
 
 

แบบฟอร์มที่ 3 

แบบเสนอข้อมูลส ำหรับกำรคัดเลือกและตัดสินรำงวัลสหกิจศึกษำดีเด่น 

ระดับมหำวิทยำลัยทักษิณ ปีกำรศึกษำ 2563 

โครงงำน/ผลงำนด้ำนสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และกำรจัดกำร 

1. อธิบายการจัดท าโครงงาน การจัดระบบการท างานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั ้งลักษณะงาน  

ระยะเวลา และระบบพี่เลี้ยงสอนงาน 

1.1 ลักษณะงาน 

 1) งาน Digitizing ตึกที่มีความสูงเกิน 23 เมตร ก้อนเมฆ อาคาร ป่าปลูก และเรือในแม่น ้า โปรแกรมที่ใช้ 

คือ ArcGIS Pro 

 2) งาน Train โปรแกรมที่ใช้ คือ MicroStation CONNECT Edition โดย Train สิ่งที่ไม่ต้องการ ต้นไม้ 

สิ่งปลูกสร้าง สายไฟ เสาไฟ รถ เรือ และท่าเรือ จากข้อมูล Point Cloud 

 3) งานก าหนดจุดควบคุมภาพถายภาคพื้นดินในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ภูเก็ต พิษณุโลก และเชียงราย ซึ่ง

การก าหนดจุดประกอบด้วยจุดควบคุมภาพถายภาคพื้นดิน (Ground Control Points: GCPs) และจุดตรวจสอบ 

(Check Points) โปรแกรมท่ีใช้ คือ ArcGIS Pro  

1.2 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง Aero ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เป็นระยะเวลา

ทั้งสิ้น 3 เดือน 19 วัน 

1.3 ระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน 

 คุณนฤมล ลิ้มมานะ ต าแหน่ง Mappingsystem Engineer 
 
 
 
 
 



 
 

2. อธิบายวิธีการท าโครงงาน บทคัดย่อ การด าเนินงาน ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้วิชาความรู้ ทักษะ

ตามท่ีได้เรียนมา 

2.1 ชื่อโครงงาน: การข้ึนรูปอาคารสามมิติ (LOD2) จากข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขด้วยเทคโนโลยี LiDAR 

(Create of 3D buildings model (LOD2) from Digital Elevation Model With LiDAR) 

2.2 วัตถุประสงค์ 

 1) เพ่ือศึกษาการแก้ไขผลการจ าแนกประเภทวัตถุจากข้อมูล point cloud 

 2) เพื่อศึกษาการขึ้นรูปอาคารสามมิติโดยใช้ LOD2 ในการก าหนดระดับรายละเอียด จากข้อมูลความสูง

ภูมิประเทศเชิงเลขด้วยเทคโนโลยี LiDAR 

2.3 วิธีการท าโครงงาน 

 1) ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ท าการศึกษา 

 2) รวบรวมหนังสือ ต ารา วารสาร และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี LiDAR 

และการขึ้นรูปอาคารสามมิติโดยใช้ LOD2 ในการก าหนดระดับรายละเอียด 

 3) ท าเรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงตัวเลขด้วยเทคโนโลยี LiDAR (point cloud) 

ประมวลผลจ าแนกชนิดวัตถุแล้วของพ้ืนที่อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จากบริษัท จีไอเอส จ ากัด  

 4) น าข้อมูล point cloud ที่ประมวลผลจ าแนกวัตถุแล้ว มาแก้ไขการจ าแนกวัตถุในส่วนที่จ าแนกผิด ใน

โปรแกรมในโปรแกรม MicroStation CONNECT Edition เนื่องจากหากการจ าแนกชนิดวัตถุไม่ถูกต้องอาจส่งผล

ต่อการน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้งาน โดยได้จ าแนกเป็น 4 ประเภท คือ ข้อมูลที่ไม่ต้องการ พืช ต้นไม้ อาคารสิ่งปลูก

สร้าง และรถ  

 5) ขึ้นรูปอาคารสามมิติ (LOD2) ในโปรแกรม MicroStation CONNECT Edition 

2.4 บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นสร้างรูปอาคารสามมิติเพ่ือท าแผนที่อาคารเป็นการจ าลองแบบ 3 มิติ เสมือนจริง (3D 

Reality Modeling) โดย ใช้ ข ้ อม ู ล  point cloud จ ากข ้ อม ู ล  light detection and ranging; LiDAR ซ ึ ่ งมี

วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือสร้างรูปอาคารสามมิติที่ระดับรายละเอียด level of detail: LOD2 จากข้อมูลความ



 
 

สูงภูมิประเทศเชิงเลขด้วยเทคโนโลยี LiDAR ซี่ง LOD2 เป็นแบบจ าลองที่มีโครงสร้างของตัวอาคาร และหลังคาที่

แตกต่างกัน ข้อมูลขนาด ความสูงของอาคาร และข้อมูลพื้นผิว ข้อที่แตกต่างกันเหมาะส าหรับพื้นที่เขตเมือง การ

ก าหนดจุด (control point) ต้องมกีารปรับแกร้ะยะความถูกต้องเชิงพ้ืนที่ วิธีการศึกษาน าข้อมูล point cloud มา

จ าแนกข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ข้อมูลพื้นดิน (ground)  ข้อมูลอาคารสิ่งปลูกสร้าง (building)  จากนั้นน าผล

การจ าแนกที่ได้มาสร้างรูปอาคาร 3 มิติ พื ้นที ่ศึกษาครั ้งเป็นพื ้นที ่เขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ครอบคลุมพื้นที่ 630,000 ตารางเมตร จ านวนจุดความสูง 12,258,185 จุด มีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 0.37 เมตร 

ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ทั้งด้านการส ารวจ การวางผังเมือง สร้างแผนการจัดการ

อาคารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถท าความเข้าใจระเบียบการวางผังเมืองที่ซับซ้อนเป็นภาพ 3 มิต ิ

2.5 การด าเนินงาน 

 1) ประมวลผลจ าแนกวัตถุข้อมูล Point cloud ขั้นตอนการจ าแนกวัตถุ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ข้อมูลพื้นดิน (Ground) และข้อมูลอาคาร (Building)  

 2) แก้ไขผลการจ าแนกวัตถุข้อมูล point cloud น าข้อมูล Point cloud ที่ประมวลผลจ าแนกวัตถุแล้วมา

แก้ไขการจ าแนกวัตถุในส่วนที่จ าแนกผิด 

 3) การข้ึนรูปอาคารสามมิติ (LOD2) เมื่อแก้ไข Class ในข้อมูล Point cloud จนถูกต้องแล้วจะถึงขั้นตอน

การน าข้อมูลไปประมวลผลขึ้นรูปเป็นโมเดลอาคาร LOD2 Level of Detail 2 (LOD2) คือการสร้างแบบจ าลอง

โมเดลอาคารโดยแสดงรายละเอียดของพ้ืนผิวรูปทรงและโครงสร้างภายนอกของหลังคา 

 



 
 

3. อธิบายการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ หรือเป็นงานประจ าที่สามารถ

น าไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการท างานประจ า/ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 

การจ าแนกข้อมูล Point cloud อาคาร (Building) สถานประกอบการสามารถน าข้อมูลจากการจ าแนก

ไปใช้ในการท า Deep Learning Point Cloud Model ซึ่ง Deep Learning คือวิธีการเรียนรู้แบบอัตโนมัติด้วย

การเลียนแบบการท างานของโครงข่ายประสาทของมนุษย์ (Neurons) โดยน าระบบโครงข่ายประสาท (Neural 

Network) มาซ้อนกันหลายชั้น (Layer) และท าการเรียนรู้ข้อมูลตัวอย่าง ซึ่งข้อมูล ดังกล่าวจะถูกน าไปใช้ในการ

ตรวจจับรูปแบบ (Pattern) หรือจัดหมวดหมู่ข้อมูล (Classify the Data)    

Deep Learning จะรับข้อมูลดิบเข้าทันที และท าการประมวลอัตโนมัติเพื่อหาข้อมูลตัวอย่างที่จ าเป็นใน

การตรวจจับรูปแบบหรือจัดหมวดหมู่ข้อมูล ความสามารถในการเรียนรู ้คุณลักษณะอัตโนมัติท าให้ Deep 

Learning เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการใช้งานในสถานการณ์ต่าง ๆ สิ่งท้าทายที่ยังต้องเผชิญ คือการหา

โครงข ่ายระบบประสาทที ่ เหมาะสมและการค ้นหาตัวแปรที ่ม ีผลต ่อสมรรถนะในการสอน ( Training 

Performance) ของโครงข่าย นอกจากนี้ Deep Learning ยังมีลักษณะไม่ต่างจาก Machine Learning นั่นคือ 

ยังไม่สามารถจัดการข้อมูลรับเข้าที่มีความละเอียดเฉพาะทาง (Carefully Crafted Input) จึงอาจท าให้โมเดลเกิด

การอนุมานผิดพลาด (Wrong Inferences) 

ทั้งนี้การจ าแนกข้อมูล Point cloud ประกอบด้วย ต้นไม้ รถ เสาไฟและสายไฟ สถานประกอบการ

สามารถน าข้อมูลจากการจ าแนกไปใช้ในการท า Deep Learning Point Cloud Mode ซึ ่งช่วยลดเวลาและ

ประหยัดทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้อง Digitize อาคาร (Building) 

 

 

 


