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บทนํา
ปจจุบันโลกไดเขาสูยุคแหงฐานความรู (Knowledge-based KB) งานตางๆ จําเปนตองใชความรูมา

สรางผลผลิตใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การจัดการความรูเปนคํากวางๆ ท่ีมีความหมายครอบคลุมเทคนิค
กลไกตางๆ มากมาย เพ่ือสนับสนุนใหการทํางานของเจาหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน กลไกดังกลาวไดแก
การรวบรวมความรูท่ีกระจัดกระจายอยูท่ีตางๆ มารวมไวท่ีเดียวกัน การสรางบรรยากาศใหคนคิดคน เรียนรู
สรางความรูใหมๆ ข้ึน การจัดระเบียบความรูในเอกสาร และทําสมุดรวบรวมรายชื่อผูมีความรูในดานตางๆ
และท่ีสําคัญท่ีสุด คือการสรางชองทาง และเงื่อนไขใหคนเกิดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันเพ่ือนําไปใช
พัฒนางานของตนใหสําเร็จ

ประโยชนของการจัดการความรู
1. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร
2. ปองกันการสูญหายของภูมิปญญา ในกรณีท่ีบุคลากรเกษียณอายุ หรือ ลาออก
3. เพ่ิมศักยภาพในการแขงขันและความอยูรอด
4. เปนการลงทุนในตนทุนมนุษย ในการพัฒนาความสามารถท่ีจะแบงปนความรูท่ีไดเรียนรูมาใหกับ

คนอ่ืนๆ ในองคกร และนําความรูไปปรับใชกับงานท่ีทําอยูใหเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เปนการ
พัฒนาคน และพัฒนาองคกร

5. ชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนดําเนินงานใหรวดเร็ว และดีข้ึน เพราะมี
สารสนเทศ หรือแหลงความรูเฉพาะท่ีมีหลักการ เหตุผล และนาเชื่อถือชวยสนับสนุนการตัดสินใจ

6. ผูบังคับบัญชาสามารถทํางานเชื่อมโยงกับผูใตบังคับบัญชาใหใกลชิดกันมากข้ึนชวยเพ่ิมความกลม
เกลียวในหนวยงาน

7. เม่ือพบขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ก็สามารถหาวิธีแกไขไดอยางทันทวงที
8. แปรรูปความรูใหเปนทุน ซึ่งเปนการสรางความทาทายใหองคกรผลิตผลงานจากความรูท่ีมี เพ่ือ

เพ่ิมคุณคาใหกับองคกร
9. เพ่ือการสรางสรรค และบรรลุเปาหมายของจินตนาการท่ียิ่งใหญ
10. เปลี่ยนวัฒนธรรม จาก วัฒนธรรมอํานาจในแนวดิ่ง ไปสูวัฒนธรรมความรูใน  แนวราบ ซึ่งทุกคน

มีสิทธิในการเรียนรูเทาเทียมกัน
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ผลของการจัดการความรู
1. ผลสัมฤทธิ์ของงานเกิดผลสําเร็จในงานระดับดีข้ึน และอาจจะไดนวัตกรรมของงานใหมๆ
2. บุคคลากร เกิดการพัฒนา การเรียนรู เกิดความม่ันใจตนเอง เกิดความเปนหมูคณะระหวาง

ผูรวมงาน รวมถึงเปนบุคคลเรียนรู
3. ความรูของบุคคล และขององคกรไดรับการยกระดับ มีการสั่งสมและจัดระบบใหพรอมในการ

นําไปใชประโยชน
4. องคกรมีสภาพเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนองคกรท่ีเขมแข็งมีศักยภาพสามารถแขงขันกับ

องคกรอ่ืนได

การจัดการความรูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะตองไดรับความรวมมือจากทุกคนในองคกรฉะนั้น
นโยบายและวิสัยทัศนของผูบริหารองคกรจึงเปนสิ่งสําคัญ ท่ีจะทําใหองคกรประสบความสําเร็จได อีกท้ังคน
ในองคกรทุกคนก็ตองไดรับการถายทอดความรู และทําใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกัน ในการท่ีจะใหเกิดการ
จัดการความรูข้ึนในองคกรเพ่ือความรวมมือรวมใจของทุกฝายซึ่งจะสงผลใหการจัดการความรูในองคกรดําเนิน
ไปไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพไดผลลัพธออกมาตามท่ีองคกรคาดหวังไว
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แหลงที่มาของเอกสาร รวบรวมองคความรู
เอกสารภายในกรมแผนที่ทหารประกอบไปดวย
1.ARMY MAP SERVICE TECHNICAL MANUAL No.45 PART IV CHAPTER 20, SPECIFICATION FOR
CLASSIFICATION SURVEY (FIELD OPERATION) EDITION 2 – AMS. JULY 1957.
2.DEPARTMENT OF ARMY FIELD MANUAL 5-36 , ROUTE RECONNAISSANCE AND
CLASSIFICATION, APRIL 1955.
3.ขอกําหนดเฉพาะสําหรับการจําแนกประเภทของรายละเอียดในสนาม และคุณลักษณะของงานสํารวจภูมิ
ประเทศของ กทผ.ผท.ทหาร
4.การจําแนกประเภทรายละเอียด รวบรวมโดย พ.ท.มนตรี   อุณหฤกษ
5.คําแนะนําการสํารวจจําแนกรายละเอียดภูมิประเทศ รวบรวมโดย  พ.ท.นภดล   ขันตยาภรณ , พ.ท.โสภณ
อยูยงสินธุ
6.อนุมัติ จก.ผท.ทหาร ทายหนังสือของ กผค.บก.ผท.ทหาร ท่ี กห 0313.2/4860/40 ลง 12 ก.ย.40 เรื่อง
หลักเกณฑการถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมันแบบถายเสียง
เอกสารภายนอกกรมแผนที่ทหารประกอบไปดวย
1.หลักเบื้องตนของการสํารวจดวยภาพถาย โดย ดร.วิชา   จิวาลัย  และปรีชา วงศวิทวัส
2.โฟโตแกรมเมตรี โดย ดร. ไพศาล สันติธรรมานนท
3.หลักการสํารวจดวยภาพถายทางอากาศ โดย ดร. ดีบุญ  เมธากุลชาติ
4.การสัมผัสระยะไกล โดย รศ. ดร. บรรเจิด  พลการ
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หัวขอสําหรับการจัดการองคความรู
1.การจําแนกประเภทรายละเอียด

จุดประสงค
1.1 สามารถสื่อความถูกตองของรายละเอียด
1.2 ขจัดขอขัดแยง ขอสงสัย ในรายละเอียด
1.3 ลดเวลาการปฏิบัติงานของผูประกอบแผนท่ี
1.4 เปนหลักฐานใชแกปญหาขอขัดแยง
1.5 เปนหลักฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร
1.6 เพ่ิมความเขาใจภูมิทัศน

2.ลักษณะรายละเอียดภาพถายทางอากาศ
2.1 ขอมูลภาพถายทางอากาศ
2.2 ขอมูลภาพถายทางอากาศ เชิงเลข
2.3 ขอมูลภาพถายดาวเทียม

3. การอานภาพถายทางอากาศ
การใชภาพถายทางอากาศ เพ่ือใหบังเกิดผลประโยชนอยางสมบูรณ ตองศึกษาการอานภาพถายทาง

อากาศ  ซึ่งเปนการศึกษาลักษณะของรายละเอียดพ้ืนฐาน ตามท่ีปรากฏในภาพถายทางอากาศ หรือกลาว
อยางเจาะจง เปนการศึกษารายละเอียดตามลักษณะของภาพท่ีปรากฏ อาทิ ปา พ้ืนท่ีเพาะปลูก แหลงน้ํา
เสนทาง แมน้ํา ทะเล ภูเขา อาคาร เหลานี้เปนตน โดยตองสังเคราะหและรับรูในรายละเอียดเหลานั้น ถึงแบบ
รูปราง โครงสราง รวมถึงประโยชนของรายละเอียด ใหไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. การตีความภาพถายทางอากาศ
ตองอาศัยหลักเกณฑในการตีความประกอบ เพ่ือชวยใหการพิจารณาภาพถายถูกตองยิ่งข้ึนอยาง

เหมาะสมเพ่ือตกลงใจ มีหลักเกณฑ 5 ประการ ดังนี้
4.1 หลักเกณฑขนาด  ขนาดของวัตถุท่ีปรากฏเปนภาพ หาไดโดยความสัมพันธของ     มาตราสวน

ภาพถายทางอากาศ วัตถุตางชนิดกันแตปรากฏบนภาพถายเหมือนกัน
4.2 หลักเกณฑรูปราง ลักษณะภาพของสิ่งตาง ๆ ไมคุนเคยกับสายตามนุษย เนื่องจากเปนภาพ

ดานบน ( TOP VIEW ) ภาพชนิดนี้ทําใหชวยในการจําแนกประเภทรายละเอียด ท่ีเปนแนวเสนหรือพ้ืนท่ี ได
ดีกวาภาพดานขาง หรือภาพทิวทัศน

4.3 หลักเกณฑของเงา  หลักในการถายภาพตามขอกําหนดของ กรมแผนท่ีทหาร ตองถายภาพขณะ
ดวงอาทิตยทํามุม 30-75 องศา กับพ้ืนราบ ถาพ้ืนท่ีนั้นเปนพ้ืนราบ สวนกรณีพ้ืนท่ีภูเขา มุมระหวาง 40-75
องศา ทําการถายภาพไดท้ังภาคเชาและภาคบาย ลักษณะของรายละเอียดโดดเดี่ยว     จะเกิดภาพของเงา
รายละเอียดนั้นดวย
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4.4 หลักเกณฑระดับสีเทา หรือกลุมสี การจําแนกประเภทรายละเอียดของภาพถายอาศัยความ
แตกตางของสีเทาทําใหเห็นรูปรางข้ึน ปกติแลวรายละเอียดจากแรงงานมนุษยมักเปนสีขาว

4.5 หลักความสัมพันธของสิ่งแวดลอม หลักนี้ มีความสําคัญ เปนสวนชวยในการอานและ
ตีความหมาย เปนการใชประโยชนจากสิ่งขางเคียง และรายละเอียดอ่ืน ๆ ประกอบกัน
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1. การจําแนกประเภทรายละเอียด

1.1 กลาวท่ัวไป
การจําแนกประเภทรายละเอียดจากภาพถายทางอากาศ เปนงานข้ันตอนหนึ่ง ของการทําแผนท่ีจาก

ภาพถายทางอากาศ เปนการปฏิบัติงานท่ีมีขอบเขตกวางขวางเพ่ือไดมาซึ่งขอมูลตางๆในภูมิประเทศ สําหรับ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในสํานักงานหรือเจาหนาท่ีประกอบแผนท่ี

การจําแนกประเภทรายละเอียดจากภาพถายทางอากาศ กระทําโดยการจัดกลุม จัดประเภทของภาพ
รายละเอียดภูมิประเทศท่ีปรากฏ ดวยการตรวจพิสูจนในภูมิประเทศบริเวณท่ีตรงกัน ดวยวิธีการอานภาพถาย
ทางอากาศ การตีความภาพถายทางอากาศ การพิสูจนทราบหรือการบงชี้ เพ่ือการผลิตผลงาน หรือผลิตแผนท่ี
ภูมิประเทศตามความตองการ

ผูปฏิบัติงานจําแนกประเภทรายละเอียดตองประกอบดวยความประณีต ความซื่อสัตย ความอดทน ความ
ตัง้ใจจริง ความละเอียดรอบคอบ และความสามารถ ท้ังนี้ควรมีความรูในหลายสาขาวิชาประกอบ อาทิ

- การทําแผนท่ีจากภาพถายทางอากาศ
- การเขียนและการประกอบแผนท่ี
- งานศิลปะและภาษา
- การถายภาพ และอ่ืน ๆ

ผูปฏิบัติงานควรมีความพรอม สามารถเลือกและประยุกตความรูนํามาใชอยางกลมกลืนมีเหตุผล
ดังนั้นการผลิตบุคลากรใหมีความสามารถและมีทักษะความชํานาญนั้น จึงซับซอนและมีขอบเขตจํากัด

ในการผลิตแผนท่ี เจาหนาท่ีประกอบแผนท่ี เปนผูนํารายละเอียดจากสื่อขอมูล ประกอบกับ
รายละเอียดบนภาพถายท่ีไดรับการจัดประเภทจากการบงชี้แลว ประกอบดวย ชื่อนามศัพท รูปราง ขนาด
ลักษณะ ประเภทและชนิดรายละเอียด ท่ีผูปฏิบัติงานจําแนกประเภทรายละเอียดในภูมิประเทศ ไดดําเนินการ
สํารวจไวแลว โดยมิตองลงไปสัมผัสกับรายละเอียดในภูมิประเทศ ขอมูลท้ังปวงจัดทําเปนสื่อใหเขาใจเสมือนได
ปฏิบัติเอง มีหลักฐาน มีปริมาณมากพอท่ีจะขจัดขอสงสัยท่ีอาจเกิดข้ึน ขณะรวบรวมขอมูลเพ่ือนําไปใชผลิต
แผนท่ี

ดังกลาวนี้ การจําแนกประเภทรายละเอียดจากภาพถายทางอากาศ จึงเปนการผลิตแผนท่ีสาขาหนึ่ง   ใน
รูปขอมูลภูมิประเทศ ซึ่งแผนท่ีภูมิประเทศพึงตองแสดงตามท่ีสากลกําหนด โดยข้ึนอยูกับจุดประสงคหรือความ
ตองการของผูใช
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1.2 หลักการและเหตุผล
การสํารวจจําแนกประเภทรายละเอียดกระทําเพ่ือชวยเหลือเจาหนาท่ีประกอบแผนท่ี ชวยขจัดความ

สับสนหรือขอสงสัยจากลักษณะรายละเอียด โดยนําภาพถายทางอากาศท่ีครอบคลุมบริเวณท่ีตองการผลิตแผน
ท่ีมาจัดกลุม แยกประเภทรายละเอียดบงชี้ ตามวิธีการพิสูจนทราบในภูมิประเทศให ถูกตอง แมนยําและ
เท่ียงตรงทางตําแหนงชื่อนามศัพท ขนาด ประเภท ชนิดของรายละเอียดท้ังท่ีเปนรายละเอียดตามธรรมชาติ
และรายละเอียดท่ีเกิดข้ึนจากแรงมนุษย ท่ีปรากฏบนภาพถายทางอากาศ ท้ังท่ีถูกปกคลุม มีขอสงสัย
ขอบกพรองหรือความไมชัดเจนตามความเปนจริง

1.3 ความหมาย
ความหมายโดยนัยแหงศัพท ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน ใหความหมายรายคําดังนี้
จําแนก เปนคํากิริยา แผลงมากจากคําวา แจก หมายถึง แบงออก แยกออก กระจายออก
ประเภท เปนคํานาม หมายถึง กลุม ชนิด ความตางกัน
ราย เปนคํานาม หมายถึง เรื่อง สิ่ง
ละเอียด เปนคําวิเศษณ หมายถึง ไมหยาบ เปนผง ถ่ีถวน

เม่ือนําความหมายท้ังหมดมาผนวกตามลําดับ มีความหมายโดยนัยกวาง ๆ หมายถึง แยกความตางของสิ่ง
ตาง ๆ จากกันอยางถ่ีถวนการจําแนกประเภทรายละเอียด เปนการกระทําโดยการจัดกลุม  แบงออกเปน
หมวดหมู ตามชนิดของรายละเอียดท่ีกระจายปะปนกัน ท้ังสิ่งท่ีมีชีวิตหรือสิ่งของ ตามความแตกตางของสิ่ง
เหลานั้น การจําแนกประเภทรายละเอียดภาพถายทางอากาศ กระทําโดยการจัดแยกความตางของภาพภูมิ
ประเทศท่ีปรากฏบนภาพถายทางอากาศ ท่ีผสมคละเคลากันอยูใหเปนหมวดหมู โดยวิธีการอานภาพถายทาง
อากาศ การตีความภาพถายทางอากาศ หรือการพิสูจนทราบ วิธีการใดวิธีหนึ่งหรือรวมกัน ดวยการปฏิบัติงาน
ในภูมิประเทศ เปนขอมูลสําหรับงานสาขาตาง ๆ แทนดวยสื่อท่ีเปน สี สัญลักษณ รหัส ตามแนวทางวิธีปฏิบัติ
ท่ีกําหนด

1.4 จุดประสงค
1.4.1 สามารถสื่อความถูกตองของรายละเอียด
1.4.2 ขจัดขอขัดแยง ขอสงสัย ในรายละเอียด
1.4.3 ลดเวลาการปฏิบัติงานของผูประกอบแผนท่ี
1.4.4 เปนหลักฐานใชแกปญหาขอขัดแยง
1.4.5 เปนหลักฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร
1.4.6 เพ่ิมความเขาใจภูมิทัศน
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1.5 สวนประกอบเพื่อการจําแนกประเภทรายละเอียด
เจาหนาท่ีจําแนกประเภทรายละเอียด ควรมีความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาพถายทางอากาศ และความ

รอบรูจากสิ่งท่ีจะกลาวตอไปนี้ ใชเปนสวนประกอบเพ่ือใชพิจารณาปฏิบัติงานจําแนกประเภทรายละเอียด
1.5.1 การอานภาพถายทางอากาศ ( Aerial Photographic Reading )
1.5.2 การตีความภาพถายทางอากาศ ( Aerial Photographic Interpretation )
1.5.3 การพิสูจนทราบ ( Identification )
1.5.4 การบงชี้ทางตําแหนง สัญลักษณ รหัสสี รหัสอักษร
1.5.5 ชื่อนามศัพทภูมิศาสตร ลักษณะ ขนาด ประเภท ชนิดรายละเอียด
1.5.6 ระบบการเขียนถอดอักษรดวยวิธีการถายเสียง ( Romanization System )

1.6 นิยามศัพท
Classify : จัดประเภทหรือแยกประเภท
Classification : การจัดแยกประเภท

: เปนการปฏิบัติงานดวยการจัดประเภท หรือแบบ ตามลักษณะของ
กลุมหรือกลุมยอย เชนเดียวกับการจัดประเภทของสิ่งท่ีมีชีวิต
หรือสิ่งของท่ีนําสิ่งท่ีเหมือนกันแตละชนิดไวดวยกัน และแยกไว
ในสวนท่ีแตกตางกัน เพ่ือแยกชุด แบบ หรือชนิด

Classification Copy : แผนรายการการจําแนกรายละเอียด
: เปนแผนการแยกรายการเฉพาะ เก่ียวกับแหลงวัตถุ ใชเปนแนวทาง

สําหรับผูประกอบแผนท่ี และผูเขียน ในการเตรียมแผนท่ี หรือ
แผนภูมิประกอบดวย ขอมูลรายละเอียด สวนท่ีเปน ถนน ทางรถไฟ
ขอมูล ตัวเมืองทางน้ํา โดยปรับจากการสํารวจในสนามปกติ
รูปแบบของแผนทาบ ตนรางแผนท่ี การเขียน การถายภาพ หรือ
แผนสํารวจ

Field Check : การตรวจสอบในภูมิประเทศ
: เปนการดําเนินการตรวจสอบตนรางประกอบแผนท่ีในภูมิประเทศ

Fileld Classification : การจําแนกประเภทในภูมิประเทศ
: เปนการตรวจพิสูจน หรือพิสูจนทราบรายละเอียดในภูมิประเทศ

แสดงไวตามความเปนไปไดของลายเสน การเขียนลายเสน
แนวเสนการปกครอง นามศัพทสถานท่ี ประเภทถนน สิ่งกอสราง
ท่ีถูกปกคลุมดวยพืชพันธุ ฯลฯ
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Field Inspection : การตรวจพิสูจนในภูมิประเทศ
: เปนกรรมวิธีของการเปรียบเทียบภาพถายทางอากาศกับรายละเอียด

ท่ีปรากฏในภูมิประเทศท่ีตรงกัน รวมถึงขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือขจัดความ
ขัดแยงท่ีปรากฏบนภาพถาย ฯ หรือความบกพรองของภาพถาย

Identification : การพิสูจนทราบหรือการบงชี้
: เปนการดําเนินการดวยการเปรียบเทียบลักษณะของภาพบน

ภาพถายทางอากาศ กับรายละเอียดในภูมิประเทศท่ีตรงกัน
หมายถึง ขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือขจัดความขัดแยงของภาพท่ีปรากฏ
หรือเกิดจากความบกพรองของภาพถาย

Identify : การตรวจพิสูจน ดวยการบงชี้
: เปนการแยกสิ่งท่ีเหมือนกัน เปนกลุม หรือหมูท่ีบงบอกแบบชนิด

เดียวกัน การบงบอก หรือการจัด  จากการตรวจพิสูจนในความไม
ชัดเจนจากรายละเอียดท่ีเหมือนกัน บงชี้สิ่งตาง ๆ ท่ีปรากฏข้ึนไว
ดวยกัน

Image : ภาพถาย หรือรูปรางลักษณะท่ีปรากฏบนภาพถาย
Imaginary Interpretation : เปนกรรมวิธีการบงบอกทางตําแหนง จากการพิสูจนทราบ รวมท้ัง

ภาพแสดงท่ีตั้งของสิ่งตาง ๆ และการบรรยายรูปรางภูมิประเทศ
ในภาพถาย

Interpretation : การตีความภาพถายทางอากาศ
: เปนการปฏิบัติงานประเมิน ตีความหมาย อธิบาย โดยผูตีความ

ภาพถาย ดําเนินการตีความหมาย และรายงานลักษณะของ
รายละเอียดภาพท่ีปรากฏ

Photographic Reading : การอานภาพถาย
: เปนการบงบอกรายละเอียดตามธรรมชาติ หรือรายละเอียดทาง

วัฒนธรรมจากภาพถาย โดยมิไดดําเนินการตีความภาพถาย
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1.7 ลักษณะภาพถายทางอากาศ
ภาพถายทางอากาศท่ีใชผลิตแผนท่ีภูมิประเทศ เปนโปรเจ็คชั่นชนิด PERSPECTIVE PROJECTION

หรือ GEOMETRIC PROJECTION เกิดจากกลุมของลําแสงท่ีผานภาพและสะทอนกลับรวมตัวกันไปยังเลนส
ของกลองอยางสมบูรณ ซึ่งลําแสงจะทําปฏิกิริยากับน้ํายาบนผิวของฟลม โดยผานแกนของเลนสตรงจุดหลัก
ภาพถาย ฯ จุดหลักภาพถายนี้มีตําแหนงใกลเคียงกับก่ึงกลางผานฟลมของแตละภาพ การหาตําแหนงจุดหลัก
ดวยการลากเชื่อมโยงตอ Collimating mark ท่ีปรากฏอยูก่ึงกลางของขอบเขตภาพแตละดาน หรือขอบมุม
ของภาพ ดังรูปท่ี 1-1

+

+ +

+

รูปท่ี 1-1

ภาพถายทางอากาศเปนผลิตผลจากการถายภาพโดยติดตั้งอุปกรณถายภาพบนอากาศยาน ทําการ
เปดหนากลองบันทึกภาพภูมิประเทศท่ีเปนลําแสงชนิดตาง ๆ เหนือภูมิประเทศทางดิ่ง เรียกวา ภาพถายทางดิ่ง
และตองถายภาพใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีตองการผลิตแผนท่ีท้ังหมด หรือท้ังโครงการ

ภาพถายท่ีใชปฏิบัติงานผลิตแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000
1.7.1 เปนภาพถายทางดิ่ง
1.7.2 เปนภาพถายท่ีมีระดับสีเทา หรือภาพถายขาวดํา
1.7.3 สวนเหลื่อมล้ํา

1.7.3.1 เหลื่อมล้ําดานหนา 60 % ในแนวบินเดียวกัน ( Overlap )
1.7.3.2 เหลื่อมล้ําดานขาง 30% ในแนวบินขางเคียง ( Sidelap )

1.7.4 เปนภาพถายท่ีทําการบินถายลาสุด
1.7.5 มาตราสวน 1:40,000 หรือ 1:50,000
1.7.6 การครอบคลุมพ้ืนท่ีตองสมบูรณ ไมมีชองวางท่ีทําใหรายละเอียดขาดการตอเนื่อง

PP
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1.7.7 กลุมสีคมชัด ไมพรามัว
1.7.8 ความเขมของสีกลมกลืน
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1.8 ลักษณะของรายละเอียดบนภาพถายทางอากาศ

ภาพถายทางอากาศเปนภาพถายเหนือพ้ืนผิวภูมิประเทศ ดังรูปท่ี 1-2

รูปท่ี 1-2
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ผูปฏิบัติงานจําแนกประเภทรายละเอียดตองมีความรูและจดจํารายละเอียดอันเปนลักษณะท่ีปรากฏ
บนภาพถายทางอากาศไดดี ตองมีความรูในการอานภาพถายทางอากาศโดยท่ีการอานภาพถายทางอากาศเปน
การศึกษาแสงและเงาของสิ่งตาง ๆ ท่ีปรากฏ อันเปนผลจากแนวลําแสงของดวงอาทิตยสองผานดานหนา
รายละเอียด ลักษณะท่ีปรากฏรวมถึงองคประกอบโดยรอบรายละเอียดนั้นจะเก้ือกูลใหใชประโยชนไดอยาง
สมบูรณในสาขาวิชาการตาง ๆ เชน

- เพ่ือการทําแผนท่ี
- เพ่ือการลาดตระเวนหาขาว
- เพ่ือการใชประโยชนในท่ีดิน
- งานปาไมและทรัพยากรธรณี
- งานพัฒนาและปองกัน
แตละสาขาจะมุงเนน แบบ ชนิด ขนาด และตําแหนงแตกตางกัน การจดจําจากการรูจักรายละเอียดท่ี

บันทึกไว จึงตองศึกษาและฝกหาประสบการณ จนเปนความเคยชิน ในการผลิตแผนท่ีรายละเอียดท่ีปรากฏ
แยกเปน 2 ประเภท

- รายละเอียดท่ีเกิดจากธรรมชาติ ( Natural Feature )
- รายละเอียดท่ีเกิดจากมนุษย ( Manmade Feature )

การปรากฏของภาพเปนภาพดานบน ( Bird Eye View ) ลักษณะเกิดข้ึนเปนแบบเฉพาะรูปแบบ
แตกตางจากความรูความเคยชินท่ีเคยประสพในภูมิประเทศ อันเปนลักษณะภูมิทัศน ทําใหผิดไปจากความรูสึก
สัมผัสปกติ ความสําคัญอยูท่ีทําอยางไร จะบงชี้ลักษณะท่ีปรากฏนั้นคือรายละเอียดประเภทใด มีความสําคัญ
อยางไร สิ่งแวดลอมท่ีรายรอบจะชวยในการตัดสินใจไดสวนหนึ่ง ผูปฏิบัติพึงตองจดจําลักษณะรายละเอียดได
แตท้ังนี้คงตองทําการตรวจพิสูจนดวยการปฏิบัติงานในสนาม เพ่ือบงชี้ประกอบจึงจะมีผลสมบูรณ

ความจําเปนของผูปฏิบัติงานจําแนกประเภทรายละเอียดจากภาพถาย ตองศึกษาหาประสบการณจาก
การปฏิบัติงานในภูมิประเทศจนจดจําไดดี ในลักษณะรายละเอียดแตละประเภทเพ่ือเจาะจงลักษณะท่ีปรากฏ
ใหเห็นไดอยางแมนยํา อันเปนแนวทางการพัฒนาบุคลากรอยางถูกตองวิธีหนึ่ง
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2. ลักษณะรายละเอียดภาพถายทางอากาศ ( ภาพถายทางดิ่ง )

ก. การตีความลักษณะภูมิประเทศเปนงานศิลป ดานความรอบรู ในการใชภาพถายทางอากาศ
ผสมผสานกับการอานภาพถายทางอากาศ เพ่ือใหไดมาซึ่งรายละเอียด ดวยวิธีบงชี้ ลักษณะของภาพท่ีปรากฏ
หรือคนหารายละเอียดท่ีถูกปดบังหรือซอนเรน จากความแตกตางของรายละเอียด

ผูชํานาญในการใชภาพถายทางอากาศ สามารถตีความจากประสบการณท่ีไดรับมาจากการศึกษาและการ
ฝก การปฏิบัติงาน จนเคยชินจากภาพถายทางอากาศตางขนาดกัน หรือศึกษาจากการเปรียบเทียบ
รายละเอียดภาพถายกับรายละเอียดแผนท่ี ผลจากการกระทําดังกลาวนี้ ทําใหจดจําลักษณะของรายละเอียด
แมนยํายิ่งข้ึน ในการตีความจากภาพถายทางอากาศ การใชภาพถายทางอากาศ มาตราสวนใหญ มาตราสวน
1:20,000 จะใหความแมนยํา จากรายละเอียดท่ีไมยุงยาก นอกจากนี้ ยังแนนอนสูงกวาภาพถายทางอากาศ ท่ี
มีมาตราสวนเล็ก

ข. ลักษณะภูมิประเทศอันเปนรายละเอียดท่ีปรากฏภาพ เปน ถนน ทางรถไฟ ทางน้ํา อาคารท่ีพักอาศัย
พุมไม สวน หรือพ้ืนท่ีเพาะปลูก มีอยูจริงในภูมิประเทศ การบงบอกรายละเอียด ตองมีความรูความเขาใจ
สําหรับเครื่องหมายเฉพาะ ตามแผนท่ีภูมิประเทศกําหนดแสดงไว ในภาพถายทางอากาศ ลักษณะของ
รายละเอียดท่ีเปนทางน้ํา ท่ีแทรกตัวอยูภายใตความหนาแนนของตนไม และสวนประกอบของปา
เปนรูปแบบไมแนนอนคงท่ี เปลี่ยนแปลงตามความหนาแนนของพันธุไมและองคประกอบ การปรากฏของ
โครงขายทางน้ํา จะเปนเครื่องยืนยันและนําไปสูทางน้ําขนาดเล็ก เชนเดียวกับทางน้ําแคบ ซึ่งแนวทางน้ําไม
แนนอน ไมคง ท่ี  พ้ืน ท่ี เพาะปลูกมีตนไม เปน เขต หรือถูกแบงจนดู เปนแนวตรง จะแตกตางจาก
รายละเอียด แรงงานมนุษย ซึ่งมีแนวเปนเสนตรงมากกวา หรือมีความโคงมนของมุมแนนอน ทําใหงานในการ
บงชี้มากกวารายละเอียดตามธรรมชาติ

ค. กลุมสี ( Tone ) เปนระดับสีในกลุมสีเทา ดังปรากฏในภาพถาย หรือเรียกเปนกลุมสีขาวดําท่ัวไป กลุม
สีเกิดจากการแสงสะทอน จากภูมิประเทศ หรือสวนประกอบไปยังกลองถายภาพ โดยปริมาณลําแสงท่ีสะทอน
ข้ึนอยูกับลักษณะในธรรมชาติ และสวนประกอบเปนเนื้อวัตถุนั้น แตท้ังนี้ตองข้ึนอยูกับมุมสะทอนของแสงดวย
สีของรายละเอียดวัตถุชิ้นเดียวกัน แตมีมุมสะทอนแสงตางกัน หรือตําแหนงของกลองตางกันในขณะเปดหนา
กลอง ของแนวบินเดียวกัน ทําใหเกิดความตางของกลุมสีออน หรือกลุมสีเขมตางกันเปนดวยกรณีตาง ๆ ดังนี้

ก) การสะทอนแสงของวัตถุผิวเรียบ โดยธรรมชาติจะสะทอนแสงไดดี ปรากฏในภาพถายเปนสีขาว เม่ือ
กลองถายภาพรับการสะทอนแสงตรงจากลําแสงของดวงอาทิตย แตถาการสะทอนแสงจากวัตถุไมตรงจากวัตถุ
ผิวเรียบนั้น กลุมสีเขมข้ึนจนถึงสีดํา ดังเชน ผิวน้ําเรียบเปนแบบอยางท่ีดี ปรากฏท้ังสีออนและสีเขม อันเปนผล
จากมุมของลําแสงท่ีกลาวแลว

ข) ถนน, พ้ืนสีนวลหรือพ้ืนท่ีไมมีน้ํามัน โดยธรรมชาติเปนตัวสะทอนแสงอยูในตัว เชนเดียวกับขอ1อยู
แลว ปรากฏเปนภาพเสนสีขาว
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ค) ผิวธรรมชาติ เปนลักษณะผิวดั้งเดิมของรายละเอียด ประกอบดวยมุมตาง ๆ กัน ทําใหเกิดการ
สะทอนแสงในหลายทิศทางพรอมกัน เกิดการตัดกันของลําแสง กลุมสีท่ีปรากฏในภาพถายจึงเปนสีกลางหรือสี
เทา

ง) ผิวรายละเอียดท่ีตําแหนงตางกัน อาจเปนตําแหนงกลองถายภาพขณะเปดหนากลอง วัตถุท่ีมี
ตําแหนงเดนชัด ผลของกลุมสีท่ีแตกตางกัน เม่ือนําภาพถายท้ังสองรูปมาเปรียบเทียบกัน หรืออาจกลาวไดวา
เม่ือตําแหนงตางกัน การสะทอนแสงจากวัตถุชิ้นเดียวกันยอมตางกัน และทําใหกลุมสีตางกัน

ง. แสงและเงา ( Light and Shadow ) การอานภาพถายทางอากาศ และการตีความตองศึกษาแสงและ
เงาของภาพถายทางอากาศนั้น ๆ

ก) แสง ( Light ) แสงท่ีสองผานรายละเอียดท่ีมีความสูงจะเกิดเปนเงาทอดยาวไปบนผิวภูมิประเทศ
โดยสัมผัสกับลําแสงจากดวงอาทิตย ขณะเวลาทําการบันทึกภาพ อันจะบอกทิศทางเงาของภาพท่ีเปนความสูง
ต่ําของผิวภูมิประเทศ เม่ือวางใหเงาทอดตัวเขาหาดวงตาหรือทิศทางของแสงตรงขามกับดวงตาจะปรากฏ
ลักษณะภูมิประเทศนั้น เปนสภาพท่ีถูกตอง ถาวางภาพถายจัดใหเงาทอดตัวยาว ตรงขามกับดวงตา การ
ปรากฏภาพภูมิประเทศจะกลับเปนตรงขาม หรือกลับกัน กลาวคือ สวนตัดลึกจะเปนชองวางหรือรอยพรุนบน
บริเวณพ้ืนท่ีเปนแทงสูงข้ึน

ข) เงา ( Shadow ) แสดงรูปรางและขนาดวัตถุแมวาแบบของรายละเอียด จะไมคุนเคยกับท่ีเคยจดจํา
ได เพราะวารายละเอียดท่ีมีความสูงมาก เงาจะมีลักษณะยาวทอดตัวไปบนพ้ืนราบของภูมิประเทศอาจปรากฏ
แบบของโครงสรางใหเห็น กลุมสีของเงาจะคงความสมํ่าเสมอระดับสีไว

เงาจะใหประโยชนดานการทหาร ดานขาวสาร เชนความสูงประมาณ แบบสะพานและโครงสราง ความ
สูงตนไม รูปทรงอาคาร พ้ืนท่ีตัด-ถม กําแพงหรือคูขุดปองกัน

รายละเอียดท่ีเก่ียวเนื่องกับ กลุมสี แสงและเงา สามารถบงชี้หรือชวยตัดสินใจไดทางหนึ่ ง
ลักษณะเฉพาะของรายละเอียด บงบอกความสําคัญของตัวเองไดแนนอนข้ึน ผูปฏิบัติงานจําแนกประเภท
รายละเอียดตองแยกกลุมของรายละเอียด ควรทําความเขาใจกับสิ่งตาง ๆ เพ่ือเปนการศึกษาภาพถายทาง
อากาศใหลึกซึ้งยิ่งข้ึน
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2.1 รายละเอียดท่ีเกิดตามธรรมชาติ เปนรายละเอียดท่ีเกิดมีหรือเกิดข้ึนอยูเดิม เปนองคประกอบของภูมิ
ประเทศ ท่ียังมิไดพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปดวยแรงงานมนุษย คงสภาพและรูปแบบของตัวเองไว มีลักษณะไม
แนนอน ไมเปนระเบียบ แยกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้

2.1.1 ความสูงต่ําภูมิประเทศ ( Relief ) เปนลักษณะสูงต่ําของพ้ืนดิน มีความไมแนนอนในความ
แตกตางไมสามารถใชภาพถายตัดสินใจได แตใหคุณคาดานการขาว โดยสัมพันธกับความสูงตาง ของพ้ืนดิน การท่ี
จะประสบผลสําเร็จ จากการใชภาพถายโดยลําพังยอมเปนไปไมได เนื่องจากความสูงต่ําของพ้ืนดิน หรือพ้ืนภูมิ
ประเทศ อาจมีรายละเอียดพิเศษซอนเรน อาทิ คูน้ํา ลําน้ําแหง พ้ืนดินท่ีเปนลอนคลื่น ภาพของเงาท่ีทอดตัว
ยาวตามความสูงต่ํา ทางน้ํา แนวสันเขา พ้ืนท่ีเพาะปลูก แนวถนน พ้ืนท่ีตัด-ถม ชองวางระหวางรถไฟ ถนนไม
ปรากฏเปนภาพ หยอมความชื้นผิวภูมิประเทศ จะทําใหตัดสินตกลงใจยาก

รูปท่ี 2 - 1
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2.1.2 ทางน้ํา ( Stream ) จะเปนลักษณะคดเค้ียว ความกวางไมแนนอนความหนาแนน การ
เจริญเติบโตของพืชไมสมํ่าเสมอ และอาจมีแนวพุมไมรายรอบ ตามขอบทางน้ํา ทางน้ําขนาดเล็กมาก มักถูก
ปดบังดวยตนไมท่ีปกคลุม แตยังคงแนวเสนปรากฏอยู ทางน้ําขนาดเล็กในปาไมจะยุงยากในการบงชี้บอก
ลักษณะ ถาไมเลือกใชแผนท่ีเปรียบเทียบ หรือการตรวจพิสูจน ชวยตัดสินตกลงใจอยางชัดเจนตามท่ีถูกปก
คลุม

รูปท่ี 2 - 2
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2.1.3 ท่ีน้ําทวมถึง (Marshes) หรือท่ีลุม (Swamp) ลักษณะจดจํางาย จากความแตกตาง โดยท่ัวไป
เปนอาวหรือคุงน้ํา หรือชองทางน้ําผานท่ีลุมต่ําทางน้ําขนาดเล็กจะปรากฏไมชัดเจน และมีรูปรางท่ีไมแนนอน
แทรกตัวอยูกระจัดกระจาย

รูปท่ี 2 – 3
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2.1.4 แหลงน้ํา ( Water Bodies ) ลักษณะของกลุมสี มีระดับสีท่ีแตกตางจากพ้ืนท่ีโดยรอบ อาจ
เปนสีออน หรือสีเขม ข้ึนอยูกับการสะทอนแสงของผิวน้ําในแหลงน้ํานั้น ขณะเปดหนากลองถายภาพ รูปราง
ถูกตองตรงความเปนจริง ดวยรายละเอียดท่ีปรากฏเปนขอบแหลงน้ํา การมุงศึกษาลักษณะของฝงแหลงน้ํา
ชวยในการตัดสินตกลงใจไดท้ังฝงของแหลงน้ําเปนท่ีลุมแหง ฝงสูง ขอบราบกวางขวางหรือมีระดับของหาด
ทรายปรากฏ

รูปท่ี 2 - 4
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2.1.5 ปาไมและพุมไม ( Woods and Brush ) ปาไมปรากฏเปนภาพสีดํา เปนกลุมรูปรางไม
แนนอน ความแนนอนของรูปราง ขนาด ความหนาแนน เปนสวนท่ีตองแสดงไว ดวยปริมาณเฉลี่ยบนแผนท่ีภูมิ
ประเทศ การแสดงออกของภาพบอกใหทราบถึงฤดูกาลได เชน ฤดูหนาว รูปของปาผลัดใบ  การปกคลุมของ
ใบไมหมดไป ทําใหเห็นองคประกอบรายละเอียดบนพ้ืนดิน ฤดูรอน ปรากฏพ้ืนสีกลางหรือเทาออน
เชนเดียวกับปาผลัดใบ สวนปาทึบมีใบสีเขียวตลอดป ปรากฏเปนสีดํา และทึบตลอดฤดู สวนท่ีเปนพุมไม
ธรรมดา ปรากฏภาพจางกวา อาจจดจําไดจากความเปนกอนเปนกลุมกระจาย และผูกพันกับความสูงของพุม
ไมนั้น

รูปท่ี 2-5
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2.1.6 พ้ืนราบเรียบ (Plain), เหมืองผิวดิน (Surface Mine) รายละเอียดในกลุมเดียวกันนี้ มี
ลักษณะใกลเคียงกัน อาทิ พ้ืนท่ีชะลาง พ้ืนท่ีแบบปกนก ลานทราย และอีกหลายชนิด ปรากฏเปลี่ยนแปลงลักษณะท่ี
ขัดกันในทางระนาบและความลึก การเห็นจะชัดเจนดวยแสงเงาของพ้ืนท่ีนั้น ๆ

รูปท่ี 2 - 6
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2.1.7 พ้ืนท่ีการเพาะปลูก (Cultivation Area) พ้ืนท่ีเก็บเก่ียวแลว ปรากฏแตกตางกับพ้ืนท่ียังมิได
เก็บเก่ียว ความสดของพืชพันธุปรากฏเปนสีดํา เชนเดียวกับผิวเปยกชื้น ผิวขรุขระ ธรรมดาผลผลิตไมสามารถ
ตัดสินตกลงใจจากภาพถายมาตราสวนเล็กได แตการไดฝกฝนจนจดจําได จากภาพถายมาตราสวนใหญ จะชวยได
มาก เชน มัดฟอน ผลผลิตเปนจุดหาง ๆ บนพ้ืนสีดานหลังสีออน พ้ืนท่ีเก็บเก่ียวแลวเปนบริเวณสีออน ซึ่งตางกับ
พ้ืนท่ียังมิไดเก็บเก่ียว อาจเปนสีเขมหรือบริเวณสีดํา บนภาพถายมาตราสวนใหญเปนพ้ืนท่ีสีดําและขรุขระ สวนผลไม
ลักษณะเปนแถวเปนแนว และมีระยะหางแนนอน

รูปท่ี 2 - 7
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2.2 รายละเอียดท่ีเกิดจากมนุษย (Man Made  Feature) เปนรายละเอียดท่ีเก่ียวกับงานสรางสรรคของ
มนุษยและโครงสราง สิ่งตาง ๆ ท่ีปรากฏอยูบนผิวโลก ไมเปนไปเหมือนธรรมชาติ มักเปนรูปโครงหรืองานเปน
รูปแบบแนนอน ขณะท่ีรายละเอียดธรรมชาติปรากฏรูปรางไมแนนอน งานของมนุษยปรากฏรูปรางเปนแนว
ตรงหรือมุมโคงเรียบตามแบบรูปเรขาคณิต และแตกตางจากรูปธรรมชาติโดยสิ้นเชิงทางตําแหนง เชน รอยปุม
นูนของถนน ทางรถไฟ หรือ สะพาน

2.2.1 ถนน ( Roads) ปรากฏเปนแนวสีขาวหรือแถบขาวเล็ก ๆ สวนมากปรากฏเปนแถบ
เล็กกวา ถนนท่ีไดพัฒนารูปรางความกวางคงท่ี เสนสัมผัสมีความยาวและเสนโคงสมํ่าเสมอ

ผิวจราจรแข็งปรากฏเปนสีดําตัดตามแนวก่ึงกลางของแตละทางจราจร จากรองรอยของยานยนต
และเปนแนวขาวตามผิวจราจร ถนนท่ียังไมไดรับการปรับปรุงลักษณะไมแนนอน ความกวางไมสมํ่าเสมอ และมี
รอยโคงอันตราย ความชัดเจนของผิวถนนปกติเกิดเปนรอยสีเขม ดวยเงา หรือความแตกตางของสี

รูปท่ี 2 - 8
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2.2.2 ทางเทาและทางเดิน (Footpath and Trail) มีลักษณะวกวนไมตางจากเสนชั้นความ
สูงมากนัก มีความกวางไมคงท่ีเนื่องจากการผานและการใชเสนทางนั้น ทางเทาปรากฏเปนแนวสีขาวไม
แนนอน

รูปท่ี 2 - 9
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2.2.3 ทางรถไฟ (Railroads) ปกติทางรถไฟมีขนาดความกวางนอยกวาถนน แตสมบูรณในความ
เปนแนวตารางระหวางโคง ความถ่ีของสถานี หอถังน้ํา พูนดิน คอนขางคงท่ี เกิดข้ึนตามแนวเสนทาง
นอกจากนี้จํานวนเสนทางแนนอนดวย ความกวางทางรถไฟและทางโคงมีขนาดและแนวแนนอน

รูปท่ี 2 - 10
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2.2.4 สะพาน ( Bridges ) เปนสวนท่ีงายในการจดจํา ปกติแบบสะพาน สามารถตัดสินขนาดของ
เสนทางได สะพานขนาดเล็กใชขามลําน้ําเล็ก ๆ และอาจจะบอกความกวางของถนนหรือผิวจราจร รวมท้ัง
โครงสรางสะพานจากเงาได

รูปท่ี 2 – 11
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2.2.5 อาคารและสิ่งกอสราง (Building) อาคารบอกตําแหนงท่ีตั้ง บนรูปถายอยางชัดเจน จาก
ลักษณะสี่เหลี่ยมของหลังคา ความสูงสามารถคํานวณจากเงาของอาคาร รวมท้ังขนาดไดมาจากมาตราสวน
ภาพถายชนิดของอาคารไดจากการประมาณการ อาคารท่ีแยกตัวโดดเดี่ยวจะมีแนวเสนทางนําไปสูอาคารนั้น ๆ

รูปท่ี 2 – 12
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2.2.6 แนวเขต แนวเขตรั้วหรือกําแพง (Boundaries) ปรากฏเปนเงาบนภาพถายมาตราสวนใหญ มี
ขอบเขตหรือแนวเขตใหตัดสินตกลงใจได สําหรับรูปถายมาตราสวนเล็ก แนวเขตแสดงเปนแนวก้ัน แนวแบง
สวน เขตพ้ืนท่ีเพาะปลูก ลกัษณะของขอบทางเดิน ทางเทาและถนน เปนแนวแบงเขต หรือแนวเขตดวย ภาพท่ี
ปรากฏจึงเปนท้ังแนวตามธรรมชาติ และแนวแบงเขตจัดทําข้ึน

รายละเอียดท่ีเกิดจากมนุษยดังท่ีกลาวมาแลวนั้น เปนเพียงแนวทางข้ันตน แตอาจมีรายละเอียดอ่ืนๆ
เพ่ิมข้ึนอีกเนื่องมาจากความกาวหนาของวิทยาการในยุคใหมซึ่งเปนความตองการทําใหมีการเปลี่ยนแปลง ใน
รูปแบบทําใหเกิดลักษณะของรายละเอียดเกิดข้ึนใหมไดเสมอ นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดอีกกลุมหนึ่งซึ่งไม
สามารถจําแนกประเภท  เพ่ือกําหนดลงแสดงในแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 คือรายละเอียดทาง
ทหาร

รายละเอียดทางทหารเปนผลงานท่ีใชผลของภูมิประเทศ เปนลักษณะดานขาวกรองการรบ การศึกษาและ
วิเคราะหขาวสาร เก่ียวของกับการปฏิบัติทางทหาร โดยหนาท่ีรวบรวมขาวสารทางการรบเปนหนาท่ีของ สธ.2
ประกอบดวย

ก. พ้ืนท่ีทหาร
ข. ทางเดินและถนน
ค. คูขุดปองกัน
ง. ความเก่ียวพันของสายสงพลังงาน
จ. เครื่องยิง
ฉ. ท่ีสังเกตการณและเฝาฟง
ช. ท่ีกําบัง
ซ. โทรศัพทและโทรเลข
ฌ. ปนใหญ
ญ. เครื่องกีดขวางยานยนตหุมเกราะหรือรถถัง
ฎ. พ้ืนท่ีทดแทนสวนหลัง

ก.) สวนปฏิบัติปองกัน
ข.) สวนคลัง, ท่ีรวมพัสดุ
ค.) หอบังคับการบินและสนามบิน
ง.) เสนารักษและโรงพยาบาล
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3. การอานภาพถายทางอากาศ

การอานภาพถายทางอากาศ เปนการศึกษาลักษณะของรายละเอียดภูมิประเทศ ท่ีเกิดบน ภาพถาย
ทางอากาศ ในการบันทึกภาพ ฟลมท่ีใชบันทึกมีหลายแบบ อาทิเชน ฟลมอินฟาเรด ฟลมระบบคลื่นความรอน
ฟลมหลายชวงคลื่น และฟลมขาวดํา เหลานี้เปนตน ในการจัดทํารายงานครั้งนี้เปนการอานภาพถายทาง
อากาศจากการใชฟลมโดยบันทึกภาพท่ีทําใหเกิดกลุมสี ระดับสีเทา ท่ีนํามาใชในการผลิต แผนท่ีภูมิประเทศ
มาตราสวน 1:50,000 ท่ีกรมแผนท่ีทหารใชอยู

ภาพถายทางอากาศทางดิ่ง หรือภาพถายทางดิ่ง เปนภาพถายทางอากาศท่ีไมคุนเคยกับสายตาท่ัวไป
ของมนุษยท่ีปกติ มีความเคยชินกับภาพทิวทัศน หรือภาพดานขาง แตความสามารถในการแยกประเภทสีวัตถุ
ของดวงตามนุษย เม่ือไดเห็นวัตถุ มักเจาะจงหรือบงชี้ไดทันที ตอรายละเอียดหรือวัตถุสิ่งนั้น ๆ ภาพถายทางดิ่ง
เปนภาพดานบน ดังท่ีกลาวมาแลว และเปนภาพขาว-ดํา ระดับสีของภาพเปนระดับสีเทา หรือกลุมสีเทา
( Grey Tone Level ) จึงทําใหยากท่ีจะบงชี้ไดอยางถูกตองแมนยํา นอกจากผูมีประสบการณ หรือไดศึกษา
วิธีการใชและการอานภาพถายทางอากาศมาอยางเชี่ยวชาญ

การใชภาพถายทางอากาศ เพ่ือใหบังเกิดผลประโยชนอยางสมบูรณ ตองศึกษาการอานภาพถายทาง
อากาศ  ซึ่งเปนการศึกษาลักษณะของรายละเอียดพ้ืนฐาน ตามท่ีปรากฏในภาพถายทางอากาศ หรือกลาว
อยางเจาะจง เปนการศึกษารายละเอียดตามลักษณะของภาพท่ีปรากฏ อาทิ ปา พ้ืนท่ีเพาะปลูก แหลงน้ํา
เสนทาง แมน้ํา ทะเล ภูเขา อาคาร เหลานี้เปนตน หรือศึกษาตามตอนท่ี 2 ดังกลาวมาแลว โดยมิตอง
สังเคราะหในรายละเอียดเหลานั้น ถึงแบบรูปราง โครงสราง รวมถึงประโยชนของรายละเอียด
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4. การตีความภาพถายทางอากาศ

การตีความภาพถายทางอากาศ เปนการศึกษาลักษณะและผลของลักษณะ หรือผลของคุณลักษณะ
ของรายละเอียด ท่ีถูกบันทึกเปนภาพบนภาพถายทางอากาศ ดวยการบงชี้อยางเจาะจงจากลักษณะ
รายละเอียดตามท่ีกลาวแลว ยังมีวิธีการท่ีจะชวยในการตกลงตัดสินใจใหเกิดความม่ันใจในรายละเอียดท่ี
ปรากฏ   ดวยวิธีการเหลานี้เขาประกอบ

ก. การมองภาพคูซอน ใชเครื่องมืออันไดแก สเตริโอสโคป ชวยขยายใหเห็นภาพชัดเจนข้ึน เปนการ
ชวยยืนยันรายละเอียดของภาพไดดียิ่งข้ึน ซึ่งภาพถายทางดิ่งจะมีสวนประกอบท่ีซับซอนสําหรับผูเริ่มตนใหม
หรือ ยังขาดความชํานาญ และวิธีการมองดวยภาพคูซอนจะชวยไดมากสําหรับการตีความภาพถายทางอากาศ
โดยเครื่องสเตริโอสโคปจะชวยสามารถขยายขนาดภาพไดประมาณ 5 เทา

ข. ใชแผนท่ีประกอบการตีความภาพถาย แผนท่ีเปนอุปกรณอํานวยความสะดวก รวดเร็ว ในการ
ตีความมากกวาภาพถายทางอากาศ ปกติภาพถายทางอากาศ ใหผลเปนวิธีการประมาณ การใชแผนท่ีจะแสดง
เปนตําแหนงตรง แสดงแนวไปยังจุดสังเกต แสดงแนวคูขุด สิ่งกอสราง ทางน้ํา อาการลาดของพ้ืนภูมิประเทศ
บริเวณตัด-ถม ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของรายละเอียดแตละประเภท

ค. ขนาดขยาย ขนาดของภาพถายทางอากาศ ท่ีมีมาตราสวนเล็กมาก จะทําใหการตีความยุงยากและ
สับสน แตภาพถายทางอากาศท่ีมีมาตราสวนใหญมากข้ึน จะใหจุดขนาดของรายละเอียดชัดเจนข้ึน รวมท้ังผล
จากความสูงต่ําภูมิประเทศดี

การใชวิธีการตีความเพ่ือการบงชี้ลักษณะรายละเอียดดังกลาวมานี้ เปนการบงชี้ข้ันตน การยืนยันใน
ลักษณะของรายละเอียดเพ่ือความแนนอน แลวควรเปนการปฏิบัติ ตามวิธีการพิสูจนทราบในภูมิประเทศจะให
ความแมนยําสูงท่ีสุด

4.1 การตีความภาพถายทางอากาศ
ตองอาศัยหลักเกณฑในการตีความประกอบ เพ่ือชวยใหการพิจารณาภาพถายถูกตองยิ่งข้ึนอยาง

เหมาะสมเพ่ือตกลงใจ มีหลักเกณฑ 5 ประการ ดังนี้
4.1.1 หลักเกณฑขนาด  ขนาดของวัตถุท่ีปรากฏเปนภาพ หาไดโดยความสัมพันธของมาตราสวน

ภาพถายทางอากาศ วัตถุตางชนิดกันแตปรากฏบนภาพถายเหมือนกัน เชน บานกับลานตากพืชเกษตร มี
ลักษณะสีขาวเหมือนกัน แตขนาดแตกตางกัน กลาวคือ บานจะมีขนาดเล็กกวา

4.1.2 หลักเกณฑรูปราง ลักษณะภาพของสิ่งตาง ๆ ไมคุนเคยกับสายตามนุษย เนื่องจากเปนภาพ
ดานบน ( Top View ) ภาพชนิดนี้ทําใหชวยในการจําแนกประเภทรายละเอียด ท่ีเปนแนวเสนหรือพ้ืนท่ี ได
ดีกวาภาพดานขาง หรือภาพทิวทัศน เชน โรงเรียน แมน้ํา ทางน้ํา บึง ทะเลสาบ หรือสิ่งกอสรางโรงเรียนตองมี
บริเวณสนามในโรงเรียน ลักษณะคลายสนามกีฬา แตแตกตางกันดวยรูปราง สนามกีฬาเปนวงรี สวนสนาม
โรงเรียนเปนรูปสี่เหลี่ยม
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4.1.3 หลักเกณฑของเงา  หลักในการถายภาพตามขอกําหนดของ กรมแผนท่ีทหาร ตองถายภาพ
ขณะดวงอาทิตยทํามุม 30-75 องศา กับพ้ืนราบ ถาพ้ืนท่ีนั้นเปนพ้ืนราบ สวนกรณีพ้ืนท่ีภูเขา มุมระหวาง 40-
75 องศา ทําการถายภาพไดท้ังภาคเชาและภาคบาย ลักษณะของรายละเอียดโดดเดี่ยว     จะเกิดภาพของเงา
รายละเอียดนั้นดวย เชน ถังน้ําประปา เกิดเปนวงสีขาว แตเงาจะเห็นลักษณะหอถังน้ําประปาอยางชัดเจน ทํา
ใหตกลงใจไดวา วงกลมสีขาวเปนภาพของหอถังน้ําประปา

4.1.4 หลักเกณฑระดับสีเทา หรือกลุมสี การจําแนกประเภทรายละเอียดของภาพถายอาศัย
ความแตกตางของระดับสีเทา ทําใหเห็นรูปรางข้ึน โดยปกติแลวรายละเอียดท่ีเกิดจากมนุษยมักปรากฏเปนสี
ขาว เชน อาคารท่ีพักอาศัย ถนน ทางรถไฟ ทางน้ําชลประทาน ฯลฯ ท่ีดินวางเปลา ปราศจากการปกคลุม มีสี
ขาว และสิ่งท่ีเกิดตามธรรมชาติ มีระดับสีเทาระดับตาง ๆ สวนแหลงน้ํา บริเวณน้ําขุน หรือน้ําตื้นจะปรากฏ
เปนสีเทาออน บริเวณน้ําใสหรือน้ําลึกปรากฏเปนสีเทาถึงสีดํา ตนไมอยูบริเวณแหลงน้ํา จะมีความอุดมสมบูรณ
หรือมีใบไมสีเขียวเขม ภาพสีจะปรากฏคอนขางดํา พ้ืนท่ีภูเขาสูงต่ํา หลืบเขา ทําใหมุมรับแสงดวงอาทิตยไม
เทากัน ระดับสีเทาในภาพแตกตางกัน ทําใหเห็นรูปรางอยางชัดเจน

4.1.5 หลักความสัมพันธของสิ่งแวดลอม หลักนี้มีความสําคัญ เปนสวนชวยในการอานและ
ตีความหมาย เปนการใชประโยชนจากสิ่งขางเคียง และรายละเอียดอ่ืน ๆ ประกอบกัน ผูจําแนกประเภท
รายละเอียด ตองเปนผูท่ีชอบสังเกต เชน ถนน ทางรถไฟ และคลองชลประทานท่ีไมมีน้ํา มีลักษณะคลายกัน
มาก คือเปนเสนสีขาว ยากจะแยกได แตถาใชความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมประกอบแลว สามารถแยกไดอยาง
ชัดเจน เชน

4.1.5.1 ถนน  มีลักษณะไมตรงนัก มีโคงรัศมีสั้น บางพ้ืนท่ีเปนโคงอันตราย มีทางตัด
ทางแยก ขณะผานแมน้ําลําคลอง มีสะพาน และมักผานยานชุมชน

4.1.5.2 ทางรถไฟ  มีลักษณะเปนพูนดินสูง เปนเสนตรงคลายเสนบรรทัด รัศมีโคงยาว
มากกวา 200 เมตร มีรางหลีก มีสถานีเปนชวง อาจมีแนวเสาโทรเลขประกอบ ทางตัดมีนอย ทางแยกจะ
ปรากฏบริเวณสถานีเทานั้น

4.1.5.3 คลองชลประทานไมมีน้ํา จะเห็นเปนรองลึกดวย สเตริโอสโคป บริเวณทางตัดจะมี
สะพานขาม ทางแยก มีประตูน้ํา มักผานไปบนพ้ืนท่ีเพาะปลูก

การใชหลักการตีความนี้ ตองใชอยางประสมประสาน จะพิจารณาใชอยางใดอยางหนึ่งไมได โดย
ลักษณะของรายละเอียดท่ีตองตีความจากภาพถายทางอากาศนั้น จะตองกระทําตอรายละเอียด ดังท่ีกลาว
มาแลวอยางเปนข้ันตอนตามลักษณะของรายละเอียดท่ีปรากฏในภาพถายทางอากาศ
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4.2 เครื่องมือท่ีใชในการตีความภาพถายทางอากาศ
ความจําเปนตองใชเครื่องมือเพ่ือใหเห็นลักษณะภูมิประเทศดีข้ึนและชวยตกลงใจ ไดแก

4.2.1 เครื่องมือสเตริโอสโคป
4.2.2 แวนขยายภาพ มีกําลังขยายไมเกิน 5 เทา เปนเครื่องขยายภาพโดยตรง ใชดูภาพถาย
4.2.3 ไมบรรทัด มีความละเอียด 1 มม.
4.2.4 แผนท่ี
4.2.5 แผนใส
4.2.6 เครื่องเขียน
4.2.7 อ่ืน ๆ
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5. การถายทอดรายละเอียด

การจําแนกประเภทรายละเอียดจากภาพถายทางอากาศ เปนกระบวนการเพ่ือใหไดมาซึ่งรายละเอียดท่ี
ปรากฏบนภาพถายทางอากาศ  โดยจะตองดําเนินการตอรายละเอียดท่ีแสดงถึงลักษณะ ซึ่งปรากฏในภาพถาย
ทางอากาศ สําหรับรูปแบบของการถายทอดรายละเอียดนั้นจะถายทอดใหปรากฏในลักษณะของเสนหรือพ้ืนท่ี
เพ่ือใหสอดคลองกับสัญลักษณทางแผนท่ี โดยตองคํานึงถึงขนาดท่ีแสดงตามความสัมพันธของมาตราสวนและ
ทิศทาง โดยการถายทอดรายละเอียดท่ีมีประสิทธิภาพจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานดานการปองกันและพัฒนา
ประเทศ สําหรับลักษณะของภาพถายทางอากาศท่ีปรากฏจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวนี้จะสงผลใหเกิดความแตกตางระหวางรายละเอียดบนภาพถายทางอากาศเดิมกับภาพถายปจจุบัน
อยางสิ้นเชิง ดังนั้นการจําแนกประเภทรายละเอียดจึงมีความสําคัญ จึงตองอาศัยหลักการถายทอดรายละเอียด
บนภาพถายทางอากาศ เปนแนวทางประกอบการพิจารณา เพ่ือยืนยันการคงอยูหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
นั้น ในสวนของรายละเอียดใหมท่ีปรากฏ ตองนําไปแสดงบนแผนท่ี เพ่ือท่ีจะไดใชรายละเอียดเหลานั้นเพ่ือการ
วางแผนและดําเนินการสํารวจ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับมาตรฐานของงานท่ีกําหนดไว

การถายทอดรายละเอียดจึงเปนข้ันตอนสําคัญ ของผูปฏิบัติงานสํารวจจําแนกประเภทรายละเอียด
ท่ีตองกระทําตั้งแตในข้ันการเตรียมงานในสํานักงาน

การถายทอดรายละเอียดกระทําดวย วิธีการมองภาพคูซอนเปนการใชเครื่องมือเพ่ือพิจารณาภาพถายคู
ในแนวบินเดียวกันกระทําเพ่ือใหไดมาซึ่งรายละเอียดท่ีปรากฏในภาพ สาเหตุท่ีตองทําการถายทอดรายละเอียด
เพ่ือการผลิตแผนท่ีคือเพ่ือแสดงใหทราบถึงความสัมพันธระหวางรายละเอียดหลักท่ีปรากฏบนภาพถายทาง
อากาศ ใหมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด โดยวิธีการปฏิบัติดังกลาวนี้เปนการกระทําตอรายละเอียดเพ่ือการพิสูจน
ทราบสิ่งท่ีปรากฏบนภาพถายทางอากาศ

วิธีการถายทอดรายละเอียด
5.1 นําภาพถายทางอากาศภาพคู (จํานวน 2 ภาพ ) ในแนวบินเดียวกัน วางเรยีงซอนตามลําดับหมายเลข
5.2 ใชเครื่องมือสเตริโอสโคป วางทับบนภาพคูนั้น
5.3 เลื่อนภาพถายเขาออกจนเกิดภาพภูมิประเทศและรายละเอียดสูงข้ึนชัดเจน
5.4 นํารายละเอียดท่ีปรากฏเปรียบเทียบกับแผนท่ี
5.5 ถามีรายละเอียดตรงกับแผนท่ีแลว ใหพิจารณาบริเวณอ่ืนตอไป
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5.6 ในกรณีไมมีรายละเอียดบนแผนท่ีใหปฏิบัติดังนี้
5.6.1 ทําเครื่องหมายรอบรายละเอียดนั้นเพ่ือใชพิจารณา
5.6.2 นําภาพถายดังกลาวทาบทับแผนท่ีโดยอาศัยรายละเอียดท่ีมีอยูแลวบนแผนท่ีเปนหลักโยงยึด
5.6.3 ใชมาตราสวนวัดระยะเปรียบเทียบโดยประมาณกับตําแหนงบนแผนท่ี
5.6.4 เขียนรายละเอียดลงบนแผนท่ี ดวยขนาดท่ีสังเกตเห็นไดชัดเจน

5.7 ใชเครื่องมือสเตริโอสโคป พิจารณาภาพถาย ดูรายละเอียดแวดลอมเปรียบเทียบกับแผนท่ี
5.8 เม่ือม่ันใจในรายละเอียดท้ังหมด มีความถูกตองกันท้ังบนแผนท่ีและภาพถาย ใหหมายรายละเอียด

เพ่ิมเติมลงบนแผนท่ีใหแนนอน
5.9 สําหรับรายละเอียดจุดตอไป คงกระทําในวิธีการเชนเดียวกันนี้ ท่ัวบริเวณท่ีตองจําแนกตลอดท้ังรูปถาย

รายละเอียดท่ีไดทําการถายทอดท้ังหมด ถาเปนภาพถายตางโครงการกัน คงกระทําเชนเดียวกัน
วิธีการดังกลาวนี้เปนการถายทอดรายละเอียดประมาณเทานั้น เพ่ือประโยชนในการนําไปวางแผนการสํารวจ
ในภูมิประเทศ จะทําใหชวยขจัดการขาดหายของรายละเอียด จากการสํารวจ รวมท้ังทําใหการสํารวจสําเร็จใน
คราวเดียวกัน มีผลใหลดเวลาการสํารวจ ทําใหประหยัดงบประมาณได
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6. การพิสูจนทราบ

การพิสูจนทราบเปนวิธีการปฏิบัติตรงตอรายละเอียดท่ีปรากฏบนภาพ ในภูมิประเทศ ดวยวิธีการมอง
ตอรายละเอียดนั้นและตอรายละเอียดสําคัญ การปฏิบัติงานภาคสนาม ใหกระทําตอรายละเอียดเพ่ือบงชี้
อยางเจาะจงตอรายละเอียดสําคัญ โดยแสดงตําแหนงใหปรากฏในภาพถายทางอากาศตามวิธีการท่ีเรียกวา
การปรุจุด ในการสํารวจจําแนกประเภทรายละเอียด กระทําตอรายละเอียด กลุมรหัส R , M และ H
บนภาพถายทางอากาศ

วิธีพิสูจนทราบ ( Identification )
6.1 นําภาพถายคู ในแนวบินเดียวกันตรวจสอบลักษณะหรือผลของลักษณะท่ีเปนภาพท่ีปรากฏใน

ภูมิประเทศท่ีตรงกัน
6.2 กําหนดลักษณะของรายละเอียด ท่ี พิจารณาดวยความสัมพันธ ในแบบ ขนาด ชนิด ของ

รายละเอียดนั้น
6.3 ใชเครื่องสเตริโอสโคปพิจารณาภาพถายทางอากาศ ดูรายละเอียดและเปรียบเทียบกับรายละเอียดบน

ภูมิประเทศ
6.4 ตรวจลักษณะแวดลอม หรือลักษณะขององคประกอบแวดลอมรายละเอียด จนม่ันใจ ท้ังจากลักษณะท่ี

ปรากฏ และคํายืนยันของผูอยูในพ้ืนท่ี
6.5 เขียนลักษณะและนามศัพทของภูมิศาสตร ลงบนแผนสํารวจท่ีทาบและผนึกบนภาพถายทางอากาศ

อยางม่ันคงดวยแถบกาวกระดาษ (ยน)
6.6 ในกรณีท่ีเปนกลุมรายละเอียดสําคัญ อันไดแกรายละเอียดในกลุมรหัส R , M และ H ตองทําการปรุจุด

และหมายไวท่ีหลังภาพถายดวย ใหกระทําดังนี้
6.6.1 วางภาพถายทางอากาศคูใชพิจารณา ใหถูกทิศทาง
6.6.2 วางเครื่องสเตริโอสโคปพิจารณาภาพถาย เลื่อนภาพถายท่ีวางซอน ท้ังในแนวบิน จนเกิดภาพ

ทรวดทรงท่ีชัดเจน
6.6.3 พิจารณารายละเอียดสําคัญท่ีสงสัย ประกอบการพิจารณารายละเอียดแวดลอม จนสามารถ

ตรวจไดตรงกันทุกประการ และเกิดความม่ันใจ
6.6.4 ใชเข็มปรุภาพถายตามขนาดท่ีกําหนด ปรุบนภาพรายละเอียดสําคัญนั้น ใหเปนรูปท่ีผิวน้ํายา (ไม

ตองทะลุกระดาษภาพถาย) จนสามารถเห็นแสงลอดผานมาได (เม่ือสองกับแสง)
6.6.5 หมายรายละเอียดสําคัญท่ีปรุจุดแลว ดานหลังภาพถาย
6.6.6 เขียนตําแหนงและชื่อนามศัพทภูมิศาสตรบนแผนสํารวจ

6.7 การพิสูจนทราบในจุด หรือรายละเอียดสําคัญอ่ืน ๆ คงกระทําเชนเดียวกัน จนกระท่ังครบทุก
ภาพถายทางอากาศ และทุกรายละเอียดสําคัญท่ีปรากฏ

การพิสูจนทราบ โดยการพิสูจนลักษณะรายละเอียด ผลของรายละเอียดหรือปรุจุดแสดงตําแหนงของ
รายละเอียดสําคัญ เปนกิจจําเปนเฉพาะท่ีผูปฏิบัติตองกระทําโดยตั้งใจ จริงใจ ซื่อสัตย ละเอียด รอบคอบ เปน
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ภารกิจของผูปฏิบัติงานสํารวจจําแนกประเภทรายละเอียดอยางแทจริง และตองรับผิดชอบในผลการปฏิบัติท้ังสิ้น
หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง “หัวใจของการจําแนกประเภทรายละเอียดคือการพิสูจนทราบ”
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7. ขอกําหนดเฉพาะ

การสํารวจจําแนกประเภทรายละเอียดภาพถายทางอากาศในสนาม คือการทําแผนท่ีภูมิประเทศสาขา
หนึ่งในรูปของการสํารวจขอมูล เปนหลักฐานท่ีถาวร เก็บรักษาไวเปนเวลานาน และเปนการใชประโยชนจาก
ภาพถายทางอากาศ โดยใชภาพถายทางอากาศทางดิ่ง ท่ีทําการบันทึกครั้งลาสุด เขาดําเนินการแสดงกลุมของ
รายละเอียดตามลักษณะ หรือผลท่ีบังเกิดจากลักษณะท่ีปรากฏเปนภาพรายละเอียดภูมิประเทศทุกชนิด

ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ เปนศิลปและศาสตร ควบคูกันในความถูกตองในความเปนปจจุบัน
หรือใกลเคียงปจจุบันมากท่ีสุดอันเปนเครื่องบงชี้คุณภาพ และคุณคาของแผนท่ีภูมิประเทศฉบับนั้น ๆ

โดยท่ัวไป ผูใชแผนท่ีภูมิประเทศ เพ่ือเปนสื่อนําทางเทานั้น แตคุณประโยชนยังมีอีกมากมายในการ
เลือกใชภูมิประเทศท่ีเก้ือกูล เพ่ือการวางแผนปองกัน การพัฒนา การใชประโยชนในท่ีดิน ฯลฯ โดยผูใชแผนท่ี
มิตองลงไปสัมผัสกับภูมิประเทศโดยตรง สามารถรับรู ตัดสินใจเลือกใชประโยชนจากลักษณะภูมิประเทศและ
รายละเอียดท่ีปรากฏ ผูสํารวจจําแนกประเภทรายละเอียด  จึงเปนกลไกนําไปสูความสําเร็จตามความประสงคของผูใช
ประกอบดวย

7.1 การสํารวจจําแนกประเภทรายละเอียด ภาพถายทางอากาศในสนาม ตองกระทําบนภาพถาย
หมายเลขค่ีท่ีปรากฏบนภาพ หรือลักษณะของรายละเอียดบริเวณโครงการครอบคลุม ยกเวนภาพถายท่ีปก
คลุมบริเวณ  ท่ีไมสามารถเขาถึงได จะใชวิธีทําการสํารวจดวยการจําแนกประเภทรายละเอียดตามแนวเสนทาง
ท่ีปรากฏบนภาพถายทางอากาศ

7.2 การสํารวจจําแนกประเภทรายละเอียดภาพถายทางอากาศ สวนท่ีไมสามารถเคลื่อนท่ีเขาหาได
ตองไดรับการพิจารณาจากผูมีอํานาจควบคุมโครงการนั้นวา สามารถใชหลักฐานใดเปนหลักฐานสําหรับ
พิจารณา ท้ัง นามศัพทภูมิศาสตร และแนวเขตการปกครอง ซึ่งหลักฐานเหลานี้ตองไดรับการอนุมัติจากฝาย
จําแนกรายละเอียดกอนเสมอ

7.3 การสํารวจจําแนกประเภทรายละเอียดภาพถายทางอากาศ ตองบันทึกลงในสมุดบันทึกอยางละเอียด
และบันทึกลักษณะรายละเอียด หรือผลท่ีบังเกิดข้ึนจากลักษณะรายละเอียดลงบนแผนทาบท่ีผนึกทับบน
ภาพถายทางอากาศ อยางถูกตองทางตําแหนง ดวยสื่อ สัญลักษณ รหัสสี รหัสอักษรท่ีกําหนด

7.4 การบันทึกดวยภาพถายทางพ้ืนดิน ชวยใหผูรวบรวมแผนท่ีมีความสะดวกตอการแปลความหมาย ของ
รายละเ อียด ท่ี ขัดแย ง เปนวิ ธีการขจัดขอสงสัยแอบแฝง ควรบันทึกดวยภาพถายทาง พ้ืนดินตอ
รายละเอียดท่ีเปนโครงสรางเดนชัด และประสงคจะแสดงรายละเอียดนี้ไวในแผนท่ีภูมิประเทศ

7.5 รายละเอียดขอมูลสวนราชการ ตองจัดหาเพ่ือใชประกอบกับบรรดาขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ เชน เขต
ทหาร ความสูงของสนามบิน สิ่งกีดขวาง
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7.6 การบันทึกผลการสํารวจ ใหบันทึกลงบนแผนทาบท่ีมีความคงทน ท่ีทาบผนึกบนภาพถายหมายเลขค่ี
ดวยแถบกาวกระดาษดานขอบบนไวดวยกันเสมอ และตองเขียนรายการนอกกรอบท่ีกันเขตงานของแตละแผน
ของแผนทาบดังนี้

7.6.1 เครื่องหมายหาจุดศูนยหลัก จุด Collimating Mark รูปแสดงทิศทางหลัก (ทิศเหนือ)
หมายเลขแนวบินหรือหมายเลขมวนฟลมภาพถายทางอากาศ หมายเลขภาพถายทางอากาศ ชื่อผูสํารวจ กลุม
วัน เดือน ป ทําการสํารวจ ไมวาจะเปนการปฏิบัติในสํานักงานหรือในสนาม

7.6.2 ลากเสนแนวประสานภาพถายทางอากาศ และภาพถายทางอากาศ ตอเนื่องโดยตลอด เพ่ือ
ปองกันมิใหเกิดปฏิบัติงานซ้ําซอน

7.6.3 เขียนหมายเลขภาพถายหมายเลขค่ีขางเคียง และแนวบินกํากับแนวประสานตอเนื่อง
7.6.4 บริเวณนอกแนวประสาน อาจใชเขียนรหัสอักษร ดวยรหัสสีท่ีกําหนดแลวอยางเหมาะสม

โดยกํากับหรือโยงดวยเสนอยางเปนระเบียบไปยังรายละเอียดท่ีไดสํารวจ
7.7 การแสดงรายการ การจําแนกประเภทรายละเอียดตองเขียนในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน หรือสํานักงาน

สํารวจสนาม ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ดวยดินสอสี ตามรหัสสีท่ีกําหนด
ในกรณีท่ีมีรายละเอียดแบบเดียวกันซ้ํากัน ใหใชกลุมรหัส ประกอบดวย เลขลําดับเรียงตามลําดับ

ตอเนื่องกัน เชน Aa, Ab, Ba, K-1, K-1/1, K-3, K-3/1 เปนตน



39

ใหใชรหัสอักษร  รหัสสี  ตามตารางรายการแสดงจําแนกประเภทรายละเอียด ตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1
รายการแสดงจําแนกประเภทรายละเอียด

ประเภท อักษร รหัสสี ชนิดรายละเอียด

พืชพันธุ Aa เขียว ปาทึบ
( A ) Ab เขียว ปาโปรง

Ac เขียว ปาไมชื่อเฉพาะ
Ad เขียว ปาแคระ , ละเมาะ
Ae เขียว ปาหญา

( B ) Ba น้ําเงิน นา
Bb เขียว ไร
Bc เขียว สวน

แหลงน้ํา C น้ําเงิน บอน้ํา, สระน้ํา, น้ําพุ, รูน้ํา
( C ) หนองน้ํา

อางเก็บน้ํา
( D ) Da น้ําเงิน ท่ีลุม, ท่ีหลมน้ําจืด

Db น้ําเงิน ท่ีลุม, ท่ีหลมน้ําเค็ม
รายละเอียด E น้ําเงิน หาดทราย
ชายฝงทะเล เกาะ

( E ) แนวชายฝง, หนาผาริมน้ํา, หินโผลเหนือน้ํา
ดํา หินใตน้ํา

ซากเรืออับปาง
ทางน้ํา F น้ําเงิน ทางน้ํา
( F ) คลองสงน้ําชลประทาน

แหลงน้ํา G น้ําเงิน พ้ืนน้ํา, อาว, ทะเล
( G ) พ้ืนน้ําระหวางชองแคบ

ทรวดทรง H น้ําตาล ภูเขา
( H ) ลูกเนิน

ดินถม, ดินตัด
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ประเภท อักษร รหัสสี ชนิดรายละเอียด

H น้ําตาล หนาผาไมเห็นในรูปถาย, ถํ้า, เหว
หินโผลเหนือพ้ืนดิน

พ้ืนท่ีถากถาง CL ดํา พ้ืนท่ีถากถางทําประโยชน
( CL ) พ้ืนท่ีละท้ิง
ท่ีวาง J ดํา ปาชา, สุสาน
( J ) สนามกีฬาทางบก, พักผอน

สนามกีฬาทางน้ํา, พักผอน
จราจรทางบก Kd แดง ทางคูผิวคอนกรีตหรือลาดยาง (K)

( K ) K - 1 แดง 4 ชองทางข้ึนไปผิวแข็ง (K,Bt)
K - 2 แดง 4 ชองทางข้ึนไปผิวออน (Lat)
K - 3 แดง 1-2 ชองทาง ผิวแข็ง (K, Bt)
K - 4 แดง 1-2 ชองทาง ผิวออน (Lat)
K - 5 แดง ผิวออน ใชเฉพาะฤดูแลง (Ea)
K - 6 แดง ทางเกวียน
K - 7 แดง ทางคนเดิน, ทางตาง

ทางรถไฟ L ดํา เสนทางรถไฟ
( L ) เสนทางรถไฟฟา

เสนทางรถกระเชา
สิ่งกอสราง M - 1 แดง สะพานคอนกรีต
ตามเสนทาง M - 2 แดง สะพานเหล็ก

( M ) M - 3 แดง สะพานไม
M - 4 แดง สะพานคนเดิน
M - 5 แดง ทอระบายน้ํา (Culvert)
M - 6 แดง ทอลอด
M - 7 แดง ประตูระบายน้ํา (Sluice)
M - 8 แดง ทาลุยขาม, ทาสงขาม
M - 9 ดํา เก่ียวกับรถไฟ
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ประเภท อักษร รหัสสี ชนิดรายละเอียด

ทาเรือ N ดํา ทาเรือรับสงสินคา
( N ) อูซอมสรางเรือ

ปนจั่น
สิ่งอํานวย O ดํา สายสงกําลัง (ไฟฟาแรงสูง)

ความสะดวก ดํา ทอสงน้ํามัน, ทอสงกาซ
( O ) ดํา ทอสงน้ํา, สะพานน้ํา, รางริน

สนามบิน P - 1 แดง สนามบินพาณิชย
( P ) P - 2 สนามบินทหาร, ตํารวจ

อาคารสําคัญ R แดง สถานท่ีราชการ, วัด, โรงเรียน,
( R ) ปลองควัน, ถังเก็บน้ํา

บริเวณท่ีพักอาศัย T ดํา หมูบาน
( T ) แดง เขตหวงหาม

โบราณสถาน
ทรวดทรง U น้ําตาล เข่ือนก้ันน้ํา, กําแพงก้ันน้ํา
ขนาดเล็ก น้ําตาล ฝายน้ําลน

( U ) น้ําตาล คันก้ันน้ํา, คันดิน
เหมืองแร ( W ) W ดํา เหมืองแร, บอดิน

เขต ( X ) X ดํา ประเทศ, จังหวัด, อําเภอ

7.8 การเขียนรายละเอียดประกอบรหัสอักษรบนแผนทาบ จะตองเขียนลงตามแบบรายการแสดงจําแนก
ประเภทรายละเอียดชนิดตาง ๆ แผนทาบท่ีสมบูรณ ตองเขียนดวยน้ําหมึกสีตามท่ีกําหนด เปนสีท่ีไมละลายน้ํา

7.9 จุดท่ีใชพิจารณารายละเอียดแวดลอม เพ่ือขยายขอบเขตท่ีไมสามารถเขาถึงได เรียกวา จุดเปน
ประโยชน (Vantage Point) ใหเขียนดวยสีดําบนแผนทาบ ดวยรหัสอักษร Vp กับกรณีท่ีเปนท่ีสูง เชน ยอด
ภูเขา หอคอย หรืออาคารสูง
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7.10 การเขียนรหัสอักษรกํากับรายละเอียดบนแผนทาบดวยรหัสสี
7.10.1 พิจารณาเขียนดวยระบบเวียน ตามเข็มนาฬิกา เริ่มตน ณ ก่ึงกลางบริเวณใกลเคียงจุดหลัก

ภาพถายกอนเสมอ ดังรูปท่ี 7 - 1

รูปท่ี 7 - 1

7.10.2 เขียนรหัสอักษรกํากับรายละเอียด ดานบนหรือดานลางรายละเอียดเทานั้น ดังนี้
7.10.2.1 รายละเอียดตามแนวเสนเพียง 3 จุด
7.10.2.2 กํากับรายละเอียดใกลเคียงจุดแยก
7.10.2.3 กํากับรายละเอียดดวยรหัสอักษร สวนท่ีเปนชองวาของเขตอยางเหมาะสม
7.10.2.4 บริเวณท่ีมี O และ X ผาน ไมถือวาเปนเสนเขต
7.10.2.5 ใหเขียนรหัสตามระบบเวียนตามเข็มนาฬิกากับรายละเอียดท่ีมีชื่อ โดยขีดทับจํานวน

นับตามรหัสกลุมหลัก
7.11 ใหปรุจุดบนรายละเอียดสําคัญ (ประเภทรายละเอียดกลุมรหัส R และกลุมรหัส M) และเขียนกํากับ

หลังภาพถายทางอากาศ โดยใชเสนโยงชี้รายละเอียดอยางเปนระบบตอจากจุดสี
7.12 รายละเอียดกลุม H ใหกากบาท (×) ดวยสีน้ําตาลท่ีจุดสูงสุดของภาพหลังภาพถาย
7.13 ใหเขียนรหัสอักษรและรหัสสี ตามรายการแสดงท่ีบงไวในตารางท่ี 1
7.14 การเปลี่ยนขนาดรายละเอียด ท่ีเปนแนวเสนใหใช V กํากับ ท่ีจุดเริ่มเปลี่ยน
7.15 ใชลําดับรายละเอียดตามท่ีกําหนดไวเทานั้น
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7.16 การเขียนแผนนามศัพทภูมิศาสตร (NAME CARD)
7.16.1 ผูสํารวจบันทึกรายละเอียด ในชองหมายเหตุใหมากท่ีสุด โดยบอก ลักษณะ ชนิด แบบ ขนาด

ไวดวยเสมอ และตัวอักษรภาษาอังกฤษเปนตัวพิมพใหญท้ังหมด
7.16.2 การแยกบันทึก แบบ เชน น้ําตลอดป, น้ําไมตลอดป แยกจากกันตางชองบันทึก
7.16.3 บันทึกสวนท่ีเปนรายการถนน ดวยลักษณะดังนี้ 2L2 Lat., 6 M.W.

7.16.3.1        2 หมายถึง ทิศทางจราจร (ไป-กลับ)
7.16.3.2       L2 หมายถึง 2 ชองจราจร
7.16.3.3 Lat หมายถึง ชนิดผิวจราจร (ผิวลูกรัง หรือหินผุ)
7.16.3.4      6 M.W. หมายถึง ความกวางผิวจราจร

7.16.4 การบงบอกชนิดรายละเอียดพิจารณาตามศัพทานุกรมทายระวางเปนหลัก
7.16.5 การเขียนระบบถอดอักษรตองพิจารณา

7.16.5.1 เขียนคําโดดท่ีมีความหมาย
7.16.5.2 เขียนตามความหมายของคําประสม
7.16.5.3 เขียนตามความหมายของคําเฉพาะ
7.16.5.4 เขียนตามลักษณะของคําสมาส-สนธิ
7.16.5.5 เขียนตามความหมายของคําแผลง

7.16.6 การเขียนคําอานภาษาอังกฤษ
7.16.6.1 เขียนตามระบบการอานท่ีสมบูรณ เชน โรงเรียนวัดทาผา : WAT THAPHA

PRIMARY SCHOOL
7.16.6.2 ชื่อสายทางหรือเสนทาง ใหใช ROUTE  NO._ เชน ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 :

HIGHWAY ROUTE NO.1
7.16.6.3 ถนนไมมีชื่อ ใหใช ROAD
7.16.6.4 เขียนตามระบบ ถอดอักษรการถายเสียง
7.16.6.5 ชื่อสถานท่ีราชการ ใหเขียนตามชื่อท่ีกําหนดใชในราชการ ซึ่งกรมแผนท่ีทหารได

กําหนดข้ึน
7.16.7 ตัวยอ เขียนดังนี้ RO-PHO-CHO.RO-BO. (รพช.รบ.)

7.17 การเขียนแผนทาบ
7.17.1 เขียนรายการขอมูลขอบรูปดังนี้

7.17.1.1 ติดเทปขอบดานเหนือเทานั้น ผนึกแผนทาบกับภาพถายทางอากาศ
7.17.1.2 เขียนเครื่องหมายบงหาจุดภาพหลักเสมอ
7.17.1.3 เขียนลูกศรบงชี้ทิศเหนือ
7.17.1.4 เขียนหมายเลขภาพถายขางเคียงใหสมบูรณพรอมแนวบิน
7.17.1.5 เขียนรายละเอียดเฉพาะดังนี้
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PHOTO NO#
ROLL/FLIGHT LINE
MAP SHEET
NAME
DATE

7.17.2 การเขียนรายละเอียดภายในขอบเขตงาน
7.17.2.1 เขียนดวยระบบการหมุนตามเข็มนาฬิกา กํากับรายละเอียดท่ีมีชื่อ
7.17.2.2 ทิศทางน้ําไหลแสดงดวยลูกศร กํากับรหัสท่ีเขียนกํากับไว
7.17.2.3 การเขียนลงสี

7.17.2.3.1 จุดตัดน้ํา-ถนน เสนชี้นําตองตรงจุด
7.17.2.3.2 ทางเกวียนแยกควรตอกับทางหลัก
7.17.2.3.3 กลุมพืชพันธุเขียนตามความเหมาะสม
7.17.2.3.4 ขอบเขตควรใหตอกับเสนเขตอ่ืน ๆ
7.17.2.3.5 เขตปกครองและแนวสายสงมิใชเสนเขต
7.17.2.3.6 แนวเขตปกครองอําเภอและจังหวัด ตามทางน้ํา ใหเขียนครอมทางน้ํานั้น

โดยสลับฝงทางน้ํา
7.17.2.3.7 เนินเขามีความสูงไมเกิน 600 เมตร
7.17.2.3.8 สัญลักษณเขียนดานบนหรือดานลางอยาใหกลับหัว และพิจารณาทิศ

เหนือเปนหลัก
7.17.2.3.9 กลุม R ใหพิจารณาอาคารสําคัญ ของกลุมรายละเอียดนั้น
7.17.2.3.10 กลุม U เปนแนวเสน
7.17.2.3.11 กลุม H เปนทรวดทรงนอย ๆ
7.17.2.3.12 ถนนตัดน้ํา ไมมี M เขียนน้ําตอกัน
7.17.2.3.13 ถนนตัดน้ํา มี M เขียนถนนตอกัน

7.17.2.3.4 การเขียนใหพิจารณาสมมุติใหผูเขียนเห็นภาพดานบน รายละเอียดท่ีต่ํากวาตอง
เกิดชวงขาด

7.17.2.3.5 กันเขตบานหรือหมูบานเทานั้น อาคารท่ีโดดเดี่ยวไมตองลง แตถาบงชี้ได ใหเขียน
เขตหมูบาน ติดตอลอมรอบ เม่ือเปนหมูบานเดียวกัน
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8. ขอพิจารณาและขอมูลรายละเอียด

รหัสสัญลักษณและขอพิจารณาการสํารวจจําแนกรายละเอียด

ประเภทรายละเอียด
รหัส

ช่ือสัญลักษณ ลักษณะรายละเอียดและขอพิจารณา หมายเหตุ
อักษร สี

พืชพันธุท่ีเกิดตาม
ธรรมชาติ

Aa เขียว ปาทึบ - ปาท่ีมีตนไมเล็กข้ึนอยูบริเวณโคนตนไม
ใหญเดินผานไมได
- เปนไมยืนตนขนาดใหญ ขนาดลําตน
ใกลเคียงกัน
- ความสูงทรงพุมมากกวา 18 เมตร
- ความหนาแนนทรงพุม แสงผานนอยกวา
40%

ระบุความสูงตนไม

Ab เขียว ปาโปรง - ปาท่ีมีตนไมเล็กข้ึนอยูบริเวณโคนตนไม
ใหญเดินผานได
- เปนไมผสม ขนาดลําตนแตกตางกัน
- ความสูงทรงพุมนอยกวา 18 เมตร
- ความหนาแนนทรงพุม แสงผานมากกวา
40%

ระบุความสูงตนไม

Ac เขียว ปาไมช่ือเฉพาะ - มีช่ือพันธุไมเฉพาะ เชน สวนปา ปาชาย
เลน
- มีไมชนิดเดียวกันมากกวา 80%

ระบุชนิดพืชพันธุ

Ad เขียว - ปาแคระ
- ปาละเมาะ
- พุมไมเตี้ย

- ปาขนาดเล็กกระจัดกระจาย
- มีความสูงนอยกวา 4 เมตร

Ae เขียว - ปาหญา
- ทุงหญาเลี้ยงสัตว

- ปาหญาท่ีข้ึนในโซนรอน
- ปาหญาสูง มีความสูง 1.5 เมตร
- ปาหญาเตี้ย มีความสูงนอยกวา 1.5 เมตร

พืชพันธุท่ีทําการ
เพาะปลูก

Ba นํ้าเงิน นา - พ้ืนท่ีเฉพาะท่ีทําการปลูกขาวเทาน้ัน
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ประเภทรายละเอียด
รหัส

ช่ือสัญลักษณ ลักษณะรายละเอียดและขอพิจารณา หมายเหตุ
อักษร สี
Bb เขียว ไร - พืชท่ีทําการเพาะปลูกเปนตน-รอง

- จั ดปลูก เปนระ เบี ยบในบริ เ วณ พ้ืน ท่ี
จัดเตรียมไว
- เปนพืชลมลุกมีอายุนอยกวา 90 วัน
- ความสูงทรงพุม ตามชนิดพันธุนอยกวา
3 เมตร

Bc เขียว สวน - เปนพืชตามฤดูกาล เก็บเก่ียวผลผลิต
- เปนพืชยืนตน ปลูกเปนระเบียบ มีอายุ
มากกวา 90 วัน
- ความสูงทรงพุม ตามชนิดพันธุ มากกวา
3 เมตร

ระบุความสูงตนไม

แหลงนํ้า C นํ้าเงิน - บอนํ้า, สระนํ้า,
หนองนํ้า, บึง,นํ้าพุ
อางเก็บนํ้า, นํ้ารู

- รายละเอียดท่ีเปนนํ้า มีขอบเขตแนนอน
เชน บอเลี้ยงสัตวตาง ๆ
- ทะเลสาบ

- นํ้าตลอดป
- นํ้าไมตลอดป

CL ดํา - พ้ืนท่ีวาง
- พ้ืนท่ีถากถาง

- พ้ืนท่ีวางไมไดใชประโยชนมากกวา 1 ป
- พ้ืนท่ีท่ีจัดเตรียมเพ่ือทําประโยชน
- ไมมีการครอบครอง

ท่ีลุม Da นํ้าเงิน - ท่ี ลุ ม , ท่ี ห ล ม
(นํ้าจืด)

- มีลักษณะปกคลุมดวยวัชพืชและเปนพ้ืน
หญาท่ีมีสภาพอ่ิมตัวดวยนํ้าหรือมีนํ้าทวม
ภายในปหน่ึง ๆ เปนระยะเวลา 8 เดือน หรือ
มากกวา

บริเวณนํ้าจืด
ทวมถึง

Db นํ้าเงิน - ท่ีลุม, ท่ีหลม
(นํ้าเค็ม)

- มีลักษณะปกคลุมดวยวัชพืชและเปนพืช
หญาท่ีมีสภาพนํ้าทวมเฉพาะ การข้ึน-ลง
ตามกระแสนํ้า

บริเวณนํ้าเค็ม
ทวมถึง

รายละเอียดชายฝงทะเล E นํ้าเงิน - เกาะ, ทราย,
หาดทราย, แหลม,
แนวชายฝง

- เกิดข้ึนตามธรรมชาติ
- มีขอบเขตตามบริเวณจรดของนํ้ากับพ้ืนดิน

E ดํา - หินโผล, หินกรวด
ขนาดใหญ, โคลน
- หินโผลหรือจมอยู
ใตนํ้า

- เกิดข้ึนตามธรรมชาติ
- เปนอุปสรรคกีดขวางการเดินเรือ
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ประเภทรายละเอียด
รหัส

ช่ือสัญลักษณ ลักษณะรายละเอียดและขอพิจารณา หมายเหตุ
อักษร สี

ทางนํ้า F นํ้าเงิน - หวย, ลําธาร,
คลอง, แมนํ้า
คลองชลประทาน,
ทางนํ้าไหล,นํ้าตก

- เกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือมนุษยสรางข้ึน
- รายละเอียดท่ีเปนนํ้ามีทิศทางการไหล ของ
นํ้า

- นํ้าตลอดป
- นํ้าไมตลอดป

รายละเอียดทางทะเล G นํ้าเงิน - อาว,ทะเล ,ชอง
แคบ,มหาสมุทร

- ชองนํ้าท่ีมีลักษณะยาวซึ่งเช่ือมระหวาง
ทะเลกับมหาสมุทรหรือเช่ือมระหวาง
แผนดินใหญกับเกาะ

รายละเอียดท่ีมีทรวดทรง H นํ้าตาล - เ นิน , เขา ,ภู เ ขา
ควน,หนาผา, ถํ้า ,
เหว

- สูงกวา 600 เมตร
เปนภูเขา

บริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ี (วาง) J ดํา - ปาชา,สุสาน
- สวนสาธารณะ
- ส น า ม กี ฬ า ทุ ก
ชนิด
- สถานท่ีพักผอน

- พ้ืนท่ีใชประโยชน…………...

ถนน Kd แดง - ถนนมากกวา 2
ทางว่ิงข้ึนไป

- ทางคู 2 ทิศทางจราจร K หรือ Bt

K-1 แดง - ถนน 2 ทางว่ิง - ถนน 2 ชองจราจร, พ้ืนแข็ง K หรือ Bt
K-2 แดง - ถนน 2 ทางว่ิง - ถนน 2 ชองจราจร, พ้ืนออน Lat
K-3 แดง - ถนน 1 ทางว่ิง - ถนน 1 ชองจราจร, พ้ืนแข็ง K หรือ Bt
K-4 แดง - ถนน 1 ทางว่ิง - ถนน 1 ชองจราจร, พ้ืนออน Lat
K-5 แดง - ถนน 1 หรือ 2

ทางว่ิง
- ถนน 1 ชองจราจร, พ้ืนออน ใชไดบาง
ฤดูกาล

Ea

K-6 แดง - ทางเกวียน
K-7 แดง - ทางคนเดิน

ทางรถไฟ L ดํา - ทางรถไฟ
- ทางรถไฟลอยฟา
- ทางรถไฟใตดิน

- เสนทางคู, เสนทางเดี่ยว

สิ่งกอสรางตามเสนทาง M-1 แดง - สะพานคอนกรีต - สะพานคอนกรีตยานพาหนะผานได
M-2 แดง - สะพานเหล็ก - สะพานเหล็กยานพาหนะผานได
M-3 แดง - สะพานไม - สะพานไมยานพาหนะผานได
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ประเภทรายละเอียด
รหัส

ช่ือสัญลักษณ ลักษณะรายละเอียดและขอพิจารณา หมายเหตุ
อักษร สี
M-4 แดง - สะพานคนเดิน - สะพานคนเดินยานพาหนะผานไมได
M-5 แดง - ทอระบายนํ้า - ทอแบบกลม/เหลี่ยม
M-6 แดง - ทอลอด - นํ้าธรรมชาติตัดกับทางนํ้าชลประทาน
M-7 แดง - ประตูระบายนํ้า - ประตูท่ีอยูกับเข่ือนหรือคลองชลประทาน
M-8 แดง - ท่ีลุยขาม - ยานพาหนะสามารถผานได
M-9 ดํา - เก่ียวกับทางรถไฟ - สะพานรถไฟ, ทอระบายนํ้า

ทาเรือ N ดํา - ทาเรือ - ทาเรือสําหรับขนสงสินคา, สะพานปลา

สนามบิน P แดง - สนามบิน - สนามบินพาณิชยใน/ ตางประเทศ, สนาม ฮ.
- พ้ืนท่ีท่ีอยูในขายความมั่นคงของชาติ

อาคารสําคัญ R แดง - สถานท่ีสําคัญ - สถานท่ีราชการ, สถานท่ีสําคัญทางศาสนา
โรงเรียน, โรงพยาบาล, สถานีอนามัย ,
สถานท่ีสําคัญทางทะเล, อาคารท่ีเห็นเดนชัด

บริเวณท่ีพักอาศัย T ดํา - บริเวณท่ีพักอาศัย - หมูบาน, ชุมชนหนาแนน - กันขอบเขตพ้ืนท่ี
หมูบาน

รายละเอียดทรวดทรง
ขนาดเล็ก

U นํ้าตาล - สิ่งกอสรางขวาง
ก้ัน

- ฝายนํ้าลน, คันบังคับนํ้า, เ ข่ือนกันนํ้า,
กําแพงกันนํ้า, คันดิน, ดินตัด, ดินถม

เหมือง W ดํา - แหลงทรัพยากร
ธรณี

- เหมืองแร, ถานหิน, บอลูกรัง, หิน, ทราย

เขตการปกครอง X ดํา - เขตการปกครอง - เขตก่ิงอําเภอ/อําเภอ (ยาว 1, สั้น 2)

- เขตจังหวัด (ยาว 1, สั้น 1)

- เขตประเทศ
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9. การสํารวจจําแนกประเภทรายละเอียดภาพถายทางอากาศ

มีกิจท่ีตองกระทําใน 3 ประการ
9.1 การเตรียมงานในสํานักงานปกติ เปนงานกอนการปฏิบัติงานในสนาม จําเปนตองทราบบริเวณ

โครงการ มาตราสวนของแผนท่ีท่ีจะผลิต มาตราสวนภาพถายบริเวณโครงการ รวมถึงหวงเวลาการถายภาพเปนสิ่ง
สําคัญ เพ่ือการเตรียมวางแผนการสํารวจ ฯ จะอํานวยความสะดวกในการสรรหา สิ่งอุปกรณไมสามารถสรรหาใน
ภูมิประเทศ สิ่งของท่ีควรจัดเตรียมในสํานักงานปกติดังนี้

9.1.1 ภาพถายทางอากาศ เปนอุปกรณสําคัญหลัก สําหรับการจําแนกประเภทรายละเอียด ภาพถาย
ตองครอบคลุมบริเวณโครงการอยางสมบูรณ เปนชุดลาสุด อันจะนํามาถึงภาพท่ีทันสมัย ทันปจจุบัน จะมี
รายละเอียดท่ีเปนปจจุบันมากท่ีสุด โดยพิจารณาภาพถายท่ีมาตราสวนใกลเคียงมาตราสวนแผนท่ีภูมิประเทศ
ท่ีจะผลิตดวยคุณลักษณะของภาพถายท่ีมีสวนซอนทับดานหนา 60 เปอรเซ็นต และสวนซอนทับดานขาง 30
เปอรเซ็นต

การเตรียมภาพถายทางอากาศในสํานักงานประกอบดวย
9.1.1.1 การสั่งพิมพภาพถาย ตองพิจารณาภาพถายจากแผนแสดงแนวบิน หมายเลขภาพถาย ท่ีมี

อยูซึ่งซอนทับสนิทกับแผนท่ี มาตราสวน 1:250,000 พอดี นํามาคัดเลือกและสั่งพิมพจํานวน 1 ชุด และสวน
เพ่ิมเติม

9.1.1.2 การสั่งพิมพเพ่ิมเติม (สวนซอม) จะตองมีระยะเวลาท่ีใกลเคียงกับภาพถายท่ีสั่งพิมพแลว
มากท่ีสุด และมีมาตราสวนภาพถายอันเดียวกัน โดยขอพิมพจาก กบอ.ผท.ทหาร ท้ังหมด เพ่ือการแบงมอบ
ความรับผิดชอบ

9.1.1.3 การทําแผนท่ีแสดงแนวบินภาพถาย และหมายเลขภาพถายค่ี เพ่ือใชเปนแนวทางเลือกใช
ภาพถายทางอากาศ และการสงผลงาน

9.1.1.4 การกันขอบเขตภาพถาย อันเปนวิธีการปฏิบัติ เพ่ือปองกันการซ้ําซอน ในการสํารวจจะ
กระทําในภาพหมายเลขค่ีเสมอ อีกท้ังเปนการตรวจสอบความบกพรองของภาพถาย อันเกิดจากชองวาง
ระหวางภาพถาย

ขอเตือนใจ การกันขอบเขตภาพถายทางอากาศ
ก. เลือกใชภาพถายหมายเลขค่ี สวนภาพถายหมายเลขคู เปนภาพประกอบการพิจารณาภาพ

สามมิติ
ข. ตองกันขอบเขตภาพถายในแนวบินเดียวกันกอน หรือแนวบินดานหนา สวนแนวบินดานขาง

นํามาประกอบภายหลัง
ค. ควรกันขอบเขตใหมีบริเวณท่ีวางนอกขอบเทา ๆ กันและควรเปนเสนตรงมากท่ีสุด ดวยดินสอ

เขียนกระจกบนภาพถายทางอากาศ และดวยหมึกสีดําบนแผนทาบ
ง. ใหคงเอกภาพของรายละเอียดหลักใหสมบูรณ หลีกเลี่ยงเสนกันขอบเขตท่ีจะตัดผาน
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จ. ความแตกตางของความสูงต่ํารายละเอียดภูมิประเทศ จะตองพิจารณาอยางประณีต
รอบคอบ ดวยการพิจารณาจากภาพสามมิติ เนื่องจากจะทําใหการตอรายละเอียดไมสามารถ
เขากันได

ฉ. ตองเขียนหมายเลขแนวบิน และหมายเลขภาพถายขางเคียงไวดวย
ช. ตองถายทอดขอบเขตภาพถายท่ีกันขอบเขตลงบนแผนท่ีท่ีใชประกอบการปฏิบัติงานดวย เพ่ือ

ปองกันความผิดพลาดจากการเลือกใชภาพถาย ฯ และครอบคลุมพ้ืนท่ีพอดี
ปกติงานจําแนกประเภทรายละเอียดขอมูลสําหรับการทําแผนท่ีมาตราสวน 1:50,000 ชุด L 7018

นิยมใชภาพถายท่ีมีมาตราสวน 1:25,000
9.1.2 การเตรียมแผนท่ี ตองเปนแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ชุด L 7018 ระวางแผนท่ีการ

พิมพครั้งสุดทาย เนื่องจากการสํารวจจําแนกประเภทรายละเอียด ฯ เปนการพัฒนาใหเปนแผนท่ีฉบับใหม
ทันสมัยข้ึนมาใชงานแทนแผนท่ีระวางแผนท่ีการพิมพสุดทาย เปนเครื่องนําทาง ใชพิจารณาชวยวางแผนการ
สํารวจเทานั้น

ในการสํารวจจําแนกประเภทรายละเอียด กระทําเพ่ือสนับสนุนการผลิตแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน
ตาง ๆ และสนับสนุนสวนราชการ อาทิ

- ทําแผนท่ีตัวเมือง มาตราสวน 1:12,500 ชุด L 9013
- ทําแผนท่ีตัวเมืองกรุงเทพ ฯ มาตราสวน 1:20,000 ชุด L 9013 S
- ทําแผนท่ีมาตราสวน 1:50,000 ชุด L 7018
- ทําแผนท่ีสนับสนุนสวนราชการอ่ืน ๆ เชน กทม. การไฟฟาฝายผลิต สํานักงานพลังงาน

แหงชาติ เปนตน
ในเอกสารฉบับนี้ จะเปนการสํารวจจําแนกประเภทรายละเอียด ฯ เพ่ือผลิตแผนท่ีภูมิประเทศ

1:50,000 ชุด L 7018 ซึ่งเปนแผนท่ีชุดมูลฐานเทานั้น และเปนงานท่ีกรมแผนท่ีทหาร ไดรับมอบเปนภารกิจ
หลัก เพ่ือนําไปใชดานความม่ันคง และการพัฒนา

ความตองการแผนท่ี ในการเตรียมงานในสํานักงานดังนี้
9.1.2.1 แผนท่ีมาตราสวน 1:250,000 ชุดปฏิบัติการรวม L 1501 ท่ีครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีทํา

แผนท่ี เพ่ือใชทําแผนแสดงผลงาน
9.1.2.2 แผนท่ีมาตราสวน 1:50,000 ใชประกอบการสํารวจ ฯ และจะตองมีแผนท่ีระวาง

ขางเคียงประกอบดวย
9.1.2.3 แผนท่ีเสนทาง มาตราสวน 1:1,000,000 หรือมาตราสวน 1:2,000,000 อยางใดอยางหนึ่ง
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กิจตองปฏิบัติบนแผนท่ี
ก. ตองกันขอบเขตพ้ืนท่ีปฏิบัติงานลงบนแผนท่ี มาตราสวน 1:50,000 ในระวางจนเต็มพ้ืนท่ี
ข. ตองถายทอดขอบเขตภาพถายแตละภาพ รวมถึงหมายเลขแนวบิน และหมายเลขภาพถาย

9.1.3 การเตรียมเอกสารราชการ เปนการเตรียมเอกสารท่ีสวนราชการสามารถใหการสนับสนุน หรือ
หนังสือรองขอการสนับสนุน เปนเอกสารขอมูลดังนี้

9.1.3.1 หนังสือ จก.ผท.ทหาร ถึงสวนราชการในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน
9.1.3.2 เอกสารทําเนียบการปกครอง หมูบาน, วัด และโรงเรียน
9.1.3.3 เอกสารดานภูมิศาสตรแสดงขอมูลหมูบาน และตําแหนงท่ีตั้ง
9.1.3.4 เอกสารแสดงเขตการปกครองสวนภูมิภาค (ถามี)
9.1.3.5 เอกสารแสดงแหลงทรัพยากรธรรมชาติ (เขตปาสงวน, การชลประทาน, ขอมูลทางทะเล)
9.1.3.6 เอกสารการจัดตั้งและแบงเขตการปกครอง

เอกสารและหนังสือราชการนี้เปนหลักฐานในการแสดงตัว และใชเปนหลักฐานประกอบการสํารวจอัน
เปนเครื่องชี้นําสําหรับผูสํารวจ

9.1.4 การเตรียมสิ่งอุปกรณ จะตองเตรียมไปอยางเพียงพอ เนื่องจากสิ่งอุปกรณไมสามารถจัดหา จัดซื้อ
ในภูมิประเทศได เปนท้ังสิ่งอุปกรณถาวร และสิ่งอุปกรณไมถาวร ความไมพอเพียงจะทําใหเกิดปญหาในการ
ปฏิบัติงาน สิ่งอุปกรณท่ีจะตองเตรียมดังนี้

9.1.4.1 กลองถายภาพทางพ้ืนดิน พรอมฟลม
9.1.4.2 เครื่องมือสเตริโอสโคป
9.1.4.3 เข็มทิศเล็นเซติค
9.1.4.4 เข็มปรุภาพ
9.1.4.5 อุปกรณเครื่องเขียน

9.1.4.5.1 ปากกาเขียนแผนท่ีขนาด 0.2 ไมนอยกวา 3 ปาก
9.1.4.5.2 หมึกสีดํา, สีน้ําเงิน, สีเขียว และสีน้ําตาล
9.1.4.5.3 ดินสอเขียนกระจก หรือปากกาเคมีชนิดลบออกงาย
9.1.4.5.4 ดินสอสีแดง สีน้ําเงิน สีเขียว สีมวง
9.1.4.5.5 ดินสอดํา ยางลบหมึก-ดินสอ ไมบรรทัด
9.1.4.5.6 มีดตัดกระดาษพรอมใบมีด
9.1.4.5.7 แถบกระดาษกาวยน ขนาด 1 นิ้ว
9.1.4.5.8 แผนทาบหนากวา 0.03 มม. ขนาด 10" × 10"
9.1.4.5.9 แผนสํารวจขนาด 10" × 10"
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9.1.4.6 แบบพิมพ
9.1.4.6.1 สมุดบันทึกการสํารวจ ระวางละอยางนอย 1 เลม (สมุดสนาม)
9.1.4.6.2 แบบบันทึกรายการนามศัพทภูมิศาสตร
9.1.4.6.3 แบบติดภาพถายรายละเอียดในภูมิประเทศ
9.1.4.6.4 แบบรายงานสงผลงาน
9.1.4.6.5 แบบรายงานสิ่งกีดขวางทางดิ่ง
9.1.4.6.6 แบบสอบถามประวัตินามศัพท
9.1.4.6.7 ซองภาพถายสีน้ําตาล

9.1.4.7 เครื่องมือหาความสูงภูมิประเทศประมาณ
9.1.5 การตีความหมายรายละเอียดภาพถาย กิจจําเปนอยางหนึ่งกอนการสํารวจจําแนกรายละเอียด

ภาพถายทางอากาศ กอนการปฏิบัติในภูมิประเทศ โดยการตีความหมายของรายละเอียดหลักท่ีสามารถ บง
บอกลักษณะ แนวเสน กลุม โดยวิธีการแยกเปนขอบเขต บริเวณท่ีนาพิจารณา สามารถสังเกตไดดวยแวน
พิจารณาภาพสามมิติ เปนการเตรียมการลวงหนาตอรายละเอียด แสดงไดดวยดินสอสี ตามรหัสสี ลงบนภาพ
ของภาพถายและแผนสํารวจ อาทิเชน ถนน ทางน้ํา หมูบาน สิ่งกอสรางตามแนวถนน อาคารสําคัญ เปนตน
ผูสํารวจจําแนกประเภทรายละเอียด จะนําไปหาขอมูลปลีกยอยเพ่ิมเติมในภูมิประเทศอีกข้ันหนึ่ง ไดแก ชื่อ
ทางภูมิศาสตร ความหนาแนน เขตการปกครอง ลักษณะปรากฏจริงหรือสภาพ ตําแหนง รวมท้ังการปรุจุด
หลังจากไดทําการพิสูจนทราบสิ่งสําคัญนั้น ๆ แลว

9.2 การสํารวจจําแนกประเภทรายละเอียดภาพถายทางอากาศในภูมิประเทศ
เปนข้ันของการปฏิบัติท่ีสําคัญยิ่ง เปนการหาขอมูลโดยแยกประเภทรายละเอียดท่ีมีอยูในภูมิประเทศ

ตรงกับในภาพถายทางอากาศท้ังหมด ท้ังท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และเกิดจากแรงงานมนุษย ขอมูลเหลานี้จะ
ถูกบันทึกเปนลายลักษณอักษร ลงในสมุดบันทึก แบบพิมพการสํารวจ และเขียนบนแผนสํารวจ เพ่ือนํามา
เขียนเปนผลงานลงบนแผนทาบ ท่ีทาบบนภาพถายทางอากาศท่ีใชปฏิบัติงาน และทําการบงชี้ดวย รหัสอักษร
รหัสสีตามชนิดของรายละเอียด ตามบัญชีกําหนดไวอยางสมบูรณ รวมท้ังจะตองนําขอมูลท้ังหมดจัดสงใหผู
รวบรวมแผนท่ี ใชผลิตแผนท่ีตอไป
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หลักในการสํารวจจําแนกประเภทรายละเอียดภาพถายทางอากาศ
ก. ขอมูลตองมีความสมบูรณไมมีเจตนาปดบัง สรางความสงสัยใหผูประกอบแผนท่ี
ข. ตองมีการวางแผนการทํางานท่ีดี เนื่องจากมีระยะเวลาการสํารวจสั้น

- แผนการใชยานพาหนะหรือสัตวพาหนะ
- แผนการบริหารเวลา
- แผนการรวบรวมขอมูล

ค. ตองประสานกับผูนําในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน
ง. บุคคลท่ีใหขอมูลตองเชื่อถือได
จ. ไมควรสอบถามแบบชี้นํา
ฉ. ตองทําความเขาใจและศึกษาภาษาทองถ่ิน
ช. ขอมูลท่ีไดควรมีการตรวจสอบซ้ํา
ซ. การสอบถามขอมูลตองใกลรายละเอียดนั้น ๆ
ฌ. ตองใชเอกสารทางราชการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวย
ญ. ควรเขาใจและหาความหมายของนามศัพทภูมิศาสตร

9.2.1 วิธีการสํารวจ ผูสํารวจตองเขาใกลแหลงขอมูลโดยใกลชิด และตองมีการตรวจสอบ
ยอนหลังซ้ํา เพ่ือปองกันการเขาใจผิด วิธีการสํารวจจึงข้ึนอยูกับความสามารถ และประสบการณของ
ผูปฏิบัติงานเอง พึงระลึกไวเสมอวา แผนท่ีภูมิประเทศท่ีใชประกอบการสํารวจมีรายละเอียดไมถูกตองไวกอน
อันจะทําใหผูสํารวจมีความตองการในการเพ่ิมเติมขอมูลอยูเสมอ ภาษาในแตละภูมิภาคมีความแตกตางกัน
ผูสํารวจพึงระมัดระวัง การบันทึกท่ีคลาดเคลื่อน ตองเพ่ิมความละเอียดในการบันทึกตอรายละเอียดนั้นๆ แต
มิใชใชเวลาใหหมดไปกับรายละเอียดเพียงเล็กนอย ในกรณีท่ีไมสามารถยืนยันไดตรงกัน จะตองทําการบันทึก
ดวยภาพถายทางพ้ืนดิน จะเปนเครื่องมือตัดสินความขัดแยงไดทางหนึ่ง

วิธีการสํารวจจึงเปนความพอใจในการเลือกวิธีปฏิบัติท่ีตรงกับความตองการของผูสํารวจเอง
9.2.2 รายละเอียด ภาพรายละเอียดทุกชนิดท่ีปรากฏในภาพถายทางอากาศ จะตองหาขอมูลอยาง

ละเอียดท่ีสุด ทุกวิถีทางเทาท่ีสามารถกระทําได ความเหมาะสมข้ึนอยูกับ การนําขอมูลไปใชผลิตแผนท่ีสําหรับ
โครงการทําแผนท่ี 1:50,000 มีรายละเอียดตามท่ีตองการดังตอไปนี้

9.2.2.1 รายละเอียดท่ีเกิดตามธรรมชาติ
9.2.2.2 รายละเอียดท่ีเกิดจากมนุษย
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9.3 การเขียนงาน
เปนการเขียนสื่อนําเสนอเพ่ือเปนหลักฐาน การสํารวจจําแนกประเภทรายละเอียดในสนามท่ีไดปฏิบัติ

แลว เปนผลของการปฏิบัติงานนําสงตอไปใหกับผูประกอบแผนท่ีนําไปผลิตแผนท่ี เปนข้ันตอนสุดทายในการ
รวบรวมขอมูล ตองใชความประณีต ความละเอียด ตลอดจนความรอบคอบเปนพิเศษ ในอันท่ีจะเสนอขอมูลให
มากท่ีสุด และลดขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดการสํารวจบกพรอง นําไปแกไข แบงเปน 2 ข้ันตอน

9.3.1 การเขียนแผนทาบหรือการลงสี
9.3.2 การเขียนแผนทาบศัพทภูมิศาสตร
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10. กรรมวิธกีารสํารวจจําแนกประเภทรายละเอียด

10.1 กลาวนํา
การสํารวจจําแนกประเภทรายละเอียด เปนกรรมวิธีรวบรวมขอมูลภูมิประเทศ จากการตรวจพิสูจน

ดวยการบงชี้ลักษณะหรือผลบังเกิดจากลักษณะตามภาพท่ีปรากฏบนภาพถายทางอากาศ โดยการปฏิบัติในภูมิ
ประเทศหรือในสนามตรงกับรายละเอียดท่ีมี ท้ังนี้เปนการเพ่ิมเติมขอมูลใหชัดเจนเพ่ิมข้ึน จากการปฏิบัติงาน
ตีความจากภาพถายทางอากาศ อีกท้ังเปนการรวบรวมขอมูลเก่ียวของ ท่ีประกอบอยางหลากหลายใหสมบูรณ

วิธีการปฏิบัติงาน มีวิธีปฏิบัติหลากหลาย ข้ึนอยูกับเจาหนาท่ีสํารวจเลือกสรรใช ควรประกอบดวย ความ
สะดวก ความปลอดภัย ความประหยัด ความนาเชื่อถือ การปฏิบัติจึงควรใหไดขอมูลมากไมขัดแยง ตรงกับขอมูล
ของฝายปกครองมากท่ีสุด ผูสํารวจควรมีการวางแผนการสํารวจท่ีดี การเขาสูรายละเอียดตองรวดเร็ว ถูก
ตําแหนง ไมซ้ําซอน ซึ่งการเลือกใชพาหนะตองเหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศ

10.2 แบบรายละเอียด
ภาพรายละเอียดอาจขัดแยงกับสภาพปจจุบัน ทําใหเกิดความสับสนกับเจาหนาท่ีสํารวจ ในความ

ขัดแยงนั้นอาจเนื่องจาก ระยะเวลาการถายภาพ ขอมูลท่ีเกิดความขัดแยง อาจกระทําเพียงการตีความ
ภาพถายก็เพียงพอ แตจะขาดความแมนยํา ความนาเชื่อถือ เนื่องจากประสบการณของผูตีความ
รายละเอียดตาง ๆ ท่ีสําคัญ ท่ีควรแสดงจึงขาดหาย ทําใหผลงานดอยคุณภาพ การสํารวจในภูมิประเทศตรงตอ
รายละเอียด จึงควรกระทําตอลักษณะทุกชนิดท่ีปรากฏหรือสงสัย

10.3 ผลงาน
งานจําแนกประเภทรายละเอียด ตองพิจารณาเลือกอยางเหมาะสมกับผลผลิต ตามมาตราสวนแผนท่ี

ภูมิประเทศ กลาวคือในแผนท่ีมาตราสวนใหญกวา 1:30,000 ควรมีกรรมวิธีท่ีละเอียดประณีตมากข้ึน ตอง
เลือกใชภาพถายทางอากาศ ท่ีมีมาตราสวนใหญกวา โดยลักษณะรายละเอียดมีขนาดโตข้ึน ปริมาณของ
รายละเอียดมากและชัดเจนมากข้ึน ขอกําหนดเฉพาะตองมากข้ึนและแตกตางกัน

อีกประการพึงตองพิจารณา จุดประสงคของการผลิตแผนท่ีภูมิประเทศดวย
กรรมวิธีการสํารวจตอไปนี้ เพ่ือรวบรวมขอมูลผลิตแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000

ประกอบดวย
- การสํารวจจําแนกประเภทรายละเอียด
- การเขียนแสดงประเภทรายละเอียดบนแผนทาบ (การเขียนแผนทาบ)
- การเขียนแสดงรายการนามศัพทภูมิศาสตร (การเขียนแผนนามศัพท)
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10.4 การสํารวจจําแนกประเภทรายละเอียด
เปนกรรมวิธีรวบรวมขอมูล ตามประเภทรายละเอียดท่ีปรากฏเปนภาพถายทางอากาศ การสํารวจตอง

เขาสูรายละเอียดแตละประเภท ตามแผนการสํารวจท่ีกําหนด และเลือกใช การเขาถึงรายละเอียดเปนเครื่อง
ประกันความนาเชื่อถือ ผูสํารวจพึงยึดถือปฏิบัติ เพ่ือชวยขจัดความขัดแยง อีกท้ังเปนเครื่องมือชวยแกปญหา
สําหรับผูประกอบแผนท่ีเปนอยางดี

ผูสํารวจจําแนกประเภทรายละเอียด ตองเตรียมการในการตีความภาพถายทางอากาศในสํานักงาน โดย
จัดแยกประเภทของรายละเอียดไวบนแผนทาบการสํารวจ

วิธีการสํารวจ พิจารณา แบบ ขนาด ลักษณะ ความหนาแนน การเขาถึงรายละเอียด เปนผลถึงการ
จัดเก็บรวบรวมขอมูลและเวลา องคประกอบดังกลาวจะชวยตัดสินใจ เลือกวิธีการสํารวจท่ีเหมาะสมใหได
ขอมูลสมบูรณ

สวนประกอบการปฏิบัติงาน
10.4.1 การติดตอประสานงาน

- เจาหนาท่ีฝายปกครอง
- เจาหนาท่ีฝายความม่ันคง

10.4.2 การเรียนรู
- ภาษาทองถ่ิน
- ภาษาเฉพาะ

10.4.3 การรวบรวมขอมูล
10.4.3.1 การสอบถาม

- บุคคลท่ีเชื่อถือได
- แตกตางบุคคล สถานท่ี
- ความหมายนามศัพท, ท่ีมา
- ไมควรชี้นํา

10.4.3.2 การบันทึกขอมูล
- บันทึกบนแผนทาบการสํารวจ
- บันทึกในสมุดสนาม
- บันทึกเปนภาพถาย

เม่ือไดดําเนินการตามวิธีการเตรียมงานในสํานักงานเรียบรอยแลว การดําเนินการตอภาพถายทาง
อากาศ เพ่ือการจําแนกประเภทรายละเอียด พึงกระทําตอรายละเอียดท่ีปรากฏตรงตอพ้ืนท่ีเปาหมาย     ควร
กระทําประสมประสานตามกรรมวิธีในขอ 10.4.3.1 ประกอบขอ 10.4.3.2 ในคราวเดียวกัน

การดําเนินการตามขอ 10.4.3.1 กระทําตามวิธีการเฉพาะของเจาหนาท่ีควรดําเนินการโดยใหไดรับ
ขอมูลอยางสมบูรณท่ีสุด
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การดําเนินการตามขอ 10.4.3.2 ควรพิจารณาแนวทางดังนี้
- พิจารณารายละเอียดท่ีเปนเปาหมาย ตามลักษณะของประเภทรายละเอียด
- ตรวจสอบ พิจารณาดวยเครื่องมือพิจารณาภาพถายจากลักษณะ ขอบเขต รูปแบบของ

รายละเอียด

- คนหารายละเอียด เพ่ือบงชี้ประเภทรายละเอียดจากการตรวจสอบ ตรงกับในภูมิประเทศ
- กําหนดตําแหนง ขอบเขต จากรูปแบบลงบนแผนทาบการสํารวจ ตามประเภท

รายละเอียด
- กําหนดประเภทรายละเอียด ตามรหัส บันทึกดวยสัญลักษณ บนรายละเอียดท่ีตรงกันบนแผน

ทาบการสํารวจ
- บันทึกรายละเอียดประกอบรายรอบ ใชเปนขอมูลสอบถามนามศัพท ประวัติ

เครื่องหมาย ฯลฯ
- บันทึกคําตอบตามขอสอบถามไวในสมุดบันทึก ตรงกับสัญลักษณท่ีบันทึกบนแผนทาบ

การสํารวจท่ีไดดําเนินการสํารวจไวแลวดังนี้
1. นามศัพทภูมิศาสตร ความหมาย ชื่อเรียกตามภาษาราชการ (ถามี)
2. ความหนาแนน
3. ลักษณะเก้ือกูลเพ่ือการใชประโยชน
4. การเปลี่ยนแปลงตามการเวลาท่ีผาน
5. ความขัดแยงของนามศัพท
6. รูปแบบรายละเอียด (ถามี)
7. ชื่อ ท่ีอยู ผูตอบขอสอบถาม

- บันทึกดวยภาพถายทางพ้ืนดิน ตอนามศัพท แบบ ลักษณะท่ีกอใหเกิดผลตอรายละเอียดนั้น
- การบันทึกตําแหนง (การปรุจุด) เปนการปฏิบัติบงชี้ตรงตอรายละเอียดสําคัญ เปนกิจ

จําเปนของการสํารวจจําแนกประเภทรายละเอียด จุดท่ีตองปรุ คือ ท่ีตั้งของรายละเอียดสําคัญบนภาพถายท่ี
พึงตองแสดงไวบนแผนท่ีภูมิประเทศ การปรุจุดผิดพลาดอาจเกิดจากการไมเขาถึงรายละเอียด ทําใหเกิดความ
คลาดเคลื่อน เปนผลใหแผนท่ีภูมิประเทศนั้น ขาดคุณภาพ

จากการผิดพลาดของตําแหนง การเลือกใชเข็มปรุเปนสวนสําคัญดวย เข็มปรุท่ีมีขนาดใหญ ไม
แหลมคม ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนทางตําแหนงดวย เม่ือภาพรายละเอียดมีขนาดเล็กมาก
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10.5 การบันทึก
- การบันทึกบนแผนสํารวจ กระทําเฉพาะบริเวณท่ีมีรายละเอียดไมหนาแนนมากนัก บริเวณท่ีมี

รายละเอียดหนาแนน ควรใชแผนทาบเพ่ิมเติมชวยบันทึก

รูปท่ี 10 - 1
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- การบันทึกดวยสมุดสนาม คลายคลึงกับการบันทึกดวยแผนทาบการสํารวจ ดังกลาวแลว ให
บันทึกเปนสัญลักษณและรายละเอียด ตามความตองการ ในบันทึกคําตอบตามขอสอบถาม

รูปท่ี 10 - 2
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- การบันทึกขางหลังภาพ

รูปท่ี 10 - 3
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- การบันทึกความขัดแยง ใหดําเนินตามแบบบันทึกท่ีกําหนด

รูปท่ี 10 - 4
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แบบบันทึกนามศัพทขัดแยง
- การบันทึกดวยภาพถาย เพ่ือใชภาพถายเปนเครื่องมือยืนยัน ยุติปญหาท่ีเกิดข้ึน เปนอุปกรณ

ชวยเจาหนาท่ีสํารวจ อาจเปนรายละเอียดขัดแยง รายละเอียดหางไกล และตองการเก็บไวเปนหลักฐาน อาทิ
- นามศัพท
- สิ่งกอสราง
- การใชประโยชน
- เขตการปกครอง

รูปท่ี 10 – 5
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10.6 การบันทึกตําแหนง
เปนตําแหนงของการปรุจุด อาจเปนรายละเอียดสําคัญ รายละเอียดเก้ือกูลกับการปฏิบัติการทางทหาร

รายละเอียดท่ีตองการปรุจุด แสดงตําแหนงบนภาพถายทางอากาศ ไดแก รายละเอียด กลุมรายละเอียด ดังนี้
- รายละเอียดสถานท่ีสําคัญ  กลุมสัญลักษณรหัสอักษร R
- รายละเอียดพ้ืนท่ีลอแหลม กลุมสัญลักษณรหัสอักษร M
- รายละเอียดพ้ืนท่ีไดเปรียบ กลุมสัญลักษณรหัสอักษร H

รูปท่ี 10 – 6



66

11. การเขียนงานจําแนกประเภทรายละเอียด

การเขียนงานจําแนกประเภทรายละเอียด เปนงานจําเปนสําหรับเจาหนาท่ีสํารวจ พึงกระทําดวยความ
ประณีต ความสวยงาม ท้ังนี้ผูเขียนตองกอรปดวย ความละเอียดออน ความรอบคอบ ความรูและประสบการณ
จะตองแสดงออกเปนผลงานเขียน ท้ังนี้งานเขียนจะเปนสื่อชี้นํา ใหผูรวบรวมขอมูลแผนท่ี ไดเขาใจภูมิทัศน
ตามลักษณะของรายละเอียด ความสมบูรณของการใชสัญลักษณ รหัสอักษร รหัสสี ศิลป ภาษา ประกอบกัน
จะชวยขจัดขอสงสัยในภูมิประเทศไดท้ังมวล เปนเครื่องประกันการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

การเขียนงานจําแนกประเภทรายละเอียด กระทําใน 2 กรณี
11.1 การเขียนแผนทาบ
11.2 การเขียนแผนนามศัพท

11.1 การเขียนแผนทาบ
เปนสื่อแสดงออกลักษณะงานศิลป ตองการความประณีต ความสวยงาม ท้ังนี้ตองอาศัยความ

ละเอียดออน บนพ้ืนฐานของความสามารถ และประสบการณงานศิลป การแสดงผลงานดวยแผนทาบนี้ พึง
ระลึกวาจะกระทําอยางไรใหเกิดความสวยงาม สมบูรณ แตไมสับสนจนกอใหเกิดความวิตกกังวลใหกับผู
รวบรวมขอมูลแผนท่ี หรือผูประกอบแผนท่ี กลาวคือ ใหงายกับผูรวบรวมขอมูลแผนท่ี ผลพลอยไดจากการ
เขียนอยางมีแบบอยางกฎเกณฑ ทําใหงายกับการตรวจสอบ ผลิตเปนผลงานออกอยางตอเนื่อง เจาหนาท่ี
สํารวจควรระลึกไวตลอดเวลา

กิจเจาหนาท่ีสํารวจพึงระลึก
11.1.1 การเขียนสัญลักษณรหัสสี (ดํา, แดง, น้ําเงิน, เขียว, น้ําตาล)

- ใชรหัสสีตารางท่ี 1 แทนรายละเอียดภาพถาย
- ใชแบบของสัญลักษณตามลักษณะรายละเอียด
- ลงหมึกแยกสีตามชนิดของรายละเอียด
- เขาใจการประสานรายละเอียดหลัก-รอง
- ใชอักษร “V” เปนองคประกอบแยกความแตกตาง
- การเขียนตองตรงตามหลักวิชาการแผนท่ีและหลักการจําแนก
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11.1.2 การใชหมึกสี
11.1.2.1 สีดํา  ใชเขียนลักษณะแบบรายละเอียดและอักษรดังนี้

- กันขอบเขต (รายละเอียด, เสนกันภาพ หรือเขตตอภาพ)
- รายละเอียดนอกกรอบเขตตอภาพ
- ขอบเขตรายละเอียดเปนพ้ืนท่ี
- เสนทางรถไฟ, เสนเขตการปกครอง, แนวสายสงกําลัง
- ทาเรือ, ทาเทียบเรือ, รายละเอียดเก่ียวของรถไฟ

11.1.2.2 สีแดง  ใชเขียนลักษณะแบบรายละเอียด และอักษรดังนี้
- เสนทางคมนาคมทางบก
- สนามบิน
- จุดตําแหนงอาคารสําคัญ เดนชัด

11.1.2.3 สีน้ําเงิน  ใชเขียนลักษณะแบบรายละเอียดและอักษรดังนี้
- รายละเอียดเก่ียวกับน้ํา ท่ีลุม ท่ีหลม
- นาขาว

11.1.2.4 สีเขียว  ใชเขียนลักษณะแบบรายละเอียดและอักษรดังนี้
- พ้ืนท่ีเพาะปลูก, พืชทุกชนิด (ยกเวนนาขาว)

11.1.2.5 สีน้ําตาล  ใชเขียนลักษณะแบบรายละเอียดและอักษรดังนี้
- รายละเอียดมีทรวดทรง
- รายละเอียดแนวทรวดทรง
- รายละเอียดลูกเนิน, ภูเขา

ในการเขียนลงหมึกสีตามรายละเอียด ตองบันทึกไวบนวัสดุแผนทาบท่ีผนึกกับภาพถายทางอากาศท่ีใช
งาน โดยท่ีหมึกสีและแผนทาบตองมีความคงทน เนื่องจากจะตองถูกใชงานเปนเวลานานติดตอกัน และตอง
เก็บไวเปนหลักฐานในราชการตอไป โดยไมมีกําหนดระยะเวลา วัสดุแผนทาบและหมึกสี ควรมีคุณลักษณะ
ดังตอไปนี้

11.1.3 คุณลักษณะแผนทาบ (OVERLAY)
- เปนแผนวัตถุโปรงแสง
- มีความเหนียวและยืดหดตัวนอย
- มีความหนา > 0.003 นิ้ว
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11.1.4 คุณลักษณะหมึกสี
- มีคุณภาพดี
- เม่ือใชเขียนติดงาย แหงเร็ว
- เม่ือถูกความชื้นไมละลาย เปรอะเปอนงาย
- สีคงทน
- เก็บไวไดนานโดยไมเสื่อมคุณภาพ

11.1.5 สัญลักษณ
สัญลักษณใชเขียนหมึกสีบนแผนทาบ มีรูปแบบคลายคลึง สัญลักษณท่ีใชบนแผนท่ีภูมิประเทศ

มาตราสวน 1:50,000 ชุด L 7018 แตอาจมีบางสวนแตกตางบาง รวมท้ังสีหมึกท่ีใชเขียน ดังตัวอยางตอไปนี้
แบบสัญลักษณ  เปนการเขียนนําเสนอโดยแสดงเปนลายเสนสีประกอบรหัสอักษร

ประเภทรายละเอียด แบบสัญลักษณ ชนิดสัญลักษณ การเขียนลงสี

ขอบเขต, เขตรายละเอียด ขอบเขตของรายละเอียด ลอมรอบ
รายละเอียด
สีดําทึบ

แหลงน้ํา เขตแหลงน้ําตลอดป เขตพ้ืนท่ีแหลงน้ํา
สีน้ําเงินทึบ

เขตแหลงน้ําไมตลอดป เขตพ้ืนท่ีแหลงน้ํา
สีน้ําเงินประ

ท่ีลุม, ท่ีหลม เขตท่ีลุมน้ําทวมถึง เชนเดียวกับแหลงน้ํา

รายละเอียดชายฝง หาดทราย, แนวชายฝง เสนทึบน้ําเงิน
ประกอบจุดดํา

ทางน้ํา ทางน้ําตลอดป เสนทึบสีน้ําเงิน

ทางน้ําไมตลอดป เสนทึบประกอบจุด
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ประเภทรายละเอียด แบบสัญลักษณ ชนิดสัญลักษณ การเขียนลงสี

ทรวดทรง ภูเขา, ลูกเนิน เขตปา เขตปาสีดําทึบ ท่ีตัด-
ถม จุด*H สีน้ําตาล

พ้ืนท่ีถากถาง พ้ืนท่ีถากถางเพ่ือ
การเกษตรพ้ืนท่ีถากถางไม
ใชประโยชน

สีดําทึบ
สีดําทึบ

ท่ีวาง พ้ืนท่ีใชประโยชน สีดําทึบ

เสนทางพาหนะลอ สีแดงทึบ K-d, -1,-
2,-3,-4,-5

เสนทางจราจรยานยนตลอ เสนทางพาหนะลอเลื่อน

เสนทางคนเดิน-สัตวตาง ๆ

สีแดงประ

สีแดงประ 1/2 ของ
K-d

เสนทางยานยนต ราง
หรือเสนลวด

L

L

L-3

เสนทางรถไฟ

เสนทางรถไฟฟา

เสนทางรถกระเชา

สีดําทึบประกอบขีด
สับขวาง
สีดําทึบสลับจุด
สีดําทึบ

สายสงกําลัง O

O

O

สายสงไฟฟาแรงสูง

ทอสงน้ํามัน-แกส

ทอสงน้ํา

สีดําประสี่ขีด
ประกอบจุด
สีดําประสองขีด
ประกอบจุด
สีดําประกอบจุด
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ประเภทรายละเอียด แบบสัญลักษณ ชนิดสัญลักษณ การเขียนลงสี

สนามบิน สนามบิน ขอบเขตแดงทึบ

หมูบาน หมูบานท่ีชุมชน เขตสีดําทึบ ถนนถือ
เปนเขต

ทรวดทรงขนาดเล็ก เข่ือน, คันดิน สีแดงเม่ือเปนเสนทาง
สีน้ําตาลประกอบลาย
ขวานสับ

เสนเขต เขตประเทศ
เขตจังหวัด
เขตอําเภอ, ก่ิงอําเภอ

สีดํา

หมายเหตุ
1. ความยาวของเสนประและระยะหางของจุดมีความยาวของระยะหางพอสมควร ตามความเหมาะสม
2. การเขียนรหัสอักษรในเขตของรายละเอียดไมควรหนาแนนมาก
3. ระวังการเขียนรหัสอักษร ควรใหสวนบนของอักษรไปทางเหนือ หรือเปนไปตามลักษณะการอานอยาง

ธรรมชาติ โดยมิตองหมุนภาพชิ้นงาน
4. เขียนรหัสอักษรดานบน หรือดานลางรายละเอียด เม่ือวางภาพทิศเหนือออกจากผูพิจารณา
5. แนวถนน, ทางรถไฟ, ทางน้ํา ถือเปนเขตของรายละเอียด

11.1.6 ลําดับข้ันการเขียนลงสี
เปนลําดับการเขียนลงสีรายละเอียด บนแผนทาบ (OVERLAY) โดยพิจารณาตามความเก้ือกูลของ

รายละเอียด
11.1.6.1 เขียนกรอบเขตงานพรอมหมายเลขภาพถายทางอากาศ ขางเคียง ดวยสีดํา
11.1.6.2 เขียนรายละเอียดนอกกรอบเขตงาน ดวยสีดํา

11.1.6.2.1 จุดเครื่องหมายหาจุดหลักภาพถายท้ัง 4 จุด
11.1.6.2.2 หมายเลขภาพถาย (PHOTO NO._)
11.1.6.2.3 หมายเลขมวน และแนวบิน (ROLL NO._ และ FLIGHT LINE NO._)
11.1.6.2.4 หมายเลขระวางแผนท่ี (SHEET NO._)
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11.1.6.2.5 ชื่อผูจําแนก (CLASSFIER)
11.1.6.2.6 วัน / เดือน / ป (DATE)
11.1.6.2.7 เครื่องหมายบงชี้ทิศเหนือ

11.1.6.3 เขียนรายละเอียดในกรอบเขตงาน
11.1.6.3.1 เขียนเสนทางจราจรยานยนตลอ-ลอเลื่อน-ทางคน-ทางตาง หรือเสนทาง

สัญจรทางบก ดวยสีแดง
11.1.6.3.2 เขียนทางน้ํา ดวยสีน้ําเงิน ทางน้ําตลอดป, ไมตลอดป
11.1.6.3.3 เขียนแหลงน้ํา ดวยสีน้ําเงิน สระน้ํา, หนองน้ํา, บึง, อางเก็บน้ํา
11.1.6.3.4 เขียนเขตรายละเอียดอ่ืน ๆ ดวยสีดํา นา, ปา, ไร, สวน, หมูบานกระจัด

กระจาย พิจารณาเขียนภาพตามความเหมาะสม
11.1.6.3.5 เขียนรายละเอียดมีทรวดทรง สีน้ําตาล ภูเขา เนินตัด-ถม, เข่ือน, คันดิน
11.1.6.3.6 ลงรายละเอียดสําคัญกลุม R, M, H

- กลุม R ใหใช R ตรงชองวางท่ีเหมาะสมและเปนระเบียบ
- กลุม M ใหใช M ตรงชองวางท่ีมีใกลเคียง
- กลุม H ใหใช +H ตรงจุดสูงสุดของทรวดทรง

11.1.6.3.7 เขียนเขตการปกครอง (กลุม X) สิ่งอํานวยความสะดวก (กลุม O) กลุม X
และ O นี้ไมถือเปนเสนแบงเขตรายละเอียด

11.1.6.3.8 เขียนสัญลักษณ พืชพันธุ ลงในบริเวณท่ีกันเขตไวพอสมควร (ไมตองหนาแนน
มากนัก) ถาไมสามารถเขียนลงโดยตรงได ใหโยงเสนไปนอกเขต

11.1.6.3.9 เขียนรายละเอียดหลังรูปถาย กลุม R,M,H ท่ีทําการบงชี้ตําแหนงดวยการปรุ
จุด หรือกากบาทใหตรงและมีหมายเลขจํานวนนับ ตรงกับแผนทาบ (OVERLAY) ดวยรหัสสีตามท่ีกําหนด โดย
ไมตองวงกลมรอบจุด อยางเปนระเบียบ

11.1.6.3.10 ลักษณะปลีกยอยของการเขียน ตองเขียนตามลักษณะท่ีเห็นจริงจาก
ภาพถาย
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หมายเหตุ
1. รายละเอียดท่ีมีชื่อ หรือนามศัพทภูมิศาสตร ใหเขียนขีดทับ หมายเลขจํานวนนับตามหลังรหัสอักษร

โดยวิธีหมุนเวียนตามเข็มนาฬิกาเสมอ
วิธีการ - ให P.P. เสมือนแกนหมุนเข็มนาฬิกาเปนจุดเริ่มนับ

- ใหบริเวณก่ึงกลางดานบนเสมือนเลข 12 เปนบริเวณนับตอ
- ใหจํานวนนับตามลําดับเปนวงกลม ไปทางขวาของภาพถายทางอากาศจนบรรจบ

ก่ึงกลางภาพถายทางอากาศ ดานบนอีกครั้ง
- ในกรณีท่ีมีชื่อรายละเอียด อยูระหวางแกนกับเขตเลข ใหนับรายละเอียดภายในกอน จึง

ออกไปตามระบบวงกลม
2. รายละเอียดในภูมิประเทศบริเวณท่ีตั้ง อําเภอ จังหวัด หรือเขตเมือง เขตชุมชนหนาแนนใหเพ่ิมแผน

ทาบสําหรับเขียน สีแดง กลุมเสนทางคมนาคมทางบก กลุม R,M,H
11.2 การเขียนนามศัพทภูมิศาสตร หรือการเขียนเนมการด (NAME CARD) เปนงานจําเปนท่ีเจาหนาท่ี

จําแนกประเภทรายละเอียด ตองดําเนินการเปนเอกสาร บงบอกหรือบงชี้รายละเอียดท่ีเขียนแสดงไวบนแผน
ทาบ (OVERLAY) แลว เปนสื่ออธิบายประกอบเพ่ิมความเขาใจ ในภูมิทัศนใหกับเจาหนาท่ีรวบรวมแผนท่ี ซึ่ง
ขอมูลท่ีนํามาเขียน ไดจากการสํารวจท้ังสิ้น

11.2.1 หลักการเขียนนามศัพทภูมิศาสตร หรือชื่อภูมิศาสตร
- เขียนเรียงลําดับจํานวนนับ
- เขียนเรียงลําดับสัญลักษณรหัสอักษร ภาษาอังกฤษท่ีกําหนด
- ชื่อเปนภาษาไทย ตองเขียนใหอานงายถูกตองตามหลักภาษา
- ตองรูความหมายของชื่อภาษาไทยหรือความเปนมา
- เขียนอักษรโรมันดวยตัวพิมพใหญ
- รูวิธีการอานถายเสียง
- รูหลักวิธีการถายทอดอักษรไทยเปนอักษรโรมัน
- รูความหมายของศัพทภาษาอังกฤษท่ีตรงกับภาษาไทย

11.2.2 การเขียนบนแผนชื่อภูมิศาสตร
- บันทึกรายละเอียดหัวแผนชื่อภูมิศาสตร ใหครบถวนถูกตอง

แผนท่ี......................ในจํานวน......................แผน
โครงการ...............................................................
หมายเลขภาพถาย..................................................
หมายเลขมวนฟลมและหมายเลขแนวบิน.............
หมายเลขระวางแผนท่ี...........................................

- เขียนหมายเลขลําดับจํานวนนับในชองลําดับ
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- เขียนลําดับสัญลักษณ ตามลําดับอักษรในชองสัญลักษณ
- เขียนชื่อภูมิศาสตรดวยภาษาไทยตามหลักภาษาไทย ในชองชื่อเปนภาษาไทย
- เขียนคําอานชื่อภู มิศาสตร เปนภาษาอังกฤษ  ดวยหลักการเขียนอักษรโรมัน

ดวยวิธีการถายเสียงตาม 11.2.3
- เขียนชื่อเปนภาษาอังกฤษ ตามความหมายภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
- เขียนบงชื่อชนิดของรายละเอียดและรายละเอียดปลีกยอยท่ีกําหนด ในชองหมายเหตุ

11.2.3 ระบบการถอดอักษรโรมัน (ROMANIZATION SYSTEM)
แผนท่ีนําระบบการถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมันแบบถายเสียง มาใชในแผนท่ีภูมิประเทศ เพ่ือใหผูใช

แผนท่ีท่ีไมรูภาษาไทยเลย ไดเขาใจการเรียกจากการออกเสียงตามชื่อของรายละเอียดท่ีปรากฏเปนสื่อใหผูใช
ทราบ โดยการเขียนคําอานภาษาไทย ดวยอักษรโรมันแสดงไวกับรายละเอียดบนแผนท่ีไดอยางใกลเคียงคํา
อานภาษาไทยมากท่ีสุด และเปนไปตามอักษรวิธีภาษาไทย ท้ังนี้ไมคํานึงถึงการสะกดการันต และวรรณยุกต

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของคนไทย ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบของภาษามากข้ึน
ท้ังนี้ความเจริญทางการสือ่สารเปนแนวทางหนึ่งท่ีทําใหภาษาไทย โดยเฉพาะภาษาพูดเปลี่ยนแปลงไป และทํา
ใหเกิดการประสมคํา เปลี่ยนแปลงคํามากข้ึนจนเกิดเปนคําแสลง คําแผลง คํากรอน คําสมาส คําสนธิ หรือ
คําสมาสไมมีสนธิ คําสมาสมีสนธิ การนําคําจากภาษาอ่ืน ๆ มาใชจนเกิดเปนคําทับศัพท คํายอมากมาย

ในการถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมัน ควรคํานึงถึงการอานคําภาษาไทยท่ีถูกตอง รวมถึงความหมาย
ของคําตามหลักภาษาไทย ภาษาไทยเปนภาษาสละสลวย กลาวคือ สามารถเลือกใชคําตามความหมายไดอยาง
เหมาะสมกับกาล ผูเก่ียวของกับการถอดภาษาไทย จึงควรคํานึงและพิจารณาลักษณะดังกลาว

หลักเกณฑการถอดอักษรไทยเปนโรมันตอไปนี้ เปนการถายทอดดวยการถายเสียง เพ่ือใชเขียนคําอาน
ตามภาษาไทย ดวยอักษรโรมันอยางใกลเคียง เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน กรมแผนท่ีทหารจะเปลี่ยนแปลง
แกไขตอไป
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11.2.3.1 การเทียบพยัญชนะ

อักษรไทย
อักษรโรมัน ตัวอยาง

ตวันํา ตัวสะกด ตัวนํา ตัวสะกด
ก K K กา = KA ตัวสะกดแมกก

ข, ฃ, ค, ฅ,ฆ KH K ขอ = KHO
คน = KHON
ฆอง = KHONG

นาค = NAK
ยุค = YUK
เมฆ = MEK

ง NG NG งอน = NGON ตัวสะกดแมกง
นอง = NONG

จ, ฉ, ช, ฌ CH T จีน = CHIN
ฉ่ิง = CHING
ชิน = CHIN
ชด = CHOT
เฌอ = CHOE

ตวัสะกดแมกด
คด = KHOT

ช, ศ, ษ, ส, ทร. (เสียง ซ) S T ซา = SA
ทราย = SAI
ศาล = SAN
รักษา = RAKSA
สี = SI

กาซ = KAT
ทศ = THOT
กฤษณ = KRIT
รส = ROT

ญ Y N ญาติ = YAT ตัวสะกดแมกน
ชาญ = CHAN

ฎ, ฑ (เสียง ด) ด D T ฎีกา = DIKA
บัณฑิต = BANDIT
ดาย = DAI

กฎ = KOT
เปด = PET

ฏ, ต T T ปฏิมา = PATIMA
ตา = TA

จิต = CHIT
ปรากฏ = PRAKOT
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อักษรไทย
อักษรโรมัน ตัวอยาง

ตัวนํา ตัวสะกด ตัวนํา ตัวสะกด
ฐ, ฑ, ฒ, ถ, ท, ธ TH T ฐาน = THAN

มณฑล = MONTHON
เฒา = THAO
ถาน = THAN
ทอง = THONG
ธง = THONG

นาถ = NAT
บท = BOT
อาวุธ = AWUT

ณ, น N N ประณีต = PRANIT
นอย = NOI

ปราณ = PRAN
จน = CHON

บ B P ใบ = BAI ตัวสะกดแมกบ
กาบ = KAP

ป P P ไป = PAI บาป = BAP

ผ, พ, ภ PH P ผา = PHA
พงศ = PHONG
สําเภา = SAMPHAO

ลัพธ = LAP
ลาภ = LAP

ฝ, ฟ F P ฝง = FANG
ฟา = FA

เสิรฟ = SOEP

ม M M มาม = MAM ตัวสะกดแมกน
ม้ิม = MIM

ย Y - ยาย =YAI

ร R N รอน = RON ตัวสะกดแมกน
พร = PHON

ล, ฬ L N ลาน = LAN
กีฬา = KILA

ศาล = SAN
กาฬ = KAN

ว W - วาย = WAI
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อักษรไทย
อักษรโรมัน ตัวอยาง

ตัวนํา ตัวสะกด ตัวนํา ตัวสะกด
ห, ฮ H - หา = HA

11.2.3.2 การเทียบสระ

อักษรไทย อักษรโรมัน ตัวอยาง

อะ, อั, รร (มีตัวสะกด) อา A ป = PA, วัน = WAN, มา = MA, กรรม = KAM
รร (ไมมีตัวสะกด) AN สรร = SAN, สรรหา = SANHA
อํา AM รํา = RAM
อิ, อี I มิ = MI , มีด = MIT
อึ, อื UE นึก = NUEK, หรือ = RUE *
อุ, อู U ลุ = LU, หรู = RU
เอะ, เอ็, เอ E เละ = LE, เล็ง = LENG, เลน = LEN
แอะ, แอ AE และ = LAE, แสง = SEANG
โอะ, โอ, เอาะ, โอะ (ลดรูป), ออ O โละ = LO, โล = LO, เลาะ = LO, ลม = LOM, ลอม =

LOM
เออะ, เอิ, เออ OE เลอะ = LOE, เหลิง = LOENG, เธอ = THOE
เอียะ, เอีย IA เพียะ = PHAI, เลียน = LIAN
เอือะ, เอือ UEA เลือก = LUEAK
อัวะ, อัว, -ว UA ผัวะ = PHUA, มัว = MUA, รวม = RUAM
ใอ, ไอ, อัย, ไอย, อาย AI ใย = YAI, ไล = LAI, วัย =  WAI, ไทย = THAI
เอา, อาว AO เมา = MAO, นาว = NAO
อุย UI ลุย = LUI
โอย, ออย OI โรย = ROI, ลอย = LOI
เอย OEI เลย = LOEI
เอือย UEAI เลื้อย = LUEAI
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อักษรไทย อักษรโรมัน ตัวอยาง

อวย UAI มวย = MUAI
อิว IO ลิ่ว = LIO *
เอ็ว, เอว EO เร็ว = REO, เลว = LEO
แอว, แอว AEO แผลว = PHAEO, แมว = MAEO
เอียว IAO เลี้ยว = LIAO, เขียว = KHIAO
ฤ ( เสียง  รึ ) ฤา RUE ฤษี, ฤาษี = RUESI
ฤ ( เสียง  ริ ) RI ฤทธิ์ = RIT

( เสียง  เรอ ) ROE ฤกษ = ROEK
ฤ, ฤา ( เสียง รึ, ลือ ) LUE ฤาสาย = RUESAI

* เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงขอมูลตอไป

11.2.3.3 ความหมาย
11.2.3.3.1 พยางค หมายถึง หนวยเสียงท่ีประกอบดวยสระเดียว หรือสวนหนึ่ง

ของคําท่ีมีหลายเสียง อันเปนหนวยของคําท่ีเล็กท่ีสุด ท่ีมีความหมาย เชน ก็ ที นา นาที เครื่อง ลอง กอง
ลองกอง

11.2.3.3.2 คํา หมายถึง เสียงท่ีพูด ประกอบดวย พยางค 1 พยางค หรือ
มากกวา เชน รัฐบาล จานผี ประชาชน อภิมหาอํานาจ

11.2.3.3.3 คําประสม หมายถึง คําท่ีรวมกันเขา ประกอบดวย พยางค หรือ
หนวยเสียงตั้งแต 2 พยางคข้ึนไปรวมกัน ทําใหเกิดมีความหมายใหม เชน แมน้ํา โรงเรียน ลูกเสือ ฯลฯ

11.2.3.3.4 คําเฉพาะ หมายถึง คําท่ีเจาะจง อันเปนกลุมของคํานามท่ีเปนชื่อ อัน
เปนคําในกลุมตอไปนี้

ก. คําสามานยนาม หมายถึง คํานามท่ัวไป ท่ีเรียกแทน คน สัตว สิ่งของ
ตนไม ถนน จังหวัด ทางน้ํา องคกร บริษัท ราน โตะ วิทยุ บันได พระ

- คําทับศัพทเปนสามานยนาม เชน ฟุตบอล คอมพิวเตอร
ข. คําวิสามานยนาม หมายถึง คํานามท่ีเปนชื่อเฉพาะ

1. ชื่อบุคคล ชื่อสกุล
2. ชื่อสถานท่ี สถาบัน เชน องคกร วัด
3. คํานําหนานาม เชน นาย นาง นางสาว ยศ เด็กหญิง เด็กชาย ฯลฯ
4. คํายอ เชน  รมต. รมว. ฯพณฯ   อบต.



78

5. คําทับศัพท หมายถึง คําตางประเทศ ท่ีเขียนดวยคําไทยอักษรไทย
- คําทับศัพทวิสามานยนาม เชน แปซิฟก ยูนิเซฟ ยูเนสโก

ค. ชื่อเฉพาะภูมิศาสตร
1. ชื่อสถานท่ีตามธรรมชาติของภูมิประเทศ หรือลักษณะภูมิประเทศ เชน

ชื่อของ ภู เขา ดอย ภูเขา มอน ควน พนม แมน้ํา หวย ลําคลอง ฯลฯ
2. ชื่อสิ่งท่ีเกิดจากมนุษยสรางข้ึน เชน ชื่อของ ถนน ตรอก ซอย ทาง

แยก ทาเรือ
3. เขตการปกครอง เชน ชื่อของประเทศ เขตจังหวัด เขตอําเภอ เขต

แขวง ตําบล หมูบาน
11.2.3.4 การใชเครื่องหมายแยกพยางคในอักษรโรมัน

เครื่องหมายแยกพยางคไดแก เครื่องหมาย ยติภังค “ - ” เครื่องหมายยติภังค
เปนเครื่องหมายเพ่ือใชค่ันคําอานท่ีมีหลายพยางค และทําใหคําอานนั้น ๆ อานไดติดตอกัน โดยความหมายไม
เปลี่ยนไป ดังนั้น คําซึ่งมีหลายพยางค อักษรตัวสุดทายของพยางคหนากับอักษรตัวหนาของพยางคท่ีตามมา
อาจทําใหอานยาก หรืออานผิด อันเนื่องจากการสะกด มีหลักการพิจารณาดังนี้

11.2.3.4.1 เม่ืออักษรตัวสุดทายของพยางคหนาเปนสระ และอักษรตัวแรกของ
พยางคท่ีตามมา ข้ึนตนดวยพยัญชนะ ง (NG) เชน สงา = SA-NGA

11.2.3.4.2 เม่ืออักษรตัวสุดทายของพยางคหนาเปน ง (NG) และอาจมีพยัญชนะ
ตัวแรกของพยางคตามมา หรือพยางคท่ีตามมา เปนสระ เชน บังอร = BANG-ON

11.2.3.4.3 เม่ืออักษรตัวแรกของพยางคท่ีตามมาข้ึนตนดวยสระ เชน สะอาด =
SA-AT สําอาง = SAM-ANG

11.2.3.5 การเขียนดวยวิธีการถายเสียง
11.2.3.5.1 ชื่อภูมิศาสตร หมายถึง สามานยนามทางภูมิศาสตรบอกลักษณะ

ธรรมชาติ แรงงานมนุษย รวมถึงเขตการปกครอง ใหถอดคําสามานยนามเหลานั้น เปนอักษรโรมัน โดยไมตอง
แปลเปนภาษาอังกฤษ เชน เขาเขียว KHAO KHIAO, แมน้ําลพบุรี MAENAM LOPBURI, ถนนหลักเมือง
THANON LAK MUANG
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11.2.3.5.2 คํายอท่ีมาจากคําเต็ม ท่ีรูจักกันดี และเปนคําท่ีไมยาวมากนัก ใหอาน
เต็มเสียงตามพยางคนั้น ๆ และถอดเปนอักษรโรมันเต็มตามคําอาน เชน

จ. ยอมาจาก    จังหวัด =  CHANGWAT
อ. ยอมาจาก    อําเภอ =  AMPHOE
ชม. ยอมาจาก    ชั่วโมง =  CHUAMOMG
รร. ยอมาจาก   โรงเรียน =  RONGRIAN

ถาคํายอท่ีมาจากคําประสมหลายคํา และคอนขางยาว หรือยาวมาก จะถอดตามคํายอ
หรือถอดเต็มก็ได เชน

ผอ. ยอมาจาก ผูอํานวยการ = PHO-O หรือ PHU-AMNUAIKAN
11.2.3.5.3 ตัวเลข เขียนอักษรโรมันเต็มตามเสียงท่ีอานภาษาไทย

50 = HA SIP , 11 = SIP ET
11.2.3.6 การเขียนแยกคํา

11.2.3.6.1 ใหเขียนแยกเปนคํา ๆ โดยเขียนถอดเสียงตามลําดับคํา เชน ถนน
โชคชัย = THANON CHOK CHAI , วัดบานตาอิน = WAT BAN TA IN

11.2.3.6.2 ใหเขียนตามลักษณะของคําประสม เม่ือเปนคําเดียว โดยลักษณะ
ตามความหมายของคําประสมนั้น เชน ลูกเสือ = LUKSUA , จานผี = CHANPHI , รถไฟ = ROTFAI ,
โรงเรียน = RONGRIAN หรือ RONG-RIAN

11.2.3.6.3 ชื่อสามานยนาม ใหเขียนคําเฉพาะนั้นติดกัน ไดแก ชื่อบุคคล ชื่อ
สถานท่ี ชื่อสถาบัน คํานําหนานาม เชน

ชื่อบุคคล   นายแดง     ใจดี =  NAI DAENG CHAIDI
คํานําหนานาม เด็กชายชลอ   หลังยาว =  DEKCHAI CHALO LANGYAO

ส.อ.จักร   สุวรรณ =  SIP-EK CHAK SUWAN
ชื่อสถานท่ี  โรงเรียนแผนท่ี = RONGRIAN PHAENTHI

กรมศิลปากร = KROM SILAPAKON
11.2.3.6.4 การเขียนคําสมาสมีสนธิ หรือคําสมาสไมมีสนธิ ตองเขียนตามวิธีการ

อานคํา ตามอักษรการสมาสคําหรือสนธิคํา การเขียนโดยความหมาย ตองเขียนตามท่ีพจนานุกรม ปทานุกรม
สารานุกรม กําหนดไว
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11.3 สรุป
การเขียนงานจําแนกประเภทรายละเอียด ใหมีความถูกตองสมบูรณ พึงพิจารณาขอปฏิบัติดังนี้

11.3.1 การเขียนบนแผนทาบ
11.3.1.1 ใชแผนทาบอยางถูกตอง เพ่ืองานตอการเขียน และคงทนตอการเก็บรักษา
11.3.1.2 การใชหมึกสีและการเขียนสัญลักษณ ถูกตองตามหลักการจําแนกรายละเอียด
11.3.1.3 ตองลงสัญลักษณใหครบถวน
11.3.1.4 การกันขอบเขตตรงกับความเปนจริงท่ีปรากฏบนภาพถาย
11.3.1.5 เขียนตามขอกําหนดการเรียงลําดับ เพ่ืองายตอการคนหาและตรวจสอบ
11.3.1.6 พิจารณาเขียนสัญลักษณภาพถายติดตอใหแนชัด
11.3.1.7 การตัดกันของรายละเอียดตองมีรหัสอักษรกํากับ
11.3.1.8 การตอกันของเสนทาง ตองเริ่มจากเสนหลัก
11.3.1.9 การเปลี่ยนขนาดของถนนใช “ V ” กํากับ
11.3.1.10 การเขียนหลังภาพถาย ตองใชรหัสสีตรงกัน

11.3.2 การเขียนแผนชื่อภูมิศาสตร
11.3.2.1 ตองเขียนใหถูกหลักภาษาและสมบูรณ
11.3.2.2 ใหใชชองหมายเหตุบรรยายใหมากท่ีสุด
11.3.2.3 เขียนใหชัดเจนอานงาย

11.3.3 การตรวจสอบ
11.3.3.1 ตรวจสอบความถูกตองความเปนไปไดของรายละเอียด
11.3.3.2 ตรวจสอบความสมบูรณการเขียนแผนทาบ
11.3.3.3 ตรวจสอบความถูกตองการเขียนแผนทาบ
11.3.3.4 ตรวจสอบความถูกตองของการตอเนื่องของรายละเอียด จากภาพถายตอขางเคียง
11.3.3.5 ตรวจสอบความถูกตองของการเขียนแผนชื่อภูมิศาสตร
11.3.3.6 ตรวจสอบความสัมพันธของแผนทาบกับแผนชื่อภูมิศาสตร
11.3.3.7 ตรวจสอบความแตกตางของผลงานกับเอกสารหลักฐานท้ังปวง
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12. ขอเสนอแนะ

การจําแนกประเภทรายละเอียดจากภาพถายทางอากาศ มีผลอยางยิ่งตอการผลิตแผนท่ีภูมิประเทศ ความ
สมบูรณท่ีเจาหนาท่ีจําแนกประเภทรายละเอียด ฯ ไดรวบรวมเปนขอมูลยอมแสดงถึงคุณคาของแผนท่ีภูมิ
ประเทศ และบงบอกถึงคุณภาพของบุคคลากร เจาหนาท่ี ฯ จึงเปนปจจัยสําคัญของความเชื่อถือในผลงาน เม่ือ
แผนท่ีภูมิประเทศ ท่ีผลิตถูกนํามาใชเปนเวลานาน ยังบงชัดความถูกตองไวได จึงถือวาผลผลิตนั้น ๆ มีคุณคาสูง
เหมาะสมท่ีจะเปนเอกสารสําคัญของชาติ เจาหนาท่ี ฯ ท่ีปฏิบัติงานควรพิจารณาจากหลักและปฏิบัติดังนี้

12.1 มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อตรง ซื่อสัตยในการปฏิบัติงาน เนื่องจากตองเปนผูปฏิบัติงานอิสระ
ตองใฝใจในหนาท่ี

12.2 มีความรูหลากหลาย และยอมรับฟงเหตุผล เนื่องจากในแตละพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน มีความแตกตางทาง
ภาษาและวัฒนธรรม

12.3 มีการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ เนื่องจากประสบการณจากการปฏิบัติงานเปนเพียงวิธีการ
ดําเนินการเทานั้น

12.4 เปนผูประพฤติ ปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตามสมควร
12.5 เรียนรูหลักวิชาแผนท่ี และหลักการงานจําแนกประเภทรายละเอียด
12.6 เปนผูมีความสนใจเหมาะสมท่ีจะสงเสริมพัฒนาได
12.7 ตองมีการหมุนเวียนใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานใหเรียนรูและหาประสบการณอยางเทาเทียมกัน
12.8 มีความรวมมือกันในการปฏิบัติงาน
12.9 มีความคิดกาวหนา หาเหตุผลเพ่ือชวยกันพัฒนาผลงาน


