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คำนำ 

(Preface) 
 
 

ในปัจจุบันอันเป็นยุคท่ีเทคโนโลยีด้านการสำรวจรังวัดและทำแผนที่ได้มีความก้าวหน้าและเกิดการปรับโฉมไป
อย่างมากส่งผลให้การสำรวจด้วยภาพถ่ายกลายเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความนิยมอย่างยิ่งในวงการวิศวกรรมโยธาและสำรวจ 
งานด้านการสำรวจและออกแบบมีการกำหนดให้ใช้ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธมากขึ้น ส่งผลให้ความรู้ด้านนี้กลายเป็น
สิ่งจำเป็นสำหรับวิศวกรโยธา ดังนั้นหนังสือเร่ือง “การสำรวจด้วยภาพถ่าย (Photogrammetry)” จึงได้มีการออกแบบให้
มีเนื้อหาที่ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานด้านการสำรวจด้วยภาพถ่าย นิยาม คำสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรังวัดด้วยภาพถ่าย 
ความเป็นมาของเทคโนโลยีการสำรวจด้วยภาพถ่าย เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจด้วยภาพถ่ายในยุคต่าง ๆ ทฤษฎีสมการ
สภาวะร่วมเส้น การวางแผนการบินถ่ายภาพรวมถึงโครงข่ายการถ่ายภาพภาคพื้นดิน โครงข่ายสามเหลี่ยมของงานสำรวจ
ด้วยภาพถ่าย การมองภาพสามมิติ ระยะเหลื่อม การวัดความสูงจากภาพถ่าย แบบจำลองความสูง การดัดแก้ภาพถ่าย การ
ผลิตภาพถ่ายออร์โธ การประยุกต์ใช้การรังวัดด้วยภาพถ่ายทั้งเชิงวิศวกรรมและเชิงอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ยิ่งไปกว่านั้น ผู้
แต่งได้มีการบรรจุเอาเนื้อหาการสำรวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับเข้าไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย ซึ่งผู้แต่งหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่าน ซึ่งเน้นไปที่กลุ่มงานวิศวกรรมโยธาที่สนใจจะนำความรู้ด้านนี้ไปใช้
ในการสำรวจรังวัดบังเกิดความเข้าใจและสามารถนำเอากรณีศึกษาและทฤษฎีต่าง ๆ ที่นอกจากจะนำไปใช้ในประกอบการ
เรียนแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ประกอบการทำงานด้านการสำรวจรังวัดด้วยภาพถ่ายได้เป็นอย่างดี 
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บทที่ 1 
 

บทนำเข้าสู่การรังวัดด้วยภาพถ่าย 
(Introduction to Photogrammetry) 

 
1.1 มโนทัศน์ของการรังวัดด้วยภาพถ่าย (Concept of Photogrammetry) 

การรังวัดด้วยภาพถ่าย (Photogrammetry) หรือ การสำรวจด้วยภาพถ่าย ถือเป็นศาสตร์ที่เป็นวิทยาการในการ
รังวัดเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งของวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ จากการวัดบนภาพถ่าย และเป็นศิลป์ในการวัดบนภาพเพื่อใช้ในการเก็บ
ลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ ของวัตถุผ่านการแปลภาพ ที่มาของคำว่า Photogrammetry นั้นมาจากการประกอบคำในภาษา
กรีก 3 คำด้วยกัน คือ Photo ท่ีหมายถึง แสง รวมกับ Grammar ท่ีหมายถึง ภาพท่ีวาดหรือเขียนข้ึน และ Metron ท่ีหมายถึง 
การวัด ดังนั้น เมื่อผนวกคำทั้งสามเข้าด้วยกัน จึงเกิดเป็นคำว่า Photogrammetry ที่เมื ่อแปลตรงตัวตามรากศัพท์แล้ว
หมายถึง “การวัดบนภาพที่วาดขึ้นมาจากแสง” ทั้งนี้การวัดจะเกิดขึ้นได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผ่านกระบวนการบันทึก 
(Recording) เพื่อจัดเก็บสิ่งที่วาดขึ้นจากแสงในรูปแบบของภาพถ่าย ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งการบันทึกบนฟิล์ม (Film) กระดาษอัด
ภาพ (Photograph) หรือเซนเซอร์รับภาพ (Sensor) แล้วจัดเก็บเป็นภาพถ่ายดิจิทัล (Digital Image) โดยไม่ว่าจะเป็น
ภาพถ่ายในลักษณะใดก็ตาม จะถูกส่งต่อไปยังกระบวนการวัด (Measurement) รวมถึงกระบวนการแปลความหมาย 
(Interpretation) ซึ่งในอดีตนั้นจะเป็นการรังวัดโดยตรงจากภาพถ่ายที่ถูกอัดลงบนฟิล์ม หรือ กระดาษอัดภาพ และในยุค
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการวัดโดยตรงจากภาพถ่ายดิจิทัลที่เป็นการวัดโดยตรงจากจุดภาพ (Picture Element) รวมถึง
การประมวลผลแต่ละจุดภาพโดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพถ่ายดิจิทัล (Digital Image Processing Technology) 

การสำรวจรังวัดด้วยภาพถ่ายนั้นสามารถนอกจากจะนำมาใช้ในงานด้านแผนที่ได้เป็นอย่างดี ยังสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมโยธาและด้านอื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวาง โดยในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการถ่ายภาพมี
ความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมนำหนพิภพ (Global Navigation Satellite 
System: GNSS) เหล่านี้ส่งผลให้มีการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายที่รวดเร็วและได้ผลผลิต
ที่ทันกับความต้องการที่จะใช้งาน รวมถึงการมีแหล่งข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายและแบบจำลองสามมิติต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น อนึ่ง 
ภายใต้ภาวการณ์ท่ีงานด้านวิศวกรรมโยธามีขนาดใหญ่และมูลค่าการลงทุนท่ีสูง ควบคู่ไปกับการแข่งขันทางธุรกิจท่ีสูง ส่งผลให้
การสำรวจรังวัดภาคสนาม (Ground Surveying) เพ่ือทำแผนท่ีอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อการแข่งขัน การเสริมสมรรถนะ
การทำงานด้วยการรังวัดบนภาพถ่ายจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเพื่อใช้ขั้นตอนการออกแบบเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ 
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เช่น การประมาณราคา (Estimation Cost) ในการก่อสร้าง หรือกระทั้งการศึกษาเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสม (Route 
Selection) ตลอดจนการวางแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ เป็นต้น 

จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการสำรวจรังวัดด้วยภาพถ่ายในมิติที่มีต่อวิศวกรโยธา
ท่ีว่า “หากวิศวกรโยธามีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของการสำรวจรังวัดด้วยภาพถ่ายอย่างถ่อง
แท้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าวิชาชีพ” ดังนั้น ความเข้าใจเหล่านี้จึงถือเป็นสิ่งจำเป็นลำดับต้น ๆ ที่มีผลต่อ
ความสำเร็จของงาน โดยเมื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติถูกนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้จะ
ก่อให้เกิดความชำนาญ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ภาพถ่ายในงานด้านวิศวกรรมโยธาท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่วิชาชีพวิศวกรต่อไปในอนาคต ทั้งนี้หลักการและทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับการสำรวจรังวัดด้วยภาพถ่ายเพื่อใช้ในการ
ผลิตแผนท่ีรวมถึงการสร้างแบบจำลองสามมิติของวัตถุต่าง ๆ ท่ีจะต้องทำความเข้าใจ ได้แก่ องค์ประกอบต่างๆ ทางเรขาคณิต
ของภาพถ่าย ความคลาดเคลื่อนต่าง ๆ ที่มีผลต่อข้อมูลในการรังวัดจากภาพ ระบบค่าพิกัด การปรับแก้ภาพถ่าย การทำแผนท่ี
ภาพถ่าย และการนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ เป็นต้น 
1.1.1 ประเภทการรังวัดด้วยภาพถ่าย (Type of Photogrammetry) 

ในอดีตภาพถ่ายท่ีใช้งานรังวัดด้วยภาพถ่ายจะถูกนำมาใช้ในงานวางแผนและดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ เช่น การสำรวจ
พื้นที่ตามแนวก่อสร้างทางรถไฟ เขื่อน และ การสำรวจสภาพการใช้ที่ดินตลอดแนวพื้นท่ีสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น ดังนั้น 
งานรังวัดด้วยภาพถ่ายส่วนใหญ่จึงเป็นการรังวัดด้วยภาพถ่ายจากเครื่องบิน หรือที่เรียกกันติดปากว่า “ภาพถ่ายทางอากาศ 
(Aerial Photograph)” ตามร ูปแบบของการถ ่ ายภาพ  และคำว ่า  การสำรวจด ้วยภาพถ ่ายทางอากาศ  (Aerial 
Photogrammetry) นั้นเป็นท่ีเข้าใจกันตรงกันว่าเป็นภาพถ่ายจากเคร่ืองบิน ในขณะที่ภาพท่ีบันทึกจากดาวเทียมนั้นจะเรียกว่า 
ภาพถ่ายจากดาวเทียม (Satellite Imagery) และเรียกการรังวัดบนภาพถ่ายประเภทนี้จึงเรียกว่า การสำรวจด้วยภาพถ่าย
ดาวเทียม (Satellite Photogrammetry) ซึ่งเป็นชื่อเรียกตามรูปแบบของอากาศยานที่ใช้ในการบันทึกภาพถ่าย ในทำนอง
เดียวกันนี้เอง เมื่อนำอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) หรือ โดรน (Drone) มาประยุกต์ใช้ในการ
ถ่ายภาพ ก็เรียกว่า ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเช่นกัน แต่หากนำภาพถ่ายได้จากการถ่ายภาพภาคพ้ืนดิน ไม่ว่า
จะต ิดต ั ้ งบนยานพาหนะแบบไหนก ็จะถ ูกเร ียกรวม ๆ ก ันว ่า การสำรวจด ้วยภาพถ ่ายภาคพื ้นด ิน (Terrestrial 
Photogrammetry) ซึ่งในปัจจุบันสามารถถ่ายได้จากทั้งกล้องถ่ายภาพมือถือ กล้องถ่ายภาพแบบคอมแพค หรือ กล้อง
ถ่ายภาพแบบสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว (Single Lens Reflex: SLR) โดยภาพถ่ายในทุก ๆ แหล่งท่ีกล่าวมานั้นจำเป็นต้องทราบ
ถึงองค์ประกอบภาพภายใน (Interior Orientation) ซึ่งประกอบด้วยตำแหน่งของจุดมุขยสำคัญ ขนาดของภาพถ่าย และ
สัมประสิทธิ์เพื่อใช้ในแบบจำลองความเพี้ยนของเลนส์ในกล้องที่ใช้ถ่ายภาพ เป็นต้น เพื่อใช้ในการสร้างเป็นระบบพิกัดบน
ภาพถ่าย ท่ีให้ความถูกต้องสูงและเหมาะสมกับการรังวัดด้วยภาพถ่าย 

การนำภาพถ่ายจากแหล่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาใช้ในงานรังวัดด้วยภาพถ่ายได้ทำให้เกิดเทคนิคการรังวัดด้วยภาพถ่ายในแบบ
ต่าง ๆ แตกแขนงแยกย่อยออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี  

1.1.1.1 การรังวัดบนภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Photogrammetry)  
การรังวัดบนภาพถ่ายทางอากาศเป็นการใช้ภาพถ่ายทางอากาศมาดำเนินการรังวัดเพ่ือให้ได้ตำแหน่งและความหมาย

ของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากงานรังวัดประเภทนี้โดยส่วนใหญ่แล้วอยู่รูปแบบของแผนที่ภาพถ่ายดัดแก้เชิงดิ่งซึ่งเรียกกันใน
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วงการวิชาชีพว่า แผนที่ภาพถ่ายออร์โธ อนึ่งหากนำเอาแผนที่ภาพถ่ายออร์โธนี้มาผ่านกระบวนการแปลภาพก็จะสามารถนำ
ผลิตเป็นแผนท่ีลายเส้นได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้แล้ว ผลลัพธ์อีกรูปแบบหนึ่งท่ีคือแบบจำลองระดับเชิงเลข (Digital Elevation 
Model: DEM) ซ่ึงเป็นข้อมูลพ้ืนผิวของระดับผิวดินท่ีตัดเอาสิ่งปกคลุมดินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ หรือสิ่งก่อสร้างออกไปแล้ว  

1.1.1.2 การรังวัดด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม (Satellite Photogrammetry)  
การรังวัดด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียมเป็นการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมแบบออฟติคัล (Optical) มาใช้ในการรังวัด

เพื่อให้ลักษณะภูมิประเทศผ่านการวิเคราะห์ภาพคู่ซ้อน (Stereo-image Analysis) ทั้งนี้ภาพดาวเทียมแบบ Optical เป็น
ภาพถ่ายแบบพาสซีฟที่อาศัยการสะท้อนของแสงอาทิตย์จากพื้นผิวโลกไปยังตัวรับรู้ (Sensor) บนดาวเทียม และดาวเทียมท่ี
สามารถตอบโจทย์ภารกิจนี้ได้นั้นต้องมีการออกแบบดาวเทียมให้มีขีดความสามารถเก็บข้อมูลภาพคู่ซ้อนได้เช่น ดาวเทียม 
ALOS, ดาวเทียม SPOT และดาวเทียม THEOS เป็นต้น  

1.1.1.3 การรังวัดด้วยภาพถ่ายแบบเรด้าห์ (Radargrammetry)  
การรังวัดด้วยภาพถ่ายแบบเรด้าห์เป็นการใช้ข้อมูลภาพถ่ายแบบเรด้าห์ (RAdio Detection And Ranging: RADAR) 

มาใช้วิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศผ่านการสร้างแบบจำลองสามมิติ (Stereo Model) ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ภาพคู่ซ้อน 
(Stereo-image Analysis) เช่นเดียวกับการสำรวจด้วยภาพถ่าย (Photogrammetry) แต่จะแตกต่างในประเด็นท่ีว่า ภาพถ่าย 
RADAR นี้เป็นภาพถ่ายแบบแอคตีฟที่เป็นการส่งสัญญาณคลื่นเรด้าห์ที่เป็นคลื่นแสงในย่านไมโครเวฟไปตกกระทบกับภูมิ
ประเทศเป้าหมายแล้วมีการกระจัดการจายกลับมายังเครื่องรับสัญญาณซึ่งจะมีการบันทึกข้อมูลประกอบด้วยความเข้มของ
สัญญาณเรด้าห์ เวลาและมุมที่ตกกระทบ ทั้งนี้เพื่อวิเคราะห์และประกอบขึ้นรูปเป็นภาพเรด้าห์ที่เป็นระดับความเข้มของ
สัญญาณโดยแสดงผลออกมาเป็นระดับความสว่างของภาพ และดาวเทียมที่สามารถวิเคราะห์ด้วยเทคนิคนี้ได้ เช่น ดาวเทียม 
RADARSAT-1, -2 และ ดาวเทียม ALOS เป็นต้น 

1.1.1.4 การรังวัดด้วยภาพถ่ายภาคพ้ืนดิน (Terrestrial Photogrammetry)  
การรังวัดด้วยภาพถ่ายภาคพ้ืนดินเป็นการใช้ภาพถ่ายภาคพ้ืนดินเข้ามาใช้ในการวัดขนาดหรือตำแหน่งใด ๆ (X, Y, Z) 

บนวัตถุ ซึ่งถ้าหากระยะในการถ่ายภาพใกล้กว่า 300 เมตรจะถูกเรียกว่า การรังวัดด้วยภาพถ่ายระยะใกล้ (Close Range 
Photogrammetry: CRP) ยกตัวอย่างเช่นการถ่ายภาพกระท่อมดังรูปที่ 1-1 โดยผลลัพธ์ที ่ได้จากการรังวัดบนภาพถ่าย
ระยะใกล้นี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบจำลอง 3 มิติ ของวัตถุต่างๆ ดังรูปท่ี 1-2 

1.1.1.5 การสำรวจรังวัดด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ  
(Unmanned Aerial Vehicle Photogrammetry: UAV Photogrammetry)  

การสำรวจรังวัดด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับเป็นการใช้ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned 
Aerial Vehicle: UAV) หรือที่นิยามเรียกว่า โดรน (drone) เข้ามาใช้ในการวัดขนาดหรือตำแหน่งใด ๆ (X, Y, Z) บนวัตถุ 
รวมถึงใช้ในกระบวนการทำแผนที่ ซึ่งถือเป็นการผสมผสานแนวคิดของการรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศ และการรังวัดด้วย
ภาพถ่ายระยะใกล้ เข้ามาใช้ในการรังวัด ที่เป็นดังนี้เนื่องจากภาพถ่ายจากโดรนที่ถูกนำมาใช้ในการทำแผนที่ส่วนใหญ่แล้วจะ
เป็นภาพที่ถูกถ่ายที่ระยะ 100 – 200 เมตร เหนือพื้นดิน ซึ่งเป็นระยะที่ไม่เกินกว่าการประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีในการ
คำนวณของการรังวัดด้วยภาพถ่ายระยะใกล้ นอกจากนี้ยังต้องมีการวางแผนแนวบินดังรูปที่ 1-3 และการวางหมุดบังคับภาพ
พ้ืนดิน เช่นเดียวกับการรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศ และผลลัพธ์ท่ีได้ยังออกมาเป็นแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธ ดังรูปท่ี 1-4 
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รูปที่ 1-1 การถ่ายภาพระยะใกล้จากหลายมุมมองเพ่ือสร้างแบบจำลองสามมิติของป้อมยามริมสระพลาสติก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 
รูปที่ 1-2 แบบจำลองสามมิติของป้อมยามริมสระพลาสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากงานสำรวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้ 
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รูปที่ 1-3 ตัวอย่างแนวบินถ่ายภาพท่ีได้จากโดรน ซ่ึงในการบินถ่ายภาพจำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการวางแผน 

การบินถ่ายในรูปแบบของจุดนำทาง หรือ ท่ีเรียกกันว่า เวย์พอยต์ (Waypoint)  
(ดัดแปลงจาก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร [สนข.], 2561) 

 

 
 รูปที่ 1-4 ผลลัพธ์จากโดรนในงาน UAV Photogrammetry ในรูปแบบของแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธบริเวณ 

ทางเลี่ยงเมือง จ.ขอนแก่น (ดัดแปลงจาก สนข., 2561) 
  

1.1.1.5 การรังวัดด้วยภาพมาโคร (Macro Photogrammetry)  
การรังวัดด้วยภาพมาโครเป็นการรังวัดบนภาพถ่ายที่มีระยะใกล้กว่า 10 เซนติเมตร ซึ่งประยุกต์ใช้กับวัตถุเล็ก นิยม

ใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น ทางการแพทย์มีการใช้ภาพคู่สามมิติที่ได้จากกล้อง
จุลทรรศน์เพ่ือตรวจสอบการผุกร่อนของกระดูก การวัดความผิดปกติของสรีระเพ่ือตรวจหาความผิดปกติของทรวงอก (Moon, 
Thomsen, & Miller, 2003) ดังรูปท่ี 1-5 และการประยุกต์ใช้ในการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ (Nakagawa, 2017) ดังรูปท่ี 1-6 
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รูปท่ี 1-5 การรังวัดเพ่ือตรวจหาความผิดปกติของทรวงอก (ดัดแปลงจาก Moon, Thomsen, & Miller, 2003) 

 

 

 

 

รูปท่ี 1-6 เคร่ือง da Vinci Xi – Surgical System สำหรับใช้ในการผ่าตัดในวงการแพทย์ ท้ังนี้เพ่ือสามารถผ่าตัดเอาชิ้นส่วน
ต่างๆ ภายในร่างกายได้อย่างแม่นยำ และเกิดการบาดเจ็บระหว่างการผ่าตัดท่ีน้อยท่ีสุด (ดัดแปลงจาก Nakagawa, 2017) 

 
1.1.2 ลักษณะของงานในการสำรวจรังวัดด้วยภาพถ่าย (Characteristics of Works in Photogrammetry) 

1.1.2.1 การสำรวจรังวัดด้วยภาพถ่ายแบบวัดภาพ (Metric Photogrammetry)  
การสำรวจรังวัดด้วยภาพถ่ายแบบวัดภาพเป็นการรังวัดบนภาพถ่ายที่เน้นไปที่การวัดพิกัดภาพและดำเนินการ

คำนวณเพื่อให้ได้ขนาดและรูปร่างของวัตถุต่าง ๆ ที่ต้องการวัดออกมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการออกแบบหรือการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ซ่ึงในงานด้านวิศวกรรมโยธาน้ันจะต้องการผลลัพธ์ท่ีได้จากการวัดภาพในลกัษณะต่าง ๆ 
ต่อไปน้ี 

(1) ตัวเลข (Number) เป็นรูปแบบการเก็บบันทึกข้อมูลค่าพิกัดฉากสามมิติ (X, Y, Z) ของจุดใด ๆ บนวัตถุ ดังรูปท่ี 
1-7 ซึ่งมักจะเป็นตารางแสดงค่าพิกัดฉากของตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ มุมชายคาตึก มุมถนน หรือ ตำแหน่งเสาธง เป็นต้น 
ข้อมูลเชิงตัวเลขนี้จะถูกนำมาใช้เป็นพ้ืนฐานในการสร้างแผนท่ีลายเส้นต่อไป 
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รูปที่ 1-7 ตัวอย่างข้อมูลพิกัดฉากสามมิติท่ีได้จากการรังวัดด้วยภาพถ่าย 

 
(2) พอยต์คลาว (Point Cloud) เป็นกลุ่มของจุดสามมิติท่ีเก็บข้อมูลค่าของตำแหน่งของขอบของวัตถุในพิกัดฉาก

สามมิติ (X, Y, Z) ดังรูปที่ 1-8 ซึ่งมักจะเก็บพร้อมกับค่าสีของวัตถุในรูปแบบของแม่สีแดงเขียวฟ้า (Red-Green-Blue: RGB) 
ควบคู่ไปด้วย โดยเก็บในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลซึ่งในปัจจุบันจะเก็บในรูปแบบต่าง ๆ เช่น CSV, LAZ หรือ LAS เป็นต้น โดย
พอยต์คลาวเหล่านี้เมื่อนำมาแสดงผลจะสามารถแสดงเป็นกลุ่มของจุดในลักษณะของพื้นผิวต่อเนื่องได้ จึงทำให้สามารถแสดง
การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวเป็นรูปทรงต่าง ๆ ของวัตถุสามมิติได้ จึงนิยมนำมาใช้ในการประมวลผลรวมถึงการวิเคราะห์
ระยะทาง รวมถึงการใช้เป็นต้นแบบในการขึ้นรูปทรงสามมิติของวัตถุ หรือลักษณะภูมิประเทศ เป็นต้น  

 

 
รูปที่ 1-8 ตัวอย่างข้อมูลพอยต์คลาว (Point Cloud) ท่ีได้จากการรังวัดด้วยภาพถ่าย (ดัดแปลงจาก สนข., 2561) 
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(3) แบบจำลองระดับพ้ืนผิว (Digital Surface Model: DSM) หรือ แบบจำลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation 
Model: DEM) หรือ แบบจำลองลักษณะภูมิประเทศ (Digital Terrain Model: DTM) โดยผลผลิตเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เก็บค่า
ความสูงต่ำและลักษณะภูมิประเทศในรูปแบบข้อมูลราสเตอร์ (Raster Data) ที่เป็นตารางกริดซึ่งบรรจุเอาข้อมูลความสูงไว้ 
ทั้งนี้ DSM จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้เป็นผลผลิตโดยตรงจากงานรังวัดด้วยภาพถ่าย และเมื่อนำไปหักลบสิ่งปลูกสร้าง ความสูงต้นไม้
และพืชพรรณต่าง ๆ ออกไป ก็จะได้เป็น DEM หรือ DTM ท่ีเป็นความสูงที่ระดับพื้นดิน ซึ่งในการหักลบความสูงดังรูปที่ 1-9 
นั้นจะเป็นการหักลบความสูงผ่านการสร้างแบบจำลองความสูงของพุ่มไม้ (Canopy Height Model: CHM) ดังรูปที่ 1-10 
ท้ังนี้เนื่องจากพืชพรรณในแต่ละชนิดซ่ึงมีความสูงของชั้นเรือนยอดท่ีไม่เท่ากัน จึงจำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการวิเคราะห์ร่วมกับ
งานแปลตีความภาพถ่ายร่วมด้วยในการสร้าง CHM 

 

              
(ก) (ข) 

รูปที่ 1-9  ตัวอย่างของข้อมูลราสเตอร์ท่ีเก็บความสูงของลักษณะภูมิประเทศ (ก) DSM และ (ข) DEM หรือ DTM 
(ดัดแปลงจาก National Land Surveying and Mapping Center [NLSMC], 2015) 

 

 
รูปที่ 1-10 ความสัมพันธ์ระหว่าง DSM ซ่ึงมีการใช้ CHM ในการหักลบความสูงของพุ่มไม้เพ่ือผลิต DEM และ DTM  

(ดัดแปลงจาก Silva et al., 2013) 
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(4) แผนที่ภาพถ่ายออร์โธ (Ortho-photo Map) เป็นแผนที่ภาพถ่ายที่มีการดัดแก้ภาพจากภาพถ่ายที่ปกติจะ
มีการฉายแบบศูนย์ทิวทัศน์ (Central Projection) ซึ่งทำเกิดความคลาดเคลื่อนทางตำแหน่งบนภาพถ่ายให้เป็นการฉายแบบ
ตกต้ังฉากกับพ้ืนผิว (Orthogonal Projection) ผ่านกระบวนการดัดแก้ภาพถ่ายออร์โธ (Orthorectification) ซ่ึงมีการปรับแก้
ความคลาดเคลื่อนเนื่องความสูงต่อของภูมิประเทศโดยได้มีการจัดตำแหน่งของภาพถ่ายของวัตถุต่างๆบนภาพให้อยู่ในตำแหน่ง
ท่ีถูกต้อง ท้ังในกระบวนการดัดแก้ภาพถ่ายนั้นจำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องใช้แบบจำลองความสูงเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการดัด
แก้ร่วมด้วย ตัวอย่างของแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีได้แสดงไว้ในรูปที่ 1-11 ซึ่งได้มีการนำเอาออกแบบสถานีรถไฟฟ้ารางเบาใน
เขตเมืองขอนแกน่ (Khon Kaen Light Rail Transit) 

 

 
รูปท่ี 1-11 ตัวอย่างของแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีบริเวณเมืองสี่แยกเซนทรัล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ซ่ึงได้นำมาใช้ในการออกแบบสถานีรถไฟรางเบาในเมืองขอนแก่น (ดัดแปลงจาก สนข., 2561) 
 

(5) แผนที่ลายเส้น (Line Map) เป็นแผนที่หรือแผนผังที่เป็นแผนที่ทางราบ (Planimetric Map) ซึ่งเป็นการขยาย
แผนท่ีภาพถ่ายออร์โธพร้อม ๆ กับการแปลภาพถ่ายแล้วลอกลายเส้นออกมาเพ่ือผลิตออกมาเป็นแผนท่ีท่ีใช้กันท่ัวไปดังแสดงไว้
ในรูปท่ี 1-12 นอกจากนี้ ยังเป็นแผนท่ีภูมิประเทศ (Topographic Map) ซ่ึงเป็นการนำเสนอรายละเอียดทางราบควบคู่กับการ
นำเสนอความสูงต่ำของลักษณะภูมิประเทศผ่านเส้นชั้นความสูง แผนท่ีลายเส้นนี้นิยมท่ีจะจัดเก็บในรูปแบบของข้อมูลเวกเตอร์ 
(Vector Data)  
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รูปท่ี 1-12 ตัวอย่างของแผนท่ีลายเส้นท่ีได้มีการลอกลายผ่านกระบวนการขยายแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธ 

และกระบวนการแปลภาพ (ดัดแปลงจาก สนข., 2561) 
 

1.1.2.2 การแปลภาพ (Interpretation Photogrammetry)  
การแปลภาพเป็นการจำแนกและวินิจฉัยลักษณะของวัตถุต่าง ๆ ที่ปรากฏบนภาพถ่ายแล้วมีการแปลตีความออกมา 

โดยการแปลตีความนั้นสามารถดำเนินการผ่านการแปลภาพด้วยสายตา (Visual Interpretation) เพื่อวัตถุประสงค์ในการชี้
จำแนกและวินิจฉัยคุณลักษณะสิ่งต่าง ๆ บนภาพ ในปัจจุบันนี้งานแปลภาพถ่ายไม่ได้จำกัดอยู่ที่งานรังวัดบนภาพถ่ายเท่านั้น 
แต่ได้ขยายไปถึงการแปลภาพจากงานสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) ซ่ึงหมายรวมถึงภาพถ่ายท่ีได้โดรนท่ีถ่ายด้วยกล้อง
แบบ Multispectral ที่สามารถถ่ายภาพด้วยช่วงคลื่นอินฟราเรด รวมถึงกล้องแบบ Thermal Infrared ที่สามารถถ่ายคลื่น
ความร้อนจากการแผ่รังสีของวัตถุ เป็นต้น ทั้งนี้งานแปลภาพและงานสำรวจจากระยะไกลทำให้สามารถได้ข้อมูลสิ่งต่าง ๆ บน
ภาพได้ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบันงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธาจะมีความเกี่ยวข้องกับการประเมิน
คุณภาพของสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สภาวะแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น การแปลภาพถ่ายและงานสำรวจข้อมูล
จากระยะไกลจึงมีบทบาทสำคัญไม่แพ้งานวัดภาพเช่นกัน โดยนำผลลัพธ์ท่ีได้จากการแปลภาพมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดการ
และวางแผนงาน การแปลภาพต่าง ๆ นั้นล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานจากการแปลภาพด้วยสายตาแล้ววิเคราะห์โดยใช้องค์ประกอบ
หลักท่ีสำคัญดังรูปท่ี 1-13 ซ่ึงมีองค์ประกอบดังต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 1-13 องค์ประกอบหลักสำคัญของการแปลภาพด้วยสายตา ซ่ึงจะประกอบด้วย รูปร่าง (Shape) ขนาด (Size)  

ความเข้มของสีและสี (Tone and Color) ท่ีต้ัง (Site) ลวดลายบนภาพ (Texture) ความสูงและเงา (Height and Shadow)  
รูปแบบพ้ืนท่ี (Area Pattern) และ ความเกี่ยวเนื่องสอดคล้อง (Association) (ดัดแปลงจาก Carnes, 2016) 

 
(1) รูปร่าง (Shape) รูปร่างของวัตถุซึ่งเป็นได้ทั้งรูปทรงเรขาคณิตที่มีขนาดแน่นอนและสม่ำเสมอ (Regular) โดย

ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่มนษย์สร้างขึ้น เช่น สนามบิน คลองชลประทาน และเขื่อนกักเก็บน้ำ และสิ่งที่มีรูปร่างไม่แน่นอน 
(Irregular) เป็นไปตามธรรมชาติ เช่น เทือกเขา ชายหาด และแม่น้ำต่างๆ เป็นต้น  

(2) ขนาด (Size) ขนาดของภาพ การปรากฏขึ้นของวัตถุต่างๆในภาพถ่ายขึ้นอยู่กับขนาดของวัตถุ และมาตราส่วน
ของข้อมูลจากภาพถ่าย เช่น ความยาว ความกว้าง หรือพ้ืนท่ี แสดงให้เห็นความแตกต่างของขนาดระหว่างแม่น้ำและลำคลอง 

(3) ความเข้มของสีและสี (Tone and Color) ระดับความแตกต่างของความเข้มของสีหนึ่ง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ค่าการสะท้อนของช่วงคลื่นและการผสมสีของชนิดวัตถุในช่วงคลื่นต่าง ๆ เช่น ในช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็น (Visible Band) 
โดยความยาวคลื่นช่วงนี้อยู่ระหว่าง 380-750 นาโนเมตร เมื่อมีการผสมสีแบบแดงเขียวน้ำเงิน (Red-Green-Blue) ในความ
ยาวคลื่นท่ีสอดคล้องกับแม่สี จะได้ผลลัพธ์เป็นสีธรรมชาติ (Natural Color) ท่ีพืชมีสีเขียว น้ำมีสีน้ำเงิน หรือดินมีสีน้ำตาล เป็น
ต้น  

(4) ที่ตั้ง (Site) หรือตำแหน่งของวัตถุที่พบตามปกติและมีอยู่ในธรรมชาติ เช่น สนามฟุตบอลและสนามเทนนิสควร
ต้ังอยู่ในโรงเรียน เข่ือนต้องต้ังขวางลำน้ำเพ่ือกักเก็บน้ำ หรือ ป่าชายเลนควรท่ีจะต้ังใกล้ชายฝั่งทะเล เป็นต้น 

(5) ลวดลายบนภาพ (Texture) หรือความหยาบละเอียดของผิววัตถุ เป็นผลมาจากความแปรปรวน หรือความ
สม่ำเสมอของวัตถุ เช่น นาข้าวควรมีลกัษณะเป็นตารางตามแนวคันนา แหล่งน้ำควรมีลักษณะเรียบ และป่าไม้มีลักษณะขรุขระ 
เป็นต้น 



  การสำรวจด้วยภาพถ่าย  Photogrammetry | 12 

(6) ความสูงและเงา (Height and Shadow) เงาของวัตถุมีความสำคัญในการคำนวณหาความสูงและมุมสูงของดวง
อาทิตย์ เช่น ตึกสูงควรมีเงาของอาคาร เงาเพื่อบอกแนวสันเขา และเงาของต้นยางนาที่มีการทอดยาวเนื่องจากความสูง เป็น
ต้น 

(7) รูปแบบพื้นท่ี (Area Pattern) จะเป็นลักษณะการจัดเรียงตัวของวัตถุปรากฏเด่นชัดระหว่างความแตกต่างตาม
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น บ้านจัดสรรที่มีการอยู่รวมเป็นกลุ่ม ทุ่งนาที่มีคันนารูปเหลี่ยมอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ลาน
จอดรถกลางแจ้งที่มีลักษณะเป็นลานกว้างและปรับพื้นให้เรียบเสมอกัน และสวนยางพาราที่มีการเพาะปลูกเป็นระเบียบซ่ึง
แตกต่างจากพื้นท่ีป่าไม้ เป็นต้น 

(8) ความเกี่ยวเนื่องสอดคล้อง (Association) หมายถึงความเกี่ยวพันขององค์ประกอบทั้ง 7 ท่ีปรากฏบนภาพถ่าย
ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น เช่น ห้างสรรพสินค้าควรจะต้องมีลานจอดรถท่ีมีรถจอดอยู่หน้าห้างเป็นจำนวนมาก บ้านจัดสรรควรมีบ้าน
รูปร่างใกล้เคียงกันและสีหลังคาในเฉดสีที่เป็นไปในทำนองเดียวกัน ไร่เลื่อนลอยควรอยู่ในพื้นที่ป่าไม้บนเขา นากุ้งควรอยู่
บริเวณชายฝั่งรวมกับป่าชายเลน เป็นต้น 

 
การแปลภาพเพื่อจำแนกวัตถุจะทำได้ดีหรือไม่นั้น ยังขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการแปลภาพและวิเคราะห์วัตถุหรือ

สิ่งปกคลุมด้วย ทั้งนี้เพราะในการที่จะผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อมๆ 
กันไปนั้น อาจจะต้องใช้ความรู้ด้านอื่น ๆ เสริม เช่น ในการแปลภาพพื้นที่ป่าไม้อาจจะเสริมด้วยความรู้ด้านวรรณศาสตร์ท่ีต้อง
มีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของพืชพรรณนั้น ๆ ด้วยว่าสามารถเติบโตได้ที่ระดับความสูงต่าง ๆ หรือไม่ ตลอดจนอาจจะ
ต้องใช้ความรู้ด้านการเกษตรเข้ามาเสริมเพื่อให้เกิดความเข้าใจ การแปลภาพจึงควรที่จะมีความรู้ที่เป็นองค์ประกอบเสริมทาง
เทคนิคด้วย เช่น  

(1) ลักษณะการสะท้อนช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Spectral Characteristic) โดยความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุและความ
ยาวช่วงคลื่นแสงจะมีไม่เท่ากัน ส่งผลให้สามารถนำมาวิเคราะห์สร้างเป็นดัชนีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าดรรชนีความแตกต่างพืช
พรรณ(Normalized Difference Vegetation Index: NDVI), ค่าดรรชนีความแตกต่างน้ำ (Normalized Difference Water 
Index: NDWI) และค่าดรรชนีความแตกต่างทางดิน (Normalized Difference Soil Index: NDSI) ต่าง ๆ ได้ รวมถึงสามารถ
ที่จะผสมสีในภาพถ่ายแล้วอาศัยคุณลักษณะเชิงคลื่นของวัตถุที่ต่างชนิดกันอาจจะให้ค่าการสะท้อนหรือแผ่รังสีที่แตกต่างกัน 
ส่งผลให้การแปลภาพถ่ายสามารถท่ีจะดำเนินการได้ง่ายข้ึน 

(2) ลักษณะรูปร่างของวัตถุที ่ปรากฏในภาพถ่าย (Spatial Characteristic) ความแตกต่างตามมาตราส่วนและ
รายละเอียดภาพ โดยข้อมูลภาพถ่ายที่มีค่าความละเอียดภาคพื้นดิน (Ground Sampling Distance: GSD) ที่แตกต่างกันย่อม
ทำให้ข้อมูลท่ีแตกต่างกัน  

(3) ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของวัตถุตามช่วงเวลา (Temporal Characteristic) โดยข้อมูลส่วนนี้จะมีความสำคัญ
ในมิติของการติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานของการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน เช่น การติดตามการเติบโตของข้าวที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดฤดูกาลเพาะปลูก การติดตามการบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าไม้และอุทยาน และการติดตามความคืบหน้า
ในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น 
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1.1.3 มาตราส่วนและมาตราส่วนภาพถ่าย (Scale and Photo Scale) 
1.1.3.1 มาตราส่วน 
ในงานสำรวจรังวัด มาตราส่วน (Scale) จะถูกนำมาใช้เพื่อย่อระยะบนพื้นดินลงในแผนที่ โดยในแผนที่แต่ละฉบับนั้น

จะต้องมีขนาดของมาตราส่วนเป็นจำนวนตัวเลขหรือเป็นเส้นกำกับไว้ ทั้งนี้เพื่อที่จะไว้สำหรับเทียบในการแปลงระยะบนแผนท่ี
ให้เป็นระยะบนพ้ืนดิน ดังสมการท่ี 1-1 

มาตราส่วนแผนท่ี = ระยะบนแผนที่
ระยะบนภูมิประเทศ

                    (1-1) 

มาตราส่วนท่ีนิยมใช้ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
1. มาตราส่วนวิศวกรรม (Engineer’s Scale) ใช้เพื่อการก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ ทางด้านซ้ายของขีดศูนย์เป็นการแบ่ง

ละเอียด ทางด้านขวาของขีดศูนย์เป็นการแบ่งอย่างหยาบ ดังรูปท่ี 1-14 
 

 
รูปท่ี 1-14 มาตราส่วนวิศวกรรม (ดัดแปลงจาก ปราณี สุนทรศิริ, 2543) 

 
2. มาตราส่วนเศษส่วน (Representative Fraction) เป็นจำนวนที่แสดงในเลขส่วนจะเป็นระยะบนพื้นดินเทียบกับ 1 

หน่วยความยาวบนแผนที่ เช่น 1:500  1:1,000  1:2,500  1:5,000 และ 1:10,000 มาตราส่วนชนิดนี ้ใช้อย่าง
กว้างขวางในแผนท่ีภูมิศาสตร์ แผนท่ีทหาร และโครงงานวิศวกรรมซ่ึงใช้ในระบบเมตริก 

3. มาตราส่วนเชิงเส้น (Graphical Scale) ใช้เส้นตรงแบ่งเป็นระยะย่อย 10 50 100 เมตรหรือกิโลเมตร ตามความ
เหมาะสมของแผนท่ีมาตราส่วนนั้น ดังรูปท่ี 1-15 
 

 
รปูท่ี 1-15 มาตราส่วนเชิงเส้น  (ดัดแปลงจาก ปราณี สุนทรศิริ, 2543) 

 
1.1.3.2 มาตราส่วนแผนท่ี (Map Scale) 
มาตราส่วนแผนท่ีทางวิศวกรรม 1:100 1:250 1:500 1:1,000  
มาตราส่วนแผนท่ีงานรังวัดท่ีดิน 1:500 1:1,000 1:2,000 1:4,000  
มาตราส่วนแผนท่ีงานแผนท่ีภูมิประเทศ 

- มาตราส่วนใหญ่ 1:500 1:1,000 1:2,500  
- มาตราส่วนกลาง 1:5,000 1:10,000 1:25,000  
- มาตราส่วนเล็ก 1:50,000 1:100,000 1:250,000 1:500,000 1:1,000,000 

 

10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ม.

0 100 200 เมตร
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1.1.3.3 เปรียบเทียบรายละเอียดของวัตถุท่ีปรากฏในแผนท่ีลายเส้นท่ีมาตราส่วนต่างกัน 
จากรูปท่ี 1-16 เม่ือสังเกตในกรอบสีแดงท่ีค่อย ๆ ย่อยลงมาตามมาตราส่วนท่ีเล็กลงเร่ือย จะเห็นว่า แผนท่ีลายเส้นท่ี

มาตราส่วนใหญ่จะมีรายละเอียดมากแต่ให้มุมมองท่ีแคบ ในขณะท่ีแผนที่ลายเส้นมาตราส่วนเล็กจะรายละเอียดท่ีน้อยกว่า แต่
มีมุมมองท่ีกว้าง  

 

 
รูปท่ี 1-16 รายละเอียดท่ีปรากฏในแผนท่ีท่ีแต่ละมาตราส่วนโดยแสดงเปรียบเทียบได้ไล่เรียงมาต้ังแต่ 

มาตราส่วนกลาง 1:10,000 แล้วเรียงลำดับมาจนมาตราส่วนเล็ก 1:500,000 
 

มาตราส่วนภาพถ่าย (Photo Scale) หมายถึง มาตราส่วนของภาพถ่าย ณ ขณะท่ีทำการถ่ายภาพ สามารถพิจารณา
ได้จาก 3 วิธีคือ 
1. พิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างความยาวโฟกัสของกล้องถ่ายภาพต่อความสูงแนวบิน ดังสมการท่ี 1-2 

มาตราส่วนภาพถ่าย = ความยาวโฟกัส
ความสูงแนวบินเฉลี่ย

 (1-2) 

2. พิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างระยะบนภาพถ่ายและระยะบนพ้ืนดิน ดังสมการท่ี 1-3 

มาตราส่วนภาพถ่าย = ระยะบนภาพถ่าย
ระยะบนภูมิประเทศ

 (1-3) 

3. พิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างขนาดของวัตถุท่ีวัดได้กับขนาดของวัตถุมาตรฐาน ดังสมการท่ี 1-4 

มาตราส่วนภาพถ่าย = ขนาดของวัตถุบนภาพถ่าย
ขนาดของวตัถุมาตรฐาน

 (1-4) 
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1.1.3.4 การเลือกมาตราส่วนภาพถ่ายในงานวิศวกรรมโยธา  
การใช้ประโยชน์ของงานรังวัดบนภาพถ่ายที่มาตราส่วนต่างๆ นั้นจำเป็นจะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ด้วย กล่าวคือ ภาพถ่ายทางอากาศสามารถขยายเพื่อให้เห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นได้ โดยทั่วไปสามารถขยายได้ 4-8 เท่า ดังรูปท่ี 
1-17 ซึ่งจากรูปจะเห็นว่า หากต้องการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธที่มาตราส่วน 1: 5,000 เราสามารถที่จะการบินถ่ายภาพที่มาตรา
ส่วน 1:20,000 แล้วจึงนำมาขยายเป็นแผนที่ 1:5,000 โดยมาตรฐานความละเอียดถูกต้องของทำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธท่ี
มาตราส่วน 1:5,000 นี้สามารถพิจารณาได้จากขนาดของปลายดินสอ (0.25 มม.) เมื่อนำไปใช้จุดลงบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธ
แล้วจะทำให้เกิดจุดบนพื้นดินขนาด 1.25 เมตร ซึ ่งเป็นตามมาตรฐาน Geospatial Positioning Accuracy Standards 
(FGDC-STD-007-1998 ) ดังตารางที ่ 1-1 ของแผนที ่ช ั ้น 1 (Class 1) ซึ ่งมีความประณีตในการผลิตที ่ส ูงมากสำหรับ
รายละเอียดด้านมาตรฐานจะได้กล่าวในส่วนท้ายของบทที่ 7 

อนึ่งการขยายภาพถ่ายทางอากาศนี้จะแตกต่างจากการขยายแผนที่ลายเส้นคือ ภาพถ่ายสามารถนำมาขยายในการ
ผลิตแผนที่ได้เนื่องจากเมื่อขยายแล้วไม่ทำให้รายละเอียดต่างๆของแผนที่สูญหายและมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะที่ควร
ปรากฏในมาตราส่วนท่ีขยายไปแล้วอย่างครบถ้วน ในขณะที่แผนท่ีลายเส้นเม่ือนำมาขยายแล้วไม่สามารถทำให้เกิดรายละเอียด
เพิ่มขึ้นตามมาตราส่วนที่ใหญ่ขึ้นได้ ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญมากต่อวิศวกรโยธาที่มักจะมีความเข้าใจผิดในการย่อหรือ
ขยายแผนท่ี  

ในการออกแบบมาตราส่วนที่เหมาะสมนั้นมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ หากเราบินถ่ายภาพที่มาตราส่วนเล็กจะทำให้
ครอบคลุมพื้นที่การทำงานที่มากขึ้นและสามารถที่ผลิตแผนที่ได้เร็วขึ้น ประหยัดขึ้น แต่ให้ความละเอียดถูกต้องทางตำแหน่งท่ี
ลดลง รวมถึงรายละเอียดที่ปรากฏบนภาพถ่ายอาจจะมีน้อยลง ในขณะที่การบินถ่ายภาพที่มาตราส่วนใหญ่นั้นจะครอบคลุม
พื้นที่น้อยลงจึงอาจจะส่งผลให้การผลิตแผนท่ีทำได้ช้าลง และค่อนข้างสิ้นเปลืองทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร 
เครื่องมือ และเวลาในการทำงานเพิ่มขึ้น แต่ก็ให้แผนที่ภาพถ่ายที่มีความละเอียดถูกต้องท่ีสูงขึ้นพร้อม ๆ กับรายละเอียด
อาจจะท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 
รูปที่ 1-17 ตัวอย่างการออกแบบมาตราส่วนภาพถ่ายท่ีเหมาะสมกับการทำเป็นแผนท่ีภาพถ่ายออร์โธท่ีมาตราส่วน 1: 5,000 

(ดัดแปลงจาก ไพศาล สันติธรรมนนท์, 2555) 
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ตารางท่ี 1-1 ความถูกต้องแผนท่ีชั้น 1 ท่ีมาตราส่วน 1: 5,000 ตามมาตรฐาน Geospatial Positioning Accuracy 
Standards FGDC-STD-007-1998 (ดัดแปลงจาก ไพศาล สันติธรรมนนท์, 2555) 

ค่าความถูกต้องเชิงตำแหน่งทางราบของวัตถุบนแผนที่เทียบกับตำแหน่งบนภาคพื้นดิน 
ณ จุดเด่นชัดของแผนท่ีชั้น 1 (Class 1 Planimetric Accuracy Limiting RMSE) 

มาตราส่วนแผนท่ี 
(Map Scale) 

1.25 เมตร 1: 5,000 

 
1.2 วิวัฒนาการของการสำรวจด้วยภาพถ่าย 

ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่ทุกวงการล้วนแล้วแต่จะต้องเผชิญอยู่กับสภาพการแข่งขัน การสำรวจด้วยภาพถ่ายจาก
อากาศยานไร้คนขับถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเข้าไปมีบทบาทในหลายภาคส่วน เช่น 
วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมการเกษตร หรือแม้กระทั้งวงการภูมิสารสนเทศเองก็ตาม และการที่จะนำเอาเทคนิคการสำรวจ
ด้วยภาพถ่ายไปใช้ได้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจได้อย่างดีพอนั้น ความรู้ถึงที่มาและวิวัฒนาการของการสำรวจด้วยภาพถ่ายก็มีส่วน
สำคัญไม่น้อย ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้นิพนธ์เนื้อส่วนของวิวัฒนาการของการสำรวจด้วยภาพถ่ายข้ึนมา ท้ังนี้ผู้เขียนขอแบ่งสามารถ
แบ่งการอธิบายออกได้เป็น 3 ยุค ด้วยกัน คือ 

1. ยุคการสำรวจด้วยภาพถ่ายแบบอนาล็อก (Analogue Photogrammetric Era) เป็นยุคที ่ได้มีการพัฒนา
เครื่องมือต่างๆ ตั้งแต่กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบสำหรับการสำรวจด้วยภาพถ่าย พาหนะที่ใช้ใน
การบินถ่ายภาพ เครื่องมือกลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์และร่างแผนท่ี และทฤษฎีการรังวัดบนภาพถ่ายก็ได้เร่ิม
ถือกำเนิดข้ึนท่ียุคนี้ด้วยเช่นกัน 

2. ยุคการสำรวจด้วยภาพถ่ายเชิงวิเคราะห์ (Analytical Photogrammetric Era) เป็นยุคที่มีได้มีการนำพัฒนา
เทคนิคด้านการคำนวณต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์โดยเน้นไปที่การผสมผสาน
เอาคอมพิวเตอร์กับเคร่ืองมือกลท่ีใช้ในการวิเคราะห์เข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านท่ีสำคัญในการ
ขยับปรับเปลี่ยนงานด้านการสำรวจด้วยภาพถ่ายไปสู่กระบวนการคำนวณท่ีซ้อนมากย่ิงข้ึน  

3. ยุคการสำรวจด้วยภาพถ่ายดิจิทัล (Digital Photogrammetric Era) เป็นยุคท่ีนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ มาใช้เป็นอุปกรณ์หลักในการทำงาน มีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ส่งให้การสำรวจด้วย
ภาพถ่ายกลายเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทไปสู่ทุกวงการที่ต้องการใช้แผนที่เป็นฐานในการพัฒนา ในยุคนี้มีการ
พัฒนาผสมผสานเอาเทคโนโลยีการประมวลผลภาพถ่ายดิจิทัลเข้าไว้ด้วย และทฤษฎีที่ใช้ในการประมวลผล
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ถูกพัฒนาข้ึนในยุคนี้  

1.2.1 ยุคการสำรวจด้วยภาพถ่ายแบบอนาล็อก (Analogue Photogrammetric Era) 
การถ่ายภาพนั้นมีพัฒนาการท่ีนำมาสู่วิทยาการของงานสำรวจด้วยภาพถ่ายท่ีมีอยู่ในปัจจุบันนี้เร่ิมมานานแล้ว ก่อนท่ี

จะมีการประดิษฐ์คิดค้นการถ่ายภาพเสียอีก กล่าวคือ เมื่อเวลาประมาณ 350 ปีก่อนคริสต์ศักราชได้มีนักปราชชาวกรีก ชื่อว่า 
อริสโตเติล (Aristotle) ได้กล่าวถึงวิธีการฉายเงาด้วยระบบทัศนูปกรณ์ไว้ แล้วเม่ือประมาณ ปี ค.ศ. 1480 มร.ลีโอนาโด ดาวินชี 
(Mr.Leonardo da Vinci, ค.ศ. 1452-1519) ได้อธิบายถึง หลักพื้นฐานของปรากฏการณ์การฉายผ่านศูนย์ (Perspective 
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Projection) แล้วมีลำดับขั้นของการพัฒนาขึ้นเป็นหลักการของภาพทิวทัศน์สามารถนำมาใช้ในการวาดภาพ โดย ในปี ค.ศ. 
1525 ได้มี มร.อัลเบร็ชท์ ดูเรอร์ (Mr.Albrecht Dürer, ค.ศ. 1471-1528) นักวาดภาพได้คิดประดิษฐ์เครื่องช่วยเขียนภาพ
แบบการฉายผ่านศูนย์ (Perspective Projection) ดังปรากฏในหลักฐานจากวรรณกรรมเรื่อง “La Perspective Curieuse 
(Curious Perspectives)” ซึ่งนิพนธ์โดย มร.ฌอง ฟรังซัวร์ นีซีรง (Mr.Jean François Niceron, ค.ศ.1613-1646) ในปี ค.ศ. 
1638 และพัฒนาต่อยอดเป็นกล้องทาบเงา (Camera Obscura) เพื่อไว้ให้จิตรกรสามารถวาดภาพจากแสดงที่ปรากฏได้ดังรูป
ที่ 1-18 ซึ่งถือเป็นรากฐานของการวาดภาพด้วยแสง หลังจากนั้น ในช่วงต้นคริสต์ศตววรษที่ 18 ดร.บรุค เทเลอร์ (Dr.Brook 
Taylor, ค .ศ . 1685-1731) ตีพิมพ์หนังส ือเร ื ่อง “Line Perspective” ซึ ่งในเวลาต่อมา มร.โยฮัน เฮนริข แลมเบิร์ต 
(Mr.Johann Heinrich Lambert, ค.ศ. 1728-1777) นักคณิตศาสตร์ชาวสวิสเซอร์แลนด์ได้เสนอหลักการว่า ภาพทิวทัศน์ 
(Perspective View) ควรจะนำมาใช้ในการเตรียมและจัดทำแผนท่ี 

 

  
รูปที่ 1-18 การวาดภาพด้วยกล้องทาบเงาโดยจิตรกรในอดีต (ดัดแปลงจาก Jensen, 2007) 

 
การวาดภาพด้วยแสงได้มีการพัฒนาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ค.ศ. 1839 เมื่อ มร.หลุยส์ ดาแกร์ (Mr.Louis 

Jacques Mandé Daguerre, ค.ศ. 1787-1851, รูปที่ 1-19ก) แห่งปารีส ได้คิดค้นกล้องถ่ายภาพ (รูปที่ 1-19ข) และเปิดเผย
กรรมวิธีการถ่ายภาพของเขาออกมา ซึ่งจะกระทำบนแผ่นโลหะที่ฉาบไว้ด้วยเงินไอโอดายที่ไวต่อแสงซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ 
กระบวนการดาร์แกร์รีโอไทป (Daguerreotype Process, รูปที่ 1-19ค) ซึ่งเป็นกระบวนการถ่ายภาพครั้งแรกของโลกที่ถูก
พัฒนาขึ้น และหลักการดังกล่าว ได้กลายเป็นหลักการสำคัญของกรรมวิธีการถ่ายภาพที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน โดย มร.โยเซฟ นิ
ซโฟน นีปซ์ (Mr.Joseph Nicephone Niépce, ค.ศ. 1765-1833, รูปท่ี 1-20ก) ได้เป็นช่างกล้องที่เป็นผู้ถ่ายภาพถ่ายภาพใบ
แรกของโลก (รูปท่ี 1-20ข) ด้วยกล้องถ่ายรูปท่ีคิดค้นโดยของหลุยส์ ดาแกร์ 

หลังจากการค้นพบของหลุยส์ ดาแกร์ ได้มีนักยีออเดซีชาวฝรั ่งเศสชื ่อ มร.โดมินิค ฟรานซิส ยีน อะราโก 
(Mr.Dominique François Jean Arago, รูปที่ 1-21ก) ทำการวิจัยร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ของฝรั่งเศส โดยในปี ค.ศ. 
1849 มร.อะราโก ร่วมกับพันเอกเอ็มเม โลส-ดาท์ (Colonel Aimé Laussedat, รูปที่ 1-21ข) ได้ทดลองใช้ภาพถ่ายทำแผนท่ี
ภูมิประเทศ โดยผูกกล้องติดกับว่าวและบอลลูนแต่เนื่องจากความลำบากในการควบคุมขณะถ่ายภาพทางอากาศจึงทำให้เขาได้
ยุติการค้นคว้าวิจัยภาพถ่ายทางอากาศและหันเหความสนใจไปยังการทำแผนท่ีจากการถ่ายภาพภาคพ้ืนดิน 
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(ก) (ข) 

 
(ค) 

รูปที่ 1-19 (ก) มร.หลุยส์ ดาแกร์ (Mr.Louis Jacques Mandé Daguerre, ค.ศ. 1787-1851) ผู้คิดค้นกล้องถ่ายภาพ 
(ข) กล้องถ่ายรูปท่ีคิดค้นโดยของหลุยส์ ดาแกร์ และ (ค) กระบวนการถ่ายภาพของหลุยส์ ดาแกร์  

(ดัดแปลงจาก Jensen, 2007 และ Klinkenberg, 2008) 
 

  
(ก) (ข) 

รูปที 1-20 (ก) มร.โยเซฟ นิซโฟน นีปซ์ (Mr.Joseph Nicephone Niépce, ค.ศ. 1765-1833) ผู้ถ่ายรูปใบแรกของโลกด้วย 
กล้องโมเดลท่ีถูกคิดค้นข้ึนโดยหลุยส์ ดาร์แกร์ (ข) ภาพถ่ายภาพใบแรกของโลก ถูกถ่ายโดยโยเซฟ นิซโฟน นีปซ์   

(ดัดแปลงจาก Jensen, 2007 และ Klinkenberg, 2008) 
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(ก) (ข) 

รูปที่ 1-21 (ก) มร.โดมินิค ฟรานซิส ยีน อะราโก (Mr.Dominique François Jean Arago, ค.ศ. 1786-1853) นักยีออเดซี
ชาวฝรั่งเศสผู้ใชภ้าพถ่ายในงานแผนท่ีภูมิประเทศ โดยได้ทำการทดลองร่วมกับ (ข) พันเอกเอ็มเม โลส-ดาท์ (Colonel Aimé 

Laussedat, ค.ศ. 1819-1907) ผู้ได้รับเกียรติว่าเป็นบิดาแห่งศาสตร์ด้านโฟโตแกรมเมทรี (ดัดแปลงจาก Klinkenberg, 2008) 
 

ในปี ค.ศ. 1856 ได้มีการถ่ายภาพทางอากาศภาพแรกในฝรั่งเศสเป็นผลสำเร็จ โดย มร.แกสปาร์ด เฟลิกซ์ ทัวร์
นาโชน์ (Mr.Gaspard-Félix Tournachon, ค.ศ. 1820-1910, รูปที่ 1-22ก) หรือชื่อที่รู้จักกันในวงการถ่ายภาพ คือ นาด้าร์ 
(Nadar) ได้นำกล้องโมเดลที่คิดค้นของหลุยส์  ดาแกร์ ไปถ่ายภาพจากบอลลูนที่ปล่อยให้สูงในระดับ 80 เมตร (รูปที่ 1-22ข) 
ซ่ึงได้ผลลัพธ์ดังรูปท่ี 1-22ค จึงทำให้การถ่ายภาพจากบอลลูนแพร่หลายนับต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และจากภาพที่ได้เหล่านี้ ใน
ปี 1859 พันเอกโลส-ดาท์ ได้เสนอผลงานชิ้นสำคัญของเขาอันเป็นผลสำเร็จในการสำรวจด้วยภาพถ่าย โดยในขณะนั้นเขาเรียก
ศาสตร์นี้ว่า “ไอโคโนเมตทรี” (Iconométrie มาจากคำว่า Icon ท่ีหมายถึง รูป และ Métrie ท่ีหมายถึง การวัด) และภายหลัง
ถูกเรียกเป็น “เมโทรโฟโตกราฟฟี” (Métrophotographie) โดยเหตุนี้เอง พันเอกโลส-ดาท์ จึงได้รับเกียรติว่าเป็นบิดาแห่ง
ศาสตร์ด้านการสำรวจด้วยภาพถ่าย (Father of Photogrammetry) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการใช้ภาพถ่ายทางอากาศจาก
บอลลูนมาประยุกต์ใช้ทำแผนที่ภูมิประเทศ แต่เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้บอลลูนถ่ายภาพทำให้ได้ภาพถ่ายไม่คลุมบริเวณท่ี
ต้องการทั้งหมด การทำแผนที่จึงเปลี่ยนมาใช้เฉพาะภาพถ่ายทางภาคพื้นดินเท่านั้น แต่ก็ยังมีการถ่ายภาพจากบอลลูนอยู่บ้าง 
โดยสองปีภายหลังจากความสำเร็จของ นาด้าร์ ในวันท่ี 30 ตุลาคม ค.ศ. 1860 มร.เจมส์ วอลเลซ แบลค (Mr.James Wallace 
Black, ค.ศ. 1825-1896) ช่างภาพชาวอเมริกันประสบความสำเร็จในการถ่ายภาพทางอากาศ ณ เมืองบอสตัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ด้วยการถ่ายภาพบนบอลลูนเช่นกัน ดังรูปท่ี 1-23 ซึ ่งนับว่าเป็นภาพถ่ายทางอากาศภาพแรกที ่ถ่ายใน
สหรัฐอเมริกา 
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(ก) (ข) (ค) 

รูปที่ 1-22 (ก) และ (ข) นาด้าร์ขณะอยู่บนบอลลูน (ดัดแปลงจาก Klinkenberg, 2008) เพ่ือถ่าย (ค) ภาพทางอากาศเมือง
ปารีสในปี ค.ศ. 1858 (ดัดแปลงจาก Jensen, 2007) 

 

 
รูปที่ 1-23 ถ่ายภาพทางอากาศ ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1860 (ดัดแปลงจาก Jensen, 2007) 

 
ในเวลาต่อมา หลักของการสำรวจด้วยภาพถ่ายในงานแผนท่ีภูมิประเทศซ่ึงคิดค้นโดยหลุยส์ ดาแกร์ ได้แพร่หลายจาก

ยุโรปไปสู่อเมริกาเหนือเมื่อ ปี ค.ศ. 1886 โดยร้อยเอกเอ็ดเวิร์ด แกสตั้น แดนเนียล ดีวิลด์ (Captain Édouard-Gaston 
Daniel Deville, 1849-1924) ผู้อำนวยการการสำรวจรังวัดของประเทศแคนาดา ดังรูปท่ี 1-24ก ได้คิดค้นกล้องถ่ายภาพดัง
รูปที่ 1-24ข เพื่อใช้ในการสำรวจด้วยภาพถ่าย โดยร้อยเอกดีวิลด์ผู้นี้ได้ใช้กล้องที่เขาคิดค้นขึ้นเพื่อสำรวจทำแผนที่ในบริเวณ
เทือกเขาร้อกกี้ (Rocky Mountain) ตั้งอยู่ในท้องท่ีแทบตะวันตกของประเทศแคนนาดา ภาพถ่ายที่เป็นผลงานของร้อยเอกดี
วิลด์ ได้แสดงไว้ดังรูปที่ 1-24ค ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นคนแรกที่สามารถคิดค้นวิธีการในทางปฏิบัติสำหรับการรังวัดด้วยภาพถ่าย 
และผลงานของเขานี้เองได้เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ช่วยยืนยันว่า หลักการทำแผนที่ด้วยวิธีการสำรวจด้วยภาพถ่ายของโลส-ดาท์
เหมาะสมอย่างมากสำหรับการทำแผนท่ีโดยเฉพาะอย่างย่ิงในบริเวณขรุขระของเทือกเขา และผลงานของร้อยเอกดีวิลด์นี้ได้ถูก
พัฒนาอย่างต่อยอดเกิดเป็นเครื่อง Perspectometer ดังรูปที่ 1-24ง ซึ่งมีลักษณะเป็นตารางกริดที่ซ้อนเข้าไปในภาพถ่ายให้
ผลลัพธ์ดังรูปท่ี 1-24จ 
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ในเวลาต่อมา ปี ค.ศ. 1894 เทคนิคการสำรวจด้วยภาพถ่ายได้นำมาใช้ในการแบ่งเขตแดนระหว่างแคนาดากับรัฐอ
ลาสก้า สหรัฐอเมริกาโดยหน่วยงานด้านการสำรวจชายฝังและยีออเดติคของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Coast and 
Geodetic Survey) และในเวลาต่อมาอีกไม่นาน ในต้น ปี ค.ศ. 1899 มร.เซบาสเตียน ฟินเตอร์วัลเดอร์ (Mr.Sebastian 
Finsterwalder, ค.ศ. 1862-1951) นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการสำรวจด้วยภาพถ่ายใน
พื้นที่ธารน้ำแข็ง (Father of Glacier Photogrammetry) เป็นคนแรกที่สามารถสร้างแบบจำลอง 3 มิติจากภาพถ่าย 2 ใบ 
และเขาได้ตีพิมพ์บทความต่างๆ เกี่ยวกับการสำรวจด้วยภาพถ่ายเชิงวิเคราะห์ (Analytical Photogrammetry) อย่างการเล็ง
สกัดและการเล็งสกัดย้อนของภาพถ่าย ซ่ึงเป็นหลักการสำคัญของการสำรวจด้วยภาพถ่ายในยุคสมัยใหม่ 

 

 
(ก) (ข) (ค) 

(ง) (ฉ) 

รูปที่ 1-24 (ก) ร้อยเอกดีวิลด์ (Captain Édouard Deville, ค.ศ. 1849-1924) ได้คิดค้น (ข) กล้องถ่ายภาพสำหรับ (ค) 
ถ่ายภาพเพ่ือสำรวจภูมิประเทศซ่ึงมีการพัฒนาต่อยอดเป็น (ง) เครื่อง Perspectometer  

และ (จ) ภาพถ่ายท่ีได้สำหรับใช้ในภารกิจด้านการสำรวจรังวัด (ดัดแปลงจาก Klinkenberg, 2008) 
 

ถัดจากช่วงเวลานั้น ในปี ค.ศ. 1903 มร.จูเลียส นูบรอนเนอร์ (Mr.Julius Neubronner, ค.ศ. 1852-1932) ทดลอง
นำกล้องถ่ายภาพติดตั้งบนอกนกพิราบ (Breast-mount Aerial Camera) ดังรูปที่ 1-25ก โดยถ่ายภาพขนาด 70 mm (รูปท่ี 
1-25ข) ซึ่งกล้องดังกล่าวได้ถูกออกแบบไว้ให้ถ่ายภาพทุก ๆ 30 วินาที อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลอันเป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า 
นกพิราบไม่อาจเป็นพาหนะที่สามารถควบคุมทิศทางหรือวางแผนเส้นทางการบินใด ๆ ได้ ซึ่งข้อจำกัดนี้ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญท่ี
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ทำให้การติดตั้งกล้องภาพกับอกนกพิราบไม่ได้รับความนิยม และในปีเดียวกันนี้ พี่น้องตระกูลไรท์ (Wright) ได้ประดิษฐ์
เครื่องบินขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้มีการใช้เครื่องบินช่วยในการถ่ายภาพ (รูปที่ 1-26ก) จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1909 จึงได้มีการถ่ายภาพ
จากเครื่องบินขึ้นเป็นครั้งแรกท่ีเมือง Centocelle กรุงโรม ประเทศอิตาลี ดังรูปที่ 1-26ข แต่ภาพที่ได้ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์
และการทำแผนที่ สำหรับการถ่ายภาพจากทางอากาศโดยใช้เครื่องบินเป็นพาหนะและนำภาพถ่ายทางอากาศที่ได้มาทำแผนท่ี
เป็นครั้งแรกทำในปี ค.ศ. 1913 
 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 1-25 (ก) กล้องถ่ายภาพทางอากาศติดอกนกพิราบ (Breast-mount Aerial Camera) 
โดย (ข) บินถ่ายภาพขนาด 70 mm ซ่ึงกล้องดังกล่าวได้ถูกออกแบบไว้ให้ถ่ายภาพทุกๆ 30 วินาที  

(ดัดแปลงจาก Jensen, 2007) 
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(ก) (ข) 
รูปที่ 1-26 (ก) พ่ีน้องตระกูลไรท์ (Wright)  ได้ประดิษฐ์เครื่องบินข้ึน ในปี ค.ศ. 1903 

 และ (ข) ในปี ค.ศ. 1909 ได้มีการบินถ่ายภาพครั้งแรกท่ีกรุงโรม (ดัดแปลงจาก Jensen, 2007)  
 

ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เอง (ค.ศ. 1901) ดร.คาร์ล พูลริช (Dr.Carl Pulfrich, ค.ศ. 1858-1929) ชาวเยอรมันได้เริ่มต้น
ทดลองคู่ภาพสามมิติ โดยเขาได้พัฒนาเครื่องวิเคราะห์ภาพสามมิติ (Stereo Comparator, ดังรูปที่ 1-27) ภายใต้บริษัท Carl 
Zeiss งานของเขาจัดเป็นพัฒนาการทางด้านเคร่ืองมือและเทคโนโลยีการทำแผนท่ีด้วยภาพถ่ายท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในอดีต
และยังคงมีหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างในบางหน่วยงาน และงานของเขาถือเป็นงานที่ช่วยให้การใช้เครื่องบินถ่ายภาพเพื่องานทำ
แผนที่เริ่มมีความสำคัญมายิ่งขึ้น ในช่วงปี ค.ศ. 1914-1918 ซึ่งเป็นยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 เครื่องมือชนิดนี้ก็มีการใช้ภาพถ่าย
กันอย่างกว้างขวางแต่ส่วนใหญ่ใช้ในงานสำรวจสังเขป (Reconnaissance) และกิจการด้านทหารดังรูปที่ 1-28 ภายหลัง
สงครามโลกครั้งนี้ได้มีการพัฒนาการสร้างเครื่องบินและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพต่าง ๆ ให้ทันสมัย อีกทั้งยังมีการพัฒนาให้
อุปกรณ์อีกหลายชิ้นขึ้นมาใช้งาน ส่งผลให้มีการนำการสำรวจด้วยภาพถ่ายมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น เช่น การ
นำมาใชใ้นงานทางด้านภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา และโบราณคดี เป็นต้น 

 

 
รูปที่ 1-27 เครื่อง Stereo Comparator ในยุค Analogue Photogrammetry (ดัดแปลงจาก ERDAS, 2010) 
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รูปท่ี 1-28 ภาพถ่ายทางอากาศท่ีแสดงพ้ืนท่ีสนามรบในส่งครามโลกคร้ังท่ี 1 (ดัดแปลงจาก Jensen, 2007) 

 
1.2.2 ยุคการรังวัดด้วยภาพถ่ายเชิงวิเคราะห์ (Analytical Photogrammetric Era)  

ใน ปี ค .ศ . 1924 ศาสตราจารย์ ออตโต้ วอน กรูเบอร ์ (Prof. Otto von Gruber, ค .ศ . 1884-1942) แห่ง
มหาวิทยาลัย Stuttgart ประเทศเยอรมนี ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเล็งสกัดย้อนในปริภูมิ (Space Resection) ตลอดจนสร้าง
อนุพันธ์จากสมการการฉายผ่านศูนย์ (Perspective Equations) และตีพิมพ์งานสอนของเขาในปี ค.ศ. 1930 ซึ่งเป็นห่วงเวลา
เดียวกับที ่ ศาสตราจารย์ เอิร ์ล เช ิร ์ช (Prof. Earl Church, ค.ศ. 1890-1956) แห่งมหาวิทยาลัยไซราคูศ (Syracuse 
University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เปิดสอนวิชาการสำรวจด้วยภาพถ่ายเชิงวิเคราะห์ (Analytical Photogrammetry) เขา
ย ังได ้ช ื ่ อว ่ า เป ็น  บ ิดาแห ่งวงการสำรวจด ้วยภาพถ ่ายของอเมร ิก ัน  ได ้แต ่งหน ังส ือช ื ่อ  “Elements of Aerial 
Photogrammetry” ซึ่งถือเป็นตำราพื้นฐานเล่มสำคัญในการเรียนการสอนด้านการสำรวจด้วยภาพถ่าย ณ เวลานั้น โดย
ศาสตราจารย์เชิร์ชถือเป็นผู้บุกเบิกในการเรียนการสอนด้านการสำรวจด้วยภาพถ่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา  

จากนั้นวิวัฒนาการของการรังวัดด้วยภาพก็เพิ่มขึ้นตามลำดับ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939-1945) ได้
มีการพัฒนาการแปลภาพถ่าย  ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนการแปลภาพถ่ายขึ้น โดยในช่วงนี้เอง การสำรวจด้วย
ภาพถ่ายถูกนำมาใช้เผื่อการสอดแนม ยกตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายสถานีปล่อยจรวด V2 เมือง Peenemünde ประเทศเยอรมนี 
ดังรูปที่ 1-29 และแม้ว่าสงครามโลกครั้งที่ 2 จะสิ้นสุดลง แต่ทว่า นักแปลภาพถ่ายยังคงให้ความสนใจในงานเหล่านี้  จึงทำให้
เกิดงานวิจัยในด้านนี้ขึ้นมาเป็นจำนวนมาก  นอกจากนั้นความต้องการแผนที่อย่างรีบด่วนในระหว่างสงครามมีผลทำให้ได้ใช้
วิธีการของการสำรวจด้วยภาพถ่ายไปอย่างกว้างขวาง เพราะช่วยให้ผลิตแผนที่ได้เร็วขึ้นและเพื่อภาพถ่ายจะได้เป็นแหล่งของ
รายละเอียดที่เชื่อถือได้สำหรับเขตที่เข้าไปสำรวจไม่ได้ ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เทคโนโลยีของงานสำรวจด้วยภาพถ่ายได้
ทำให้การผลิตแผนที่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมถึงงานแปลภาพถ่ายก็ได้มีการใช้อย่างกว้างขวางมากข้ึน
ในงานสำรวจสังเขปและงานสืบราชการลับ ผลของความต้องการแผนที่จำนวนมากอย่างรีบด่วนระหว่างสงครามทำให้มีการ
พัฒนาใหม่ ๆ ทั้งทางด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง การทำแผนที่โดยเฉพาะการทำแผนที่จากการ
ตรวจการณ์ทางอากาศเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการทำสงคราม เทคโนโลยีจึงถูกคิดค้นและพัฒนาอย่างรวดเร็ว นับว่าเป็น
ปัจจัยท่ีทำให้การสำรวจรังวัดด้วยภาพมีความสำคัญในการทำแผนท่ีอย่างมาก 
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ในปี ค.ศ. 1951 ศาสตราจารย์ เฮลมัท ชมิดท์ (Prof. Helmut Schmidt, ค.ศ. 1914-1988) ซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
การสำรวจด้วยภาพถ่ายได้ทำการศึกษาถึงการแก้ปัญหาทางแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการรังวัดด้วยภาพจากหลายสถานี
ถ่ายภาพ เพื่อนำมาใช้เป็นหลักการประยุกต์ใช้งานทางการรังวัดด้วยภาพ และถัดจากนั้น ไม่นาน ในปี ค.ศ. 1960 เครื่องเขยีน
แผนท่ีเชิงวิเคราะห์ได้ถือกำเนิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 
รูปท่ี 1-29 ภาพถ่ายทางอากาศสถานีปล่อยจรวด V-2 ท่ีเมือง Peenemünde ประเทศเยอรมนีในยุคสงครามโลกคร้ังท่ี 2  

(ดัดแปลงจาก Jensen, 2007) 
 

ผลจากการท่ีบริษัท IBM ได้นำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer: PC ) เข้าสู่ตลาด ส่งผลให้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มีพัฒนาการที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยีการสำรวจด้วยภาพถ่ายเชิงวิเคราะห์ก็ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนท่ีสอด
รับผลประโยชน์จากวิวัฒนาการนี้ด้วย ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาการสำรวจด้วยภาพดิจิทัล โดยในปี ค.ศ. 1988 
บริษัท Helava & Associates ได้สาธิตการทำงานของ N-stage Comparator ที่ใช้ในการวัดเพื่อทำโครงข่ายสามเหลี่ยมทาง
อากาศ และในเวลาต่อมา บริษัท Ziess ผู้นำในการผลิตเครื่องมือสำรวจรังวัดและระบบรังวัดจากภาพถ่ายในขณะนั้นได้
นำเสนอผลิตภัณฑ์เคร่ืองร่างแผนท่ีเชิงวิเคราะห์และท่ีมีการใช้ภาพสามมิติในระบบโดยใช้จอภาพคอมพิวเตอร์สร้างแบบจำลอง
สามมิติ ดังรูปท่ี 1-30 



  การสำรวจด้วยภาพถ่าย  Photogrammetry | 26 

 
รูปท่ี 1-30 เคร่ือง Ziess Planicomp P3 ซ่ึงเป็นเคร่ือง Stereo Plotter ในยุค Analytical Photogrammetry  

(ดัดแปลงจาก Lillesand et al., 2008) 
 

1.2.3 ยุคการรังวัดด้วยภาพถ่ายดิจิทัล (Digital Photogrammetric Era) 
ในช่วงเวลา ปี ค.ศ. 1990-1991 นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการรังวัดด้วยภาพถ่าย เมื ่อมีการผลิตเครื่อง

สแกนเนอร์ PS-1 Scanner สำหรับภาพถ่ายทางอากาศตัวแรกของโลกผลิตโดยบริษัท Zeiss และ Intergraph ออกมาวาง
จำหน่าย ในเวลาต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นเคร่ือง Photogrammetric Stereo-workstation: Intergraph Image Station ZII 
ดังรูปท่ี 1-31 เพ่ือใช้ในการผลิตภาพถ่ายออร์โทชนิดดิจิทัล 

 

  
รูปท่ี 1-31 เคร่ือง Stereo Plotter ในยุค Digital Photogrammetry (ดัดแปลงจาก Lillesand et al., 2008) 
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ในช่วง ค.ศ. 1995 ศาสตราจารย์ คล้าส์ปีเตอร์ ชวาร์ซ (Prof. Klaus-peter Schwarz) แห่งมหาวิทยาลัย Calgary 
ได้เสนอให้มีการผสมผสานเทคโนโลยีระบบหาพิกัดพิภพด้วยดาวเทียมร่วมกับอุปกรณ์วัดความเฉื่อยเข้าไว้กับเครื่องบินสำหรับ
การสำรวจด้วยภาพถ่าย ซ่ึงได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยภาพเอกชนจนออกมาเป็นภาพสรุปหลักการดังรูปท่ี 1-33 มีจุดเด่น
ดังนี้  

(1) การรังวัดด้วยระบบดาวเทียมนำหนพิภพ (GNSS: Global Navigation Satellite System หรือที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลายในนามของ Global Position System: GPS) นี้จะช่วยในการหาค่าพิกัดของจุดเปิดถ่ายภาพของ
กล้องในขณะที่ทำการบันทึกภาพถ่าย ซึ่งในการหาค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ในปัจจุบันนิยมใช้วิธีรังวัดด้วยการรับ
สัญญาณแบบจลน์ทันที (Real Time Kinematic: RTK) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ค่าพิกัดของจุดเปิดถ่ายภาพ 
ณ ขณะถ่ายภาพซ่ึงส่วนสำคัญในการเพิ่มความถูกต้องท่ีดีข้ึนมาก 

(2) อุปกรณ์วัดความเฉื่อย (Inertial Measurement Unit: IMU) เป็นระบบที่ใช้ในการหาวิถีการบินของเครื่องบิน
จากการรวมเข้ากับข้อมูลเชิงตำแหน่งจาก GPS พร้อมท้ังช่วยในการหาความเร็วเชิงมุมกับอัตราเร่งความเร็วของ
เคร่ืองบินมาชดเชยและผสมผสานกันทำให้ระบบสามารถบอกการวางตัวของอากาศยานขณะเปิดถ่ายภาพ 

ภายหลังจากที่ได้มีการพัฒนาเครื่องบินท่ีผนวกเอาเทคโนโลยี GPS และ IMU เข้ามา ก็ได้มีการพัฒนาระบบการ
ถ่ายภาพด้วยระบบกล้องถ่ายภาพดิจิตอลเพื่อการทำแผนที่ (Digital Mapping Camera: DMC) ที่มีการใช้ตัวรับรู้ (Sensor) 
มาช่วย ดังรูปที่ 1-32 ส่งผลให้การรังวดัด้วยภาพถ่ายเกิดมีการพัฒนาระบบการทำแผนที่จากการสำรวจด้วยภาพถ่ายที่รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นต้นแบบสำคัญที่มีการพัฒนาต่อเนื่อง จนกระทั่งในปัจจุบันนี้ได้พัฒนาไปเป็นอากาศไร้คนขับขนาดเล็ก (Micro 
Unmanned Aerial Vehicle: MUAV) ซึ่งได้มีบทบาทสำคัญต่อวงการแผนที่ภาพถ่ายในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลัง
จากการเปิดตัวของอากาศยานไร้คนขับรุ่น DJI Phantom 3 ดังรูปที่ 1-33ก และ 1-33ข ที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีการบิน
พร้อมกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงขึ้นควบคู่กับราคาที่ถูกลงอย่างมากในช่วงปี ค.ศ. 2015-2016 และ
ขณะเดียวกันเครื่องรับสัญญาณ GNSS ดังรูปที่ 1-33ค ซึ่งเป็นเคร่ืองมือสำคัญในการรังวัดค่าพิกัดของหมุดบังคับภาพก็มีราคา
ถูกลงมาอย่างมากไปพร้อม ๆ กับซอฟแวร์ประมวลผลภาพถ่ายที่มีการผนวกเอาอัลกอรึทึมในการจับคู่ภาพอัตโนมัติอย่าง
อัลกอริทึม Scale Invariant Feature Transform (SIFT) อย่างโปรแกรม Pix4D Mapper (ดังรูปที่ 1-33ง) ที่ง่ายต่อการใช้
งาน ส่งผลให้ในห่วงเวลาปัจจุบันการได้เป็นช่วงเวลาที่งานทางด้านวิศวกรรมโยธามีการนำเอาการสำรวจด้วยภาพถ่ายจาก
อากาศยานไร้คนขับมาประยุกต์ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย 

 
1.3 สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการสำรวจด้วยภาพถ่าย  

(Professional Organization of Photogrammetry) 
1.3.1 สมาคมวิชาชีพท่ีมีบทบาทในการสำรวจด้วยภาพถ่าย (Professional Association in Photogrammetry) 

1.3.1.1 สมาคมวิชาชีพระดับชาติ  
1. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
2. สมาคมการสำรวจและการแผนท่ีแห่งประเทศไทย  
3. สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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รูปที่ 1-32 การผสมผสานเทคโนโลยี GPS และ IMU และกล้อง Leica ADS40 เข้าไว้ด้วยกันเพ่ือใช้ในการบินถ่ายภาพดิจิทัล 

 (ดัดแปลงจาก Sandau, 2009) 
 

  
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

รูปที่ 1-33 การใช้ (ก) UAV ใน (ข) การสำรวจด้วยภาพถ่าย โดยการทำหมุดบังคับภาพด้วย (ค) เครื่องรับสัญญาดาวเทียม 
GPS และ (ง) ใช้ซอฟแวร์ Pix4D ในการประมวลผลภาพเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นแผนท่ีภาพถ่ายออรโ์ธ  

(ดัดแปลงจาก สนข., 2561) 
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1. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท. หรือ Engineering Institute of Thailand: EIT) ในความเป็นจริงแล้วนั้น 
สมาคมนี้ถือเป็นองค์กรหลักด้านวิชาการในทางวิศวกรรมของประเทศไทยที่รวบรวมเอาผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้านวิศวกรรม
ในทุกสาขาเข้าไว้ด้วยกัน และในช่วงปี พ.ศ. 2554 ทาง วสท. โดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธาได้ดำริให้มีการแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำรวจขึ้น และในช่วงที่ผ่านมานั้น มีบทบาทในการขับเคลื่อนด้านวิชาการ ด้านมาตรฐาน 
และด้านการศึกษาดูงานมาโดยตลอด โดยคณะอนุกรรมการสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจนี้มีความเข้มแข็งค่อนข้างมากในการ
ประกอบกิจกรรมท่ีส่งเสริมความก้าวหน้าในทางวิชาการด้านวิศวกรรมสำรวจและการแผนท่ีมาโดยตลอด และในปี พ.ศ. 2561 
ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีพร้อมด้วยการศึกษาถึงมาตรฐานในการทำแผนที่จากการสำรวจด้วยภาพถ่ายจาก
อากาศยานไร้คนขับ (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ [วสท.], 2562). 

2. สมาคมการสำรวจและการแผนที่ (Surveying and Mapping Society) ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2542 โดยยกระดับ
ขึ้นมาจากชมรมวิศวกรรมสำรวจ ที่ผ่านมานั้นบทบาทของสมาคมการสำรวจและการแผนที่ตามพันธะกิจที่ได้ตั้งไว้คือ การเป็น
องค์กรที่ช่วยในการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวิศวกรรมสำรวจ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด
การกระจายเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ด้านวิศวกรรมสำรวจ รวมถึงการกำหนดรูปแบบ แนวทางปฏิบัติ ความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพวิศวกรรมสำรวจ ถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันและยกระดับวิชาชีพวิศวกรรมสำรวจไป
ก้าวไปสู่ยุคสังคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซ่ึงได้กำหนดให้สาขาวิชาชีพนักสำรวจ (Surveyor) เป็น 1 ใน 9 วิชาชีพท่ีต้องมีการ
เปิดโอกาสให้มีการเคล่ือนย้ายแรงงาน ตามข้อตกลงร่วมกันเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานได้อย่างเสรี 

3. สมาคมสำรวจข ้อม ูลระยะไกลและสารสนเทศภูม ิศาสตร ์ (Remote Sensing And GIS Association of 
Thailand: RESGAT) เป็นสมาคมท่ีก่อต้ังข้ึนเพ่ือเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในการเผยแพร่งานวิจัย ด้านการ
สำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ท้ังการวิจัยพ้ืนฐานและประยุกต์ ตลอดจนบทความวิชาการความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอวกาศและศาสตร์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง โดยเน้นกลุ่มผู้พัฒนาและผู้ใช้งานด้านการสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในแง่ของการวิจัยพื้นฐานและการประยุกต์ใช้งาน ต่างๆ เช่น การสำรวจและทำแผนที่ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
การติดตามและวิเคราะห์การเพาะปลูกด้านการเกษตร และการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยผลงานวารสารของ
สมาคมวิชาชีพนี้มีการเชื่อมตรงกับงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (Geoinfotech) ที่จัดข้ึน
โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

1.3.1.2 สมาคมวิชาชีพระดับนานาชาติ  
1. The International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS)  
2. The American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS)  
3. Remote Sensing and Photogrammetry Society (RSPSoc) 
1. The International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) เป ็นองค ์กรว ิชาช ีพท่ี

เกี ่ยวเนื ่องกับการรังวัดด้วยภาพ การสำรวจระยะไกล และวิทยาการสารสนเทศปริภูมิ (spatial information science) 
สมาคมก่อตั้งในปีค.ศ. 1910 โดยมีชื่อครั้งแรกว่า the International Society for Photogrammetry (ISP) เท่านั้น โดยมี
ประธานสมาคมท่านแรกคือ Eduard Dolezal ชาวออสเตรีย และภายหลังจากนั้น 70 ปี ในปี ค.ศ. 1980 สมาคมจึงได้เปลี่ยน
ชื่อใหม่เป็น The International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) ดังที ่ปรากฏในทุกวันนี้ 
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ทั้งนี้เนื่องจากความเกี่ยวเนื่องและขอบข่ายของวิชาการ โดยถือเป็นสมาคมวิชาชีพที่เป็นเสาหลักในการจัดกประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื ่อง ซึ่งเวียนไปในทุกภูมิภาคทั่วโลก วารสารของสมาคมนี้มีอยู ่ 2 วารสารประกอบด้วย (1) 
Photogrammetry and Remote Sensing และ (2) ISPRS International Journal of Geo-Information ซ่ึงท้ังสองวารสาร
อยู่ในฐานของ Science Citation Index และ Scopus 

2 .  The American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS) เป ็นองค ์กรว ิชาช ีพใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อต้ังในปี ค.ศ. 1934 ประกอบด้วยสมาชิกนักวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกว่า 7,000 คนท่ัวโลก โดยมีคำขวัญว่า 
“The Imaging & Geospatial Information Society” ภารกิจของสมาคมกล่าวไว้ใน Mission of the Society ดังนี้ “เพ่ือ
สร้างความรู้ท่ีก้าวหน้าและเพ่ือปรับปรุงความเข้าในศาสตร์ของการทำแผนท่ีและเพ่ือ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้งานการรังวัดด้วย
ภาพถ่าย การสำรวจระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีสนับสนุนอื่นๆ” (ASPRS) วารสาร Journal of 
Photogrammetric Engineering & Remote Sensing ซึ่งรู ้จักในนามย่อ ๆ ว่า PE & RS ซึ่งเป็นวารสารชั้นแนวหน้าในท่ี
ได้รับความนิยมอย่างมากในวงการการสำรวจด้วยภาพถ่ายและยังอยู่ในการฐานข้อมูลวารสารชั้นนำอย่างฐานของ Science 
Citation Index และ Scopus  

3. Remote Sensing and Photogrammetry Society (RSPSoc) เป็นสมาคมที่เกิดขึ ้นมาส่งเสริมงานด้านการ
สำรวจจากระยะไกลและการสำรวจด้วยภาพถ่าย มีพันธะกิจสำคัญคือ การตัวกลางในการประสานงานและการส่งเสริม
กิจกรรมในการสำรวจจากระยะไกลและการสำรวจด้วยถ่ายภาพในระดับนานาชาติและสนับสนุนงานด้านการศึกษา วารสาร
จากสมาคมนี้มีด้วยกันถึง 3 หัวเรื่องคือ (1) Photogrammetric Record (2) International Journal of Remote Sensing 
และ (3) Remote Sensing Letter ซ่ึงทุกวารสารล้วนแล้วแต่อยู่ในการฐานของ Science Citation Index และ Scopus  
1.3.2 หน่วยงานของภาครัฐท่ีมีบทบาทในการสำรวจด้วยภาพถ่าย (Government Agencies in Photogrammetry) 

1.3.2.1 กรมแผนที่ทหาร (Royal Thai Surveying Department: RTSD) ถือเป็นหน่วยงานบุกเบิกด้านการสำรวจ
ด้วยภาพถ่ายสำหรับประเทศไทย โดยให้บริการในภารกิจต่าง ๆ เช่น บริการแผนท่ีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสำรวจด้วยภาพถ่าย
เช่น แผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน และแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) เป็นต้น อีกทั้งยังให้
บริการในการบินถ่ายภาพถ่ายทางอากาศให้กับโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐอีกด้วย 
1.3.2.2 กรมพัฒนาที่ดิน (Land Development Department: LDD) โดยกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการแผนท่ีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสำรวจด้วยภาพถ่ายเช่น แผนท่ีภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข หมุด
หลักฐานภาคพ้ืนดิน และแบบจำลองระดับสงูเชิงเลข (DEM) เป็นต้น 

1.3.2.3 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (Geo-Informatics and Space 
Technology Development Agency: GISTDA) มีหน้าท่ีหลักในการผลิต จัดหา รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำคลังข้อมูล
จากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและ ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ ให้บริการข้อมูล และให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและระดับสากล และยังมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการสำรวจด้วย
ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับเพ่ือการสำรวจด้วยภาพถ่ายด้วย 
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1.4 แบบฝึกหัด (Exercise) 
1. จงอธิบายนิยามของคำต่อไปน้ี 

(ก) การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Photogrammetry) 
(ข) การสำรวจด้วยภาพถ่ายภาคพ้ืนดิน (Terrestrial Photogrammetry) 
(ค) การสำรวจด้วยภาพถ่ายระยะใกล้ (Close Range Photogrammetry) 
(ง) การสำรวจด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม (Satellite Photogrammetry) 
(จ) การสำรวจด้วยภาพถ่ายจากโดรน (Drone Photogrammetry) 

2. จงบอกประโยชน์ของงานสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศและการนำมาประยุกต์ใช้งานในด้านวิศวกรรมโยธา 
3. การสำรวจด้วยภาพถ่ายสามารถแบ่งได้เป็นกี่ยุค อะไรบ้าง ให้อธิบายโดยสังเขป 
4. จงอธิบายความสำคัญของมาตราส่วนท่ีมีต่อการสำรวจด้วยภาพถ่าย 
5. ให้ยกตัวอย่างหน่วยงานของภาครัฐของประเทศไทยที่มีบทบาทในงานสำรวจด้วยภาพถ่าย 
6. จงอธิบายความสำคัญของเทคโนโลยีการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมนำหนพิภพ (GNSS) และอุปกรณ์วัดความเฉื่อย (IMU) ท่ี
มีผลต่อการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในการสำรวจด้วยภาพถ่าย 




