หลักการแปลความ “ภาพถายทางอากาศ”
โดย นาย อนุกูล สุจินัย สวนสํารวจจําแนกดินที่ 2
การแปลความภาพถายทางอากาศ
1. ผูแปลความตองมีความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติของภาพถายทางอากาศ
- รูแนวบินของเครื่อง
- ขนาดรูปถาย
- รายละเอียดที่ปรากฏบนภาพถาย
2. มีความความสามารถในการมองภาพ 3 มิติ (Stereoscopic vision )
ขอพิจารณา(photo key)ลักษณะสําคัญ 7 ประการที่ใชในการแปลภาพ
1. ความเขม (Tone) เปนชวงความแตกตางจากสีเขมไปหาสีจาง หรือสีดําไปหาสีขาว
หลักการคือวัตถุตางๆจะมีความเขมของสีแตกตางกัน ทําใหการสะทอนของแสงไม
เทากัน ถาวัตถุใดสะทอนแสงมาก วัตถุนั้นยิ่งมีสีขาว(จาง) มาก ถาหนาดินไมมีสิ่งปกคลุม
คาการสะทอนจะมีสีขาว แตถาดินมีความชื้น คาการสะทอนจะมีสีคล้ําหรือสีเขมขึ้น
ในกรณีเปนแหลงน้ํา คาการสะทอนจะมีสีขาวหรือดําจะขึ้นกับ
-มุมแสง
-ความลึก
-ความขุนของน้ํา
2. รูปแบบ (Pattern) หมายถึงการจัดเรียงของวัตถุ ซี่งมีทั้งแบบ regular และ irregular
รูปแบบมีทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้นมา ดังนี้
-รูปแบบของสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เชน แมน้ํา ทุงหญา เทือกเขา
-รูปแบบของสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมา เชน สวนพักผอนหยอนใจ สวนผลไม
3. ลายเนื้อ (Texture) หมายถึง ความหยาบละเอียดของ เนื้อในภาพ
มีความสัมพันธขึ้นกับมาตราสวน เชน -มาตราสวน 1: 1,000 อาจเห็นใบไม
-มาตราสวน 1: 20,000 เห็นเปนเรือนยอดเงา
4. รูปราง (Shape) รูปรางเปนปจจัยสําคัญในการวินิจฉัยวัตถุบนภาพถาย
มีความสัมพันธกับรูปแบบ(form) ของวัตถุ แตรูปรางอยางเดียวก็อาจวินิจฉัยผิด
ตองอาศัยความสัมพันธอื่นๆมาชวย เชน เสนตรงบนภาพถาย คาดวาเปน ถนน
แตเมื่อใชปจจัยอื่นเขามารวม จะพบวาเปน ทางรถไฟ เปนตน
5. ขนาด (Size) ขนาดของวัตถุในภาพมีความสัมพันธกับมาตราสวน
ขอควรระวังในกรณี ภาพที่ยังไมไดปรับแกความเบี่ยงเบน (retify)
การยึดมาตราสวนอยางละเอียด จะมีความคลาดเคลื่อน
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6. เงา (Shadow) โดยปกติการถายภาพไมควรใหเกิดเงา
การเกิดเงามีสาเหตุมาจาก
-เวลาของการถายภาพ
-ทิศทางการบินถายภาพ
-มุมของดวงอาทิตย (sun elevation)
เงามีประโยชนในแงเปนตัวบงชี้ ชนิดของวัตถุ เชน แนวกําแพง
แตมีขอเสีย คือ บดบังรายละเอียดของวัตถุ
7. แหลงที่ตั้ง (Situation) ใชศึกษาความสัมพันธเรื่องตําแหนงของวัตถุ เชน
อาคารที่ใกลทางรถไฟ คาดวา เปน สถานีรถไฟ
หรือชวยในการวิเคราะหพืชพรรณจําเพาะที่เกิด เชน ตนจากเปนพืชในเขตปาชายเลน
หรือพืชในที่ลุมน้ํากรอย
หลักเกณฑในการแปลความ (interpretation)
1. การตรวจสอบ (Detection)
2. การจดจํา/การรูจักและการแยกแยะ (Recognition & Identification)
2. การวิเคราะห (Analysis)
3. การจําแนก (Classification)
การตรวจสอบ (Detection)
หมายถึง การบงชี้วัตถุที่เราตองการทราบ ควรจะเปนอะไรและมีสภาพเปนอยางไร เชน
ภาพถายนั้นเกี่ยวของกับอะไร ตัวเมือง เขตชนบท ทิวเขา
การจดจํา/การรูจักและการแยกแยะ (Recognition and Identification)
หมายถึง การจดจําสิ่งที่เห็นในภาพและแยกแยะสิ่งที่เห็นออกไดดีเพียงใด ขึ้นกับผูอาน
ภาพถาย มีความรูและคุนเคยกับวัตถุนั้นดีขนาดไหน เชน แมน้ํา
การวิเคราะห (Analysis)
หมายถึง การพิจารณาโดยการนําวัตถุนั้นๆมาประเมินและเปรียบเทียบ เพื่อบอกวาวัตถุ
นั้นสมควรเปนอะไร โดยใชความรู ประสบการณ และขอมูลอื่นๆมาชวย
ในแง นักธรณีวิทยา จะเนนรูปถายทางอากาศ ไปทางวัดหาแนว Dip-Slope
ในแง นักปฐพีl เราใช รูปแสดงลักษณะภูมิประเทศตางๆ เปนหลักโดยการมองเปน 3 มิติ
แต เราไมสามารถรูลักษณะดินนั้นๆ ได โดย
1) ลักษณะภูมิสัณฐาน (Landform) เรายังไมสามารถระบุลักษณะดินไดอยางแนนอน
เนื่องจากเราไมสามารถมอง ลักษณะภายในมองได นอกจาก เราทราบพืชพรรณจําเพาะ “Specific
vegetation”
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2) แสดง รูปแบบของดิน (Soil Pattern) มากกวาหนาตัดดิน (Soil Profile)
การจําแนก (Classification)
หมายถึงการรวมกลุมที่มีลักษณะเหมือนกันเขาไวดวยกัน โดยการจัดทํารหัส(code) เพื่อมิ
ใหเกิดการสับสน ขอสําคัญของรหัสที่ใช ควรบอกถึงลักษณะสําคัญใหเขาใจงาย เชน M=ภูเขา,
P=ที่ราบ
หลังเสร็จการสังเกตรูปถายแลว จะตองทําการจําแนก โดยการตรวจสอบภาคสนาม “field
check” วาบริเวณนั้นเปนจริงเหมือนที่เขียนหรือไม
การแปลความรูปถายในการทําแผนที่ดิน (Aerial photo interpretation for soil mapping)
แผนที่ดิน (Soil Map) เปนสิ่งที่แสดงการแพรกระจายของดิน มีการแสดงลักษณะของดินดวย
สัญลักษณ (Symbol) และไดจัดแสดงการเปลี่ยนแปลงจากดิน ชนิดหนึ่งไปสูดินอีกชนิดหนึ่งดวย
ขอบเขต (boundary)
การทํา แผนที่ดิน (Soil Map)
เดิมใชวิธีการสํารวจแบบดั้งเดิม (Conventional Survey) ซึ่งมีทั้งแบบเปนตาราง (Grid
System) หรือ แบบฟนปลา (Zig Zag) ในการกําหนดจุดเจาะ แตเราไมสามารถ แบงขอบเขตของ
ดินไดถูกตอง แตจะไดเปนแบบประมาณ ดังนั้นเราจึงจําตองใชภาพถายเขาชวยในการกําหนดจุด
เจาะ

ภาพถายทางอากาศ กับ แผนที่ภูมิประเทศ
ขอดี
1.รายละเอียดมากพอและบริบูรณมากกวาแผนที่มาก
2. แสดงรูปลักษณะแทจริงของ สภาพภูมิประเทศตางๆ
3. สิ้นเปลืองเวลาในการผลิตนอยลง
4. รูปถายอาจถายบริเวณพื้นที่ ที่ไมสามารถเขาไป
ได ซึ่งมีเหตุผล 2 อยาง
A. ทางภูมิศาสตร
B. ทางการเมือง
5. ใหขาวสารที่ทันสมัยที่สุด
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ขอเสีย
1. มาตราสวนรูปถายไมแนนอน
2. ไมสามารถพิจารณาเสนวัดความสูง
3. การอานรูปถายทําไดยาก (แสงไมพอ)
4. ไมมีเครื่องหมายแผนที่
( รูปถายแสดงลักษณะภูมิประเทศ
เทานั้นไมไดบอกชื่อ แมน้ํา, เมือง ฯลฯ)

การตีความรูปถาย โดยใช Element Analysis
Element Analysis คือ การวิเคราะหขอมูลหรือลักษณะที่มีความเกี่ยวของกับการแปลภาพ
ขอมูลหรือลักษณะที่มีความเกี่ยวของกับการแปลภาพ(element) ในดาน สํารวจดินมีดังนี้
1. ลักษณะภูมิประเทศ – Topography
2. ลักษณะภูมิอากาศ – Climate
3. วัตถุตนกําเนิดดิน - Parent Material
4. พืชพรรณ - Vegetation
5. ระยะเวลา - Time
ลักษณะของ Element ที่นํามาใชในการแปลภาพ
Element ที่ใชใน สํารวจดิน เรียงความสําคัญ จากมากไปหานอย
ชนิดของ Element
Land Type : ชนิดของพื้นที่
Relief & slope : ความตางระดับ- ลาดชัน
Drainage Condition : การระบายน้ํา
Drainage Pattern : รูปแบบทางน้ํา
Kind of vegetation : ชนิดพืชพรรณ
Parent Material : วัตถุตนกําเนิด
Tone of color :ความเขมของสี
Land Use : การใชประโยชนที่ดิน

ลักษณะที่ปรากฏ
ในภาพถาย
เดนชัด
เดนชัด
ชัดปานกลาง
ชัดปานกลาง
เดนชัด
ไมเดนชัด
เดนชัด
เดนชัด

ความสัมพันธ กับดิน
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
ต่ํา
ปานกลาง

ความสัมพันธของ
Element กับขอบเขตดิน
สูง
สูง
สูง
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา

ขั้นตอนในการแปลภาพถายโดยใชการวิเคราะห (Element Analysis) จะตองเลือก element ที่
สัมพันธกับดินนั้นๆ
1 Land type
2 Relief and slope
3 Drainage pattern
4 Vegetation
สวน Land use, tone ฯลฯ ถาดูไมไดใหตัดทิ้ง
นําทั้ง 4 แผนมาซอนทับโดยพิจารณาเสนที่ซอนกันมาก จะไดเปนขอบเขตที่ใชในการตรวจสอบ
ภาคสนาม
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ปญหาการเขียนขอบเขตดิน (Soil boundary)
ปจจัยที่ทําใหเกิดขอผิดพลาด โดยขอบเขตดินไมชอนขอบเขตในภาพ
-ผูแปลภาพเลือก element ไมถูกตอง (ไมสัมพันธกับดิน)
-ผูแปลไมมีความชํานาญในสภาพพื้นที่เพียงพอ การวินิจฉัย element ทําไดไมถูกตอง
-คุณภาพชองภาพถายตองดี
การแปลรูปถายทางอากาศ ตองพิจารณาลักษณะภูมิประเทศเปนใหญ เพราะเกี่ยวของกับลักษณะ
ดินที่เกิดขึ้น ดังนั้นขอบเขตดินจะไมเปนเสนกากบาท
Element บางตัวจะไมสามารถใชได เชน
วัตถุตนกําเนิดดิน ผูใชไดดี ตองเปนผูรูโครงสรางทางธรณีและเขาใจลักษณะธรณีสัณฐาน
สภาพการใชประโยชนที่ดิน อาจยึดถือได เพราะเกษตรมักปลูกพืชตามชนิดของดิน
ถาทราบลักษณะประจําตัวพืชบางชนิด ทําใหเราสามารถบอกไดวา พืชที่ปลูกนั้นขึ้นบนดินอะไร
สับปะรด ไมชอบน้ําขัง ชอบดินกรด
มันสําปะหลัง ชอบดินทราย
ลักษณะผืนแปลง (Parcelling) เปน ลักษณะที่สามารถแบงดินไดอยางชัดเจน เชน
นาดอน คันนาสูงและเล็ก (แปลงรูป 4 เหลี่ยมผืนผา) จะแตกตางกับ นาหวาน คันนาจะกวาง
และเตี้ย (แปลงรูป 4 เหลี่ยมจัตุรัส)
ขอบเขตขอบเขตดิน มักไมซอนกับขอบเขตสภาพการใชที่ดิน เพราะคันนาเปนเหลี่ยม
ความเขมของสี
: เราไมสามารถบอกวา มีการระบายน้ําดีหรือการระบาย
น้ําเลว แตมองเพียงวาบริเวณใดมีการระบายน้ํา ดี กวาบริเวณใด
: ที่ต่ํามักเปนที่ทางน้ําผาน
ลักษณะความสูง – ต่ําของ พื้นที่.
ลักษณะพื้นผิวของดิน มี 3 ปจจัยที่ ควบคุม
1. ตัว เนื้อดิน
: ดินเหนียวมีสี เขม มากกวาดินทราย
2. ปริมาณ อินทรียวัตถุในดิน :อินทรียวัตถุในดิน ถามี มากสีจะเขม
3. ลักษณะเกลือและปูนที่โผลมาบนผิวดิน พื้นที่เปนเกลือสีจะกลมกลืน มากกวา
พื้นที่ที่เปนปูนซึ่ง มีสีตัดกับ พื้นที่.
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