกล้เคียง 
- แบนด์สีแดง มีค่าข้อมูลในแต่ละจุดภาพเป็นค่าความสว่างของแสงในช่วงของความยาวช่วงคลื่น

ประมาณ 0.6-0.7 ไมครอนหรือใกล้เคียง 

 
เนื้อหาข้อมูล (data content) ในชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ สามารถพิจารณาได้ว่าประกอบไป

ด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นจุดภาพ (pixel) ซึ่งมีค่าข้อมูลลักษณะประจ าคือค่าความสว่างของคลื่นแสงสีขาว (กรณีภาพ
ขาวด า) หรือแสงสีแดง เขียวและน้ าเงิน (กรณีภาพสี) ซึ่งอาจถือว่าเป็นข้อมูลลักษณะประจ า (attribute) หลักของ
ชั้นข้อมูลนี้ ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 ต่อไปนี้  

 
ตารางท่ี 5 รายการเนื้อหาข้อมูลลักษณะประจ าของจุดภาพในชุดข้อมูลแผนทีภ่าพถ่ายทางอากาศ 

ชื่อ ชนิด ค าอธิบาย การบังคับ หมายเหตุ 
pixelID Integer หมายเลขประจ าจุดภาพ เป็นหมายเลข

เฉพาะที่ไม่ซ้ ากันในแต่ละไฟล์ข้อมูล 
Mandatory  

R-band Integer ค่าความสว่างของคลื่นแสงสีแดง Conditional กรณีภาพสี 
G-band Integer ค่าความสว่างของคลื่นแสงสีเขียว Conditional กรณีภาพสี 
B-band Integer ค่าความสว่างของคลื่นแสงสีน้ าเงิน Conditional กรณีภาพสี 

greyScale Integer ค่าความสว่ างของคลื่ นแสงสีขาว  (ค่ า
ระดับสีเทา) 

Conditional กรณีภาพขาวด า 

 
นอกจากเนื้อหาข้อมูลหลักข้างต้นแล้ว ยังจ าเป็นต้องมีเนื้อหาข้อมูลประกอบซึ่งจ าเป็นส าหรับใช้อ้างอิงใน

การใช้งานและแสดงเนื้อหาข้อมูลหลักดังกล่าว โดยเป็นข้อมูลที่อธิบายระบบอ้างอิงเชิงพ้ืนที่ (spatial reference 
system) ของไฟล์ข้อมูลจุดภาพ ในที่นี้จึงจะเรียกว่าข้อมูลอ้างอิงเชิงพ้ืนที่ (Spatial reference data) ข้อมูลนี้จะมี
เพียง 1 ระเบียนข้อมูล (data record) ส าหรับแต่ละไฟล์ข้อมูลภาพ เนื้อหาของข้อมูล spatial reference data นี้
นั้นมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 6 รายการข้อมูลอ้างอิงเชิงพื้นที่ (Spatial reference data) ในชุดข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 

ชื่อ ชนิด ค าอธิบาย การบังคับ 
Domain /  
หมายเหตุ 

coordinateSystem Integer รหัสบอกระบบพิกัดอ้างอิงของ
ข้อมูลภาพ 

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

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

horizontalUnit Text หน่วยค่าพิกัดทางราบ Mandatory  
xOrigin Float ค่าพิกัดทาง X ของจุดมุมล่างซ้าย Mandatory ค่า Easting ในกรณีค่าพิกัด 

UTM หรือค่า Longitude 
ในกรณีระบบพิกัดทางยีออ
เดซ ี

yOrigin Float ค่าพิกัดทาง Y ของจุดมุมล่างซ้าย Mandatory Northing หรือ Latitude  
pixelSpacingX Float ระยะห่างทาง X ระหว่างจุดภาพ Mandatory หน่วยองศาทศนิยม หรือ

เมตร pixelSpacingY Float ระยะห่างทาง Y ระหว่างจุดภาพ Mandatory 

numberOfPixelX Integer จ านวนจุดภาพในแนวแกน X Mandatory  
numberOfPixelY Integer จ านวนจุดภาพในแนวแกน Y Mandatory  

 

รายละเอียดโครงสร้างเนื้อหาของข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ สามารถน าเสนอในลักษณะ UML ได้
ดังรูปที่ 1 

 

 

รูปที่ 1 เนื้อหาข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ แสดงด้วย UML ในแบบ Class diagram 
  

AerialOrtho

+pixelID: Integer

+R-band: Integer

+G-band: Integer

+B-band: Integer

+greyScale: Integer

Spatial Reference Data

+coordinateSystem: Integer = 1, 2, 3

+horizontalDatum: Integer = 1, 2

+horizontalUnit: Text

+xOrigin: Float

+yOrigin: Float

+pixelSpacingX: Float

+pixelSpacingY: Float

+numberOfPixelsX: Integer

+numberOfPixelsY: Integer
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5.3 Feature catalogue ของรายการข้อมูลในชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
รายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ สามารถถูกอธิบายใน

ลักษณะของ feature catalogue ตามมาตรฐาน ISO19110 ได้ดังนี ้
 
Name: ช้ันข้อมูลแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ 
Scope: แผนที่ฐาน 
Field of application: การอ้างอิงต าแหน่งเพ่ือการส ารวจและการท าแผนท่ี 
Version Number: 2.0 (โครงการจัดท าข้อก าหนดของมาตรฐานโครงสร้าง เนื้อหา ลักษณะเฉพาะ คุณภาพ

ของชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน 
Version Date: 30-พ.ค.-56 
Definition source: มาตรฐาน FGDS 
Definition Type:   
Producer:  
Functional Language: XML 
Feature Type  
Name: AerialOrtho 
Definition: ข้อมูลจุดภาพของไฟล์ราสเตอร์ที่ใช้บันทึกข้อมูลแผนทีภ่าพถ่ายทางอากาศ 
Code: 11001 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: pixelID, R-band, G-band, B-band, greyScale 
Feature Association Names:   
Subtype Of:  
Feature Attribute  
Name: pixelID 
Definition: ค่ารหัสประจ าจุดภาพ  
Code:   
Value Data Type: Interger 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute  
Name: R-band 
Definition: ค่าความสว่างของคลื่นแสงสีแดง 
Code:   
Value Data Type: Interger 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: ค่า -9999 ใช้ส าหรับจุดภาพที่ไม่ใช่เนื้อข้อมูลแผนท่ี 
Feature Attribute  
Name: G-band 
Definition: ค่าความสว่างของคลื่นแสงสีเขียว 
Code:   
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Value Data Type: Interger 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: ค่า -9999 ใช้ส าหรับจุดภาพที่ไม่ใช่เนื้อข้อมูลแผนท่ี 
Feature Attribute  
Name: B-band 
Definition: ค่าความสว่างของคลื่นแสงสีน้ าเงนิ 
Code:   
Value Data Type: Interger 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: ค่า -9999 ใช้ส าหรับจุดภาพที่ไม่ใช่เนื้อข้อมูลแผนท่ี 
Feature Attribute  
Name: greyScale 
Definition: ค่าความสว่างของคลื่นแสงสีขาว (ระดับสีเทา) 
Code:   
Value Data Type: Interger 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: ค่า -9999 ใช้ส าหรับจุดภาพที่ไม่ใช่เนื้อข้อมูลแผนท่ี 
 
Feature Type  
Name: SpatialReferenceData 
Definition: ข้อมูลอ้างอิงเชิงต าแหน่งประกอบการใช้งานข้อมูล RasterMap 
Code:  
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: coordinateSystem, horizontalDatum, horizontalUnit, xOrigin, yOrigin, 

pixelSpacingX, pixelSpacingY, numberOfPixelsX, numberOfPixelsY 
Subtype Of:  
Feature Attribute  
Name: coordinateSystem 
Definition: รหัสระบบพิกัดอ้างอิง 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain:  1 =geodetic coordinate; 2 = UTM zone 47; 3 = UTM zone 48 
Feature Attribute  
Name: horizontalDatum 
Definition: พื้นหลักฐานทางราบ 
Code:   
Value Data Type:  Integer 
Value Measurement Unit:   
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Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain:  1 = WGS 84; 2 = Indian 1975 
Feature Attribute  
Name: horizontalUnit 
Definition: หน่วยของค่าพิกัดทางราบ 
Code:   
Value Data Type:  Text 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: xOrigin 
Definition: ค่าพิกัดทาง X ของจุดมุมล่างซ้าย 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: yOrigin 
Definition: ค่าพิกัดทาง Y ของจุดมุมล่างซ้าย 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: pixelSpacingX 
Definition: ระยะห่างระหว่างจุดภาพทาง X 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: pixelSpacingY 
Definition: ระยะห่างระหว่างจุดภาพทาง Y 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: numberOfPixelsX 
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Definition: จ านวนจุดภาพทาง X 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: numberOfPixelsY 
Definition: จ านวนจุดภาพทาง Y 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   

 
 

6. ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference system) 
 
ระบบอ้างอิงเชิงพ้ืนที่ (spatial reference system) ของข้อมูลในชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศนี้ 

ก าหนดให้ต้องเป็น ระบบพิกัดอ้างอิง (coordinate reference system) โดยระบบพิกัดอ้างอิงแต่ละระบบจะ
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ 

- พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) ซึ่งเป็นพ้ืนผิวอ้างอิงที่ใช้ในการค านวณงานรังวัด  
- รูปแบบระบบพิกัด ซึ่งเป็นรายละเอียดของการนิยามระบบแกนพิกัดอ้างอิง รายละเอียดนิยามค่าพิกัด 

และระบบการฉายแผนที่ (map projection) ที่ใช้ 
การเลือกใช้ระบบพิกัดอ้างอิงจึงขึ้นกับพื้นหลักฐานฯ รูปแบบของค่าพิกัด และระบบพิกัดอ้างอิงส าหรับชุด

ข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทยทุกชั้นข้อมูล รวมถึงชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศนี้ 
สามารถเลือกก าหนดขึ้นจากพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี และรูปแบบระบบพิกัด ดังต่อไปนี้ 

6.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum) 
พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) หรือพ้ืนหลักฐานแผนที่ที่ใช้อ้างอิงส าหรับชุดข้อมูลภูมิ

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

1) WGS 84 เป็นพ้ืนหลักฐานสากลที่จัดท าขึ้นโดย Defense Mapping Agency (DMA) หรือปัจจุบันคือ  
National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เป็นพ้ืนหลักฐานของ
ดาวเทียมระบบ GPS  เป็นพื้นหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมีค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 

Ellipsoid : "WGS 84" 
Semi-major axis (a)   =  6378137.0 m. 
Flattening (f) =  1/298.257223563  
EPSG : 4326 
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2) พ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) เป็นพ้ืนหลักฐานท้องถิ่นของประเทศไทย ที่จัดท าโดย
การท างานรังวัดภาคพ้ืนดินด้วยวิธีข่ายสามเหลี่ยมและงานวงรอบ  เป็นพ้ืนหลักฐานรูปทรงรีซึ่งมี
ค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 

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

 
การแปลงคา่พิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ใช้สมการต่อไปนี้ 
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โดยที่ค่าพิกัดฉาก (x, y, z) เป็นค่าพิกัดในรูปแบบระบบพิกัดฉากยึดติดโลก ซึ่งอธิบายไว้ในหัวข้อต่อไป 

อนึ่ง สมการแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ข้างต้น 
ก าหนดให้ส าหรับใช้ในการแปลงค่าพิกัดที่ยังมิได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานด้วยวิธีการหรือสมการอ่ืนมาแล้ว
เท่านั้น หากค่าพิกัดได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานมาด้วยวิธีการหรือสมการแบบอื่นมา ก็จะต้องท าการแปลงกลับไป
ที่พ้ืนหลักฐานตั้งต้นด้วยวิธีการหรือสมการแบบเดิมก่อน 

6.2 รูปแบบระบบพิกัด 
รูปแบบระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิงในการบอกต าแหน่งพิกัดของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทย 

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

1) ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก เป็นกรอบของแกนพิกัดฉาก ที่ผูกติดอยู่กับพ้ืนผิวโลก แกนพิกัดของระบบ
ยึดติดโลกจึงหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมเท่ากับอัตราการหมุนรอบตัวเองของโลก  ระบบพิกัดฉากยึดติด
โลกบอกค่าพิกัดเป็น (x, y, z) มีนิยามดังนี้ คือ จุดก าเนิดของระบบอยู่ที่จุดมวลสารของโลก แกน 

z อยู่ในแนวแกนหมุนเฉลี่ยโลก โดยผ่านจุด CIO (Conventional International Origin) ระนาบ
ศูนย์สูตร xy ตั้งฉากกับแกน z โดยมีแกน x อยู่ในแนวเมอริเดียนกรีนิช ส่วนแกน y ตั้งฉากกับแกน 

x และแกน z ท าให้เกิดเป็นระบบพิกัดมือขวา 
2) ระบบพิกัดทางยีออเดซี บอกค่าพิกัดเป็น (, , h) ระบบนี้ใช้รูปทรงรีที่เป็นตัวแทนสัณฐานของ

โลกและเป็นพื้นผิวอ้างอิงในการค านวณ ดังนั้นรูปทรงรีนี้คือส่วนหนึ่งของพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซีใน
ข้อ 6.1 ข้างบนนั่นเอง มุมที่เส้นตั้งฉากกับพื้นผิวรูปทรงรีที่จุดใด ๆ P กระท ากับระนาบศูนย์สูตรคือค่า
ละติจูด  ของจุด P มุมระหว่างระนาบเมอริเดียนที่ผ่าน P กับระนาบเมอริเดียนกรีนิช คือค่า
ลองจิจูด  ของจุด P ส่วนระยะตามแนวเส้นตั้งฉากจากจุด P จนถึงพ้ืนผิวรูปทรงรี คือ ความสูง
เหนือรูปทรงร ีh  

3) ระบบพิกัดแผนที่ UTM – UTM เป็นตัวย่อของ Universal Transverse Mercator เป็นวิธีการฉาย
แผนที่ (map projection) บอกค่าพิกัดแผนที่เป็น (N, E) ค่า N คือค่าพิกัดเหนือ (northing) และ ค่า 
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E คือค่าพิกัดตะวันออก (easting) ค่าทั้งสองคือพิกัดต าแหน่งทางราบค านวณมาจากค่า (, ) ของ
ค่าพิกัดทางยีออเดซี 

 

6.3 ความสูง  
ระบบอ้างอิงค่าความสูงของข้อมูลภูมิสารสนเทศมี 3 ระบบ คือ ค่าระดับ (elevation) ความสูงออร์โท

เมตริก (orthometric height) และความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้กับชุดข้อมูล
ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทย ตามความเหมาะสม แต่ต้องอธิบายระบบอ้างอิงค่าความสูงที่ใช้ไว้
ในค าอธิบายข้อมูล (metadata) ของชุดข้อมูลนั้นให้ชัดเจน 

1) ค่าระดับ (elevation) เป็นความสูงที่ใช้อยู่โดยทั่วไปในงานรังวัด เป็นความสูงเหนือระดับทะเลปาน
กลาง (Mean Sea Level, MSL)  อาจใช้เป็นตัวแทนของความสูงเหนือยีออยด์ H หรือความสูงออร์
โทเมตริกได ้หากระดับทะเลปานกลางที่สร้างขึ้นมาเป็นตัวแทนของยีออยด์อย่างถูกต้อง  

2) ความสูงออร์โทเมตริก (orthometric height) เป็นความสูงวัดจากผิวยีออยด์ ณ จุดใด ๆ 
3) ความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height) เป็นความสูงวัดจากผิวพ้ืนทรงรีที่ใช้เป็นหลักฐานทางยีออ

เดซี ณ จุดใด ๆ 
 

ในการค านวณค่าพิกัดที่ใช้รูปทรงรีเป็นพ้ืนผิวอ้างอิงได้ค่าพิกัดต าแหน่งทางราบเป็นละติจูดและลองจิจูด
ทางยีออเดซี (, ) และมีความสูงของจุดนั้นเป็นความสูงเหนือรูปทรงรี h  ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงออร์โท
เมตริกและความสูงเหนือทรงรี คือ     
 

        h = H + N      
 

ค่า N  ในสมการข้างบนเรียกว่า  ความสูงยีออยด์ (geoidal height)  ค่าความสูงยีออยด์นี้ค านวณได้จาก
รูปจ าลองยีออยด์ เช่น EGM2008  
 
 
7. ข้อก าหนดด้านคุณภาพข้อมูล (Data quality) 

7.1 ข้อก าหนดความถูกต้องเชิงต าแหน่ง (Positional accuracy) 
ค่าความถูกต้องเชิงต าแหน่งของข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจะอ้างอิงตามมาตรฐาน ASPRS โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 คลาส คือ คลาส 1, 2 และ 3 ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่ใช้ค่า Root Mean Square Error (RMSEH) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 68% ดังตารางที่ 7 
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ตารางท่ี 7 เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบ RMSEH ตาม ASPRS 

มาตราส่วนแผนที่ 
เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบด้วยค่า RMSEH  ตาม ASPRS (เมตร) 

คลาส 1 คลาส 2 คลาส 3 
1: 4,000 1.00 2.00 3.00 
1: 10,000 2.50 5.00 7.50 
1: 25,000 6.25 12.50 18.74 
1: 50,000 12.50 25.00 37.50 
 

หรือสามารถใช้เกณฑ์เป็นค่าความละเอียดถูกต้อง AccuracyH คิดเป็นที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ตาม
มาตรฐาน NSSDA เพ่ือใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังแสดงในตารางที่ 
8 

 
ตารางท่ี 8 เกณฑ์ตรวจสอบความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบ AccuracyH (95%) ตามNSSDA  

มาตราส่วนแผนที่ เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบ AccuracyH (95%) ตาม NSSDA (เมตร) 
 คลาส 1 คลาส 2 คลาส 3 
1: 4,000 1.73 3.46 5.19 
1: 10,000 4.33 8.66 12.99 
1: 25,000 10.82 21.64 32.46 
1: 50,000 21.64 43.28 64.92 

 
โดยการตรวจสอบคุณภาพเชิงต าแหน่ง (spatial accuracy tests) ก าหนดให้ใช้วิธีการตรวจสอบทางสถิติ

ตามมาตรฐานความถูกต้องเชิงต าแหน่ง NSSDA ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

7.2 คุณภาพความคมชัดของภาพในข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
การตรวจสอบคุณภาพความคมชัดของข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศต้องมีคุณภาพเทียบเท่ากับ

ภาพถ่ายทางอากาศต้นฉบับ ซึ่งควรมีความคมชัดเทียบเท่ากันโดยสามารถตรวจสอบได้จากสายตาและจากกราฟ
ฮิสโตแกรม (histogram) ของข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศต้นฉบับสิ่งส าคัญ
ภาพถ่ายทางอากาศที่ใช้ในการผลิตแต่ละภาพต้องไม่มีความแตกต่างของโทนสีอย่างเห็นได้ชัด เพราะจะท าให้
ปรากฏรอยต่อบนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโดยสามารถพิจารณาการกระจายของกราฟซึ่งหากพบว่าภาพใดมี
ลักษณะฮิสโตแกรมที่ไม่ปกติ และแตกต่างจากต้นฉบับจะต้องไม่ยอมรับข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศนั้น 
ตัวอย่างเช่น 

1) ฮิสโตแกรมที่แคบ (too skinny) คือ ฮิสโตแกรมที่มีลักษณะการเกาะกลุ่มไม่มีการกระจาย ซึ่ง
หมายความว่า ภาพนั้นมีค่าความเปรียบต่างของโทนแสงน้อย (low contrast) ดังรูปที่ 2 



12-14 มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (FGDS) ช้ันข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 

Draft 4.1 – 4 ก.ค. 2556 โครงการศึกษาจดัท าร่างมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS 

 
รูปที่ 2 ตัวอย่างฮิสโตแกรมท่ีแคบเกินไป(too skinny) 
 

2) ฮิสโตแกรมที่เบ้เข้าใกล้ค่า 0 ซึ่งแสดงว่าจุดภาพส่วนใหญ่มีค่าโทนสีไปในทางมืดท าให้ไม่สามารถเห็น
รายละเอียดของภาพได้ชัดเจนและสูญเสียรายละเอียดข้อมูลไป ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 ตัวอย่างฮิสโตแกรมท่ีเบ้เข้าใกล้ค่า 0 มากเกินไป 
 

3) ฮิสโตแกรมที่เบ้เข้าใกล้ค่า 255 ซึ่งแสดงว่าจุดภาพส่วนใหญ่มีค่าโทนสีไปในทางสว่างมากท าให้ไม่
สามารถเห็นรายละเอียดของภาพได้ชัดเจน ดังรูปที่ 4  

 
รูปที่ 4 ฮิสโตแกรมที่เบ้เข้าใกล้ค่า 255 มากเกินไป 

7.3  คุณภาพการต่อภาพ (Mosaicing quality) 
คุณภาพการต่อภาพ หมายถึง ความสม่ าเสมอต่อเนื่องกันบริเวณรอยต่อของภาพ ทั้งด้านความต่อเนื่อง

ของต าแหน่ง ความต่อเนื่องของค่าสี และความเข้มของแสง หากพบว่าภาพไม่มีความต่อเนื่องทางต าแหน่ง จะ
แสดงว่า มีความผิดพลาดในกระบวนการดัดแก้ จะต้องไม่ยอมรับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศนั้น ส าหรับคุณภาพ
ด้านความต่อเนื่องของค่าสี และความเข้มของแสง สามารถตรวจสอบได้ด้วยสายตา โดยจะต้องไม่สามารถ
สังเกตเห็นรอยต่อของภาพ ที่เรียกว่า ไร้ตะเข็บ (seamless) 
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8. การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product delivery) 

8.1 ข้อก าหนดระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
รูปแบบการส่งมอบผลิตภัณฑ์ชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศทั้งที่อยู่ในรูปแบบราสเตอร์ และแผ่น

พิมพ์ ให้อ้างอิงระบบระวางแผนที่ ดังนี้ 
1) แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:50,000 ให้ใช้ระบบการก าหนดชื่อและหมายเลขระวางแผน

ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยกรณีข้อมูลอยู่บนพ้ืนหลักฐาน 
Indian 1975 ให้ใช้ระบบระวางแผนที่ L7017 และกรณีข้อมูลอยู่บนพ้ืนหลักฐาน WGS84 ให้ใช้
ระบบระวางแผนที่ L7018 

2) แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:25,000 ให้ใช้ระบบการก าหนดชื่อและหมายเลขระวางแผน
ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

3) แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:10,000 ให้ใช้ระบบการก าหนดชื่อและหมายเลขระวางแผน
ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

4) แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:4,000 ให้ใช้ระบบการก าหนดชื่อและหมายเลขระวางแผน
ที่เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

8.2 รูปแบบของข้อมูล (Data format) 
ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศต้องส่งมอบในรูปแบบ (format) ของข้อมูลดังนี้ 
- รูปแบบ GeoTiff 
- ไม่มีการบีบอัดภาพ 
- การตั้งชื่อไฟล์ให้ตั้งชื่อเช่นเดียวกับชื่อระวาง 
- มีข้อมูลแผนที่ดัชนีระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ในรูปแบบข้อมูล GIS ที่เป็น polygon พร้อม 

attribute หมายเลขระวาง 

8.3 การส่งมอบแผ่นพิมพ์แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
อาจมีการก าหนดให้จัดท าและส่งมอบแผ่นพิมพ์แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศตามระวางแผนที่ โดยใช้รูปแบบ

ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย หรือประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้เป็นอย่าง
น้อย 

- หมายเลขระวาง ชื่อระวาง 
- เส้นกริดและขอบระวางแผนที่ พร้อมระบุค่าพิกัด 

 - มาตราส่วน แสดงในรูปของตัวเลขและแผนภาพมาตราส่วน (graphic scale) 
 - ค าอธิบายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ (legend) 
 - วัน เดือน ปี ที่ถ่ายภาพ 
 - ที่อยู่ที่ติดต่อได้ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

8.4 การส่งมอบงานการผลิต ประกอบด้วย 
 1) ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขต้นฉบับที่ใช้ในการผลิต 
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2) แผนที่ดัชนีภาพถ่ายทางอากาศต้นฉบับตามรายละเอียดข้อ 8.5 
 3) รายงานการรังวัดจุดบังคับภาพถ่ายภาคพ้ืนดิน ประกอบด้วยรายละเอียด  

- แผนที่ดัชนีแสดงต าแหน่งจุดบังคับภาพถ่ายภาคพ้ืนดิน 
- แผนภาพสเกตต าแหน่งที่ตั้งจุดบังคับภาพถ่ายภาคพ้ืนดินพร้อมทั้งรายละเอียดค่าพิกัด 
- รายการค านวณปรับแก้ผลการรังวัดและค่าความต้องของค่าพิกัดจุดบังคับภาพถ่ายภาคพ้ืนดิน 

 4) รายงานผลการท าโครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ 

8.5 แผนที่ดัชนีภาพถ่ายทางอากาศ 
ต้องมีการจัดท าแผนที่ดัชนีภาพถ่ายทางอากาศต้นฉบับ เพ่ือให้สามารถสืบค้นภาพถ่ายทางอากาศในพ้ืนที่

ที่ต้องการได้โดยง่าย ด้วยการระบุต าแหน่งถ่ายภาพทางอากาศพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับภาพถ่ายทางอากาศนั้น 
โดยมีข้อมูลฉากหลังเป็นแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 และข้อมูลขอบเขตโครงการจัดท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
นั้น 
 
 
9. ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมูล (Metadata) 

 
ค าอธิบายข้อมูล (metadata) ส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ  ให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน ISO19115 และ ISO19115-2 โดยต้องมีรายการ Metadata ครบตามรายการ core metadata ที่
ก าหนดในมาตรฐาน ISO19115 ตามรายการที่ 1-23 ในตาราง 9 นอกจากนั้นจะต้องมีรายการ metadata ที่
อธิบายเนื้อหาของชุดข้อมูล (data content) และคุณภาพของชุดข้อมูล (data quality) ตามตารางที่ 10 และ 11 
ด้วย 
 
ตารางท่ี 9 รายการ Metadata ของชุดข้อมูล FGDS 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

1 Dataset title  ชื่อชุดข้อมูล Mandatory Free Text 
2 Dataset reference date วันที่อ้างอิงของชุดข้อมูล Mandatory Date 
3 Dataset responsible 

party 
ผู้รับผิดชอบชุดข้อมูล Optional CI_ResponsibleParty 

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

พ้ืนที่ครอบคลุมของข้อมูล (โดย
ค่าพิกัดมุมล่างซ้าย และค่าพิกัด
มุมบนขวาของพ้ืนที่ครอบคลุม) 

Conditional EX_GeographicExtent 

5 Dataset language ภาษาของชุดข้อมูล Mandatory Char (ISO 639-2) 
6 Dataset character set รหัสอักษรของชุดข้อมูล Conditional MD_CharacterSetCode 
7 Dataset topic category ประเภทหัวข้อของชุดข้อมูล Mandatory MD_TopicCategoryCo

de 
8 Scale of the dataset มาตราส่วนชุดข้อมูล Optional MD_Resolution 
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ตารางท่ี 9 รายการ Metadata ของชุดข้อมูล FGDS 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

9 Abstract describing the 
dataset 

บทคัดย่อซึ่งอธิบายชุดข้อมูล Mandatory Char (Free text) 

10 Dataset format name ชื่อรูปแบบของชุดข้อมูล Optional Char (Free text) 
11 Dataset format version เวอร์ชั่นของรูปแบบของชุด

ข้อมูล 
Optional Char (Free text) 

12 Additional extent 
information (vertical 
and temporal) 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับขอบเขต
ของข้อมูล (ทางดิ่ง ทางเวลา) 

Optional EX_TemporalExtent 
และ/หรือ 
EX_VerticalExtent 

13 Spatial representation 
type 

ชนิดการบันทึกข้อมูลเชิงพ้ืนที่ Optional MD_SpatialRepresen-
tationTypeCode 

14 Reference system ระบบอ้างอิง (ระบบพิกัดอ้างอิง) Optional MD_ReferenceSystem 
15 Lineage statement ข้อความบอกความเป็นมาและ

กระบวนการจัดท าข้อมูล 
Optional Char (Free text) 

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

name 
ชื่อมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 

19 Metadata standard 
version 

เวอร์ชั่นมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 

20 Metadata language ภาษาข้อมูลใน metadata Conditional Char (ISO 639-2) 
21 Metadata character set รหัสตัวอักษรของข้อมูลใน 

metadata 
Conditional MD_CharacterSetCode 

22 Metadata point of 
contact 

การติดต่อเกี่ยวกับ metadata Mandatory CI_ResponsibleParty 

23 Metadata date stamp วันที่ของ metadata Mandatory Date 
24 Data content [0..*] เนื้อหาข้อมูล Mandatory MD_Content 

Information (ดู
รายละเอียดด้านล่าง) 

25 Data quality [0..*] คุณภาพข้อมูล (สามารถรายงาน
ได้หลายค่าส าหรับ scope และ 
quality element ที่แตกต่าง
กัน) 

Mandatory DQ_DataQuality (ดู
รายละเอียดด้านล่าง) 
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ตารางท่ี 10 รายการ metadata ส าหรับอธิบายเนื้อหาข้อมูล (MD_ContentInformation) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

1 MD_FeatureCatalogue 
Description 

ข้อมูลอธิบายสารบัญ
แฟ้มของรูปลักษณ์ (กรณี
ข้อมูลแบบเวคเตอร์) 

Conditional รายการที่ 1.1 ถึง 1.5 

1.1 complianceCode [0..1]  รหัสที่บอกถึงการได้ตาม 
ISO19110 ของสารบัญ
แฟ้มฯ 

Optional Boolean 

1.2 language [0..*] ภาษาท่ีใช้ในสารบัญแฟ้ม
ฯ 

Optional CharacterString 

1.3 includeWithDataset รหัสที่บอกว่าสารบัญ
แฟ้มฯ ได้ถูกใส่รวมไว้ใน
ชุดข้อมูล 

Mandatory Boolean 

1.4 featureTypes [0..*] รายการรูปลักษณ์ข้อมูล
ในสารบัญแฟ้มฯ ที่
ปรากฎในชุดข้อมูล 

Optional GenericName 

1.5 featureCatalogueCitation 
[1..*] 

ข้อมูลอ้างอิงของสารบัญ
แฟ้มฯ ภายนอก 

Mandatory CI_Citation 

2 MD_CoverageDescription ข้อมูลอธิบายคอเวอเรจ 
(กรณีข้อมูลราสเตอร์) 

Conditional รายการที่ 2.1 ถึง 2.3 

2.1 attributeDescription  ค าอธิบายลักษณะประจ า Mandatory RecordType 
2.2 contentType  ชนิดของข้อมูลที่บันทึก

ในกริดเซลล์ 
Mandatory MD_CoverageContent 

TypeCode 
2.3 Dimension (includes Band 

information) 
ข้อมูลเกี่ยวกับ 
dimension และ Band 
ของข้อมูล 

Optional MD_RangeDimension 
และ MD_Band 

3 MD_ImageDescription ข้อมูลอธิบายข้อมูลภาพ Conditional รายการที่ 2.1 ถึง 2.3 
และรายการที่ 3.1 ถึง 
3.12 

3.1 illuminationElevationAngle มุมระดับของแสง Optional Real (-90.0 – 90.0) 
3.2 illuminationAzimuthAngle มุมอซิมุธของแสง Optional Real (0.00 – 360) 
3.3 imagingCondition สภาพ/เงื่อนไขท่ีส่งผลต่อ

ภาพ 
Optional MD_Imaging 

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

ระดับของการ
ประมวลผลข้อมูล 

Optional MD_Identifier 
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ตารางท่ี 10 รายการ metadata ส าหรับอธิบายเนื้อหาข้อมูล (MD_ContentInformation) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

3.7 compressionGeneration 
Quantity 

จ านวนรอบการบีบอัด
ของข้อมูล 

Optional Integer 

3.8 triangulationIndicator รหัสบอกถึงการท า 
triangulation 

Optional Boolean  
(0=No, 1=Yes) 

3.9 radiometricCalibrationData 
Availability 

รหัสบอกถึงการมีข้อมูล 
radiometric 
calibration 

Optional Boolean  
(0=No, 1=Yes) 

3.10 cameraCalibrationInformation 
Availability 

รหัสบอกถึงการมีข้อมูล 
camera calibration 

Optional Boolean  
(0=No, 1=Yes) 

3.11 filmDistortionInformation 
Availability 

รหัสบอกถึงการมีข้อมูล 
film distortion 

Optional Boolean  
(0=No, 1=Yes) 

3.12 lensDistortionInformation 
Availability 

รหัสบอกถึงการมีข้อมูล 
lens distortion 

Optional Boolean  
(0=No, 1=Yes) 

 
ตารางท่ี 11 รายการ metadata ส าหรับอธิบายคุณภาพข้อมูล (DQ_DataQuality) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล 

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

( ร า ย ง า น ไ ด้ ห ล า ย
องค์ประกอบฯ) 

Mandatory รายการที่ 2.1 – 2.7 

2.1 nameOfMeasure [0..*] ชื่อตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล Optional Char (Free text) 
2.2 measuredIdentification [0..1] ข้อมูลบ่งชี้ตัวชี้วัดฯ Optional MD_Identifier 
2.3 measureDescription [0..1] ค าอธิบายตัวชี้วัดฯ Optional Char (Free text) 
2.4 evaluationMethodType [0..1] ชนิดของวิ ธี การประเมิน

คุณภาพข้อมูล 
Optional DQ_Evaluation 

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

คุณภาพฯ 
Optional CI_Citation 

2.6 dateTime [0..*] วันที่ของคุณภาพข้อมูล Optional DateTime 
2.7 result [1..2] ผลการประ เมินคุณภาพ

ข้อมูล 
Mandatory DQ_Result 

 
นอกเหนือจากค าอธิบายข้อมูล (metadata) ตามมาตรฐาน ISO 19115  ข้างต้นแล้ว จะต้องมีรายการ

ค าอธิบายข้อมูลตามที่ก าหนดเพ่ิมเติมขึ้น โดยปรับจากรายการ metadata ที่ก าหนดในมาตรฐาน ISO19115-2 
ด้วย ดังตารางที่ 12 
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ตารางท่ี 12 รายการ metadata เพ่ิมเติมส าหรับข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ  
ที่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

1 HorizontalDatum พ้ืนหลักฐานทางราบ Mandatory Indian 1975, WGS 84 
2 VerticalDatum พ้ืนหลักฐานทางดิ่ง Mandatory รทก. 
3 HorizontalUnit หน่วยของค่าพิกัดทางราบ Mandatory เมตร 
4 VerticalUnit หน่วยค่าพิกัดทางดิ่ง Mandatory เมตร 
5 Scale มาตราส่วน Mandatory  
6 

AccuracyClass 
ระดับคลาสของความถูกต้องตาม
มาตรฐาน ASPRS 

Mandatory I, II, III 

7 ProductionDate วันเดือนปีที่ผลิตแผนที่ภาพถ่าย Mandatory mm.dd.yyyy 
8 FileFormatName ชื่อชนิดรูปแบบแฟ้มข้อมูลภาพ Mandatory  
9 FormatVersion เวอร์ชั่นของรูปแบบแฟ้มข้อมูลภาพ Mandatory  
10 AgencyName ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแล Mandatory  
11 Producer ชื่อผู้ผลิต Mandatory  
12 ProductionSystem ระบบที่ใช้ในการผลิตแผนที่ภาพถ่าย Mandatory  
13 SourceImageType ชนิดภาพถ่ายต้นฉบับ Mandatory ฟิล์ม ภาพถ่ายเชิงเลข 
14 SourceImageScale มาตราส่วนภาพถ่ายต้นฉบับ Mandatory  
15 SourceImageDate วันเดือนปีภาพถ่ายต้นฉบับ Mandatory mm.dd.yyyy 
16 SourceImageResolution ความละเอียดของภาพถ่ายต้นฉบับ

เชิงเลข 
Mandatory 

 

17 SourceDemDate วันเดือนปีข้อมูลความสูงภูมิประเทศที่
ใช้ 

Mandatory 
mm.dd.yyyy 

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

eOrigin 
ค่าพิกัดตะวันออกมุมล่างซ้ายของ
ระวาง 

Mandatory  

24 nOrigin ค่าพิกัดเหนือมุมล่างซ้ายของระวาง Mandatory  
25 eEnd ค่าพิกัดตะวันออกมุมบนขวาของระวาง Mandatory  
26 nEnd ค่าพิกัดเหนือมุมบนขวาของระวาง Mandatory  
27 Zone โซนพิกัด Mandatory 47, 48 
28 DataFileSize ชนาดไฟล์ของภาพ Mandatory  
29 GSD ความละเอียดจุดภาพ Mandatory  
30 BandContent รายละเอียดชนิดแบนด์ Mandatory BW, R, G, B 
31 

BitsPerPixel 
จ านวนบิทต่อพิกเซลของภาพต้นฉบับ
เชิงเลข 

Mandatory  



มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน (FGDS) ช้ันข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 12-21 

Draft 4.1 – 4 ก.ค. 2556 โครงการศึกษาจดัท าร่างมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS 

 
ค าอธิบายข้อมูล (metadata) ส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ  นี้ให้จัดท าขึ้นใน

รูปแบบ XML ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO19139 
 

 
10. การส ารวจน าเข้าข้อมูล (Data capture) 

 
แหล่งข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจะได้จากการกราดข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ หรือการถ่ายภาพด้วย

กล้องถ่ายภาพเชิงเลข ที่ผ่านการกระบวนการดัดแก้ (rectified) ผลกระทบจากการถ่ายภาพเอียง (tilted) และ
ความสูงของภูมิประเทศ (relief displacement) ผลลัพธ์จากกระบวนการผลิตแผนที่ จะอยู่ในรูปข้อมูลภาพ
ราสเตอร์หรือเอกสารการพิมพ์จากข้อมูลภาพราสเตอร์โดยอ้างอิงกับระบบพิกัดโลก (UTM) การจัดเก็บข้อมูลภาพ
ราสเตอร์จะใช้รูปแบบ GeoTIFF โดยมีค าอธิบายข้อมูล (metadata) มากับผลิตภัณฑ์ด้วย 

 
การผลิตข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข ต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
1) ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข ที่ได้จากการกราดแผ่นฟิล์มหรือกล้องถ่ายภาพทางอากาศเชิงเลข 
2) แบบจ าลองข้อมูลระดับความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DTM) พ้ืนที่เดียวกับภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข 
3) จุดบังคับภาคพ้ืนดิน (ground control) 
4) ข้อมูลการวัดสอบกล้องถ่ายภาพของภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข 
 
โดยมีขั้นตอนการผลิตดังแสดงตามผังงานในรูปที่ 5 ต่อไปนี้ 
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ข้อมูลฟิล์มภาพถ่ายทางอากาศและค าอธิบาย

ข้อมูล     
ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข IMU/GPS และ

ค าอธิบายข้อมูล   

          

  การกราดฟิล์ม (film scanning)       

         

  
การเลือกจุดบังคับภาพถ่าย (GCP) 

     
การขยายจุดบังคับภาพถ่าย 

(Aerial triangulation) (optional)   

  

 

  
 

    

 

  
 

  

  
การขยายจุดบังคับภาพถ่าย 

(Aerial triangulation)        

           

  
การท าแบบจ าลองข้อมูลระดับความสูงภูมิ

ประเทศ (DTM)     
การท าแบบจ าลองข้อมูลระดับความสูงภูมิประเทศ 

(DTM)   

          

  การดัดแก้ภาพถ่าย (orthorectification)     การดัดแก้ภาพถ่าย (orthorectification)   

          

  การต่อภาพ (mosaicing)     การต่อภาพ (mosaicing)   

            

  
ขั้นตอนการท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจาก

ภาพถ่ายชนิดฟิล์ม     
ขั้นตอนการท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจากกล้อง

ถ่ายภาพเชิงเลข   

รูปที่ 5 ผังขั้นตอนการส ารวจจัดท าข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 

10.1 การบินถ่ายภาพ 
การวางแผนการบินถ่ายภาพต้องบินถ่ายในช่วงเวลาฤดูหนาว และมุมสูงดวงอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 33 องศา

เหนือเส้นขอบฟ้า ทั้งนี้ต้องมีการติดตามสภาพอากาศไม่ให้มีหมอก ฝุ่น ควัน เมฆ หรืออ่ืนๆในช่วงเวลาของการบิน
ถ่ายภาพ โดยควรก าหนดให้กึ่งกรอบเวลาของการบินถ่ายภาพเป็นเวลาดวงอาทิตย์เที่ยงวัน ทั้งนี้สามารถตรวจสอบ
ค านวณเวลาและต าแหน่งมุมสูงของดวงอาทิตย์ได้จากเวบไซด์ http://aa.usno.navy.mil กรณีที่มีหมอก ควัน เมฆ 
หรืออ่ืนใด บดบังทัศนวิสัยในการถ่ายภาพยอมให้ได้ไม่เกิน 5% ของพ้ืนที่ภาพถ่ายทางอากาศแต่ละใบ การบิน
ถ่ายภาพให้มีส่วนซ้อน (overlap) 60% และส่วนเกย (sidelap) 30% หรือตามค าแนะน ากรมแผนที่ทหาร 
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10.2 ความละเอียดจุดภาพข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (Orthophoto resolution) 
ความละเอียดจุดภาพของผลลัพธ์ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ จะก าหนดเป็นค่าของขนาดจุดภาพ 

(pixel) เป็นระยะบนพื้นดิน เรียกว่า Ground Sample Distance (GSD) ดังตารางที่ 13 ต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 13 ข้อก าหนดความละเอียดจุดภาพที่มาตราส่วนต่าง ๆ 

แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 

มาตราส่วน ระยะบนพ้ืนดิน (GSD) (เมตร) 

1: 4,000 0.50 

1: 10,000 1.25 

1: 25,000 3.13 

1: 50,000 6.25 

10.3 ก าลังขยายของภาพถ่ายท่ีใช้ในการผลิตแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (Photo scale enlargement) 
การก าหนดเลือกมาตราส่วนภาพถ่ายทางอากาศทั้งในส่วนของการกราดภาพถ่ายและภาพถ่ายเชิงเลข 

เพ่ือใช้ในการผลิตแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศในแต่ละมาตราส่วน จะต้องเลือกใช้ไม่มากกว่าจ านวนเท่าของมาตรา
ส่วนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ คือ ส าหรับคลาส 1 ไม่เกิน 6 เท่า คลาส 2 อยู่ระหว่าง 7 ถึง 8 เท่า และคลาส 3 
อยู่ระหว่าง 9 ถึง 10 เท่า ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 14 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 14 ข้อก าหนดมาตราส่วนภาพถ่ายทางอากาศท่ีใช้เป็นแหล่งข้อมูล 

มาตราส่วน 
แผนที่ภาพถ่าย

ทางอากาศ 

ระยะบน
พื้นดิน 
(เมตร) 

มาตราส่วนภาพถ่ายทางอากาศที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูล 

คลาส 1 คลาส 2 คลาส 3 

ใหญ่กว่า อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่าง 

1: 4,000 0.50 1:24,000 1:24,000 1:32,000 1:32,000 1:40,000 

1: 10,000 1.25 1:60,000 1:60,000 1:80,000 1:80,000 1:100,000 

1: 25,000 3.13 1:150,000 1:150,000 1:200,000 1:200,000 1:250,000 

1: 50,000 6.25 1:300,000 1:300,000 1:400,000 1:400,000 1:500,000 
 
ส าหรับในประเทศไทยจะมีการถ่ายภาพทางอากาศที่มาตราส่วนเล็กที่สุดเท่ากับ 1:50,000 โดยกรมแผนที่

ทหาร ดังนั้นมาตราส่วน 1:50,000 จึงเป็นมาตราส่วนที่สามารถใช้ได้กับการผลิตแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาตรา
ส่วน 1:10,000 1:25,000 และ 1:50,000 ตามตารางข้างต้น โดยมีข้อห้ามว่า 

การผลิตแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศในคลาสที่ต่ ากว่า จะไม่สามารถน าไปใช้ขยายเพ่ือเป็นแผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศในคลาสที่สูงกว่าหรือมาตราส่วนใหญ่ ถึงแม้จะใช้ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วนเดียวกัน เช่น ในการ
ผลิตแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วน 1:10,000 กรณีใช้ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วน 1:20,000 ซึ่งเป็นการ
ขยาย 2 เท่า จัดเป็นการท าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วน 1:10,000 ในระดับคลาส 1 แผนที่ภาพถ่ายทาง
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อากาศดังกล่าวไม่สามารถน าไปขยายเป็นมาตราส่วน 1:4,000 คลาส 1 ได้ เนื่องจากขั้นตอนการผลิตมีเงื่อนไขที่
แตกต่างกันในรายละเอียด เช่น ค่าระยะบนพื้นดินทีม่าตราส่วน 1:10,000 หยาบกว่ามาตราส่วน 1:4,000 จึงท าให้
ค่าความถูกต้องด้อยกว่ามาตราส่วน 1:4,000 เป็นต้น 

10.4 การกราดภาพถ่ายทางอากาศ (Photo scanning) 
1) การกราดต้องกราดจากแผ่นฟิล์มที่ได้จากการผลิตจากต้นฉบับครั้งแรกหรือครั้งที่สองเท่านั้น 
2) เป็นการกราดจากแผ่นฟิล์มไม่ใช่จากม้วนฟิล์ม ไม่อนุญาตให้กราดจากภาพพิมพ์ (paper print) หรือ

ภาพถ่าย (photo print)  
3) แผ่นฟิล์มต้องสะอาดไม่มีรอยใด ๆ และปราศจากฝุ่น 
4) เครื่องกราดต้องเป็นเครื่องกราดฟิล์มชนิดส าหรับงานโฟโตแกรม (photogrammetric scanner) 

เท่านั้น 
5) เครื่องกราดต้องมีการวัดสอบตามข้อก าหนดของผู้ผลิตก่อนการจ าหน่าย 
6) ความถูกต้องของเครื่องกราดต้องไม่น้อยกว่า 1/3 ของขนาดจุดภาพ (pixel) ที่ความละเอียดของการ

กราด หรือดีกว่า 
7) ค่าฮิสโตแกรม (histogram) ต้องตั้งเต็มช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 255 ของระดับสีเทา 
8) ส าหรับภาพขาวด า (panchromatic images) ต้องเป็นระดับสีเทาแบบ 8 บิท และภาพสีเป็นระดับสี 

RGB แบบ 24 บิทในรูปแบบ TIFF 
9) ภาพที่กราดได้ต้องปรากฏข้อมูลที่เก่ียวข้องตามขอบภาพและจุดดัชนี (fiducial marks) ครบถ้วน 
10) การกราดภาพต้องไม่มีการใช้เทคนิคใด ๆ ท าให้ภาพที่กราดได้ไม่เหมือนต้นฉบับ 

10.5 ความละเอียดจุดภาพของการกราดภาพ (Scanning resolution) 
เป็นการก าหนดความละเอียดของการกราดภาพถ่ายต้นฉบับ โดยก าหนดเป็นค่ามากที่สุดที่ยอมได้ในการ

กราดภาพจากเครื่องกราดฟิล์มชนิดส าหรับงานโฟโตแกรมโดยใช้กับภาพถ่ายทางอากาศที่ช่วงมาตราส่วนต่าง ๆ 
ของแต่ละคลาสตามตารางในหัวข้อ 10.3 ความละเอียดของการกราดก าหนดหน่วยเป็นไมครอน ดังแสดงตารางที่ 
15 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 15  ข้อก าหนดความละเอียดจุดภาพของการกราดภาพ 

มาตราส่วน แผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศ 

ระยะบนพื้นดิน 
(เมตร) 

 ความละเอียดจุดภาพของการกราดภาพ (ไมครอน) 

คลาส 1 คลาส 2 คลาส 3 
ไม่มากกว่า ไม่มากกว่า ไม่มากกว่า 

1: 4,000 0.50 17.5 13 10.5 

1: 10,000 1.25 17.5 13 10.5 

1: 25,000 3.13 17.5 13 10.5 

1: 50,000 6.25 17.5 13 10.5 
 
ส าหรับภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข ก าหนดให้ใช้ความละเอียดจุดภาพของการถ่ายภาพเชิงเลขตามตาราง

ข้างบนเช่นเดียวกัน 
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10.6 การเลือกจุดบังคับภาพถ่าย (Photo control point) 

10.6.1 ประเภทของจุดบังคับภาพถ่าย 

จุดบังคับภาพถ่ายแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
1) จุดบังคับภาพถ่ายภาคพ้ืนดิน (Ground Control Point, GCP) คือ จุดที่ทราบค่าพิกัดพ้ืนดินทั้ง

ทางราบและ/หรือทางดิ่ง ใช้ส าหรับการขยายหมุดบังคับภาพถ่ายด้วยวิธีขยายจุดบังคับภาพถ่าย 
(aerial triangulation) ที่สามารถระบุต าแหน่งชี้ชัดได้ตรงกันบนภาพถ่ายทางอากาศ (well 
defined point) ค่าพิกัดได้จากการส ารวจรังวัดภาคสนาม (ground survey) และควรเป็น
ต าแหน่งที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ราบจัดได้ 3 ประเภท คือ 
- จุดบังคับภาพถ่ายภาคพ้ืนดิน 3 มิติ (x, y, h) (full ground control point) 
- จุดบังคับภาพถ่ายภาคพ้ืนดินทางราบ (x, y) (horizontal ground control point) 
- จุดบังคับภาพถ่ายภาคพ้ืนดินทางดิ่ง (h) (vertical ground control point) 

2) จุดผ่านภาพถ่าย (pass point) คือ จุดบังคับภาพถ่ายที่ต้องการทราบค่าพิกัด 3 มิติ เป็นจุดชี้ชัด 
(well defined point) และควรเป็นต าแหน่งที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ราบซึ่งได้จากการท าข่าย
สามเหลี่ยมทางอากาศ โดยเป็นจุดที่ปรากฏบนส่วนซ้อนของภาพคู่ซ้อนในแนวบินเดียวกัน 

3) จุดโยงยึดภาพถ่าย (tie point) คือ จุดบังคับภาพถ่ายที่ต้องการทราบค่าพิกัด 3 มิติ เป็นจุดชี้ชัด 
(well defined point) และควรเป็นต าแหน่งที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ราบซึ่งได้จากการขยายจุด
บังคับภาพถ่าย โดยเป็นจุดที่ปรากฏบนส่วนเกยของภาพคนละแนวบิน 

10.6.2 การวางต าแหน่งจุดบังคับภาพถ่ายภาคพื้นดิน 

การเลือกต าแหน่งจุดบังคับภาพถ่ายภาคพ้ืนดินของบล็อกภาพถ่ายส าหรับการขยายจุดบังคับ
ภาพถ่าย จะอ้างอิงตามมาตรฐานความถูกต้องตามคลาสของชั้นงาน โดยก าหนดระยะความห่างของการ
วางต าแหน่งจุดบังคับทางราบและทางดิ่งเป็นระยะฐานของรูปจ าลองสามมิติ (bridging distance) เป็น
ระยะห่างที่ยอมให้ได้ ดังตารางที่ 16 ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 16  ข้อก าหนดระยะฐานของรูปจ าลองสามมิติ 

คลาส
แผนที่ 

ค่ายอมรับของระยะฐานของรูปจ าลองสามมิติ (คิดจากรูปจ าลองสามมิติ)  
ค่าสูงสุดของระยะห่างของจุดบังคับภาพถ่าย

ภาคพื้นดินทางราบ 
ค่าสูงสุดของระยะห่างของจุดบังคับภาพถ่าย

ภาคพื้นดินทางดิ่ง 
1 4 3 
2 5 4 
3 6 5 

การวางต าแหน่งจุดบังคับภาพถ่ายภาคพ้ืนดินในการขยายจุดบังคับภาพถ่าย มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ที่มุมบล็อกภาพถ่ายทุกมุม มีต าแหน่งจุดบังคับภาพถ่ายภาคพ้ืนดิน 3 มิติ  
2) ขอบบล็อกตามแนวบิน มีต าแหน่งจุดบังคับภาพถ่ายภาคพ้ืนดินทางราบและทางดิ่ง หรือ 3 มิติ 

ตามเงื่อนไขคลาสของชั้นงาน 
3) ภายในบล็อกภาพถ่ายทางอากาศต้องมีจุดบังคับภาพถ่ายภาคพ้ืนดินทางราบ 1 จุด และทางดิ่ง 2 

จุด หรือ 3 มิติ 3 จุด เป็นอย่างน้อย บริเวณก่ึงกลางบล็อกภาพถ่ายทางอากาศ 
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4) ภายในบล็อกภาพถ่ายทางอากาศมีจุดบังคับภาพถ่ายภาคพ้ืนดินทางราบตามแนวบินทุกแนวบินที่
ห่างกันไม่เกินสองเท่าของระยะฐานของรูปจ าลองสามมิติของจุดบังคับภาพถ่ายภาคพ้ืนดินทาง
ราบที่ก าหนดตามเงื่อนไขคลาสของชั้นงาน 

5) ภายในบล็อกภาพถ่ายทางอากาศมีจุดบังคับภาพถ่ายภาคพ้ืนดินทางดิ่งตามแนวบินทุกแนวบินที่
ห่างกันไม่เกินสองเท่าของ ระยะฐานของรูปจ าลองสามมิติของจุดบังคับภาพถ่ายภาคพ้ืนดินทาง
ดิ่งที่ก าหนดตามเงื่อนไขคลาสของชั้นงาน 

10.6.3 การวางต าแหน่งจุดผ่านและจุดโยงยึดภาพถ่าย 

การวางต าแหน่งจุดผ่านและจุดโยงยึดภาพถ่ายต้องวางให้อยู่ในบริเวณใกล้จุดมุขยส าคัญ 
(principal point) ให้มากที่สุด เพ่ือให้สามารถปรากฏบนภาพถ่ายทางอากาศได้หลายใบโดยต้องเป็นจุดชี้
ชัด (well defined point) และควรเป็นต าแหน่งที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ราบ 

10.7 การรังวัดพิกัดจุดบังคับภาพถ่ายภาคพื้นดิน 
การรังวัดค่าพิกัดจุดบังคับภาพถ่ายภาคพ้ืนดิน เป็นไปตามมาตรฐานหมุดหลักฐานแผนที่ กรมแผนที่ทหาร 

10.8 การควบคุมคุณภาพและความถูกต้องงานขยายจุดบังคับภาพถ่าย 
1) การวัดค่าพิกัดภาพถ่าย ต้องวัดได้ละเอียดไม่น้อยกว่า 0.001 มิลลิเมตรการวัดซ้ าค่า RMSE ของการ

วัดซ้ าต้องไม่เกิน 0.004 มิลลิเมตร 
2) การจัดภาพภายใน (interior orientation) ต้องวัดจุดดัชนี (fiducial marks) อย่างน้อย 4 จุด และ

ค านวณด้วยสมการ affine transformation แบบ least square adjustment (แนะน าให้วัด 8 
จุด) โดยค่าเศษเหลือ (residual) หลังการค านวณต้องไม่เกิน 0.020 มิลลิเมตร และต้องมีการตรวจ
แก้ความคลาดเคลื่อนมีระบบ (systematic errors) จากข้อมูลวัดสอบกล้อง ได้แก่ ต าแหน่งจุดมุขย
ส าคัญเทียบกับจุดศูนย์กลางดัชนี ความยาวโฟกัสวัดสอบ ความเพี้ยนของเลนส์ตามแนวรัศมีและแนว
สัมผัส (radial and tangential lens distortions) 

3) การค านวณปรับแก้งานขยายจุดบังคับภาพถ่าย ใช้การค านวณปรับแก้แบบ Bundle Adjustment 
โดยใช้สมการสภาวะร่วมเส้น (collinearity condition equations) โดยค่า standard deviation 
of unit weight หลังการปรับแก้ต้องไม่เกิน 1.5 เท่าของค่า standard deviation ของการวัดค่า
พิกัดภาพถ่าย 

10.9 การท าแบบจ าลองข้อมูลระดับความสูงภูมิประเทศ (DTM) 
การสร้างแบบจ าลองข้อมูลระดับความสูงภูมิประเทศ (DTM) ต้องด าเนินการสร้างจากแบบจ าลองสามมิติ

(stereo model) ด้วยสถานีงานโฟโตแกรมมิตรี (photogrammetric workstation) โดยต้องจัดเก็บข้อมูลจุด
ระดับความสูงในลักษณะตารางกริด (DEM) และข้อมูลระดับความสูงของแนวเส้นที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิ
ประเทศ (breaklines) ทีละคู่ภาพสามมิติ (stereo pairs) หรือ แบบจ าลอง (model) การสร้างแบบจ าลองภูมิ
ประเทศต้องสร้างด้วยวิธี TIN ที่บูรณาการข้อมูล breaklines ด้วยเท่านั้น 

10.9.1 การควบคุมคุณภาพแบบจ าลองข้อมูลระดับความสูงภูมิประเทศ (DTM) 

ความหนาแน่นของการวัดข้อมูลจุดระดับความสูง ให้พิจารณาจากมาตราส่วนของแผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศที่ต้องการ โดยพิจารณาจากลักษณะภูมิประเทศแบบพ้ืนที่ราบ ได้ดังนี้ 
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1) ถ้ามีการขยายภาพไม่เกิน 3 เท่า ให้วัดจุดระดับความสูงทุก 4-8 มิลลิเมตรที่มาตราส่วนแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศ 

2) ถ้ามีการขยายภาพระหว่าง 3-8 เท่า ให้วัดจุดระดับความสูงทุก 8-16 มิลลิเมตรที่มาตราส่วนแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศ 

3) ถ้ามีการขยายภาพมากกว่า 8 เท่า ให้วัดจุดระดับความสูงทุก 12-24 มิลลิเมตรที่มาตราส่วนแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศ 

4) กรณีท่ีพ้ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่เป็นพื้นที่ภูเขา หรือมีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันอย่างเห็น
ได้ชัด จะต้องวัดจุดระดับความสูงให้หนาแน่นหรือมีความถี่มากข้ึน 

5) การวัดแนวเส้นที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศ (breaklines) ต้องท าการวัดบนแบบจ าลอง
สามมิติ เส้นเหล่านี้ได้แก่ ทางน้ าไหล แนวสันเขา ขอบทาง ขอบแหล่งน้ า ขอบอาคาร เป็นต้น 

6) ให้มีการตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องแบบจ าลองจุดระดับความสูงด้วยการสร้างแบบจ าลองภูมิ
ประเทศแบบโครงข่ายสามเหลี่ยม (TIN) ทาบกับแบบจ าลองสามมิติบนสถานีงานโฟโตแกรมมิตรี 

10.10 การดัดแก้ภาพถ่าย (Orthorectified) 
การดัดแก้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขเพ่ือสร้างแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศแต่ละรูป พ้ืนที่ข้อมูลภาพ

ที่จะน าไปใช้ในการต่อภาพเพ่ือประกอบขึ้นเป็นแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศต้องใช้บริเวณส่วนกลางของภาพ 
(effective area) คือ ตามแนวบินหรือส่วนซ้อนให้ใช้ได้เท่ากับระยะครึ่งหนึ่งของระยะระหว่างจุดมุขยส าคัญ 
(principal point) และจุดมุขยส าคัญสังยุค (conjugated principal point) และตั้งฉากกับแนวบินหรือส่วนเกย
ให้ใช้ได้เท่ากับระยะขนาดภาพครึ่งหนึ่งลบด้วยระยะครึ่งหนึ่งของส่วนเกย แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่ได้ต้องมีค่า
พิกัด UTM ตามท่ีก าหนด 

10.11 การต่อภาพ (Mosaicing) 
การต่อภาพที่ผ่านการดัดแก้เป็นแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศต้องเลือกใช้เฉพาะส่วนกลางของภาพ 

(effective area) โดยการต่อภาพจะต้องไม่เป็นรอยต่อที่สังเกตเห็นได้ชัด มีการเกลี่ยโทนสีและความสว่างของภาพ
ที่ต่อกันอย่างกลมกลืน ขนาดของแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานขนาดระวางของแต่ละมาตรา
ส่วน 
 
 
11. การบ ารุงรักษาข้อมูล (Data maintenance) 

 
การบ ารุงรักษาข้อมูลควรมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยมีวงรอบการปรับปรุงข้อมูลทุกๆ 3-5 ปีโดย

สามารถด าเนินการเฉพาะพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด 
 
 
12. ข้อก าหนดการน าเสนอข้อมูล (Data portrayal) 

 
ไม่มีข้อก าหนดในการน าเสนอข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
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1. บทน า (Introduction) 
 
มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (Fundamental Geographic Data Set, FGDS) ชั้น

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมฉบับนี้ เป็นหนึ่งในชุดมาตรฐานข้อก าหนดชุดข้อมูล FGDS ของประเทศไทย ซึ่งได้ถูก
จัดท าขึ้นภายใต้โครงการศึกษาเพ่ือจัดท าข้อก าหนดของมาตรฐานด้านโครงสร้าง เนื้อหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของ
ชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน (FGDS) ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
โดยมีศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาด าเนินงาน 

โครงสร้างเนื้อหาของมาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมฉบับนี้ 
ประกอบด้วยข้อก าหนดลักษณะเฉพาะ (characteristics) ด้านต่าง ๆ ของชั้นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในฐานะ
ของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศ โดยโครงสร้างหัวข้อของข้อก าหนดจะเป็นไปตามกรอบ
หลักการของเอกสารข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ข้อมูล (data product specifications) ที่ก าหนดในมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ  ISO19131 Geographic information – Data product specifications โดยได้มีการศึกษามาตรฐาน
แผนที่ภูมิประเทศในต่างประเทศ และวิธีการผลิตที่ได้ด าเนินการในประเทศไทยมาเป็นกรอบแนวในการพัฒนา
มาตรฐาน โดยอาศัยวิธีการท าการดัดแก้ภาพถ่ายจากดาวเทียม อ้างอิงมาตราส่วน 1:4,000 1:10,000 1:25,000 
และ 1: 50,000  โดยข้อก าหนดมาตรฐานนี้อ้างอิงตามมาตรฐาน FGDC และการปฎิบัติงานของหน่วยงานใน
ประเทศไทย 

จากแนวคิดและหลักการของข้อมูล FGDS ที่จะต้องเป็นข้อมูลอ้างอิงทางต าแหน่งส าหรับการส ารวจ
จัดสร้างชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ ดังนั้นข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม จะต้องมีคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน มีค่าพิกัดบนระบบอ้างอิง และในระบบพิกัดที่เป็นมาตรฐานของประเทศ และจะต้องมีความ
ถูกต้องทางต าแหน่งตามเกณฑ์มาตรฐานแผนที่ โดยจะต้องผ่านกระบวนการดัดแก้ (rectification) เป็นอย่างน้อย 
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในความหมายของชั้นข้อมูล FGDS แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมนี้ จึงจะเรียกชื่อชั้น
ข้อมูลนี้เป็น “ชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้” ตลอดในเอกสารมาตรฐานฉบับนี้ 
 
 
2. ภาพรวม (Overview) ของมาตรฐานข้อก าหนดชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ 

 
มาตรฐานข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ ฉบับนี้ประกอบไปด้วยมาตรฐานของข้อมูลที่

น ามาใช้ในการกระบวนการดัดแก้ภาพถ่ายจากดาวเทียม ความถูกต้องของข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ตามมาตรา
ส่วนหลักต่าง ๆ ของประเทศไทย นอกไปจากนี้มาตรฐานของข้อมูลและวิธีการต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในมาตรฐานฉบับนี้
บางส่วนสามารถหารายละเอียดได้ในเอกสารมาตรฐานอ่ืน ๆ 

2.1 ข้อสนเทศเกี่ยวกับข้อก าหนดชั้นข้อมูล FGDS นี้ 

ชื่อข้อก าหนด : ข้อก าหนดของมาตรฐานข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ 
วันที่จัดท าและเผยแพร่ข้อก าหนดนี้ : วันที่รายงานฉบับสมบูรณ์และร่างมาตรฐานได้รับการตรวจรับจาก สทอภ. 
/ วันที่มีการน าไปประกาศใช้เป็นมาตรฐานฯ 
ผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อก าหนดฉบับนี้ : คณะที่ปรึกษาฯ คณะท างานกลุ่มย่อยประสานงานการจัดท า
มาตรฐานฯ กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศแห่งชาติ สทอภ. 
หัวข้อของช้ันข้อมูลภูมิศาสตร์ในมาตรฐานนี้ :  imageryBaseMapsEarthCover 
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2.2 นิยามศัพท์ 

ได้มีการก าหนดนิยามศัพทท์ี่ส าคัญส าหรับมาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ ไว้ดังตารางที่ 1 
ต่อไปนี้  

ตารางท่ี 1 ค านิยามศัพท์ข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ 
ค าศัพท์ นิยามศัพท์ 
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมดัดแก้ ภาพราสเตอร์ของข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ผ่านการกระบวนการดัด

แก้ทางด้านต าแหน่ง (geometric rectification)  แล้ว  
แบบจ าลองความสูงเชิงเลข (Digital 
Elevation Model, DEM) 

ข้อมูลจุดความสูงเชิงเลขที่อธิบายค่าระดับความสูงของพ้ืนผิวภูมิประเทศ 
มักจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลราสเตอร์กริด 

แผนที่ภาพถ่าย (Orthorectified 
Image) 

ภาพถ่ายที่ผ่านกระบวนการดัดแก้ (rectification) ความเพ้ียนของ
ต าแหน่งที่เกิดจากการถ่ายภาพเอียง (tilted) และที่เกิดจากค่าแตกต่าง
ความสูงของภูมิประเทศ (relief displacement) แล้ว 

ระยะบนพ้ืนดิน (Ground Sample 
Distance, GSD) 

ค่าความละเอียดของจุดภาพ (pixel) โดยแสดงเป็นค่าระยะทางบนพ้ืนดิน 
ระหว่างจุดภาพที่อยู่ติดกัน เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

2.3 อักษรย่อ 

ค าย่อที่ส าคัญ ส าหรับมาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลแผนที่ภาพดาวเทียมดัดแก้ อธิบายความหมายไว้ใน
ตารางที่ 2 ต่อไปนี้  

ตารางท่ี 2 ความหมายของอักษรย่อในมาตรฐานข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ 
อักษรย่อ ความหมาย 
ASPRS American Society for Photogrammetry and Remote Sensing 
EPSG European Petroleum Survey Group 
FGDC Federal Geographic Data Committee 
GSD Ground Sampling Distance  
NSSDA National Standard for Spatial Data Accuracy 
RPC Rational Polynomial Coefficient 

2.4 บทคัดย่อ 

มาตรฐานฉบับนี้เป็นมาตรฐานข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้เพ่ือใช้งานตามมาตราส่วนแผนที่หลักของ
ประเทศไทย ทั้งนี้ในมาตรฐานนี้จะเน้นไปที่ลักษณะเฉพาะของข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ที่เป็นข้อมูล FGDS ของ
ประเทศไทย กระบวนการดัดแก้ภาพถ่ายดาวเทียม (rectification) เพ่ือแก้ค่าคลาดเคลื่อนต่างๆของข้อมูลและท า
ให้ข้อมูลอยู่ในระบบพิกัดอ้างอิงที่ถูกต้อง สามารถน าไปใช้งานร่วมกับข้อมูลอ่ืนๆอันเป็นมาตรฐานของประเทศได้  
นอกไปจากนี้มาตรฐานยังได้ก าหนดค่าความถูกต้องทางต าแหน่งของข้อมูลภายหลังจากการดัดแก้ค่าให้เป็นไปตาม
ชั้นความถูกต้องของงานตามมาตรฐานสากล รวมไปถึงข้อก าหนดต่าง ๆ เพ่ือให้ข้อมูลผลลัพธ์ออกมาได้ตาม
มาตรฐานอีกด้วย 
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3. ขอบเขตของข้อก าหนด (Specification scopes) 
 

มาตรฐานข้อก าหนดข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ฉบับนี้จะใช้อธิบายลักษณะเฉพาะของ
ข้อมูลดาวเทียมดัดแก้ที่จะสามารถใช้เป็นชุดข้อมูล FGDS ในระดับมาตราส่วนหลักของประเทศไทย และจะ
กล่าวถึงแนวทางในการจัดท าภาพดาวเทียมดัดแก้จากภาพถ่ายจากดาวเทียม  ทั้งนี้จะพิจารณาเฉพาะข้อมูลภาพ
ดาวเทียมดัดแก้ที่มีค่าสะท้อนของพลังงานในช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นเท่านั้น ไม่นับรวมข้อมูลจากช่วงความ
ยาวคลื่นอ่ืน ๆ เช่น Infrared และ Microwave 

มาตรฐานฉบับนี้ก าหนดลักษณะเฉพาะของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมดัดแก้ โดยเน้นไปที่ความถูกต้องทาง
ต าแหน่งของข้อมูล ตามมาตราส่วนหลักของประเทศ ทั้งนี้ มิได้ก าหนดบังคับวิธีการในการดัดแก้ข้อมูลภาพ
ดาวเทียม หากแต่เพียงแนะน าการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม และข้อที่ต้องระวังต่าง ๆ นอกไปจากนี้ยังสนับสนุน
ให้ท า orthorectifying ในกรณีที่มีข้อมูลอื่น ๆ เพียงพอในการท างาน 

 
 
4. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product identification) 

 
ส่วนนี้เป็นข้อสนเทศพ้ืนฐานที่ระบุจ าแนกข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้นี้ ซึ่งประกอบด้วย

รายการลักษณะเฉพาะพ้ืนฐานของชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ ดังตารางที ่3 ต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ 
ชื่อ (Title)  ข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ 
บทคัดย่อ (Abstract)  ข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ หมายถึงข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ผ่าน

กระบวนการดัดแก้ผลกระทบและค่าคลาดเคลื่อนจากการโคจรของ
ดาวเทียมและความสูงของภูมิประเทศ (Tilted and Relief 
Displacement) แล้ว และจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลราสเตอร์ที่มีข้อมูลเชิง
ต าแหน่งทีอ้่างอิงกับระบบพิกัดโลกเรียบร้อยแล้ว  

กลุ่มประเภทของข้อมูล  
(Topic Category)  

 imageryBaseMapsEarthCover 

ค าอธิบายขอบเขตทางภูมิศาสตร์ 
(Geographic Description)  

ทั่วประเทศ 

ชื่ออ่ืน (alternate title)   
วัตถุประสงค์ (purpose)  มาตรฐานนี้ส าหรับการผลิตข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล

ภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทย โดยข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้นี้
จะสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลแผนที่ฐานเพื่ออ้างอิงต าแหน่งในการส ารวจ
จัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศอ่ืน ๆ รวมทั้งอาจน าไปแปลความหมายให้
ทราบประเภทสิ่งปกคลุมดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วย 

ชนิดของการน าเสนอเชิงปริภูมิ  
(Spatial Representation 
Type)  

ราสเตอร์ 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ 
ความละเอียดเชิงพื้นที่ (spatial 
resolution)  

ก าหนดโดย ระยะบนพ้ืนดิน (Ground Sampling Distance, GSD) ดังนี้ 
มาตราส่วน 1:4,000 จะมีระยะบนพื้นดิน (GSD)   0.5 เมตร 
มาตราส่วน 1:10,000 จะมีระยะบนพ้ืนดิน (GSD)  1.25 เมตร 
มาตราส่วน 1:25,000 จะมีระยะบนพ้ืนดิน (GSD)  3.13 เมตร 
มาตราส่วน 1:50,000 จะมีระยะบนพ้ืนดิน (GSD)  6.25 เมตร 
มาตราส่วน 1:250,000 จะมีระยะบนพ้ืนดิน (GSD)  31.25 เมตร 

 
 
5. เนื้อหาและโครงสร้างของข้อมูล (Data content and structure) 

5.1 ความหมายในภาพรวม 

ภาพดาวเทียมดัดแก้ในรูปแบบ raster เป็นกริดขนาดเท่ากันทั้งภาพเรียงกันตามแนวนอนเป็นแถว (row) 
และเรียงกันในแนวตั้งเป็นสดมภ์ (column) โดยที่จุดเริ่มต้นของการนับล าดับที่แถวและสดมภ์ของภาพเริ่มจากมุม
บนซ้ายสุดของภาพ ที่จุดภาพ (pixel) เริ่มต้น (0,0) และนับต่อเนื่องไปตามแนวนอนจากซ้ายไปขวาและบนลงล่าง
ส าหรับแนวตั้ง และแนวนอน ตามล าดับ ทั้งนี้เมื่อประกอบกันทั้งหมดแล้วภาพดาวเทียมดัดแก้ที่ได้จะต้องออกมา
ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจตุรัสเท่านั้น หากในตัวข้อมูลไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมดังกล่าวให้เพ่ิมเติมจุดภาพเพ่ือให้
เต็มเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามที่ก าหนด โดยให้ค่าของจุดภาพนั้น ๆ เป็น void หรือไม่มีค่า หรือ ศูนย์ เป็นกรณี ๆ ไป 
และหากภาพเกิดจากการผสมของข้อมูลหลายช่วงความยาวคลื่น หรือที่เรียกว่า แบนด์ (band) หรือช่องสัญญาณ 
(channel) ก็สามารถให้จัดเก็บข้อมูลหลายแบนด์ดังกล่าวรวมอยู่ในไฟล์ ๆ เดยีวกันได้ 

5.2 รายละเอียดเนื้อหาข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ 

เนื้อหาข้อมูล (data content) ในชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ประกอบด้วยข้อมูลในรูปแบบราสเตอร์
ส่วนที่เป็นข้อมูลภาพ (image data) และส่วนที่เป็นข้อมูลประกอบที่มิใช่ตัวภาพ (non-image data) แต่เป็น
ข้อมูลอ้างอิงเชิงต าแหน่ง (spatial reference data) ให้กับข้อมูลภาพ ดังนี้ 

5.2.1 ข้อมูลภาพ (image data) 

1) เนื้อหาข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ Panchromatic 

กรณขี้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ panchromatic ค่าข้อมูลของแต่ละจุดภาพ (pixel) จะเป็นค่า
ความสว่างของค่าสะท้อนพลังงานในช่วงของความยาวช่วงคลื่นประมาณ 0.4-0.7 ไมครอนเมตร หรือ
ใกล้เคียง  
2) เนื้อหาข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้สี 

กรณีข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้สี  ข้อมูลจะประกอบไปด้วยข้อมูลราสเตอร์ 3 แบนด์ดังนี้ 

- แบนด์สีน้ าเงิน มีค่าข้อมูลในแต่ละจุดภาพ เป็นค่าความสว่างของจากค่าสะท้อนพลังงาน ในช่วงของ
ความยาวช่วงคลื่นประมาณ 0.4-0.5 ไมครอน หรือใกล้เคียง 

- แบนด์สีเขียว มีค่าข้อมูลในแต่ละจุดภาพ เป็นค่าความสว่างของจากค่าสะท้อนพลังงาน ในช่วงของ
ความยาวช่วงคลื่นประมาณ 0.5-0.6 ไมครอน หรือใกล้เคียง 
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- แบนด์สีแดง มีค่าข้อมูลในแต่ละจุดภาพ เป็นค่าความสว่างของจากค่าสะท้อนพลังงาน ในช่วงของ
ความยาวช่วงคลื่นประมาณ 0.6-0.7 ไมครอน หรือใกล้เคียง 

 
เนื้อหาข้อมูล (data content) ในชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ สามารถพิจารณาได้ว่าประกอบไปด้วย

รูปลักษณ์ที่เป็นจุดภาพ (pixel) ซึ่งมีค่าข้อมูลลักษณะประจ าคือค่าความสว่างของคลื่นแสงสีขาว (กรณีภาพ 
panchromatic) หรือค่าความสว่างของแสงสีแดง เขียวและน้ าเงิน (กรณีภาพสี) ซึ่งอาจถือว่าเป็นข้อมูลลักษณะ
ประจ า (panchromatic attribute) หลักของชั้นข้อมูลนี้ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 ต่อไปนี้  

 
ตารางท่ี 4 รายการเนื้อหาข้อมูลลักษณะประจ าของจุดภาพในชุดข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ 

ชื่อ ชนิด ค าอธิบาย การบังคับ หมายเหตุ 
pixelID Integer หมายเลขประจ าจุดภาพ เป็นหมายเลข

เฉพาะที่ไม่ซ้ ากันในแต่ละไฟล์ข้อมูล 
Mandatory  

R-band Integer ค่าความสว่างของคลื่นแสงสีแดง Conditional กรณีภาพสี 
G-band Integer ค่าความสว่างของคลื่นแสงสีเขียว Conditional กรณีภาพสี 
B-band Integer ค่าความสว่างของคลื่นแสงสีน้ าเงิน Conditional กรณีภาพสี 

greyScale Integer ค่าความสว่ างของคลื่ นแสงสีขาว  (ค่ า
ระดับสีเทา) 

Conditional กรณีภาพ 
panchromatic 

5.2.2 ข้อมูลประกอบที่มิใช่ตัวภาพ (non-image data) 

นอกจากเนื้อหาข้อมูลภาพซึ่งเป็นข้อมูลหลักข้างต้นแล้ว ยังจ าเป็นต้องมีเนื้อหาข้อมูลประกอบซึ่ง
จ าเป็นส าหรับใช้อ้างอิงในการใช้งานและแสดงเนื้อหาข้อมูลหลักดังกล่าว โดยเป็นข้อมูลที่อธิบายระบบ
อ้างอิงเชิงพื้นที่ (spatial reference system) ของไฟล์ข้อมูลจุดภาพ ในที่นี้จึงจะเรียกว่าข้อมูลอ้างอิงเชิง
พ้ืนที่ (Spatial reference data) ข้อมูลนี้จะมีเพียง 1 ระเบียนข้อมูล (data record) ส าหรับแต่ละ
ไฟล์ข้อมูลภาพ ข้อมูลประเภทนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ file header เนื้อหาของข้อมูล spatial reference 
data นี้นั้นมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5 ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 5 รายการข้อมูลอ้างอิงเชงิพื้นที่ (Spatial reference data) ในชุดข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก ้

ชื่อ ชนิด ค าอธิบาย การบังคับ 
Domain /  
หมายเหตุ 

coordinateSystem Integer รหัสบอกระบบพิกัดอ้างอิงของ
ข้อมูลภาพ 

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

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

horizontalUnit Text  หน่วยค่าพิกัดทางราบ Mandatory  
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ตารางที่ 5 รายการข้อมูลอ้างอิงเชงิพื้นที่ (Spatial reference data) ในชุดข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก ้

ชื่อ ชนิด ค าอธิบาย การบังคับ 
Domain /  
หมายเหตุ 

xOrigin Float ค่าพิกัดทาง X ของจุดมุมล่างซ้าย Mandatory ค่า Easting ในกรณีค่าพิกัด 
UTM หรือค่า Longitude 
ในกรณีระบบพิกัดทางยีออ
เดซ ี

yOrigin Float ค่าพิกัดทาง Y ของจุดมุมล่างซ้าย Mandatory Northing หรือ Latitude  
pixelSpacingX Float ระยะห่างทาง X ระหว่างจุดภาพ Mandatory หน่วยองศาทศนิยม หรือ

เมตร pixelSpacingY Float ระยะห่างทาง Y ระหว่างจุดภาพ Mandatory 
numberOfPixelX Integer จ านวนจุดภาพในแนวแกน X Mandatory  
numberOfPixelY Integer จ านวนจุดภาพในแนวแกน Y Mandatory  

 
รายละเอียดโครงสร้างเนื้อหาของข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ สามารถน าเสนอในลักษณะ UML ได้ดังรูปที่ 

1 ต่อไปนี้  
 

RectSatImage

+pixelID: Integer

+R-band: Integer

+G-band: Integer

+B-band: Integer

+greyScale: Integer

Spatial Reference Data

+coordinateSystem: Integer = 1, 2, 3

+horizontalDatum: Integer = 1, 2

+horizontalUnit: Text

+xOrigin: Float

+yOrigin: Float

+pixelSpacingX: Float

+pixelSpacingY: Float

+numberOfPixelsX: Integer

+numberOfPixelsY: Integer

 
รูปที่ 1 เนื้อหาข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ แสดงด้วย UML ในแบบ Class diagram 
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5.3 Feature Catalogue ของรายการข้อมูลในชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ 

รายละเอียดเนื้อหาของข้อมูลภูมิศาสตร์ในชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ สามารถถูกอธิบายในลักษณะ
ของ feature catalogue ตามมาตรฐาน ISO19110 ได้ดังนี้ 
 
Name: ช้ันข้อมูลภาพดาวเทียมดดัแก ้
Scope: แผนที่ฐาน 
Field of application: การอ้างอิงต าแหน่งเพ่ือการส ารวจและการท าแผนท่ี 
Version Number: 2.0  
Version Date: 30-พ.ค.-56 
Definition source: มาตรฐาน FGDS 
Definition Type:   
Producer:  
Functional Language: XML 
 
Feature Type  
Name: OrthoSatellite 
Definition: ข้อมูลจุดภาพของไฟล์ราสเตอร์ที่ใช้บันทึกข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ 
Code: 12001 
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: pixelID, R-band, G-band, B-band, greyScale 
Feature Association Names:   
Subtype Of:  
Feature Attribute  
Name: pixelID 
Definition: ค่ารหัสประจ าจุดภาพ  
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:  
Feature Attribute  
Name: R-band 
Definition: ค่าความสว่างของคลื่นแสงสีแดง 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: ค่า -9999 ใช้ส าหรับจุดภาพที่ไม่ใช่เนื้อข้อมูลภาพดาวเทียมดดัแก ้
Feature Attribute  
Name: G-band 
Definition: ค่าความสว่างของคลื่นแสงสีเขียว 
Code:   
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Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: ค่า -9999 ใช้ส าหรับจุดภาพที่ไม่ใช่เนื้อข้อมูลภาพดาวเทียมดดัแก ้
Feature Attribute  
Name: B-band 
Definition: ค่าความสว่างของคลื่นแสงสีน้ าเงนิ 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: ค่า -9999 ใช้ส าหรับจุดภาพที่ไม่ใช่เนื้อข้อมูลภาพดาวเทียมดดัแก ้
Feature Attribute  
Name: greyScale 
Definition: ค่าความสว่างของคลื่นแสงสีขาว (ระดับสีเทา) 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:  
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain: ค่า -9999 ใช้ส าหรับจุดภาพที่ไม่ใช่เนื้อข้อมูลภาพดาวเทียมดดัแก้ 
 
Feature Type  
Name: SpatialReferenceData 
Definition: ข้อมูลอ้างอิงเชิงต าแหน่งประกอบการใช้งานข้อมูลภาพดาวเทียมดดัแก ้
Code:  
Aliases:   
Feature Operation Names:   
Feature Attribute Names: coordinateSystem, horizontalDatum, horizontalUnit, xOrigin, yOrigin, 

pixelSpacingX, pixelSpacingY, numberOfPixelsX, numberOfPixelsY 
Subtype Of:  
Feature Attribute  
Name: coordinateSystem 
Definition: รหัสระบบพิกัดอ้างอิง 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain:  1 =geodetic coordinate; 2 = UTM zone 47; 3 = UTM zone 48 
Feature Attribute  
Name: horizontalDatum 
Definition: พื้นหลักฐานทางราบ 
Code:   
Value Data Type:  Integer 
Value Measurement Unit:   
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Value Domain Type: 1 ("enumerated”) 
Value Domain:  1 = WGS 84; 2 = Indian 1975 
Feature Attribute  
Name: horizontalUnit 
Definition: หน่วยของค่าพิกัดทางราบ 
Code:   
Value Data Type:  Text  
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: xOrigin 
Definition: ค่าพิกัดทาง X ของจุดมุมล่างซ้าย 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: yOrigin 
Definition: ค่าพิกัดทาง Y ของจุดมุมล่างซ้าย 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: pixelSpacingX 
Definition: ระยะห่างระหว่างจุดภาพทาง X 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: pixelSpacingY 
Definition: ระยะห่างระหว่างจุดภาพทาง Y 
Code:   
Value Data Type: Float 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: numberOfPixelsX 
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Definition: จ านวนจุดภาพทาง X 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   
Feature Attribute  
Name: numberOfPixelsY 
Definition: จ านวนจุดภาพทาง Y 
Code:   
Value Data Type: Integer 
Value Measurement Unit:   
Value Domain Type: 0 ("not enumerated”) 
Value Domain:   

 
 

6. ระบบพิกัดอ้างอิง (Coordinate reference system) 
 
ระบบอ้างอิงเชิงพ้ืนที ่(spatial reference system) ของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทยนั้น 

ให้ใช้เป็น ระบบพิกัดอ้างอิง (coordinate reference system) โดยระบบพิกัดอ้างอิงแต่ละระบบจะประกอบด้วย
องค์ประกอบ 2 ส่วนคือ  

- พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) ซึ่งเป็นพ้ืนผิวอ้างอิงที่ใช้ในการค านวณงานรังวัด  
- รูปแบบระบบพิกัด ซึ่งเป็นรายละเอียดของการนิยามระบบแกนพิกัดอ้างอิง รายละเอียดนิยามค่าพิกัด 

และระบบการฉายแผนที่ (map projection) ที่ใช้ 
การเลือกใช้ระบบพิกัดอ้างอิงจึงขึ้นกับพ้ืนหลักฐานฯ และรูปแบบของค่าพิกัด และระบบพิกัดอ้างอิง

ส าหรับชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ของประเทศไทยทุกชั้นข้อมูล รวมถึงชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้
นี้ สามารถเลือกก าหนดขึ้นจากพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี และรูปแบบระบบพิกัด ดังต่อไปนี้ 

6.1 พื้นหลักฐานทางยีออเดซี (Geodetic datum) 

พ้ืนหลักฐานทางยีออเดซี (geodetic datum) หรือพ้ืนหลักฐานแผนที่ที่ใช้อ้างอิงส าหรับประเทศไทยมี 2 
พ้ืนหลักฐาน คือ WGS 84 และ พ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) 

WGS 84 เป็นพ้ืนหลักฐานสากลที่จัดท าขึ้นโดย Defense Mapping Agency (DMA) หรือปัจจุบันคือ  
National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เป็นพื้นหลักฐานของดาวเทียม
ระบบ GPS รูปทรงรีมีค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 

Ellipsoid: "WGS 84" 
Semi-major axis (a) = 6378137.0 m. 
Flattening (f) = 1/298.257223563 
EPSG: 4326 
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พ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 (Indian 1975) เป็นพ้ืนหลักฐานท้องถิ่นของประเทศไทย ที่จัดท าโดย
การท างานรังวัดภาคพ้ืนดินด้วยวิธีข่ายสามเหลี่ยมและงานวงรอบ รูปทรงรีมีค่าพารามิเตอร์ดังนี้ 

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

การแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS84 กับพ้ืนหลักฐานอนิเดียน พ.ศ. 2518 ใช้สมการต่อไปนี้  
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ค่าพิกัดฉาก (x, y, z) เป็นค่าพิกัดในรูปแบบระบบพิกัดฉากยึดติดโลก ซึ่งอธิบายไว้ในหัวข้อต่อไป 
อนึ่ง สมการแปลงค่าพิกัดระหว่างพ้ืนหลักฐาน WGS 84 กับพ้ืนหลักฐานอินเดียน พ.ศ. 2518 ข้างต้น 

ก าหนดให้ส าหรับใช้ในการแปลงค่าพิกัดที่ยังมิได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานด้วยวิธีการหรือสมการอ่ืนมาแล้ว
เท่านั้น หากค่าพิกัดได้ผ่านการแปลงพ้ืนหลักฐานมาด้วยวิธีการหรือสมการแบบอ่ืนมา ก็จะต้องท าการแปลง
กลับไปท่ีพ้ืนหลักฐานตั้งต้นด้วยวิธีการหรือสมการแบบเดิมก่อน 

6.2 รปูแบบระบบพิกัด 

รูปแบบระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิงในการบอกต าแหน่งพิกัดของข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ให้เลือกใช้ได้ 3 รูปแบบ คือ พิกัดฉากยึดติดโลก (Earth-fixed coordinates) พิกัดทางยีออเดซีหรือระบบพิกัด
รูปทรงรี (geodetic or ellipsoidal coordinates) และพิกัดแผนที่ UTM (UTM map coordinates)  

1) ระบบพิกัดฉากยึดติดโลก เป็นกรอบของแกนพิกัดฉาก ที่ผูกติดอยู่กับพ้ืนผิวโลก แกนพิกัดของระบบ
ยึดติดโลกจึงหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมเท่ากับอัตราการหมุนรอบตัวเองของโลก  ระบบพิกัดฉากยึดติด
โลกบอกค่าพิกัดเป็น (x, y, z) มีนิยามดังนี้ คือ จุดก าเนิดของระบบอยู่ที่จุดมวลสารของโลก แกน 

z อยู่ในแนวแกนหมุนเฉลี่ยโลก โดยผ่านจุด CIO (Conventional International Origin) ระนาบ
ศูนย์สูตร xy ตั้งฉากกับแกน  z  โดยมีแกน x อยู่ในแนวเมอริเดียนกรีนิช  ส่วนแกน y ตั้งฉากกับ
แกน x และแกน z ท าให้เกิดเป็นระบบพิกดัมือขวา 

2) ระบบพิกัดทางยีออเดซี บอกค่าพิกัดเป็น (, , h) ระบบนี้ใช้รูปทรงรีที่เป็นตัวแทนสัณฐานของ
โลกและเป็นพื้นผิวอ้างอิงในการค านวณ ดังนั้นรูปทรงรีนี้คือส่วนหนึ่งของพ้ืนหลักฐานทางยีออเดซีใน
ข้อ 6.1 ข้างบนนั่นเอง มุมที่เส้นตั้งฉากกับพื้นผิวรูปทรงรีที่จุดใด ๆ P กระท ากับระนาบศูนย์สูตรคือค่า
ละติจูด  ของจุด P   มุมระหว่างระนาบเมอริเดียนที่ผ่าน P กับระนาบเมอริเดียนกรีนิช คือค่า
ลองจิจูด  ของจุด P   ส่วนระยะตามแนวเส้นตั้งฉากจากจุด P จนถึงพ้ืนผิวรูปทรงรี คือ ความสูง
เหนือรูปทรงร ีh    

3) ระบบพิกัดแผนที่ UTM – UTM เป็นตัวย่อของ Universal Transverse Mercator เป็นวิธีการฉาย
แผนที่ (map projection) บอกค่าพิกัดแผนที่เป็น (N, E) ค่า N คือค่าพิกัดเหนือ (northing) และ ค่า 
E คือค่าพิกัดตะวันออก (easting) ค่าทั้งสองคือพิกัดต าแหน่งทางราบค านวณมาจากค่า (, ) ของ
ค่าพิกัดทางยีออเดซี 
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6.3 ความสูง 

ความสูงที่เกี่ยวข้องมี 3 ชนิด คือ ค่าระดับ (elevation) ความสูงออร์โทเมตริก (orthometric height) 
และความสูงเหนือทรงรี (ellipsoidal height)  

ความสูงที่ใช้อยู่โดยทั่วไปในงานรังวัดคือ ค่าระดับ เป็นความสูงเหนือระดับทะเลปานกลาง (Mean Sea 
Level, MSL)  ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของความสูงเหนือยีออยด์ H หรือความสูงออร์โทเมตริก ดังนั้นถ้าระดับทะเล
ปานกลางที่สร้างขึ้นมาเป็นตัวแทนของยีออยด์อย่างถูกต้อง จะได้ค่าระดับเท่ากับความสูงออร์โทเมตริก 

ในการค านวณค่าพิกัดที่ใช้รูปทรงรีเป็นพื้นผิวอ้างอิงได้ค่าพิกัดต าแหน่งทางราบเป็นละติจูดและลองจิจูดทาง
ยีออเดซี (, ) และมีความสูงของจุดนั้นเป็นความสูงเหนือรูปทรงรี h  ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงออร์โท
เมตริกและความสูงเหนือทรงรี คือ    

        h = H + N      

ค่า N  ในสมการข้างบนเรียกว่า  ความสูงยีออยด์ (geoidal height)  ค่าความสูงยีออยด์นี้ค านวณได้จาก
รูปจ าลองยีออยด์ เช่น EGM2008 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบพิกัดอ้างอิงข้างต้น มีอธิบายเพ่ิมเติมไว้ในเอกสารมาตรฐานข้อมูล 

FGDS ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ 
ทัง้นี้พิกัดที่ระบบต าแหน่งของจุดภาพให้วัดที่ต าแหน่งกึ่งกลางของจุดภาพ  

 
 

7. ข้อก าหนดด้านคุณภาพข้อมูล (Data quality) 

7.1 ความถูกต้องทางต าแหน่ง (Positional accuracy) 

ค่าความถูกต้องทางต าแหน่งของข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้จะอ้างอิงตามมาตรฐาน ASPRS โดยใข้ค่า 
Root Mean Square Error ทางราบ (RMSEH) ที่ระดับความเชื่อมั่น 68% แบ่งออกเป็น 3 คลาส คือ คลาส 1, 2 
และ 3 ดังแสดงในตารางที่ 6 ต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 6 เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบ RMSEH ตาม ASPRS ของข้อมูล FGDS ภาพดาวเทียมดัดแก้ 

มาตราส่วนข้อมูลภาพ
ดาวเทียมดัดแก้ 

เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบด้วยค่า RMSEH  ตาม ASPRS (เมตร) 
คลาส 1 คลาส 2 คลาส 3 

1: 4,000 1.00 2.00 3.00 
1: 10,000 2.50 5.00 7.50 
1: 25,000 6.25 12.50 18.74 
1: 50,000 12.50 25.00 37.50 
1: 250,000 62.50 125.00 187.50 

 
หรือสามารถใช้เกณฑ์เป็นค่าความละเอียดถูกต้อง AccuracyH คิดเป็นที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ตาม

มาตรฐาน NSSDA เพ่ือใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังแสดงในตารางที่ 
7 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 7  เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบ AccuracyH (95%) ตาม NSSDA ของข้อมูล FGDS 
ภาพดาวเทียมดัดแก ้

มาตราส่วน 
ข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ 

เกณฑ์ความถูกต้องเชิงต าแหน่งทางราบ AccuracyH 
(95%) ตาม NSSDA (เมตร) 

คลาส 1 คลาส 2 คลาส 3 
1:4,000 1.73 3.46 5.19 
1:10,000 4.33 8.66 12.99 
1:25,000 10.82 21.64 32.46 
1:50,000 21.64 43.28 64.92 
1:250,000 108.18 216.36 324.54 

 
การตรวจสอบความถูกต้องให้ด าเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบ FGDC.STD-007.3-1998 โดย

ก าหนดให้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องทางต าแหน่งใช้ค่า Root Mean Square Error, RMSE เป็นค่าในการ
ตรวจสอบความถูกต้อง  

ทั้งนี้ความถูกต้องจะต้องรายงานเป็นระยะบนพ้ืนดินที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  ซึ่งหมายความว่าจุดที่ใช้
ในการตรวจสอบเทียบกับจุดอ้างอิง จ านวนไม่น้อย 95% ของจุดที่ใช้ในการตรวจสอบทั้งหมด จะต้องมีค่า
คลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่งทางราบ ไม่เกินค่า AccuracyH ตามมาตราส่วน จากตารางที่ 7 ข้างต้น 

ทั้งนี้ในแต่ละมาตราส่วนของข้อมูลดาวเทียมที่จะน ามาดัดแก้จะต้องมีความละเอียดของจุดภาพของ
ภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ ให้ก าหนดจากค่าของขนาดจุดภาพที่เป็นระยะจริงบนพ้ืนดินที่เรียกว่า Ground 
Sampling Distance (GSD) โดยก าหนดความสัมพันธ์ของ GSD กับมาตราส่วนของแผนที่ภาพถ่ายดังตารางที่ 8 
ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 8 ข้อก าหนดระยะบนพื้นดินของข้อมูล FGDS ภาพดาวเทียมดัดแก้ 
มาตราส่วน 

ข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ 
ระยะบนพื้นดิน (เมตร) 

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

 

7.2 คุณภาพข้อมูลค่าความสว่าง (Radiometric)  

ค่าความสว่างของจุดภาพอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากค่าความสว่างของจุดภาพเดิมในภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมต้นฉบับ เนื่องจากกระบวนการต่าง ๆ ในการผลิตภาพดาวเทียมดัดแก้  ทั้งนี้ต้องมีมาตรการในการ
ควบคุมมิให้ค่าความสว่างของจุดภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปจากค่าเดิม เนื่องจากก่อนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมที่น า
ใช้ในการท าภาพดาวเทียมดัดแก้นั้น ได้มีการปรับแก้ค่าความสว่างจากกระบวนการผลิตของบริษัทถ่ายดาวเทียมอยู่
แล้ว การท าการใดๆเพ่ิมเติมให้การเปลี่ยนแปลงค่าความสว่างจะท าให้ค่าความสว่างที่ได้ผิดไปจากความเป็นจริง
มากเกินไป การพิจารณาว่าภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ผ่านการปรับแก้ทางด้านความสว่างของจุดภาพแล้วมีการ
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เปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยไปนั้น ให้พิจารณาภาพก่อนและหลังจากปรับแก้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรด้วยตา 
หากเห็นการเปลี่ยนแปลงมากผิดปกติให้ พิจารณาจากฮิสโทแกรม (histogram) และค่าทางสถิติของภาพทั้งสองว่า
เปลี่ยนแปลงไปมากหรือน้อยไปอย่างไรให้อธิบายในรูปแบบของ Radiometric Accuracy Verification 

7.3 ความครบถ้วนของข้อมูล (Data completeness) 

การพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้นั้นให้ใช้การพิจาณาด้วยตาเปล่าเป็นล าดับแรก
ว่ามีการสูญหายของข้อมูล หรือความไม่ครบถ้วนของข้อมูลในส่วนใดของภาพบ้าง หากตรวจพบจะต้องรายงานใน
ค าอธิบายข้อมูล (metadata) ด้วย 

นอกไปจากนี้จะต้องพิจารณาปริมาณของเมฆ ที่มีอยู่ในภาพดาวเทียมดัดแก้ด้วย โดยทั่วไปพ้ืนที่ที่ถูกปก
คลุมโดยเมฆและเงาของเมฆจะต้องไม่เกิน 10% ของพ้ืนทีข่้อมูลภาพทั้งหมด และจะต้องไปอยู่ในบริเวณที่ไม่ส าคัญ
ของภาพด้วย เช่นเมฆหรือเงาของเมฆที่มีอยู่ในภาพบริเวณที่เป็นพ้ืนน้ า อาจจะเป็นที่ยอมรับได้ หากไม่ได้อยู่
ครอบคลุมบริเวณแนวเขตน้ าเป็นต้น  
8. การส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อมูล (Data product delivery) 

8.1 ข้อก าหนดระวางภาพดาวเทียมดัดแก้ 

รูปแบบการส่งมอบผลิตภัณฑ์ชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ทั้งที่อยู่ในรูปแบบราสเตอร์ และแผ่นพิมพ์ ให้
อ้างอิงระบบระวางแผนที่ ดังนี้ 

1) ข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ มาตราส่วน 1:50,000 ให้ใช้ระบบการก าหนดชื่อและหมายเลขระวาง
แผนที่เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยกรณีข้อมูลอยู่บนพ้ืน
หลักฐาน Indian 1975 ให้ใช้ระบบระวางแผนที่ L7017 และกรณีข้อมูลอยู่บนพ้ืนหลักฐาน WGS84 
ให้ใช้ระบบระวางแผนที่ L7018 

2) ข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ มาตราส่วน 1:25,000 ให้ใช้ระบบการก าหนดชื่อและหมายเลขระวาง
แผนที่เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

3) ข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ มาตราส่วน 1:10,000 ให้ใช้ระบบการก าหนดชื่อและหมายเลขระวาง
แผนที่เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

4) ข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ มาตราส่วน 1:4,000ให้ใช้ระบบการก าหนดชื่อและหมายเลขระวางแผนที่
เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  

8.2 รูปแบบของข้อมูล (Data format) 

 การส่งมอบข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ ให้ส่งมอบในรูปแบบ (format) GeoTiff โดยเฉพาะที่จะต้องไม่ใช้
รูปแบบของไฟล์ที่จะท าให้เกิดความสูญเสียของข้อมูลเนื่องจากการบีดอัด 

ทั้งนี้รูปแบบที่ท าการจัดเก็บข้อมูลจะต้องรองรับการจัดเก็บข้อมูลต าแหน่งและข้อมูลประกอบอ่ืน ๆ ได้
อย่างครบถ้วน และจะต้องรองรับรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่น้อยกว่า 8-bit binary  
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9. ข้อก าหนดด้านค าอธิบายข้อมูล (Metadata) 
 

ค าอธิบายข้อมูล (metadata) ส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ISO19115 และ ISO19115-2 โดยต้องมีรายการ metadata ครบตามรายการ core metadata ที่ก าหนดใน
มาตรฐาน ISO19115 ตามรายการที่ 1-23 ในตาราง 9 นอกจากนั้นจะต้องมีรายการ metadata ที่อธิบายเนื้อหา
ของชุดข้อมูล (data content) และคุณภาพของชุดข้อมูล (data quality) ตามตารางท่ี 10 และ 11 ด้วย 
 
ตารางท่ี 9 รายการ Metadata ของชุดข้อมูล FGDS 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

1 Dataset title  ช่ือชุดข้อมูล Mandatory Free Text 
2 Dataset reference date วันท่ีอ้างอิงของชุดข้อมูล Mandatory Date 
3 Dataset responsible party ผู้รับผิดชอบชุดข้อมูล Optional CI_ResponsibleParty 
4 Geographic location of the 

dataset (by four 
coordinates or by 
geographic identifier)  

พื้นที่ครอบคลุมของข้อมูล (โดยค่า
พิกัดมุมลา่งซ้าย และค่าพิกัดมมุบน
ขวาของพื้นที่ครอบคลุม) 

Conditional EX_GeographicExtent 

5 Dataset language ภาษาของชุดข้อมูล Mandatory Char (ISO 639-2) 
6 Dataset character set รหัสอักษรของชุดข้อมูล Conditional MD_CharacterSetCode 
7 Dataset topic category ประเภทหัวข้อของชุดข้อมูล Mandatory MD_TopicCategoryCode 
8 Scale of the dataset มาตราส่วนชุดข้อมูล Optional MD_Resolution 
9 Abstract describing the 

dataset 
บทคัดย่อซึ่งอธิบายชุดข้อมูล Mandatory Char (Free text) 

10 Dataset format name ช่ือรูปแบบของชุดข้อมูล Optional Char (Free text) 
11 Dataset format version เวอร์ช่ันของรูปแบบของชุดข้อมูล Optional Char (Free text) 
12 Additional extent 

information (vertical and 
temporal) 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับขอบเขตของ
ข้อมูล (ทางดิ่ง ทางเวลา) 

Optional EX_TemporalExtent และ/
หรือ EX_VerticalExtent 

13 Spatial representation type ชนิดการบันทึกขอ้มูลเชิงพื้นที ่ Optional MD_SpatialRepresen-
tationTypeCode 

14 Reference system ระบบอ้างอิง (ระบบพิกัดอ้างอิง) Optional MD_ReferenceSystem 
15 Lineage statement ข้อความบอกความเป็นมาและ

กระบวนการจดัท าข้อมูล 
Optional Char (Free text) 

16 On-line resource URL ที่เช่ือมโยงไปสู่ข้อมูล Optional Char (Free text) 
17 Metadata file identifier รหัสหมายเลข metadata Optional Char (Free text) 
18 Metadata standard name ช่ือมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 
19 Metadata standard version เวอร์ช่ันมาตรฐาน metadata Optional Char (Free text) 
20 Metadata language ภาษาข้อมูลใน metadata Conditional Char (ISO 639-2) 
21 Metadata character set รหัสตัวอักษรของข้อมูลใน 

metadata 
Conditional MD_CharacterSetCode 

22 Metadata point of contact การติดต่อเกี่ยวกับ metadata Mandatory CI_ResponsibleParty 
23 Metadata date stamp วันท่ีของ metadata Mandatory Date 
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ตารางท่ี 9 รายการ Metadata ของชุดข้อมูล FGDS 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

24 Data content [0..*] เนื้อหาข้อมูล Mandatory MD_Content 
Information (ดูรายละเอียด
ด้านล่าง) 

25 Data quality [0..*] คุณภาพข้อมลู (สามารถรายงานได้
หลายค่าส าหรับ scope และ 
quality element ที่แตกต่างกัน) 

Mandatory DQ_DataQuality (ดู
รายละเอียดด้านล่าง) 

 
ตารางท่ี 10 รายการ metadata ส าหรับอธิบายเนื้อหาข้อมูล (MD_ContentInformation) 

ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 
1 MD_FeatureCatalogue 

Description 
ข้อมูลอธิบายสารบัญแฟม้
ของรูปลักษณ์ (กรณีข้อมูล
แบบเวคเตอร์) 

Conditional รายการที่ 1.1 ถึง 1.5 

1.1 complianceCode [0..1]  รหัสที่บอกถึงการได้ตาม 
ISO19110 ของสารบัญแฟ้ม
ฯ 

Optional Boolean 

1.2 language [0..*] ภาษาที่ใช้ในสารบัญแฟ้มฯ Optional CharacterString 
1.3 includeWithDataset รหัสที่บอกว่าสารบญัแฟ้มฯ 

ได้ถูกใสร่วมไว้ในชุดข้อมลู 
Mandatory Boolean 

1.4 featureTypes [0..*] รายการรูปลักษณ์ข้อมลูใน
สารบญัแฟ้มฯ ที่ปรากฎใน
ชุดข้อมูล 

Optional GenericName 

1.5 featureCatalogueCitation [1..*] ข้อมูลอ้างอิงของสารบัญ
แฟ้มฯ ภายนอก 

Mandatory CI_Citation 

2 MD_CoverageDescription ข้อมูลอธิบายคอเวอเรจ 
(กรณีข้อมูลราสเตอร์) 

Conditional รายการที่ 2.1 ถึง 2.3 

2.1 attributeDescription  ค าอธิบายลักษณะประจ า Mandatory RecordType 
2.2 contentType  ชนิดของข้อมูลที่บันทึกในก

ริดเซลล ์
Mandatory MD_CoverageContent 

TypeCode 
2.3 Dimension (includes Band 

information) 
ข้อมูลเกี่ยวกับ dimension 
และ Band ของข้อมูล 

Optional MD_RangeDimension 
และ MD_Band 

3 MD_ImageDescription ข้อมูลอธิบายข้อมูลภาพ Conditional รายการที่ 2.1 ถึง 2.3 และ
รายการที่ 3.1 ถึง 3.12 

3.1 illuminationElevationAngle มุมระดับของแสง Optional Real (-90.0 – 90.0) 
3.2 illuminationAzimuthAngle มุมอซิมุธของแสง Optional Real (0.00 – 360) 
3.3 imagingCondition สภาพ/เงื่อนไขที่ส่งผลต่อ

ภาพ 
Optional MD_Imaging 

ConditionCode 
3.4 imageQualityCode รหัสคณุภาพของภาพ Optional MD_Identifier 
3.5 cloudCoverPercentage พื้นที่บดบังโดยเมฆ Optional Real (0.0 – 100.0) 
3.6 processingLevelCode รหัสของผูผ้ลติภาพแสดง

ระดับของการประมวลผล
ข้อมูล 

Optional MD_Identifier 
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ตารางท่ี 10 รายการ metadata ส าหรับอธิบายเนื้อหาข้อมูล (MD_ContentInformation) 
ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

3.7 compressionGeneration 
Quantity 

จ านวนรอบการบีบอัดของ
ข้อมูล 

Optional Integer 

3.8 triangulationIndicator รหัสบอกถึงการท า 
triangulation 

Optional Boolean  
(0=No, 1=Yes) 

3.9 radiometricCalibrationData 
Availability 

รหัสบอกถึงการมีข้อมูล 
radiometric calibration 

Optional Boolean  
(0=No, 1=Yes) 

3.10 cameraCalibrationInformation 
Availability 

รหัสบอกถึงการมีข้อมูล 
camera calibration 

Optional Boolean  
(0=No, 1=Yes) 

3.11 filmDistortionInformation 
Availability 

รหัสบอกถึงการมีข้อมูล film 
distortion 

Optional Boolean  
(0=No, 1=Yes) 

3.12 lensDistortionInformation 
Availability 

รหัสบอกถึงการมีข้อมูล 
lens distortion 

Optional Boolean  
(0=No, 1=Yes) 

 
ตารางท่ี 11 รายการ metadata ส าหรับอธิบายคุณภาพข้อมูล (DQ_DataQuality) 

ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล 
1 Data Quality Scope  ขอบเขตของคุณภาพ Mandatory DQ_Scope 
2 DQ_Element [0..*] องค์ประกอบคุณภาพข้อมู ล 

(รายงานได้หลายองค์ประกอบฯ) 
Mandatory รายการที่ 2.1 – 2.7 

2.1 nameOfMeasure [0..*] ช่ือตัวช้ีวัดคุณภาพข้อมูล Optional Char (Free text) 
2.2 measuredIdentification [0..1] ข้อมูลบ่งช้ีตัวช้ีวัดฯ Optional MD_Identifier 
2.3 measureDescription [0..1] ค าอธิบายตัวชี้วัดฯ Optional Char (Free text) 
2.4 evaluationMethodType [0..1] ชนิดของวิธีการประเมินคุณภาพ

ข้อมูล 
Optional DQ_Evaluation 

MethodTypeCode 
2.5 evaluationProcedure [0..1] กระบวนการประเมินคุณภาพฯ Optional CI_Citation 
2.6 dateTime [0..*] วันท่ีของคุณภาพข้อมูล Optional DateTime 
2.7 result [1..2] ผลการประเมินคุณภาพข้อมูล Mandatory DQ_Result 
 

นอกเหนือจากค าอธิบายข้อมูล (metadata) ตามมาตรฐาน ISO 19115  ข้างต้นแล้ว จะต้องมีรายการ
ค าอธิบายข้อมูลตามที่ก าหนดเพ่ิมเติมขึ้น โดยปรับจากรายการ metadata ที่ก าหนดในมาตรฐาน ISO19115-2 
ด้วย ดังตารางที่ 12 
 
ตารางท่ี 12 รายการ metadata เพ่ิมเติมส าหรับข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 

ที ่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 
1 HorizontalDatum พ้ืนหลักฐานทางราบ Mandatory Indian 1975, WGS 84 
2 VerticalDatum พ้ืนหลักฐานทางดิ่ง Mandatory รทก. 
3 HorizontalUnit หน่วยของค่าพิกัดทางราบ Mandatory เมตร 
4 VerticalUnit หน่วยค่าพิกัดทางดิ่ง Mandatory เมตร 
5 Scale มาตราส่วน Mandatory  
6 AccuracyClass ระดับคลาสของความถูกต้องตาม Mandatory I, II, III 
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ตารางท่ี 12 รายการ metadata เพ่ิมเติมส าหรับข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
ที่ รายการ Metadata ความหมาย การบังคับ ชนิดข้อมูล/ค่าโดเมน 

มาตรฐาน ASPRS 
7 ProductionDate วันเดือนปีที่ผลิตแผนที่ภาพถ่าย Mandatory mm.dd.yyyy 
8 FileFormatName ชื่อชนิดรูปแบบแฟ้มข้อมูลภาพ Mandatory  
9 FormatVersion เวอร์ชั่นของรูปแบบแฟ้มข้อมูลภาพ Mandatory  
10 AgencyName ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแล Mandatory  
11 Producer ชื่อผู้ผลิต Mandatory  
12 ProductionSystem ระบบที่ใช้ในการผลิตแผนที่ภาพถ่าย Mandatory  
13 SourceImageType ชนิดภาพถ่ายต้นฉบับ Mandatory ฟิล์ม ภาพถ่ายเชิงเลข 
14 SourceImageScale มาตราส่วนภาพถ่ายต้นฉบับ Mandatory  
15 SourceImageDate วันเดือนปีภาพถ่ายต้นฉบับ Mandatory mm.dd.yyyy 
16 SourceImageResolution ความละเอียดของภาพถ่ายต้นฉบับ

เชิงเลข 
Mandatory 

 

17 SourceDemDate วันเดือนปีข้อมูลความสูงภูมิประเทศที่
ใช้ 

Mandatory 
mm.dd.yyyy 

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

eOrigin 
ค่าพิกัดตะวันออกมุมล่างซ้ายของ
ระวาง 

Mandatory  

24 nOrigin ค่าพิกัดเหนือมุมล่างซ้ายของระวาง Mandatory  
25 eEnd ค่าพิกัดตะวันออกมุมบนขวาของระวาง Mandatory  
26 nEnd ค่าพิกัดเหนือมุมบนขวาของระวาง Mandatory  
27 Zone โซนพิกัด Mandatory 47, 48 
28 DataFileSize ชนาดไฟล์ของภาพ Mandatory  
29 GSD ความละเอียดจุดภาพ Mandatory  
30 BandContent รายละเอียดชนิดแบนด์ Mandatory BW, R, G, B 
31 

BitsPerPixel 
จ านวนบิทต่อพิกเซลของภาพต้นฉบับ
เชิงเลข 

Mandatory  

 
ค าอธิบายข้อมูล (metadata) ส าหรับข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้นี้ให้จัดท าขึ้นในรูปแบบ 

XML ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO19139 
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10. การส ารวจจัดท าข้อมูล (Data capture) 

10.1  ภาพรวมแนวทางการส ารวจจัดท าข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ 

เนื่องด้วยเทคโนโลยีของดาวเทียมทุกวันนี้มีหลากหลายและแตกต่างกันอย่างมากซึ่งส่งผลให้วิธีการดัดแก้
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมีความหลากหลายในวิธีการท างาน มาตรฐานฉบับนี้มิได้บังคับวิธีการดัดแก้ข้อมูลภาพ
ดาวเทียมวิธีใดวิธีเดียว แต่หากต้องการให้ค าแนะน าในการใช้เทคนิคในการดัดแก้ข้อมูลภาพดาวเทียมให้เหมาะสม
กับข้อมูลที่ได้มาและให้ได้ความถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่ระบุข้างต้น โดยที่ขนาดของจุดภาพและลักษณะของ
sensor ของดาวเทียมจะเป็นตัวหลักในการเลือกเทคนิคการดัดแก้ข้อมูลภาพดาวเทียม แต่นอกจากเกณฑ์ความ
ถูกต้องตามมาตรฐานแล้ว เพื่อให้ข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้มีมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะใช้วิธีการหรือเทคนิคใด ๆ 
มีความถูกต้องเท่ากันจึงได้ก าหนดค่า RMSE ส าหรับขั้นตอนกระบวนดัดแก้ไว้ในมาตรฐานนี้ด้วยรปูที่ 2 แสดงผัง
ขั้นตอนการท างานในการจัดท าข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ 

 

รูปที่ 2 ผังขั้นตอนการจัดท าข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ 

ข้อมูลจากภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ยังไม่ผ่านการปรับแก้ ๆ ใด ๆ นั้น สามารถที่จะมีค่าผิดพลาดและหรือ
ค่าคลาดเคลื่อนทางด้านทางต าแหน่งหรือที่เรียกว่าความเพ้ียนเชิงต าแหน่งหรือความเพ้ียนเชิงเรขาคณิต 
(geometric distortion) จึงต้องน ามาผ่านกระบวนการปรับแก้ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการท าให้ข้อมูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมที่ได้มาให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นทั้งในทางเรขาคณิต (geometry) เพ่ือขจัดค่าคลาดเคลื่อน และค่าผิดพลาด
จากกระบวนการเก็บข้อมูลของดาวเทียม  

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
เชิงเลข 

ข้อมูลจากจุดควบคุมภาคพ้ืนดิน GCP 

 

Geometric Correction Model 

Resampling 

การต่อภาพ (Mosaicing) 
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การปรับแก้ทางต าแหน่งนี้จะต้องปรับแก้ทั้งค่าคลาดเคลื่อนและค่าผิดพลาด ทั้งนี้รูปแบบที่เป็นค่า
คลาดเคลื่อนที่เป็นระบบ และแบบสุ่มออกให้หมดตรงตามคุณสมบัติความถูกต้องของภาพดาวเทียมดัดแก้ที่
ต้องการ ค่าคลาดเคลื่อนและค่าผิดพลาดดังกล่าวนี้สามารถปรับแก้ได้หลายวิธีการ  

ทั้งนี้วิธีการ Nearest neighbour, Bilinear interpolation และ Cubic convolution resampling จะ
ถูกน ามาใช้ในการปรับแก้ค่า digital value ของแต่ละจุดภาพให้เข้ากับค่าพิกัดของจุดภาพใหม่หลังจากท าการ
ปรับแก้ค่าคลาดเคลื่อนแล้ว การท า resampling ในรูปแบบของ Cubic convolution นั้นเป็นรูปแบบที่แนะน าให้
ใช้หลังจากการท าการแก้ค่าคลาดเคลื่อนทางด้านทางต าแหน่ง (geometric corrections) เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี
ที่สุด แต่สามารถใช้วิธีการอ่ืนๆได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานแล้วแต่กรณีไป  

นอกไปจากนี้การใช้เทคนิค Sensor Model ส าหรับข้อมูลภาพดาวเดียมรายละเอียดสูง หากสามารถหา
ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของดาวเทียมนั้น ๆ ได้ หรือการใช้วิธีการ  Rational Polynomial Coefficient, RPC (ดัง
ตัวอย่างในรูปภาพที่ 3) เช่นในกรณีของข้อมูลจากดาวเทียม Quickbird หรือ Ikonosสามารถใช้ในกระบวนการดัด
แก้ได้ รวมไปถึงวิธีการและเทคนิคอ่ืนๆที่เป็นที่ยอมรับด้วย  

โดยทั้งนี้ไม่ว่าจะกระท าการดัดแก้ข้อมูลภาพดาวเทียมด้วยเทคนิคใด ๆ ก็ตามเพ่ือให้ได้ตามข้อก าหนดใน
มาตรฐานความถูกต้องข้างต้นแล้วนั้น ในขั้นตอนการท าการดัดแก้นั้นจะต้องให้ ได้ค่า RMSE ไม่เกินกว่า 1 pixel 
ของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมนั้น ๆ 

รูปภาพที่ 3 Flow chart วิธีการปรับแก้โดยใช้ วิธีการ RPC 

 
 
การปรับแก้กระท าเพ่ือให้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมมีค่าพิกัด อยู่ในระบบพิกัดอ้างอิงตรงตามระบบ

มาตรฐานของประเทศ ทั้งนี้หากข้อมูลที่ได้มาอยู่ในระบบที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนั้นการดัดแก้นี้ไม่จ าเป็นจะต้องท า  
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นอกไปจากนี้หากสามารถหาข้อมูลแบบจ าลองความสูงเชิงเลขที่มีความถูกต้องเพียงพอที่จะน ามาใช้ใน
การท า orthorectify ได้ มาตรฐานนี้สนับสนุนให้ท า orthorectify ข้อมูลภาพดาวเทียนั้นๆ โดยที่จะต้องได้ค่า
ความถูกต้องทางต าแหน่งตามที่มาจราฐานก าหนดไว้ให้ได้เช่นกัน 

10.2 แหล่งข้อมูลทีใ่ช้จัดท าข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ 

10.2.1 ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม 

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมท่ีจะน ามาท าการดัดแก้นั้นต้องมีลักษณะเฉพาะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
- เป็นข้อมูลเชิงเลขในรูปแบบราสเตอร์  
- มีค่าความละเอียดเชิงพ้ืนที่ (Spatial resolution) หรือระยะบนพ้ืนดิน (GSD) เป็นไปตามข้อก าหนด

ค่าระยะบนพื้นดินของข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ในแต่ละมาตราส่วน ในมาตรฐานนี้   
- ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ที่น ามาจัดท าข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้นี้จะต้องถูกจัดเก็บมา และ

น ามาแสดงได้ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่น้อยไปกว่า 8-bit binary radiometric resolution  
- มีเนื้อหาข้อมูลในแต่ละจุดภาพเป็นความสว่างของค่าสะท้อนพลังงานในช่วงของความยาวช่วงคลื่น

ตามข้อก าหนดเนื้อหาข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ คือ 
o กรณีน ามาจัดท าข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ Panchromatic ต้องเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียม

ที่มีข้อมูลในแต่ละจุดภาพเป็นค่าความสว่างของค่าสะท้อนพลังงานในช่วงของความยาวช่วง
คลื่นประมาณ 0.4-0.7 ไมครอนเมตร หรือใกล้เคียง  

o กรณีน ามาจัดท าข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้แบบ Panchromatic ต้องเป็นภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมท่ีประกอบด้วยข้อมูล 3 แบนด์ คือ 

 แบนด์สีน้ าเงิน มีค่าข้อมูลในแต่ละจุดภาพ เป็นค่าความสว่างของจากค่าสะท้อน
พลังงาน ในช่วงของความยาวช่วงคลื่นประมาณ 0.4-0.5 ไมครอน หรือใกล้เคียง 

 แบนด์สีเขียว มีค่าข้อมูลในแต่ละจุดภาพ เป็นค่าความสว่างของจากค่าสะท้อน
พลังงาน ในช่วงของความยาวช่วงคลื่นประมาณ 0.5-0.6 ไมครอน หรือใกล้เคียง 

 แบนด์สีแดง มีค่าข้อมูลในแต่ละจุดภาพ เป็นค่าความสว่างของจากค่าสะท้อน
พลังงาน ในช่วงของความยาวช่วงคลื่นประมาณ 0.6-0.7 ไมครอน หรือใกล้เคียง 

o อนุโลมให้ใช้ภาพที่ผ่านเทคนิค Pan-sharpening มาใช้งานได้ด้วย 
- เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ถูกจัดเก็บในช่วงเวลา และฤดูกาลที่เหมาะสม ที่ท าให้ได้ภาพที่มีเนื้อหา

ของข้อมูลเหมาะสมสอดคล้องกับการท าหน้าที่เป็นข้อมูล FGDS ของประเทศ 

10.2.2 ข้อมูลจุดอ้างอิงหรือจุดควบคุมภาคพื้นดิน 

จุดอ้างอิงหรือจุดควบคุมภาคพ้ืนดินจะต้องมีค่าพิกัดในระบบพิกัดอ้างอิงตามข้อก าหนดข้อ 6 
ของมาตรฐานฉบับนี้ และจะต้องมีความถูกต้องสูงพอที่จะใช้ในการจัดท าข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ที่มีค่า
ความถูกต้องทางต าแหน่งได้ตามข้อก าหนดข้อ 7 ในมาตรฐานฉบับนี้ ทั้งนี้จุดควบคุมเหล่านี้ควรมีต าแหน่ง
กระจายครอบคลุมพ้ืนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ต้องการดัดแก้ โดยที่จ านวนต่ าสุดของจุดควบคุมที่
ต้องการให้พิจารณาล าดับขั้นของระบบสมการที่ใช้ในแบบจ าลองการดัดแก้ภาพฯ  ตามตารางที่ 13 
ข้างล่างนี้ 
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ตารางท่ี 13 จ านวนจุดควบคุมภาคพ้ืนดินส าหรับการจัดท าข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ 
ล าดับขั้นของการแปลงค่าพิกัด  
(order of transformation) 

จ านวนต่ าที่สุดของจุดควบคุม
ภาคพื้นดินที่ต้องการ 

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

 
จ านวนจุดควบคุมภาคพ้ืนดินตามตารางนี้เป็นจ านวนที่ต่ าสุดที่จะสามารถท าการดัดแก้ภาพได้ 

แต่อาจจะไม่ได้เป็นจ านวนที่เพียงพอต่อการดัดแก้แล้วให้ค่าความถูกต้องได้ตรงตามมาตรฐานซึ่งต้องการ
จ านวนมากกว่านี้ได้ ทั้งนี้การเลือกใช้สมการล าดับขั้นใดให้พิจารณาเองตามความเหมาะสมเพ่ือให้ได้ค่า
ความถูกต้องดีที่สุด ทั้งนี้ค่าความถูกต้องทางต าแหน่งของหมุดควบคุมที่น ามาใช้งานจะต้องดีกว่าค่าความ
ถูกต้องที่ต้องการในแต่ละชั้นงานและมาตราส่วนที่ต้องการ 

10.3 กระบวนการดัดแก้ภาพถ่ายจากดาวเทียม 

กระบวนการดัดแก้ภาพถ่ายจากดาวเทียมโดยอาศัยระบบสมการโพลีโนเมียล (polynomial) ในการ
เปลี่ยนแก้ค่าระบบพิกัดและการแก้ค่าคลาดเคลื่อนทางต าแหน่งต่างๆ  ให้ถูกต้อง ซึ่งการเลือกใช้ล าดับขั้นของ
สมการนั้นให้พิจารณาจากต าแหน่งของภาพ ความซับซ้อนของค่าคลาดเคลื่อน ในบางกรณีระบบสมการเส้นตรง 
(linear transformation) สามารถแก้ค่าคลาดเคลื่อนเหล่านี้ได้ แต่ในบางกรณีอาจต้องการสมการก าลังสามในการ
ดัดแก้ภาพ ให้พิจารณาว่าสมการล าดับขั้นใดเหมาะสมและให้ค่าความถูกต้องได้ตรงตามข้อก าหนดได้ดีที่สุดเป็น
หลัก แต่ทั้งนี้แนะน าว่าหากการดัดแก้เพ่ือแก้ค่าคลาดเคลื่อนในเรื่องของ Scale, offset, rotation, reflection, 
skew ทั้งในแนวแกน X และ Y ให้พิจารณาใช้ สมการเส้นตรงก่อน หากไม่ได้ค่าถูกต้องตามมาตรฐานให้พิจารณา
ใช้ระบบสมการล าดับขั้นที่สูงขึ้นไป (higher order transformation) 

 

10.4 การท า Resampling 

เนื่องจากหลังการท าปรับแก้ค่าคลาดเคลื่อนทางต าแหน่ง (geometric transformation for geometric 
correction) แล้ว อาจจะท าให้ต าแหน่งของจุดภาพ (pixel) มีการขยับปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ท าให้ค่าความสว่าง
ในแต่ละจุดภาพนั้นๆ เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย จึงจ าเป็นต้องท าการ resampling เพ่ือให้ทุกจุดภาพมีค่าความสว่าง
หลังจากการดัดแก้ภาพ ทั้งนี้สามารถกระท าได้หลายวิธีการ มาตรฐานฉบับนี้ไม่ก าหนดวิธีการในการท า 
resampling แต่แนะน าให้ท าอย่างรอบคอบ เนื่องจากการท า resampling อาจจะท าให้ข้อมูลค่าความสว่างในแต่
ละจุดภาพเปลี่ยนไปได้มาก วิธีการ resampling ที่ใช้กันโดยทั่วไปได้แก่ Nearest neighbour, Bi-linear 
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interpolation และ Cubic-interpolation เป็นต้น สามารถใช้งานวิธีการอ่ืนๆ ได้ ให้พิจารณาว่าหลังจากการท า 
resampling แล้วพิจารณาค่าทางสถิติของภาพไม่เปลี่ยนแปลงจากภาพต้นแบบมากอย่างมีนัยส าคัญ 

10.5 การต่อภาพ (Image mosaicing) 

การต่อภาพที่ผ่านการปรับแก้เป็นภาพดาวเทียมดัดแก้แล้วนั้น การเชื่อมต่อภาพจะต้องไม่เป็นรอยต่อที่
สังเกตเห็นได้ รวมทั้งควรต้องมีการเกลี่ยและเฉลี่ยโทนและความสว่างของภาพที่น ามาต่อกันให้กลมกลืนกัน ทั้งนี้
ขนาดของภาพดาวเทียมดัดแก้ที่ได้จากการต่อภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานขนาดระวางแผนที่ของแต่ละมาตรา
ส่วน 
 
 
11. การบ ารุงรักษาข้อมูล (Data maintenance) 

 
การบ ารุงรักษาข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้นั้น ควรมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันโดยการ

จัดหาข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมใหม่มาจัดท าข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้  โดยควรมีวงรอบการปรับปรุงข้อมูล
ใหม่ในพ้ืนที่ทั่วประเทศทุก ๆ 3-5 ปี และสามารถด าเนินการปรับปรุงข้อมูลเฉพาะพ้ืนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เห็นได้ชัดในวงรอบที่สั้นลงได้ 
 
 

12. ข้อก าหนดการน าเสนอข้อมูล (Data portrayal) 
 
ไม่มีข้อก าหนดการน าเสนอข้อมูล FGDS ชั้นข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ 

 
 
 


