
                   หลักการแปลความ “ภาพถายทางอากาศ” 
                                             โดย นาย อนุกูล สุจินัย สวนสํารวจจําแนกดินท่ี 2 
การแปลความภาพถายทางอากาศ 
      1. ผูแปลความตองมีความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติของภาพถายทางอากาศ 
      - รูแนวบินของเคร่ือง 
      - ขนาดรูปถาย 
     - รายละเอียดท่ีปรากฏบนภาพถาย 
    2. มีความความสามารถในการมองภาพ 3 มิติ (Stereoscopic vision ) 
ขอพิจารณา(photo key)ลักษณะสําคัญ 7 ประการท่ีใชในการแปลภาพ 

1. ความเขม (Tone)  เปนชวงความแตกตางจากสีเขมไปหาสีจาง หรือสีดําไปหาสีขาว 
        หลักการคือวัตถุตางๆจะมีความเขมของสีแตกตางกัน ทําใหการสะทอนของแสงไม
เทากัน ถาวัตถุใดสะทอนแสงมาก วัตถุนั้นยิ่งมีสีขาว(จาง) มาก   ถาหนาดินไมมีส่ิงปกคลุม 
คาการสะทอนจะมีสีขาว   แตถาดินมีความช้ืน คาการสะทอนจะมีสีคลํ้าหรือสีเขมข้ึน 
ในกรณีเปนแหลงน้ํา คาการสะทอนจะมีสีขาวหรือดําจะข้ึนกับ 
 -มุมแสง 
 -ความลึก 

-ความขุนของน้ํา 
2. รูปแบบ (Pattern) หมายถึงการจัดเรียงของวัตถุ ซ่ีงมีท้ังแบบ regular  และ irregular 

รูปแบบมีท้ังท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและมนุษยสรางข้ึนมา ดังนี้ 
                -รูปแบบของส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  เชน แมน้ํา ทุงหญา เทือกเขา 
                -รูปแบบของส่ิงท่ีมนุษยสรางขึ้นมา  เชน สวนพักผอนหยอนใจ สวนผลไม 

3. ลายเนื้อ (Texture) หมายถึง ความหยาบละเอียดของ เนื้อในภาพ 
มีความสัมพันธข้ึนกับมาตราสวน เชน       -มาตราสวน  1: 1,000 อาจเห็นใบไม 

มาตราสวน 1: 20,000 เห็นเปนเรือนยอดเงา                                                                             -
4.    รูปราง (Shape)  รูปรางเปนปจจัยสําคัญในการวินิจฉัยวัตถุบนภาพถาย 
        มีความสัมพันธกับรูปแบบ(form) ของวัตถุ แตรูปรางอยางเดียวก็อาจวินิจฉัยผิด 
       ตองอาศัยความสัมพันธอ่ืนๆมาชวย เชน เสนตรงบนภาพถาย คาดวาเปน ถนน  
       แตเม่ือใชปจจัยอ่ืนเขามารวม จะพบวาเปน ทางรถไฟ เปนตน 

       5.     ขนาด (Size)  ขนาดของวัตถุในภาพมีความสัมพันธกับมาตราสวน 
ขอควรระวังในกรณี ภาพท่ียังไมไดปรับแกความเบ่ียงเบน (retify) 
การยึดมาตราสวนอยางละเอียด จะมีความคลาดเคล่ือน 
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       6.     เงา (Shadow) โดยปกติการถายภาพไมควรใหเกิดเงา 

การเกิดเงามีสาเหตุมาจาก 
                -เวลาของการถายภาพ 
                -ทิศทางการบินถายภาพ 
                -มุมของดวงอาทิตย (sun elevation) 
เงามีประโยชนในแงเปนตัวบงช้ี ชนิดของวัตถุ เชน แนวกําแพง 
แตมีขอเสีย คือ บดบังรายละเอียดของวัตถุ 

7. แหลงท่ีตั้ง (Situation) ใชศึกษาความสัมพันธเร่ืองตําแหนงของวัตถุ เชน 
       อาคารที่ใกลทางรถไฟ คาดวา เปน สถานีรถไฟ 
       หรือชวยในการวิเคราะหพืชพรรณจําเพาะท่ีเกิด เชน ตนจากเปนพืชในเขตปาชายเลน  
      หรือพืชในท่ีลุมน้ํากรอย 

หลักเกณฑในการแปลความ (interpretation) 
 1. การตรวจสอบ (Detection) 
                2. การจดจํา/การรูจักและการแยกแยะ (Recognition & Identification) 
 2. การวิเคราะห (Analysis) 
 3. การจําแนก (Classification) 
การตรวจสอบ (Detection) 
                หมายถึง การบงช้ีวัตถุท่ีเราตองการทราบ ควรจะเปนอะไรและมีสภาพเปนอยางไร เชน 
ภาพถายนั้นเกี่ยวของกับอะไร ตัวเมือง เขตชนบท ทิวเขา 
การจดจํา/การรูจักและการแยกแยะ (Recognition and Identification)  
 หมายถึง   การจดจําส่ิงท่ีเห็นในภาพและแยกแยะส่ิงท่ีเห็นออกไดดีเพียงใด  ข้ึนกับผูอาน
ภาพถาย มีความรูและคุนเคยกับวัตถุนั้นดีขนาดไหน เชน แมน้ํา 
การวิเคราะห (Analysis) 
                หมายถึง การพิจารณาโดยการนําวัตถุนั้นๆมาประเมินและเปรียบเทียบ เพื่อบอกวาวัตถุ
นั้นสมควรเปนอะไร โดยใชความรู ประสบการณ และขอมูลอ่ืนๆมาชวย 
 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) 
               หมายถึงการรวมกลุมท่ีมีลักษณะเหมือนกันเขาไวดวยกัน โดยการจัดทํารหัส(code) เพื่อมิ
ใหเกิดการสับสน ขอสําคัญของรหัสท่ีใช ควรบอกถึงลักษณะสําคัญใหเขาใจงาย  เชน M=ภูเขา,  
P=ท่ีราบ 
 หลังเสร็จการสังเกตรูปถายแลว จะตองทําการจําแนก โดยการตรวจสอบภาคสนาม “field 
check” วาบริเวณนั้นเปนจริงเหมือนท่ีเขียนหรือไม 
 
การแปลความรูปถายในการทําแผนท่ีดิน (Aerial photo interpretation  for soil mapping) 
แผนท่ีดิน (Soil Map)  เปนส่ิงท่ีแสดงการแพรกระจายของดิน  มีการแสดงลักษณะของดินดวย
สัญลักษณ (Symbol) และไดจัดแสดงการเปล่ียนแปลงจากดิน ชนิดหนึ่งไปสูดินอีกชนิดหนึ่งดวย
ขอบเขต (boundary) 
การทํา แผนท่ีดิน (Soil Map)  
 เดิมใชวิธีการสํารวจแบบดั้งเดิม (Conventional Survey) ซ่ึงมีท้ังแบบเปนตาราง (Grid 
System)  หรือ แบบฟนปลา  (Zig Zag) ในการกําหนดจุดเจาะ แตเราไมสามารถ แบงขอบเขตของ
ดินไดถูกตอง แตจะไดเปนแบบประมาณ  ดังนั้นเราจึงจําตองใชภาพถายเขาชวยในการกําหนดจุด
เจาะ 
 
 
 
ภาพถายทางอากาศ กับ แผนท่ีภูมิประเทศ 
            ขอดี            ขอเสีย 
1.รายละเอียดมากพอและบริบูรณมากกวาแผนท่ีมาก 1. มาตราสวนรูปถายไมแนนอน 
2. แสดงรูปลักษณะแทจริงของ สภาพภูมิประเทศตางๆ 2. ไมสามารถพิจารณาเสนวัดความสูง 
3. ส้ินเปลืองเวลาในการผลิตนอยลง 3. การอานรูปถายทําไดยาก (แสงไมพอ) 
4. รูปถายอาจถายบริเวณพ้ืนท่ี ท่ีไมสามารถเขาไป 4. ไมมีเคร่ืองหมายแผนท่ี 
     ได ซ่ึงมีเหตุผล 2 อยาง ( รูปถายแสดงลักษณะภูมิประเทศ 
      A. ทางภูมิศาสตร     เทานั้นไมไดบอกช่ือ แมน้ํา, เมือง ฯลฯ) 
       B. ทางการเมือง      
5. ใหขาวสารที่ทันสมัยท่ีสุด 
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การตีความรูปถาย โดยใช Element Analysis 
Element Analysis คือ การวิเคราะหขอมูลหรือลักษณะท่ีมีความเกี่ยวของกับการแปลภาพ 
ขอมูลหรือลักษณะท่ีมีความเกี่ยวของกับการแปลภาพ(element) ในดาน สํารวจดินมีดังนี้ 
 1. ลักษณะภูมิประเทศ – Topography 
 2. ลักษณะภูมิอากาศ – Climate 
 3. วัตถุตนกําเนิดดิน - Parent Material 
 4. พืชพรรณ - Vegetation 
 5. ระยะเวลา - Time 
ลักษณะของ Element ท่ีนํามาใชในการแปลภาพ 
Element ท่ีใชใน สํารวจดิน เรียงความสําคัญ จากมากไปหานอย 

ชนิดของ Element ลักษณะท่ีปรากฏ ความสัมพันธ กับดิน ความสัมพันธของ 
ในภาพถาย Element กับขอบเขตดิน 

สูง เดนชัด สูง Land Type : ชนิดของพ้ืนที่ 
สูง เดนชัด สูง Relief & slope : ความตางระดับ- ลาดชัน 
สูง ชัดปานกลาง สูง Drainage Condition : การระบายนํ้า 
สูง ชัดปานกลาง ปานกลาง Drainage Pattern : รูปแบบทางน้ํา 
สูง เดนชัด สูง Kind of vegetation : ชนิดพืชพรรณ 
สูง ไมเดนชัด ปานกลาง Parent Material : วัตถุตนกําเนิด 

เดนชัด ตํ่า Tone of color :ความเขมของสี ตํ่า 
เดนชัด ตํ่า Land Use : การใชประโยชนที่ดิน ปานกลาง 

    

 
ข้ันตอนในการแปลภาพถายโดยใชการวิเคราะห (Element Analysis) จะตองเลือก element ท่ี
สัมพันธกับดินนั้นๆ 
1 Land type 
2 Relief and slope 
3 Drainage pattern 
4 Vegetation 
สวน Land use, tone ฯลฯ ถาดูไมไดใหตัดท้ิง 
นําท้ัง 4 แผนมาซอนทับโดยพิจารณาเสนท่ีซอนกันมาก จะไดเปนขอบเขตท่ีใชในการตรวจสอบ
ภาคสนาม 
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ปญหาการเขียนขอบเขตดิน (Soil boundary)  
 ปจจัยท่ีทําใหเกิดขอผิดพลาด โดยขอบเขตดินไมชอนขอบเขตในภาพ 
 -ผูแปลภาพเลือก element ไมถูกตอง (ไมสัมพันธกับดิน) 

-ผูแปลไมมีความชํานาญในสภาพพื้นท่ีเพียงพอ การวินิจฉัย element ทําไดไมถูกตอง 
-คุณภาพชองภาพถายตองดี 

การแปลรูปถายทางอากาศ  ตองพิจารณาลักษณะภูมิประเทศเปนใหญ เพราะเกี่ยวของกับลักษณะ
ดินท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นขอบเขตดินจะไมเปนเสนกากบาท 
 Element บางตัวจะไมสามารถใชได เชน 
               วัตถุตนกําเนิดดิน  ผูใชไดดี ตองเปนผูรูโครงสรางทางธรณีและเขาใจลักษณะธรณีสัณฐาน 
               สภาพการใชประโยชนท่ีดิน อาจยึดถือได เพราะเกษตรมักปลูกพืชตามชนิดของดิน 
ถาทราบลักษณะประจําตัวพืชบางชนิด ทําใหเราสามารถบอกไดวา พืชท่ีปลูกนั้นข้ึนบนดินอะไร 
 สับปะรด ไมชอบน้ําขัง ชอบดินกรด 
 มันสําปะหลัง  ชอบดินทราย 
 ลักษณะผืนแปลง (Parcelling) เปน ลักษณะท่ีสามารถแบงดินไดอยางชัดเจน เชน 
นาดอน คันนาสูงและเล็ก (แปลงรูป 4 เหล่ียมผืนผา) จะแตกตางกับ นาหวาน คันนาจะกวาง 
และเต้ีย (แปลงรูป 4 เหล่ียมจัตุรัส) 
                ขอบเขตขอบเขตดิน มักไมซอนกับขอบเขตสภาพการใชท่ีดิน เพราะคันนาเปนเหล่ียม 
             ความเขมของสี                    :     เราไมสามารถบอกวา มีการระบายนํ้าดีหรือการระบาย 
น้ําเลว  แตมองเพียงวาบริเวณใดมีการระบายนํ้า ดี กวาบริเวณใด 
             ลักษณะความสูง – ต่ําของ พื้นท่ี.  :    ท่ีต่ํามักเปนท่ีทางน้ําผาน 
             ลักษณะพื้นผิวของดิน มี 3 ปจจัยที่ ควบคุม 
  1. ตัว เนื้อดิน                 : ดินเหนียวมีสี เขม มากกวาดินทราย  
  2. ปริมาณ อินทรียวัตถุในดิน :อินทรียวัตถุในดิน ถามี มากสีจะเขม 
  3. ลักษณะเกลือและปูนท่ีโผลมาบนผิวดิน  พื้นท่ีเปนเกลือสีจะกลมกลืน มากกวา   
พื้นที่ท่ีเปนปูนซ่ึง มีสีตัดกับ พื้นท่ี. 
  
 
  
 
 


