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การแปลภาพถายทางอากาศสีการแปลภาพถายทางอากาศส  ี
orthophotoorthophoto  

เพื่อเพื่อ  

การทําแผนที่ดินการทําแผนที่ดิน                                          



มิติของการบินถายรูปถายทางอากาศ



หลังจากบินถายทางอากาศผลที่ไดคือหลังจากบินถายทางอากาศผลที่ไดคือ

ฟลมรูปถายทางอากาศ
 ธรรมดา(analogue)ที่

ยังไมปรับแกไข

1.ภาพที่ยังไมมีตําแหนง
 พิกัดทางภูมิศาสตร

2. ความคลาดเคลื่อนเชิง
 เรขาคณิตหรือเชิงพื้นที่



1.
 

เวลาทองถิ่น วัน/เดือน/ป ที่ทําการถายรูป

2.
 

ความสูงบินโดยเฉลี่ย

3.
 

ชนิดของกลอง

4.
 

ความยาวโฟกัส

5.
 

ชนิดของฟลม

6.
 

หมายเลขมวนฟลม

7.
 

หมายเลขเนกาทฟี

8.
 

ชื่อโครงการ

9.
 

เครื่องหมายดัชนี 8 ตําแหนง

10. เครื่องหมายระดับฟองกลม

ขอมูลบนแผนฟลมเนกาทีฟแตละรูปมีดังนี้ขอมูลบนแผนฟลมเนกาทีฟแตละรูปมีดังนี้



1. 1. ภาพถายดิ่งภาพถายดิ่ง

• ในแตละแนวบินจะมีสวนซอน

ตามแนวบินประมาณ 60% และ

• มีสวนเกยกันระหวางแนวบิน

ประมาณ 25%

•ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการรังวัด
รูปถายทางอากาศดวยวิธีเชิง

เรขาคณิต



2. 2. ภาพถายเฉียงภาพถายเฉียง  ::  ถายภาพโดยแกนของกลองเอียงโดยตั้งใจถายภาพโดยแกนของกลองเอียงโดยตั้งใจ
 

--  เฉียงต่ําเฉียงต่ํา  ::  แนวเสนชอบฟาจะไมปรากฏบนรูปถายแนวเสนชอบฟาจะไมปรากฏบนรูปถาย
 --  เฉียงสูงเฉียงสูง  ::  แนวเสนขอบฟาจะปรากฏบนรูปถายแนวเสนขอบฟาจะปรากฏบนรูปถาย



ขอเดนขอเดน
 --ครอบคลุมพื้นที่ไดกวางครอบคลุมพื้นที่ไดกวาง    --เห็นสภาพภูมิประเทศไดงายขึ้นเห็นสภาพภูมิประเทศไดงายขึ้น

 

ขอดอยขอดอย
 --มาตราสวนลดลงจากดานหนามาตราสวนลดลงจากดานหนา--ดานหลังดานหลัง

 --การวัดขนาดวัตถุหรือระยะทางบนภาพจะยุงยากมากการวัดขนาดวัตถุหรือระยะทางบนภาพจะยุงยากมาก





  การเอียงของเครื่องบินขณะถายภาพการเอียงของเครื่องบินขณะถายภาพ



A

A

รูปที่รูปที่ 1 1 รูปที่รูปที่ 2 2



Boonrak_patanakanog@yahoo.com

ใชใช  X , Y X , Y จะจะ
 ไดภาพที่มีไดภาพที่ม

 
ี

ความความ
 ถูกตองเชิงถูกตองเชิง

 เรขาคณิตเรขาคณิต
 ระดับหนึ่งระดับหนึ่ง



แผนที่ดินแผนที่ดิน  คือคือ  สิ่งที่แสดงการแพรกระจายของดินสิ่งที่แสดงการแพรกระจายของดิน 
 แสดงลงบนพื้นราบ
 มีการยอสวนใหเล็กลงตามขนาดที่ตองการ
 กํากับดวยสัญลกัษณแทนสิ่งที่ปรากฏ

แผนที่ดินแผนที่ดิน



การแปลภาพดวยสายตาการแปลภาพดวยสายตา

••  ประสบการณในพื้นที่ประสบการณในพื้นที่
••  ประสบการณในการแปลภาพประสบการณในการแปลภาพ



ประสบการณในการแปลภาพประสบการณในการแปลภาพ
••  มคีวามรูพื้นฐานมคีวามรูพื้นฐาน
••  เกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆของการสะทอนพลังงานของวัตถุเกี่ยวกับคุณสมบัติตางๆของการสะทอนพลังงานของวัตถุ
••  ในแตละชวงคลื่นในแตละชวงคลื่น
••  เกีย่วกับคุณสมบัติของเรื่องที่ตองการศึกษาเกีย่วกับคุณสมบัติของเรื่องที่ตองการศึกษา
••  ฤดูกาลฤดูกาล
••  พืชพรรณพืชพรรณ
••  ดินดิน



หลักการแปลภาพดวยสายตาหลักการแปลภาพดวยสายตา
••  11))  แปลจากสิ่งที่เห็นไดงายและรูจักดีแปลจากสิ่งที่เห็นไดงายและรูจักดี
••  เชนเชน  ลําน้ําลําน้ํา,,  ปาปา,,  นานา,,ที่ดอนที่ดอน
••  22))  แปลจากระดับงายไปหายากแปลจากระดับงายไปหายาก
••  เชนเชน  ภูมิทัศนภูมิทัศน  (landscape): (landscape): ภูเขาภูเขา,,  ทีร่าบทีร่าบ
••  ภูมิสัณฐานภูมิสัณฐาน  (landform)(landform)



องคประกอบการแปลความรูปถายทางอากาศองคประกอบการแปลความรูปถายทางอากาศ

- การแยกแยะ (IDENTIFICATION)

การหาเหตผุล (DEDUCTION)

- การจดจํา/การรูจัก (RECOGNITION)

การจําแนก (CLASSIFICATION)

การวเิคราะห (ANALYSIS)

การอานรูปถายฯ (PHOTO READING)

- การตรวจพบ (DETECTION)



การอานภาพถายการอานภาพถาย  ((Photo ReadingPhoto Reading))

••  การตรวจพบการตรวจพบ(detection)(detection)
 ; ; พบอะไรพบอะไร,,มีอะไรอยูมีอะไรอยู

••  จดจําจดจํา//รูจักรูจัก(recognition)(recognition)
 ; ; ของสิ่งนั้นมีรูปลักษณะอยางไรของสิ่งนั้นมีรูปลักษณะอยางไร

••  พิสูจนพิสูจน(identification)(identification)
 ; ; รูความแตกตางรูความแตกตาง

••  : : ถนนถนน,,  แมน้าํแมน้าํ,,  หมูบานหมูบาน



ขอพิจารณาการแปลภาพถายขอพิจารณาการแปลภาพถาย  (photo key)(photo key)

รูปราง (SHAPE)

ที่ตั้งในเชิงภูมิศาสตร (TOPOGRAPHICAL SITE)

ลายเนื้อ (TEXTURE)

เงา (SHADOW)

ขนาด (SIZE)

ความเขมของสีและสี (TONE & COLOR)

รูปแบบ (PATTERN)



ความเขมของสีความเขมของสี((tone) :
 

ชวงสีเขมไปหาสีจาง   



รูปแบบ (pattern) :  การจัดเรียงตัวของวัตถุ 



ลายเนื้อลายเนื้อ(texture)(texture)    ความหยาบหรือละเอียดของวัตถุความหยาบหรือละเอียดของวัตถุ  



รูปรางรูปราง  (shape)(shape)  : : ทรวดทรงของวัตถุทรวดทรงของวัตถุ  



ขนาดขนาด(size) : (size) : ปริมาตรของวัตถุปริมาตรของวัตถุ  



เงาเงา(shadow)(shadow)  : : พื้นที่ที่เกิดจากการบดบังของวัตถุพื้นที่ที่เกิดจากการบดบังของวัตถ  ุ
จากการตกกระทบของแสงจากการตกกระทบของแสง  



ขอมลูที่ใชในการแปลภาพเพื่อการสํารวจดิน

ชนดิของขอมูล           ลักษณะที่ปรากฏ     ความสัมพันธกับดิน    ความสัมพันธกับ
 ขอบเขตของดิน      

Land  Type : ชนิดของพื้นท
 

ี่ เดนชัด สูง สูง

Relief & slope  : สูง-ต่ํา ลาดชัน เดนชัด สูง สูง

Drainage  Condition  : การระบายน้ํา ปานกลาง   สูง สูง

Drainage  Pattern  : รูปแบบทางน้ํา            ปานกลาง
 

สูง ปานกลาง

Kind  of  vegetation  : ชนิดพืชพรรณ
 
เดนชัด สูง สูง

Land use
 

: การใชประโยชน
 

 เดนชัด ปานกลาง ต่ํา
Parent  Material  : วัตถุตนกําเนิด ไมเดนชัด สูง ปานกลาง

Tone  of  color  : วรรณะของส

 
ี เดนชัด สูง ปานกลาง





Landtype

1 = หุบเขา (VALLEY)
2 = ที่ราบ (PLAIN)
3 = ที่ราบสูง (PLATEAU)
4 = ที่ลาดเชิงเขา (PIEDMONT)
5 = ภูเขา (MOUNTAIN)







ตารางคําอธิบายตารางคําอธิบาย
ชนิดของพื้นที่ชนิดของพื้นที่ แบงยอยแบงยอย หนวยแผนที่หนวยแผนที่

UU

((  พื้นที่ดอนพื้นที่ดอน  ))

U1U1 U11 = U11 = สวนพื้นที่โคงสวนพื้นที่โคง
 หงายหงาย

U111 = U111 = มีสีจางมีสีจาง U111U111

U112 = U112 = มีสีเขมมีสีเขม U112U112

U12 = U12 = สวนพื้นที่โคงค่ําสวนพื้นที่โคงค่ํา U12U12

PP

((พื้นที่ราบพื้นที่ราบ))

PP ราบเรียบราบเรียบ PP







ขอมูลแผนที่ภูมิประเทศ 1
 

/
 

50,000





แผนที่แสดงพื้นผิว



แนวทางการเขียนขอบเขตดนิ

WD MD SPD PD



แนวทางการเขียนขอบเขตดนิ



Toposequence

Cpg-yl

Cpg

Cpg-br
Cpg-br-gm

ls

ls/sl

ls

sl



THANK YOU
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