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บทนํา
 ในอดีตมนุษยใชแผนท่ีในการเดินทางแสดงเสนทางเดิน  
แสดงถิ่นที่อยูอาศัย แสดงแหลงอาหาร ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร
แผนท่ีจึงถือไดวาเปนศูนยรวมขอมูลทางดานภูมิศาสตร ที่มี
ความสําคัญตอการศึกษาและหาขอมูลเพื่อนําไปใชประโยชน
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง แผนที่ที่สรางขึ้นจะมี
ดวยกันหลายรูปแบบแลวแตวาจะถูกนําไปใชประโยชนใน
ดานใด จากแผนที่ที่ขีดเขียนดวยมือที่มีความถูกตองนอยที่ตอง
ใชเวลาในการจัดทํานาน แตในปจจุบันความเจริญกาวหนา
ในดานเทคโนโลยีสํารวจและภูมิศาสตรทําใหแผนท่ีมีการพัฒนา
ไปอยางมากและใชงานไดสะดวกยิ่งขึ้น การจัดสรางแผนที่มี
ความรวดเร็วและมีความถูกตองสูงเพิ่มขึ้น จากความตองการ
ของแผนท่ีสูงสาเหตุหลักก็มาจากจํานวนประชากรเพิ่มข้ึน
อยางรวดเร็ว ทําใหมีความจําเปนตองใชแผนที่ในการวาง-
ผังเมืองใหเหมาะสมกับการขยายตัวของชุมชนและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีเพ่ิมข้ึนมาก ดังน้ันแผนท่ีจึงมีความสําคัญ
อยางยิ่งตอชีวิตประจําวันเพื่อนําขอมูลภูมิศาสตรที่มีใชใน
การวางแผน จัดการ ตรวจสอบและวิเคราะหเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายในงานทางดานภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
ตลอดจนจัดการทรัพยากรที่มีอยูในพื้นท่ีใหไดรับการพัฒนา
และใชประโยชนอยางสูงสุด

ชนิดของแผนท่ี
 ประเภทของแผนท่ีมีหลากหลายชนิดดวยกันปจจุบัน
ผลผลิตของแผนที่มีทั้งในรูปแผนที่บนกระดาษ (hard copy 
map) ที่สามารถหยิบใชไดสะดวกมีมาตราสวนที่แนนอน
แตไมทนทานเพราะสามารถเสียหายไดและแบบแผนที่เชิงเลข 
(digital map) ที่สามารถตรวจสอบและยอขยายไดที่ใชงานบน
คอมพิวเตอร ซึ่งการใชแผนที่แบบใดนั้นก็ขึ้นอยูกับการนําไป
ใชงาน ดังนั้นแผนที่ที่ใชจึงมีหลายชนิดดวยกัน เชน แผนที่แสดง
การใชที่ดิน แผนที่การสรางถนน แผนที่ลายเสน ฯ เพื่อ
ความสะดวกในการจัดการจึงมีการจัดแผนท่ีออกเปนกลุมๆ 
โดยวิธีการที่นิยมมากที่สุดคือการจัดกลุมตามมาตราสวนของ

เทคโนโลยีไลดาร์สําหรับสร้างแผนที ่เทคโนโลยีไลดาร์สําหรับสร้างแผนที ่
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แผนท่ี ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุม คือ มาตราสวนเล็ก มาตราสวน
ปานกลางและมาตราสวนใหญ 
 1. แผนท่ีมาตราสวนเล็ก คือแผนท่ีท่ีมีมาตราสวน 1 : 
600,000 หรือเล็กกวานั้น ที่นิยมใชมากจะหมายถึงแผนที่
มาตราสวน 1 : 1,000,000
 2. แผนท่ีมาตราสวนปานกลาง คือแผนท่ีท่ีมีมาตราสวน
ใหญกวา 1 : 600,000 แตเล็กกวา 1 : 75,000  ที่นิยมใชมาก
จะหมายถึงแผนท่ีมาตราสวน 1 : 250 ,000
 3. แผนที่มาตราสวนใหญ คือแผนที่ที ่มีมาตราสวน 
ที่ใหญกวา 1 : 75,000 ที่นิยมใชมากจะหมายถึงแผนที่
มาตราสวน 1 : 50,000 รวมทั้งขนาด 1 : 10,000
 จากการจัดกลุมของแผนที่ตามมาตราสวนที่กําหนด
ดังขางบนเปนมาตรฐานท่ัวไป แตปจจุบันเนื่องจาก เทคโนโลยี
การสํารวจที่พัฒนาไปอยางกาวไกล ทําใหนิยามของมาตราสวน
แผนท่ีสําหรับมาตราสวนใหญเปล่ียนแปลงไป คือถาพูดถึงแผนที่
มาตราสวนใหญ ในปค.ศ. 1990 หมายถึงแผนที่ มาตราสวน 
1 : 10,000, ในปค.ศ. 2000 หมายถึงแผนที ่มาตราสวน 
1 : 5,000 และในปค.ศ. 2010 หมายถึงแผนที่มาตราสวน 
1 : 1,000 หรือดีกวานั้นซึ่งจะข้ึนอยูความละเอียดของภาพถาย
เชิงเลขที่จะไดทําการสํารวจ โดยความละเอียดของภาพถาย
เชิงเลขท่ีจะทําแผนท่ีมาตราสวนใหญตองมีขนาดความละเอียด
ของจุดภาพ (resolution) ที่ 5 - 40 เซนติเมตร และมี
ความละเอียดในทางตําแหนงสูงขนาด 10 - 50 เซนติเมตร

การสรางแผนท่ีจากภาพถาย
 ในอดีตการทําแผนท่ีมาตราสวนใหญที่มีขนาดใหญ
กวา 1 : 10,000 ขึ้นไปนั้น ตองอาศัยทั้งภาพถายทางอากาศ
รวมกับการสํารวจทางภาคพื้นดินควบคูกัน ซึ่งรายละเอียด
บนภูมิประเทศจะถูกถายทอดจากภาพถายทางอากาศลงบน
แผนที่พรอมกับการสํารวจทางพื้นดินเพื่อเพิ่มเติมรายละเอียด 
ทําหมุดบังคับแผนที่และทําขอมูลความสูงหรือเสนช้ันความสูง 
(contour) จากจุดท่ีสํารวจความสูงจากกลองระดับเพิ่มเติมใน
การสรางแผนท่ีหนึ่งฉบับ เพื่อใหแผนท่ีมีความถูกตองทางดาน
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เรขาคณิต มีตําแหนงและมีรายละเอียดที่ครบถวนสามารถนํา
ไปใชงานไดอยางถูกตอง ฉะน้ันการทําแผนท่ีมาตราสวนใหญจึง
คอนขางจะเสียเวลาและคาใชจายคอนขางมากในสมัยที่
การทําแผนที่ไมใชระบบเชิงตัวเลขที่ทํางานบนคอมพิวเตอร 
แตในปจจุบันดวยเทคโนโลยีทางดานการสํารวจดวยภาพถาย
ทางอากาศเชิงเลข (digital photogrammetry) การสํารวจ
ระยะไกล (remote sensing)และการหาตําแหนงดวยพิกัด
ดาวเทียมจีพีเอส (Global Positioning System) ทําใหการสราง
แผนที่แผนหนึ่งงายขึ้นดวยขั้นตอนที่นอยลงแตคาใชจายยังคง
สูงตามเทคโนโลยีเหลานั้น ซึ่งวิธีการทําแผนที่ในปจจุบันคงจะ
ไมแตกตางกับในอดีตเทาใดนักเพราะเปนข้ันตอนท่ัวไปในการสราง
แผนท่ีจากภาพถายทางอากาศ แตในอดีตจะใชเครื่องรางแผนท่ี
สามมิติ (Stereoplotter) ดังรูปท่ี 1 ภาพถายที่ไดจากฟลมจาก
การบินถายของการสํารวจดวยภาพถายทางอากาศมากําหนด
ตําแหนงของวัตถุบนภาพ พรอมปรับแกภาพถายทางอากาศให
มีความถูกตองเสียกอนการนําไปใชเปนแผนท่ีจากการสํารวจ
ภาคพ้ืนดินซึ่งเครื่องรางแผนท่ีสามมิติจะถูกใชงานดวยผูที่
ชํานาญดวยมือ แตในปจจุบนัจะประมวลผลจากคอมพิวเตอร
ทั้งหมดดังรูปที่ 2 หรือเครื่องรางแผนที่สามมิติแบบก่ึงอัตโนมัติ
ดังรูปท่ี 3 ท่ีใชรวมกับคอมพิวเตอรในการแสดงผลท่ีคอมพิวเตอร
แตทํางานดวยมือท่ีเคร่ืองรางแผนท่ีทําใหการทํางานจึงตองใชผูที่
ชํานาญโปรแกรมเฉพาะทางและมีความรูทางดานการสํารวจ
เปนอยางดี ซึ่งกระบวนการสรางแผนที่จากการสํารวจดวย
ภาพถายจึงมีขั้นตอน 6 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้ 
 1. การวางแผนและกําหนดพื้นที ่ถายภาพบริเวณ
ที่ตองการ
 2. ถายภาพและแปลงขอมูลใหอยูในรูปของเชิงเลข
 3. ปรับแกภาพถายใหเปนภาพถายดิ่งจริง
 4. กําหนดแผนที่ฐานและหมุดควบคุมของภูมิประเทศ
ที่ถายภาพ
 5. ประมวลผลเพื่อหาความสัมพันธระหวางภาพถาย
ทางอากาศและพื้นดิน
 6. สรางแผนที่และจัดพมิพ
 สวนการสํารวจระยะไกลจะเปนเทคโนโลยีการใชภาพ
ดาวเทียมที่มีความสูงบินมากกวาการสํารวจดวยภาพถายทาง
อากาศและมีขนาดของพื้นที่ที่บินถายครอบคลุมพื้นที่มากกวา 
แตใชหลักการคํานวณ ปรับแกภาพดาวเทียมและสรางแผนท่ี
เชนเดียวกับการสํารวจดวยภาพถาย ซึ่งการประมวลผลจะ
ทําบนคอมพิวเตอรดวยโปรแกรมเฉพาะทางดานการสํารวจ
ระยะไกล เชน ENVI, ERDAS ฯ 

รูปที่ 1 เครื่องรางแผนที่สามมิติ (Mechanical (analog) Stereoplotter) 

รูปที่ 3 เครื่องรางแผนที่สามมิติแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi Automated Stereoplotter) 

รูปที่ 2 เครื่องรางแผนที่สามมิติแบบอัตโนมัติ (Automated Stereoplotter) 
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ไลดารคืออะไร
 ไลดาร(LIDAR) ยอมาจากคําวา Light Detection 
And Ranging เปนเทคโนโลยีการสํารวจท่ีใชวิธีการยิงแสงเลเซอร
ในชวงคลื่นส้ันกวาใหไปตกกระทบกับพื้นผิวภูมิประเทศหรือ
วัตถุบนพื้นผิวภูมิประเทศบริเวณที่เครื่องบินหรือดาวเทียมบิน
ผานพื้นที่นั้น ซึ่งผลลําแสงเลเซอรถูกปลอยออกจากเครื่องสง
สัญญาณไปตกกระทบกับพ้ืนผิวของวัตถุหรือพ้ืนภูมิประเทศ 
จากนั้นจึงสะทอนกลับเขาสูตัวเครื่องรับและสงสัญญาณ
ดังรูปที่ 4 ผลที่ไดคือความแตกตางของระยะเวลาท่ีลําแสง
เลเซอรถูกสงไปแลวกระทบกลับมา ทําใหสามารถคํานวณหา
ระยะทาง ระดับความสูงตําของพื้นที่ที่ทําการสํารวจไดอยาง
ถูกตองและแมนยํา 
 จากลักษณะการทํางานของไลดารดังรูปท่ี 4 ในอดีต
จะใชไลดารบนเคร่ืองบินที่มีความสูงบินไมสูงมากนักเพราะ
ความสูงบินจะมีปญหาเรื่องสัญญาณเลเซอรที่สงและรับในชวง
คล่ืนสั้น แตในปจจุบันไดมีการพัฒนาระบบไลดารใหสามารถ
ติดตั้งบนดาวเทียมแลวเชน  ดาวเทียม CALIPSO (Cloud-
Aerosol Lidar and Infrared Pathfi nder Satellite 

รูปที่ 4 ขั้นตอนการทํางานของระบบไลดาร

รูปที่ 5 ไลดารสําหรับติดต้ังบนดาวเทียม CALIPSO 

Observation) สําหรับศึกษาชั้นบรรยากาศโลกดังรูปที่ 5

องคประกอบในการทํางานของไลดารจะประกอบดวย
เทคโนโลยี 3 อยางดวยกันคือ
 1. การวัดระยะทางดวยเลเซอร
 2. ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลกเพื่อหาตําแหนง
และความสูงของเครื่องรับสัญญาณ
 3. เครื่องวัดอาศัยหลักความเฉื่อย (Inertial Mea-
surement Unit : IMU) สําหรับกําหนดการวางตัวของเคร่ืองบิน
หรือดาวเทียมไดอยางแมนยํา
 จากเทคโนโลยีท้ังสามระบบของไลดารท่ีทํางานรวมกัน
ทําใหไดขอมูลบนพ้ืนภูมิประเทศท่ีทําการสํารวจในลักษณะของ
คาความสูงของจุดตาง ๆ บนพ้ืนผิวภูมิประเทศ ซ่ึงความถูกตองของ
การรังวัดดวยไลดารจะใหความถูกตองทางราบเทากับ 0.50 - 1 เมตร 
และความถูกตองทางดิ่งของพื้นภูมิประเทศเทากับ 0.15 - 
0.185 เมตร ขึ้นอยูกับระยะหางของจุดที่ทําการสํารวจใน
การสแกนดวยลําแสงเลเซอร ซึ่งใหมีความถี่ของการกวาดภาพ
บนพื้นภูมิประเทศ ถาจํานวนจุดมีความหนาแนนมากก็จะมีจุด
ที่ทําการสํารวจหางกัน 0.70 เมตร แตโดยทั่วไปจุดที่ถูกสแกน
จากการกวาดภาพบนพื้นภูมิประเทศหางกัน 1.40 เมตร 

ไลดารกับการสรางแผนท่ี
 จากลักษณะการทํางานและความถูกตองของขอมูลท่ี
ไดจากไลดารสามารถนํามาใชในการสํารวจภูมิประเทศดวย
การติดต้ังบนเครื่องบินสําหรับทําแผนท่ี สวนการนําไลดารไป
ใชบนดาวเทียมจะนําไปสํารวจช้ันบรรยากาศและอุณหภูมิเปน
สวนใหญ ซึ่งขอมูลความสูงของจุดตางๆบนพื้นภูมิประเทศที่ได
จากไลดารจะอยูในรูปแบบ DEM (Digital Elevation Model) 
ท่ีสามารถนําไปใชในการสรางแผนท่ีได 2 แบบใหญ ๆ ดวยกันคือ
 - แผนที่เสนชั้นความสูงแบบลายเสนและเฉดสี ซึ่ง
แสดงความสูงของพื้นที่และวัตถุที่ทําการสํารวจเปนหลักเพื่อ
หาปริมาณงานดิน, ความลาดเอียงและหาความสูงของวัตถุ 
ดังรูปที่ 6 และ 7 แสดงความสูงของพ้ืนที่แบบเสนชั้นความสูง
และเฉดสี
 - แผนที่สามมิติของเมืองและพื้นภูมิประเทศ ที่นํามา
ใชในการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของส่ิงตางๆบนพ้ืน
ภูมิประเทศและการวางผังเมือง ดังรูปที่ 8 แสดงรูปเมือง Kan-
sas City แบบสามมิติ
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รูปที่ 8 รูปแผนที่ Kansas City จากไลดาร 

รูปที่ 6 รูปแผนที่เสนชั้นความสูงจากไลดาร 

รูปที่ 7 รูปแผนที่ความสูงแบบเฉดสีจากไลดาร 

 จากลักษณะของภาพที่ไดแมจะมีความสูงรวมใน
การประมวลผลใหไดมาในรูปแบบสามมิติจากเทคโนโลยีไลดาร 
แตเม่ือนําไปใชสรางแผนที่แบบสองมิติ โดยการนําภาพที่ถาย
ไดมาปรับแกทางเรขาคณิตใหอยูในแนวดิ่งจริงจะทําสามารถ
สรางแผนที่แบบสามมิติใหอยูในรูปแบบแผนที่สองมิติใน
มาตราสวนที่มีความถูกตองสูงจากความถูกตองของตําแหนง
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ทางราบในการทํางานของไลดารที่ตํากวา 1 เมตร ที่สามารถนํา
ไปใชประโยชนไดอยางมากมายท่ีมีความรวดเร็วในการประมวลผล
และตรวจดูไดจากจุดใดก็ไดบนพื้นที่

สรุป
 จากเทคโนโลยีไลดารที่กลาวมาทําใหการสรางแผนที่
แบบสามมิติและสองมิติมีความรวดเร็วและความถูกตองสูงข้ึน
มากกวาในอดีต พรอมทั้งลดระยะเวลาในการทํางานที่นอย
ลงดวยการประมวลผลจากคอมพิวเตอรและการสํารวจดวย
เทคโนโลยีไลดารนี้ ทําใหในปจจุบันการทํางานดานสํารวจที่มี
ความตองการและความสําคัญเพิ่มขึ้นเพราะความตองการใช
แผนท่ีในการวางแผนงานตาง ๆ ท่ีสามารถทํางานไดเสมือนจริง
เหมือนมองจากพื้นที่ทํางาน แตการสํารวจภาคพื้นดินยังคงมี
ประกอบในการทํางานลักษณะเชนน้ีเพ่ือใหขอมูลมีความถูกตอง
จริงและเก็บขอมูลประกอบบนพ้ืนที่เพ่ิมเติมใหสมบูรณมากข้ึน
สําหรับใชในการตัดสินใจและวางแผนการใชพื้นที่ ดังนั้นจาก
เทคโนโลยีไลดารที่กลาวมาการทําแผนที่กาวสูแผนที่ยุคใหม
ทางดานสามมิติอยางเต็มตัวในอนาคตท่ีสามารถคาดการณ 
วางแผนและปองกัน สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนบนพื้นที่ที่ทําการสํารวจได
อยางแมนยํา


