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คํานํา
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดนําขอมูล Hotspots มาใชในงานควบคุมไฟปา
อย างจริ งจั งในป 2549 โดยความรวมมือของภาควิชาภู มิศาสตร มหาวิ ทยาลัย Maryland ซึ่งสงขอมูล
Hotspots แบบรายวันที่ไดจากการตรวจวัดดวย MODIS บนดาวเทียม Terra และ Aqua ซึ่งมีประสิทธิภาพ
สูงกวา AVHRR บนดาวเทียม ของ NOAA โดยที่ดาวเทียม Terra จะโคจรผานประเทศไทยในชวงเชา และ
ดาวเทียม Aqua จะโคจรผานประเทศไทยในชวงบาย และสามารถรับขอมูล Hotspots แจงเตือนผานทาง
จดหมายอิเ ลคโทรนิค โดยเมื่ อรั บ ขอมู ล Hotspots มาแลว ก็จ ะประมวลผลข อมูล ทําการวิเคราะห
วา Hotspots ดังกลาวอยูในพื้นที่ปาอนุรักษจํานวนกี่จุด และอยูนอกพื้นที่ปาอนุรักษจํานวนกี่จุด และหากอยู
ในพื้นที่ปาอนุรักษ อยูในพื้นที่ปาอนุรักษใด ตําบล อําเภอ จังหวัด และพิกัดใด โดยทราบวันที่ เวลาที่แนนอน
ของข อ มู ล ดั ง กล าว และเป น ข อ มู ล ของการผ า นของดาวเที ย มเพี ย งรอบเดี ย ว ไม ใ ช ขอ มู ล สะสม จากนั้ น
สวนควบคุมไฟปา สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา จะสงขอมูลใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ และ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษสาขาทุกสาขา ใชเปนขอมูลในการวางแผนงานประเมินสถานการณในภาพรวมใช
ประกอบกับขอมูลการตรวจหาไฟภาคพื้นดิน และเพื่อใหระบบดังกลาวมีความถูกตอง เหมาะสมกับการใชงาน
ดานการตรวจติดตาม Hotspot มากยิ่งขึ้น จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจติดตาม Hotspot เพื่อทดแทน
ระบบเดิม โดยใช “ดาวเทียม SUOMI NPP ระบบ VIIR” ซึ่งพัฒนาโดย Forest Information for Resources
Management System (FIRMS)
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เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatic)
ภูมิสารสนเทศ หมายถึง ขอมูลเชิงตําแหนงทุกชนิดไมวาจะอยูในลักษณะที่เปนเอกสารหรือเชิงเลข
(Digital) หรื อจะได มาจากกระบวนการหรื อกรรมวิ ธี ใด ดั งนั้ น ด วยความหมายนี้ ทํ าให ภู มิ ส ารสนเทศ
หมายรวมถึ ง แผนที่ ภาพถ า ยทางอากาศ ภาพดาวเที ย ม ข อมู ล เวคเตอร แบบจํ าลองภูมิ ป ระเทศเชิ งลบ
ตลอดจนขอมูลจากการสํ ารวจรังวัดทุกชนิ ดไมวาจะเปนการรังวัด แบบดั้งเดิม (Conventional Survey)
หรือจากการรังวัดสมัยใหมดวยสัญญาณดาวเทียม GPS (สืบพงษ, 2550)
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เกี่ยวของกับขอมูลเชิงพื้นที่ที่มีตําแหนงอางอิงบนพื้นผิวโลก (Geospatial
Data) ซึ่งมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวของคือ การรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing) ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก
(Global Positioning Systems) เพื่อการจัดการขอมูล การจัดเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล การแสดงผลขอมูล
เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Geospatial Information) ที่จะสามารถนําไปวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
องคประกอบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศ (Geo-informatics หรื อ Geomatics) ได นํ า มาใช ใ นการบริ ห าร
การจั ด การทรั พ ยากร สิ่ ง แวดล อ ม และภั ย พิ บั ติ ใ นชุ ม ชนหรื อ ท อ งถิ่ น เป น การนํ า เทคโนโลยี ต า งๆ
มาผสมผสานร ว มกั น เพื่ อ ช ว ยเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ มาวิ เ คราะห ใ นเชิ ง ซั บ ซ อ น
มากขึ้น เพื่อจําลองปจจัยหรือเหตุการณตางๆ ใหใกลเคียงกับสภาพความเปนจริงบนพื้นผิวโลก
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศประกอบดวยเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 3 สวน ไดแก การรับรูจากระยะไกล
(Remote Sensing) ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (Global Positioning System) ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (Geographic Information Systems) หรือบางครั้งทั้งสามเทคโนโลยีดังกลาวนิยมเรียกวา
“เทคโนโลยีสามเอส” (3S Technology) โดยอาศัยอักษร “S” ที่สอดคลองกันในคําหลังของแตละเทคโนโลยี
1. การรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing: RS) Swain and Davis (1978) ไดใหความหมาย
การรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing) วาเปนการวัดหรือตรวจสอบคุณสมบัติของวัตถุบนโลกโดยปราศจาก
การสัมผัสกับวัตถุนั้นโดยอาศัยอุปกรณรับสัญญาณ (Sensor) ที่สะทอนหรือปลอยออกมาจากทรัพยากรบนโลก
โดยอาศัยคุณสมบัติพิเศษของแตละทรัพยากรที่สะทอนออกมาหรือปลอยออกมาเพื่อที่จะทราบวาทรัพยากรนั้น
คืออะไร มีการเปลี่ยนแปลงอยางไร ในทํานองเดียวกัน Lillesand and Kiefer (1994) ไดกลาวไววา การรับรู
ระยะไกล เปนวิทยาศาสตรและศิลปะของการไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวัตถุ พื้นที่ หรือปรากฏการณ
ต างๆ โดยทํ าการวิ เคราะห ขอมู ลจากเครื่ องมือบันทึ กขอมูล โดยปราศจากการเขาไปสั มผัสวัตถุ เปาหมาย
ซึ่งสอดคลองกับสุรชัย (2536) กลาววา การรับรูระยะไกล เปนวิทยาศาสตรและศิลปะของการไดมาซึ่งขอมูล
เกี่ยวกับวัตถุ พื้นที่หรือปรากฏการณตางๆ จากเครื่องบันทึกขอมูลโดยปราศจากการเขาไปสัมผัสวัตถุเปาหมาย
ทั้ ง นี้ อาศั ย คุ ณสมบั ติ ของคลื่ น แม เ หล็ กไฟฟ า เป น สื่ อ ในการได มาของข อ มู ล ใน 3 ลั ก ษณะ คื อ ช ว งคลื่ น
(Spectral) รูปทรงสัณฐานของวัตถุบนพื้นผิวโลก (Spatial) และการเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลา (Tempol)
2. ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (Global Positioning System: GPS) เปนระบบนํารองโดย
อาศัยคลื่นวิทยุและรหัสที่สงมาจากดาวเทียมนาฟตาร NAVSTAR (NAVigation Satellite Timing and
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Ranging) จํานวน 24 ดวงที่โคจรอยูเหนือพื้นโลก สามารถใชในการหาตําแหนงบนพื้นโลกไดตลอด 24 ชั่วโมง
ที่ทุกๆ จุดบนพื้นโลก ประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ สวนอวกาศ (Space Segment) สวนสถานีควบคุม
(Control Segment) และสวนผูใช (User Segment)
ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (จีพีเอส) เปนระบบดาวเทียมที่ออกแบบและจัดสรางโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อใชในการนําทาง ซึ่งมีประโยชน ไดแก
1) หาตําแหนงใดๆ บนพื้นโลกไดตลอด 24 ชั่วโมง
2) การนําทางจากที่หนึ่งไปยังที่อื่นๆ ตามตองการ
3) การติดตามการเคลื่อนที่ของคน สัตว สิ่งของ
4) การทําแผนที่ตางๆ
5) การวัดเวลาที่เที่ยงตรงที่สุดในโลก
3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information Systems: GIS) หมายถึง ระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรที่ทําหนาที่จัดการขอมูลของสรรพสิ่งตางๆ บนโลก ใหอยูในระบบดิจิทัลเชิง
พื้ น ที่ โดยข อ มู ล แต ล ะชนิ ด มี ก ารอ า งอิ ง พิ กั ด ตํ า แหน ง และอยู ใ นรู ป แบบดิ จิ ทั ล ซึ่ ง เป น การผสมผสาน
กระบวนการวิ เ คราะห ร ว มกั น ระหว า งเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร กั บ ระบบข อ มู ล แผนที่ (Geographic
Information) และระบบฐานขอมูล (Database System) ดังนั้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจึงเปนขอมูลที่
อางอิงพิกัดตําแหนงบนพื้นที่แบบดิจิทัล (Digital Map) (อุทัย, 2548)
การรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing)
การรับรูจากระยะไกลเปนการสํารวจจากระยะไกล โดยเครื่องมือวัดไมมีการสัมผัสกับสิ่งที่ตองการ
ตรวจวัดโดยตรง กระทําการสํารวจโดยใหเครื่องวัดอยูหางจากสิ่งที่ตองการตรวจวัด โดยอาจติดตั้งเครื่องวัด
เช น กล องถ ายภาพ ไว ยั งที่ สู ง บนบอลลู น บนเครื่อ งบิน ยาวอวกาศ หรือ ดาวเที ย ม แล ว อาศั ย คลื่ น
แมเหล็กไฟฟาที่แผ หรือสะทอนมาจากสิ่งที่ตองการสํารวจเปนสื่อในการวัด การสํารวจโดยใชวิธีนี้เปนการเก็บ
ขอมูลที่ไดขอมูลจํานวนมาก ในบริเวณกวางกวาการสํารวจภาพสนาม จากการใชเครื่องมือรับรูระยะไกล โดย
เครื่องมือสํารวจไมจําเปนที่ตองสัมผัสกับวัตถุตัวอยาง เชน เครื่องบินสํารวจเพื่อถายภาพในระยะไกล การใช
ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรทําการเก็บขอมูลพื้นผิวโลกในระยะไกล
ขอมูลจากการรับรูจากระยะไกล จะใหรายละเอียดของขอมูลนอยกวาการสํารวจภาคสนาม แตจะให
ชอบเขตของการสํารวจที่กวางกวา และขอมูลที่ไดจะเปนขอมูลที่ไดจากการเก็บตัวอยางเพียงครั้งเดียว เมื่อ
กลาวถึงเทคโนโลยีการรับรูจากระยะไกล มีองคประกอบที่จะตองพิจารณา คือ คลื่นแมเหล็กไฟฟา เครื่องมือ
ตรวจวัด ยานสํารวจ การแปลความหมายของภาพดาวเทียม
1. คลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Radiation)
คลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนรูปแบบหนึ่งการถายเทพลังงาน จากแหลงที่มีพลังงานสูงแผรังสีออกไปรอบๆ
โดยมีคุณสมบัติที่เกี่ยวของกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา คือ ความยาวคลื่น (l) โดยอาจวัดเปน Nanometer (nm)
หรือ Micrometer (mm) และ ความถี่คลื่น (f) ซึ่งจะวัดเปน hertz (Hz) โดยคุณสมบัติทั้งสองมีความสัมพันธ
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ผานคาความเร็วแสง ในรูป c = fl คลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนสื่อที่ใชเชื่อมระหวางเครื่องวัด กับวัตถุที่ตองการ
สํารวจ

ภาพที่ 1 การทํางานของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
(ที่มา : http://www.gisthai.org/about-gis/electromagnetic.html)
พลังงานของคลื่น พิจารณาเปนความเขมของกําลังงาน หรือฟลักซของการแผรังสี (มีหนวยเปน
พลังงานตอหนวยเวลาตอหนวยพื้นที่ = Joule s-1 m-2 = watt m-2) ซึ่งอาจวัดจากความเขมที่เปลงออกมา
(Radiance) หรือความเขมที่ตกกระทบ (Irradiance)

ภาพที่ 2 ชวงความยาวคลื่นของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
(ที่มา : http://www.gisthai.org/about-gis/electromagnetic.html)
จากภาพที่ 2 เป นการแสดงช วงความยาวคลื่นของคลื่นแมเหล็ กไฟฟา ซึ่งเครื่องมือวัด (Sensor)
ของดาวเทียมหรืออุปกรณตรวจวัดจะออกแบบมาใหเหมาะสมกับชวงความยาวของคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงคลื่น
ตางกัน เชน
1) ชวงรังสีแกมมา (gamma ray : l < 0.1 nm) และชวงรังสีเอ็กซ (x-ray : 0.1 nm < l < 300 nm)
เปนชวงที่มีพลังงานสูง แผรังสีจากปฏิกิริยานิวเคลียร หรือจากสารกัมมันตรังสี
2) ชวงอัลตราไวโอเลต เปนชวงที่มีพลังงานสูง เปนอันตรายตอเซลลสิ่งมีชีวิต
3) ชวงคลื่นแสง เปนชวงคลื่นที่ตามนุษยรับรูได ประกอบดวยแสงสีมวง ไลลงมาจนถึงแสงสีแดง
4) ชวงอินฟราเรด เปนชวงคลื่นที่มีพลังงานต่ํา ตามนุษยมองไมเห็น จําแนกออกเปน อินฟราเรดคลื่น
สั้น และอินฟราเรดคลื่นความรอน
• Near Infrared (NIR) ความยาวคลื่นจะอยูในชวงระหวาง 0.7 ถึง 1.5 µm.
• Short Wavelength Infrared (SWIR) ความยาวคลื่นจะอยูในชวงระหวาง 1.5 ถึง 3 µm.
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• Mid Wavelength Infrared (MWIR) ความยาวคลื่นจะอยูในชวงระหวาง 3 ถึง 8 µm.
• Long Wavelength Infrared (LWIR) ความยาวคลื่นจะอยูในชวงระหวาง 8 ถึง 15 µm.
• Far Infrared (FIR) ความยาวคลื่นจะมากกวา 15 µm.
5) ชวงคลื่นวิทยุ (Radio Wave) เปนชวงคลื่นที่เกิดจากการสั่นของผลึกเนื่องจากไดรับสนามไฟฟา
หรือเกิดจากการสลับขั้วไฟฟา สําหรับในชวงไมโครเวฟ มีการใหชื่อเฉพาะ เชน
• P band ความถี่อยูในชวง 0.3 - 1 GHz (30 - 100 cm)
• L band ความถี่อยูในชวง 1 - 2 GHz (15 - 30 cm)
• S band ความถี่อยูในชวง 2 - 4 GHz (7.5 - 15 cm)
• C band ความถี่อยูในชวง 4 - 8 GHz (3.8 - 7.5 cm)
• X band ความถี่อยูในชวง 8 - 12.5 GHz (2.4 - 3.8 cm)
• Ku band ความถี่อยูในชวง 12.5 - 18 GHz (1.7 - 2.4 cm)
• K band ความถี่อยูในชวง 18 - 26.5 GHz (1.1 - 1.7 cm)
• Ka band ความถี่อยูในชวง 26.5 - 40 GHz (0.75 - 1.1 cm
ความยาวช ว งคลื่ น และความเข มของคลื่ น แมเ หล็ ก ไฟฟ า ขึ้ น อยู กับ อุ ณหภู มิของแหล งกํ าเนิ ด
คลื่นแมเหล็กไฟฟา เชน ดวงอาทิตย มีอุณหภูมิ 6,000 เคลวิน จะแผพลังงานในชวงคลื่นแสงมากที่สุด วัตถุ
ตางๆ บนพื้นโลกสวนมากจะมีอุณหภูมิประมาณ 300 เคลวิน จะแผพลังงานในชวงอินฟราเรดความรอนมาก
ที่สุด คลื่นแมเหล็กไฟฟาเมื่อเดินทางผานชั้นบรรยากาศ จะถูกโมเลกุลอากาศ และฝุนละอองในอากาศดูดกลืน
และขวางไวทําใหคลื่นกระเจิงคลื่นออกไป คลื่นสวนที่กระทบถูกวัตถุจะสะทอนกลับ และเดินทางผานชั้น
บรรยากาศมาตกสูอุปกรณวัดคลื่น

ภาพที่ 3 ลักษณะการสะทอนแสงระหวางวัตถุตางชนิดกัน
(ที่มา : http://www.gisthai.org/about-gis/electromagnetic.html)
เนื่องจากวัตถุตางๆ มีคุณสมบัติการสะทอนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ชวงคลื่นตางๆ ไมเหมือนกัน ดังนั้น
เราจึงสามารถใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการสํารวจจากระยะไกลได รูปตอไปนี้แสดงลักษณะการสะทอนแสง
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เปรียบเทียบระหวางวัตถุตางชนิดกันที่ชวงคลื่นตางๆ กัน ความสามารถในการสะทอนแสงของวัตถุตางๆ บน
พื้นโลกสามารถสรุปไดดังนี้
- น้ําสะทอนแสงในชวงแสงสีน้ําเงินไดดี และดูดกลืนคลื่นในชวงอื่นๆ และใหสังเกตวาน้ําจะ
ดูดกลืนคลื่น IR ชวง 0.91 mm ในชวงนี้ไดดีมาก
- ดินสะทอนแสงในชวงคลื่นแสงไดดีทุกสี
- พืชสะทอนแสงชวงสีเขียวไดดี และสะทอนชวงอินฟราเรดไดดีกวาน้ําและดินมา
2. เครื่องมือตรวจวัด (Sensor)
เครื่องมือวัดในเทคโนโลยีรีโมทเซนชิง คือ เครื่องมือที่วัดพลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟา เครื่องมือซึ่งเปน
ที่รูจักกันดีคือกลองถายรูป กลองถายวีดีโอ และเรดาร โดยเครื่องมือวัดจะประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ
2.1 สวนรับคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Receiver) เปนสวนที่ทําหนาที่รับ และขยายคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ใหมีความเขมเพียงพอที่จะทําใหอุปกรณวัดสามารถรับรูได ตัวอยางของสวนเครื่องมือนี้คือ เลนสของกลอง และ
สวนรับคลื่นวิทยุ (Antenna) ซึ่งอาจเปนเสนเหมือนเสาวิทยุ หรือเปนจานกลม (แบบจานรับสัญญาณดาวเทียม)
ทั้งนี้รูปแบบ ขนาด และวัสดุที่ใชของอุปกรณสวนนี้จะขึ้นอยูกับชวงคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ตองการตรวจวัด และ
รายละเอียดของขอมูลของสิ่งที่ตองการสํารวจ เชน ในชวงคลื่นแสง สวนที่รับมักจะเปนเลนสที่ทําจากผลึก
Quartz โดยมีขนาดและรูปทรงขึ้นอยูกับวาตองการกําลังขยายภาพเทาใด ในชวงคลื่นวิทยุ สวนที่รับมักจะเปน
จานวิทยุ หรือเสาวิทยุ โดยมีขนาดใหญหรือเล็กขึ้นอยูกับวาสิ่งที่เล็กที่สุดที่ตองการใหมองเห็นมีขนาดเทาใด
2.2 สวนที่ทําการวัดพลังงานของคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Detector) เปนสวนที่แปลงพลังงานของ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ตองการวัด ใหอยูในรูปแบบที่เครื่องมือวัดจะเปรียบเทียบคาได ซึ่งการวัดพลังงานอาจใช
• ปฏิ กิริ ย าเคมี โดยการเคลือบสารที่ทําปฏิกิ ริย ากับ แสง (เชน Silver Nitrate) ลงบน
แผนฟลม ซึ่งขนาดของปฏิกิริยาเคมีที่เกิดกับสารที่เคลือบจะแปรผันตามความเขมของแสงที่ตกกระทบ
• การเปลี่ ย นพลั ง งานเป น สั ญ ญาณไฟฟ า โดยใช อุ ป กรณ ป ระเภทสารกึ่ ง ตั ว นํ า
(Semiconductor) ซึ่งจะใหความเขมของสัญญาณไฟฟาแปรผันตามความเขมแสงที่ตกกระทบ
• นอกจากนั้ น สว น Detector อาจเปนแผน มีมิติกวาง-ยาว เชน แผนฟลม ซึ่งสามารถ
บันทึกภาพไดทั้งภาพในครั้งเดียว หรืออาจเปน Scanner ซึ่งมักจะประกอบขึ้นจากแถวของอุปกรณรับแสง
ที่จะบันทึกภาพดวยการกวาดอุปกรณรับแสงนี้ไปที่ละสวนของภาพ (คลายกับการทํางานของเครื่องถาย
เอกสารที่จะคอยๆ กวาดภาพจากหัวกระดาษไปยังทายกระดาษจึงจะไดภาพทั้งภาพ)
2.3 สวนที่ทําการบันทึกคาพลังงานที่วัดได (Recorder) อาจเปนตัวแผนฟลมเองในกรณีการใช
แผนฟล มเปน สวนทําการวั ดพลังงาน แต ถาเป นการวัดโดยแปลงเปนสัญญาณไฟฟาสวนนี้อาจจะเปนแถบ
แมเหล็ก (เชนเดียวกับที่ใชในกลองถายวีดีโอ) หรืออาจใชหนวยเก็บความจําอื่น เชน ฮารดดิสก หรือ RAM
เชนเดียวกับที่ใชในเครื่องคอมพิวเตอร ในสวนของเครื่องมือวัดยังมีสวนที่จะตองพิจารณาอีกสวนหนึ่งคือ
แหลงกําเนิดของคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ใชในการสํารวจ โดยจําแนกไดเปน 2 กลุม คือ
1) Active sensor เปนระบบที่เครื่องมือวัดเปนแหลงกําเนิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาเองดวย ใน
ระบบรีโมทเซนซิงที่วัดจากระยะไกลมาก คลื่นกําเนิดไฟฟาที่ใชจะจํากัดอยูในชวงคลื่นวิทยุเทานั้น เนื่องจาก
ปญหาของแหลงพลังงาน
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2) Passive sensor เป นระบบที่อาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากแหลงกํ าเนิดอื่น เช น
ใชแสงจากดวงอาทิตย หรือคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่สิ่งที่ตองการสํารวจแผรังสีออกมาเอง (มักจะเปนชวงอินฟราเรด
ความร อน) ในกรณี ที่ใช แสงจากดวงอาทิ ตย เครื่ องมื อวั ดจะทํ างานได เฉพาะในเวลากลางวันเท านั้น นอกจาก
การศึกษารูปแบบของเมฆในทางอุตุนิยมวิทยา การตรวจวัดยังตองการทองฟาที่ปลอดโปรง ไมมีเมฆ หรือฝนในชวง
ที่ทําการตรวจวัดดวย
3. ยานสํารวจ (Platform)
เปนตัวกําหนดระยะระหวางเครื่องมือวัด กับสิ่งที่ตองการวัด ขอบเขตพื้นที่ที่เครื่องมือวัดสามารถ
ครอบคลุมได และชวงเวลาในการตรวจวัด เพื่อใหเครื่องมือวัดอยูหางจากสิ่งที่ตองการสํารวจ จึงมักติดตั้ง
เครื่ อง มื อ วั ด ไว ใ นที่ สู ง ซึ่ ง อา จเป นก าร ติ ด ตั้ ง เครื่ อง มื อ ไว บนเ ส า สู ง ย อด ตึ ก หรื อบ นภู เข า
ซึ่งการติดตั้งในลักษณะนี้จะมีขอดีคือสามารถตรวจวัดเฝาระวังสิ่งที่สนใจไดอยางตอเนื่อง แตมีขอจํากัดที่การ
ตรวจวั ด จะมี ขอบเขตพื้ น ที่ คงที่ ต ามตํ าแหน ง ที่ติ ด ตั้ ง เครื่อ งมื อ วัด เท านั้ น การติ ดตั้ ง เครื่ อ งมื อ สํ า รวจด ว ย
เทคโนโลยีรีโมทเซนซึ่งมักติดตั้งบนพาหนะที่ลอยได ซึ่งอาจเปนบอลลูน เครื่องบินบังคับ เครื่องบินขนาดเล็ก
เครื่องบินที่มีพิสัยการบินสูง ยานอวกาศ หรือดาวเทียม
นอกจากดาวเที ยมแลว ยานสํ ารวจที่เหลือจะเป นการบินสํารวจตามภารกิจที่ตองมี การกํ าหนดเส น
ทางบิ น และระดั บ ความสู ง การบิ น เฉพาะ ช ว งเวลาในการสํ า รวจจะจํ า กั ด ตามความจุ เ ชื้ อ เพลิ ง
ของยานพาหนะที่เลือกใช ดังนั้นชวงเวลา และพื้นที่สํารวจมักครอบคลุมบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามที่กําหนด
โดยภารกิจการสํารวจเทานัน้
สวนการใชดาวเทียมเปนยานสํารวจ จะมี ขอดีคือดาวเที ยมอาศัยหลั กการสมดุ ลระหวางแรงหนี
ศู น ย ก ลางและแรงดึ ง ดู ด ของโลกมาเป น ตั ว รั ก ษาวงโคจรของดาวเที ย ม (แทนที่ จ ะใช เ ชื้ อ เพลิ ง
มาขับเคลื่อนไมใหยานตกลงสูพื้นโลก) ดาวเทียมจึงไมมีขอจํากัดในดานความจุเชื้อเพลิงเพื่อใชในการเคลื่อนที่
ของดาวเทียม และทําใหดาวเทียมสามารถโคจรรอบโลกอยูไดนานทําใหการสํารวจสามารถครอบคลุมเวลาได
นานเปนปๆ และสามารถเลือกพื้นที่ที่จะใหดาวเทียมบินสํารวจไดครอบคลุมพื้นที่กวาง โดยขึ้นอยูกับวงโคจร
ที่จะใหดาวเทียมเคลื่อนที่
3.1 การโคจรของดาวเทียม มี 2 ลักษณะสําคัญ คือ
3.1.1. วงโคจรแบบคางฟา (Geostationary Orbit)
ดาวเทียมจะปรากฏเหมือนอยูนิ่งเมื่อสัมพัทธกับตําแหนงบนพื้นโลก ดาวเทียมโคจรใน
ทิศเดียวกับการหมุนรอบตัวเองของโลก มีระนาบการโคจรอยูในแนวเสนศูนยสูตร และมีความสูงประมาณ
36,000 กิโลเมตร ตําแหนงของดาวเทียมสัมพัทธกับตําแหนงบนพื้นโลกจะเสมือนวาดาวเทียมอยูนิ่งคางอยู
บนฟาตลอดเวลา จึงเรียกดาวเทียมที่มีลักษณะวงโคจรเชนนี้วา ดาวเทียมคางฟา (Geostationary Satellite)
ดาวเทียมดานอุตุนิยมวิทยาที่ใชศึกษา และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโดยดู
จากรูปทรงและการเคลื่อนตัวของเมฆ จะใชวงโคจรลักษณะนี้ ตัวอยางเชน ดาวเทียม GMS ของประเทศ
ญี่ปุน นอกจากนั้นดาวเทียมสื่อสารจํานวนมาก เชน ดาวเทียมปาลาปา ดาวเทียมของ StarTV รวมทั้ง ดาวเทียม
ไทยคม ของบริษัทชินวัตร ก็ใชวงโคจรแบบ Geostationary เชนกัน
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ภาพที่ 4 วงโคจรแบบคางฟา
(ที่มา : http://www.gisthai.org/about-gis/platform.html)
3.1.2. วงโคจรแบบใกลแกนหมุนของโลก (Near Polar Orbit)
ระนาบของวงโคจรของดาวเทียมจะอยูในทิศใกลเคียงกับแนวแกนหมุนของโลก โดย
ดาวเทียมอาจอยูที่ระดับความสูงใดก็ไดที่ความเสียดทานของบรรยากาศมีนอยจนไมสามารถทําใหความเร็วของ
ดาวเทียมลดลง
ดาวเทียมสํารวจสวนมากจะมีวงโคจรในลักษณะนี้ โดยจะมีการกําหนดระดับความสูง
และมุมของระนาบวงโคจรเทียบกับแนวเสนศูนยสูตร ที่เหมาะสม (โดยมากจะมีความสูงประมาณ 7001,000 กิโลเมตร และมีมุมเอียงประมาณ 95 - 100 องศา จากระนาบศูนยสูตร) ตัวอยางเชน ดาวเทียม
Landsat (สหรัฐอเมริกา) SPOT (ฝรั่งเศส) ADEOS (ญี่ปุน) INSAT (อินเดีย) RADARSAT (แคนาดา)
ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร เชน ดาวเทียมอีริเดียม ใชวงโคจรในลักษณะนี้ แตจะมีระนาบ
วงโคจรที่เอียงออกจากแนวแกนหมุนของโลกมากกวานี้

ภาพที่ 5 วงโคจรแบบใกลแกนหมุนของโลก
(ที่มา : http://www.gisthai.org/about-gis/platform.html)
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3.2 ความละเอียด (Resolution)
ผูใชจําเปนที่จะตองเลือกขอมูลจากดาวเทียมใหเหมาะสมกับการใชงาน เนื่องจากดาวเทียมที่
รายละเอียดมาก มีราคาสูง และพื้นที่ในการตรวจวัดแตละครั้งมีขอบเขตคอนขางแคบ ถาผูใชเลือกชนิดของ
ขอมูลดาวเทียมไมเหมาะสม เชน ผูใชทําการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งปกคลุมดิน เพื่อเปนตัวแปรในแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อทํานายการเกิดน้ําทวมในลุมน้ําเจาพระยาตอนลาง แตผูใชเลือกใชขอมูลจาก
ดาวเทียม IKONOS ที่ขนาดรายละเอียด 1 เมตร ทําใหเสียเวลา และงบประมาณในการแปลความหมายขอมูล
การใชประโยชนที่ดินมากเกินความจําเปน
4. การแปลความหมายของภาพดาวเทียม (Image Processing)
4.1 การแปลภาพดาวเที ย มด ว ยสายตา (Visual
ที่สําคัญ (Elements of Interpretation) ไดแก

Interpretation) ใช อ งค ป ระกอบหลั ก

4.1.1 ความเขมของสีและสี (Tone/Color) ระดับความแตกตางของความเขมของสีหนึ่งๆ มี
ความสัมพันธกับคาการสะทอนของชวงคลื่นและการผสมสีของชวงคลื่นตางๆ เชน น้ําในชวงคลื่นอินฟราเรด
ใกล ถูกดู ด กลื น ทํ า ให ป รากฏเป น สี ดํา ในภาพสีผ สมพืช พรรณปรากฏเปนสีแดงเมื่อกําหนดใหชว งคลื่น
อินฟราเรดใกลเปนสีแดง ชวงคลื่นสีแดงกําหนดใหเปนสีเขียว และชวงคลื่นสีเขียวกําหนดใหเปนสีน้ําเงิน
4.1.2 ขนาด (Size) ขนาดของภาพวัตถุที่ปรากฏในขอมูลจากดาวเทียมขึ้นอยูกับขนาดของ
วัตถุ และมาตราสวนของขอมูลจากดาวเทียม เชน ความยาว ความกวาง หรือพื้นที่ แสดงใหเห็นความแตกตาง
ของขนาดระหวางแมน้ําและลําคลอง
4.1.3 รูปราง (Shape) รูปรางของวัตถุที่เปนเฉพาะตัวอาจสม่ําเสมอ (Regular) หรือไม
สม่ําเสมอ (Irregular) วัตถุที่มนุษยสรางขึ้นมีรูปรางสวนใหญเปนรูปทรงเรขาคณิต เชน สนามบิน พื้นที่นาขาว
ถนนคลองชลประทาน และเขื่อนเก็บกักน้ํา เปนตน
4.1.4 เนื้ อ ภาพ (Texture) หรื อความหยาบละเอี ย ดของผิ ว วัต ถุ เ ป น ผลมาจากความ
แปรปรวน หรือความสม่ําเสมอของวัตถุ เชน น้ํามีลักษณะเรียบ และปาไมมีลักษณะขรุขระ เปนตน
4.1.5 รูปแบบ (Pattern) ลักษณะการจัดเรี ยงตัวของวัต ถุป รากฏเดนชัดระหวางความ
แตกตางตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น เชน แมน้ํา คลอง กับคลองชลประทาน บอ และสระน้ํากับเขื่อน
เปนตน
4.1.6 ความสูงและเงา (Height and Shadow) เงาของวัตถุมีความสําคัญในการคํานวณหา
ความสูงและมุมสูงของดวงอาทิตย เชน เงาบริเวณเขาหรือหนาผา เงาของเมฆ เปนตน
4.1.7 ที่ตั้ง (Site) หรือตําแหนงของวัตถุที่พบตามธรรมชาติ เชน พื้นที่ปาชายเลนพบบริเวณ
ชายฝงทะเลน้ําทวมถึง สนามบินอยูใกลแหลงชุมชน เปนตน
4.1.8 ความเกี่ ยวพั น (Association) หมายถึ งความเกี่ ย วพั น ขององค ป ระกอบทั้ ง 7
ที่กลาวมา เชนบริเวณที่มีตนไมเปนกลุมๆ มักเปนที่ตั้งของหมูบาน ไรเลื่อนลอยอยูในพื้นที่ปาไมบนเขา นากุง
อยูบริเวณชายฝงรวมกับปาชายเลน เปนตน
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การแปลตีความภาพเพื่อจําแนกวัตถุไดดีและถูกตอง ขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ ดังกลาว
ขางตนอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางพรอมๆ กันไป ตามความยากงายและมาตราสวนที่แตกตางกัน ซึ่งอาจ
ไมแนนอนเสมอไปรูปราง สี และขนาด อาจใชเปนองคประกอบในการแปลตีความภาพพื้นที่หนึ่งหรือลักษณะ
หนึ่ง สวนอีกบริเวณอื่นของพื้นที่เดียวกันอาจตองใชองคประกอบอีกอยางก็ได นอกจากนี้จําเปนตองนําขอมูล
จากดาวเทียมอีก 3 ลักษณะ มาประกอบการพิจารณา คือ
1) ลั ก ษณะการสะท อ นช ว งคลื่ น แมเหล็ก ไฟฟา ของวั ตถุ (Spectral Characteristic)
ซึ่งสัมพันธกับความยาวชวงคลื่นแสงในแตละแถบความถี่โดยวัตถุตางๆ สะทอนแสงในแตละชวงคลื่นไมเทากัน
ทํ า ให สี ข องวั ต ถุ ใ นภาพแต ล ะแถบความถี่ แ ตกต า งกั น ในระดั บ สี ข าว-ดํ า
ซึ่ ง ทํ า ให สี แ ตกต า ง
ในภาพสีผสมดวย
2) ลักษณะรูปรางของวัตถุที่ปรากฏในภาพ (Spatial Characteristic) แตกตางตามมาตราสวน
และรายละเอียดภาพจากดาวเทียม เชน MSS วัตถุหรือพื้นที่ขนาด 80×80 เมตร จึงจะปรากฏในภาพ และระบบ
PLA มีขนาด 10×10 เมตร เมื่อคุนเคยกับลักษณะรูปรางวัตถุทําใหทราบลักษณะที่จําลองในภาพจากดาวเทียม
3) ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของวัตถุตามชวงเวลา (Temporal Characteristic) ซึ่งทําให
สถานะของวัตถุตางๆ มีการเปลี่ยนแปลง เชน การเปลี่ยนแปลงตามชวงฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงรายป หรือราย
คาบ เปนตนลักษณะการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําใหมีความแตกตางของระดับสีในภาพขาวดํา และภาพสีผสม
ทําใหเราสามารถใชขอมูลดาวเทียมที่ถายซ้ําที่เดิมในชวงเวลาต างๆ มาติดตามการเปลี่ ยนแปลงได เชน
สามารถติดตามการบุกรุกทําลายปาการเติบโตของพืชตั้งแตปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว เปนตน
4.2 การประมวลผลภาพดวยเครื่องคอมพิวเตอร
อุ ป กรณ ต า งๆ ที่ ป ระกอบกัน ขึ้น เป น ระบบรั บ สัญ ญาณระยะไกล (Remote Sensing
System) จะมี คุณสมบัติที่สําคัญ ไดแก ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial Resolution) ความละเอียดเชิงคลื่น
(Spectral Resolution) และ ความละเอียดของระดับแสง (Radiometric Resolution) นอกจากนี้ คุณสมบัติ
ที่สําคัญของตัวระบบเองก็คือ ความละเอียดในดานเวลา (Temporal Resolution) ซึ่งหมายถึง ชวงเวลาที่มี
การกลับ มารับสัญญาณ ณ บริเวณเดิม กล าวโดยสั งเขป ความละเอี ยดเชิงพื้นที่ (Spatial Resolution)
โดยทั่วไปจะหมายถึงพื้นที่ภูมิประเทศซึ่งอุปกรณรับสัญญาณสามารถบันทึกไดจากระยะความสูงที่กําหนด ณ
จุด ของเวลาหนึ่ง(Instantaneous Field of View : IFOV) ความละเอียดเชิงคลื่น (Spectral Resolution)
โดยสวนมากเครื่องรับสัญญาณ (Sensor) ของดาวเทียมจะบันทึกสัญญาณโดยแบงออกเปนหลายชวงคลื่น
(Multiband or Multispectral) ซึ่งมีจํานวนและความกวางของชวงคลื่นตางกัน ขอมูลจากดาวเทียมที่มีการ
แบงชวงคลื่นที่แคบและมีหลายชวงคลื่นจะสามารถแยก (Discriminate) รายละเอียดตางๆ ไดดี ความละเอียด
ของระดับแสง (Radiometric Resolution) คือจํานวนของคาระดับตัวเลข (Digital Level) ที่ใชในการบันทึก
และแสดงขอมูลภาพซึ่งถาแบงออกเปนหลายระดับ ก็จะสามารถบันทึกและแสดงรายละเอียดตางๆ ไดมากขึ้น
โดยจํานวนระดับจะถูกกําหนดในลักษณะเปนกลุมของเลขฐานสอง (Bit) สําหรับคาระดับตัวเลขจากศูนย (ดํา)
จนถึงคาที่มากที่สุด (ขาว)
ขอมูลภาพจากดาวเทียมเปน ขอมูลเชิงตัวเลข (Digital Image Data) เก็บในรูปของเทป
แมเหล็กไฟฟาเรียกวา CCT (Computer Compatible Tape) สามารถนํามาสรางเปนภาพและประมวลผล
ดว ยเครื่ องคอมพิ ว เตอร ได ซึ่งแต ล ะภาพจะครอบคลุมพื้น ที่แตกตางกัน ตามชนิดดาวเทีย มเช น ดาวเที ยม
Landsat ระบบ TM มีขนาดภาพ 185 x 185 ตร.กม. บันทึกภาพใน 7 ชวงคลื่น (แถบความถี่ : Band) ตั้งแต
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ชวงคลื่นสีน้ําเงิน (Visible Blue) จนถึงอินฟราเรดความรอน (Thermal Infrared) แตละแถบความถี่
ประกอบดวยจุดภาพ (Pixel or Picture Element) สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเทาๆ กัน เรียงตัวอยางมีระบบเปน
แถวลําดับ 2 มิติ (Two - dimensional Array) และมีขนาดแตกตางกันตามความละเอียดของจุดภาพ สําหรับ
ระบบTM มีขนาดจุดภาพ 30 ม.x 30 ม. มีจํานวน 35 ลานจุดภาพ/แถบความถี่ ดังนั้นการวิเคราะหขอมูล
ปริมาณมากจําเปนตองใชเครื่องคอมพิวเตอร โดยถาเปนการจัดเก็บขอมูลชนิด 8 bit (1 byte) แตละจุดภาพ
จะมีคาระดับ ความสวาง (Brightness Value : BV) ระหวาง 0 (ดํา) – 255 (ขาว) หรือ 28= 256 ระดับ
หรือถาเปนภาพสี ผสมระหวาง 3 แถบความถี่ ก็จะสามารถใหระดับสีไดถึง 256 3 สี (16,777,216 สี)
และสามารถประมวลผลได k-dimensions อีกดวย (k คือจํานวนแถบความถี่ที่ใชในการวิเคราะห) ซึ่งสามารถ
ใชคอมพิวเตอรและขอมูลเชิงสถิติจากกลุมตัวอยางชวยในการจําแนกขอมูลแตละจุดภาพออกเปนชั้นขอมูล
แสดงการใชที่ดินในบริเวณนั้นๆ ได
สัญญาณที่ถูกสงจากดาวเทียมมายังสถานีรับฯ ภาคพื้นดินจะถูกบันทึกไวในเทปซึ่งมีความถี่
สูง (หรือ High Density Tape - HDT) เพื่อนําไปสรางเปนเทปคอมพิวเตอร (Computer Compatible Tape
- CCT) หรือฟลมขนาดตางๆ ตอไป ประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะหแปลตีความดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร คือขอมูลภาพเชิงตัวเลข (Digital Image Data) ที่บันทึกบนสื่อตาง ๆ ที่คอมพิวเตอรสามารถ
อานได การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีนี้ถึงแมตองใชคาใชจายสูงแตมีขอดีเดนชัดบางประการคือสามารถนํามา
จัดการไดหลายอยาง (Versatility) นํามาทําซ้ําได (Repeatability) และยังสามารถรักษาสภาพของความละเอียด
ถูกตองของขอมูลเดิมไวได (Preservation of the Original Precision) การวิเคราะหขอมูลจากดาวเทียมดวย
คอมพิวเตอรหรือการวิเคราะหขอมูลภาพเชิงตัวเลข (Digital Image Processing) ครอบคลุมกรรมวิธีตางๆ
แบงแยกตามภารกิจได 3 ประเภทใหญๆ ดวยกันคือ
4.2.1 การสรางภาพกลับคืน (Image Restoration)
การสรางภาพกลับคืน คือการหาและชดเชยหรือแกไขความคลาดเคลื่อนของขอมูล
(Data Errors) คลื่นรบกวน (Noise) และความเพี้ยนเชิงเรขาคณิต (Geometric Distortion) สัญญาณที่
บันทึกไดและถูกสงมายังสถานีรับฯ นั้น อาจเกิดความคลาดเคลื่อนในลักษณะตางๆ กันได ความคลาดเคลื่อน
นี้หมายถึงการที่ขอมูลที่ไดรับมีลักษณะคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงคือ ความคลาดเคลื่อนไปจากความ
เปนจริงที่ปรากฏบนพืน้ โลก
ความคลาดเคลื่ อ นหลั ก ได แ ก ความคลาดเคลื่ อ นทางด า นแสง (Radiometric
Distortion) และความคลาดเคลื่อนทางดานเรขาคณิต (Geometric Distortion) ความคลาดเคลื่อนทั้งสอง
ประการนี้ เกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ เชน
- ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหวางพลังงานแมเหล็กไฟฟากับพื้นผิวโลกและกับชั้นบรรยากาศ
หอหุมโลกกอนที่พลังงานนั้นจะถูกบันทึกโดยดาวเทียม (ปฏิกิริยานี้กอใหเกิดความคลาดเคลื่อนทางดานแสง)
- การเคลื่ อ นที่ ข องดาวเที ย มแล ะการหมุ น รอบตั ว เองของโลกรวมทั้ ง
การแกวงของกระจกกวาดภาพ ซึ่งเกิดขึ้นพรอมกัน และทําการบันทึกสัญญาณ (การเคลื่อนไหวตางๆ นี้ กอใหเกิด
ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต)
- ความบกพรองของอุปกรณที่ใชบันทึกสัญญาณดวยความคลาดเคลื่อนตางๆ เหลานี้
เกิดขึ้นกับขอมูลที่สงมายังสถานีรับฯ ดังนั้นกอนที่จะนําขอมูลหรือสัญญาณที่ไดรับนี้ไปใชประโยชนหรือไปแปล
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วิเคราะหตีความภาพตอไปจึงจําเปนตองมีการแกไขความคลาดเคลื่อนเหลานี้เสียกอนเพื่อใหไดขอมูลที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับความเปนจริงและถูกตองมากที่สุดขบวนการปรับแกที่สําคัญคือการปรับแกระดับสีเทาหรือระดับแสง
(Radiometric Correction) และการปรับแกความคลาดเคลื่อนหรือความเพี้ยนทางเรขาคณิต (Geometric
Correction) การสรางภาพกลับคืนนี้ มักเปนหนาที่ของเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญประจําสถานีรับฯ แตการที่ผูใช
ขอมูลทราบ ขบวนการที่เกี่ยวของจะชวยใหสามารถวินิจฉัยและใชขอมูลไดดีขึ้น
1) การปรับแกระดับสีเทา (Radiometric Correction) ความคลาดเคลื่อนทางดาน
แสงมีสาเหตุการเกิดมาจากปฏิกิริยาในชั้นบรรยากาศและความบกพรองของอุปกรณการกวาดรับภาพ ทั้งนี้
แลวแตกรณีไป วิธีการปรับแกระดับสีเทาหรือแสงที่จะกลาวถึงในนี้ ไดแก
- Atmospheric Correction คือการปรับแกระดับสีเทาที่คลาดเคลื่อน โดยมีสาเหตุ
มาจาก ปฏิกิริยาในชั้นบรรยากาศ ปฏิกิริยาดังกลาวที่มีอิทธิพลตอลักษณะของขอมูล ไดแก การกระจัดกระจายใน
ชั้ น บรรยากาศ (Atmospheric Scattering) และการดู ด ซั บ ในบรรยากาศ (Atmospheric Absorption) การ
กระจัดกระจายในชั้นบรรยากาศมีผลทําใหคาความสวาง (Brightness Value - BV) ของขอมูลเพิ่มมากขึ้นมัก
เกิดขึ้นกับชวงคลื่นที่สั้น เชน ชวงคลื่นสีเขียวหรือ 0.5 - 0.6 ไมครอน การดูดซับในบรรยากาศ มีผลทําใหคา
ความสวาง (BV) ของขอมูลลดลงมักเกิดขึ้นในชวงคลื่นที่ยาว เชน อินฟราเรด 0.8-1.1 ไมครอน
ปฏิกิริยาตางๆ เหลานี้ ทําใหขอมูลในแถบความถี่อินฟราเรดมักมีสีคอนขาง
คล้ําและขอมูลในแถบความถี่สีเขียว มักมีสีคอนขางจาง ความสวางนี้ลดความคมชัดของภาพลงซึ่งขบวนการที่
ใชแกไขปรากฏการณดังกลาวนี้เรียกวา การกําจัดหมอกแดด (Haze Removal) โดยการนําคา BV ที่ต่ําที่สุด
ในแตละแถบความถี่ไปหักออกจากคา BV ทั้งหมดของแถบความถี่นั้น นั่นคือไปหักออกจากทุกจุดภาพโดยถือ
หลักการที่วาคา BV เหลานี้เพิ่มขึ้นมีผลจากการกระจัดกระจาย ปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากการดูดซับใน
บรรยากาศยากตอการแกไขเพราะการดูดซับดังกลาวนี้ เกิดจากการดูดซับของไอน้ําในบรรยากาศ การแกไขจึง
ตองอาศัยขอมูลทางภูมิอากาศของบริเวณภาพนั้น และวันที่ที่บันทึกสัญญาณภาพนั้นแตการดูดซับน้ําไมทําให
คุณภาพของภาพ (ความคมชัด) ดอยลงมาก เทาสาเหตุจากการกระจัดกระจาย การแกไขปรากฏการณนี้จึงมัก
ถูกมองขามไป
Sixth-Line Striping Correction เชน การที่ระบบ MSS ทําการกวาดภาพ
โดยดีเทคเตอร (Detector) 6 ตัวนั้นและถึงแมอุปกรณดังกลาวจะไดรับการปรับแก (Calibrated) ขณะ
ติดตั้งแลว แตความบกพรองยังเกิดขึ้นไดในบางโอกาสมีผลทําให scan line ที่ 6 มีคาความสวาง (BV) หรือมี
คาเปนตัวเลข (Digital Number-DN) ที่สูงกวาหรือต่ํากวา (สวางกวาหรือคล้ํากวา Scan Line อื่นๆ ภาพที่ได
มีลักษณะเปนเสนขาวเล็กๆ หรือดําเล็กๆ คาดทุกๆ แถวที่ 6 ตลอดทั้งภาพ (Scene) วิธีการแกไขที่งายที่สุด
คือการใช Normalizing Factors เปนตัวคูณคา BV ของ Pixels ตางๆ ในเสนที่ขอมูลเสียคือเสนที่หกเหลานั้น
เพื่อใหไดคา Mean และ Standard Deviation เทากันทั้งภาพคา Normalizing Factor หรือ Correction
Factor คือคา Standard Deviation นั่นเอง การปรับแกระดับสีเทานี้มักทํากอนการนําขอมูลมาวิเคราะหหรือ
แปลตีความมักทําที่สถานีรับฯ หลายคนจึงจัดการปรับแกระดับสีเทานี้อยูในขบวนการ Data Preprocessing
คือการปรับแกกอนนําไปวิเคราะหไมวาจะดวยสายตาหรือเครื่องคอมพิวเตอร
2) การปรับแกความคลาดเคลื่ อนทางเรขาคณิต (Geometric Correction)
การปรับแกความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตที่เปนพื้นฐานมักกระทําที่สถานีรับฯ กอนนําขอมูลนั้นมาผลิตเปน
เทป CCT หรื อฟล ม การปรับ แกดังกลา วเปน การปรับ แกความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตทั้งที่เปนระบบ
(Systematic Distortions) และที่ไมเปนระบบ(Non Systematic Distortions) การปรับแกความคลาดเคลื่อน
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ทางเรขาคณิ ตมีวั ตถุ ประสงค 2 ประการ คื อ เพื่ อขจัดความคลาดเคลื่ อนฯ ออกจากภาพ และเพื่อจัดปรั บ
ตําแหนงของสิ่งตางๆ ที่ปรากฏบนภาพใหสอดคลองกับโปรเจคชั่นของแผนที่ (Cartographic Projection)
• ความเพี้ยนเชิงเรขาคณิตที่เปนระบบ (Systematic Distortions) ไดแก ความ
เพี้ยนที่เกิดขึ้น เหมือนกันบนทุกๆ ภาพและเปนความเพี้ยนที่ทราบอยูแลวหรือคํานวณได ความเพี้ยนเหลานี้
ไดแก Scan Skew, Scanner Distortion และ Variation in Scanner Mirror Velocity
1) Scan Skew เกิดจากการเคลื่อนไปขางหนาของยานดาวเทียม ขณะที่
กระจกทําการกวาดภาพ ทําใหเกิดความเพี้ยนตามเสน
2) Scan line แกไขไดโดยการเพิ่มอัตราความเร็วในการ sampling ตามแนว
Scan line ใหเร็วกวาตามแนววงโคจร
3) Scanner Distortion เกิดจากการที่ ระยะทางของชวง Sampling
(57 เมตร) มักจะเพิ่มขึ้นที่บริเวณขอบภาพ คือเปนสัดสวนกับคา Tangent ของมุมที่กวาดภาพ (5.8 องศา)
ซึ่งจัดวาเล็ก ความผิดเพี้ยนจึงเกิดขึ้นนอย
4) Variation in Scanner Mirror Velocity คือ การที่กระจกกวาดภาพใน
ความเร็วไมเทากัน ถึงแมจะมีการ Calibrate หรือการปรับตั้งกอนขึ้นโคจรแลวก็ตาม กระจกมักหยุดนิ่งที่ปลาย
สุดของการกวาดแตละเสนกอนที่จะหันกลับมาเริ่มการกวาด Scan Line ตอไป แกไขไดโดยการหาคาความเร็ว
ของการกวาดของกระจก
• ความเพี้ยนเชิงเรขาคณิตที่ไมเปนระบบ (Non Systematic Distortions)
ไดแก ความผิดเพี้ยนซึ่งไมเทากันบนทุกภาพ แตละภาพมีความผิดเพี้ยนที่ไมเหมือนกัน และไมสามารถจะ
ทํานายได ตองทําการแกไขแตละภาพไป ความผิดเพี้ยนดังกลาวเกิดขึ้นจากความไมแนนอนในดานระดับความ
สูงของการโคจรของดาวเทียม และความไมแนนอนในดานความเร็วในการเคลื่อนที่ของดาวเทียม แกไขไดโดย
ใชขอมูลที่ไดจากการติดตามดาวเทียม (Tracking Data) และจากขอมูลจุดควบคุมภาคพื้นดิน (Ground
Control Information)
ในการบั น ทึ ก สั ญ ญาณแต ล ะภาพ ดาวเที ย มใช เ วลา 28
วิ น าที
เป น ขณะเดี ย วกั น กั บ ที่ โ ลกมี การ หมุ น รอบตัว เองดว ย ดังนั้น จึง มีการผิดเพี้ย นเกิดขึ้น ในทิ ศทางของการ
กวาดภาพ แต จ ะมากน อยเพี ย งใดจะเป น ฟงกชั่น (Function) ของแนวการโคจรและการมุงหนาของยาน
ดาวเทียม การแกไขจะทําทีละกลุม 6 Scan Line โดยทําการเลื่อนออกไป (Offset) ทีละ 6 เสน เพื่อชดเชยให
ตรงกับความเปนจริงในการที่โลกมีการ หมุนรอบตัวเองทําใหภาพแตละ Frame มีลักษณะเปนรูปสีเหลี่ยมดาน
ขนาน ความแตกตางในอาการทรงตัวหรือความมั่นคงของดาวเทียมขณะเคลื่อนที่ (เชน Roll, Pitch และ
Yaw ) ซึ่งเปนอาการเอียงรอบแกนหมุนทั้งสาม คือ XYZ ทําใหเกิดความผิดเพี้ยนทางเรขาคณิตซึ่งตองทําการ
แกไขแตละภาพไป วิธีการคือ เลือกสิ่งที่เห็นชัดเจนบนภาพ และทราบตําแหนงพิกัดอยางแนนอน เปนจุด
ควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Points - GCP’S) ตําแหนง (คาพิกัด) ของ GCP’S ที่ปรากฏบนภาพกับ
คาพิกัด GCP’S จริงซึ่งอางอิงกับระบบพิกัดภาคพื้นดินจะใชเพื่อหาความสัมพันธของการแปลง (Geometric
Transformations) ระหวางระบบพิกัดทั้งสองจากระบบพิกัดของภาพไปสูระบบพิกัดภาคพื้นดินและนําไปใช
ปรับแกภาพตอไป
5) Digital Geometric Registration or Rectification คือ การขจัดความ
ผิดเพี้ยนทางเรขาคณิตเพื่อทําการปรับซอน (Register) ขอมูลภาพที่แกไขแลวนี้สูโปรเจคชั่นของแผนที่หรือสู
ภาพอีกภาพหนึ่ง (ซึ่งไดปรับแกโปรเจคชั่นแผนที่แลว) กระทําได 2 ขั้นตอน คือ
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• การ Transformation เปนการปรับแกทางตําแหนงของแตละจุดภาพสู

โปรเจคชั่นแผนที่

• การ Resampling โดยหลังจากการปรับแกทางตําแหนงของจุดภาพ
สูโปรเจคชั่นแผนที่แลวจะตองมีการคํานวณคาความสวาง (Brightness Value) หรือคา DN (Digital
Number) ของแตละจุดภาพใหมโดยอาศัยคาความสวางของจุดภาพเดิม
ขั้นตอนแรกเปนการกําหนดตําแหนงของจุดภาพในภาพใหม (Output
Image) และขั้นตอนที่สองคือการกําหนดคา DN ใหแกจุดภาพในภาพใหม การกําหนดตําแหนงของจุดภาพใน
ภาพใหมมักใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อการแปลงพิกัดในระบบสองมิติแบบตางๆ โดยกอนอื่นจะตองหา
องคประกอบที่แสดงความสัมพันธระหวางระบบพิกัดสองมิติของภาพกับระบบพิกัดสองมิติภาคพื้นดินกอนโดย
อาศัยจุดที่เห็นเดนชัดบนภาพ เชน จุดตัดกันของถนน มุมบอน้ํา ขอบชายฝง ซึ่งทราบคาพิกัดในระบบสองมิติ
ของภาพ เชน Row – Column และทราบคาพิกัดในระบบสองมิติภาคพื้นดิน เชน Easting – Northing ซึ่ง
อาจได จากการสํา รวจภาคพื้ นดิ นหรือ ไดจากแผนที่ที่มีความละเอียดถูกตองสูงเปนจุดควบคุมภาคพื้นดิน
(Ground Control Point: GCP) อยางนอย 2 จุด เพื่อหาพารามิเตอรที่แสดงความสัมพันธระหวางระบบ
พิกัดทั้งสองอยางนอย 4 ตัว ไดแก การหมุน (Rotation) มาตราสวน (Scale Factor) การเลื่อนทางแกน X (X
– Translation) และการเลื่อนทางแกน Y (Y – Translation) ซึ่งโดยปกติจะใชมากกวา 2 จุด ซึ่งกระจายอยูทั่ว
ทั้งภาพ เพื่อใหไดความถูกตองสูงขึ้นและ/หรือใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ซับซอนขึ้นตามสมมุติฐาน ของ
องค ป ระกอบความคลาดเคลื่ อ นความคลาดเคลื่ อ นที่ ม ากขึ้ น ซึ่ ง จะมี พ ารามิ เ ตอร ม ากกว า 4
ตั ว
โดยหลังจากทราบพารามิเตอรในการแปลงคาพิกัดจากระบบพิกัดภาคพื้นดินสูระบบพิกัดภาพแลว ตําแหนง
ของจุดภาพในระบบพิกัดภาพจะสามารถคํานวณไดจากคาพิกัดภาคพื้นดิน โดยเขียนความสัมพันธไดเปน
x = f1 (X , Y)
y = f2 (X , Y)
โดย

(x , y) = พิกัดของจุดภาพ (row , column)
(X , Y) = พิกดั พื้นภาคพื้นดิน (easting , northing)
f1 , f2 = ฟงคชั่นการแปลงพิกัด

ในขั้นตอนแรกการ Transformation จะเปนการกําหนดตําแหนงที่
อางอิงกับระบบพิกัดภาคพื้นดินที่ถูกตองใหกับจุดภาพ (Pixel) ที่วางเปลา (ไมมีคาความสวางของจุดภาพนั้น)
ซึ่งอาจจะกําหนดใหขนาดของจุดภาพใหม มีความละเอียดเทากับจุดภาพเดิมหรือใหญกวาเดิมก็ไดแตไมนิยมให
มีขนาดเล็กกวาเดิม เนื่องจากไมชวยใหเห็นภาพไดละเอียดขึ้น นอกจากเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะบางอยาง แลว
คํานวณกลับไปหาตําแหนงของจุดภาพที่อางกับระบบพิกัดภาพ (Row, Column) ซึ่งแตละจุดจะมีคาความ
สวางโดยใชฟงคชั่นการแปลงพิกัดที่ไดซึ่งเมื่อแปลงแลวจะเกิดการซอนทับกันของจุดภาพใหม (วาง) กับจุดภาพ
เดิม (มีคาความเขม) โดยปกติการซอนทับกันของจุดภาพทั้งสองจะไมทับกันสนิทแตจะมีการเหลื่อมกันเล็กนอย
ต อ จากนั้ น ต อ งมี ก ารหาค า ความสว า งให แ ก จุ ด ภาพ (ว า ง) ขึ้ น ใหม ด ว ย โดยการประมาณค า ในช ว ง
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(Interpolate) จากคาของจุดภาพใกลเคียงในภาพเดิม แลวจึงนําคาความสวางที่ไดใสใหกับจุดภาพใหม
ขบวนการนี้เรียกวาResampling มีเทคนิคที่ใชโดยทั่วไป ไดแก
1) Nearest Neighbor Interpolation การ Resampling โดย
พิ จ ารณาจากการซ อ นทั บ กั น ของจุ ด ภาพ ใหม บ นจุ ด ภาพเดิ ม ถ า ใกล เ คี ย งกั บ จุ ด ภาพเดิ ม จุ ด ใด
มากที่สุดก็ใชคาความสวางของจุดภาพเดิมนั้นเปนคาความสวาง (Brightness Value : BV) หรือ Digital
Number: DN ของจุดภาพใหม (ซึ่งอางบนระบบพิกัดภาคพื้นดิน)
2) Bilinear Interpolation การ Resampling หาคา DN ของ
จุดภาพใหม ซึ่งคํานวณไดจากจุดภาพเกา 4 จุดรอบจุดภาพใหมที่ตองการ
3) Cubic Interpolation หรือ Cubic Convolution คือการ
Resampling หาคา DN ของจุดภาพใหมซึ่งคํานวณไดจากจุดภาพเกา 16 จุดรอบจุดภาพใหมที่ตองการเปนวิธี
ที่ใหภาพมีคุณภาพดีที่สุดแตใชเวลาในการคํานวณมากที่สุด
4.2.2. การปรับปรุงคุณภาพของภาพ (Image Enhancement)
การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของภาพเป น การแก ไ ขภาพให เ หมาะแก ก ารใช ห รื อ การ
วิเคราะหมากขึ้น กรรมวิธีท้ังหลายที่นํามาใชเปนการเปลี่ยนคาตัวเลขเดิมของภาพ กระทําหลังขั้นตอนของ
กระบวนการสราง ภาพกลับคืน และทําในแตละแถบความถี่แยกจากกัน เชนเดียวกับการสรางภาพการปรับปรุง
คุณภาพของภาพ เปนการใชเทคนิคตางๆ โดยเฉพาะเทคนิคทางสถิติ ประยุกตใชเขากับขอมูลเดิมเปลี่ยนแปลงคา
ของขอมูล ทําใหไดขอมูลใหมที่มีความคมชัดและงายตอการแปลวิเคราะหตีความมากขึ้น ไมวาจะนําขอมูลนั้นไป
สรางเปนภาพและแปลตีความดวยสายตาหรือนําไปวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอร เทคนิคตางๆ ที่ใชในการ
ปรับปรุงคุณภาพของภาพใหดีขึ้น ใหผลแตกตางกันและเนนหรือขยายความชัดเจนของขอมูลที่แตกตางกัน เชน
ในการแปลดานธรณีวิทยาหรือลักษณะทางกายภาพอื่นๆ มักตองการขยายความชัดเจน (Enhance) ของการ
วางตัวตางๆ (Lineament) เทคนิคที่ชวยดานนี้ ไดแก Edge Enhancement และ Filtering เปนตน หรือในการ
แปลดานการหาเนื้อที่ปาไม หรือหามวลชีวะ (Biomass) ที่ปลุกคลุมพื้นผิวโลก เทคนิคที่เหมาะสมอาจไดแก
Ratioing หรือ Density Slicing เปนตน การจะใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งเปนการเลือกตามความประสงคของแตละ
บุคคล ขอยกตัวอยางวิธีตางๆ พอสังเขป
1) Contrast Enhancement เนื่องจากอุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชในการบันทึกและ
แสดงผลภาพ โดยทั่วไปจะสามารถแสดงความแตกตางของระดับสีเทาได 256 ระดับ ตั้งแต 0 (ดํา) – 255
(ขาว) เปนอยางต่ํา แตขอมูลภาพดาวเทียมแตละแถบความถี่ที่ไดจากเครื่องรับสัญญาณ (Sensor) จะไมคอยมี
การบันทึกคาไดเต็มชวงดังกลาว (0 – 255) แตจะอยูในชวงแคบๆ เชน 59 - 159 ดังนั้นถาสามารถที่จะ
ขยายคาระดับความเขม เชน จาก 59 – 159 ออกไปแสดงผล จนเต็มชวง ที่ตั้งแต 0 – 255 ได ก็จะไดภาพ
ที่เห็นความแตกตาง (Contrast) ของรายละเอียดไดดีขึ้น ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี เชน
- Linear Contrast Stretch
เป น การขยายช ว งของค า ความเข ม
สีเทาเดิม (ที่แคบ) ออกไปจนเต็มชวง 0 – 255 เชน คานอยที่สุด กําหนดใหเทากับ 0 คามากที่สุด เทากับ
255 คาอื่นๆ ก็ถูกคํานวณขึ้นใหมตามสมการเสนตรง รายละเอียดในภาพ ถาเปนสีออนอยูแลวก็จะออนขึ้น
ถาเขมก็จะเขมขึ้นทําใหเห็นความแตกตาง (contrast) ของรายละเอียดชัดเจนขึ้น
- Histogram Equalization ขอดอยประการหนึ่งของการเนนภาพดวยวิธี
Linear Contrast Stretch ก็คือ ชวงระดับการแสดงผล (0 – 255) จะใชเพื่อแสดงระดับสีเทา
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ของข อ มู ล ที่ มี จํ า นวน (จุ ด ภาพ) น อ ย เท า ๆ กั บ ที่ ใ ช แ สดงข อ มู ล (จุ ด ภาพ) ที่ จํ า นวนมาก ด ว ยวิ ธี ก าร
Histogram Equalization ซึ่งเปนแบบ Non – linear Contrast Stretch จะเปนการกําหนดชวงของการ
แสดงผลบนพื้นฐานของปริมาณจุดภาพ ชวงที่มีปริมาณจุดภาพมากจะครอบคลุมชวงการแสดงผล (0-255)
มากกวาชวงที่มีจํานวนจุดภาพนอย
2) Density Slicing เทคนิคการปรับปรุงภาพ โดยคาระดับสีเทา (0 –255) ตาม
แนวแกน X ของฮิสโตแกรมจะถูกแบง (Slice) โดยกําหนดเปนชวงๆ ทุกคาที่มีคาอยูในชวงที่จะถูกกําหนดใหมี
สัญลักษณ (สี) เดียวกัน เชน ถากําหนดใหมี 5 ชวง คาระดับสีเทา 0 – 255 ก็จะถูกแบงออกเปน 5 สวน คา
ระดับสีเทาที่อยูในชวงใดก็จะถูกกําหนดใหมีสัญลักษณเดียวกันในภาพที่เปนผลลัพธ
3) Color Composite Image การทําภาพสีผสมจากภาพดาวเทียมสามารถทําไดโดย
การนําภาพจากดาวเทียมขาวดํา 3 ชวงคลื่นใดๆ มาผสมเปนภาพสีผสม ใหรายละเอียดขอมูลตางๆ ชัดเจนกวา
ภาพขาวดําโดยสามารถทําไดทั้งภาพวันที่เดียวกัน (Single-Date Image) และภาพจากดาวเทียมหลายวัน
(Multidate Image) รวมทั้งภาพจากดาวเทียมตางกัน (Multi-Sensor Image) เชน การผสมภาพสีของ Landsat
ระบบ TM แถบความถี่ที่ 5, แถบความถี่ที่ 4 กับ ของ SPOT ระบบ PLA / RGB
4.2.3 การจําแนกประเภทขอมูลจากภาพ (Image Classification)
การจํ า แนกประเภทรายละเอี ย ดจากขอ มูล ภาพแบบตัว เลข (Digital Image
Classification) เปนการวิเคราะหขอมูลภาพดาวเทียมในเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) เพื่อที่จะ
จําแนกขอมู ลแตละจุดภาพออกเป นหมวดหมู ตามชนิดของสิ่ งที่ป กคลุมพื้ นโลก โดยแยกออกเปน ประเภท
(Class) ของสิ่งที่ตองการจะศึกษา ตามปกติจ ะใชขอมูล จากหลายชว งคลื่น (Multispectral) มาทํ าการ
วิเคราะห โดยอาศัยรูปแบบเชิงคลื่น (Spectral Pattern) ของขอมูลในแตละจุดภาพเปนหลักเกณฑในการจัด
หมวดหมู (Categorization) ทั้งนี้ อาศัยหลักที่วารายละเอียดตางชนิดกันจะประกอบไปดวยคาที่บันทึกการ
สะทอนและการแผพลังงานในแตละชวงคลื่น (แถบความถี่) ที่ตางกัน โดยเรียกการจําแนกในลักษณะนี้วา
การจําแนกประเภทแบบ Spectral Pattern Recognition ซึ่งมี 2 แนวทางในการปฏิบัติ คือ การจําแนก
ประเภทแบบกํากับ (Supervised) และ แบบไมกํากับ (Unsupervised)
1) การจํ าแนกประเภทแบบกํากั บ (Supervised Classification) วิธีการนี้
ผูวิเคราะหจะเปนผูกําหนดจํานวนประเภท (Class) ของการใชที่ดินที่ตองการจําแนกในกระบวนการแบง
ประเภทชั้นขอมูลของแตละจุดภาพ โดยกําหนดขอมูลเชิงสถิติที่จะใชอธิบายประเภทของรายละเอียดการใช
ที่ดินแตละชนิดภายในภาพนั้น โดยการใชบริเวณตัวอยางในภาพ ซึ่งเปนตัวแทนของประเภทการใชที่ดินแตละ
ชนิด เพื่อใชเปนตัวแทนทางสถิติที่จะอธิบายลักษณะเชิงคลื่น (Spectral Attributes) ของการใชที่ดินแตละ
ประเภทที่กําหนดขึ้น จากนั้นขอมูลแตละจุดภาพ (Pixel) ก็จะถูกเปรียบเทียบเชิงสถิติกับขอมูลตัวอยางของแต
ละประเภทการใชที่ดินที่กําหนดแลวจึงใชทฤษฎีและหลักการตัดสินใจทางสถิติ กําหนดวาจุดภาพนั้นควรจะถูก
จําแนก ประเภทเขาไปอยูในกลุมของการใชที่ดินประเภทใดซึ่งการปฏิบัติประกอบดวย
• การเลือกขอมูลพื้นที่ตัวอยาง (Training Stage) การกําหนดจํานวนประเภท
(Class) ของการใชที่ดินเพื่อกําหนดพื้นที่ตัวอยาง ใหพิจารณารายละเอียดที่ปรากฏอยูในภาพ และประเภทของ
การใชที่ดินที่ตองการจําแนกประกอบกันประกอบกัน พื้นที่ตัวอยางจะตองเปนตัวแทนที่ดี และมีความสมบูรณใน
ตัว สําหรับแตละประเภทการใชที่ดินที่กําหนด นั่นคือในลักษณะพื้นที่ของการใชที่ดินหนึ่งๆ จุดภาพที่เลือกเปน
พื้นที่ตัวอยางจะตองไมปะปนกับชนิดอื่นและพื้นที่ตัวอยางจะตองมีความเพียงพอกับความหลากหลายของลักษณะ
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การสะทอนพลังงานของการใชที่ดินประเภทนั้นๆ เพื่อคํานวณคาสถิติเฉพาะของรายละเอียดประเภทนั้น เชน
ถาตองการเลือกพื้ นที่ตัวอยางในการจําแนกพื้นที่น้ํา แต ในขอมูลมีลักษณะการสะทอนแสงของน้ําและน้ําที่ มี
ตะกอน จะตองเลื อกจุ ดภาพที่ เป นพื้ นที่ตัวอยางจากบริเวณทั้งสอง นอกจากนี้ เพื่อความน าเชื่อถื อทางสถิ ติ
จํ านวน จุ ดภาพของพื้ น ที่ ตั ว อย าง ที่ ใช เ ป นตั วแทนของประเภทการใช ที่ ดิ นหนึ่ งๆ ควรจะมี จํ านวนตั้ งแต
10 - 100 จุดภาพ ตอ 1 ชวงคลื่น (แถบความถี่) ที่ใชในการจําแนก ทั้งนี้ยิ่งจํานวนจุดภาพมากขึ้นก็จะเปน
ตัวแทนทางสถิติที่ดีของพื้นที่ตัวอยางในแตละประเภท และควรที่จะเลือกบริเวณที่เปนพื้นที่ตัวอยางใหกระจายทั่ว
ทั้งบริเวณ การเลือกบริเวณตัวอยาง 20 แหง แตละแหงมีจํานวน 40 จุดภาพ จะไดตัวแทนที่ดีกวาที่จะเลือก
เพียง 1 แหง แตมี 800 จุดภาพ
• การจําแนกประเภท (Classification Stage) วิธีการจําแนกประเภทขอมูล
(Classifier) แบบ Supervised ที่นิยมใชคือ
- Minimum Distance to Means Classifier การจําแนกประเภทขอมูล
โดยพิจารณาคาสะทอนชวงคลื่นของแตละจุดภาพวามีความหางนอยที่สุดจากคาจุดศูนยกลาง (คาเฉลี่ย) ของ
ขอมูลตัวอยาง ในแตละประเภทขอมูล ในการจําแนกประเภทแบบ Minimum Distance to Means ในขั้นแรก
คาเฉลี่ย (mean) ของ แตละประเภทขอมูลตัวอยางในแตละแถบความถี่จะถูกคํานวณเพื่อที่จะกําหนด Mean
Vector ของขอมูลตัวอยางแตละประเภท
- Maximum Likelihood Classification การจําแนกประเภทขอมูลโดย
พิจารณาคา Mean Vector ของขอมูลแตละประเภท รวมทั้ง Covariance Matrix โดยตั้งสมมุติฐานวาแตละ
ประเภทขอมูลที่มีการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) แลวคํานวณคาความนาจะเปน (Probability)
ของแต ล ะจุ ด ภาพว าถู กจํ าแนกในประเภทข อมู ล ใด โดยทั่ ว ไปวิ ธี นี้ ให ค วามถู กต องมากที่ สุ ด และใช เ วลา
คอมพิวเตอรมากดวย รายละเอียดสามารถคนควาไดจากเอกสารอางอิง
2) การจํ าแนกประเภทแบบไม กํากั บ (Unsupervised Classification) คอมพิ วเตอร
จะทํ าการวิ เคราะห และจํ าแนกข อมู ลออกเปนกลุม (Cluster) ตามลั กษณะการรวมกลุมเชิ งคลื่น (Spectral
Grouping) ของขอมูล จากหลักที่วาลักษณะเชิงคลื่นของชั้นขอมูลประเภทเดียวกันจะตองมีการรวมกลุมที่ใกลเคียง
กันในระวางที่ใชอางอิงและแยกจากกัน สําหรับชั้นขอมูลที่ตางกัน จํานวนกลุม (Cluster) ที่แยกออกมาเปนเพียงชั้น
ขอมูลเชิงคลื่น (Spectral Class) ที่แบงออกตามกลุมคาการสะทอนแสงที่บันทึกไวของแตละชวงคลื่น (จํานวนแถบ
ความถี่) ที่ใชในการวิเคราะห หลังจากนั้นจึงทําการเปรียบเทียบชั้นขอมูลที่จําแนกไดกับ ลักษณะพื้นที่จริงในภูมิ
ประเทศจากขอมูลอางอิง เพื่อจําแนกออกเปนรายละเอียดทางพื้นที่จริงแตละประเภท
ดาวเทียม Suomi NPP
เปนระยะเวลากวา 16 ป ตั้งแตป ค.ศ. 2012 มีการใชขอมูลจากภาพถายดาวเทียม Terra
และ Aqua ขององคการนาซา ในระบบเซ็นเซอร Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer
หรือที่รูจักกันในชื่อ MODIS ซึ่งเปนการติดตามการเกิดจุดความรอนบนพื้นผิวโลกแบบรายวัน แตตั้งแตป
2012 เปนตนมา ไดมีเครื่องมือชื่อวา Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) เปนระบบ
เซ็นเซอรบนดาวเทียมชื่อ Suomi National Polar orbiting Partnership (NPP) ถูกสงขึ้นไปเมื่อวันที่ 28
ตุลาคม พ.ศ. 2554 (2011) ซึ่งพัฒนามาจาก (Predecessor Instrument are) Moderate resolution
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Imaging Spectroradiometer (MODIS), Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR), the
Defense Meteorological Satellite Program (DMSP)-Operational Line Scan (OLS), European
Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT) และ SeaStar
OrbView-2 Sea-viewing Wide Field-ofview Sensor (SeaWiFS) ทําใหการติดตามสถานการณบน
พื้นผิ วโลกไดดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการติ ดตามการเกิดจุดความรอน (Hotspot/fire) ขอมู ลจุ ดความรอน
(Hotspots) เปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจดวยดาวเทียม ที่ใหคาพิกัดตําแหนงของจุดที่พบวามีอุณหภูมิสูงกวา
บริเวณโดยรอบและคาดวานาจะมีการเผาไหมเกิดขึ้น มีขอดีที่สามารถใหขอมูลการเผาไหมในชวงเวลาใกลเคียง
สภาพจริง (near-real-time) โดยการรายงานในแตละวันอาจมีเวลาคลาดเคลื่อนแตกตางกัน แหลงขอมูลที่
สําคัญ คือ ดาวเทียม Terra/Aqua MODIS (ขนาดจุดภาพ 1,000 เมตร),ดาวเมียม SUOMI NPP (ขนาด
จุดภาพ 375 เมตร) และ NOAA19(ขนาดจุดภาพ 1,000 เมตร) ขนาดจุดภาพที่แตกตางกันทําใหดาวเทียม
ตรวจจับจุดความรอนไดจํานวนแตกตางกัน โดยดาวเทียม SUOMI NPP สามารถตรวจจับจํานวนจุดความรอน
ไดมากที่สุด ขอมูลจุดความรอนจากทั้งสามแหลงใหรายละเอียดเพียงตําแหนงพิกัดของจุดที่ตรวจพบ เมื่อนํามา
สรางเปนแผนที่สามารถแสดงการกระจายตัวของจุดที่มีการเผาไหม และเมื่อนําไปซอนทับกับแผนที่การใชที่ดิน
เขตปกครอง เขตปาสงวนแหงชาติ เขตพื้นที่อนุรักษ (อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา) สามารถ
วิ เ คราะห พื้น ที่ เ ผาไหม ตามสภาพการใช ที่ดิน เขตปกครอง ชนิดปาไม และพื้น ที่ปาไมตามกฎหมาย จึง มี
ประโยชนอยางมากในการติดตามการเผาไหมในพื้นที่ตางๆ การชี้เปาหมายจุดที่เกิดไฟไหมเพื่อใหสามารถดับ
ไฟกอนจะลุกลามเปนไฟขนาดใหญทสี่ รางปญหาหมอกควัน
Resolution (เรโสลูชั่น) คือความละเอียดของภาพ ทาง remote sensing หมายถึงขนาด
ของ pixel (พิกเซล) ของเซ็นเซอร Pixel (พิกเซล) คือขนาดกายภาพที่เล็กที่สุดที่ sensor (เครื่องวัด) จะจับ
ภาพได ทั้งนี้หมายถึง spatial resolution (ความละเอียดทางกายภาพ) ไมใช Spectral (Radiation)
resolution (ความละเอียดและคุณสมบัติของคาสะทอนของแสง) ที่รายละเอียดมากกวาและสามารถจับ
คุณสมบัติตางๆที่เล็กลงกวาขนาดของพิกเซลมาก เชน Thermal band ของ MODIS ตรวจจับคาความรอนที่
ผิดปรกติไดที่ 50 x 50 ตารางเมตร (Giglio, L., et al., 2003) 10 x 10 ตารางเมตร (จาก field
validation สวนควบคุมไฟปา 2008) สวนของ VIIRS จับไดที่ 2 x 2 ตารางเมตร
ขอเดนของ ดาวเทียม Suomi NPP
เที่ยงคืน 2 รอบ

– ผานเสนศูนยสูตร ราวๆ บายโมงครึ่ง และ ตีหนึ่งครึ่ง ผานประเทศไทย บาย 2 รอบ หลัง

– ถายภาพกวาง 3,040 กิโลเมตร ถายทั้งโลกภายใน 12 ชม.
– มี 375 เมตร 5 แบน high resolution Imagery channels (I bands), และ 750 เมตร
16 moderate resolution channels (M-bands) and a Day/Night Band (DNB).
– ไมมีชองวางของขอมูลอีกตอไป
– ลบขอมูลสวนเกิดเวลาบันทึกเปนผลใหขอมูลซ้ําซอนนอยลง
– ออกแบบใหทํางานไดนานกวาปรกติ 2 เทา
- มี band ที่ไดออกแบบมาเพื่อตรวจจับไฟโดยเฉพาะ
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- ขนาด pixels จะเทาๆกันทั่วภาพ ไมบานออกเหมือน MODIS 10.มี Bowtie effect
นอยลง ลบกอน downlink
– มี Bands ที่จับความรอน อยูที่ 375 เมตร และ 750 เมตร ทําใหตรวจหาไฟ ไดดีกวา
อยางนอย 3 เทาตามรายละเอียดทางกายภาพ spatial resolution https://earthdata.nasa.gov/earthobservation-data/near-real-time/firms/viirs-i-band-active-fire-data
ขอดอยของ ดาวเทียม Suomi NPP
- ขอมูลพิกัด hotspot ยังไมมีการสรุปความถูกตองจากการตรวจสอบภาพพื้นดิน
- VIIRS ตรวจวัดไฟไดดีกวา MODIS อยางนอย 3-4 เทา ฉะนั้น จํานวน active fire
hotspots (มิใชใชแคคําวา hotspot เทานั้นตอง เปลี่ยนเป น fire hotspot active fire product active
หรือ fire hotspot) ที่เจอจะมากกวา MODIS เปนเงาตามตัว กานับจํานวนมาเปรียบเทียบจึงไมสามารถทําได
โดยจะตองทําการศึกษาและความ เขาใจ
- VIIRS จะเจอไฟเปนแบบ fire front มีหลายๆจุดเรียงกันเปนแนวไฟ ซึ่ง อาจจะนับเปนไฟ
เพียงหนึ่งจุดของ MODIS ก็ได ซึ่งสามารถใหรายละเอียด ในการปฏิบัติงานไดมากกวา การทําแผนที่ไฟจะ
ถูกตองและมีรายละเอียดมากกวา อีกทั้งสามารถดูอัตราและลักษณะการขยายตัวของไฟได
- การใชขอมูลจากดาวเทียมพึ่งใหคิดอยูในใจเสมอวา ตัวดาวเทียมที่เราใชนั้น เปนชนิดที่บิน
ผานบริเวณต างๆเพียงแคเสียววินาทีมิไดอยูกับที่ (ตัวที่อยูกับที่มี ความละเอียดไมถึง ตองเปนไฟที่ใหญ
พอสมควร) จึงไมสามารถที่จะตรวจจับ ไฟที่เกิดขึ้นทั้งหมดได สามารถตรวจจับไดแค ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
เทานั้น อีก ทั้งขอมูลจากดาวเทียมมิใชคําตอบสุดทาย เพียงแตเปนขอมูลประกอบการ ตัดสินใจเทานั้น
- มีปญหาเดิม คือถามีเมฆบัง ควันหนามาก หรือใตเรือนยอดที่มีใบไมมาก จะไมสามารถ
ตรวจจับไฟได
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