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คํานํา 
 
 การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมีวัตถุประสงค์รวบรวมองค์ความรู้ที่มีใน
องค์กร  พัฒนา ปรับปรุงองค์ความรู้ให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ดําเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ (Process Management) ระบุให้ส่วนราชการกําหนดกระบวนการท่ี
สร้างคุณค่า และการสนับสนุนจากยุทธศาสตร์ พันธกิจ  รวมถึงความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
 คู่มือการสํารวจทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน เล่มน้ีของส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจัดทําขึ้นด้วย
การรวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมีมาตรฐานคุณภาพงานตามระเบียบ เอกสารหรือแบบฟอร์มที่ใช้ เง่ือนไข
การปฏิบัติงานเป็นตัวควบคุม  รวมถึงระบบติดตามประเมินผลที่มีตัวช้ีวัดกระบวนการในจุดวิกฤตเป็นตัวควบคุม 
 คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่า  คู่มือน้ี จะเป็นประโยชน์และแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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1. วตัถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือเป็นคู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการสํารวจทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ชัดเจน  

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทําให้นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายของส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได้รับทราบถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกระบวนการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  การปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
และหลักวิชาการผลิตแผนที่ มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธ์ิได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือเป็นคู่มือถ่ายทอดวิธีการทํางานให้กับนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายรุ่นใหม่ของส่วนเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ ได้เรียนรู้และเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วสามารถพัฒนาการทํางานอย่างมีคุณภาพ
นําไปสู่ความเช่ียวชาญ  ทํางานแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้สนใจ หรือผู้ใช้บริการให้ทราบถึงกระบวนการที่เป็นประโยชน์ในการกําหนด
แผนงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามต้องการ   

1.4 เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถติดตามงานได้ทุกขั้นตอน  อันเป็นพ้ืนฐานในการควบคุมกระบวนการ
ทํางานและการบริหารขององค์กรให้เกิดผลสัมฤทธ์ตามเป้าหมาย 

2. ขอบเขต 
  คู่มือการสํารวจทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเล่มน้ีรับผิดชอบโดยส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สํานัก
สํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ครอบคลุมถึงกระบวนการสํารวจทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่าย
ทางอากาศและภาพดาวเทียม โดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี การเตรียมงาน การวิเคราะห์จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เบ้ืองต้นในสํานักงาน การสํารวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม การปรับปรุงผลการวิเคราะห์จําแนกการใช้ประโยชน์
ที่ดิน การตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์จําแนก การประกอบระวางแผนท่ีการใช้ประโยชน์ที่ดินรวม
ไปถึงการตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่ การพิมพ์แผนท่ี และการส่งมอบแผนที่ให้กับหน่วยงานภายในกรม
ชลประทานที่ขอรับบริการ สําหรับนําไปใช้ประโยชน์ด้านบริหารจัดการในแต่ละพ้ืนที่ชลประทานได้อย่าง
เหมาะสม  
 
3. คําจํากัดความ 

มาตรฐาน  คือ สิ่งที่ถือเป็นเกณฑ์สําหรับเทียบกําหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ  
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard)  เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหน่ึง 

ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทําได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 

  แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Landuse Map) หมายถึง แผนที่ที่ได้มาจากผลการวิเคราะห์จําแนก
อ่านแปลตีความ และสํารวจตรวจสอบพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินภาคสนาม ซึ่งข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็น
ปัจจุบันและถูกต้องนํามาประกอบระวางเป็นแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินบนมาตราส่วนขนาดต่างๆ เช่น แผนที่
การใช้ประโยชน์ที่ดิน มาตราส่วน 1 : 2,000 จากภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ และแผนที่การ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน มาตราส่วน 1 : 4,000 จากภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขและภาพดาวเทียม เป็นต้น 

การจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Landuse Classifiacation) หมายถึง ระบบการจําแนกประเภทการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินที่กําหนดขึ้นไว้ล่วงหน้าสําหรับใช้ในการวิเคราะห์จําแนกประเภทการใช้ที่ดินจากข้อมูลภาพถ่าย
ทางอากาศและภาพดาวเทียมร่วมกับการสํารวจข้อมูลภาคสนาม ในที่น้ี ได้อ้างอิงระบบการจําแนกการใช้

คู่มือการปฏิบัติงาน 
การสํารวจทาํแผนที่การใช้ประโยชนท์ี่ดิน 



 

๒ 

ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน (2555) เพ่ือกําหนดระบบการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในระดับที่ 1, 2, 
และ 3 ให้เป็นข้อกําหนดการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินมาตรฐานสําหรับใช้กับงานวิเคราะห์จําแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินของส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  

การอ่านแปลตีความภาพถ่าย (Photo Interpretation) หมายถึง การอ่านแปลตีความหมายเพ่ือบอก
รายละเอียดของส่ิงต่างๆ ที่ปรากฎบนภาพถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียม ซึ่งต้องอาศัยหลักการการวิเคราะห์
จําแนกตีความด้วยสายตา (Visual Interpretation) ทั้งน้ีผู้แปลต้องมีความรู้และทักษะด้านแผนที่ภาพถ่าย รวมท้ัง
ประสบการณ์และความคุ้นเคยในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่ต้องการแปลตีความจากภาพถ่ายน้ัน จึงจะทําให้ผลการ
อ่านแปลตีความน้ันมีความถูกต้องแม่นยํา  

ภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Photograph)   หมายถึง ภาพถ่ายของพ้ืนผิวภูมิประเทศที่ถูกถ่ายจาก
อากาศโดยนํากล้องถ่ายภาพทางอากาศติดกับอากาศยานบินเหนือภูมิประเทศที่ต้องการบันทึกภาพ แล้วเปิดหน้า
กล้องถ่ายภาพโดยปล่อยให้แสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ของวัตถุที่ปรากฏอยู่บนภูมิประเทศเบ้ืองล่างเข้าสู่เลนซ์
กล้องถ่ายภาพบันทึกลงบนฟิล์ม จากน้ันนําฟิล์มไปดําเนินกรรมวิธีล้างและอัดเป็นภาพถ่ายทางอากาศ 

ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข (Digital Aerial Photograph)  หมายถึง ภาพถ่ายของพ้ืนผิวภูมิประเทศ
ที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลเชิงเลข (ดิจิทัล) สามารถแสดงผลได้ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยได้จากการบันทึก
ถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรูปดิจิทัล (Digital Camera) โดยตรง หรือ จากการนําฟิล์มภาพถ่ายทางอากาศมา สแกน
และแปลงให้เป็นภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข 

ภาพดาวเทียม (Satellite image) หมายถึง ภาพถ่ายของพ้ืนผิวโลกที่ได้จากการส่งดาวเทียมที่มีการ
ติดต้ังเคร่ืองบันทึกข้อมูลที่สามารถขยายและจําแนกความแตกต่างของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏบนผิวโลก โดยอาศัยการ
สะท้อนพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสิ่งต่างๆบนผิวโลก ซึ่งข้อมูลที่ได้จากดาวเทียม เป็นสัญญาณตัวเลขที่ได้รับ 
ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมภาคพ้ืนดิน  เมื่อสถานีรับสัญญาณภาคพ้ืนดินได้รับข้อมูลตัวเลขที่ส่งมาแล้ว จึง
แปลงตัวเลขออกเป็นข้อมูลภาพอีกคร้ัง 

ภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง (High Resolution Satellite image) หมายถึง ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมที่มีความละเอียดเชิงพ้ืนที่ของภาพ (Spatial Resolution) ที่แต่ละจุดภาพ (Pixel) บ่งบอกถึงความ
คมชัดของภาพ ซึ่งภาพดาวเทียมรายละเอียดสูงมีความละเอียดของจุดภาพไม่เกินกว่า 4 เมตร ในที่น้ีภาพ
ดาวเทียมรายละเอียดสูงที่จะนํามาใช้ในการผลิตแผนที่ภูมิประเทศ หรือแผนที่ออร์โธดาวเทียมของส่วน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หมายถึงภาพดาวเทียมที่มีความละเอียดของจุดภาพ 1 เมตรหรือตํ่ากว่า 

แผนที่ภาพออร์โธเชิงเลข (Digital Orthophoto Map)  หมายถึง แผนที่ที่ผลิตจากภาพถ่ายทาง
อากาศเชิงเลขที่ผ่านกระบวนการปรับแก้ (Orthorectification) หรือขจัดความคลาดเคล่ือนอันเกิดจากผลกระทบ
ของการถ่ายภาพเอียง ควง และหมุนรอบแรงโน้มถ่วงของโลก (Tilted and Swing Displacement) และความ
สูงตํ่าของภูมิประเทศ (Relief Displacement) โดยอ้างอิงกับระบบพิกัดแผนที่โลก เช่น UTM (Universal 
Transverse Mercator) ซึ่งทําให้ตําแหน่งขนาดรูป รูปร่างของวัตถุและภูมิประเทศที่ปรากฏบนภาพที่ปรับแก้
แล้วมีความถูกต้องเช่นเดียวกับแผนที่ที่ใช้งานทั่วไป  

แผนท่ีภาพออร์โธจากดาวเทียม หมายถึง แผนที่ที่ผลิตจากภาพดาวเทียมที่ผ่านกระบวนการปรับแก้
ความผิดเพ้ียนทางตําแหน่งอันเน่ืองมาจากความสูงตํ่าของภูมิประเทศ (Relief Displacement) และการเอียง
ของกล้องบันทึกข้อมูล (Tilt Displacement) ซึ่งการปรับแก้ทางตําแหน่งน้ี เรียกว่า การปรับแก้ภาพถ่ายแบบ
ออร์โธ (Orthorectification) โดยใช้ข้อมูลความสูงตํ่าของภูมิประเทศในการปรับแก้ ดังน้ันภาพถ่ายที่ผ่านการ
ปรับแก้แล้วจะมีค่าพิกัดทางแนวราบที่มีความถูกต้องมากข้ึน สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในลักษณะแผนท่ี
ภาพถ่ายได้เป็นอย่างดี  ทั่วไปภาพดาวเทียมเป็นข้อมูลภาพในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (Digital file) ดังน้ันภาพออร์โธ
จากดาวเทียมหรือแผนที่ภาพออร์โธจากดาวเทียมที่ได้ จึงอยู่ในรูปแบบ Digital Orthophoto Map   
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การรังวัดด้วยภาพ (Photogrammetry)  หมายถึง การสํารวจรังวัดด้วยภาพถ่ายที่บันทึกสิ่งปกคลุม
และสิ่งที่ปรากฏทางกายภาพบนพ้ืนผิวภูมิประเทศ ภาพของสิ่งเหล่าน้ีจะไปปรากฏในลักษณะจําลองแบบตาม
หลักการฉายของแสงด้วยวิธีทางกลไกเชิงทัศน์ หรือเชิงคณิตศาสตร์ทําให้ได้แบบจําลองสถานการณ์เหมือนขณะท่ี
บันทึกภาพได้ผู้ทําการรังวัดสามารถวัดค่าพิกัดของตําแหน่งวัตถุ ขนาดและรูปร่างสามมิติพร้อมกันได้ทันทีโดยไม่
จําเป็นต้องเข้าสัมผัสวัตถุน้ันๆ  

การสํารวจด้วยภาพถ่ายเชิงเลข หรือ การรังวัดด้วยภาพดิจิทัล (Digital Photogrammetry) 
หมายถึง การสํารวจรังวัดด้วยภาพที่นําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital 
Image Processing) มาใช้ในกระบวนการรังวัดและประมวลผล กระบวนการทํางานจะใช้การคํานวณเชิง
วิเคราะห์โดยอาศัยการคํานวณเชิงเลขเป็นหลัก การนําคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มาช่วยในการรังวัดสามารถลด
ความผิดพลาดความเหน่ือยล้าของคนในการทํางานได้ แต่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์
ตลอดจนอัลกอริธึมแทน 

ภาพคู่สามมิติ (Stereoscopic Photo-pair) หมายถึง ภาพสองภาพที่สามารถนํามามองเห็นเป็นสาม
มิติได้ด้วยการใช้อุปกรณ์ช่วยหรือด้วยตาเปล่า การมองเห็นสามมิติสําหรับงานสํารวจรังวัดด้วยภาพถ่ายทาง
อากาศสามารถทําได้เมื่อนําภาพคู่สามมิติที่เกิดจากการบินบันทึกภาพในแนวบินใดๆ ภาพที่บันทึกต่อเน่ืองกันจะ
มีภาพของภูมิประเทศปรากฏอยู่บนภาพที่มีส่วนซ้อนกัน ภาพของบริเวณภูมิประเทศเดียวกันที่ปรากฏบนส่วน
ซ้อนจะมีมุมเหลื่อมของการมองเห็น (Parallax Angle) ที่เหมาะแก่การมองเห็นสามมิติได้ ภาพคู่สามมิติสําหรับ
ภาพถ่ายทางอากาศจะถูกนํามาใช้ในการวัดพิกัดทางราบและทางด่ิงของวัตถุบนภูมิประเทศและช่วยในงานอ่าน
แปลภาพถ่าย และจําแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อไป 

การดิจิไทซ์ (Digitizing) หมายถึง วิธีการคัดลอกรายละเอียดจากแผนที่ต้นฉบับ เช่น แผนที่ภาพออร์โธ
เชิงเลข แผนที่ภาพออร์โธจากดาวเทียม หรือ แผนที่ภูมิประเทศ เป็นต้น ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  โดยทําการ
คัดลอกรายละเอียดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ การดิจิไทล์ถือเป็นการแปลงข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลเชิง
จุดภาพ (Raster Data) ให้เป็นข้อมูลเชิงเส้น (Vector Data)  ซึ่งอยู่ในรูปแบบจุด (point) เส้น (line) หรือพ้ืนที่
รูปปิด (polygon)  

ระบบสารสน เทศภู มิ ศ าสตร์  (Geographic Information System: GIS) หมายถึ ง  ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้สําหรับการนําเข้า จัดเก็บ สืบค้น เปลี่ยนรูปแบบ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
(Spatial data) ควบคู่ไปกับข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute data) 

การประเมินความถูกต้อง (Accuracy Assessment) หมายถึง การประเมินความถูกต้องของผลการ
วิเคราะห์จําแนกตีความภาพถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียม โดยใช้วิธีการตรวจสอบผลท่ีได้จากการวิเคราะห์
จําแนกตีความบนภาพถ่ายกับการสํารวจบนพ้ืนที่จริง ผลการตรวจสอบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่าความถูกต้องโดยรวม 
(Overall accuracy)  ซึ่งในที่น้ี ได้อ้างอิงเกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละระดับการ
จําแนกตามมาตรฐานข้อกําหนดข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ช้ันข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นมาตรฐาน
ในการประเมินค่าความถูกต้องของผลการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน น่ันคือ ค่าความถูกต้องโดยรวมต้องไม่น้อย
กว่า 75 เปอร์เซ็นต์ 

FGDS (Fundamental Geographic Data Set) หมายถึง ข้อกําหนดของมาตรฐานโครงสร้าง 
เน้ือหา คุณลักษณะ คุณภาพ ของชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)   

ผู้ขอรับบริการ  หมายถึง หน่วยงานภายในกรมชลประทานที่ต้องการแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือใช้
เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในภารกิจชลประทาน ได้แก่ สบก. สพญ. กพก. สบอ. สมด. สวพ. สอส. สจด. สชป.1-17 และ
อ่ืนๆ 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 4.1 ผู้อํานวยการสํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา รับทราบและลงนามหนังสือบันทึกข้อความ
นําส่งแผนที่ให้กับผู้ขอรับบริการ 
 4.2 ผู้อํานวยการส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กํากับ ควบคุม ดูแล ลงนามหนังสือบันทึกข้อความนําส่ง
แผนที่เสนอผู้อํานวยการสํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
 4.3 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และหัวหน้าฝ่ายสํารวจทําแผนทีจ่าก
ภาพถ่ายที่ 1 – 4 ทําหน้าที ่ควบคุม ดูแล ติดตาม/ประเมินผล และเสนอหนังสือบันทึกข้อความนําส่งแผนที่ต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับ 
 4.4 นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย ทําหน้าที่ปฏิบัติงานตามกระบวนการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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สรุปกระบวนการ การสํารวจทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 
กระบวนการ การสํารวจทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ ดังน้ี 
 

   1. เตรียมงาน 
   2. วิเคราะห์จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินเบ้ืองต้น 
   3. สํารวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
   4. ปรับปรุงผลการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
   5. ตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์จําแนก 
   6. ประกอบระวางแผนที่  
   7. พิมพ์แผนท่ี 
   8. ส่งมอบแผนที่และเอกสารประกอบ 
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Work Flow กระบวนการ การสํารวจทําแผนทีก่ารใชป้ระโยชนท์ีด่นิ 
 

ลําดับที่ ผังกระบวนการ เวลา 

1. 

 
 
 

 

1 วัน/50 ตร.กม. 

2. 

 
 
 

 

1 วัน/4 ตร.กม./คน 

3. 

 
 
 
 

5 วัน/50 ตร.กม. 

4. 
 
. 
 

 
2 วัน/50 ตร.กม./คน 

5. 

 
 
 
 
 

 

2 วัน/50 ตร.กม./คน 

6. 

 
 
 
 

1 วัน/10 ระวาง/คน 

7. 

 
 
 
 

1 วัน 

8. 

 
 
 
 
 

1 วัน 

                                                                                              
รวมเวลาตามแผนงานโครงการ  

เตรียมงาน 

สํารวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 

YES

NO 

วิเคราะห์จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินเบ้ืองต้น 

ปรับปรุงผลการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ประกอบระวางแผนที ่

พิมพ์แผนที ่

ส่งมอบแผนทีแ่ละ 
เอกสารประกอบ

 
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ผลการวิเคราะห์จําแนก 



 

๗ 

5. Work Flow 
ชื่อกระบวนการ : การสํารวจทําแผนทีก่ารใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ตัวชี้วัดผลลพัธ์กระบวนการจัดทาํคู่มือการปฏบิตังิาน: ความสําเร็จของโครงการสํารวจทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ลําดบั ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ผู้รบัผดิชอบ 

 
 

1. 

  
 

1 วัน/ 
50 ตร.กม. 

 

 
 
เตรียมงาน มีดังนี้ 

1. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์  
2. รวบรวมข้อมูลที่จะใช้สําหรับการ

จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

 
 
- เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นที่ยอมรับ
ตามมาตรฐานของสายงานการ
สํารวจและทําแผนที ่
- ข้อมลูแผนที่ และข้อมูลภาพที่ใช้
ในการสํารวจทาํแผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินได้มาโดยผ่าน
กระบวนการผลิตที่เป็นไปตามหลัก
วิชาการแผนที่ การรังวัดด้วยภาพ 
(Photogrammetry) หรือ การ
รังวัดด้วยภาพดิจิทัล (Digital 
Photogrammetry) และเกณฑ์
มาตรฐานข้อกําหนดข้อมูล
ภูมิศาสตร์พื้นฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศ และชั้น
ข้อมูลภาพดาวเทียมดัดแก้ 
 
 
 

 
 

นักวิชาการ 
แผนที่ภาพถ่าย 

เตรียมงาน 



 

๘ 

ลําดบั ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ผู้รบัผดิชอบ 

 
 

2. 
 

  
 

1 วัน/  
4 ตร.กม./

คน 

 
 
วิเคราะห์จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เบื้องต้น ดําเนินการดังนี้ 

1. นําเข้าข้อมูลทีจ่ะใช้ในการจําแนก
การใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยโปรแกรม
เฉพาะด้าน 

2. วิเคราะห์จําแนกพื้นที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินตามลักษณะสภาพพื้นที่ที่
ปรากฏบนภาพ พร้อมดิจิไทซ์ขอบเขต
การใช้ประโยชน์ที่ดินบนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ และใส่รหัส ประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินในตารางฐานข้อมูล 
(Attribute table)  
 

 
 
รหัสและประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ตามข้อกําหนดการจําแนกการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินของส่วนเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ สํานักสํารวจด้าน
วิศวกรรมและธรณีวิทยา โดยอ้างอิง
จากระบบการจําแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
(ดูภาคผนวกหน้า 50-51) 

 
 
นักวิชาการ 
แผนที่ภาพถ่าย 

  

3. 
 

 5 วัน/ 
50 ตร.กม. 

สํารวจตรวจสอบผลการวิเคราะห์จําแนก
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับ
สภาพภูมิประเทศ โดยคํานึงถึงฤดูกาล
และช่วงเวลา ดังนี้ 

1. วางแผนเส้นทางการสํารวจ 
2. ตรวจสอบพื้นที่การใช้ประโยชน์

ที่ดิน 
 
 

การคํานวณหาจํานวนจุดตรวจสอบ
ขั้นต่ํา ประยุกต์หลักการความน่าจะ
เป็นทวินาม (Binomial 
Probability) (ดูภาคผนวกหน้า 
52-53) 
 

นักวิชาการ 
แผนที่ภาพถ่าย 

 

วิเคราะห์จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เบื้องต้น 

สํารวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 



 

๙ 

ลําดบั ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ผู้รบัผดิชอบ 

 
 

4. 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

5 วัน/ 
50 ตร.กม./ 

คน 

 
 
ปรับปรุงผลการวิเคราะห์จําแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินภายหลังจากการสํารวจ
ภาคสนาม ดังนี้ 

1. ตําแหน่งและขอบเขตพื้นที่ของ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

2. รหัสและประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

 
 
รหัสและประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ตามข้อกําหนดการจําแนกการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินของส่วนเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ สํานักสํารวจด้าน
วิศวกรรมและธรณีวิทยา โดยอ้างอิง
จากระบบการจําแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

 
 
นักวิชาการ 
แผนที่ภาพถ่าย 

 
5. 

  
2 วัน/ 

50 ตร.กม./
คน 

 
ตรวจสอบความถูกต้องของผลการ
วิเคราะห์จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ดังนี้ 

1. ตําแหน่งและขอบเขตพื้นที่ของการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินสอดคล้องกับข้อมูลภาพ
ที่ใช้ในการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

2. รหัสและประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดินถูกต้อง 

3. ประเมินค่าความถูกต้อง 
(Accuracy Assessment) ของผลการ
วิเคราะห์จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

4. คํานวณพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 
- รหัสและประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ตามข้อกําหนดการ
จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สํานัก
สํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
โดยอ้างอิงจากระบบการจําแนกการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนา
ที่ดิน 
- การประเมินค่าความถูกต้องคิด
เป็นเปอร์เซ็นต์ค่าความถูกต้อง
โดยรวม (Overall accuracy)     
ตามกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูล 
 

 
นักวิชาการ 
แผนที่ภาพถ่าย 

 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของผลการวิเคราะห์

จําแนก 

NO 

ปรับปรุงผลการวิเคราะห์
จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน

YES 



 

๑๐ 

ลําดบั ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ผู้รบัผดิชอบ 

    การใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละระดับ
การจําแนกตามมาตรฐานข้อกําหนด
ของข้อมลูภูมสิารสนเทศพื้นฐาน 
(FGDS) ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดิน (ดูภาคผนวกหน้า 54) 
- รายงานพื้นที่การใช้ประโยชน์
ที่ดิน ในแบบรายงานลักษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 
 

 

6.  1 วัน/ 
10 ระวาง/

คน 

ประกอบระวางแผนที่การใช้ประโยชน์
ที่ดิน มีขั้นตอนดังนี้  

1. ใส่รายละเอียดประจํากรอบระวาง
แผนที ่

2. แสดงและปรับแต่งข้อมูลผลการ
วิเคราะห์จําแนก  

3. ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายละเอียดขอบระวางของแผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นตามมาตรฐาน
ระวางขนาดกระดาษ A1 

 
 
 

 

- ตามรูปแบบ (Template) ระวาง
แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ของ
ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  
- ขอบเขตกรอบระวางรวมทั้งชื่อ
ตามสารบัญระวางแผนที่ ขนาด
กระดาษ A1 มาตราส่วน 1 : 
2,000 และ   1 : 4,000 ตาม
มาตรฐานของกรมที่ดิน 
กระทรวงมหาดไทย  
 
 
 
 

นักวิชาการ 
แผนที่ภาพถ่าย 

 
ประกอบระวางแผนที ่



 

๑๑ 

ลําดบั ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคณุภาพงาน ผู้รบัผดิชอบ 

 
 

7. 

 
 

 
 

1 วัน 
 

 
 
พิมพ์แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ
พื้นที่โครงการ ขนาดกระดาษ A1 ดังนี้ 

1. พิมพ์บนกระดาษ 
2. ส่งออกในรูปแบบไฟล์

นามสกุล .pdf 

 
 
- ตามคุณลักษณะที่ส่วนเทคโนโลยี  
ภูมิสารสนเทศ  สํานักสํารวจด้าน
วิศวกรรมและธรณีวิทยากําหนด
รูปแบบตามมาตราส่วน           
กรอบระวางแผนที่ขนาดกระดาษ 
A1 กว้าง x ยาว เท่ากับ 50 x 50 
เซนติเมตร  
- แผนทีม่าตราส่วน  ๑ : 2,๐๐๐ 
ครอบคลุมพื้นที่ 1 x 1  ตร.กม./
ระวาง และแผนที่มาตราส่วน        
๑ : ๔,๐๐๐ ครอบคลุมพื้นที่ ๒ x ๒  
ตร.กม./ระวาง 
 

 
 

นักวิชาการ 
แผนที่ภาพถ่าย 

 

8.  
 

1 วัน 
 
 
 
 
 

นําส่งระวางแผนที่ ข้อมลูไฟลด์ิจิทัล และ
เอกสารประกอบให้กับผู้ขอรบับริการ 

1. บันทึกข้อความนําส่ง 
2. สํารองไฟล์ข้อมูลลงแผ่นซีดี 
3. ระวางแผนที่การใช้ประโยชน์

ที่ดิน 
4. แบบรายงานลักษณะการใช้

ประโยชน์ที่ดิน 
 

ตามรูปแบบหนังสือราชการกําหนด
มีผู้อํานาจลงนาม และดําเนินการ
แล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา 
 

ผู้อํานวยการ
ส่วนเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ 

ส่งมอบแผนทีแ่ละ 
เอกสารประกอบ 

พิมพ์แผนที ่



 

๑๒ 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน ระเบยีบ เอกสาร บันทกึ 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช ้ ผู้รบัผดิชอบ เงื่อนไขการปฏบิตัิงาน 

1. เตรียมงาน 
 

เตรียมงาน มีดังนี้ 
1. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ ได้แก่  

1.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อม
โปรแกรมเฉพาะด้านแผนที่หรือระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร์ (Geographic 
Information System : GIS)  

1.2 เครื่องมือรังวัดค่าพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียมที่ติดกล้องถ่ายรูป หรือ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Smart phone ที่
มีแอพพลิเคชั่นหลากหลายรูปแบบ เช่น 
เข็มทิศ ระบบรับสัญญาณระบุตําแหน่ง 
กล้องถ่ายภาพที่บันทึกค่าพิกัด และแผนที่
ดิจิตอล เป็นต้น 

 นักวิชาการแผนที่
ภาพถ่าย 

 

 

 2. รวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการสํารวจทํา
แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ 

2.1 แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน   
1 : 50,000 ชุด L7018 ของกรมแผนที่
ทหาร  

2.2 แผนที่ภาพออร์โธ ได้แก่ แผนที่
ภาพออร์โธจากภาพถ่ายทางอากาศ จาก
อากาศยานไร้คนขับ แผนทีภ่าพดาวเทียม 

  ในกรณีการจําแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินบนภาพถ่าย
ทางอากาศขาวดํา 9 นิ้ว x  
9 นิ้ว  การใช้ภาพคู่สามมิติ 
จะเป็นการช่วยในการ
ตัดสินใจการจาํแนกประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดินได้
ถูกต้องยิ่งขึ้น  
 



 

๑๓ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน ระเบยีบ เอกสาร บันทกึ 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช ้ ผู้รบัผดิชอบ เงื่อนไขการปฏบิตัิงาน 

 หรือ ภาพคู่สามมิติ ที่จะใช้ในการจําแนก
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

2.3 ขอบเขตพื้นที่โครงการ ใน
รูปแบบไฟล์นามสกุล .dwg (AutoCAD 
file) หรือ .shp (shape file) 
 

   

2. วิเคราะห์จําแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินเบื้องต้น 

 

วิเคราะห์จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เบื้องต้น ดําเนินการดังนี้ 
1. นําเข้าข้อมูลทีจ่ะใช้ในการจําแนกการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยโปรแกรมเฉพาะด้าน
แผนที่ หรือ GIS ได้แก่ 

1.1 ขอบเขตพื้นที่โครงการ  
1.2 แผนที่ภาพออร์โธ เช่น แผนที่

ภาพออร์โธจากภาพถ่ายทางอากาศ แผน
ที่ภาพออร์โธจากจากอากาศยานไร้คนขับ 
หรือแผนที่ภาพออร์โธจากดาวเทียม  
2. วิเคราะห์จําแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์
ที่ดิน ตามลักษณะสภาพพื้นที่ที่ปรากฏบน
ภาพ โดยใช้หลักการอ่านแปลตีความภาพ
ด้วยสายตา (Visual Interpretation) 
พร้อมดิจิไทซ์ขอบเขตการใช้ประโยชน์
ที่ดินบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และใส่รหสั 
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในตาราง 

เอกสารข้อกําหนดการ
จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของส่วนเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ สํานักสํารวจ
ด้านวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา (ดูภาคผนวกหน้า 
50-51) 

นักวิชาการแผนที่
ภาพถ่าย 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๔ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน ระเบยีบ เอกสาร บันทกึ 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช ้ ผู้รบัผดิชอบ เงื่อนไขการปฏบิตัิงาน 

 ฐานข้อมูล (Attribute table)   
(ดูภาคผนวกหน้า 33-37) 

   

3. สํารวจตรวจสอบข้อมูล
ภาคสนาม 

 

สํารวจตรวจสอบผลการวิเคราะห์จําแนก
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ โดยคํานึงถึงฤดูกาลและ
ช่วงเวลา ดังนี้ 
1. วางแผนเส้นทางการสํารวจตรวจสอบ
ข้อมูลภาคสนาม ดําเนินการดังนี้ 

1.1 ศึกษาสภาพพื้นที่และเส้นทาง
คมนาคม โดยพิจารณาจากผลการ
วิเคราะห์จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่
พิมพ์ในรูปแบบแผนที่กระดาษ หรือ
ไฟล์ข้อมูลดิจิทลัพร้อมภาพที่ใช้ในการ
จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนที่
ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 

1.2 กําหนดเส้นทางไปตามตําแหน่ง
ของพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและจุด
ตรวจสอบที่ได้กําหนดไว้ โดยการ
คํานวณหาจํานวนจุดตรวจสอบขั้นต่ํา 
ประยุกต์หลักการความน่าจะเป็นทวินาม 
(Binomial Probability) (ดูภาคผนวก
หน้า 52-53)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิชาการแผนที่
ภาพถ่าย 

 
 
 
 
- การกําหนดเส้นทาง
สํารวจควรกําหนดให้
ครอบคลุมพื้นที่ทํางาน และ
ควรศึกษาสภาพถนน และ
สภาพแวดล้อมอื่นๆ 
- ควรทําการกําหนด
ช่วงเวลาในการสํารวจ
ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
ให้ใกล้เคียงกับช่วงเวลาการ
บันทึกภาพที่ใช้ในการ
วิเคราะห์จําแนก  



 

๑๕ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน ระเบยีบ เอกสาร บันทกึ 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช ้ ผู้รบัผดิชอบ เงื่อนไขการปฏบิตัิงาน 

 2. ตรวจสอบพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่
ได้กําหนดไว้ (ดูภาคผนวกหน้า 38-40)
ดังนี้ 

2.1  บันทึกค่าพิกัดของตําแหน่ง
พื้นที่ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้
เครื่องมือรังวัดค่าพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียม หรือ โทรศัพท์เคลือ่นที่แบบ 
Smart phone พร้อมทั้งถ่ายรูปสภาพ
พื้นที่บริเวณโดยรอบ เพื่อใช้ประกอบการ
ปรับปรุงผลภายหลัง  

2.2 สอบถามผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง
กับพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินนั้น 
 

  - ในกรณีที่ข้อมลูภาพถ่าย
หรือภาพดาวเทียมมี
ช่วงเวลาบันทึกข้อมูลไม่ตรง
กับฤดูกาลหรือช่วงเวลา
ในขณะทําการสํารวจ
ตรวจสอบภาคสนาม
จําเป็นต้องมีการสอบถามผู้
ที่อยู่อาศัยใกลเ้คียง ถึง
สภาพพื้นที่การใช้ประโยชน์
ที่ดินในช่วงเวลาเดียวกับ
ข้อมูลบนภาพ ซึ่งจะทําให้
การสืบค้นย้อนหลังเป็นไป
อย่างถูกต้อง 
 

4. ปรับปรุงผลการวิเคราะห์
จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

ปรับปรุงผลการวิเคราะห์จําแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินภายหลังจากการสํารวจ
ภาคสนาม ดังนี้ 
1. แก้ไขตําแหน่งและขอบเขตพื้นที่ของ
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องตามข้อมูล
ที่ได้จากการสํารวจตรวจสอบข้อมูล
ภาคสนาม 
2. แก้ไขรหัสและประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินในตารางข้อมูลให้ถูกต้อง
ตรงกัน 

เอกสารข้อกําหนดการ
จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของส่วนเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ สํานักสํารวจ
ด้านวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา (ดูภาคผนวกหน้า 
50-51) 

นักวิชาการแผนที่
ภาพถ่าย 

 

 



 

๑๖ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน ระเบยีบ เอกสาร บันทกึ 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช ้ ผู้รบัผดิชอบ เงื่อนไขการปฏบิตัิงาน 

5. ตรวจสอบความถูกต้องของผล
การวิเคราะห์จําแนก 

 

ตรวจสอบความถูกต้องของการผลการ
วิเคราะห์จําแนก ดังนี้ 
1. ตําแหน่งและขอบเขตพื้นที่ของการใช้
ประโยชน์ที่ดินสอดคล้องกับภาพที่ใช้ใน
การจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นๆ 
2. รหัสและประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดินถูกต้อง 
3. ประเมินค่าความถูกต้อง (Accuracy 
Assessment) ของผลการวิเคราะห์
จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้จุด
ตรวจสอบที่ได้จากการสํารวจข้อมูลจาก
พื้นที่จริงมาตรวจสอบกับผลการวิเคราะห์
จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินจากข้อมูล 
ภาพที่ใช้ในการวิเคราะห์จําแนกนั้น ซึ่งผล
การตรวจสอบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่าความ
ถูกต้องโดยรวม (Overall accuracy) ซึ่ง
คํานวณได้จาก ผลรวมของจํานวนจุดหรือ
ตําแหน่งที่จําแนกได้ถูกต้องหารด้วย
จํานวนจุดทั้งหมดที่นําใช้ตรวจสอบ โดย
ค่าคํานวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)   
(ดูภาคผนวกหน้า 40-42) 
4. คํานวณพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่
ปรากฏอยู่ในพื้นที่โครงการ หน่วยตาราง
เมตร และ ไร่ (ดูภาคผนวกหน้า 42) 

แบบรายงานลักษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  

นักวิชาการแผนที่
ภาพถ่าย 

 

 
 
 
 
 
 
 
เปอร์เซ็นต์ค่าความถูกต้อง
โดยรวม (Overall 
accuracy) ของการ
วิเคราะห์จําแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินต้องมากกว่า 
75 เปอร์เซ็นต์ ตามเกณฑ์
ความถูกต้องของข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละ
ระดับการจําแนกตาม
มาตรฐานข้อกําหนดของ
ข้อมูลภูมสิารสนเทศพื้นฐาน 
(FGDS) ชั้นข้อมูลการใช้ประ
โยชน์ที่ดิน 



 

๑๗ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน ระเบยีบ เอกสาร บันทกึ 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช ้ ผู้รบัผดิชอบ เงื่อนไขการปฏบิตัิงาน 

6. ประกอบระวางแผนที ่
 

ประกอบระวางแผนที่การใช้ประโยชน์
ที่ดิน มีขั้นตอนดังนี้ (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวกหน้า 43-46) 
1. ประกอบรายละเอียดกรอบระวาง 
แผนที ่ขนาด A1 ตามรูปแบบ
(Template) มาตรฐานระวางแผนที่การ
ใช้ประโยชน์ที่ดินของส่วนเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ สํานักสํารวจด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา ดังนี้  

1.1 จัดทําสารบัญแผนที ่ โดย 
1.1.1 นําขอบเขตพื้นที่

โครงการมาตรวจสอบระบบพิกัด โซน 
จํานวนระวางแผนที ่และหมายเลขระวาง
แผนที ่กับสารบัญแผนที่ภูมิประเทศ 
มาตราส่วน 1 : 50,000  และสารบัญ
แผนทีม่าตรฐาน มาตราส่วน 1 : 4,000  
ของกรมที่ดิน เพื่อนําหมายเลขระวางแผน
ที่ใสใ่นแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มาตรา
ส่วน ๑ : ๔,๐๐๐  

1.1.2 เลือกระวางแผนที่ภาพ
ออร์โธ มาตราส่วน 1 : 4,000 ให้
ครอบคลุมพื้นที่งาน เพื่อทําเป็นสารบัญ
แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน  

1.1.3 ทําการบันทึกเป็น

แบบกรอบระวางแผนที่การ
ใช้ประโยชน์ที่ดินของส่วน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
สํานักสํารวจด้านวิศวกรรม
และธรณี วิทยา  ขนาด
กระดาษ A1 มาตราส่วน   
๑ : 2,๐๐๐ และ            
๑ : ๔,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิชาการแผนที่
ภาพถ่าย 

 
 
- ความครบถ้วนถูกต้อง
ของรายละเอียดแผนที่ตาม
ระวางแผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินของส่วน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
สํานักสํารวจด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา ขนาด
กระดาษ A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๘ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน ระเบยีบ เอกสาร บันทกึ 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช ้ ผู้รบัผดิชอบ เงื่อนไขการปฏบิตัิงาน 

สารบัญแผนที่ในรูปแบบไฟล์นามสกุล 
.dxf หรือ .dwg  
หมายเหตุ  
ในกรณีประกอบระวางแผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดิน มาตราส่วน ๑ : 2,000   
ให้ใช้สารบัญแผนที่มาตรฐาน มาตราส่วน 
1 : 2,000 ของกรมที่ดิน  

1.2 ใส่รายละเอียดประจํากรอบ
ระวางแผนที่ โดย 

1.2.1 สร้างกรอบระวางขนาด
กระดาษ A1 กว้าง x ยาว เท่ากับ 50 x 
50 เซนติเมตร และมีพิกัดกรดิแบบ UTM 
กํากับมุมระวางทั้ง 4 มุม และแผนที่
ครอบคลุมพื้นที่     1 x 1 ตาราง
กิโลเมตร สําหรับมาตราส่วน 1 : 2,000 
และ 2 x 2 ตารางกิโลเมตร สําหรับ
มาตราสว่น 1 : 4,000  

1.2.2 ขอบระวางแผนที่ด้านบน 
กําหนดเป็นชื่อโครงการ มาตราส่วนแผนที ่
ชื่อระวาง ตามแผนที่ภูมิประเทศ           
1 : 50,000 และระวางเลขที่ ตามระวาง
แผนทีม่าตรฐาน 1 : 4,000 

1.2.3 ขอบระวางแผนที่ด้านล่าง 
กําหนดเป็นหน่วยงานผู้ผลิตแผนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- ใช้ Font Rid_TE1.shx 
- ชื่อโครงการสามารถปรับ
ลดขนาดได้ ในกรณีที่ชื่อยาว
มากเกินไป 



 

๑๙ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน ระเบยีบ เอกสาร บันทกึ 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช ้ ผู้รบัผดิชอบ เงื่อนไขการปฏบิตัิงาน 

สารบัญแผ่นต่อ สารบัญแผนที่ ระบบพิกัด
แผนที ่เครื่องหมายแผนที ่หมายเหตุแสดง
แหล่งที่มาของข้อมูลแผนที่ ขอ้ควรระวัง
ข้อเตือนใจในการใช้แผนที ่รายชื่อผู้จัดทํา
และผู้ตรวจสอบ และเลขลําดับโครงการ 
เป็นต้น  
2. แสดงและปรับแต่งข้อมูลผลการ
วิเคราะห์จําแนก  ได้แก่  ขอบเขตพื้นที่ 
และรหัสการใช้ประโยชน์ที่ดิน  โดย
ปรับแต่งตําแหน่งการวางรหัสการใช้
ประโยชน์ที่ดินในขอบเขตพื้นที่ให้
เหมาะสมและสวยงาม (ดูตัวอย่างใน
ภาคผนวกหน้า 46) 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายละเอียดขอบระวางของแผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยพิจารณาองค์ประกอบ
ของแผนที่ใหค้รบถ้วนตามมาตรฐาน 
ประกอบด้วย  

3.1 แผนที่ถูกต้องตามขนาดกระดาษ 
A1 มาตราส่วน 1 : 2,000 ครอบคลุม
พื้นที่ 1 x 1 ตารางกิโลเมตร หรือมาตรา
ส่วน 1 : 4,000 ครอบคลุมพื้นที่ 2 x 2 
ตารางกิโลเมตร และมีเลขพิกัดกํากับมุม 

- สารบัญแผ่นต่อ ปรับขนาด
ได้ตามพื้นที่ให้เหมาะสม 
สวยงาม 
- สารบัญแผนที่ ไม่ต้องปรับ
ขนาด แต่สามารถย้ายตาม
ความเหมาะสม 



 

๒๐ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน ระเบยีบ เอกสาร บันทกึ 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช ้ ผู้รบัผดิชอบ เงื่อนไขการปฏบิตัิงาน 

 ระวางใน  ระบบพิกัด UTM ทั้ง 4 มมุ 
3.2 รายละเอียดประจําขอบระวาง

แผนที่ด้านบนและด้านล่าง ถกูต้อง
ครบถ้วนตามรูปแบบระวางแผนที่    
มาตราส่วน 1 : 2,000 และ 1 : 4,000 
ของส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

3.3 ขอบเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์
ที่ดิน และรหสัการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ ์
 

   

7. พิมพ์แผนที ่ พิมพ์แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ
พื้นที่โครงการ ขนาดกระดาษ A1 มี
ขั้นตอนดังนี้  
1. พิมพ์แผนที่บนฟิล์มไมโครเทรส ขนาด
กระดาษ A1 (ดูตัวอย่างในภาคผนวกหน้า 
49) 
2. ส่งออกแผนที่ในรูปแบบไฟล์
นามสกุล .pdf  

 นักวิชาการแผนที่
ภาพถ่าย 

- ความครบถ้วนถูกต้อง
ของรายละเอียดแผนที่ตาม
ระวางแผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินของส่วน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
สํานักสํารวจด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา ขนาด A1 
- ข้อกําหนดรายละเอียดสี
และขนาดของเส้นใน
รูปแบบไฟล์นามสกุล .ctb 
 

8. ส่งมอบแผนทีแ่ละเอกสาร
ประกอบ 

นําส่งระวางแผนที่และเอกสารประกอบ
ให้กับผู้ขอรับบริการ ดังนี้  
 

บันทึกข้อความ 
 

ผู้อํานวยการส่วน
เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ 

ผู้ขอรับบริการต้องลงนาม
พร้อมลงวันที่ เพื่อขอรับ
ข้อมูลแผนที่การใช้



 

๒๑ 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน ระเบยีบ เอกสาร บันทกึ 
แนวทางแบบฟอร์มที่ใช ้ ผู้รบัผดิชอบ เงื่อนไขการปฏบิตัิงาน 

1. บันทึกข้อความนําส่งเสนอ ผส.สธ. 
ผ่าน ผทภ.สธ.  แจ้งให้กับผู้ขอรับบริการ
ทราบ เพื่อติดต่อขอรับแผนที่และเอกสาร
ประกอบ ณ สว่นเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ สํานักสํารวจด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา  

2. สํารองข้อมูลในรูปแบบไฟล์
นามสกุล .pdf ลงแผ่นซีดี  

3. ระวางแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
4. แบบรายงานลักษณะการใช้ 

ประโยชน์ที่ดิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประโยชน์ที่ดิน 
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7. ระบบติดตามประเมินผล 

กระบวนการ มาตรฐาน/คณุภาพงาน วิธีการตดิตามประเมินผล ผูต้ดิตาม/ 
ประเมินผล ข้อเสนอแนะ 

1. เตรียมงาน 1. เครื่องมืออุปกรณ์ทั้งในสํานักงานและภาคสนาม 
เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานของสายงานการสํารวจ
และวิชาการแผนที ่
2. ข้อมูลแผนที่ และข้อมูลภาพที่ใช้ในการสํารวจทํา
แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินได้มาโดยผ่าน
กระบวนการผลิตที่เป็นไปตามหลักวิชาการแผนที ่
การรังวัดด้วยภาพ (Photogrammetry) หรือ การ
รังวัดด้วยภาพดิจิทัล (Digital Photogrammetry) 
และเกณฑ์มาตรฐานข้อกําหนดข้อมูลภูมิศาสตร์
พื้นฐาน (FGDS) 

 

1. เครื่องมืออุปกรณ์ได้มาตรฐานงาน
สํารวจทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
2. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแผนที่ และ
ข้อมูลภาพที่นํามาใช้ ก่อนทําการวิเคราะห์
จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและ
พัฒนาเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ และ 
หัวหน้าฝ่ายสํารวจทําแผน
ที่จากภาพถ่ายที่ 1 - 4 

 

 

2. วิเคราะห์จําแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินเบื้องต้น 

รหัสและประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตาม
ข้อกําหนดการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของส่วน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สํานักสํารวจด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา โดยอ้างอิงจากระบบการจําแนกการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

รหัสและประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐานที่กําหนด  
 

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและ
พัฒนาเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ และ 
หัวหน้าฝ่ายสํารวจทําแผน
ที่จากภาพถ่ายที่ 1 - 4 

 

 

3. สํารวจตรวจสอบข้อมูล
ภาคสนาม 

การกําหนดจุดตรวจสอบ ประยุกต์ใช้หลักการความ
น่าจะเป็นทวินาม (Binomial Probability) 

ความครบถ้วนของจํานวนจุดตรวจสอบได้
ตามมาตรฐานที่กําหนด 

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและ
พัฒนาเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ และ 
หัวหน้าฝ่ายสํารวจทําแผน
ที่จากภาพถ่ายที่ 1 - 4 
 

 



 

๒๓ 

กระบวนการ มาตรฐาน/คณุภาพงาน วิธีการตดิตามประเมินผล ผูต้ดิตาม/ 
ประเมินผล ข้อเสนอแนะ 

4. ปรับปรุงผลการวิเคราะห์
จําแนกประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  

รหัสและประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตาม
ข้อกําหนดการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของส่วน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สํานักสํารวจด้านวิศวกรรม
และธรณีวิทยา โดยอ้างอิงจากระบบการจําแนกการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

รหัสและประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ถูกต้องตามมาตรฐานที่กําหนด 
  

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและ
พัฒนาเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ และ 
หัวหน้าฝ่ายสํารวจทําแผน
ที่จากภาพถ่ายที่ 1 - 4 

 

 

5. ตรวจสอบความถูกต้องของ
การผลการวิเคระห์จําแนก 

1. ตําแหน่งและขอบเขตพื้นที่ของการใช้ประโยชน์
ที่ดินสอดคล้องกับข้อมูลภาพที่ใช้ในการจําแนกการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินนั้น  
2. รหัสและประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตาม
ข้อกําหนดการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของส่วน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สํานักสํารวจด้าน
วิศวกรรมและธรณีวิทยา โดยอ้างอิงจากระบบการ
จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
3. การประเมินค่าความถูกต้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่า
ความถูกต้องโดยรวม (Overall accuracy) ตาม
เกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในแต่ละระดับการจําแนกตามมาตรฐานข้อกําหนด
ของข้อมลูภูมสิารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) ชั้นข้อมูล
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
4. รายงานพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในแบบ
รายงานลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
 
 

1. ตําแหน่งและขอบเขตพื้นที่ รหัสและ
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินถูกต้องตาม
มาตรฐานที่กําหนด  
2. ค่าความถูกต้องโดยรวมของผลการ 
วิเคระห์จําแนกการใช้ประโยชน์ มีค่า
มากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์  
 

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและ
พัฒนาเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ และ 
หัวหน้าฝ่ายสํารวจทําแผน
ที่จากภาพถ่ายที่ 1 - 4 

 

 



 

๒๔ 

กระบวนการ มาตรฐาน/คณุภาพงาน วิธีการตดิตามประเมินผล ผูต้ดิตาม/ 
ประเมินผล ข้อเสนอแนะ 

6. ประกอบระวางแผนที ่ 1. ตามรูปแบบ (Template) ระวางแผนทีข่องส่วน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
2. ขอบเขตกรอบระวางรวมทั้งชื่อตามสารบัญระวาง
แผนที ่ขนาดกระดาษ A1 มาตราส่วน 1 : 2,000 
และ 1 : 4,000 ตามมาตรฐานการแบ่งระวางแผน
ที่ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 
 

แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐานที่กําหนด 
 

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและ
พัฒนาเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ และ 
หัวหน้าฝ่ายสํารวจทําแผน
ที่จากภาพถ่ายที่ 1 - 4 
 

 

7. พิมพ์แผนที ่ 1. ตามคุณลักษณะที่ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  
สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยากําหนด
รูปแบบตามมาตราส่วน  ระวางแผนที่ขนาด A1  
กว้าง x ยาว เท่ากับ 50 x 50 เซนติเมตร  
2. แผนทีม่าตราส่วน  ๑ : 2,๐๐๐ ครอบคลมุพื้นที่ 
1 x 1  ตร.กม./ระวาง และแผนที่มาตราส่วน       
๑ : ๔,๐๐๐ ครอบคลุมพื้นที่    ๒ x ๒   ตร.กม./
ระวาง  
  

1. ความครบถว้นถูกต้องของแผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. ตรวจสอบระยะในแผนที่ต้องสอดคล้อง
กับภูมิประเทศจริง 
 

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและ
พัฒนาเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ และ 
หัวหน้าฝ่ายสํารวจทําแผน
ที่จากภาพถ่ายที่ 1 - 4 

 

8. ส่งมอบแผนทีแ่ละเอกสาร
ประกอบ 

ตามรูปแบบหนังสือราชการกําหนดมีผู้อํานาจลงนาม 
และดําเนินการแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา 
 
 
 
 
 
 

1. แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐานที่กําหนด 
2. เอกสารนําส่งมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ได้มาตรฐานที่กําหนด และแล้วเสร็จ
ทันเวลา 

ผู้อํานวยการส่วน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
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8. เอกสารอ้างอิง 
 8.1 กาญจน์เขจร ชูชีพ. Remote Sensing Technical Note No. 3 (2018). Faculty of Forestry, 
Kasetsart University 
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9. แบบฟอร์มทีใ่ช ้
  9.1 กรอบระวางแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน  

9.2 แบบรายงานลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
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9.1 กรอบระวางแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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9.2 แบบรายงานลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
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ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๙ 

1) กระบวนการสํารวจทําแผนที่การใช้ประโยชน์ทีด่นิ 



 

๓๐ 

2) การสํารวจทําแผนที่การใช้ประโยชน์ทีด่นิ 
 

กระบวนการ การสํารวจทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ ดังน้ี 
1. เตรียมงาน 
2. วิเคราะห์จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินเบ้ืองต้นในสํานักงาน 
3. การสํารวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
4. การปรับปรุงผลการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
5. การตรวจสอบความถูกต้องของผลการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
6. การประกอบระวางแผนที่  
7. การพิมพ์แผนที่ 
8. การส่งมอบแผนที่และเอกสารประกอบ 

 
การดําเนินงานการสํารวจทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มีขั้นตอนรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

1. การเตรียมงาน ดังน้ี 
1.1 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ผลิตแผนที่ ได้แก่  

1.1.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมเฉพาะแผนที่หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System: GIS) เช่น Autodesk Land Enabled Map,   ArcGIS Desktop, 
และ Global Mapper เป็นต้น 

1.1.2 เครื่องมือรังวัดค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทยีมที่ติดกล้องถ่ายรูป หรือ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Smart phone ที่มีแอพพลิเคช่ันหลากหลายรูปแบบ เช่น เข็มทศิ ระบบรับ
สัญญาณระบุตําแหน่ง กล้องถ่ายภาพที่เก็บค่าพิกัด และแผนที่ดิจิตอล เพ่ือใช้ในขั้นตอนการสํารวจตรวจ
ข้อมูลภาคสนาม 

1.2  รวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการสํารวจทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ 
1.2.1 ขอบเขตพ้ืนที่โครงการ ในรูปแบบไฟล์นามสกุล .dwg (AutoCAD file) หรือ .shp 

(shape file)  
1.2.2 แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน   1 : 50,000 ชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหาร ดัง

ตัวอย่างในรูปที่ 1 
1.2.3 แผนท่ีภาพออร์โธ ได้แก่ ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้

คนขับ (Unmanned Aerial Vehical : UAV)  หรือข้อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง ที่มีความ
ละเอียดจุดภาพไม่เกิน 1 เมตร ในรูปแบบ .tiff file ซึ่งข้อมูลภาพถ่ายเหล่าน้ี สามารถจัดหาโดย จัดซื้อ
จากกรมแผนท่ีทหาร บินสํารวจเองโดยส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา และจัดซื้อจากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ : สทอภ. (องค์การ
มหาชน) ตามลําดับ โดยข้อมูลภาพที่จะนํามาใช้ในการทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ต้องเป็น
ข้อมูลภาพดาวเทียมที่ผ่านกระบวนการปรับแก้ทางตําแหน่งที่เรียกว่า การปรับแก้ภาพถ่ายแบบออร์โธ 
(Orthorectification) ซึ่งเป็นการปรับแก้ความผิดเพ้ียนทางตําแหน่งอันเน่ืองมาจากความสูงตํ่าของภูมิ
ประเทศ (Relief Displacement) และการเอียงของกล้องบันทึกข้อมูล (Tilt Displacement) ดังน้ัน
ข้อมูลภาพที่ผ่านการปรับแก้แล้วจะมีค่าพิกัดทางแนวราบที่มีความถูกต้องมากข้ึน และสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ในลักษณะแผนที่ภาพถ่ายได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลภาพถ่าย
จากอากาศยานไร้คนขับ และข้อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง ดังรูปที่ 2, 3, และ 4 ตามลําดับ 



 

๓๑ 

 

 
รูปที่ 1 ตัวอย่างขอบเขตพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยพง ตําบลพงษ์ อําเภอสันติสุข จงัหวัดน่าน บน
แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000 ชุด L7018 ระวาง 5146 I ระบบพิกัด UTM ครอบคลมุ

พิกัด 699000-709000 mE และ 2088000-2098000 mN  
 

 
รูปที่ 2 ตัวอย่างข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ  

โครงการฝายราษีไศล จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ  
  

 



 

๓๒ 

 
รูปที่ 3 ตัวอย่างข้อมูลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ ความละเอียดจุดภาพ 15 เซนติเมตร  

โครงการเพ่ิมศักยภาพการเก็บกักนํ้าของอ่างเก็บนํ้าหนองค้อ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 

 
รูปที่4 ตัวอย่างข้อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง จากดาวเทียม Pleiades ความละเอียดจุดภาพ 50 

เซนติเมตร โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยพง ตําบลพงษ์ อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 



 

๓๓ 

 
2. การวิเคราะห์จําแนกพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเบ้ืองต้น 

2.1 นําเข้าข้อมูลทีจ่ะใช้ในการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยโปรแกรมเฉพาะด้านแผนที่ หรือ 
GIS ได้แก่ ขอบเขตพ้ืนที่โครงการ และแผนท่ีภาพออร์โธ เช่น แผนที่ภาพออร์โธจากภาพถ่ายทางอากาศ 
แผนที่ภาพออร์โธจากจากอากาศยานไร้คนขับ หรือแผนทีภ่าพออร์โธจากดาวเทียม ดังตัวอย่างในรูปที่ 5  

 

 
รูปที่ 5 ตัวอย่างการนําเข้าข้อมูลขอบเขตพ้ืนที่โครงการและแผนที่ภาพออร์โธจากดาวเทียม 

โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยพง ตําบลพงษ์ อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 
 

2.2 วิเคราะห์จําแนกพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตามลักษณะสภาพพ้ืนที่ที่ปรากฏบนภาพ โดยใช้
หลักการอ่านแปลตีความด้วยสายตา (Visual Interpretation) ประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบพ้ืนฐาน
สําหรับภาพถ่ายทางอากาศทั่วไป และ 3 องค์ประกอบเพ่ิมเติมสําหรับภาพดาวเทียม ดังต่อไปน้ี 

1) รูปร่าง (Shape) โดยสภาพพ้ืนที่หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างหรือดัดแปลงขึ้น จะมีลักษณะเป็นแนว 
ตรง ค่อนข้างระเบียบสม่ําเสมอ หากมีลักษณะโค้งก็จะโค้งในลักษณะตามรูปร่างเรขาคณิต เช่น ถนน 
คลองชลประทาน หรือ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ส่วนสภาพพ้ืนที่หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะมีลักษณะ
ไม่เป็นระเบียบ ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน เช่น ลํานํ้าธรรมชาติ หรือ บ่อหรือแหล่งนํ้าธรรมชาติ เป็นต้น 

2) รูปแบบ (Pattern) โดยลักษณะของสิ่งที่มนุษย์จัดทําจะมีรูปแบบที่แน่นอน เช่น พ้ืนที่สวน 
หรือ สวนป่า ส่วนรูปแบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะมีลักษณะที่ไม่แน่นอน  เช่น พ้ืนที่ป่าไม้ธรรมชาติ  

3) สี (Colour/Shade/Tone) สําหรับภาพถ่ายทางอากาศขาวดํา สีที่ปรากฏบนภาพเป็นสีเทาใน
ระดับต่างๆ ต้ังแต่สีขาว สีเทาอ่อน สีเทาเข้ม ไปจนกระทั้งสีดํา โดยระดับของโทนสีสัมพันธ์กับปริมาณ
ของแสงที่สะท้อนจากวัตถุหรือพ้ืนที่น้ันๆ สภาพพ้ืนที่ที่สะท้อนแสงมาก  สีที่ปรากฏบนภาพจะเป็นสีจาง 
เช่น สนามหญ้า ซึ่งสภาพพ้ืนผิวค่อนข้างเรียบ การสะท้อนของแสงมาก จึงทําให้เห็นเป็นสีจาง หรือ ทุ่
งหญ้าเลี้ยงสัตว ซึ่งสภาพพ้ืนที่ไม่สม่ําเสมอ มีการสะท้อนแสงน้อย สีที่ปรากฏจึงเป็นสีเข้ม หรือ นํ้า ซึ่งมี
การดูดกลืนแสงที่ตกกระทบเกือบทั้งหมดทําให้เห็นน้ําเป็นสีเทาเข้มจนถึงดํา แต่ถ้าระดับนํ้าในแหล่งนํ้า
มีน้อย มีการสะท้อนของดินมาก สีที่ปรากฏในภาพเป็นสีจางได้เช่นกัน แต่หากเป็นภาพถ่ายทางอากาศสี 
(หรือภาพดาวเทียมที่เป็นภาพสีผสมธรรมชาติ) การแสดงความแตกต่างของสีและความเข้มของสี จะ



 

๓๔ 

ความสัมพันธ์กับค่าการสะท้อนของช่วงคล่ืนและการผสมสีของช่วงคลื่นต่างๆ เช่น นํ้าปรากฏเป็นโทนสี
นํ้าเงินถึงสีดํา พืชพรรณปรากฏเป็นโทนสีเขียว ดินเปิดโล่งปรากฏเป็นสีแดงถึงนํ้าตาล และสิ่งปลูกสร้าง 
อาคาร หรือถนน ปรากฏเป็นสีเทาถึงขาว เป็นต้น  

4) เน้ือภาพ (Texture) หรือความหยาบละเอียดของสภาพพ้ืนที่ เช่น นํ้ามีลักษณะเรียบ ป่าไม้มี
ลักษณะขรุขระ ในรายละเอียดของป่าไม้ ป่าโกงกางจะมีเน้ือภาพที่ละเอียดกว่าป่าดิบช้ืน หรือ บริเวณ
พ้ืนที่นา เน้ือภาพจะละเอียดมากกว่าพ้ืนที่ปลูกพืชไร่ เป็นต้น  

5) เงาและความสูง (Shadow and Height) เงาที่ปรากฏบนภาพ จะช่วยให้การวิเคราะห์จําแนก
สภาพพ้ืนที่มีความถูกต้องแม่นยํามากขึ้น เช่น เงาของต้นไม้ สามารถบอกได้ว่าเป็นประเภทต้นไม้ใหญ่ 
หรือไม้พุ่ม หรือ เงาของภูเขาหรือพ้ืนที่สูงชัน ทําให้ทราบถึงลักษณะของพ้ืนที่น้ันๆ หากเป็นพ้ืนที่ที่มี
ความสูงชันมาก ต้องวิเคราะห์ว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินจะเป็นไปได้หรือไม่  

6) ขนาด (Size) ขนาดของพ้ืนที่หรือสิ่งที่ปรากฏในภาพถ่าย จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการ
ตัดสินใจว่าพ้ืนที่น้ันหรือสิ่งน้ันควรเป็นอะไร เช่น ขนาดของสิ่งปลูกสร้างอาคาร ซึ่งโดยทั่วไป อาคารหลัง
เล็กๆ มักเป็นที่อยู่อาศัย อาคารหลังใหญ่ๆ มักเป็นอาคารพาณิชย์ โรงเรียน สถานที่ราชการหรือโรงงาน 
เป็นต้น  

7) ที่ต้ังและความสัมพันธ์กับรายละเอียดข้างเคียง (Location and relation to associated 
features) ที่ต้ังทําให้ทราบถึงลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีผลต่อการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เช่น ป่าชายเลนติดกับทะเล บรเิวณที่มีต้นไม้เป็นกลุ่มๆ มักเป็นที่ต้ังของหมู่บ้าน การปลูก
ยางพาราในพ้ืนที่ภาคใต้ เป็นต้น  

สําหรับองค์ประกอบสําหรับการวิเคราะห์จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินบนภาพดาวเทียมที่
จําเป็นต้องพิจารณาเพ่ิมเติมอีก 3 องค์ประกอบ ดังน้ี  

1) ลักษณะรูปร่างตามความละเอียดเชิงพ้ืนที่ (Spatial Characteritics) การจําแนกวัตถุหรือ
พ้ืนที่บนภูมิประเทศให้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความละเอียดของจุดภาพ เช่น ภาพดาวเทียมที่มีความ
ละเอียดของจุดภาพ 1 เมตร จะสามารถเห็นวัตถุหรือพ้ืนที่ใดๆ ที่มีขนาดเท่ากับหรือมากกว่า 1x1 
ตารางเมตร ขึ้นไป ซึ่งหมายความว่า หากวัตถุหรือสิ่งปกคลุมมีขนาด 1x1 ตารางเมตร จะสามารถเห็น
บนภาพดาวเทียมที่มีความละเอียดภาพ 1 เมตร เท่ากับหน่ึงจุดภาพ แต่หากวัตถุหรือสิ่งปกคลุมน้ันมี
ขนาดมากกว่า ขนาด 1x1 ตารางเมตร เช่น อ่างเก็บนํ้าหรือพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินใดๆที่มีขนาด 
10x10 ตารางเมตร จะสามารถเห็นเป็นรูปร่างตามจริงได้  

2) ลักษณะการสะท้อนช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(Spectral Characteritics) ซึ่งสัมพันธ์กับความ
ยาวช่วงคลื่นในแต่ละช่วงคลื่น (Band) โดยแต่ละวัตถุหรือพ้ืนที่บนภูมิประเทศที่แตกต่างกันมีการสะท้อน
พลังงานหรือสะท้อนแสงไม่เท่ากัน ทําให้สีของวัตถุหรือสิ่งปกคลุมพ้ืนผิวภูมิประเทศในแต่ละช่วงคลื่น
แตกต่างกันด้วย ดังตัวอย่างที่ได้อธิบายในองค์ประกอบตามหลักการวิเคราะห์จําแนกฯ เรื่องสี ขา้งต้น  

3) ลักษณะการเปล่ียนแปลงตามช่วงเวลา (Temporal Characteritics) ซึ่งสัมพันธ์กับสถานะ
ของวัตถุหรือพ้ืนที่บนภูมิประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง การได้มาของข้อมูลภาพดาวเทียม ณ ช่วงเวลาที่
ต่างกัน ทําให้เห็นวัตถุหรือสิ่งปกคลุมพ้ืนผิวภูมิประเทศแตกต่างกันด้วย เช่น การจําแนกแยกชนิดหรือ
ประเภทของพื้นที่เกษตร ได้แก่ พ้ืนที่นา สวน ไร่ หรือ ความแตกต่างของบ่อนํ้ากับบ่อดินบ่อทราย 
สามารถจําแนกแยกชนิดกันได้ง่ายหากทราบช่วงเวลาบันทึกข้อมูลภาพดาวเทียมน้ัน เป็นต้น   
 จากการวิเคราะห์จําแนกพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้หลักการอ่านแปลตีความด้วยสายตา
ข้างต้น ทําการวาดเส้น (Digitize) ขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินบนหน้าจอคอมพิวเตอร์  ใส่รหัสและ
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในตารางฐานข้อมูล (Attribute table) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 และ
ตัวอย่างพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ในรูป 2.6  



 

๓๕ 

 
ตารางที่ 1  แสดงการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  
  สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

รหัสการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(LANDUSE CODE : LU_CODE) 

ช่ือการใช้ประโยชน์ที่ดินภาษาไทย 
(THAI NAME LANDUSE : LU_NT) 

ช่ือการใช้ประโยชน์ที่ดินภาษาอังกฤษ 
(ENGLISH NAME LANDUSE : LU_NE) 

U พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  สันเขื่อน Urban and Build-up land 
U405 ถนนขนาด 6 เมตรขึ้นไป Road (>6 meter) 
U406 ทางรถไฟ Railway 
A1 นาข้าว Paddy Field 
A2 พืชไร่ Field Crop 
A3 ไม้ยืนต้น Perennial 
A4 ไม้ผล Orchard 
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า Aquacultural land 
F พ้ืนที่ป่าไม้ Forest area 
F3 ป่าชายเลน Mangrove forest 
W1 แหล่งนํ้าธรรมชาติ Natural water body 
W2 แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น Artificial water body 
M1 ทุ่งหญ้าและไมล้ะเมาะ Rangeland and Scrub 
M2 พ้ืนที่ลุ่ม Marsh and Swamp 
M3 เหมืองแร่ บ่อขดุ Mine and Pit 
M4 อ่ืน ๆ   ทีร่กรา้ง Other miscellaneous land 

 
 

 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  สันเขื่อน (U) ถนนขนาด 6 เมตรขึ้นไป (U405) 

รูปที่ 6 ตัวอย่างพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ  
  



 

๓๖ 

 
นาข้าว (A1) 

 
พืชไร่ (A2) 

 
ไม้ยืนต้น (A3) 

 
ไม้ผล (A4) 

แหล่งนํ้าธรรมชาติ (W1) 
 

แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น (W2) 
รูปที่ 6 (ต่อ) ตัวอย่างพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ 

  



 

๓๗ 

 
พ้ืนที่ป่าไม้ (F) 

 
อ่ืน ๆ ที่รกร้าง (M4) 

 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 

 
ทุ่งหญ้าและไมล้ะเมาะ 

 
พ้ืนที่ลุ่ม 

 
เหมืองแร่ บ่อขดุ 

รูปที่ 6 (ต่อ) ตัวอย่างพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ 
 

   



 

๓๘ 

3. การสํารวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 
สําหรับงานสํารวจตรวจสอบผลการวิเคราะห์จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดําเนินการโดยให้

สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ โดยคํานึงถึงฤดูกาลและช่วงเวลา ควรทําการกําหนดช่วงเวลาการออกสํารวจ
ตรวจสอบข้อมูลภาคสนามให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการบันทึกภาพที่ใช้ในการวิเคราะห์จําแนก ดังน้ี 

3.1 วางแผนเส้นทางการสํารวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม โดย 
3.1.1 ศึกษาสภาพพ้ืนที่และเส้นทางการเดินทาง ด้วยการพิจารณาจากผลการวิเคราะห์

จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่จัดพิมพ์ในรูปแบบแผนที่กระดาษ หรือไฟล์ข้อมูลดิจิทลัพร้อมภาพที่ใช้ใน
การจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินน้ัน และแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000   

3.1.2 กําหนดเส้นทางไปตามตําแหน่งของพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและจุดตรวจสอบที่
ได้กําหนดไว้ ด้วยการคํานวณหาจุดตรวจสอบขั้นตํ่า โดยประยุกต์หลักการความน่าจะเป็นทวินาม 
(Binomial Probability) มาใช้ในการคํานวณ ตามสมการดังน้ี 

 

                                     
 
โดย  N   คือ จํานวนจุดตรวจสอบอย่างน้อยที่สุดที่ต้องการ 

Z   คือ ระดับความเช่ือมั่นที่กําหนด (ค่าจากตารางแจกแจงปกติมาตรฐาน Z-score ใน
ภาคผนวก 4)  
p   คือ โอกาสความน่าจะเป็นที่จุดน้ันน่าจะถูกต้อง  
q   คือ โอกาสความน่าจะเป็นที่จุดน้ันน่าจะผิดพลาด (มคี่าเท่ากับ 100-p) 

   E   คือ เปอร์เซนต์ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ (สอดคล้องกับค่า Z ที่ระดับความเช่ือมั่นน้ันๆ 
 

เช่น หากต้องการจํานวนจุดตรวจสอบที่โอกาสความน่าจะเป็นที่จุดน้ันน่าจะถูกต้อง เท่ากับ 
95% และเปอร์เซนต์ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ เท่ากับ 5%  ซึ่งระดับความเช่ือมั่นที่กําหนดจากตาราง
แจกแจงปกติมาตรฐาน Z-score ที่ 95% มีค่าเท่ากับ 1.96 ดังน้ันสามารถคํานวณจํานวนจุดตรวจสอบ
อย่างน้อยที่สุดที่ต้องการ ด้วยสมการที่ 1 ดังน้ี 

 
จากการคํานวณ ได้จุดตรวจสอบอย่างน้อยที่สุดที่ต้องการ เท่ากับ 73 ตําแหน่ง สําหรับการใช้

ประโยชน์ที่ดินทุกประเภทท่ีมีในพ้ืนที่โครงการน้ัน เช่นพ้ืนที่โครงการน้ันมีทุกประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดินจากข้อกําหนดการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  สํานักสํารวจ
ด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา จํานวน 16 ประเภท ดังน้ันจํานวนจุดตรวจสอบของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แต่ละประเภท ควรมีอย่างน้อยที่สุด 4-5 จุด ดังตัวอย่างในรูปที่ 7 

 

N = 2
1 . Z (p q ( )) 2[ ]
E

สมการที่ 1 

N = 2
1 . 1.69 (95) (5)2[
5

= 72.99 



 

๓๙ 

 
รูปที่ 7 ตัวอย่างตําแหน่งจุดตรวจสอบที่ได้กําหนดไว้ 

 
3.2 ตรวจสอบพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้กําหนดไว้  

3.2.1 บันทึกค่าพิกัดของตําแหน่งพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือ
รังวัดค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Smart phone พร้อมทั้งถ่ายรูปสภาพ
พ้ืนที่บริเวณโดยรอบ เพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงผลภายหลัง ดังรูปที่ 8 

3.2.2 สอบถามผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินน้ันๆ ในกรณีที่ข้อมูล
ภาพถ่ายหรือภาพดาวเทียมที่ใช้ในการวิเคราะห์จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีช่วงเวลาบันทึกข้อมูลไม่
ตรงกับฤดูกาลหรือช่วงเวลาในขณะทําการสํารวจตรวจสอบภาคสนาม จําเป็นต้องมีการสอบถามผู้ที่อยู่
อาศัยใกล้เคียง ถึงสภาพพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงเวลาเดียวกับข้อมูลบนภาพ ซึ่งจะทําให้การ
สืบค้นย้อนหลังเป็นไปอย่างถูกต้อง 

 

 
 

 

รูปที่ 8 ตัวอย่างการสํารวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 



 

๔๐ 

 
 

 

 
รูปที่ 8 (ต่อ) ตัวอย่างการสํารวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 

 
4. การปรับปรุงผลการวิเคราะห์จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ปรับปรุงผลการวิเคราะห์จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินภายหลังจากการสํารวจภาคสนาม ดังน้ี 
4.1 แก้ไขตําแหน่งและขอบเขตพ้ืนที่ของการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ถูกต้องตามข้อมูลที่ได้จากการ

สํารวจตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม  
4.2 แก้ไขรหัสและประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในตารางข้อมูลให้ถูกต้องตรงกัน 

 
5. การตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิเคราะห์จําแนก 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรมีการตรวจสอบและประเมินความ
ถูกต้อง ในการตรวจสอบความถูกต้อง มีวิธีการดําเนินงานหลายวิธีแตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นกับความ
เหมาะสม และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีอยู่ การตรวจสอบและประเมินความถูกต้อง ทั้งความถูกต้อง
เชิงตําแหน่งและเชิงปริมาณ ดังน้ันการตรวจสอบผลการวิเคราะห์จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินจาก
ข้อมูลภาพกับข้อมูลที่ได้จากการสํารวจในพ้ืนที่จริง เพ่ือเป็นการยืนยันถึงความแม่นยํา ดังน้ี  

5.1 ตรวจสอบความถูกต้องของตําแหน่งและขอบเขตพ้ืนที่ของการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้อง
กับภาพที่ใช้ในการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินน้ัน 

5.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสและประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
5.3 ประเมินค่าความถูกต้อง (Accuracy Assessment) ของผลการวิเคราะห์จําแนกการใช้

ประโยชน์ที่ดิน โดยการสร้างตาราง Error Matrix แสดงการเปรียบเทียบจํานวนตําแหน่งประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ได้จากผลการวิเคราะห์จําแนกจากข้อมูลภาพกับจํานวนจุดตรวจสอบจากการสํารวจ
ตรวจสอบในพ้ืนที่จริง และคํานวณหาเปอร์เซ็นต์ค่าความถูกต้องโดยรวม (Overall accuracy) จาก



 

๔๑ 

ผลรวมของจํานวนจุดของพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่จําแนกได้ถูกต้องหารด้วยจํานวนจุดทั้งหมดที่นําใช้
ตรวจสอบ ดังสมการที่ 2  
 

 
โดย  nij คือ จํานวนตําแหน่งที่จําแนกได้ถูกต้อง  

ni+ คือ จํานวนตําแหน่งที่จําแนกทั้งหมดของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มาจากการจําแนก 
n+j คือ จํานวนตําแหน่งที่จําแนกทั้งหมดของประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการสํารวจจาก 

 พ้ืนที่จริง 
k   คือ  จํานวนประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด  
n   คือ จํานวนตําแหน่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมด 

 
ตัวอย่างการประเมินค่าความถูกต้องด้วยตาราง Error Matrix และคํานวณเปอร์เซ็นต์ค่าความ

ถูกต้องโดยรวมของการวิเคราะห์จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยพง ตําบลพงษ์ 
อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน แสดงในตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2  ตาราง Error Matrix  
 

  ข้อมูลสํารวจภาคสนาม  
รวม 

  U U405 A1 A2 A3 A4 F W1 W2 M1 M4 

ผล
จํา

แน
กบ

นข
้อม

ูลภ
าพ

 

U 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
U405 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
A1 0 0 7 2 0 0 0 0 0 1 0 10
A2 0 0 2 7 0 0 0 0 0 1 0 10
A3 0 0 0 0 6 2 2 0 0 0 0 10
A4 0 0 0 0 2 7 1 0 0 0 0 10
F 0 0 0 0 2 1 7 0 0 0 0 10
W1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
W2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
M1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 3 11
M4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9

รวม 5 5 10 10 10 10 10 5 10 10 10 95
 

 
 

Overall accuracy สมการที่ 2 =  n
k

iii=1n
1 .

Overall accuracy = (5+5+10+10+10+10+10+5+10+10+10) 

= 75.8
95

.100



 

๔๒ 

 จากผลที่ได้ ค่าความถูกต้องโดยรวมของโครงการตัวอย่างน้ี มีค่าเท่ากับ 75.8 ซึ่งสามารถ
ประเมินได้ว่าผลการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงการน้ีเป็นไปตามมาตรฐานข้อกําหนดของข้อมูลภูมิ
สารสนเทศพ้ืนฐาน (FGDS) ช้ันข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 
5.4 คํานวณพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ปรากฏอยู่ในพ้ืนที่โครงการ ในหน่วยตารางเมตร และ ไร่ โดย
ผลรวมพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภทต้องเท่ากับพ้ืนที่ของโครงการ และนําเสนอในแบบรายงาน
ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังตัวอย่างในรูปที่ 9 

 
รูปที่ 9 ตัวอย่างแบบรายงานลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยพง ตําบลพงษ์ อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 



 

๔๓ 

6. การประกอบระวางแผนที่  
ก่อนทําการประกอบระวางแผนที่ ในโปรแกรมเฉพาะทางด้านการผลิตแผนที่ เช่น Autodesk 

Land Enabled Map ต้องมีทําการแปลงข้อมูลผลการวิเคราะห์จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่อยู่ใน
รูปแบบไฟล์นามสกลุ .shp ให้เป็นไฟล์นามสกลุ .dwg โดยผ่านโปรแกรม Global Mapper จากนั้นจึง
ดําเนินการประกอบระวางแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในมาตราส่วนที่ต้องการต่อไป โดยข้ันตอนการ
ประกอบระวางแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังน้ี 

6.1 ประกอบรายละเอียดกรอบระวางแผนที่ขนาด A1 ตามรูปแบบ (Template) มาตรฐานระวาง
แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
โดย 

6.1.1  จัดทําสารบัญแผนท่ี สําหรับการประกอบระวางแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ขนาด 
A1 ตามรูปแบบ (Template) มาตรฐานระวางแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของส่วนเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ดังน้ี 

1) นําขอบเขตพ้ืนที่โครงการมาตรวจสอบระบบพิกัด โซน จํานวนระวางแผนที่ และ
หมายเลขระวางแผนที่ กับสารบัญแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000  และสารบัญแผนที่
มาตรฐาน มาตราส่วน 1 : 4,000 ของกรมที่ดิน เพ่ือนําหมายเลขระวางแผนที่ใส่ในแผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดิน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ตัวอย่างดังรูปที่ 10  

 

 
รูปที่ 10 ตัวอย่างขอบเขตพ้ืนที่โครงการ ตรวจสอบระบบพิกัด โซน จํานวนระวางแผนที่  

และหมายเลขระวางแผนที่ กับสารบัญแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1 : 50,000   
และสารบัญแผนที่ตามระวางมาตรฐาน มาตราส่วน 1 : ๔,000 

 
หรือ ในกรณีที่จะจัดทําเป็นแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มาตราส่วน ๑ : 2,000 ให้ใช้

สารบัญแผนที่มาตรฐาน มาตราส่วน  ๑ : 2,000 ของกรมท่ีดิน มาตรวจสอบและนําหมายเลขระวางไป
ใส่ในแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มาตราส่วน ๑ : 2,000 ต่อไป 

2) เลือกระวางแผนที่ตามระวางมาตรฐาน มาตราส่วน 1 : 4,000 ให้ครอบคลุมพ้ืนที่
งาน เพ่ือทําเป็นสารบัญแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน  



 

๔๔ 

3) ทําการบันทึกเป็นสารบัญแผนท่ีโครงการในรูปแบบไฟล์นามสกุล .dxf หรือ .dwg 
ตัวอย่างดังรูปที่ 11 

 
รูปที่ 11 ตัวอย่างสารบัญแผนที่โครงการในรูปแบบไฟล์นามสกุล .dxf หรือ .dwg 

 
6.1.2  ใส่รายละเอียดประจํากรอบระวางแผนที่ ดังน้ี  

1) สร้างกรอบระวางขนาดกระดาษ A1 กว้าง x ยาว เท่ากับ 50 x 50 เซนติเมตร ไม่
มีเส้นกริด มีเพียงพิกัดกริดแบบ UTM กํากับมุมระวางทั้ง 4 มุม และแผนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ 1 x 1 
ตารางกิโลเมตร สําหรับมาตราส่วน 1 : 2,000 และ 2 x 2 ตารางกิโลเมตร สําหรับมาตราส่วน            
1 : 4,000  

2) ขอบระวางแผนที่ด้านบน กําหนดเป็นช่ือโครงการ มาตราส่วนแผนที่ ช่ือระวางตาม
แผนที่ภูมิประเทศ 1 : 50,000 และระวางเลขที่ตามระวางมาตรฐาน มาตราส่วน 1:๔,000 ของกรม
ที่ดิน  

3) ขอบระวางแผนที่ด้านล่าง กําหนดเป็นหน่วยงานผู้ผลิตแผนที่ สารบัญแผ่นต่อ 
สารบัญแผนที่ ระบบพิกัดแผนที่ เครื่องหมายแผนท่ี หมายเหตุแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลแผนที่ ข้อควร
ระวังข้อเตือนใจในการใช้แผนที่ และรหัสโครงการที่แล้วเสร็จ สําหรับระวางแผนท่ีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ต้องใส่รายช่ือผู้จัดทําและผู้ตรวจสอบ เพ่ิมเติมด้วย ตัวอย่างดังรูปที่ 12 



 

๔๕ 

 
ดังรูปที่ 12 กรอบระวางแผนที่ ตามมาตรฐานแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ของส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
 

ในกรณีประกอบระวางแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มาตราส่วน ๑ : 2,000   ช่ือระวาง
ตามแผนที่ภูมปิระเทศ 1 : 50,000 และระวางเลขท่ีตามระวางแผนทีม่าตรฐาน 1 : 2,000 ของกรม
ที่ดิน  

 
6.2 แสดงและปรับแต่งข้อมูลผลการวิเคราะห์จําแนก ได้แก่ ขอบเขตพ้ืนที่ และรหัสการใช้

ประโยชน์ที่ดิน โดยทําการปรับแต่งตําแหน่งการวางรหัสการใช้ประโยชน์ที่ดินในขอบเขตพื้นที่ให้
เหมาะสมและสวยงาม ตัวอย่างดังรูปที่ 13 

 

ข้อกําหนด 
- ใช้ Font RID_TE1.shx 
- ช่ือโครงการสามารถปรับลดขนาดได้ 
  ในกรณีที่ช่ือยาวมากเกินไป 
- สารบัญแผ่นต่อ ปรับขนาดได้ตามพ้ืนที่ 
  ให้เหมาะสม สวยงาม 
- สารบัญแผนที่ ไม่ต้องปรับขนาด  
  แต่สามารถย้ายตามความเหมาะสม 



 

๔๖ 

 
รูปที่ 13 ตัวอย่างแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐  

 
6.3 ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดขอบระวางของแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดย

พิจารณาองค์ประกอบของแผนที่ให้ครบ ถ้วนตามมาตรฐาน มีวิธีดังน้ี 
6.3.1 แผนที่ถูกต้องตามมาตราส่วน ขนาดกระดาษ A1 ครอบคลุมพ้ืนที่ 1 x 1 ตารางกิโลเมตร

สําหรับมาตราส่วน 1 : 2,000 หรือครอบคลุมพ้ืนที่ 2 x 2 ตารางกิโลเมตร สําหรับมาตราส่วน          1 
: 4,000 และมีเลขพิกัดกํากับมุมระวางแผนที่ในระบบพิกัด UTM ทั้ง 4 มุม   

6.3.2 รายละเอียดขอบระวางแผนที่ด้านบนและด้านล่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบระวาง
แผนที่มาตรฐาน มาตราส่วน ๑ : 2,๐๐๐ และ 1 : 4,000 ของส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สํานัก
สํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 

6.3.3 ขอบเขตพ้ืนที่ และรหัสการใช้ประโยชน์ที่ดิน ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
 



 

๔๗ 

7. การพิมพ์แผนที่ 
7.1 พิมพ์แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินบนฟิลม์ไมโครเทรส ขนาดกระดาษ A1   ด้วยเครื่องพล็อต 

(Plotter) บนโปรแกรม Autodesk Land Enabled Map ดังน้ี  
7.1.1 เปิดโปรแกรม AutoCAD (Autodesk Land Desktop) นําเข้าข้อมูลแผนที ่
7.1.2 แถบเมนู File       Plot  (ดังรูปที่ 14) 

 
รูปที่ 14 ตัวอย่างแสดงการพิมพ์แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มาตราสว่น ๑ : ๔,๐๐๐  

 
7.1.3 ต้ังค่าเคร่ืองพล็อต ที่ Tab Plot Device ดังรูปที่ 15 
  - Plotter configulation / Name เลือกเครื่องพล็อต (Plotter)  
  - Plot style table เลือกไฟล์กําหนดสีและขนาดของเส้นในรูปแบบไฟล์
นามสกุล .ctb 

 

รูปที่ 15 หน้าต่างต้ังค่าเคร่ืองพล็อต  
 



 

๔๘ 

7.1.4 ต้ังค่าการพิมพ์ ที่ Tab Plot Settings ดังรูปที่ 16 
- Paper size เลือกขนาดกระดาษเป็น  A1  

- Drawing orientation เลือกรูปแบบกระดาษเป็นแนวต้ัง 
- Printable area เลือกค่าหน่วยเป็นมิลลิเมตร (mm) 
- Plot scale กําหนดตามมาตราส่วนที่ต้องการ เช่น 1 : 4,000 เลือกเป็น 1 : 4 
- Plot offset เลือก Center plot 
- คลิก Window เพ่ือกําหนดขอบเขตการพิมพ์ให้ครอบคลุมระวางแผนที่ 
- คลิกปุ่ม Full Preview เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแผนที่ก่อนสั่ง

พิมพ์ 
- คลิกปุ่ม OK ระวางแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจะถูกส่งออกทางเคร่ืองพล็อต ได้

แผนที่ดังรูปที่ 17 
 

 

รูปที่ 16 หน้าต่างต้ังค่าการพิมพ์  



 

๔๙ 

 

รูปที่ 17 ตัวอย่างแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินบนฟิลม์ไมโครเทรส ขนาดกระดาษ A1    
 

7.2 ส่งออกแผนที่ในรูปแบบไฟล์นามสกุล .pdf โดยมีขั้นตอนเช่นเดียวกับพิมพ์แผนที่บนกระดาษ 
แต่เลือก  Plot Device  เป็น Adobe แล้วบันทึกแฟ้มข้อมูลเป็นไฟล์นามสกุล .pdf   

 
8. การส่งมอบแผนที่และเอกสารประกอบ 

 นําส่งระวางแผนที่และเอกสารประกอบให้กับผู้ขอรับบริการ ดังน้ี 
8.1 บันทึกข้อความนําส่งเสนอ ผส.สธ. ผ่าน ผทภ.สธ.  แจ้งใหกั้บผู้ขอรับบริการทราบ เพ่ือติดต่อ

ขอรับแผนทีแ่ละเอกสารประกอบ ณ ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและ
ธรณีวิทยา  

8.2 สํารองข้อมูลในรูปแบบไฟล์นามสกุล .pdf ลงแผ่นซีดี 1 ชุด  
8.3 ระวางแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
8.4 แบบรายงานลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน  



 

๕๐ 

3) ข้อกําหนดการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use  Classification) 
ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวทิยา 

 
    1.  พ้ืนที่อยู่อาศัย (Urban and Built – Up Land : U)  หมายถึง  พ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์
เพ่ือกมาต้ังถิ่นฐานการอยู่อาศัย  และการประกอบกิจการและกิจกรรมของมนุษย์  ประกอบด้วย  เมืองและย่าน
การค้า  ที่อยู่อาศัย  สถานที่ราชการและสถาบัน  สถานีคมนาคม  การส่ือสาร  สาธารณูปโภค  ย่าน
อุตสาหกรรม  สิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ เช่น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สนามกอล์ฟ  สุสาน  ป่าช้า  ศูนย์อพยพ  
สถานีบริการนํ้ามัน เป็นต้น  กําหนดแยกย่อยมีถนนขนาดความกว้าง 6 เมตรขึ้นไป (Road width>6 metre : 
U405)  หมายถึงถนนที่มีขนาดความกว้างต้ังแต่ 6 เมตรขึ้นไป  โดยไม่คํานึงถึงวัสดุของถนน (คอนกรีต  ลูกรัง  
ลาดยาง)  ต้องเช่ือมต่อถนนจนสุดเส้นในพ้ืนที่แม้ว่าขนาดของถนนจะเล็กลงก็ตาม 
   2.  พ้ืนที่เกษตรกรรม (Agricultural Land : A) หมายถึง  พ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
การเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์  และพ้ืนที่อ่ืน ๆ นอกเหนือจากพ้ืนที่ที่กําหนด  โดยกําหนดพ้ืนที่แยกย่อย
ดังต่อไปน้ี 
    1)  พ้ืนที่นาข้าว (Paddy Field : A1) หมายถึง  พ้ืนที่ใช้ในการเพาะปลูกข้าวและบางส่วน
ของที่นา เช่น คันนา  จอมปลวก  ไม้พุ่มและไม้ยืนต้นที่ปลูกกระจายอยู่ในที่นา 
    2)  พ้ืนที่พืชไร ่(Field Crop : A2) หมายถึง  พ้ืนที่ที่นํ้าไมท่่วมขัง ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนใช้ใน
การปลูกพืชไร่ โดยให้รวมพ้ืนที่ที่มีลกัษณะเตรียมแปลงเพ่ือปลูก แปลงที่ปลูก และแปลงที่เก็บเก่ียวผลผลิตไป
แล้ว เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสาํปะหลัง  ฯลฯ รวมทั้งพ้ืนที่ปลูกพืชหมุนเวียน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
    3)  พ้ืนที่ไม้ยืนต้น (Perennial : A3)  หมายถึง พ้ืนที่ที่ใช้ในการปลูกไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา 
ยูคาลิปตัส สัก สนประดิพัทธ์  เป็นต้น 
    4)  พ้ืนที่ไม้ผล (Orchard : A4) หมายถึง พ้ืนที่ที่ใช้ในการปลูกไม้ผล เช่น ส้ม มะม่วง ลาํไย  
มะพร้าว กล้วย   ทุเรียน  มงัคุด  เงาะ  ลองกอง  เป็นต้น 
    5)  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า (Aquacultural land : A9) หมายถึง  พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์
นํ้าที่จัดสร้างขึ้นรวมทั้งโรงเรือนซึ่งอาจเป็นประมงนํ้าจืดหรือประมงนํ้ากร่อย หรือการเพาะเลี้ยงในทะเล 
   3.  พ้ืนที่ป่าไม้ (Forest Land : F) หมายถึง  หมายถึง บริเวณที่มีต้นไม้นานาชนิดปกคลุมมี
ต้นไม้ขนาดต่าง ๆ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและกว้างใหญ่  นอกจากน้ีพ้ืนที่ที่ได้ถูกตัดฟันหรือแผ่วถาง หรือโค่นเผา
ไม้ลงและมีเป้าหมายที่จะปลกูป่าขึ้นในอนาคต หรือพ้ืนที่ป่าที่ชุมชนปลูกและ/หรืออนุรักษ์ไว้ก็นับรวมเป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ด้วย ประกอบด้วย ป่าไม้ผลัดใบ (ป่าดิบช้ิน ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าสนเขา) ป่าผลัดใบ (ป่าเบญจพรรณ
และป่าเต็งรัง)  ป่าพรุ ป่าปลูก วนเกษตร และป่าชายหาด แต่ทั้งน้ีมิได้นับเอาป่าละเมาะ หรือต้นไม้สองข้างทาง
คมนาคม หรือที่ยืนต้นอยู่ ตามหัวไร่ปลายนา หรือที่ขึ้นอยู่ในสวนสาธารณะให้เป็นป่าด้วย  กําหนดให้แยกย่อยม ี
ป่าชายเลน  (Mangrove forest : F3)  หมายถึง  กลุ่มพืชที่ซึ่งขึ้นอยู่ในเขตนํ้าลงตํ่าสุดและนํ้าขึ้นสูงสุด  บริเวณ
ชายฝั่งทะเล  ปากแม่นํ้าหรืออ่าว 
   4.  พ้ืนที่แหลง่นํ้า (Water Body) หมายถึง  หมายถึง แหล่งนํ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
(Natural water body : W1)  ได้แก่ แม่นํ้า ลําคลอง หนองนํ้า บึง และ ทะเลสาบ  และแหล่งนํ้าที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น (Artificial water body : W2)  ได้แก่ อ่างเก็บนํ้า บ่อนํ้าในไร่นา คลองชลประทาน เป็นต้น  
   5.  อ่ืน ๆ (Miscellaneous Land) หมายถงึ พ้ืนที่ที่ไมส่ามารถจําแนกได้และไม่รวมอยู่ในการ
ใช้ที่ดินประเภทอ่ืนดังกล่าวข้างต้น  กําหนดแยกย่อยได้ดังต่อไปน้ี 
    1)  ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (Rangeland and Scrub : M1) หมายถึง  ทุ่งหญ้าธรรมชาติ  
ไม้ละเมาะ  และไผ ่



 

๕๑ 

 
    2)  พ้ืนที่ลุ่ม (Marsh and Swamp : M2) หมายถึง พ้ืนทีลุ่่มช้ืนแฉะและพ้ืนที่นํ้าขัง 
    3)  เหมืองแร่ บ่อขุด (Mine and Pit : M3)  หมายถึง  เหมืองเก่า บ่อเก่า  เหมืองแร่  บ่อ
ลูกรัง  บ่อทราย  บ่อดิน 
    4)  พ้ืนที่อ่ืน ๆ (other miscellaneous land : M4)  หมายถึง  นาเกลือ  หาดทราย  ที่
หินโผล่  ที่ทิ้งขยะ  พ้ืนที่ถม 
 
ตารางที่ 1  รหสัการจําแนกการใชป้ระโยชนท์ีด่นิของสว่นเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ   
    สํานักสาํรวจด้านวิศวกรรมและธรณวิีทยา 

รหัสการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 
(LANDUSE CODE : 

LU_CODE) 

ชื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินภาษาไทย 
(THAI NAME LANDUSE : LU_NT) 

ชื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินภาษาอังกฤษ 
(ENGLISH NAME LANDUSE : LU_NE) 

U พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  สันเขื่อน Urban and Build-up land 
U405 ถนนขนาด 6 เมตรขึ้นไป Road (>6 meter) 
U406 ทางรถไฟ Railway 
A1 นาข้าว Paddy Field 
A2 พืชไร่ Field Crop 
A3 ไม้ยืนต้น Perennial 
A4 ไม้ผล Orchard 
A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า Aquacultural land 
F พ้ืนที่ป่าไม้ Forest area 
F3 ป่าชายเลน Mangrove forest 
W1 แหล่งนํ้าธรรมชาติ Natural water body 
W2 แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น Artificial water body 
M1 ทุ่งหญ้าและไมล้ะเมาะ Rangeland and Scrub 
M2 พ้ืนที่ลุ่ม Marsh and Swamp 
M3 เหมืองแร่ บ่อขดุ Mine and Pit 
M4 อ่ืน ๆ   ทีร่กรา้ง Other miscellaneous land 

หมายเหตุ : ขอ้สรุปจากการประชุม ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 (แก้ไข 30 เมษายน 2561)               
 ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 



 

๕๒ 

4) หลักการความน่าจะเปน็ทวินาม (Binomial Probability) 

 



 

๕๓ 

 



 

๕๔ 

5) ข้อกําหนดความถูกตอ้งของข้อมูลลักษณะประจํา 

 
*ข้อสังเกตุจากผู้จัดทาํ พบว่า ค่า Kappa Coefficient ในตารางที่ 14 ควรเปน็คา่ความถูกต้อง

โดยรวม (Overall accuracy) 

* 



 

๕๕ 

6) คําสั่งแต่งตัง้คณะทํางานย่อยการจัดทําคู่มือแนวปฏบิัติงานของ             
สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
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๖๐ 
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