
คูมือการใช Agisoft PhotoScan Professional Edition 

การสรางไฟลงาน 

ข้ันตอนแรกเปดโปรแกรม Agisoft PhotoScan ข้ึนมาแลวกดคําวา add chunk เพ่ือสรางไวเก็บรวบรวมภาพ 

โดยหนึ่งงานไมจําเปนตองมี 1 chunk เสมอไปอาจจะมีหลายๆ chunk ก็ไดถาพ้ืนท่ีท่ีเราเก็บขอมูลมีหลายสวน 

โดยแตละสวนสามารถนํามารวมกันไดถามีจุดท่ีเหมือนกันหรือมีจุดท่ีเราใสคาพิกัดท่ีมีคาเทากัน 

 

หลังจากเราสราง chunk ข้ึนมา แลวคลิกขวาท่ี chunk เพ่ือ add photo นําภาพท่ีเราเก็บไวมาใส 

 



 

ข้ันตอนท่ี2 ( Align Photo) 

หลังจากสราง chunk เรียบรอยแลวเราจะมาเริ่มโปรเสสงานโดยจะไปท่ี workflow โดยจะเห็นไดวามีข้ันตอน

ตางๆ เริ่มตั้งแต Align Photo จะมีตัวหนังสือสีดํา แลวตัวอ่ืนๆเปนสีเทา หมายความวา เราตองทําการโปรเสส 

Align Photo ใหเสร็จกอนถึงจะทําข้ันตอนถัดไปได 

 



คลิกท่ี Align Photo แลวจะไดหนาตางแบบนี้ ซ่ึงก็จะสามารถเลือกคาฟงกชั่นหรือความละเอียดตางๆได ตาม

ความตองการของงานเรา โดยข้ันตอนนี้จะเปนข้ันตอนการนําภาพมาจัดเรียงแลวเลือกเอาจุดของภาพท่ีเหมือนกัน

มาสรางโมเดล 

 

Accuracy ก็จะมีใหเลือก 5 แบบ แสดงถึงความถูกตองของงาน 

 Highest จะมีความถูกตองของจุดขอมูลสูงสุด ทําใหใชเวลาโปเสสนานมาก  

 lowest จะมีความถูกตองต่ําสุด ใชเวลานอยท่ีสุด  

ซ่ึงถาเลือก Highest แลวไมมีสามารถ align photo ไดก็ตองมีการเลือกความละเอียดใหสูงข้ึนกวาเดิม อาจเปน 

medium หรือ low 

Pair preselection จะมีใหเลือก 3 แบบ  

 Disabled จะคํานวณแบบท่ัวไปโดยรวม 

 Generic จะคํานวณพ้ืนท่ีทับซอนกันของภาพท่ีความละเอียดต่ําท่ีสุดท่ีสามารถนําภาพมาคัดเลือกจุดได

โดยไมตองมีคาพิกัดของภาพ 

 Reference จะคํานวณแบบมีคาอางอิงสูงต่ํา โดยภาพนั้นตองมีคํ่า พิกัด x,y,z จะทําใหสามารถจัดเรียง

ภาพและคํานวณไดเร็วข้ึน 

Key point limit ไมมีการปรับแก คือใชคาตั้งตน มีไวสําหรับเวลาจัดเรียงรูปภาพจะนําจุดท่ีเหมือนกันตามคาท่ี

เราใส ถาไมสามารถเรียงภาพได ก็อาจจะมีการเพ่ิมตัวเลขใหมากข้ึน แตก็จะใชเวลาในการคํานวณมากข้ึนตามไป

ดวย 

Tie point limit คานี้แสดงถึงคาท่ีบงชี้วาในภาพมีจุดท่ีเหมือนกัน แลวเลือกจุดท่ีซํ้ากันมาเรียบเรียงเปนโมเดล 

Adaptive camera model fitting เลือกคลิกถูกไวเพ่ือท่ีโปรแกรมสามารถปรับจํานวนมากนอยของจุดตาม

ความเหมาะสมได  

เม่ือเลือกไดแลวก็กด OK ก็จะเริ่มคํานวณ 



 

 

 

ข้ันตอนถัดไปหลังจากท่ีคํานวณ Align Photo เสร็จแลว ก็ตองมาเช็ควาภาพท่ีเรา align นั้นจัดเรียงภาพไดครบทุก

ภาพไหมโดยคลิกขยายลูกศรท่ีหนา chunk จากตัวอยางเราจะเห็นไดวา ภาพจัดเรียงและสามารถคํานวณครบทุก

ภาพ (39/39 aligned) 

 

*ในกรณีท่ีไมครบ แกไขโดยเขาไปดูวา ภาพไหนท่ีมีตัวอักษร NA แสดงวาภาพนั้นไมสามารถสามารถคํานวณไดเรา

ตองกดเลือกภาพท้ังหมดแลวคลิกขวา เลือก align selected cameras ทําซํ้าไปเรื่อยๆจนกวาจะหายครบทุกภาพ 

แตถํ้าทําแลวไมหายแสดงวาภาพนั้นไมสามารถ คํานวณได 

 

 

 



ข้ันตอนท่ี 3 (Dense Cloud) 

หลักจาก align photo เสร็จแลว ควร Save งานกอน ครั้งหนึ่ง ไปท่ี File > save as เลือกท่ีเก็บแลวกด save 

ไปท่ี Work Flow จะเห็นวาบรรทัดถัดไปจะมีตัวหนังสือสีดําโผลเพ่ิมข้ึนมา แสดงวาเราสามารถทําข้ันตอนถัดไปได 

โดยเราจะทําข้ันตอน Dense Clound กอน เพ่ือเพ่ิมจํานวนจุดของ tile point ใหมากข้ึนกอนท่ีจะไปสรางพ้ืนผิว

ในข้ันตอน Mesh หรือถาคิดวาเรามีจํานวน tile point มากพอแลวเราสามารถขามไปทําข้ันตอน mesh ไดเลย 

 

 

 

Quality จะมีใหเลือก 5 แบบ แสดงถึงความละเอียดของจุดท่ีตองการเพ่ิมข้ึนมา  

 Ultra high จะมีความละเอียดของจุดขอมูลสูงสุด ทําใหใชเวลาโปเสสนานมาก  

 lowest จะมีความละเอียดต่ําสุด ใชเวลานอยท่ีสุด 

 

 



Depth fitering มีใหเลือกอยู 4 แบบซ่ึงแตละแบบก็จะมีความตางกัน 

 Disabled แบบท่ัวไปไมเจาะจง มีการเพ่ิมจํานวนจุดข้ึนมา  

 Mild จะเปนการเพ่ิมรายละเอียดไมมากจนเกินไปเนนใหผิวเรียบสมูท  

 Moderate จะเปนการเพ่ิมจํานวนจุดใหพอดีสมํ่าเสมอทําใหขอมูลไมขรุขระจนเกินไป  

 Aggressive จะเปนการลงรายละเอียดเพ่ิมจุดใหเยอะๆ มีความละเอียดสูงแตถํ้าขอมูลไมเพียงพออาจทํา

ใหผิดเพ้ืยนได 

หลังจากนั้นก็กด OK รอใหคํานวณเสร็จ 

 

แตถามีภาพสีฟาๆ(ตําแหนงจุดเปดถายของกลอง) บดบังมุมมองโมเดล สามารถ กด ปด/เปด รูปกลองนี้ได 

 



 

 

ข้ันตอนท่ี 4 ( Build Mesh ) 

หลังจากเสร็จกระบวนการ Dense Cloud แลวก็ปฏิบัติข้ันตอนถัดไป คือ Mesh 

 



 

Suface type จะมีใหเลือก 2 แบบ คือ 

 Height field จะคํานวณภาพพ้ืนผิวแบบระนาบตั้งฉากภูมิประเทศ มองจาก top view เหมาะสําหรับทํา

แผนท่ี ภูมิประเทศ เพราะใช RAM นอย คํานวณเสร็จไวกวาแบบ Arbitrary 

 Arbitrary จะใชการคํานวณพ้ืนผิวในทุกทิศทุกทางเพ่ือใหโมเดลมีความราบเรียบ เหมาะสําหรับทําโมเดล

วัตถุ หรือโมเดลปด เปนรูปราง แตใช RAM มาก ใชเวลานานในการคํานวณ 

Source data แหลงท่ีมาของขอมูลเลือกเอาวาจะเอาจุดจากข้ันตอนไหนมาสรางพ้ืนผิว  

 Sparse Cloud จะนําขอมูลมาจาก tile point จากข้ันตอน align photo 

 Dense Cloud จะนําขอมูลจากข้ันตอนกอนหนามาคํานวณ 

Face count ก็ใหเลือกความละเอียดของพ้ืนผิวโดยจะบอกจํานวนโดยประมาณของหนาโครงขายท่ีเชื่อมกัน

ระหวางจุดแตละจุด 

 

 

Interpolation เปนการปรับแกพ้ืนผิวขอมูลโดยการประมาณคา 

 Disabled จะเปนการเพ่ิมจุดเพ่ือใหพ้ืนผิวสอดคลองกับความเปนจริง 

 Enabled (default) จะเปนการปรับใหเหมาะสม ถาพ้ืนท่ีตรงไหนมีจุดเพียงพอก็จะไมสรางเพ่ิม 

 Extrapolated จะเปนการขยายขนาดรัศมีของจุดแตละจุดใหครอบคลุมพ้ืนท่ี เพ่ิมจุดนอยมาก (เพ่ิมเทาท่ี

จําเปน) 



ข้ันตอนท่ี 5 (Build Texture) 

หลังจากท่ีเสร็จจาก build mesh แลวเราจะทําข้ันตอนถัดไปนั่นก็คือ build texture เปนการนําพ้ืนสีของภาพมา

ใสในโมเดลของ  ทําใหโมเดลมีสีสันสวยงามมีความละเอียดของเม็ดสีเพ่ิมข้ึน 

 

 

Mapping mode จะมีใหเลือกตามความเหมาะสม  

 Generic ทําใหภาพมีสีท่ัวไป  

 Orthophoto จะเนนทางภาพ top view อยางเดียว  

 Adaptive Orthophoto ก็จะเนนทางภาพใหตั้งฉาก top view และดานขางเล็กนอยปรับใหพอดี   

 Spherical จะเนนทําใหภาพเปนทรงกลม  

 Single Camera จะเปนการนําสีของภาพๆเดียวมาใสในโมเดลสวนของภาพนั้นๆ 



Blending mode การปรับส ี

 Mosaic (default) ซ่ึงเปนคาเริ่มตน  

 Average จะใชคาเฉลี่ยของพิกเซลของภาพ Max intensity จะเลือกภาพท่ีมีความเขมสูงสุดของพิกเซล 

Min intensity เลือกภาพท่ีมีความเขมต่ําสุดของพิกเซล  

 Disabled ท่ัวๆไป 

Texture size/count คาพิกเซลของของโมเดล ยิ่งมากยิ่งละเอียด แตปกติใชคาเริ่มตน 4096 

 

ข้ันตอนท่ี 6 การทําจุดควบคุมภาพ (Ground Control Point : GCP ) 

หลังจากโปรเสส 4 ข้ันตอนเสร็จ Align photo > Dense Cloud > Mesh > Texture เรียบรอยแลวจะทําการ

ปรับความถูกตองเชิงตําแหนงของโมเดลใหมีความถูกตองมากข้ึนกวาเดิม โดยการเพ่ิม Marker โดยคลิ๊กขวาท่ีจุดท่ี

เราทราบคาตําแหนงนั้นๆซ่ึงเรียกวิธิการนี้วา การทําจุดควบคุมภาพ (Ground Control Point : GCP ) โดยการ

เลือก Create marker 

 

เม่ือ create maker แลวมําดูทํางดานซายมือในแถบ reference จะเห็นรูปธงสีฟาใหตั้งชื่อจุดและกรอกใสคํ่าพิกัด 

x ,y,z ถาหาแถบเครื่องมือไมเจอใหคลิ๊กขวาท่ีบนแถบตามรูปแลวเลือกเมนู reference สามารถเปด/ปด รูปธงได

ตามไอคอนดังภาพรูปธง 

 

หลังจากเม่ือใส marker ครบแลว(อยาลืมกด Save กอนเดี่ยวจะกลับมาแกไขไมไดถาไปข้ันตอนถัดไป) ใหกดตรง 

update ท่ีเปน ไอคอนรูปลูกศรสีฟา จากนั้นกด Optimize camera รูปไฟฉายสีสม แลวก็จะมีพารามิเตอรตางๆ

ใหเลือกไมตองสนใจกด OK ไปเลย จากนั้นจะสังเกตเห็นคา error ไดโดยคานี้จงบงบอกถึงวาตําแหนงคาความ

เทาไหร 

 

หลังจากท่ีกด optimize camera เสร็จแลว โมเดลท่ีเราสรางจะทําการกระจัดกระจายกลับมาเปนจุดอีกครั้งโดย

จุดครั้งนี้จะมีความถูกตองเชิงตําแหนงกวาเดิม ซ่ึงเราตองทําการโปรเสสอีกครั้งหนึ่งโดยเริ่มจาก Dense Cloud > 

Mesh > Texture ถือเปนการเสร็จสิน้กระบวนการโปรเสสพ้ืนฐาน 

 

*** หกกเกิดปญหาหลังจาก optimize แลวไมสามารถข้ึนโมเดลไดมีการบดิหรือมวน แสดงวามีการใสคาพิกัดใน 

marker ผิดหรือสลับตําแหนงกัน ควรเช็คกอนวามีคา error เยอะเกินความจริงหรือไมหลังจํากท่ีเรากด update 

ถํ้าไมมากเกินไปก็ optimize เพ่ือปรับแกแตถามากเกินไปควรเช็คดูคาพิกัดแตละจุดวามีจุดไหนท่ีคา error เยอะ

และพิจารณาตัดออกไป หากไมสามารถแกไขได 

 



กระบวนการโปรเสสพ้ืนฐานเบื้องตนนั้น สามารถสงออกขอมูลไดคือ 

1.สงออกขอมูลจุด (point cloud) โดยไปท่ี File > Export point แลวเลือกไฟลนําสกุลท่ีเราตองการ 

2.สงออกขอมูลโมเดล โดยไปท่ี File > Export model แลวเลือกไฟลนามสกุลท่ีเราตองการ 

 

การสราง DEM 

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการโปรเซสพ้ืนฐานหลัก 4 ข้ันตอน กอนการโปรเซส Build DEM ตองเช็คกอนวา 

marker แลวเปลี่ยนเขาระบบพิกัดแลวหรือยัง ถายังจะไมสามารถกดโปรเซสได แตถากดไดแสดงวาเปลี่ยนระบบ

พิกัดแลว เลือกระบบพิกัด จากนั้น กด OK 

 

  

 



 

หลังจากโปรเซสเสร็จแลวสามารถเขาไปดูผลไดท่ีทางดานซายมือใน chunk ของงานเราตัวอยางดังรูป 

สํามารถนาไฟลขอมูล (ไฟล DEM )ออกไปใชงานไดโดย คลิกขวาท่ี DEM > export 

หรือไปท่ี File > export DEM > export TIFF/BIL/.. > export 

หลังจากไดไฟล DEM แลว สามารถสรางคอนทัวร เพ่ือซอนทับลงในDEM หรือ สงออกได โดยไปท่ี Tools > 

Generate Contours… > เลือกปรับ Interval(m) ตามคาระดับท่ีตองการ > เช็คถูกท่ี Simplify contours > OK 

การสรางภาพออโท (orthomosaic) 

 



 

หลังจากการโปรเซสข้ันตอนหลักเสร็จนั้นถาเราตองการ ภาพออโท ซ่ึงเปนภาพตั้งฉากท่ีมาความละเอียดสูงและมี

ความถูกตองเชิงตําแหนง โดยเริ่มแรกเราตองกําหนดระบบพิกัดของภาพ  โดยคลิกท่ี setting ดังรูป 

 

แลวเลือกระบบพิกัดท่ีตองการหากไมมีใหกดคําวา More… ในตัวอยางนี้เราจะใชระบบพิกัด WGS 84 /UTM 

Zone 47N 

ขอควรระวัง  

1.ประเทศไทย จะแบงโซนหลักๆ เปน 2 โซน คือ 47 และ 48   

2.ใชระบบพิกัดของภาพเปนระบบเดียวกันกับพิกัดของจุดควบคุมภาพ GCP 

 

การกําหนดคาพิกัดใหเขาไปท่ี Projected Coordinate systems > world geodetic system 1984 > WGS 

84 /UTM Zone 47Nเม่ือเลือกไดแลวก็กด OK 

 



 

 

เม่ือโปรเซสเสร็จแลว สงออกขอมูลภาพออโท (ภาพตั้งฉาก) โดยไปท่ี File > Export orthomosic > Export 

JPEG/…> export แลวเลือกไฟลนามสกุลท่ีเราตองการ 

หรือถาตองการใหแสดงภาพซอนทับบน google earth ให File > Export orthomosic > Export Google 

KMZ > export 



 

ตัวอยางเวลาเปดดวย Google earth จะไดภาพท่ีซอนทับบน google earth พอดี 

 

การสรางรายงานผล 

จากข้ันตอนการโปรเสสของเราใหรายงานผลวาเราทาอะไรบาง ข้ันตอนไหนใชอะไร ผลมีความคาดเคลื่อนมากนอย

เพียงใดนั้น ทําไดโดยไปท่ี > File > Generate Report…> OK > Save 

 



 

 

 

 

เสร็จสิ้นข้ันตอนปฏิบัตฺงาน 


