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โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

“โครงการสร้างและประเมนิมาตรฐานเหมืองแร่ 4.0” 

กระบวนการรังวัดมาตรฐานด้วยโดรน 
งานรังวัดภูมิประเทศและส ารวจหน้าเหมืองโดยใช้โดรน หรืออากาศยานไร้คนขับ (UAV) เพื่อเก็บข้อมูลทางอากาศด้วยเซ็นเซอร์ เช่น แสง 

หรือ LIDAR ความละเอียดของเซนเซอร์ท่ีใช้ท าให้สามารถสร้างแผนท่ีท่ีมีความแม่นย าสูงได้อย่างรวดเร็วแม้ในสภาพแวดล้อมท่ียากต่อการเข้าถึง  
ภาพถ่ายทางอากาศจะถูกถ่ายรูปหลายครั้งจากมุมท่ีแตกต่างกันเพื่อให้สามารถค านวณหาพิกัด  ก่อนน ามาจัดท าแผนท่ีภาพถ่ายแนวดิ่ง 
(Orthophoto) แล้วใช้ซอฟต์แวร์ปรับแก้แบบสองมิติในแนวราบได้ หรือใช้สร้างแบบจ าลองระดับความสูงแบบดิจิตอล (DEM) เป็นตัวแทนของ
พื้นผิวภูมิประเทศท่ีมีค่าระดับความสูงได้ 

แนวทางการรังวัดพื้นที่ประทานบัตร และค านวณ
ปริมาตรแร่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้มีประกาศ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการท าเหมือง พ.ศ. 2562 
ก าหนดแนวทางการรังวัดภูมิประเทศพื้นท่ีประทานบัตรด้วยอากาศ
ยานไร้คนขับ และการค านวณหาปริมาตรแร่ หิน ดิน ทราย กองแร่ 
ท่ีประมวลผลจากภาพถ่ายทางอากาศ ดังน้ี 

 แผนท่ีภาพถ่ายแนวด่ิง มีขนาดจุดภาพ (GSD) ไม่
เกิน 10 ซม แสดงขอบเขตประทานบัตรและพื้นท่ีข้างเคียง 

 แผนท่ีเส้นชั้นความสูงจากข้อมูล DEM ท่ีมีขนาดจุดภาพ (GSD) ไม่เกิน 50 ซม  

 ภาพถ่ายมีส่วนซ้อนของภาพตามแนวบินไม่ต่ ากว่า 85% และระหว่างแนวบินไม่ต่ ากว่า 75% 

 ภาพถ่ายมีขนาดจุดภาพ (GSD) ไม่เกิน 7.5 ซม 

 ความคลาดเคลื่อนของวิธีการรังวัดเป้าบังคับ ในแนวราบไม่เกิน 3 ซม และในแนวด่ิงไม่เกิน 5 ซม 

 วางเป้าบังคับภาพถ่ายไม่ต่ ากว่า 5 จุด ในพื้นท่ีท าเหมือง ในกรณีพื้นท่ีขนาดใหญ่ ให้วางเป้าบังคับไม่ต่ ากว่า 5 จุดต่อ ตร.กม โดย
กระจายตัวตามหลักการรังวัด และเพิ่มเติมในพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างด้านความสูง 

ท้ังนีเ้พื่อให้ได้ผลลัพธ์ข้อมูลเชิงต าแหน่งที่มีคุณภาพได้มาตรฐานต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในงานทางด้านวิศวกรรม 

การควบคุมคุณภาพของภาพถ่ายทางอากาศและมาตรฐานงานรังวัด 

ความผิดพลาดของการรังวัดอาจเกิดขึ้นจากการเตรียมการบินท่ีไม่ดี การเลือกเวลาบินเพื่อลดความผิดพลาดจากสภาพแสงและลม รวมถึง
ประเภทของกล้องดิจิตัลท่ีใช้ การติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ รูปแบบการบินและความสูง ส่วนซ้อนและส่วนเกยของภาพ และจุดวางเป้าบังคับ
ภาพถ่าย เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยก าหนดความละเอียดของภาพ คุณภาพของภาพ และความถูกต้องเชิงต าแหน่งของพิกัดจากภาพถ่ายท่ีมีตัวแปร 
คือ ขนาด GSD (Ground Sample Distance)  

จุดวางเป้าบังคับหรือควบคุมภาพถ่ายท่ีดีก็มีความส าคัญต่อคุณภาพของข้อมูลเชิงต าแหน่งท่ีถูกต้อง จะต้องมีจ านวนจุดและการกระจายตัว
ท่ีเหมาะสม และรวมถึงการรังวัดค่าพิกัดจากหมุดหลักฐานท่ีจะน ามาเชื่อมโยงจุดในภาพถ่ายไดแ้ม่นย า 

การใช้อากาศยานไร้คนขับรังวัดหน้าเหมืองและปริมาตรกองแร่ 
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ในขั้นตอนการประมวลผลภาพถ่าย คือ การน าภาพถ่ายทางอากาศมาปรับแก้ และการจับคู่ภาพ เพื่อสร้าง Tie point ตลอดจน
การตรวจสอบจุดควบคุมภาพถ่ายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องเชิงต าแหน่ง ผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับแก้ภาพถ่ายแล้วจึงจะน ามา
ประมวลต่อด้วยโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ เพื่อให้ได้ภาพถ่ายแนวดิ่งและแบบจ าลองพื้นผิวไปใช้งานต่อไป 

รูปแบบการรายงานผลที่ครบถ้วนและได้มาตรฐาน 

ในการท ารายงานจะมีผลลัพธ์ท่ีได้จากการส ารวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ ประกอบด้วยรายการดังน้ี 

1. แผนท่ีภาพถ่ายแนวด่ิง  
2. แผนท่ีภูมิประเทศแสดงเส้นชั้นความสูง หรือ

แบบจ าลองภูมิประเทศ (DEM) ท่ีค านวณ
จาก Point Cloud  

3. รายงานการค านวณหาปริมาตรแร่ หิน ดิน 
ทราย กองแร่ จากแบบจ าลองภูมิประเทศ 
(ถ้ามี) 

นอกจากน้ีจะต้องรายงานข้อมูลต้นฉบับท่ีได้จากการ
รังวัด ได้แก่ ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลจุดควบคุมภาพถ่ายและ
หมุดหลักฐานท่ีเป็นจุดตรวจสอบ  บันทึกหรือรายงานการ
ประมวลผลภาพถ่าย (log file) ซอฟท์แวร์ ท่ีใช้ และข้อมูล
ต า แ ห น่ ง ข อ ง จุ ด ใ นภู มิ ป ร ะ เ ทศแ บบ  Point cloud ท่ี
ประกอบด้วยค่าพิกัด และค่าสีข้อมูล เป็นต้น 

ซ่ึงทางโครงการฯ ได้เตรียมพัฒนาในส่วนของเว็บแอพพลิเคชันส าหรับช่วยน าเข้าข้อมูลเหล่าน้ี มา เก็บบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต ตรวจสอบและจ าแนกจัดกลุ่มตามรายการท่ีกรมฯ ต้องการอย่างครบถ้วน และเชื่อมโยงประมวลผลเป็นค่าความคลาดเคลื่อน 
พร้อมกับจัดท าเป็นรายงานต้นแบบสรุปตัวชี้วัดตามรูปแบบท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางที่กรมฯ ได้ประกาศก าหนดไว้ จะช่วยให้การท างานมี
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

 ไดร้ะบบจัดเก็บข้อมูลการส ารวจพื้นท่ี ท่ีสามารถประเมินตัวชี้วัด และสร้างเป็นรายงานส าหรับน าเสนอแก่ กพร. ได้  
 ไดร้ายงานตรงตามรูปแบบฟอร์มท่ีก าหนด และพร้อมน าไปใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาเขียนเอง 
 ช่วยลดขั้นตอนในการจัดท ารายงาน ช่วยให้การท างานมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

 

 

 
 

 

การจัดท าเว็บแอพพลิเคชันช่วยน าเข้าข้อมูล 
และจัดท ารายงานตามรูปแบบที่ก าหนด 
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