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การท าแผนที่จากภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ
UAV mapping



เนื้อหา

แผนที่ (Map)

ระบบพิกัดแผนที่ (Coordinate system)

การรังวัดด้วยภาพ (Photogrammetry)

การท าแผนที่จากภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ (UAV mapping)



แผนท่ีแผนที่ (Map)

“ การจ าลองสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกลงบนแผ่นวัสดุหรือพื้นผิวแบนราบ ”



พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมาย
ในวันที่ 23 มกราคม 2555 ว่า

“แผนที่ ตรงกับค า map ในภาษาอังกฤษ หมายถึง สื่อรูปแบบหนึ่งที่
ถ่ายทอดข้อมูลของโลกในรูปของกราฟิก โดยการย่อส่วนให้เล็กลงด้วยมาตราส่วน
ขนาดต่าง ๆ และเส้นโครงแผนที่แบบต่าง ๆ ให้เข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ด้วยการ
ใช้สัญลักษณ์” หรือแบบท่ีเขียนย่อจากพ้ืนดิน บอกแม่น ้า ฝั่งทะเล และอื่นๆ



แผนท่ีแผนที่ (Map)

Mesopotamia 1500–539 BC

แผ่นจารึกที่ท าจากดินเหนียวของชาว 
บาบิโลเนีย ที่ถูกค้นพบที่ประเทศอิรัก (Iraq) 
มีอายุประมาณ 700 ปีก่อนคริสตศักราช 



แผนท่ีแผนที่ประเทศไทย

แผนที่ปโตเลมี ฉบับท่ีเขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ.693 เรียกบริเวณท่ีตั้งประเทศไทย
ปัจจุบันว่า Aurea Khersonesus ซึ่งแปลว่า แหลมทอง (Gloden peninsular) 
แผนที่ภายในประเทศที่เก่าแก่ที่สุดคือ แผนที่ยุทธศาสตร์สมัยสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 1 พ.ศ.1893-1912



แผนท่ีประเภทแผนที่

แบ่งตามลักษณะของรายละเอียดที่ปรากฏ

แบ่งตามขนาดมาตราส่วนของแผนที่

แบ่งตามตามลักษณะการใช้งาน



แผนท่ีประเภทแผนที่

แบ่งตามลักษณะของรายละเอียดท่ีปรากฏ
1. แผนที่ลายเส้น 



แผนท่ีประเภทแผนที่

แบ่งตามลักษณะของรายละเอียดท่ีปรากฏ
1. แผนที่รูปถ่าย



แผนท่ีประเภทแผนที่

แบ่งตามลักษณะของรายละเอียดท่ีปรากฏ
1. แผนที่ผสม 



แผนท่ีประเภทแผนที่

แบ่งตามมาตราส่วนของแผนที่

1. แผนที่มาตราส่วนเล็ก (S) ได้แก่ มาตราส่วน 1: 600,000 และ เล็กกว่า

2. แผนที่มาตราส่วนปานกลาง (M) ได้แก่ มาตราส่วน ใหญ่กว่า 1: 600,000 

แต่เล็กกว่า 1:75,000

3. แผนที่มาตราส่วนใหญ่ (L) ได้แก่ มาตราส่วน ที่ใหญ่กว่า 1 : 75,000

สรุป เรียกมาตราส่วนใหญ่ ตัวเลข จะน้อยๆ 

แต่ถ้า เรียกมาตราส่วนเล็ก ตัวเลข จะมากๆ



แผนที่มาตราส่วนใหญ่

แผนที่มาตราส่วนเล็ก

แผนที่มาตราส่วนกลาง



แผนท่ีประเภทแผนที่

แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

1. แผนท่ีแบบราบ (Planimetric map)



แผนท่ีประเภทแผนที่

แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

1. แผนท่ีภูมิประเทศ (Topographic Map)



แผนท่ีประเภทแผนที่

แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

1. แผนท่ีพิเศษ (Special Map) และแผนท่ีเฉพาะเร่ือง (Thematic Map)



แผนท่ีระบบพิกัดแผนที่

แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

1. ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic co-ordinate)
2. ระบบพิกัดกริด (Grid co-ordinate)

การบอกพิกัดจะบอกเป็นค่าหรือคู่ หรือ 2 ค่า 
หรือเปรียบเสมือนค่า x, y



แผนท่ีระบบพิกัดแผนที่

1. ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinates)

พกิัดภูมิศาสตร์ (อ่านค่าพกิัด) องศา ลิปดา ฟิลิปดา เป็นระบบที่เก่าแก่ที่สุด 
ในการก าหนดจุด โดยอาศัยเส้นสองชนิด คือ

1. เส้นที่ลากผ่านขัว้โลกเหนือและขัว้โลกใต้เรียกว่า เส้นลองจจิูด หรือ เส้นแวง 
2. เส้นที่ลากตามแนวตะวันออกตะวันตกในลักษณะเส้นขนาน เรียกว่า เส้นละตจิูด หรือ  
เส้นรุ้ง





แผนท่ีระบบพิกัดแผนที่

1. ระบบพิกัดกริด หรือ พิกัด UTM
เป็นระบบตารางกริดที่ใช้ช่วยในการก าหนดต าแหน่งและใช้อ้างอิงในการ

บอกต าแหน่งที่นิยมใช้กับแผนที่ในกจิการทหารของประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลกใปัจจุบัน
เพราะเป็นระบบตารางกริดที่มีขนาดรูปร่างเท่ากันทกุตาราง และมีวิธีการก าหนดบอกค่า
พกิัดที่ง่าย
และถูกต้อง



แผนท่ีโปรเจคชั่น (Projection) 

1. ระบบพิกัดกริด หรือ พิกัด UTM
สร้างโดยการฉายแผนที่ (Map Projection) ซึ่งเป็นกรรมวิธีในการจ าลอง

พืน้ผิวของรูปทรงรีลงบนแผนที่ที่แบนเรียบ โดยอาศัยหลักการฉายแสง แต่ในทางปฏบิัติ
ใช้การค านวณทางสมการคณิตศาสตร์ ผลผลิตจากการฉายแผนที่จะแสดงให้เหน็เส้น
เมอริเดียนและเส้นขนานละตจิูด เราเรียกเส้นเหล่านีว่้า เส้นโครงแผนที่





ประเทศไทย



แผนท่ีตัวอย่างการอ่านค่าพิกัด UTM



แผนท่ีดาตัม (Datums)

เป็นที่จุดที่ใช้อ้างอิงเพื่อใช้วัดต าแหน่งบนพื้นผิวโลก จุดอ้างอิงนี้
จะใช้เป็นต าแหน่งเริ่มต้นของการให้เส้นรุ้งและเส้นแวง 
ดาตัมจะมี 2 ประเภทคือ 

1.อ้างอิงต าแหน่งที่อยู่กึ่งกลางโลก ต าแหน่งที่อยู่กึ่งกลาง
โลกเป็นต าแหน่งจริงตามสภาพซึ่งระบบพิกัดแบบ 1983 North 
American Datum (NAD83) มีต าแหน่งที่อ้างอิงใกล้เคียงกับ
กึ่งกลางโลกจริงมาก 

2. อ้างอิงต าแหน่งที่อยู่ใกล้กับพื้นผิวโลก เช่นระบบพิกัด
แบบ 1927 North American Datum (NAD27) จ าใช้ต าแหน่งที่
เมือง Meades Ranch, Kansas เป็นต าแหน่งที่ใช้อ้างอิงในการ
ตรวจวัดทั้งหมด



แผนท่ี WGS 1984

“Figure” of the Earth



แผนท่ีการรังวัดด้วยภาพ (Photogrammetry

การรังวัดดวยภาพ (Photogrammetry)เปนการส ารวจรังวัดที่ใชภาพเปนสื่อกลางในการรังวัด โดยมีการ
ใชภาพบันทึกสิ่งปรากฏทางกายภาพบนภูมิประเทศ อาณาบริเวณ อาคารสถานที่ หรือวัตถุที่สนใจ จากนั้นที่การ
จ าลองแบบตามหลักการฉายของแสงดวยวิธีทางกลไก เชิงทัศนหรือเชิงคณิตศาสตรท าใหสามารถที่จ าลอง



ภาพวาดแสดงการถ่ายภาพทางอากาศครั้งแรกที่กรุงปารีส ค.ศ.1858



การถ่ายภาพทางอากาศโดยใช้นกพิราบ ที่กรุงปารีส ค.ศ.1870



ปัจจุบันมีระบบรังวัดด้วยภาพถ่ายได้ก้าวเข้าสู่การรังวัดด้วยภาพดิจิทัล  (digital photogrammetry)
เครื่องมือทีเ่ป็นแกนส าคัญของการประมวลผลคือ คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ส าหรับการนี้โดยเฉพาะ 
ด้วยวิวัฒนาการทางการตลาดและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ที่นับวันที่จะมีราคาถูกลง
และนับวันจะมีความสามารถเพ่ิมข้ึนเรื่อย ย่อมเป็นปัจจัยสนับสนุนท าให้การรังวัดด้วยภาพดจิิทัส
ก้าวหน้าและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น







หากมองจากดานบนเหนือภูมิประเทศจะเห็นลักษณะของบล็อคดังภาพในการบินถายภาพบล็อคปกติ
จะบันทึกภาพซอนซอนดานหนาท่ีขนานกับแนวบิน = 60% ของระยะทางความกวางของภาพบนพื้นดิน 
และสวนซอนดานขางระหวางแนวบิน = 20% ถึง 30%





แผนท่ีการท าแผนที่จากภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ (UAV mapping)



แผนท่ีการวางแผนถ่ายภาพ



จุดควบคุมภาพ



การถ่ายภาพ



การประมวลผลภาพ


