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ผลงานที่เปนผลการดำเนินงานท่ีผานมา 

เร่ืองที่ 1 

1. ชื่อผลงาน 

  การวิเคราะหพ้ืนท่ีน้ำทวมโดยการประยุกตใชอากาศยานไรคนขับ กรณีศึกษาลุมนำ้ปาสัก 

อำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ (พ.ศ.2561)  

  

2. ระยะเวลาท่ีดำเนินการ  

  พฤษภาคม - สิงหาคม 2561  

 

3. ความรูทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใชในการดำเนินการ 

การวิเคราะหพื้นที่น้ำทวมโดยการประยุกตใชอากาศยานไรคนขับ กรณีศึกษาลุมน้ำปาสัก 

อำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ ใชความรูทางวิชาการดังน้ี 

  3.1 ความหมายองคประกอบของระบบภูมิสารสนเทศในการสรางแบบจำลองสามมิติ    ของ

ภูมิประเทศ 

  ระบบภูมิสารสนเทศศาสตร (สุเพชร, 2551) เปนศาสตรและศิลปที่เกี ่ยวของกับขอมูลเชิง

พื ้นที่ที ่มีตำแหนงอางอิงบนผิวโลก (Geospatial Data) โดยใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของคือ การรับรูระยะไกล 

(Remote Sensing) ระบบการกำหนดตำแหนงบนผิวโลกดวยดาวเทียมสำรวจ (Global Navigation Satellite 

System) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) ในการบริหารจัดการ

ขอมูลอันประกอบไปดวยการรวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูล การจัดการขอมูล  การวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหได

ผลลัพธสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Geospatial Information) ที่นำไปใชประกอบการวางแผนและการตัดสินใจใน

การบริหารจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดลอมไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เปนเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial 

Data) โดยขอมูลลักษณะตางๆ ถูกนำมาจัดใหอยูในรูปแบบที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันและกัน ประกอบดวย 

คอมพ ิว เตอร   (Computer Hardware), โปรแกรมประมวลผล (Software Application), ฐานข อ มูล 

(Database), หนวยงานหรือองคกร (Organizations), และผูเชี่ยวชาญในระดับตางๆ (Professionals) ทำงาน

รวมกันในการประมวลผล วิเคราะห และแสดงผลขอมูลตามวัตถุประสงคที่ตองการ การใชระบบภูมิสารสนเทศ

สรางแบบจำลองสามมิติของภูมิประเทศ เปนการสรางทรวดทรงจำลองลักษณะภูมิประเทศ โดยมีสัดสวนทั้งใน

มิติทางราบและทางความสูงอยางถูกตอง เพื่อแสดงสภาพความสูงต่ำของภูมิประเทศ โดยใชเทคโนโลยีของ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
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3.2 กระบวนการสรางแบบจำลองพ้ืนผิวสามมิติโดยระบบภูมิสารสนเทศ  

มีองคประกอบ 5 ประการดังแสดงในภาพท่ี 1 รายละเอียดดังนี้คือ 

1. การสำรวจหรอืสกัดขอมูลความสูงของพ้ืนผิวจากภูมิประเทศจริง (Data capture) เปนการ

รวบรวมตำแหนงท้ังทางราบและความสูงของภูมิประเทศ สามารถทำไดหลายวิธี และมีหลายเทคโนโลยีที่

สามารถทำได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยในหลาย ๆ อยาง เชน ความละเอียดถูกตอง ปริมาณท่ีตองการ ตลอดจน

ปจจัยภายนอก เชน งบประมาณดวยเชนกัน 

2. การสรางแบบจำลองความสูงภูมิประเทศ (DEM generation) ในระบบภูมิสารสนเทศการ

แสดงพ้ืนผิวความสูงของภูมิประเทศสามารถทำไดหลายแบบ ข้ึนอยูกับปจจัย เชน ปริมาณขอมูล วิธีการที่จะ

นำมาใชวิเคราะห หรือวัตถุประสงคในการแสดงผล เปนตน 

3. การแสดงผลในระบบ (Visualization) เปนการนำขอมูลเชิงตำแหนงมาประมวลผลรวมกับ

แบบจำลองความสูงของภูมิประเทศ และแสดงผลการแสดงผลในรูปแบบสองมิติ หรือสามมิติ ขึ้นกับการกำหนด

วิธีการแสดงผลและความสมบูรณของขอมูลที่ใชในการสรางแบบจำลองความสูงภูมิประเทศ 

4. การวิเคราะหตีความแบบจำลอง (Interpretation) เปนการนำขอมูลผลลัพธที่ไดจากการ

ประมวลผล นำมาผานกระบวนการวิเคราะห ตีความ โดยวิธีการหรือใชแบบจำลองที่เหมาะสม ตามเงื่อนไขและ

ขอจำกัดที่กำหนด เชน การวิเคราะหเสนทางน้ำ การวิเคราะหดินตัดดินถม การวิเคราะหภูมิประเทศ เปนตน 

5. การนำไปประยุกตใชงาน (Applications) เปนการนำผลที่ไดจากสวนตางๆ ไปใชในการ

ปฏิบัติงานวางแผนตางๆหรือบริหารจัดการซึ่งเปนตัวบงชี้ผลสำเร็จของการใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ใน

บางครั้งผูเชี่ยวชาญตองอาศัยการทดลองใชงาน เพื่อตรวจสอบใหแนใจวาแบบจำลองใหผลลัพธที่ดีที่สุดทำใหใน

บางครั้งอาจจะตองนำผลลัพธจากแบบจำลองมากกวาหนึ่งแบบมาเปรียบเทียบผลจากการนำไปประยุกตใชงาน

จรงิ เพื่อใหทราบวาวิธีการใดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 

 

รูปที่ 1 แผนผงัการสรางแบบจำลองความสูงที่เหมาะสมกับการประยุกตใชงาน 
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3.3 ขอมูลเชิงตำแหนงในระบบภูมิสารสนเทศ 

1.ขอมูลในระบบจะประกอบดวยขอมูลในสองรูปแบบหลักคือ ขอมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) 

และขอมูลเชิงคณุลักษณะ (Attribute Data) 

1.1 ขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) มีรูปลักษณใน 3 ลักษณะ คือ จุด (Point), เสน 

(Line) และพื้นที่รูปปด (Polygon) เพื่อใชแทนลักษณะของสิ่งตางๆที่ปรากฏบนผิวโลกเชน สถานที่แทนดวย

รูปแบบจุด เสนถนน หรือทางน้ำ แทนดวยรูปแบบเสน พื้นที่ปาไม ขอบเขตการปกครอง แทนดวยรูปแบบของ

พื้นท่ีรูปปด เปนตน ตัวอยางประเภทขอมูลเชิงพ้ืนที่ลักษณะตางๆ แสดงในรูปท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ประเภทขอมูลเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะตางๆ 

1.2 ขอมูลเชิงคุณลักษณะ เปนขอมูลที่ใชอธิบายประกอบขอมูลเชิงพื้นที่นั้น เชนเปน

จำนวนตัวเลข คำอธิบาย ชื ่อเรียก  ตรรกศาสตร  รหัส หรือแมกระทั ่งรูปภาพ ก็จัดไดวาเปนขอมูลเชิง

คุณลักษณะประเภทหน่ึง 

2. การรังวัดขอมูลความสูงของภูมิประเทศ เพื่อใชในการสรางแบบจำลองสามมิติ (Height 

Data) ขอมูลความสูงของภูมิประเทศ ไดมาจากการสำรวจรังวัด สามารถทำไดหลายวิธี โดยขึ้นอยูกับความ

ถูกตอง ระยะเวลา คาใชจาย และการครอบคลุมพื้นที่การสำรวจ หรือปจจัยอื่นๆ ตามความตองการ โดยสรุป

แลววิธีที่เปนที่นิยมสามารถรังวัดหาคาระดับสูงได 3 วิธี คือ 

2.1 การรังวัดภาคพื้นดิน (Terrestrial Survey) การสำรวจภาคพื้นดินเปนการกำหนด

ตำแหนงบนพื้นผิวโลกดวยวิธีการถายคาระดับจากจุดที่ทราบคาไปยังจุดที่ตองการทราบคาความสูง โดยการ

เทียบความสูงตาง สามารถทำไดจากเทคนิคการรังวัดตางๆ เชน การรังวัดดวยกลองระดับ การรังวัดดวยกลอง

วัดมุม หรือการรังวัดดวยเทคนิคการสำรวจรังวัดสัญญาณดาวเทียมสำรวจ ผลลัพธที่ไดจากการรงัวัดภาคพื้นดิน 

จะมีลักษณะเปนจุดความสูง (Spot Height) กระจายครอบคลุมพื้นที่ มีความถูกตองของความสูงในระดับ 

มิลลิเมตร ถึง เซนติเมตร 
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2.2 การรังวัดดวยภาพ (Image Survey) เปนการหาคาความสูงดวยการนำเทคโนโลยี

เกี่ยวกับภาพถายดิ่ง (Orthophoto) มารังวัดคาความสูงของจุดตาง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งเทคนิคแบบนี้จะใหคาความ

สงูในระดับ เดซิเมตร ถึง เมตร 

2.3 การรังวัดดวยเรดาหหรือเลเซอร (Radar or Laser Scanner) เปนการสำรวจ

ระยะไกลท่ีใชคล่ืนเรดาห หรือเลเซอรในการสงสัญญาณไปกระทบวัตถุแลวสะทอนกลับมายังเครื่องรับสัญญาณ

โดยไมตองอาศัยพลังงานจากธรรมชาติหรือคลื่นแมเหล็กไฟฟาเพ่ือสรางพ้ืนผิวภูมิประเทศ ในการถายภาพดวย

ระบบเลเซอรถาใชบนเคร่ืองบินจะเรียกวา เครื่องกวาดภาพระบบเลเซอรทางอากาศ (Airborne Laser 

Scanner, ALS) สวนบนดาวเทียมจะเรียกวา ระบบนำแสงตรวจจับและจัดการ (Light Detecting and 

Ranging, LiDAR) ในปจจุบันเมื่อนำมาใชรวมกับเทคนิคการสำรวจรังวัดดวยสญัญาณดาวเทียม GPS โดยท่ี

ความถูกตองของคาระดับจะอยูในชวง 10 – 20 เซนติเมตร สวนการสำรวจดวยเรดาหความถูกตองของคา

ระดับจะอยูในชวง 10 – 25 เมตร 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความละเอียด และความถูกตองของการรังวัดคาระดับสูงจากหลายเทคนิค  

   (Nelson et al., 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 แบบจำลองความสูงสามมิตขิองภมูิประเทศ 

โดยปกติแลวแผนที่จะแสดงลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นผิวที่ตอเนื่อง ซึ่งแตกตางจากการใช

หนวยพื้นที่ (Raster) แสดงการใชที่ดิน  ซึ่งเปนลักษณะของขอมูลที่ไมตอเนื่อง (Discrete data) พื้นผิวความสูง

ที่ตอเนื่องสามารถแสดงดวยเสนชั้นความสูง (Contour line)  ซึ่งเสมือนเปนรูปหลายเหลี่ยมที่ซอนกันอยูเปน

ชั้นๆ อยางไรก็ตามเสนชั้นความสูงไมเหมาะที่จะใชในการวิเคราะหเชิงตัวเลข (Numeric analysis) หรือการทํา

แบบจําลองมากนัก ดวยเหตุนี้จึงไดมีการพัฒนาวิธีการตาง ๆ ท่ีจะสามารถแสดงการแปรเปลี่ยนทางความสูงต่ำ

ของพื ้นที ่เช ิงตัวเลขคือ แบบจําลองระดับสูงเชิงต ัวเลข (Digital Elevation Model หรือ DEM) ซึ ่งเปน

แบบจําลองที่มีแตขอมูลระดับความสูงเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแบบจําลองภูมิประเทศเชิง

ตัวเลข (Digital Terrain Model หรือ DTM) ที่มิไดหมายถึงเฉพาะ ระดับความสูงเทานั้น แตยังแสดงถึงขอมูล

ลักษณะอื่น ๆ ของภูมิประเทศดวย เชน ความชัน (Slope) การหันรับแสง (Aspect) หรือความสูงต่ำเชิงเงา 
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(Shaded relief) เปนตน แมวา DEM ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจําลองระดับความสูงของพื้นผิว แตวิธีนี้ยังสามารถ

นําไปใชในการจําลองความแปรเปลี่ยนอยางตอเนื่องของตัวแปรความสูงตวัอื่นๆ  บนพื้นที่สองมิติไดอีกดวย 

1. การแสดงขอมูลความสูงต่ำของพื้นผิวในระบบภูมิสารสนเทศ 

1.1 การแสดงลักษณะพื้นผิวสามารถแสดงไดหลากหลายลักษณะ เชน แสดงโดยใชจุด

ความสูง (Spot Height) เสนชั้นความสูง (Contour Line) โครงขายสามเหลี่ยมไมสม่ำเสมอ (Triangulated 

Irregular Network) และตารางกริด (Grid) ดังแสดงในรูปที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 การแสดงความสูง – ต่ำของพื้นผิวหลายรูปแบบในระบบภูมิสารสนเทศ 

1.2 Points เปนแบบจำลองความสูงที่เก็บคาระดับสูงและตำแหนงพิกัด x และ y แบบ

จุดตอจุด 

1.3 Contours หรือ เสนชั้นความสูง ประกอบไปดวยสองสวน คือ contour line หรือ

เสนโคงที่จุดทุกจุดบนเสนจะมีคาระดับสูงเทากัน และ contour interval เปนชวงตางคาระดับสูงในการแสดง

เสน contour line 

1.4 TINs (Triangulated Irregular Network) คือ แบบจำลองความสูงที่เก็บขอมูลใน

รูปแบบเชิงเสน (vector) โดยจะเก็บตำแหนงของจุดที ่มีคาระดับสูงที ่แตละจุดจะมีเสนเชื่อมกันเปนรูป

สามเหลี่ยมที่ไมซอนทับกัน 

1.5 Grids คือ แบบจำลองท่ีประกอบดวยตารางกริดท่ีมีขนาดสม่ำเสมอ โดยท่ีในแตละ

ชองจะเก็บคาความสูงท่ีเปนตัวแทนของกริดไว 

3.5 การประเมินความถูกตองเชิงตําแหนงทางราบ 

การกําหนดมาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศที่ใชในประเทศไทยอยูในขอบขายหนาที ่ของ

คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแหงประเทศไทย ที่ผานมาไดมีการศึกษารูปแบบของตางประเทศเพื่อการปรับใช

มาตรฐานขอมูลหลายเรื่องไดถูกทยอยประกาศออกมาเปนลําดับ ดังนั้นจําเปนที่ผูที่เกี่ยวของควรตองติดตาม

การประกาศใชมาตรฐานตางๆของคณะกรรมการชุดดังกลาวเพื่อใหการดําเนินการผลิตหรือใชขอมูลภูมิ
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สารสนเทศอยูในเกณฑอันเปนที่ยอมรับ สําหรับแนวทางการตรวจสอบประเมินความถูกตองเชิงตําแหนงทาง

ราบของขอมูลภาพและแผนที่ที่ไดจากการสํารวจระยะไกลตลอดจนการเทียบมาตรฐานจัดเปนเรื่องสําคัญอีก

เรื ่องหนึ ่งแนวปฏิบัติอันเปนที ่ยอมรับใชกันอยางกวางขวางในตางประเทศสามารถประยุกตใชเพื ่อการ

เทียบเคยีงหรือการอางอิงสําหรับประเทศไทยไดเชนกัน โดยมีขั้นตอนและหลักการการประเมินดังนี้  

1. กําหนดจุดตรวจสอบ 

จุดตรวจสอบตองกระจายทั่วพื้นที่ภาพหรือแผนที่โดยใหมีระยะหางประมาณรอยละ 20 ของ

ความยาวเสนทะแยงมุมที่ยาวที่สุดของพื้นที่ จํานวนจุดตรวจสอบที่ใชตองอยางนอย 20 จุด (เพื่อใหสามารถใช

อธิบายขอมูลในความหมายที่เขาใจไดงาย เชน หากตองการประเมินที่ระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นตก็แสดง

วา ยอมใหคาพิกัดของจุดทดสอบที่วัดไดจากภาพที่ตองการตรวจสอบมีความผิดพลาดไดไมเกิน 1 จุด จากการ

วัดทดสอบ 20 จุด) 

2. การประเมินความถูกตอง  

ความถูกตองเชิงตําแหนงของขอมูลสํารวจระยะไกลสามารถอธิบายดวยคาที่คลาดเคลื่อนไป

จากคาที่แทจริง การที่ลักษณะทางตําแหนงของขอมูลสํารวจระยะไกลคลาดเคลื่อนไปจากคาจริงถือวาเปน 

ความผิดพลาดทางเรขาคณิตของขอมูล ซึ่งอาจมีผลมาจากการไดมาซึ่งขอมูลทั้งจากระบบสํารวจและระบบการ

ประมวลผลภาพ การประเมินความถูกตองเชิงตําแหนงของขอมูลเปนการสรางความเชื่อมั่นในการนําขอมูลไป

ใช การชี้วัดความถูกตองอธิบายดวยคาความคลาดเคลื่อนท่ีหาจากวิธีการทางสถิติ  

ตัวชี้วัดความถูกตองเชิงตําแหนงของขอมูลสํารวจระยะไกลไดแก 

- คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (Mean Square Error; MSE)  

- รากที่สองคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (Root Mean Square Error; 

RMSE) 

- ความคลาดเคลื่อนแนววงรอบ (Circular Error; CE) 

3. การเทียบมาตรฐาน  

ขอมูลภาพหรือขอมูลแผนที่ที่ไดจากการสํารวจระยะไกลเมื่อผานการปรับแกความผิดพลาด

ทางเรขาคณิตและกําหนดพิกัดทางแผนที่ใหกับภาพแลวสามารถสรางความมั่นใจใหกับผูที่จะนําไปใชงานได 

ดวยการเทียบความถูกตองกับมาตรฐาน NSSDA (National Standard for Spatial Data Accuracy) หรือ

ม า ต ร ฐ าน ขอ ง  ASPRS (American Society of Photogrammetry and Remote Sensing Accuracy 

Standard) โดยมาตรฐาน NSSDA ไมข้ึนกับมาตราสวนของขอมูลแผนที่กําหนดโดย คณะกรรมการเฉพาะกิจที่

แตงตั้งโดย FGDC ของสหรัฐอเมริกาเพ่ือใชเปนมาตราฐานในการรายงานความถูกตองของขอมูลเชิงพ้ืนท่ีในรูป

ขอมูลดิจิตอล ที่การไดมาซึ่งขอมูลอาจมีความแตกตางกันของเครื่องมือสํารวจและสามารถถูกแสดงผลที่ขนาด

สเกลตางกันออกไป ไมไดคงตัวเหมือนแผนที่พิมพที่มีมาตรสวนกํากับอยู มาตรฐานนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช

ตรวจสอบและรายงานคาความถูกตองขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่สามารถนําไปเปรียบเทียบกับคาที่ยอมรับไดตามแตการ
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ประยุกตใชของผูใชกลาวคือ ผูใชสามารถเทียบเกณฑความถูกตองตามขอกําหนดที่ภาคสวนผูใชขอมูลยอมรับ 

คามาตรฐาน NSSDA มีการคํานวณที ่อ ิงหล ักการทางสถิติแสดงเป นคาความคลาดเคลื ่อนมาตรฐาน   

(Standard Error) ตามระดับความ เช ื ่อม ั ่นหนึ ่ง ๆ ม ีหน วยเป นระยะภาคพื ้นด ิน มาตรฐาน ASPRS              

เปนมาตรฐานที่กําหนดเพื่อใชกับการประเมินแผนที่ รายงานความถูกตอง ของขอมูลเปนคาความถูกตอง

ภาคพื้นดิน (Ground Scale Accuracy) โดยใชคา RMSE เปนคาแสดง ขีดจํากัดสูงสุดที่ยอมใหเกิดไดเมื่อนํา

ขอมูลเชิงพื้นที่น้ันไปทําเปนแผนท่ีที่ขนาดมาตราสวนหนึ่ง ๆ กลาวคือ เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบไดวาขอมูลที่

ประเมินนั้นสอดคลองกับแผนที่ที ่ระดับมาตราสวนใดเปนมาตรฐานที่พัฒนามาจากมาตรฐาน NMAS (The 

National Map Accuracy Standard) อันเปนมาตรฐานที่ใชกับแผนที่พิมพมาแตเดิม เปนประโยชนตอการ

สรางความมั่นใจในการนําขอมูลเชิงพื้นที่ไปจัดทําเปนแผนที่หรือนําเสนอเปนภาพพิมพที่ผูใชสามารถประเมิน

ความถูกตองของคาที่อานจากขอมูลนี้ไดโดยไมตองใชการอางอิงกับตารางมาตรฐานใดสูตรที่เกี่ยวของกับการ

ประเมินความถูกตองเชิง ตําแหนงแนวราบตามหลักการตาง ๆ ดังกลาว มีดังนี้  

1. คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง  

-     ทางเหนือ (X)   MSEx = ∑ ( 𝛿 ,  )   

-      ทางตะวันออก (Y)   MSEy = ∑ ( 𝛿 ,  )  

2. รากที่สองคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง 

- ทางเหนือ (X)   RMSEx = (MSEx)1/2      

- ทางตะวันออก (Y)  RMSEy = (MSEy)1/2      

- ความคลาดเคลื่อนโดยรวม  RMSEx,y = (RMSEx
2 + RMSEy

2)1/2  

เมื่อ  𝛿 ,  คือคาผลตางพิกัดทางแกน x ของจุดที่ i  

𝛿 ,  คือคาผลตางพิกัดทางแกน  y  ของจุดที่  i   

𝑛     คือจํานวนจุดตรวจสอบ 

3. ความคลาดเคลื่อนแนววงรอบตามมาตรฐาน NSSDA 

กรณีที ่ 1 ความคลาดเคลื ่อนทาง X และ Y ใกลเคียงกัน กระจายเปนโคงปกติ 

(RMSEmin / RMSEmax มีคาอยูระหวาง 0.6 – 1.0)  

CE95 = 1.7308(RMSEx,y)  ที่ระดับความเชื่อมัน 95 เปอรเซ็นต 

CE90 = 1.5175(RMSEx,y)  ที่ระดับความเชื่อมัน 90 เปอรเซ็นต 

กรณีท่ี 2 ความคลาดเคลื่อนทาง X และ Y ไมใกลเคียงกัน คือเบไปในทิศทางใดทิศทาง

หนึ่ง (RMSEmin / RMSEmax มีคานอยกวา 0.6)  

CE90 = 1.0730(RMSEx + RMSEy) ที่ระดับความเชื่อมัน 90 เปอรเซ็นต 
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4. การเทียบมาตราสวนเพื่ออิงมาตรฐาน ASPRA (เทียบเคียงกับขอกำหนดมาตรฐาน 

แผนที่ Class 1 USGS) 

S = ROUND (3937 × RMSEx,y) 

เมื่อ  S คือ Scale Denominator 

       RMSEx,y คือคาความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยโดยรวมของขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่ตองการ 

เทียบ (เมตร) 

     ROUND คือฟงกชั่นการปดเศษตามจำนวนหลักที่ตองการ (เชน กำหนดใหปด 

เลขหลักหนวยและหลักสิบออกเพื่อใหแสดงมาตราสวนลงตวัที่หลักรอยเปนตนไป) 

ตัวอยางเชน ผลการตรวจสอบไดคาความคลาดเคลื่อนโดยรวมเทากับ 22.89 เมตร โดย

ผิดพลาดทาง X และ Y เทากับ 21.08 และ 8.93 เมตร ตามลําด ับ เมื ่อหาอัตราสวนความผิดพลาดท้ัง

สองทิศทาง โดยเอาคานอยเปนตัวตั้งไดเทากับ 0.42 ซึ่งนอยกวา 0.6 จึงถือวาความผิดพลาดทั้งสองทิศทางไม

ใกลเคียงกัน (ไมเปนโคงปกติ) ดังนั้น คา CE (95%) จะหาจาก 1.22385 x (21.08+8.93) นั ่นคือคาความ

คลาดเคลื่อนเฉลี่ยตามมาตรฐาน NSSDA ของขอมูลภาพนี้เทากับ 36.73 เมตร ที ่ระดับความเชื่อมั ่น 95% 

นอกจากนี ้เมื ่อเทียบมาตรฐานแผนที่ Class 1 USGS ตามสมการที่ 8 จะไดวาเทียบเทาแผนที่มาตราสวน 

1:90,100 เปนตน 

  3.6 การประเมินความถูกตองเชิงตําแหนงทางดิ่ง   

ความถูกตองในแนวดิ่งสําหรับขอมูลท่ีใหคาความสูงของพ้ืนที่เปนสิ่งสาํคัญและเปนเรื่องที่ตอง

มีการประเมินเพื่อใหเกิดความมั่นใจในขอมูลของผูใช งานที่ประยุกตขอมูลลักษณะนี้ อาทิเชน งานดานสมุทร

ศาสตร การจัดการน้ำทวมในพื ้นที ่ นิเวศวิทยาพื ้นที่ช ุ มน้ำ งานกอสรางโครงสรางพื ้นฐาน เปนตน ใน

สหรัฐอเมริกาขอมูลภูมิสารสนเทศที่ใหคาความสูงของพื้นที่จะตองไดรับการตรวจสอบรับรองความถูกตอง 

เพราะถือวาเปน ขอมูลที่เมื่อถูกนําไปใชสามารถสงผลตอชีวิตและทรัพยสินของสาธารณชนได มาตรการหนึ่งที่

ใชก็คือ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน โดยอิงมาตรฐาน National Map Accuracy Standards (NMAS) 

และ National Standard for Spatial Data Accuracy (NSSDA) เกณฑเปรียบเทียมดังตารางที่ 1 มาตรฐาน 

NSSDA กําหนดใหความถูกตองทางดิ่งของขอมูลอธิบายดวยคา RMSE ของขอมูล ซึ่งไมเหมือนกับมาตรฐาน

NMAS ที่ใชคาขีดจํากัดที่ขึ้นกับมาตราสวนและเสนชั้นความสูงในแผนที่ อยางไรก็ตาม NSSDA และ NMAS มี 

ความสัมพันธกันดังนี้   

NMAS CI     = 3.2898 (RMSEZ)     

NMAS CI     = Accuracy(Z) / 0.5958    
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เมื่อAccuracy(Z) = 1.9600 (RMSEZ) (การกระจายของคาความคลาดเคลื่อนตองเปนโคงปกติ)     

ถาการกระจายตัวของคาความคลาดเคลื่อนไมเปนโคงปกติ ASPRSแนะนําใหหา Accuracy(Z) 

ที่ เปอรเซ็นตไทลที่ 95 ความเบของโคงชุดขอมูลความคลาดเคลื่อนพิจารณาจากคา skewness ตองไมเกิน ± 5   

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานความถูกตองเชิงตําแหนงแนวดิ่งของ NMAS และ NSSDA  

  

4. สรุปสาระและข้ันตอนการดำเนินการ 

หลักการและเหตุผล 

น้ำทวมที่เกิดจากน้ำหลากเปนปญหาใหญที่มีมาชานาน และเปนปญหาที่กอใหเกิดความ

เสียหายเปนวงกวาง ในอตีตการที่เราจะเตือนภัยน้ำทวมเปนเรื่องที่ทำไมคอยจะทันตอเหตุการณและเปนการ

เตือนแบบพื้นที่ใหญๆ ไมแมนยำ เนื่องจากยังขาดการบูรณาการจัดการขอมูลน้ำทวมยังไมครบกระบวนการที่

ควรจะเปน ทั้งการประยุกตใชภาพถายทางอากาศหรือภาพถายดาวเทียมมาประเมินพ้ืนท่ีน้ำทวมท่ีเคยเกิดก็ยัง

ไมครอบคลุมและยังไมละเอียดพอ 

  ปจจุบันเทคโนโลยีการสำรวจดวยภาพถายทางอากาศไดพัฒนามาไกลและยังมีตนทุนที่ถูกกวา

ยุคกอนอยางมาก โดยเทคโนโลยีที่วานั้นก็คือการถายภาพจากอากาศยานไรคนขับ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ เราสามารถ

ที่จะถายภาพแนวดิ่งและนำภาพถายที่ไดมาวิเคราะหหาผลลัพธ ซึ่งจะอธิบายในโครงการเลมนี้ ซึ่งเทคโนโลยีนี้มี

ขอดีคือ เราสามารถระบุใหอากาศยานไรคนขับบินในเพดานบินที่ไมสูงมาก ซึ่งตางจากการใชเครื่องบินที่ตองมี

เพดานบินขั้นต่ำ แตอากาศยานไรคนขับเราสามารถกำหนดเพดานบินต่ำๆได ซึ่งผลที่ไดคือภาพถายที่ไดจะมี

ความละเอียดสูงและมีความถูกตองท่ีมากกวาและเปนปจจุบันตามเหตุการณท่ีเราตองการ ซึ่งขาพเจาเห็นวาเรา

สามารถนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกตใชกับงานทางอุทกวิทยาและนำไปพัฒนาตอยอดกับภารกิจตางของกรม

ชลประทานไดตอไป 
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  วัตถุประสงค  

1. เพ่ือวิเคราะหและประมวลผลพ้ืนที่น้ำทวมโดยใชภาพถายจากอากาศยานไรคนขับ 

2. เพ่ือจัดทำแผนท่ีน้ำทวมที่ประมวลผลจากภาพถายที่ไดจากอากาศยานไรคนขับโดยใช 

โปรแกรมคอมพิวเตอร  

3. เพ่ือนำผลลัพธที่ไดมาประยุกตใชงานทางอุทกวิทยา 

เปาหมาย 

ศึกษาพ้ืนที่น้ำทวมซ้ำซากบริเวณเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ

ชวงระหวางเดอืนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 

ขั้นตอนการดำเนินการ 

1. วางแผนการกำหนดวางจุด GCP (Ground Control Point) หรือการสรางจุดควบคุม

ภาคพื้นดิน โดยปกตินิยมหาจากจุดท่ีปรากฎในแผนที่ภูมิประเทศ หรือการเก็บคาพิกัดของจุดจากเครื่องกำหนด

ตำแหนงบนโลก (GPS) แตในที่นี้จะกำหนดจุด GCP โดยใชกลองสำรวจชนิด Total Station เปนตัวกำหนดจุด

พิกัด โดยตำแหนงการกำหนดจุด GCP นั้นควรจะกำหนดในท่ีๆมองเห็นไดชัดเจนจากบนอากาศ ไมมีสิ่งกีดขวาง

มาบัง และไมควรกำหนดตำแหนงใกลกับอาคารสูง ควรวางในตำแหนงที่มองเห็นไดชัด อาทิเชน สะพาน พื้นที่

โลงไมมีตนไม โดยควรวางใหครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีความสูง ต่ำ ตางกันในแตละจุด เปนตน  

2.จัดหาอุปกรณที่จะนำมาสรางจุด GCP ดังนี้ 

2.1 สีขาว 1 กระปอง 

2.2 สีแดง 1 กระปอง (ไมจำเปนตองปนสีขาว-แดง เปนสีอื่นก็ไดท่ีสามารถมองเห็นได

จากโดรน 

2.3 เปาไวนิลขนาด โดยพิมเปนรูปสี่เหลี่ยมขนาด 1 เมตร x 1 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 เปา GCP ขนาด 1 x 1 เมตร 
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3.ทำการกำหนดจุด GCP ในพื้นที่โครงการตามแผนที่วางไวในขอ 1  โดยใชกลองสำรวจชนิด 

Total Station เพ่ือหาคาพิกัดของจุด GCP  

4.ทำการทาสีขาวฟาขนาด 1 เมตร x 1 เมตร หรือใชเปาไวนิลสีแดงขาว หรือตามความ

เหมาะสมของพ้ืนที่ โดยใหทาสีใหคลุมจุด GCP ที่ไดจากกลอง Total Station  

5.กำหนดพื้นที่การบินถายภาพโดยใช Application PIX4D เพื่อกำหนดขอบเขตบริเวณที่จะ

ถายภาพ โดยกำหนดเพดานบินที่ความสูงจากพื้น 90 เมตร หรือตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ กลาวคือถา

บินท่ีเพดานบินสูงขึ้นจะถายภาพไดครอบคลุมพื้นที่ไดมากขึ้น แตจะไดความละเอียดของภาพลดลง 

6.เริ่มบินถายภาพโดยอากาศยานไรคนขับ ซึ่งขั้นตอนนี้จะเปนการใหอากาศยานไรคนขับบิน

แบบอัตโนมัติ โดยที่ผูใชไมตองควบคุม ซึ่งอากาศยานไรคนขับจะทำงานตามโปรแกรมที่เราทำในขั้นตอนที่ 5 

แบบอัตโนมัติ 

7.นำภาพที่ถายไดจากอากาศยานไรคนขับมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม Agisoft Metashape 

8.วิเคราะห ตรวจสอบ และสรปุผล  

 

5. ผูรวมดำเนินการ    

1. นายชัยวุฒิ วัฒนาการ ตำแหนงผูอำนวยการศนูยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนลาง         

ทำหนาที่ใหคำปรึกษา และคำแนะนำ เพ่ือใหงานถูกตองตามหลักวิชาการ สัดสวนผลงานรอยละ 10 

2. นางสาวรุจีรัตน ดวงวาด ตำแหนงหัวหนาฝายปฏิบัติการ ศูนยอุทกวิทยาชลประทาน

ภาคเหนือตอนลาง ทำหนาที่ ผูชวยงานสำรวจวางหมุดควบคุมภาคพ้ืนดิน สัดสวนผลงานรอยละ 5  
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6. สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ 

นายอาทิตย ปญโญ ตำแหนงนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ ผูขอรับการประเมิน ทำหนาที่กำหนดและ

สำรวจจุดควบคุมภาคพื้นดินโดยสำรวจพิกัด XY และคาระดับความสูง Z โดยใชกลองสำรวจชนิด Total 

Station กำหนดแนวการบินถายภาพของอากาศยานไรคนขับ ประมวลผลและสรุปผล  โดยสัดสวน

ผลงานรอยละ 85 ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินงานเพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้ 

1.สำรวจวางหมุด Ground Control Point (GCP) 

 

รูปที่ 5 แสดงการทำหมุดควบคมุทางราบ 

 

รูปที ่6 แสดงการสำรวจตำแหนงพิกัดจุดควบคุม โดยวงรอบดวยกลอง Total Station  
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รูปที ่7 แสดงการสำรวจตำแหนงพิกัดจุดควบคุม โดยวงรอบดวยกลอง Total Station 

 

รูปที ่8 แสดงการสำรวจตำแหนงพิกัดจุดควบคุม โดยวงรอบดวยกลอง Total Station  
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2.ขั้นตอนการวิเคราะหภาพถายทางอากาศโดยโปรแกรม Agisoft Metashape 

Professional  

2.1 เปดโปรแกรม Agisoft Metashape Professional  

 

 

    

2.2 ไปที่แถบเมนู เลือก Tools แลวเลือก Preferences… 

 

2.3 หนา Preferences เลือก Tab GPU ใหเลือก GPU Devices เพื่อใหการดจอชวย

ในการประมวลผล จากนั้นกด OK 
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2.4 ไปที ่แถบเมนู เล ือกเมนู WorkFlow เล ือก Add Photos (เล ือกทีละภาพ)        

หรือ Add Folder (เลือกทั้งแฟม) โดยไปที่ๆเก็บไฟลภาพที่ไดจากอากาศยานไรคนขับ 

 

ในท่ีนี้เลือก Add Folder โดย เพื่อเลือกภาพที่ถายไวทั้งหมดใน Folder 

2.5 ในแถบพ้ืนที่ Work space ใหคล๊ิกเลือกภาพทั้งหมดที่เรา Add เขามา  

 

จากนั้นคลิ ๊กขวาแลวเลือก Estimate Image Quality เลือก All camera แลวกด OK  ขั้นตอนนี้ทำเพื่อให

โปรแกรมคัดเลือกภาพท่ีมคีุณภาพดีลดความผิดพลาด(Error) ในการประมวลผล  

2.6 ไปที่แถบเมนู เลือก View แลวเลือก Photos จากนั้นจะปรากฏหนาตางแสดงภาพถาย

ขึ้นมาในตัวโปรแกรม 
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ที่หนาตาง Photos ที่ปรากฏขึ้นมาคลิ๊ก Icon             แลวเลือก Details แลวใหดูที่ชอง Quality โดยเลื่อน

หาภาพที่มีคา Quality นอยกวา 0.500 และใหลบภาพที่มีคานอยกวาออกไป  

 

2.7 ไปที่แถบเมนูเลือก Workflow จากนั้นเลือกคำสั่ง Align Photos โดยขั้นตอนนี้

จะเปนข้ันตอนการนําภาพมาจัดเรียงแลวเลือกเอาจดุของภาพที่เหมือนกันมาสรางเปน Point Cloud  

 

แถบ General 

Accuracy ก็จะมีใหเลอืก 5 แบบ แสดงถึงความถูกตองของงาน 

- Highest จะมีความถูกตองของจุดขอมูลสูงสุด ทําใหใชเวลา Process นานมาก 

- lowest จะมีความถูกตองต่ำสดุ ใชเวลานอยที่สุด  

ซึ่งถาเลอืก Highest แลวไมสามารถ align photos ไดกต็องเลือกความละเอียดใหต่ำกวาเดิม 

อาจเปน medium หรือ low 

Generic Preselection จะคํานวณพ้ืนที่ทบัซอนกันของภาพที่ความละเอียดต่ำท่ีสุดที่สามารถ

นําภาพมาคัดเลือกจุดไดโดยไมตองมีคาพิกัดของภาพ 

Reference Preselection จะคํานวณแบบมีคาอางอิงสูงต่ำ โดยภาพนั้นตองมีคํา พิกัด x,y,z 

จะทําใหสามารถจัดเรียงภาพและคํานวณไดเร็วข้ึน โดยขั้นตอนนี้ใหเลือกทั้งคู 
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แถบ Advance 

Key point limit ไมมีการปรับแก คือใชคาตั้งตน มีไวสําหรับเวลาจัดเรียงรูปภาพจะนําจุดที่

เหมือนกันตามคาที่เราใส ถาไมสามารถเรียงภาพได ก็อาจจะมีการเพิ่มตัวเลขใหมากขึ้น แตก็จะใชเวลาในการ

คํานวณมากขึ้นตามไปดวย 

Tie point limit คานี้แสดงถึงคาที่บงชี้วาในภาพมีจุดที่เหมือนกัน แลวเลือกจุดที่ซ้ำกันมา

เรียบเรียงเปนโมเดล 

Adaptive camera model fitting เลือกคลิกถูกไวเพื่อที่โปรแกรมสามารถปรับจํานวนมาก 

นอยของจุดตามความเหมาะสมได เมื่อเลือกไดแลวก็กด OK กจ็ะเริ่มคํานวณ 

  หลังจากท่ี Align Photo เสร็จแลว กต็องมาเช็ควาภาพที่เรา align นั้นจัดเรียงภาพไดครบทุก

ภาพไหม โดยดูที่ Work space กดเครื่องหมาย       ที่ chunk จากตัวอยางเราจะเห็นไดวาภาพจัดเรียงและ

สามารถคํานวณครบทุกภาพ (276/276 aligned) 

ในกรณีที่ไมครบ แกไขโดยเขาไปดูวาภาพไหนที่มีตัวอักษร NA แสดงวาภาพน้ันไมสามารถ

สามารถคํานวณไดเราตองกดเลือกภาพนั้นแลวคลิกขวา เลือก align selected cameras ทําซ้ำไปเรื่อยๆ  

จนกวาจะหายครบทุกภาพ แตถาทาํแลวไมหายแสดงวาภาพนั้นไมสามารถคํานวณได  

ภาพที่ไดหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอน Align Photos จะไดดังรูปที่ 8 ดานลางนี้ ภาพที่ไดคือจุด 

Tie Points ที่ไดจากการคำนวณ จากนั้นใหบันทึกไฟล โดยไปที่แถบเมนูแลวเลือก File เลอืก Save As 

 

รูปที่ 9 จุด Cloud Point ท่ีไดหลังจากข้ันตอน Align Photos 
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2.8 การแปลงพิกัด 

  เลือกแถบ Reference ที่มุมลางซาย จากนั้นใหคลิ๊กเลือกที่คำสั่ง Convert       เพื่อเปลี่ยน

ระบบพิกัดจาก WGS84 เปน UTM  

2.9 ขั้นตอนการใสจุด Ground Control Points : GCP  โดยเปนขั้นตอนเพิ ่มความ

ถูกตองเชิงตำแหนงของโมเดล โดยไปที่แถบเมนูดานมุมลางซาย เลือก Reference  

 

ไปที่แถบเมนูเลือก Import       แลวเลือกไฟลขอมูลพิกัดหมุด GCP  ที่เตรียมไว กด Open  

  

หนาตาง Import CSV 

- Coordinate System ใหเลือกพิกัดใหตรงกับ GCP ที่เราทำจากการสำรวจ 

- Delimiter ใหเลือก Comma หรือตามการต้ังคาไฟล CSV ของเรา 
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- Columns ตรงชอง Easting กบั Northing ใหตั้งคาใหเรียงตรงกันกับพิกัดของ 

ภาพถาย ดังตัวอยางภาพทางซาย Easting กับ Northing จะสลับกัน เพราะฉะนั้นใหตั้งคาตามตัวอยางไดเลย 

จากนั้นกด OK และเลือก Yes To All 

 

จะปรากฏรูปธงขึ้นมาที่หนา Workspace และหนา Model จากนั้นให คลิ๊กขวาท่ีรูปธงหมายเลข 1 เลือกคำสั่ง 

Filter Photos by Markers จะปรากฏรูปธงขึ้นท่ีภาพถายดังแสดงในรปู  

 

ให Double Click ที่รูปท่ีมีธงขึ้นอยู จะเปนการเปดภาพถายที่มีจุด GCP อยูในภาพขึ้นมา 

จากนั้นใหทำการยายธงหมายเลข 1 โดยการ Click ซายที่ธงคางไวแลวลากไปหาจุด GCP  (สามารถขยายภาพ

ไดเพื่อใหตรงกับจุด GCP มากท่ีสดุ) เมื่อเราเล่ือนธงเขาไปหาจุด GCP แลว ธงจะเปล่ียนจากสีเทาเปนสีเขียว  

ดังแสดงในภาพตัวอยาง 
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โดยทำซ้ำจนครบทุกภาพที่มีธงอยู และทุก Marker ใหครบ เมื่อทำจนครบทุก Marker แลว 

ใหดูที่ Reference – Error(m) ดังรูปตัวอยาง 

 

จะเห็นวาคา Error(m) ของแตละ Marker มีคา Error มาก แตเราไดทำการปรับแกไปแลวในขั้นตอนที่ผานมา 

แตยังไมไดสั่งใหตัวโปรแกรมแกไข Error ซึ่งสามารถทำไดโดยการ Click ท่ี           Icon Optimize Camera         

เมื่อเสร็จกระบวนการ คา Error(m) จะลดลงจาก 79.48 เมตร เหลือแค 0.0105 เมตร หรือประมาณ 1 ซม.

เทานั้น ดังแสดงในภาพ 

2.10 Build Dense Cloud โดยขั้นตอนนี้เปนการเพิ่มจํานวนจุดของ tile point ใหมากขึ้น  

กอนที่จะไปสรางพื้นผิวในขั้นตอน Mesh ขั้นตอน Dense Clound เปนการเพิ่มจํานวนจุดของ tile point ให

มากขึ ้นกอนที ่จะไป สรางพื ้นผิวในขั ้นตอน Mesh โดยไปเลือกแถบ WorkFlow แลวเลือก Build Dense 

Cloud  
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แถบ Quality จะมีใหเลือก 5 แบบ แสดงถึงความละเอียดของจุดที่ตองการเพิ่มขึ้นมา   

- Ultra high จะมีความละเอียดของจุดขอมลูสูงสุด ทําใหใชเวลานานมาก   

- lowest จะมีความละเอียดต่ำสดุ ใชเวลานอยที่สุด  

แถบ Depth fitering มีใหเลอืกอยู 4 แบบซึ่งแตละแบบกจ็ะมีความตางกัน 

- Disabled แบบทั่วไปไมเจาะจง มีการเพิ่มจํานวนจุดขึ้นมา   

- Mild เปนการเพิ่มรายละเอียดไมมากจนเกนิไปเนนใหผิวเรียบสมูท   

- Moderate เปนการเพิ่มจํานวนจุดใหพอดีสม่ำเสมอทําใหขอมลูไมขรุขระ 

จนเกินไป  

- Aggressive เปนการลงรายละเอียดเพิ่มจุดใหเยอะๆ มีความละเอียดสูงแตถา 

ขอมลูไมเพียงพออาจทาํ ใหผดิเพ้ืยนได จากน้ันก็กด OK  

 

 

 

 

 

รูปที่ 10 เสร็จสิ้นกระบวนการ Dense Cloud 
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2.11 Mesh 

 ไปที่แถบ WorkFlow แลวเลือก Build Mesh  

 

Suface type จะมีใหเลอืก 2 แบบ คือ  

- Height field จะคํานวณภาพพ้ืนผิวแบบระนาบต้ังฉากภมูิประเทศ มองจาก top  

view เหมาะสําหรับทํา แผนท่ี ภูมิประเทศ เพราะใช RAM นอย คํานวณเสร็จไวกวาแบบ Arbitrary  

- Arbitrary จะใชการคํานวณพ้ืนผิวในทุกทิศทุกทางเพื่อใหโมเดลมีความราบเรียบ  

เหมาะสําหรับทําโมเดล วัตถุ หรือโมเดลปด เปนรูปราง แตใช RAM มาก ใชเวลานานในการคํานวณ  

Source data คือแหลงที่มาของขอมูลเลือกเอาวาจะเอาจุดจากขั้นตอนไหนมาสรางพื ้นผิว 

โดยมีใหเลือกจาก 3 แหลงที่มา 

- Sparse Cloud จะนําขอมลูมาจาก tile point จากขั้นตอน align photo  

- Dense Cloud จะนําขอมลูจากข้ันตอนกอนหนามาคํานวณ  

- Depth Maps เปนขอมูลที่สรางพรอมกันตอนสราง Dense Cloud  

(คลาย Dense Cloud) 

Face count ก็ใหเลือกความละเอียดของพื้นผิวโดยจะบอกจํานวนโดยประมาณของ หนา

โครงขายที่เชื่อมกัน ระหวางจุดแตละจุด  

Interpolation เปนการปรับแกพ้ืนผิวขอมลูโดยการประมาณคา  

- Disabled เปนการเพ่ิมจุดเพื่อใหพ้ืนผิวสอดคลองกับความเปนจริง  

- Enabled (default) เปนการปรับใหเหมาะสม ถาพ้ืนท่ีตรงไหนมีจุดเพียงพอก็จะไม 

สรางเพ่ิม  

- Extrapolated เปนการขยายขนาดรัศมีของจุดแตละจุดใหครอบคลมุพื้นที่เพ่ิม     
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รูปที่ 11 เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการสราง Mesh 

2.12 Texture 

Build texture เปนการนําพื้นสีของภาพมาใสในโมเดล ทําใหโมเดลมีสีสันสวยงามมีความ

ละเอียดของเม็ดสีเพิ่มขึ้น ไปที่แถบ WorkFlow แลวเลือก Build Texture  
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Mapping mode จะมีใหเลือกตามความเหมาะสม   

- Generic ทําใหภาพมสีีท่ัวไป   

- Orthophoto จะเนนทางภาพ top view อยางเดียว   

- Adaptive Orthophoto จะเนนทางภาพใหต้ังฉาก top view และดานขางเล็ก 

นอยปรับใหพอดี    

- Spherical จะเนนทําใหภาพเปนทรงกลม   

- Single Camera จะเปนการนําสีของภาพๆเดียวมาใสในโมเดลสวนของภาพนั้นๆ  

 

Blending mode การปรับสี  

- Mosaic (default) ซึ่งเปนคาเริ่มตน   

- Average จะใชคาเฉล่ียของพิกเซลของภาพ  

- Max intensity จะเลือกภาพท่ีมีความเขมสงูสุดของพิกเซล  

- Min intensity เลอืกภาพท่ีมีความเขมต่ำสุดของพิกเซล   

- Disabled ทั่วๆไป  

Texture size/count คาพิกเซลของของโมเดล ยิ่งมากยิ่งละเอียด แตปกติใชคาเริ่มตน 4096 
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รูปที่ 12 เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการสราง Texture 

2.13 Classify Ground Points 

ไปที่แถบเมนู Tools เลือก Dense Cloud เลือก Classify Ground Point เพื่อจำแนกขอมูล

ของ Point  

  

2.14 Classify Points  

ไปที่แถบเมนู Tools เลือก Dense Cloud เลือก Classify Point เพื่อแยกประเภทของ Point 

เชน พ้ืนดิน ตนไม หรือส่ิงปลูกสรางเชนถนน เสาไฟฟา สายไฟฟา เปนตน แบบอัตโนมัต ิ 
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2.15 DEM 

ไปที่แถบเมนู WorkFlow เลือก Build DEM จากนั้นใหตรวจดูพิกดัวาตรงตามที่ระบบที่เราใช

หรือไม ตรง Parameters > Point Classes > ใหเลือก Select…  ใหทำเครื่องหมายถูก เฉพาะ Ground , 

Road Surface และ Man Made Object  หรือจะเลือก All Classify ก็ไดแลวแตจุดประสงคในการนำไปใช

งาน จากนั้นกด OK 

 

 

รูปที่ 13 เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการสราง DEM 
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2.16 Export DEM 

เปนข้ันตอนการนำ output ไปใชในโปรแกรมวิเคราะหอื่นตอไป 

ไปที่แถบเมนู เลือก File > Export > Export DEM แลวเลือกชนิดไฟลที่ตองการจะนำไปใช 

ในท่ีนี้เลือกเปนไฟล *.Tiff/BIL/XYZ (หรือคล๊ิกขวาท่ี icon DEM ที่พ้ืนที่ Workspaceก็ได) 

 

2.17 Build Orthomosaic  

 เปนข้ันตอนการสรางภาพออรโธ โดยไปที่แถบเมนู WorkFlow > Build Orthomosaic 

หลังจากนั้นต้ังคาการ Build ตามรูป แลวกด OK 
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รูปที่ 14 เมื่อเสรจ็สิ้นกระบวนการ Orthomosaic 

2.18 Export Orthomosaic  

ไปที่แถบเมนู เลอืก File > Export > Export Orthomosaic แลวเลือกชนิดไฟลท่ีตองการจะ

นำไปใช ในที่นี ้เลือกเปนไฟล *.JPG/TIFF/PNG (หรือคลิ๊กขวาที่ icon Orthomosaic ที่พื ้นที่ Workspace      

กไ็ด)  

 

จบขั้นตอนการประมวลผลดวยโปรแกรม Agisoft Metashape 
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3. การประเมินความถูกตองเชิงตำแหนงทางราบ  

คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (Mean Square Error; MSE)  

- MSE x = 0.00076 เมตร 

- MSE y = 0.00097 เมตร 

รากท่ีสองคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (Root Mean Square Error; RMSE) 

- RMSE x = 0.02748 เมตร  

- RMSE y = 0.03115 เมตร 

ความคลาดเคลื่อนโดยรวม  

- RMSE xy = 0.04154 เมตร 

ความคลาดเคลื่อนแนววงรอบตามมาตรฐาน NSSDA 

- RMSEนอย/RMSEมาก = 0.02748/0.03115 

         = 0.8822 

ซึ่งอยู ในกรณีที ่ 1 ความคลาดเคลื่อนทาง X และ Y ใกลเคียงกัน กระจายเปนโคงปกติ 

(RMSEmin / RMSEmax มีคาอยูระหวาง 0.6 – 1.0)   

   CE95 = 1.7308(RMSEx,y) 

          = 1.7308x0.04154 

          = 0.0719   ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต 

   CE90 = 1.5175(RMSEx,y)   

              = 1.5175x0.04154 

          = 0.0630   ที่ระดับความเชื่อมั่น 90 เปอรเซ็นต 

 

4.การประเมินความถูกตองเชิงตำแหนงทางดิ่ง 

  มาตรฐาน National Standard for Spatial Data Accuracy (NSSDA)   

Accuracy(Z) = 1.9600(RMSEZ) 

         = 1.96x0.01972 

       = 0.039 เมตร 

5.การเทียบมาตราสวนเพื่ออิงมาตรฐาน ASPRA (เทียบเคียงกับขอกำหนดมาตรฐาน แผนที่ 

Class 1 USGS) 

      S = 3937 × RMSEx,y 

              = 3937 x 0.04154 

              = 164  

หรือมาตราสวนที่สามารถทำแผนท่ีไดคือ  1 : 164  Class 1 
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  6.การวิเคราะหพ้ืนท่ีน้ำทวม  

เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ เปนพื้นที่ที่เกิดน้ำทวมเปนประจำ

เกือบทุกป เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เปนพื้นที่ลุ มต่ำ โดยระดับตลิ่งของสถานีอุทกวิทยาที่สถานี S.3 

อำเภอหลมสัก มีระดับตลิ่งเทากับ 146.63 เมตร.รทก. แตตลิ่งที่ใชเตือนภัยน้ำทวมซึ่งมีระดับตลิ่ง

เทากับ 144.93 เมตร.รทก. เมือ่ระดับน้ำทวมถึง ณ ระดับ 144.93 จะสงผลกระทบกับพ้ืนที่ชุมชนและ

ไรนาเปนบริเวณกวาง ทำใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินและผลผลิตทางการเกษตรเปนจำนวนมาก 

 

กราฟที่ 1 กราฟแสดงระดับน้ำเฉล่ียรายป พ.ศ. 2539 – 2561 สถานี S.3 แมน้ำปาสัก อ.หลมสัก จ.เพชรบรูณ 

จากขอมูลระดับน้ำสูงสุดรายปชวงระหวางป พ.ศ.2539 ถึง ป พ.ศ. 2561 ดังแสดงใน      

กราฟที่ 1 พบวาจากสถิติขอมูล จำนวน 23 ป เกิดเหตุการณนำ้ทวมจำนวน 15 ครั้ง ในรอบ 23 ปหรือ

เกดิน้ำทวมทุกๆ 2 ป  
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กราฟที่ 2 ระดับน้ำรายชั่วโมง แมน้ำปาสัก วันที่ 26 ส.ค. – 1 ก.ย. พ.ศ. 2561  

     สถานี S.33 อ.หลมเกาและสถานี S.3 อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ 

 

กราฟที่ 3 ระดับน้ำรายชั่วโมง แมน้ำปาสัก วันที่ 28 ส.ค. – 3 ก.ย. พ.ศ. 2561 

     สถานี S.33 อ.หลมเกาและสถานี S.3 อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ 
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  จากกราฟที่ 2 และ กราฟที่ 3 เปนขอมูลระดับน้ำรายชั่วโมงท่ีตรวจวัดไดจากสถานีอุทกวิทยา

ในชวงที่เกิดเหตุการณน้ำทวมเมื่อป พ.ศ.2561 และป พ.ศ.2562  

  โดยชวงวันที่ 26 สิงหาคม ถึง วันที่ 1 กันยายน ป พ.ศ.2561 มีระดับน้ำสูงสุด 145.31 เมตร.

รทก. และ ชวงวันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันท่ี 3 กันยายน ป พ.ศ.2562 มีระดับน้ำสูงสุด 145.43 เมตร.รทก. ระดับ

น้ำทั้ง 2 ชวงสูงกวาระดับตลิ่งเตือนภัย(144.93 เมตร.รทก.)แตไมลนกำแพงกั้นน้ำ เทากับ 0.38 เมตร. และ 

0.50 เมตร ตามลำดับ และจากการลงสำรวจคาบน้ำทวม ในพื้นที่ที่ประสบภัยบริเวณเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว 

พบวาจุดที่น้ำทวมสูงสุดมีระดับน้ำเทากับ 144.71 เมตร.รทก. หรือทวมสูงประมาณ 0.75 เมตร.จากพื้นถนนใน

พื้นท่ี 

 

รูปที่ 15 แสดงแผนที่และรูปตัดตามยาว (Long Profile) ตามแนวถนนบริเวณเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว  

                  อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ 
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รูปที่ 16 แสดงรูปตัดตามยาว (Long Profile) ตามแนวถนนบริเวณเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว  

   อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ 

 

รูปที่ 17 แสดงรูปตัดตามขวาง (Cross section) ตามแนวถนนบริเวณเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว 

       อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ 

 

รูปที่ 18 แสดงรูปตัดตามขวาง (Cross section) ตามแนวถนนบริเวณเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว 

      อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ 

ระดับน้ำทวม 144.71 เมตร.รทก. 
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  ลักษณะการไหลของน้ำเมื ่อเริ่มลนตลิ่ง จะไหลจากดานบนลงลางและจากซายไปขวาตาม

ทิศทางในแผนที่ดังแสดงในรูปที่ 15 ถึงรูปที่ 18  

  จากการวิเคราะหรูปตัดตามยาว (Long Profile) ตามแนวถนนบริเวณเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว 

พบวาเหตุการณน้ำทวมเมื่อป พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562 ระดับน้ำสูงกวาระดับตลิ่งเตือนภัย 0.38 เมตรและ 

0.50 เมตร ตามลำดับ จะสงผลใหมีน้ำทวมบริเวณดังกลาวลึกโดยประมาณ 0.70 ถึง 1.70 เมตร โดยบริเวณที่

น้ำทวมสูงสวนใหญจะเปนพื้นที่ทำการเกษตร สวนบรเิวณท่ีชุมชนระดับน้ำจะสูงประมาณ 0.3 ถึง 0.7 เมตร ซึ่ง

คาที่ไดใกลเคยีงกับผลสำรวจการเก็บคาบน้ำทวม  

 

7. ผลสำเร็จของผลงาน 

1.  การจ ัดทำแผนท ี ่ภาพถ ายทางอากาศโดยม ีการตรวจสอบความถ ูกต องด ั งนี้               

คาเฉลี่ยความคลาดเคลื ่อนกําล ังสอง (Mean Square Error; MSE) MSEx เทากับ 0.00076 เมตร, MSEy 

เทากับ 0.00097 เมตร คารากที ่สองคาเฉลี่ยความคลาดเคลื ่อนกําลังสอง RMSEx เทากับ 0.02748 เมตร, 

RMSEy เทากับ 0.03115 เมตร คาความคลาดเคลื่อนโดยรวม RMSExy เทากับ 0.04154 เมตร คาความคลาด

เคลื่อนแนววงรอบตามมาตรฐาน NSSDA เทากับ 0.8822 คามาตราฐาน NSSDA ที่ระดับความเชื ่อมัน 95 

เปอรเซ็นต เทากับ 0.0719 เมตร คามาตราฐาน NSSDA ที่ระดับความเชื่อมัน 90 เปอรเซ็นต เทากับ 0.0630 

เมตร คาการประเมินความถูกตองเชิงตำแหนงทางดิ่งตามมาตราฐาน National Standard for Spatial Data 

Accuracy มีคา Accuracy(Z) เทากับ 0.039 เมตร การเทียบมาตราสวนเพื่ออิงมาตรฐาน ASPRA (เทียบเคียง

กับขอกำหนดมาตรฐาน แผนที่ Class 1 USGS) โดยมาตราสวนที่สามารถทำแผนที่ไดคือ   1 : 164  Class 1 

2.การเปรียบเทียบพื้นที่กอน – หลังน้ำทวม บริเวณสถานี S.3 อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ 

 

รูปที ่19 ภาพถายพ้ืนท่ีบรเิวณสถานี S.3 อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ กอนน้ำทวม 
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รูปที ่20 ภาพถายพ้ืนที่บริเวณสถานี S.3 อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ ชวงน้ำทวม 

3.การเปรียบเทียบพื้นที่น้ำทวมจริงกับภาพที่ไดจากแบบจำลองบริเวณสถานี S.3 อ.หลมสัก       

จ.เพชรบูรณ 

 

รูปที ่21 ภาพถายพื้นที่น้ำทวมบริเวณสถานี S.3 อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ ที่ระดับ 145.43 ม.รทก. 

 

รูปที่ 22 แบบจำลองพ้ืนที่น้ำทวมบริเวณสถานี S.3 อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ ที่ระดับ 145.43 ม.รทก. 
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  4.การเตือนภัยน้ำทวมจากการใชแบบจำลองแสดงขอบเขตของพื้นที่น้ำทวม ณ ระดับน้ำทวม

ที่ไดจากการคาดการณ  

 

รูปที่ 23 เปรียบเทียบการจำลองเหตุการณกอนและระหวางน้ำทวมท่ีระดับน้ำ 145.43 เมตร.รทก. 

 

8. การนำไปใชประโยชน 

1.แผนท่ีน้ำทวมที่มีความละเอียดสูงในพ้ืนที่ๆตองการและเปนปจจุบัน 

2.ทำแผนที่เตือนภัยจากแบบจำลอง โดยการแสดงขอบเขตพื้นที่น้ำทวมเบื ้องตนกอนเกิด

เหตุการน้ำทวมจริง 

3.สามารถนำ DEM ที่ไดจากการประมวลผลไปประยุกตใชในแบบจำลองทางอุทกวิทยาอาทิ

เชน การหาทิศทางการไหลของน้ำเมื่อเกืดเหตุการณน้ำทวม 

 

9. ความยุงยากในการดำเนินการ/ปญหา/อุปสรรค 

1. อากาศยานไรคนขับที่ใชในปจจุบันเปนรุ นที่มีขนาดเล็ก ไมเหมาะสมกับงานที่ตองการ

ถายภาพในพ้ืนที่ขนาดใหญไดในเวลาท่ีรวดเร็วและเหมาะสม 

2. กลองสำรวจที่ใชในการสรางหมุดอางอิงตางๆ เหมาะสำหรับใชงานในพ้ืนที่ที่มีขนาดไมใหญ

มาก ไมเหมาะสำหรับใชในพ้ืนที่ชุมชุน เนื่องจากมีส่ิงกีดขวางแนวสำรวจมากทำใหใชเวลาในการทำหมุดอางอิง

มากเกินไปและอาจมีความผดิพลาดในการสำรวจไดมากข้ึน   
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3. อุปกรณที่ใชวิเคราะหและประมวลที่มีอยู มีประสิทธิภาพไมเพียงพอหากตองประมวลผล

พื้นท่ีที่มีขนาดใหญมากขึ้น 

4. เหตุการณน้ำทวมที่นำมาเปรียบเทียบกับแบบจำลองมีจำนวนนอย เนื่องจากสถานี S.3 เพ่ิง

เริ่มเก็บบันทึกระดับน้ำรายชั่วโมงแบบ 24 เวลาเมื่อป พ.ศ.2561  

 

10. ขอเสนอแนะ 

1. ควรใชอากาศยานไรคนขับที่ออกแบบมาเพื่องานสำรวจโดยเฉพาะ เพื่อที่จะไดครอบคลุม

พื้นท่ีขนาดใหญมากขึ้นและใชเวลาในการถายภาพที่นอยลง  

2. ควรใชอุปกรณสำรวจรังวัดดวยดาวเทียมชนิด RTK เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเหมาะสม

กับพ้ืนที่ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางแนวสำรวจมาก 

3. อุปกรณท่ีใชในการวิเคราะหและประมวลผล ควรเปนอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง อาทิเชน 

การใชคอมพิวเตอรแมขายระดับสูงในการวิเคราะหและประมวลผลขอมูล 

4. ขอมูลอุทกวิทยาบริเวณสถานีที่เกิดน้ำทวมบอยครั้งควรมีการบันทึกระดับน้ำแบบตอเนื่อง

ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 
                    ขอรับรองผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ............................................... 

(ผูเสนอผลงาน)                                               

วันที่................................................ 



  39

 

ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดำเนินงานของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุก
ประการ   
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 

  

ลงชื่อ............................................... 

(นางสาวรุจีรัตน ดวงวาด) 

ผูรวมดำเนินการ                                               
วันท่ี................................................ 

ลงชื่อ............................................... 

(นายชัยวุฒ ิวัฒนาการ) 

ผูรวมดำเนินการ                                               
วันท่ี................................................ 

ลงชื่อ............................................... 

(นายธีระพล ตั๊งสมบุญ) 

ผส.บอ.                                               
วันที่................................................ 

ลงชื่อ............................................... 

(นายชัยวุฒิ วัฒนาการ) 

ผอช.ภาคเหนือตอนลาง 
 วันท่ี................................................ 
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การเผยแพรผลงานหรือเอกสารทางวิชาการ 

 
ชื่อผลงาน 

จำนวนหนา 
เนื้อหา/

ภาคผนวก 

 

วัน เดือน ป 
ที่เผยแพร 

 
แหลงเผยแพร 

 
สัดสวนในการดำเนนิการ 

1. การวิเคราะหพื้นที่
น้ำทวมโดยการ
ประยุกตใชอากาศยาน
ไรคนขับ กรณีศึกษา
ลุมน้ำปาสัก อำเภอ
หลมสัก จังหวัด
เพชรบูรณ (พ.ศ.
2561)   
 

40 19 
กรกฎาคม 
2562 

เว็บไซตศูนยอุทก
วิทยาชลประทาน
ภาคเหนือ
ตอนลาง สำนัก
บริหารจัดการน้ำ
และอุทกวิทยา 
http://www.hydro-

2.com/OLDVERSION

/HD-00/1-01.html   

 

1.นายอาทิตย ปญโญ  
นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ  
ทำหนาที่วางแผนปฏิบัติงาน สำรวจ 
รวบรวม วิเคราะหขอมูล และจัดทำ
รูปเลม  
สัดสวนผลงานรอยละ 85 
 
ลงชื่อ ............................................. 
            (นายอาทิตย ปญโญ) 
วันที่     19 กรกฎาคม 2562 
 
2.นายชัยวุฒิ วัฒนาการ 
นักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษ 
ทำหนาที่ใหคำปรึกษา คำแนะนำ เพื่อให
งานถูกตองตามหลักวิชาการ  
สัดสวนผลงานรอยละ 10 
 
ลงชื่อ ............................................. 
          (นายชัยวุฒ ิวัฒนาการ) 
วันที่     19 กรกฎาคม 2562 
 
3.นางสาวรุจีรัตน ดวงวาด  
เจาพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน  
ทำหนาที่ผูชวยงานสำรวจวางหมุด
ควบคุมภาคพ้ืนดิน  
สัดสวนผลงานรอยละ 5 
 
ลงชื่อ ............................................. 
         (นางสาวรุจีรัตน ดวงวาด) 
วันที่      19 กรกฎาคม 2562 
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