
บทที่ 1  ความหมาย คําจํากัดความ และแนวคิดพื้นฐานของการสํารวจขอมูลจากระยะไกล

1.1 บทนํา

วิชาภูมิศาสตรเปนวิชาที่เก่ียวของทั้งวิทยาศาสตรกายภาพ และวิทยาศาสตรมนุษยและสังคม ขอมูลที่นํามาใชในการ
อธิบายการเปล่ียนแปลงในพื้นที่ของทั้งสองดานน้ันไดมาจากวิธีการหลายรูปแบบ และเนื่องจากวิชาภูมิศาสตรมีความเก่ียวของกับ
พ้ืนที่ ดังนั้นแผนที่จึงเปนเครื่องมือและขอมูลหลักในการอธิบายความสัมพันธของส่ิงตางๆ ในพ้ืนที่ เม่ือวิทยาการและเทคโนโลยี
กาวหนามากข้ึนไดมีการนําภาพถายทางอากาศมาใชในการผลิตผนที่ ทําใหไดขอมูลและรายละเอียดในพ้ืนที่รวดเร็วข้ึนกวาการเดิน
สํารวจแบบดั้งเดิม ดังนั้นในระยะเริ่มตนภาพถายทางอากาศจึงถูกนํามาใชเปนขอมูลเชิงพ้ืนที่ที่สําคัญทางดานภูมิศาสตร จนกระทั่ง
ปจจุบันวิวัฒนาการในการสํารวจพื้นโลกไดกาวหนาไปมาก มีการพัฒนาเพ่ือใชดาวเทียมสํารวจพื้นโลกซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่เปนบริเวณ
กวางและใหรายละเอียดในระดับสูง อีกทั้งประสิทธิภาพในการบันทึกขอมูลในแถบชวงคล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่สายตามนุษยมองไมเห็น 
หรือใชฟลมธรรมดาบันทึกภาพไมได เชน ชวงคลื่นในยาน อินฟราเรดใกล (Near infrared) อินฟราเรดความรอน (Thermal 
infrared) หรือ ไมโครเวฟ (Microwave) เปนตน จึงทําใหไดขอมูลที่ยังไมเคยทราบมากอนและมีประโยชนในการนํามาใชวางแผน
และแกปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และทันเหตุการณมากย่ิงข้ึน ดวยเหตุน้ีขอมูลที่เปนภาพจากดาวเทียมจึงถูกนํามาใชใน
ดานภูมิศาสตรอยางแพรหลาย ทั้งในดานภูมิศาสตรกายภาพและภูมิศาสตรมนุษย ความไดเปรียบของภาพถายจากดาวเทียมทําให
เกิดประโยชนตอวิชาภูมิศาสตรเปนอยางยิ่ง คือ การที่ภาพคลุมพ้ืนที่บริเวณกวางทําใหเห็นและเขาใจปฏิสัมพันธของส่ิงตางๆ ในพ้ืน
ที่ไดเปนบริเวณกวางยิ่งข้ึน ซึ่งกอนหนาน้ันทําไดยากตองอาศัยจินตนาการของนักภูมิศาสตรเปนอยางมาก (ประเสริฐ, มปป.) ใน
ปจจุบันรีโมทเซนซิงหรอืการสํารวจขอมูลจากระยะไกล จึงเปนวิชาหนึ่งที่สอนกันอยางแพรหลายในหลายหลักสูตร รวมทั้งเปนราย
วิชาบังคับในหลักสูตรภูมิศาสตรของหลายมหาวิทยาลัย

1.2 คําจํากัดความและความหมายของรีโมทเซนซิง

“รีโมทเซนซิง” (Remote Sensing) เปนศัพทวิชาการ ที่ใชครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 1960 ซึ่งมีความ
หมายรวมถึงการทําแผนที่ การแปลภาพถาย ธรณีวิทยาเชิงภาพถาย และศาสตรสาขาอ่ืนๆ อีกมากมาย ดังนั้นคําจํากัดความของ
รีโมทเซนซิงในชวงป ค.ศ. 1960 คือ “การใชพลังงานแมเหล็กไฟฟา” (Electromagnetic radiation) ในการบันทึกภาพส่ิงที่อยูโดย
รอบ ซึ่งสามารถนําภาพมาทําการแปลตีความ เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนประโยชน” (สมพร, 2543) และหลังจากป ค.ศ. 1960 
เปนตนมา การใชคํารีโมทเซนซิงเริ่มแพรหลายมากข้ึนตามความแตกตางของลักษณะวิชาที่เก่ียวของ นับตั้งแตไดมีการสงดาวเทียม 
LANDSAT-1 ซึ่งเปนดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกขึ้นในป ค.ศ. 1972 ทําใหเทคโนโลยีภาพถายทางอากาศ (Aerial 
Photograph) และภาพถายดาวเทียม (Satellite imagery) ตลอดจนถึงเทคโนโลยีตางๆ ที่เก่ียวกับการไดมาซึ่งขอมูลจากตัวรับ
สัญญาณระยะไกลถูกเรียกรวมกัน วาเปนเทคโนโลยีรีโมทเซนซิง สําหรับคําจํากัดความของรีโมทเซนซิงมีผูบัญญัติศัพทไวในระยะ
ตอมาหลากหลายมากขึ้น อยางไรก็ตามคําจัดกัดความเหลาน้ันไดแสดงถึงแนวคิดพ้ืนฐานของรีโมทเซนซิง ดังนี้

 การสํารวจขอมูลจากระยะไกล หรือ รีโมทเซนซิง (Remote sensing) เปนวิทยาศาสตร ศิลปะ และเทคโนโลยีแขนง
หนึ่งของการไดรับขอมูลเก่ียวกับวัตถุ พ้ืนที่ หรือปรากฏการณจากอุปกรณบันทึกขอมูล (Remote sensor) โดยมิไดสัมผัสกับวัตถุ
หรือพ้ืนที่เปาหมาย ทั้งนี้อาศัยคล่ืนแสงที่เปนพลังงานแมเหล็กไฟฟาเปนส่ือในการไดมาของขอมูลที่แสดงคุณสมบัติของคล่ืน 
แมเหล็กไฟฟาใน 3 ลักษณะ คือ ชวงคลื่น (Spectral) รูปทรงสัณฐานของวัตถุบนพ้ืนผิวโลก (Spatial) และการเปลี่ยนแปลงตาม
ชวงเวลา (Temporal) โดยขอมูลที่ไดรับถูกนํามาจัดการ ทําการวิเคราะห และแปลตีความหมายของขอมูล เพ่ือใหไดผลผลิตที่
สามารถนํามาใชตามวัตถุประสงคของผูใช
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คุณลักษณะของวัตถุทั้ง 3 ลักษณะ คือ ชวงคลื่น (Spectral) รูปทรงสัณฐานของวัตถุบนพ้ืนผิวโลก (Spatial) และการ
เปล่ียนแปลงตามชวงเวลา (Temporal) สามารถหาไดจากลักษณะของการสะทอนหรือการแผพลังงานแมเหล็กไฟฟาจากวัตถุหรือ
พ้ืนที่เปาหมายนั้นๆ โดย “วัตถุแตละชนิดจะมีลักษณะการสะทอนแสงหรือการแผรังสีที่เฉพาะตัวและแตกตางกันไปในแตละชวง
คล่ืนแมเหล็กไฟฟาและชวงระยะเวลาที่แตกตางกัน”

อน่ึงคําวา รีโมทเซนซิง อาจจํากัดความใหกระชับข้ึน ซึ่งหมายถงึ วิธีการใชพลังงานของคลื่นแมเหล็กไฟฟา (คล่ืนแสง 
คล่ืนความรอน และคลื่นวิทยุ) สําหรับตรวจวัดคุณลักษณะเฉพาะของเปาหมายท่ีตองการ โดยไมมีการสัมผัสโดยตรงระหวาง
อุปกรณที่ใชตรวจวัดกับเปาหมายท่ีถูกตรวจวัด แลวทําการบันทึกขอมูลเก็บไวหรือสงผานไปยังเครื่องประมวลผล ซึ่งสวนใหญอยู
ในรูปของภาพถายทางอากาศ หรือภาพถายดาวเทียม (วิรัตน, 2546)

ดังนั้นการสํารวจจากระยะไกลจึงเปนทั้งวิทยาศาสตร ศิลปะ และ เทคโนโลยี ที่เก่ียวของกับการบันทึกขอมูลดวย 
เครื่องมือที่ใชวัดคาพลังงานแมเหล็กไฟฟาที่สะทอนหรือแผออกจากวัตถุ (Sensor) เชน กลองถายรูป (Camera) หรือ เครื่องกวาด
ภาพหลายชวงคลื่น (Multispectral scanner) ที่ถูกติดตั้งบนยานพาหนะหรือยานสํารวจ (Platform) เชน เครื่องบิน หรือ  
ดาวเทียม หลังจากนั้นขอมูลที่ถูกบันทึกจะถูกนํามาแปลตีความ จําแนก และวเิคราะห เพ่ือใหเขาใจถึงวัตถุและสภาพแวดลอมตางๆ 
จากลักษณะเฉพาะตัวของการสะทอนแสงหรือแผพลังงานแมเหล็กไฟฟา อยางไรก็ตามตัวกลางอื่นๆ เชน ความโนมถวง คล่ืนเสียง 
หรือสนามแมเหล็ก ก็อาจนํามาใชในศาสตรของการสํารวจจากระยะไกลไดเชนกัน

1.3 ขอมูลดานภูมิศาสตรจากรีโมทเซนซิง

ภูมิศาสตรสนใจเรื่องพ้ืนที่และการกระจายของสิ่งตางๆ บนพ้ืนที่ รูปแบบของการจัดระเบียบบนพื้นที่ ความสัมพันธของ
ส่ิงตางๆ บนพ้ืนที่ที่สัมพันธกับเวลา ซึ่งการที่จะเขาใจมองเห็นสภาพส่ิงเหลาน้ีทําไดหลายระดับ ตั้งแตระดับพ้ืนที่แคบๆ ไปจนคลุม
พ้ืนที่กวางขวาง แตในการมองหาขอสรุปที่อาจนํามาเปนสมมติฐานหรือทฤษฎีไดน้ัน จําเปนตองมองจากพ้ืนที่กวาง ดังนั้นภาพจาก
ดาวเทียมสามารถใหคําตอบในขอน้ีไดดี (ประเสริฐ, มปป) เพราะแตละภาพคลุมพ้ืนที่ไดกวางขวาง เชน ภาพจากดาวเทียม
LANDSAT ครอบคลุมพ้ืนที่ 184 x 175 ตารางกิโลเมตร หรือภาพจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา สามารถบันทึกภาพไดทั้งภูมิภาค
เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถนําภาพบริเวณขางเคียงมาตอเขาดวยกันใหครอบคลุมบริเวณกวางมากข้ึน หรือเรียกกวาการทํา
“โมเสค” (Mosaic) เพ่ือใหคลุมบริเวณกวางไดย่ิงข้ึนและยังใหรายละเอียดไดดีกวาแผนที่

ขอมูลทางภูมิศาสตรที่ไดจากการแปลตีความภาพถายดาวทียม สามารถจําแนกไดเปนสองประเภทหลัก คือ (1) ขอมูล
ดานกายภาพ และ (2) ขอมูลดานมนุษย (ประเสริฐ, มปป)

1) ขอมูลดานกายภาพ ไดแก ลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งประกอบดวยที่ราบในลักษณะตางๆ เชน สันขา ทิวเขา หนาผา
รอยหัก รอยเล่ือน, ลักษณะโครงสรางของหิน รูปทรงของหินทราย หินปูน หินอัคนี, หรือการจําแนกระบบการ
ระบายน้ํา เชน ระบบการระบายน้ําแบบเกลียวเชือก รูปรางโคงตวัด กุด รอยกุด, การจําแนกประเภทของแหลงน้ํา
เชน หนองบึง อางเก็บน้ํา, การจําแนกลักษณะดิน เชน บริเวณดินตะกอน ดินพังทลาย, การจําแนกลักษณะชายฝง
เชน ชายฝงยุบจม ชายฝงงอกยื่น สันทรายที่เกิดข้ึนชายฝง สันดอนชายฝง ชายหาด เกาะแกงตางๆ, การจําแนก
ประเภทของปาไม เชน ปาไมผลัดใบ ปาผลัดใบ ปาถูกบุกรุกทําลาย เปนตน

2) ขอมูลดานมนุษย เน่ืองจากดาวเทียมที่ใชในการสํารวจทรัพยากรพ้ืนโลกสามารถโคจรกลับมาบันทึกขอมูลในที่เดิม
เชน ดาวเทียม LANDSAT จะกลับมาบันทึกขอมูลบริเวณพ้ืนที่เดิมทุก 16 วัน หรือดาวเทียม TERRA มีความถี่
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ในการกลับมาบันทึกขอมูลบริเวณเดิมเกือบทุกวัน (Near dairy frequency of pass) ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงบน
พ้ืนโลกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษยสามารถถูกตรวจพบไดอยางทันเหตุการณจากขอมูลภาพดาวเทียม ตัวอยาง
เชน การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจตามฤดูกาล ซึ่งขอมูลจากดาวเทียมสามารถนํามาวิเคราะหเพ่ือประเมินผลผลิตของ
พ้ืนที่เพาะปลูกได หรือ การบันทึกขอมูลจากดาวเทียมในหลายชวงระยะเวลาสามารถนํามาติดตามตรวจสอบการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง เพ่ือศึกษาถึงแนวโนมการขยายตัวของชุมชนเมืองได โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงจาก
กิจกรรมประเภทตางๆ ของมนุษย สามารถเห็นไดชัดเจนในภาพถายจากดาวเทียม

ในปจจุบันเทคโนโลยีรีโมทเซนซิงไดรับการพัฒนาใหกาวหนาโดยมีการประดิษฐคิดคนอุปกรณรับสัญญาณที่มีประสิทธิ
ภาพสูง เทคนิคที่นํามาใชในการแปลตีความก็ไดรับการพัฒนาควบคูกันไปใหมีความถูกตอง แมนยํา และรวดเร็วยิ่งข้ึน จึงพบวามี
การนําขอมูลทั้งภาพถายทางอากาศ (Aerial photograph) ภาพถายจากดาวเทียม (Satellite image) และสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ 
(Spatial information) มาใชประโยชนในทางภูมิศาสตรอยางกวางขวางในปจจุบัน

1.4 พ้ืนฐานของการสํารวจจากระยะไกล

พ้ืนฐานความรูเก่ียวกับ “การสํารวจจากระยะไกล (Remote sensing) โดยไมใชการมองเห็นจากสายตามนุษยน้ัน
สามารถจําแนกได 4 วิธีดวยกัน คือ

1) ระบบวิทยุ (Radiometer) เปนความถี่ที่ตางกันของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา ซึ่งเปนพลังงานจากดวงอาทิตย โดยระบบนี้
เปนระบบที่ตรวจวัดคาพลังงานต้ังแตชวงคลื่นแสงสวางที่ตามนุษยมองเห็นจนถึงคล่ืนไมโคเวฟ สําหรับระบบนี้เปน
ระบบรีโมทเซนซิงที่นํามาใชทางดานภูมิศาสตร

2) ระบบเสียง (Audiometer) เปนความถี่ที่ตางกันของคล่ืนเสียง ใชในการหยั่งความลึกของพ้ืนมหาสมุทร หรือรูจัก
กันในระบบโซนา (Zonar) และอัลตราซาวด (Ultra sound)

3) ระบบแมเหล็ก (Magnetometer) เปนความเขมของสนามแมเหล็กที่ตางกัน เชน การวัดความเขมของทิศทางเหนือ
ใตของสนามแมเหล็กในช้ันหินของเปลือกโลก เปนตน

4) ระบบโนมถวง (Granimeter) เปนการเปลี่ยนแปลงอัตราความเรงของแรงโนมถวงเกิดข้ึนในช้ันหินที่แตกตางกัน
ใชในการคนหา ปโตรเลียม และแหลงแร สําหรับดาวเทียมใชระบบนี้เพ่ือวัดความกลมแปนของโลก เปนตน

1.4.1 พื้นฐานของรีโมทเซนซิงดานภูมิศาสตร

รีโมทเซนซงิที่นํามาใชดานภูมิศาสตรเปนระบบวิทยุหรือคล่ืนแมเหล็กไฟฟาเพ่ือสรางเปนขอมูลภาพ (Image data) โดย
อาศัยการเคลื่อนที่ของพลังงานจากดวงอาทิตย (Solar energy) มาถึงโลกในลักษณะคลื่นแสงหรือคล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่มีความเร็ว
เทาความเร็วของแสง คือ 299,792.458 กิโลเมตร/วินาที หรือประมาณ 3 x 108 เมตร /วินาที และมีขนาดชวงคลื่นที่แตกตางกัน
โดยที่ชวงคลื่นที่กวางเรียกวา “ความถี่ต่ํา” (Low frequency) หรือ “คล่ืนยาว” (Long waves) ชวงคลื่นที่แคบเรียกวา “ความถี่สูง”
(High frequency) หรือ “คล่ืนส้ัน” (Short waves) รอบของแตละชวงคลื่น เรียกวา ไซเกิล (Cycle) จํานวนไซเกิลตอวินาทีเรียก
วาเฮิรต (Hertz) 1 ลานไซเกิลตอวินาที เรียกวา เมกะเฮิรตซ (Megahertz: MHz) สําหรับความยาวชวงคล่ืนมีหนวยวัดเปน
อังสตรอม (Ahgstroms) ไมโครมิเตอร (Micrometer) หรือไมครอน (Micron; µm) เซนติมิเตอร (Centimeter) และเมตร
(Meter)
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นอกจากดวงอาทิตยที่เปนแหลงกําเนิดตามธรรมชาติของพลังงานแมเหล็กไฟฟาที่ใชในการบันทึกขอมูล สมพร สงาวงศ
(2543) กลาววา พลังงานแมเหล็กไฟฟาสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทหลัก คือ

1) พลังงานธรรมชาติ (Natural electromagnetic energy)

ดวงอาทิตยเปนแหลงกําหนิดพลังงานแมเหล็กไฟฟาตามธรรมชาติที่สําคัญในดานการสํารวจจากระยะไกล 
โดยพลังงานจากแสงอาทิตยมีลักษณะเปนคล่ืนที่มีความยาวคลื่นแตกตางกันออกไป เรียกกวา “แถบคลื่นแมเหล็กไฟฟา”
(Electromagnetic spectrum) ประกอบดวยชวงคล่ืนที่ส้ันที่สุด คือ รังสีคอสมิค (Cosmic rays) ซึ่งมีความยาว 10-12 เมตร ไป
จนถึงชวงคลื่นยาวที่สุด คือ คล่ืนวิทยุและโทรทัศน (Radio and television wave) ซึ่งมีความยาวมากกวา 1 กิโลเมตรขึ้นไป
ชวงคล่ืนที่ถูกนํามาใชประโยชนในการสํารวจจากระยะไกลเปนชวงคลื่นที่ไมถูกดูดกลืนทั้งหมดโดยบรรยากาศชั้นบนและสามารถ
ทะลุผานช้ันบรรยากาศของโลกมาตกกระทบกับวัตถุบนพ้ืนโลก ไดแก ชวงคลื่น Photographic Ultraviolet ชวงคลื่นแสงสีขาว
หรือชวงคลื่นที่มองเห็นได (Visible rays) ชวงคลื่นอินฟราเรด (Infrared rays) โดยระบบการสํารวจจากระยะไกลในชวงคลื่นดัง
กลาวเรียกวา “Passive remote sensing”

2) พลังงานที่มนุษยสรางขึ้น (Man-made electromagnetic energy)

พลังงานแมเหล็กไฟฟาที่มนุษยสรางข้ึนอยูในยานชวงคลื่นไมโครเวฟ (Microwave) ที่ถูกใชในระบบ RADAR
(Radio Detector and Ranging) ซึ่งเปนระบบที่สรางพลังงานแมเหล็กไฟฟาและสงผานไปยังวัตถุบนพ้ืนผิวโลกที่ตองการสํารวจ
โดยเกี่ยวของกับเวลาที่ใชในการเดินทางจากอุปกรณสรางพลังงานไปสัมผัสกับวัตถุเปาหมายและกระจัดกระจายกลับมายังอุปกรณ
บันทกึขอมูล ระบบการสํารวจจากระยะไกลลักษณะนี้เรียกวา “Active remote sensing”

1.4.2 กระบวนการของการสํารวจขอมูลจากระยะไกล

กระบวนการของการสํารวจจากระยะไกลประกอบดวย 2 กระบวนการหลัก (ภาพท่ี 1.1 และ ภาพที่ 1.2) คือ
การศึกษาเกี่ยวกับระบบการรับหรือการเก็บขอมูล  (Data Acquisition) และการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห (Data Analysis)
หรือ การใชประโยชนจากขอมูลที่บันทึกไว โดยทั้งสองกระบวนการมีองคประกอบ ดังนี้

1) ระบบการรับขอมูล (Data Acquisition) เปนกระบวนการที่ไดมาซึ่งขอมูลจากระยะไกล โดยเกิดจาก
องคประกอบที่สําคัญดังนี้

(1) แหลงพลังงานและการแผรังสี (Energy Sources and Radiation) ที่ทําใหเกิดคล่ืนแมเหล็กไฟฟา ซึ่ง
มีทั้งแหลงพลังงานตามธรรมชาติ (ดวงอาทิตย) และ แหลงพลังงานท่ีมนุษยสรางข้ึนมา (ระบบ RADAR
หรือ ระบบ SONAR)

(2) การถายทอดพลังงานในช้ันบรรยากาศ (Propagation of Energy through the Atmosphere) เปน
ปฏิสัมพันธของคล่ืนแมเหล็กไฟฟากับช้ันบรรยากาศที่เปนขอจํากัดในบางชวงคลื่นที่ไมสามารถสงผานมา
จนถึงพ้ืนผิวโลกไดทั้งหมด เพราะถูกดูดกลืนในช้ันบรรยากาศไดทั้งหมด เชน รังสีในยานอุตราไวโอเลต
(Ultraviolet) ถูกดูดกลืนโดยโอโซน (Ozone: O3) ในบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟยร
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(3) ปฏิสัมพันธของพลังงานกับพ้ืนผิวโลก (Energy Interaction with Earth Surface Features) เปน
ลักษณะของวัตถุตางชนิดที่มีการสะทอน การดูดซับ การสงผาน การแผรังสี และการกระจัดกระจาย
กลับ ของพลังงานคล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่แตกตางกันในแตละชวงคลื่นและชวงเวลา ซึ่งลักษณะดังกลาว
เปนประโยชนตอการนํามาแยกแยะวัตถุบนพ้ืนผิวโลกที่แสดงคุณสมบัติของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาที่แตก
ตางกัน

(4) อุปกรณบันทึกขอมูล (Airborne and/or Spaceborne Sensor) เปนเครื่องมือที่รับและบันทึกสัญญาน
แมเหล็กไฟฟาที่สะทอน (Reflection) แผรังสีความรอน (Emission) หรือกระจัดกระจายกลับ
(Backscatter) จากวัตถุเปาหมาย แลวสงกลับมายังสถานีรับบนพ้ืนโลก และแปลงสัญญาณนั้นเปน
ขอมูลเชิงเลข (Digital data) หรือ ขอมูลภาพ (Image data) ซึ่งขอมูลเหลาน้ีจะถูกนํามาปรับแกข้ันตน
เพ่ือลดหรือขจัดความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต และความบกพรองของสัญญาณที่ไดรับ ณ สถานีรับ
สัญญาณกอนที่จะนําขอมูลภาพไปเผยแพรสูผูใชงานตอไป

(5) ผลิตภัณฑขอมูลในรูปขอมูลภาพหรือขอมูลเชิงเลข (Sensor Data in Pictorial and/or Digital
Form) เปนผลผลิตของขอมูลที่จะเผยแพรหรือจําหนาย ซึ่งมีทั้งอยูในรูปขอมูลเชิงเลข (Soft copy) ซึ่ง
นํามาใชรวมกับระบบคอมพิวเตอร และขอมูลภาพกระดาษ (Hard copy) ที่อาจอยูในรูปแบบแผนที่
ภาพถายจากดาวเทียม (Satellite image map) หรือ ขอมูลแผนภาพพิมพในมาตราสวนตาง ๆ

ภาพที่ 1.1   การเก็บขอมูลโดยการสํารวจขอมูลจากระยะไกล (JARS, 1993)

2) ระบบการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis)

(1) การแปลตีความภาพดวยสายตาหรือการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร (Visual Interpretation and
Data Computer Analysis) เปนการแปลตีความหรือใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลภาพจาก
ดาวเทียม เพ่ือสกัดขอมูลหรือส่ิงที่ตองการตามวัตถุประสงคของการใชงาน

(2) ผลิตภัณฑสารสนเทศ (Information Product) เปนผลผลิตที่ไดจากการแปลตีความหรือการวิเคราะห
ดวยคอมพิวเตอร ซึ่งตองมีการตรวจสอบความถูกตองและความนาเช่ือถือของผลผลิตที่ไดน้ัน กอนนํา
ไปใชงาน โดยทําการเปรียบเทียบกับสภาพจริงหรือขอมูลที่นาเช่ือถือได โดยวิธีทางสถิติ
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(3) ผูใช (User) เปนผูที่นําผลิตภัณฑสารสนเทศที่อยูในรูปขอมูลภาพหรือขอมูลเชิงเลข ไปประยุกตใชตาม
วัตถุประสงคที่ตองการ อาทิ เชน ผลการแปลตีความการใชประโยชนที่ดินจากภาพถายดาวเทียมใน
หลายชวงเวลา ผูใชสามารถนํามาใชเพ่ือติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณตางๆ เชน
การขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรม หรือ การบุกรุกพ้ืนที่ปาไม เปนตน

ภาพที่ 1.2   กระบวนการสํารวจขอมูลจากระยะไกล (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2534)

1.5 ประเภทของระบบการสํารวจขอมูลจากระยะไกล

ระบบรีโมทเซนซิงสามารถจําแนกตามแหลงกําเนิดพลังงาน ออกไดเปน 2 ประเภทหลัก (ภาพที่ 1.3) คือ

(1) Passive remote sensing

Passive remote sensing เปนระบบรีโมทเซนซิงที่ใชตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน โดยมีดวงอาทิตยเปนแหลง
กําเนิดพลังงานตามธรรมชาติ ระบบนี้จึงรับสัญญาณและบันทึกขอมูลไดในชวงเวลากลางวันเปนสวนใหญ ดวยการอาศัยการ
สะทอนพลังงานของวัตถุบนพ้ืนโลกดวยแสงอาทิตย ดังนั้นระบบนี้จึงมีขอจํากัดดานสภาวะอากาศ ทําใหไมสามารถบันทึกขอมูลไดดี
ในชวงฤดูฝน หรอืในชวงเวลาที่มีเมฆ หมอกปกคลุมอยางหนาแนน อยางไรก็ตามระบบนี้สามารถบันทึกขอมูลในชวงคลื่น
อินฟราเรดความรอน (Thermal Infrared) ซึ่งเปนการแผพลังงานความรอน (Emission) จากวัตถุบนพ้ืนผิวโลกในเวลากลางคืน
ได

(2) Active remote sensing

Active remote sensing เปนระบบรีโมทเซนซิงที่มีแหลงกําเนิดพลังงานจากการสรางข้ึนของอุปกรณสํารวจใน
ชวงคล่ืนไมโครเวฟ ที่นํามาใชในระบบเรดาร (Radio Detector and Ranging) โดยสงผานพลังงานนั้นไปยังพ้ืนที่เปาหมายและ
บันทึกสัญญาณการกระจัดกระจายกลับ (Backscatter) จากพ้ืนที่เปาหมาย ระบบนี้สามารถทํางานไดโดยไมมีขอจํากัดดานเวลา
และสภาพภูมิอากาศ ทั้งยังสามารถสงสัญญาณทะลุผานกลุมเมฆ หมอก ฝน ทําใหสามารถบันทึกสัญญาณไดทั้งเวลากลางวันและ
กลางคืนในทุกฤดูกาล
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ภาพที่ 1.3 ประเภท
(ดัดแป

1.6 คุณสมบัติขอ

ภาพ
มูลระยะไกล พอสร

1) 

2) 

3) 

แหลงกําเนิด
งาน

ุ

เครื่องวัด
(Sensor)
การสํารวจจากระยะไกล
ยานแสงที่ตามองเห็น
และอินฟราเรดสะทอน
ของระบบการสํารวจขอมูลจากระยะไก
ลงมาจาก: สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

งขอมูลภาพถายดาวเทียม

ถายจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากร เป
ุปไดดังนี้

การบันทึกขอมูลเปนบริเวณกวาง (
ทําใหไดขอมูลในลักษณะตอเน่ืองในร
บริเวณกวางตอเน่ืองในเวลาเดียวกัน
คลุมพ้ืนที่ 175 x 184 ตารางกิโลเม
3,600 ตารางกิโลเมตร หรือ ภาพจาก

การบันทึกภาพไดหลายชวงคลื่น (M
หลายชวงคลื่นในบริเวณเดียวกัน ท
สายตามนุษย ทําใหสามารถแยกวัตถ
ระบบ MSS และ MESSR มี 4 ชว
และ 4 ชวงคลื่นตามลําดับ

การบันทึกภาพในบริเวณเดิม (Rep
สัมพันธกับดวงอาทิตย โดยโคจรร
อยางสม่ําเสมอ ในชวงเวลาที่แนนอน
วัน, ดาวเทียม MOS ทุก 17 วัน, ด
เวลาที่ทันสมัย สามารถเปรียบเทียบแ
โอกาสไดขอมูลที่ไมมีเมฆปกคลุม

Passive
remote sensing

เครื่องวัด
(Sensor
การสํารวจจากระยะไกล
ยานอินฟราเรดความรอน
ลที่สัมพันธกับยานความยาวคลื่นทั้ง 3 
แหงชาติ, 2540)

นภาพที่มีลักษณะพิเศษตามคุณสมบัติข

Synoptic view) ภาพจากดาวเทียมภ
ะยะเวลาการบันทึกภาพส้ันๆ สามารถ
ทั้งภาพ เชน ดาวเทียม LANDSAT-M
ตร หรือ 32,220 ตารางกิโลเมตร ภาพ
ดาวเทียม MOS-MESSR คลุมพ้ืนที่ 1

ultispectral) ดาวเทียมสํารวจทรัพย
ั้งในชวงคล่ืนที่สายตามองเห็น และชว
ุตาง ๆ บนพ้ืนโลกตามวัตถุประสงคที่เ
งคลื่น, ระบบ ETM+ มี 8 ชวงคล่ืน, ร

etitive Coverage) ดาวเทียมสํารวจทร
อบโลกในแนวจากเหนือลงใต และกล
 เชน ดาวเทียม LANDSAT กลับมา
าวเทียม SPOT ทุก 26 วัน ทําใหไดข
ละติดตามการเปลี่ยนแปลงตางๆ บนพ

ุ
การแผรังสีความรอน

(อุณหภูมิ, สภาพการแผรังสี)

14 µm

Passive
remote sensing

เครื่องวัด
(Sensor))
การสํารวจจากระยะไกล
ยานไมโครเวฟ
เครื่องวัด
(Sensor)



Active
remote sensing
ดวงอาทิตย
 วัตถ
 วัตถ
ประเภท

องดาวเทียมที่ใชใน

าพหนึ่งๆ ครอบค
ศึกษาสภาพแวดลอ
SS และ TM ห
จากดาวเทียม SPO
0,000 ตารางกิโลเม

ากรมีระบบกลองท
งคลื่นนอกเหนือกา
ฉพาะเจาะจงไดอยา
ะบบ HRG ภาพขา

ัพยากรสวนใหญ ม
ับมายังบริเวณเดิมใ
บันทึกขอมูลที่บริเว
อมูลบริเวณเดียวกัน
ื้นโลกไดเปนอยางด

สัม
กระจ
เรดาร

ประสิทธิ์การ
ัดกระจายกลับ


คาการสะทอนพลังงาน
ุ

การแผรังสีไมโครเวฟ
พลัง

วัตถ
คล่ืนแมเหล็ก
ไฟฟา
อัลตรา
ไวโอเลต
 ชวงคลื่นท่ีตามองเห็น
 อินฟราเรดสะทอน
 อินฟราเรดความรอน
 ไมโครเวฟ
0.4 µm
 0.7 µm
 3 µm
 1 mm
8 µm
การส

ลุมพ
มตา
นึ่งภ
T ค
ตร เ

ี่บันท
รมอง
งชัด
วดําแ

ีวงโ
นเวล
ณเด
หลา
ี และ
30 cm
ํารวจขอ

ื้นที่กวาง
งๆ ใน
าพครอบ
ลุมพ้ืนที่
ปนตน

ึกภาพได
เห็นของ
เจน เชน
ละสีมี 1

คจรแบบ
าทองถิ่น
ิมทุก 16
ยๆ ชวง
ชวยใหมี
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4) การใหรายละเอียดหลายระดับ ขอมูลที่ไดจากดาวเทียมจะใหรายละเอียดเชิงพ้ืนที่หลากหลายระดับ มีผลดีใน
การเลือกนําไปใชประโยชนในการศึกษาดานตางๆ ตามวัตถุประสงค เชน ภาพจากดาวเทียม SPOT-5 ชวง
คล่ืน Panchromatic (ภาพขาวดํา) มีรายละเอียดเชิงพ้ืนที่ 5 และ 2.5 เมตร สามารถนําไปศึกษาตัวเมือง
เสนทางคมนาคมระดับหมูบาน หรือปรับปรุงแกไขแผนที่มาตราสวน 1:50,000 ขณะเดียวกันภาพหลายชวง
คล่ืน (Multispectral) ที่มีรายละเอียด 10 เมตร สามารถศึกษาถึงการบุกรุกพ้ืนที่ปาไมเฉพาะจุดเล็กๆ ได
หรือหาพ้ืนที่แหลงน้ําขนาดเล็ก สําหรับภาพจากดาวเทียม LANDSAT-7 ระบบ ETM+ รายละเอียด 30
เมตร เหมาะสมในศึกษาสภาพการใชที่ดินระดับจังหวัด

5) การใหภาพสีผสม (Color Composite) ขอมูลจากดาวเทียมแตละแบนดที่เปนขอมูลภาพขาวดํา (Gray
scale image) สามารถนํามาซอนทับกันไดครั้งละ 3 แบนด โดยแทนที่แตละแบนดดวยแมสีแสงบวก
(Additive Primary Color) 3 สีหลัก คือ สีนํ้าเงิน (Blue) สีเขียว (Green) และสีแดง (Red) เม่ือนํามาซอน
ทับกัน ทําใหไดภาพสีผสม มีสีตาง ๆ ปรากฏขึ้นตามทฤษฎีสี คือ การซอนทับของแมสีบวกแตละคู จะใหแมสี
ลบ (Subtractive Primary Color) คือ สีเหลือง (Yellow) สีบานเย็น (Magenta) และสีฟา (Cyan) ดังนี้

สีแดง (R) +  สีเขียว (G) => สีเหลือง (Yellow)

สีแดง (R) + สีนํ้าเงิน (B) => สีบานเย็น (Magenta)

สีนํ้าเงิน (B) + สีเขียว (G) => สีฟา (Cyan)

สีนํ้าเงิน (B) + สีเขียว (G) + สีแดง (R) => สีขาว (White)

สีเหลือง (Y) + สีบานเย็น (M) + สีฟา (C) => สีดํา (Black)

6) การเนนคุณภาพของภาพ (Image Enhancement) ขอมูลจากดาวเทียมตนฉบับที่อยูในลักษณะขอมูลเชิง
เลข (Digital Data) สามารถนํามาปรับปรุงคุณภาพใหมีความชัดเจนเพ่ิมข้ึน โดยพิจารณาจากคาระดับสีเทา
ของกราฟแทงแสดงการกระจายของขอมูล หรือ Histogram ของขอมูลดาวเทียม โดยทั่วไปนิยมใช 2 วิธี คือ
1) การขยายพิสัย (range) ความเขมระดับสีเทาใหกระจายจนเต็ม เรียกวา “Linear Contrast Stretch”
และ 2) Non-Linear Contrast Stretch โดยใหมีการกระจายของขอมูลในแตละคาความเขมระดับสีเทาใหมี
จํานวนประชากรใกลเคียงกัน ซึ่งเรียกเทคนิคน้ีวา “Histogram Equalization Stretch”

1.7 การพัฒนาของเทคโนโลยีรีโมทเซนซิง

ในปจจุบันความตองการในการใชทรัพยากรตางๆ เพ่ือการดํารงชีพเปนไปอยางเขมขนและตอเน่ือง อีกทั้งควบคูไปกับ
การเพ่ิมข้ึนของประชากรโลกเปนเหตุใหเกิดการขาดความสมดุลและความขัดแยงในการใชทรัพยากรข้ึน การที่จะคงไวซึ่งความ
สมดุลของทรัพยากรเหลาน้ี ตองมีการวางแผนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่ิงเหลาน้ีจําเปนตองมีการเก็บ 
รวบรวมขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของตั้งแตในอดีตอยางตอเน่ือง เพ่ือนํามาจัดทําสารบบของสารสนเทศดานการจัดการทรัพยากรในชวง
ระยะเวลาตางๆ ไดอยางถูกตอง

การนําเอาเทคโนโลยีรีโมทเซนซิงมาใชควบคูไปกับวิชาการทางดานการผลิตแผนที่ (Cartography) ระบบกําหนดพิกัด
พ้ืนโลก (Global Positioning System: GPS) และระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) พบวาเปน
การบูรณาการเพื่อเช่ือมโยงเทคโนโลยีดานภูมิสารสนเทศศาสตร (Geo-informatics technology) ไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ือง
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จากในปจจุบันเทคโนโลยีดานรีโมทเซนซิงสามารถตรวจเก็บและบันทึกขอมูลเพ่ึอนํามาวิเคราะหใหไดขาวสารเกี่ยวกับวัตถุส่ิงของ
หรือพ้ืนที่เปาหมาย เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการแกไขปญหาและการจัดการทรัพยากรตางๆ ไดอยางถูกตอง 
แมนยํา และทันเหตุการณ

สําหรบัคําวา รีโมทเซนซิง หรือ การสํารวจจากระยะไกล ไดเริ่มเกิดข้ึนเปนครั้งแรกในหมูนักวิทยาศาสตรที่ทํางานอยู ณ 
สถานีวิจัยของกองทัพเรือสหรัฐ ในตอนนั้นคําจํากัดความอยางกวางๆ ของรีโมทเซนซิง คือ "เปนวิชาการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับคุณ
สมบัติของวัตถุทางธรรมชาติ หรือวัตถุที่มนุษยไดสรางข้ึน โดยอุปกรณเครื่องมือในการบันทึกขอมูลน้ันมิไดสัมผัสโดยตรงกับวัตถุที่
กําลังถูกตรวจวดัเพ่ือรวบรวมขอมูลแตอยางใด" ดังที่กลาวมาแลววา รีโมทเซนซิง (Remote Sensing) เปนการหาขอมูลหรือขาว
สารเกี่ยวกับวัตถุส่ิงของ หรือพ้ืนที่เปาหมายซึ่งอยูไกลจากเครื่องมือที่ใชวัดหรือใชบันทึก โดยที่เครื่องมือเหลาน้ันไมไดสัมผัสกับวัตถุ
ส่ิงของหรือเปาหมายเหลาน้ันเลย เครื่องมือที่ใชตรวจบันทึกไดรับการนําข้ึนไปบนอากาศยานหรือยานอวกาศ ทําใหมองลงมายังพ้ืน
ที่ศึกษาไดบริเวณกวาง เพ่ือรับและบันทึกสัญญาณในลักษณะพลังงานแมเหล็กไฟฟาที่อยูในรูปของการสะทอนพลังงาน 
(Reflection) หรือการแผพลังงานความรอนออกจากตัวเองของวัตถุ (Emission)

การพัฒนาเทคโนโลยีรีโมทเซนซิงเกิดข้ึนในทางปฏิบัติมาเปนเวลานานแลว โดยการพัฒนาเทคโนโลยีน้ีจําแนกไดเปนสองยุค 
คือ กอนยุคอวกาศ (กอนป 2503) และ ยุคอวกาศ (หลังป 2503) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.7.1 กอนยุคอวกาศ

วิชาการรีโมทเซนซิง หรือ การสํารวจขอมูลจากระยะไกล ไดพัฒนามาจากการใชภาพถายทางอากาศ ซึ่งถูกนํามาใชเพ่ือ
การสํารวจทรัพยากรและสภาพภูมิประเทศ โดยในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ไดใชเครื่องบินถายรูปทางอากาศเพ่ือการ
พัฒนาการถายรูปทางอากาศในกิจการทหารและความปลอดภัยของประเทศเปนสวนใหญ ทําใหการพัฒนารีโมทเซนซิงเปนไปอยาง
รวดเร็วและเปนประโยชนสําหรับการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ โดยการใชภาพถายทางอากาศและการวิเคราะหภาพในยุคน้ัน
ใชการแปลดวยสายตา และใชกุญแจ (Key) การแปลภาพชวย ในยุคน้ันยังไมมีการนําเอาวิธีการทํางานในรูปแบบสหวิทยาการมา
ประยุกตใช เพราะตางคนตางทําในสาขาที่ตนถนัดแตก็ไดผลดี นอกจากนี้ยังไมมีความคิดในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
การปองกันภัยพิบัติตางๆ ที่ทําใหสภาพแวดลอมเสียหาย เน่ืองจากยังไมมีขอมูลทางดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในระดับโลก อีก
ทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งยังไมกาวหนาเทาที่ควร (ดาราศรี, 2536)

1.7.2 ยุคอวกาศ

ดาวเทียมดวงแรกถูกสงข้ึนไปโคจรรอบโลกครั้งแรกในป พ.ศ.2500 มีช่ือวา Sputnik ของประเทศรัสเซีย ทาํหนาที่ตรวจ
สอบการแผรังสีของช้ันบรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟย และป พ.ศ. 2501 สหรัฐอเมริกาไดสงดาวเทียมข้ึนโคจรมีช่ือวา Explorer ซึ่งใน
ขณะนั้นประเทศรัสเซียและสหรัฐอเมริกาไดช่ือวาเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีอวกาศของโลก หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาดานอวกาศ
ข้ึนอยางตอเน่ือง โดยมีการสงดาวเทียมออกไปโคจรรอบโลกอีกหลายดวง มีการปรับปรุงอุปกรณที่ใชในการบันทึกขอมูล จึงทําให
ไดขอมูลหลายชนิดและหลายชวงระยะเวลา มีการใชเครื่องคอมพิวเตอรชวยในกระบวนการวิเคราะหขอมูล ทําใหอุปกรณและ
เทคโนโลยีทางดานรีโมทเซนซิงมีความสลับซับซอนมากข้ึน มีการนําเอาหลักการทํางานแบบสหวิทยาการมาใชในสาขาวิชา
รีโมทเซนซิงมากข้ึน ทําใหเกิดแนวคิดในการแกไขปญหาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ถึงแมวาความตองการขอมูลในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกมีมากข้ึน แตเทคโนโลยีดานภาพถายทางอากาศ โดยการ
ใชกลองถายภาพและใชเครื่องบินก็ยังคงมีตอไปในลักษณะของการใชงานที่เฉพาะเจาะจงและงานที่ตองการขอมูลที่มีรายละเอียด
เชิงพ้ืนที่ในระดับสูง (ดาราศรี, 2536)
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1.8 วิวัฒนาการของการสํารวจทรัพยากรโลกดวยดาวเทียม

การสํารวจทรัพยากรโลกดวยดาวเทียมไดวิวัฒนาการอยางรวดเร็วตอเน่ืองมาเปนลําดับ โดยสามารถจําแนกได 2 ระดับ 
คือ ระดับวิจัย และ ระดับพัฒนา (Research and Development) ในระยะเริ่มแรก และ ระดับปฏิบัติงาน (Operational) โดย
เริ่มจากดาวเทียมที่สงข้ึนปฏิบัติงานในชวงแรกมีอายุปฏิบัติงานชวงสั้น ตอมาเปนระบบอัตโนมัติเพ่ือใชในระดับปฏิบัติงาน และ
ระบบที่มีมนุษยอวกาศควบคุม (ดาราศรี, 2536) ในปจจุบันมีดาวเทียมจํานวนมากกวา 2,000 ดวง ไดถูกสงเขาสูวงโคจรเพื่อปฏิบัติ
งานดานตางๆ ซึ่งสามารถจําแนกตามลักษณะการใชประโยชนออกเปน 3 ประเภท คือ

(1) ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Satellites) เชน ดาวเทียม TIROS, NOAA, SMS/GOES, GMS, 
METEOSAT, INSAT, FENGYUN   

(2) ดาวเทียมสมุทรศาสตร (Ocean Satellites) เชน ดาวเทียม SEASAT, MOS, RADASAT

(3) ดาวเทียมสํารวจแผนดิน (Land Satellites) เชน ดาวเทียม LANDSAT, SPOT, IRS, IKONOS, QuickBird, 
THEOS, ERS, JERS, RADASAT

การสํารวจทรัพยากรโลกดวยดาวเทียมสํารวจทรัพยากร ไดวิวัฒนาการจากการรับภาพถายโลกภาพแรกจากการสง
สัญญาณภาพของดาวเทียม Explorer 6 ในเดือนสิงหาคม 2502 ในปถัดมาการสํารวจโลกดวยภาพถายไดพัฒนาระบบและอุปกรณ
ที่สามารถใชประโยชนดานตางๆ เพ่ิมข้ึน ซึ่งพอสรุปวิวัฒนาการของดาวเทียมสํารวจทรัพยากรโลก ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ, 2534)

1.8.1 การสํารวจทรัพยากรโลกดวยดาวเทียมระดับวิจัยและพัฒนา (ดาราศรี, 2536)

1.8.1.1 เมอรคิวรี (Mercury) (ป พ.ศ. 2504-2505)

ดาวเทียมดวงแรกๆ ในชุดน้ี โคจรรอบโลกในระยะเวลาสั้นประมาณ 5 นาที โดยไมมีมนุษยอวกาศ ภายหลังได
พัฒนาการโคจรรอบโลกในระดับสูงที่ระดับสูง 161-266 กิโลเมตร พรอมมีนุษยอวกาศขึ้นสูวงโคจรดวยซึ่งไดรับผลสําเร็จเปนอยาง
ดี มีอุปกรณถายภาพท่ีใชเปนกลองถายรูปสําหรับ ฟลมสี 70 มิลลิเมตร หรือ 35 มิลลิเมตร ดาวเทียมชุดน้ีมีทั้งส้ินรวม 9 กระบวน
การบิน

1.8.1.2 เจมินี (Gemini) (ป พ.ศ. 2508 - 2509)

พัฒนามาจากโครงการเมอรคิวรี มีมนุษยอวกาศควบคุม โคจรระหวางละติจูดที่ 32 องศา เหนือ-ใต ที่ระดับสูง
ประมาณ 160-320 กิโลเมตร มีอุปกรณกลองถายรูปขนาด 70 มม. ถายภาพสีและสีอินฟราเรด (คุณภาพไมดีนัก) ครอบคลุมพ้ืนที่
กวาง 140 กิโลเมตร มาตราสวนประมาณ 1: 2,400,000 แมวาวัตถุประสงคหลักของโครงการนี้จะเพ่ือทดสอบมนุษยอวกาศ  
เครื่องมือ และวิธีการตางๆ มากกวาการถายภาพผิวโลก  ยกเวนกระบวนการเจมินี-4 ซึ่งใชศึกษาทางธรณีวิทยาโดยเฉพาะ แตก็พบ
วาภาพถายรวม 1,100 ภาพสามารถนํามาใชศึกษาดานธรณีวิทยา สมุทรศาสตร และภูมิศาสตรไดเปนอยางดี

1.8.1.3 อพอลโล (Apollo) (ป พ.ศ. 2511 - 2512 )

เปนโครงการตอเน่ืองจากโครงการเจมินี โคจรระหวางละติจูดที่ 33 องศาเหนือ-ใต อพอลโล 6 ติดตั้งระบบกลอง
อัตโนมัติ 70 มิลลิเมตร สําหรับ อพอลโล 7 และ 9 เปนระบบใชมนุษยอวกาศควบคุม ถายภาพดวยกลอง 70 มิลลิเมตร เชนเดียว
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กัน แตใชฟลมหลายประเภท รวมทั้งฟลมขาว-ดําดวย โดยเฉพาะ อพอลโล 9 น้ัน เปนกาวแรกของการเริ่มระบบถายภาพหลาย
ชวงคล่ืนโดยกลอง 4 กลอง ถายพรอมกันดวยระบบควบคุมไฟฟา 3 กลอง แลวบันทึกลงบนฟลมขาวดํา โดยมีฟลเตอรแสงสีเขียว 
สีแดง และชวงคลื่นอินฟราเรดใกล สวนกลองที่บันทึกภาพสีอินฟราเรดเปนระบบที่ใกลเคียงกับกลองที่ใชในดาวเทียมสํารวจ
ทรัพยากร LANDSAT 1 อพอลโลดวงแรกๆ มุงใชประโยชนดานการสํารวจดวงจันทร และดาวเทียมชุดน้ีไดส้ินสุดลงที่โครงการ
ทดลองอพอลโล-โซยูซ (Apollo-Soyua Test Project - ASTP) ในป 2518 ซึ่งเปนโครงการรวมระหวางประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศรัสเซีย

1.8.1.4 สกายแล็บ (Skylab) (ป พ.ศ. 2516 - 2522)

เปนสถานีอวกาศซึ่งมุงศึกษาบทบาทของมนุษยในอวกาศ และเปนกระบวนการแรกที่แสดงถึงการผสมผสาน
ระหวางภาพถายธรรมชาติและภาพถายจากระบบอิเล็กทรอนิกสดวยอุปกรณ Earth Resources Experiment Package (EREP) 
ซึ่งมีกลองถายภาพหลายชวงคลื่นที่บันทึกภาพลงบนฟลม ขาว-ดํา (S190A) กลองถายภาพสีรายละเอียดสูง (S190B) Infrared 
Spectrometer บันทึกขอมูลในชวงคลื่น 0.4-2.4 µm และ 6.20-12.5 µm ระบบ (S191) Multispectral Scanner (S192) ถาย
ภาพในลักษณะการกวาดเปนเสน (Line-Scan) ใน 13 ชวงคลื่นตั้งแต 0.4-12.5 µm ระบบ Microwave 
Radiometer/Scatterrometer และ Altimeter (S193) ใชวัดหาคาการสะทอนและแผรังสีของแผนดินและมหาสมุทร ตลอดจน
ระดับความสูงเพ่ือดูสภาวะของทะเล และระบบสุดทาย Band Radiometer (S194) เพ่ือวัดคาอุณหภูมิความกระจาง (Brightness 
Temperature) ที่ความถี่ 1.43 GHZ

สกายแล็ปโคจรครอบคลุมพ้ืนที่ระหวางละติจูด 50 องศาเหนือ-ใต ที่ระดับสูง 435 กิโลเมตร และยอนกลับสูแนว
โคจรเดิมทุก 5 วัน กระบวนการบินที่สําคัญและมีมนุษยอวกาศควบคุม คือ กระบวนการ SL-2, 3 และ 4 ซึ่งมีระยะการปฏิบัติงาน
ระหวาง 25 พฤษภาคม ถึง 11 มิถุนายน 2516, 28 กรฎาคม ถึง 25 กันยายน 2516,16 พฤศจิกายน 2516 ถึง 8 กุมภาพันธ 2517 
ตามลําดับ รวมภาพที่ไดจาก 3 กระบวนการบินน้ี เปนจํานวนมากกวา 35,000 ภาพ และสกายแล็บไดตกลงสูโลกเหนือประเทศ
ออสเตรเลียเม่ือป พ.ศ. 2522

1.8.2 การสํารวจทรัพยากรโลกดวยดาวเทียมระดับปฏิบัติงาน (ดาราศรี, 2536)

1.8.2.1 กระสวยอวกาศ (Space Shuttle) (ป พ.ศ. 2514 - 2529)

นับเปนวิวัฒนาการสูงสุดดานอวกาศจนถึงปจจุบัน ดวยแนวความคิดในการนํายานอวกาศกลับมาใชงานในครั้ง
ตอๆ ไป นอกจากนี้ ยังอาจใชเปนยานสําหรับสงและซอมแซมดาวเทียมดวงอ่ืนไดอีกดวย กระสวยอวกาศสามารถนํายานอวกาศขึ้น
สูวงโคจรและกลับมาสูโลกดวยการบังคับของนักบินอวกาศ สําหรับตัวยานสามารถแยกออกเปน 3 สวนประกอบ คือ

1) จรวด บรรจุสารขับเคลื่อนชนิดแข็ง 2 ลําสวนนี้จะถูกปลอยลงทะเลหลังจากดาวเทียมข้ึนสูระดับสูงประมาณ 
40 กิโลเมตร เพ่ือนํามาใชการไดอีกตอไป

2) แทง็กขนาดใหญบรรจุขับเคล่ือนชนิดเหลว ซึ่งจะไดรับการปลอยทิ้งเมื่อดาวเทียมเขาสูวงโคจร

3) ยานโคจร ซึ่งมีขนาดประมาณเทาเครื่องบิน DC-9 ประกอบดวยที่วางสําหรับบรรจุและวางอุปกรณ เชน 
Spacelab ซึ่งสามารถบรรจุมนุษยอวกาศและเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการศึกษา นอกจากเครื่องมือวิทยา
ศาสตรที่สําคัญตางๆ แลว ยังมีระบบบันทึกภาพระบบ Shuttle Imaging Radar (SIR) Shuttle 
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Multispectral Infrared Radiometer (SMIRR) และ ระบบ Large Format Camera (LFC) เพ่ือใชใน
การศึกษาการทําแผนที่ธรณีวิทยาที่ไดพัฒนาจาก SEASAT -L Band Radar

1.8.2.2 ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

วัตถุประสงคของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ที่กําหนดโดย National Operational Meteorological Satellite 
(NOMSS) มีดังตอไปนี้

1) เพ่ือถายภาพชั้นบรรยากาศของโลกเปนระดับรายวัน

2) เพ่ือไดภาพตอเน่ืองของชั้นบรรยากาศโลก และเพ่ือเก็บและถายทอดขอมูลจากสถานีภาคพ้ืนดิน

3) เพ่ือทําการหยั่งตรวจอากาศของโลกเปนประจําวัน

ภาพถายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ยังสามารถนํามาใชในการศึกษาทางดานปฐพวีิทยาและสมุทรศาสตรไดเปน
อยางดี ทําใหการใชประโยชนเปนไปอยางแพรหลายกวาที่ผานมา ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาที่เปนที่รูจักกันโดยทั่วไป ไดแก ดาวเทียม 
TIROS (Television and Infrared Radiometer Observation Satellite) ชุดดาวเทียม NOAA (National Oceanic and 
Atmospheric Administration) ดาวเทียม SMS/GOES (Synchronous Meteorological Satellite/ Geostationary 
Operational Environmental Satellite) ดาวเทียม NIMBUS, และดาวเทียม GMS

(1) ดาวเทียม NOAA/TIROS

ดาวเทียม NOAA และดาวเทียม TIROS เปนดาวเทียมที่มีวงโคจรแบบสัมพันธกับดวงอาทิตยที่ระดับสูง
ประมาณ 1,450 กิโลเมตร ดาวเทียมชุดแรก คือ TIROS-1 ซึ่งดวงแรก คือ TIROS-1 ไดข้ึนสูวงโคจร เม่ือป พ ศ. 2503 ดาวเทียม
ชุดตอมา คือ ITOS ซึ่งเริ่มปฏิบัติการในป 2513 ประกอบดวย ITOS-1 และ NOAA 1- 5 ทําการถายภาพดวยระบบ VHRR 
(Very High Resolution Radiometer) ในชวงคลื่นที่ตามองเห็นคือ 0.6-0.7 µm และชวงคลื่นความรอน 10.5-12.5 µm ถาย
ภาพวันละ 2 ครั้ง ขนาดภาพกวาง 3,400 กิโลเมตร ใหรายละเอียดภาพ 1 กิโลเมตร นอกจากนี้มีระบบ VTPR (Vertical 
Temperature Profile Radiometer) ที่ใชวัดอุณหภูมิในช้ันบรรยากาศและระบบ SR (Scanning Radiometer) ซึ่งคลายกับ
ระบบ VHRR แตมีรายละเอียดภาพหยาบกวา คือ 4 และ 8 กิโลเมตร)

ดาวเทียม TIROS-N เปนดาวเทียมชุดที่ 3 ที่สงข้ึนเม่ือป 2521 จนถึงปจจุบัน คือ NOAA-17 ดาวเทียมชุดน้ี
โคจรที่ระดับสูงประมาณ 830 กิโลเมตร ประกอบดวยระบบ AVHRR (Advanced Very High Resolution Radometer) ถาย
ภาพในชวงคลื่นที่ตามองเห็น 2 ชวงคล่ืนและชวงคล่ืนความรอน 2 ชวงคลื่น ไดแก 0.55-0.90 µm 0.725-1.0 µm 10.5-11.5 µm 
และ 3.55-3.93 µm นอกจากนี้ยังไดมีการเพ่ิมชวงคลื่นความรอนชวงที่ 3 เพ่ือใชในการหาคาอุณหภูมิผิวหนาทะเล

(2) ดาวเทียม NIMBUS

ดาวเทียมชุดน้ีจัดวาเปนดาวเทียมเพ่ือการวิจัยและพัฒนามากกวาที่จะเปนดาวเทียมปฏิบัติการเหมือนดาวเทียม 
TIROS โดยดาวเทียม NIMBUS-1 เริ่มปฏิบัติการเมื่อป พ.ศ.2507 และดวงสุดทาย คือ NIMBUS-7 สงข้ึนในป พ.ศ. 2521 แมวา
จะเปนดาวเทียมที่ใชประโยชนหลักทางดานอุตุนิยมวิทยา แตสําหรับ NIMBUS ดวงสุดทายไดบรรทุกเครื่องมือที่ใชสํารวจ 
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สภาพแวดลอมในช้ันบรรยากาศและสมุทรศาสตรดวย เชน อุปกรณ Coastal Zone Color Scanner (CZCS) ถายภาพใน  
7 ชวงคล่ืน สําหรับใชในการศึกษาตะกอน สารคลอโรฟลล และสารสีเหลือง ตลอดจนอุณหภูมิผิวหนาทะเล

(3) ดาวเทียม Defense Meteorological Satellite Program (DMSP)

เปนดาวเทียมทางการทหาร ซึ่งดวงแรกขึ้นสูวงโคจรตั้งแต พ.ศ. 2509 แตไดมีการเผยแพรขอมูลสาธารณชนใน
ราวปลายป พ.ศ.2515 DMSP มีวงโคจรแบบสัมพันธกับดวงอาทิตย ถายภาพดวยระบบกลองวิดิคอน (Vidicon) ในชวงคลื่นที่ตา
มองเห็น มีรายละเอียดของภาพประมาณ 3 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีอุปกรณที่ถายภาพใน 2 ชวงคล่ืน คือ ชวงคลื่น 0.4-4.0 µm 
และ ชวงคลื่น 8.0-12.0 µm มีรายละเอียดภาพประมาณ 200 เมตร การถายภาพในชวงคล่ืนที่ตามองเห็นสามารถกระทําไดแมใน
เวลากลางคืน เชน ภาพแสดงแสงสียามคํ่าคืน การใชประโยชนดานอื่นๆ รวมถึงการติดตามดูไฟปา ภูเขาไฟระเบิด แหลงน้ํามัน  
และแกสธรรมชาติ

(4) ดาวเทียม SMS / GOES

SMS / GOES (Synchronous Meteorological Satellite / Geostationary Operational Environmental 
Satellite) เปนดาวเทียมประจําถ่ินอยูที่ระดับความสูง 35,00 กิโลเมตร ดาวเทียม SMS-1 SMS-2, GOES-1, GOES-2, และ 
GOES-3 เขาสูงวงโคจรเมื่อเดือนพฤษภาคม 2517, กุมภาพันธ 2518, ตุลาคม 2518, มิถุนายน 2520 และมิถุนายน 2521 โดยมี
ตําแหนงเหนือแนวศูนยสูตรที่ลองจิจูด 45 องศาตะวันตก, 13 องศาตะวันตก 126 องศาตะวันตก, 107 องศาตะวันตก และ 90 
องศาตะวันตก ตามลําดับ ระบบบันทึกขอมูลหลัก คือ VISSR (Visible and Infrared Spin-Scan Radiometer) เปนระบบที่
ถายภาพของซีกโลกในชวงคล่ืนที่ตามองเห็นทั้งหมด 8 ชวงคลื่น ไดในทุกๆ 30 นาที และชวงคลื่นความรอน 2 ชวงคลื่น ทั้งเวลา
กลางวันและกลางคืนโดยมีรายละเอียดภาพ 800 เมตร และ 8 กิโลเมตร ตามลําดับ การบันทึกภาพจะครอบคลุมพ้ืนที่ในรัศมีจาก
ละติจูด 60 องศาใต ดาวเทียม GOES-4 ถึง GOES-7 เปนดาวเทียมที่ไดรับการพัฒนาใหดีย่ิงข้ึน คือ มีระบบ VISSR (Visible 
Infrared Spin-Scan Radiometer Atmospheric Sounder) ที่ทํางานในลักษณะถายภาพสลับในชวงคลื่นที่ตามองเห็นและความ
รอน และใหขอมูลโครงสรางการกระจายตัวของอุณหภูมิและไอน้ําในลักษณะ 3 มิติดวย ดาวเทียมทั้ง 4 ดวง อยูที่ตําแหนง 43 
องศาตะวันตก, 108 องศาตะวันตก, 134 องศาตะวันตก และ 74.3 องศาตะวันตก ตามลําดับ สําหรับในบริเวณพ้ืนที่มหาสมุทร
แปซฟิก ดาวเทียมที่ทําหนาที่เหมือน GOES คือ ดาวเทียม GMS ของญี่ปุน ซึ่งประเทศไทยสามารถใชประโยชนในดานการ
พยากรณอากาศ

1.8.2.3 ดาวเทียมสํารวจสมุทรศาสตร

แมวาดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา และดาวเทียมประเภทอื่นๆ จะประกอบดวยอุปกรณที่ใหขอมูลซึ่งสามารถนํามาใชใน
การศึกษาดานสมุทรศาสตรไดดีพอสมควร สวนใหญจะเปนอุปกรณบันทึกขอมูลในชวงคล่ืนอินฟราเรด (IR Radiometer) แตโดย
ทั่วไปดาวเทียมที่สรางข้ึนเพ่ือใชในงานสมุทรศาสตรจะติดตั้งระบบบันทึกขอมูลในชวงคลื่นไมโครเวฟ ที่สามารถใหขอมูลทางดาน
สมุทรศาสตรในลักษณะตางๆ ที่หลากหลายกวา โดยดาวเทียมทางดานสมุทรศาสตรดวงแรก คือ ดาวเทียม SEASAT

(1) ดาวเทียม SEASAT (ป พ.ศ. 2521)

ดาวเทียม SEASAT เปนดาวเทียมที่มีวงโคจรในระดับความสูง 800 กิโลเมตร ในลักษณะวงโคจรใกลข้ัวโลก ได
รับการออกแบบใหสามารถถายภาพสลับกันระหวางกลางวันและกลางคืนทุกๆ 36 ช่ัวโมง บริเวณถายภาพครอบคลุมมหาสมุทร
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ตางๆ ถึงรอยละ 95 แตหลังจากปฏิบัติงานไดเพียง 99 วัน ก็เกิดการขัดของของเครื่องมือ ทําใหดาวเทียมไมสามารถปฏิบัติงานได
ตามปกติ อยางไรก็ตามจากการศึกษาขอมูลที่ไดทําใหบรรดานักสมุทรศาสตรเริ่มเห็นถึงทิศทางใหมในการสํารวจทางสมุทรศาสตร
ดวยขอมูลจากดาวเทียม โดยใชเครื่องมือบันทึกขอมูลในชวงคลื่นไมโครเวฟที่มีขีดความสามารถในการประยุกตใชดานตางๆ เชน 
ระบบ SAR (Synthetic Aperture Radar) ซึ่งใชชวงคล่ืน L-band (25 เซนติเมตร) ถายภาพในแนวกวาง 100 กิโลเมตร ในแนว
เฉียงจาก 230 ถึง 330 กิโลเมตร จากแนวโคจร มีรายละเอียดภาพ 25 เมตร  ภาพถายเรดารดังกลาวใหรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับ
คล่ืนผิวหนานํ้า (Surface wave) และคล่ืนใตผิวน้ํา (Internal wave) ซึ่งมีประโยชนทางดานสมุทรศาสตรเปนอยางมาก อีกระบบ
คือ อุปกรณ Altimeter ซึ่งใชวัดระดับสูงของดาวเทียม, สามารถนํามาศึกษาหาความสูงของคล่ืน (Wave height) และรูปรางของ 
จีออยด (Geoid) มีความละเอียดที่เชิงพ้ืนที่ตั้งแต 0.5 ถึง 1 เมตร เพ่ือใชในการศึกษาความสูงของคลื่น และความละเอียดเชิงพ้ืนที่
10 เซนติเมตร ที่ใชในการศึกษาจีออยด นอกจากนี้ยังมีระบบ Radiometer ที่ถายภาพทั้งชวงคลื่นที่ตามองเห็นและชวงคลื่น
อินฟราเรดความรอน ใหรายละเอียดของภาพ 7 กิโลเมตร สวนระบบบันทึกขอมูลแบบ Microwave Radiometer ใชสําหรับศึกษา
นํ้าแข็งทะเล  ไอน้ําในชั้นบรรยากาศ  อุณหภูมิผิวหนาทะเล  และความเร็วลมในระดับปานกลางถึงระดับสูง โดยบันทึกขอมูลใน
แนวกวาง 1,000 กิโลเมตร ทุกๆ 36 ช่ัวโมง ใหรายละเอียดภาพ 25 กิโลเมตรสําหรับน้ําแข็ง และ 125 กิโลเมตรสําหรับอุณหภูมิ 
ระบบสุดทาย คือ Scatterometer สําหรับวัดความเร็วลมผิวหนาทะเลที่มีขนาดต่ําถึงปานกลาง ถายภาพในแนวกวาง 1,200 
กิโลเมตร คลุมทั่วโลกทุกๆ 36 ช่ัวโมง

(2) ดาวเทียม MOS-1

ดาวเทียม MOS หรือ Marine Observation Satellite เปนดาวเทียมของญี่ปุนที่ไดรับการออกแบบเพื่อศึกษา
เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางดานการสํารวจทรัพยากร โดยเฉพาะอยางย่ิงเก่ียวกับสภาพทางทะเลและชั้นบรรยากาศ ดวยอุปกรณ
ไมโครเวฟ และอุปกรณถายภาพในชวงคล่ืนที่ตามองเห็น MOS-1 สงข้ึนโคจรเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2530 อยูที่ระดับความสูง 900 
กิโลเมตร  โคจรแบบสัมพันธกับดวงอาทิตย และกลับมาถายภาพที่เดิมทุก 17 วัน ประกอบดวยระบบ MESSR (Mulispectral 
Electronic Self-Scanning Radiometer) ซึ่งถายภาพในชวงคล่ืนที่เหมือนระบบ MSS ของดาวเทียม LANDSAT ทุกประการ  
ยกเวนการถายภาพเปนแบบ Pushbroom มีแนวถายภาพกวาง 100 กิโลเมตร และมีรายละเอียดของภาพ 50 เมตร ระบบ VTIR 
(Visible and Thermal Infrared Radiometer) เปนระบบถายภาพ 4 ชวงคล่ืน  เปนชวงคลื่นที่ตามองเห็น 1 ชวงคลื่น และชวง
คล่ืนความรอน 3 ชวงคลื่น (0.5-0.7 µm, 6.0-7.0 µm, 10.5-11.5 µm และ 11.5 -12.5 µm) โดยมีรายละเอียดภาพ 0.9 
กิโลเมตรในชวงคลื่นที่ตามองเห็น  และ 2.7 กิโลเมตร ในชวงคลื่นความรอน ภาพมีขนาด 1,500 x 1,500 ตารางกิโลเมตร ระบบนี้
จะใหขอมูลเก่ียวกับผิวหนาทะเล การปกคลุมของเมฆและไอน้ํา  ระบบที่ 3 คือ MSR (Microwave Scanning Radiometer) 
บันทึกขอมูลที่ความถี่ 23 GHz รายละเอียดภาพ 30 กิโลเมตร  และท่ีความถี่ 31 GHz รายละเอียดภาพ 10 กิโลเมตร  กวาดภาพ
ในแนวกวาง 317 กิโลเมตร ใชสํารวจปริมาณไอน้ําและน้ําในบรรยากาศ  ลมทะเล หิน และน้ําแข็งทะล  นอกจากนี้ยังมีระบบเก็บ
รวบรวมขอมูล DCS (Data Collection System) สําหรับถายทอดขอมูลจากจุดสํารวจตางๆ บนพ้ืนดินตลอดจนเรือและทุน

1.8.2.4 ดาวเทียมสํารวจแผนดิน

(1) ดาวเทียม LANDSAT (ป พ.ศ. 2515 - ปจจุบัน)

เปนดาวเทียมที่ไดรับการออกแบบเพื่อสํารวจทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเปนชุดแรก โดยมีจุดมุงหมายดังตอ
ไปนี้
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- เพ่ือถายภาพหลายชวงคลื่น (Multispectral) ของผิวโลก

- เพ่ือเก็บและถายทอดขอมูลจากสถานีวัดระบบอัตโนมัติ ณ จุดตางๆ บนภาคพ้ืนดิน (Data Collection 
System)

- เพ่ือวัดคาการสะทอนแสงชวงคล่ืนตาง ๆ สําหรับนําไปใชในกรรมวิธีจําแนกประเภทขอมูลแบบอัตโนมัติ

- เพ่ือพัฒนากรรมวิธีผลิตขอมูลสําหรับเปล่ียนสัญญาณขอมูลใหอยูในลักษณะภาพถายที่ใชงานได

ในชุดน้ีมีดาวเทียมทั้งหมด 7 ดวง ข้ึนสูวงโคจรเมื่อ พ.ศ. 2515, 2518, 2521, 2525, 2535 และ 2542 ตามลําดับ 
(ดาวเทียม LANDSAT-6 ไมสามารถขึ้นสูวงโคจรไดสําเร็จ) โดย 3 ดวงแรก ไดรับการดัดแปลงมาจากดาวเทียม NIMBUS โคจร
เปนวงกลมในลักษณะสัมพันธกับดวงอาทิตยและใกลข้ัวโลกที่ระดับสูงประมาณ 920 กิโลเมตร ประกอบดวยกลอง Return Beam 
Vidicon (RBV) ถายภาพใน 3 ชวงคล่ืน (0.47-0.575 µm, 0.58-0.68 µm และ 0.69-0.83 µm) ยกเวนใน LANDSAT-3 ซึ่ง
เหลือเพียงชวงคลื่นเดียว คือ 0.51-0.75 µm และ Multispectral Scanner (MSS) ถายภาพในชวงคลื่นที่ตามองเห็น 2 ชวงคลื่น 
คือ 0.5-0.6 µm และ 0.6-0.7 µm และชวงคลื่นอินฟราเรด 2 ชวงคลื่น คือ 0.7-0.8 µm และ 0.8-1.1 µm สําหรับ LANDSAT-
3 ไดเพ่ิมชวงคล่ืนความรอน คือ 10.4-12.6 µm แตเกิดขัดของและไมทํางานตั้งแตดาวเทียมเร่ิมปฏิบัติการ ภาพ MSS ภาพหนึ่งๆ 
คลุมเน้ือที่ 185 x 185 ตารางกิโลเมตร รายละเอียดภาพ 80 เมตร และกลับมาถายซ้ําที่เดิมทุกๆ 18 วัน สําหรับ LANDSAT-4 
และ LANDSAT-5 เปนวิวัฒนาการอีกข้ันหนึ่งโดยมีระดับโคจรลดลงเปน 705 กิโลเมตร และความถี่ในการกลับมาถายภาพซ้ําเพ่ิม
ข้ึนเปนทุกๆ 16 วัน และมีระบบ Thematic Mapper (TM) ซึ่งถายภาพใน 7 ชวงคล่ืนที่มีความละเอียดเชิงแสง (Spectral 
resolution) แคบลง และรวมชวงคลื่นความรอนไวดวย (0.45-0.52 µm 1.55-1.75 µm 10.40-12.50 µm และ 2.08-2.35 µm) 
ทําใหสามารถจําแนกประเภทขอมูลไดดีข้ึน และรายละเอียดของภาพก็สูงข้ึน คือ 30 เมตร ในชวงคล่ืนที่ตามองเห็น และ 120 เมตร 
สําหรับชวงคลื่นความรอน นอกจากระบบ TM แลว ระบบ MSS ยังคงอยู สวนระบบ RBV น้ันไดเลิกใชไปแลว

 ดาวเทียม LANDSAT-7 เปนดาวเทียมดวงลาสุดที่สงข้ึนโคจร วันที่ 15 เมษายน 2542 ไดพัฒนาระบบบันทึก
ขอมูลแบบ ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Pluse) ซึ่งแตละแบนดสามารถเลือก Gain ได 2 แบบ คือ Low Gain 
และ High Gain และมีระบบบันทึกขอมูลแบบ Panchromatic Band ใหรายละเอียดภาพ 15 เมตร

(2) ดาวเทียม HCMM

HCMM (Heat Capacity Mapping Mission) เปนดาวเทียมอีกชุดหนึ่งภายใตโครงการ Application 
Explorer Missions (AEM) เปนดาวเทียมขนาดเล็ก ข้ึนสูวงโคจรเมื่อเดือนเมษายน 2521 เพ่ือทดลองศึกษาความรอนที่ผิวโลก 
ซึ่งแยกประเภทพื้นผิวที่ตางกัน ตลอดจนสภาวะที่ตางกัน เชน ระดับความชื้น โดยใชเครื่อง Heat Capacity Mapping 
Radiometer (HCMR) ถายภาพในชวงคลื่นอินฟราเรดใกล (0.8-1.1 µm) และชวงคลื่นความรอน (10.5-12.5 µm) ถายภาพใน
แนวกวาง 720 กิโลเมตร มีรายละเอียดภาพ 600 เมตร. ดาวเทียม AEM-1 เปนดาวเทียมโคจรสัมพันธกับดวงอาทิตยที่ระดับสูง 
620 กิโลเมตร และหมดอายุการใชงานเมื่อเดือนกันยายนป พ.ศ.2523 การใชประโยชนขอมูล HCMM สวนใหญ คือ การแยกชนิด
หินเพ่ือสํารวจแหลงแร การวัดอุณหภูมิของพืชพรรณ เพ่ือหาอัตราการระเหย และระดับความเครียด การวัดตัวแปรดานความช้ืน
ของดิน ศึกษาแหลงระบายน้ํารอน ดูส่ิงแปลกปลอมที่ผิวหนาทะเล เชน คราบน้ํามัน และทํานายการละลายของหิมะ
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(3) ดาวเทียม SPOT (ป พ.ศ. 2529 - ปจจุบัน)

SPOT (Systeme Probaoiire d'Observation de la Terre) เปนดาวเทียมสํารวจทรัพยากรท่ีมีรายละเอียดสูง 
ของสถาบันอวกาศแหงฝรั่งเศส สงข้ึนสูวงโคจรโดยยาน ARIANE เม่ือเดือนกุมภาพันธ 2529 โคจรในระบบสัมพันธกับดวงอาทิตย
ที่ระดับสูง 830 กิโลเมตร ประกอบดวย High Resolution Visible (HRV) Scanners 2 ตัว แตละตัวสามารถเลือกใชระบบ
3-band Multispectral ไดแก ชวงคล่ืน 0.39-0.59 µm, 0.61-0.71 µm และ 0.80-0.91 µm ซึ่งใหรายละเอียดภาพ 20 เมตร 
หรือเปนระบบ Panchromatic (ขาว-ดํา) รายละเอียดภาพ 10 เมตร การกวาดภาพเปนในลักษณะ Push-broom และสามารถจัด
ใหถายภาพในแนวเฉียงไดถึง ± 27 องศา ทําใหไดภาพ Stereo Pair ระหวางแนวโคจรได แนวกวาดภาพมีขนาด 60 กิโลเมตร 
นอกจากนี้ยังสามารถปรับมุมกลองถายภาพคูสามมิติไดดวย ปจจุบันดาวเทียม SPOT ดวงลาสุด คือ SPOT-5 สงข้ึนโคจรเมื่อ
ป พ.ศ. 2544 ติดตั้งระบบบันทึกขอมูล High Resolution Geometric (HRG) ที่ใหรายละเอียดเชิงพ้ืนที่ 10 เมตรสําหรับภาพ 
Multispectral ขณะที่ภาพระบบ Panchromatic มีรายละเอียดเชิงพ้ืนที่ 5 เมตร และ 2.5 เมตร สําหรับ Supermode 
panchromatic

(4) ดาวเทียม ERS-1 และ ERS-2

เปนดาวเทียมสํารวจทรัพยากรชุดแรก ที่องคการอวกาศยุโรปไดพัฒนาและสงข้ึนโคจรในป พ.ศ. 2534 ใชศึกษา
ทางดานสมุทรศาสตร ทั้งชายฝงและทะเลลึกไดดีเชนเดียวกับ SEASAT ดาวเทียมน้ีอยูในลักษณะ MMS โคจรในลักษณะสัมพันธ
กับดวงอาทิตยที่ระดับสูง 780 กิโลเมตร และยอนกลับที่เดิมทุก 3 วัน ระบบที่ใช คือ SAR ซึ่งเปนระบบเรดารถายภาพมีแนวกวาง 
100 กิโลเมตร รายละเอียดภาพ 30 เมตร OCM (Ocean Color Monitor) ถายภาพ 10 ชวงคลื่นจาก 0.4-11.5 µm รายละเอียด
ภาพ 400 เมตร นอกจากนี้จะเปนระบบ IMRS (Imaging Microwave Radiometer Scatterometer) ที่ 2 ความถี่ ใชวัดทิศทาง 
ความเร็วลม และ Altimeter สําหรับศึกษาสภาวะทองทะเล สําหรับ ERS-2 จะไดพัฒนาใหมีระบบ MSS 5 ชวงคลื่น ถายภาพมี
แนวกวาง 200 กิโลเมตร รายละเอียดภาพ 30 เมตร

(5) ดาวเทียม JERS-1 และ JERS-2

เปนดาวเทียมที่สงข้ึนสูวงโคจรโดยประเทศญี่ปุนในป 2535 โคจรที่ระดับสูง 568 กิโลเมตร มีอุปกรณคลายคลึง
กับของดาวเทียม ERS-1 ของยุโรป คือ SAR ถายภาพเปนแนวกวาง 75 กิโลเมตร และใหรายละเอียดภาพถึง 18 เมตร นอกจากนี้
เปนแบบถายภาพในชวงคลื่นที่ตามองเห็นและอินฟราเรดใกล พรอมทั้งความสามารถถายภาพสามมิติ ภาพมีรายละเอียดประมาณ 
18 เมตร x 24 เมตร ปจจุบัน ดาวเทียม JERS-1 ไดยุติภารกิจแลว เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2541 ที่ผานมา

(6) ดาวเทียม IRS

เปนดาวเทียมองคการวิจัยอวกาศแหงอินเดีย (India Space Research Organization : ISRO) ประสบความ
สําเร็จในการสงดาวเทียมสํารวจโลก (Earth Observation Satellite) ข้ึนสูวงโคจรแลวหลายดวง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหได 
ขอมูลมาประยุกตใชดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ดาวเทียม Bhaskara-1 และ 2 ดาวเทียม IRS-1A/1B ดาวเทียม 
IRS-P2/P3 และดาวเทียม IRS-1C/1C โดยดาวเทียม Bhaskara-1 และ 2 เปนดาวเทียมเพ่ือการทดลอง ไดรับการสงข้ึนสูวงโคจร
เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2514 และ พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 ตามลําดับ อุปกรณบันทึกขอมูลประกอบดวยกลองโทรทัศนและ
กลองวัดคารังสี (Radiometer) ดาวเทียม IRS-1A และ IRS-1B ถูกสงข้ึนสูวงโคจรเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2531 และ 
29 สิงหาคม 2534 ตามลําดับ นับเปนดาวเทียมชุดแรกที่ออกแบบเพื่อการสํารวจโลกเชิงปฏิบัติการ อุปกรณบันทึกขอมูลที่ติดตั้งบน
ดาวเทียมชุดน้ีประกอบดวย Linear Imaging and Self Scanning (LISS) 2 ระบบ คือ LISS-I และ LISS-II บันทึกขอมูลใน
ชวงคล่ืนตามองเห็นและอินฟราเรดใกล ใหคาความคมชัดของขอมูล (Resolution ) 72.5 เมตร และ 36.25 เมตร ตามลําดับ 
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ดาวเทียม IRS-P2 ถูกสงข้ึนสูวงโคจรเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2537 โดยจรวด PSLV-D2 ที่พัฒนาโดยองคการวิจัยอวกาศแหงอินเดีย 
ดาวเทียมดวงน้ีติดตั้งอุปกรณบันทึกขอมูล LISS-III ซึ่งใหขอมูลที่คลายคลึงกับระบบ LISS-II ที่ติดตั้งบนดาวเทียม IRS-1A/1B  
ตอมาองคการวิจัยอวกาศแหงอินเดียได สงดาวเทียม IRS-1C และ IRS-P3 ข้ึนสูวงโคจรเมื่อวันที่ 25  ธันวาคม 2535 และ 22 
มีนาคม 2539 ตามลําดับ ดาวเทียม IRS-P3 ติดตั้งอุปกรณบันทึกขอมูล 3 ระบบ ไดแก Wide Field Sensor (WiFS), Modular 
Opto-Electronic Scanner (MOS) อุปกรณ x-ray สําหรับสํารวจขอมูลดานดาราศาสตร

(7) ดาวเทียมขนาดเล็กของประเทศไทย

ประเทศไทยเองก็มีโครงการสรางดาวเทียมขนาดเล็กเปนของตัวเอง ภายใตความรวมมือกับประเทศแคนาดา แต
โครงการนี้ตองยกเลิกไปในขณะนี้เน่ืองจากปญหาเศรษฐกิจ แตในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีดาวเทียมขนาดเล็กเปนดวงแรกดวย
ฝมือคนไทย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รวมกับบริษัท ไทแซทเทลไลท เทเลคอมมูนิเคช่ันจํากัด (ทีเอสซี) ในเครือยูคอม
ไดดําเนินโครงการรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตดาวเทียมขนาดเล็กจากมหาวิทยาลัยเซอรเรย ประเทศอังกฤษ โดยสงอาจารย
ของมหาวิทยาลัยฯ และวิศวกรของบริษัททีเอสซีฯ ไปเรียนรูพ้ืนฐานการออกแบบดาวเทียม การสรางและการทดสอบ 
ดาวเทียม โดยสรางดาวเทียมเพ่ือใชงานจริงช่ือ TMSAT (Thai Micro-Satellite) เสร็จส้ินเม่ือเดือนเมษายน 2540 นับเปน 
ดาวเทียมดวงแรกที่ออกแบบและสรางดวยฝมือคนไทยอยางแทจริง ตอมาดาวเทียม TMSAT ไดรับพระราชทานชื่อใหมเปน
“ไทพัฒ” เม่ือเดือนตุลาคม 2541 ดาวเทียมไทพัฒประสบความสําเร็จในการสงเขาสูวงโคจรโดยจรวด Zenith-II จากฐานยิง ณ 
เมือง Baikanour ประเทศ Kazakstan เม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 2541 สําหรับดาวเทียม ไทพัฒ-2 กําลังอยูในระหวางการดําเนิน
การสรางและทดสอบ ตามแผนดาวเทียมไทพัฒ-๒ จะถูกสงข้ึนสูอวกาศในประมาณป พ.ศ. 2546

ดาวเทียมไทพัฒ เปนดาวเทียมขนาดเล็ก คือ ขนาด 364x364x630 มม.3 มีนํ้าหนัก 50 กิโลกรัม และเปนดาว
เทียมประเภทวิถีโคจรต่ํา (Low Earth Orbit) มีความสูงเฉล่ียจากพ้ืนผิวโลก 815 กิโลเมตร วิถีโคจรของดาวเทียมไทพัฒเปนแบบ
สัมพันธกับดวงอาทิตย (Sun-synchronous Orbit) โดยมีวิถีโคจรในแนวเกือบตั้งฉากกับระนาบของเสนศูนยสูตร คือ ระนาบขอ
งวงโคจร ทํามุมประมาณ 98 องศากับระนาบของเสนศูนยสูตร และโคจรผานบริเวณตางๆ บนโลกในชวงเวลาเดิมทุกครั้ง ดาวเทียม
ไทพัฒใชเวลาโคจรรอบโลกรอบละ 101.2 นาทีและโคจรรอบโลกวันละ 14.2 รอบ โดยที่แตละรอบวิถีโคจรจะเลื่อนไปทางทิศตะวนั
ตกในแนวประมาณ 25 องศา ทําใหดาวเทียมไทพัฒโคจรผานทุกพ้ืนที่ในโลกและโคจรผานประเทศไทยทุกวัน วันละ 2 ชวงเวลา 
คือ ชวงเวลาแรกประมาณ 8.30-12.30 น. วันละ 2 ถึง 3 ครั้ง และชวงเวลาที่สองประมาณ 20.30-00.30 น. วันละ 2 ถึง 3 ครั้ง 
แตละครั้งที่โคจรผานประเทศไทย สถานีรับสัญญาณดาวเทียมภาคพ้ืนดินซึ่งตั้งอยู ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร เขตหนอง
จอก กรุงเทพมหานคร จะสามารถรับสัญญาณดาวเทียมไทพัฒไดประมาณ 17 นาที ดาวเทียมไทพัฒเนนคุณสมบัติหลักดานการสื่อ
สารแบบดิจิตอล ดานการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติและภูมิอากาศโดยดานการสื่อสารแบบดิจิตอลซ่ึงเรียกกันวา Packet Radio 
น้ัน ใชยานความถี่วิทยุสมัครเลน ซึ่งนักวิทยุสมัครเลนทั่วโลกที่อยู ในรัศมี 3,000 ไมลจากตําแหนงศูนยกลางที่ดาวเทียมไทพัฒ
โคจรอยูสามารถติดตอส่ือสารกับดาวเทียมไดโดยตรงโดยไมเสียคาใชจาย นับวาเปนประโยชนอยางยิ่งตอ การศึกษาคนควาโดยตรง
ของประชาชนที่สนใจทั่วไป สําหรับดานการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติและการสํารวจภูมิอากาศนั้น ดาวเทียมไทพัฒติดตั้งกลองถาย
ภาพมุมกวาง ซึ่งสามารถถายภาพในยานความถี่แสงอินฟาเรดใกล ขนาด 578 จุดภาพ x 576 จุดภาพ โดยสามารถถายภาพไดภาย
ในครั้งเดียวซึ่งแตกตางจากดาวเทียมอื่นที่ถายภาพทีละเสน ทําใหภาพที่ไดจากดาวเทียมไทพัฒไมตองไปผานกระบวนการแกไขการ
เอียงของภาพ ซึ่งภาพถายดาวเทียมดังกลาวนี้สามารถนําไปใชในการดูสภาพภูมิอากาศ การเกิดของเมฆและพายุรวมทั้งการตรวจ
สอบพ้ืนที่ในมุมกวาง นอกจากนี้ดาวเทียมไทพัฒยังติดตั้งกลองถายภาพมุมแคบอีก 3 กลอง เพ่ือถายภาพในชวงคล่ืนแสง 
อินฟาเรดใกล สีแดง และ สีเขียว (0.8-0.89 µm, 0.61-0.69 µm, 0.50-0.59 µm) แตละภาพที่ไดมีขนาด 1020 จุดภาพ x 1020 
จุดภาพ แตละจุดภาพมีขนาดพ้ืนที่บนภาคพ้ืนดิน 65 เมตร ทําใหถายภาพไดพ้ืนที่ประมาณ 65 x 65 ตารางกิโลเมตร ภาพถาย 
ดาวเทียมน้ีสามารถนําไปใชในการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาไมแหลงน้ํา เขตเมือง เปนตน เม่ือตองการใหดาวเทียมบันทึก
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ภาพบริเวณใดบนพื้นโลกก็กําหนดพิกัดที่ตองการใหกับดาวเทียม เม่ือดาวเทียมโคจรผานไปก็จะทําการบันทึกภาพแลวเก็บภาพไวใน
หนวยความจําของดาวเทียมซึ่งมีขนาดความจุ 128 เมกะไบต (128 ลานไบต) ทําใหสามารถเก็บภาพไดสูงสุดถึง 128 ภาพ ใน
อนาคตอันใกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมีโครงการที่จะสรางดาวเทียมซึ่งมีรายละเอียดสูงยิ่งข้ึน โดยคาดวาจะสงเขาสู
วงโคจรในปพ.ศ. 2543-2544 สําหรับลักษณะทั่วไปของดาวเทียมไทยพฒั มีดังนี้ (วราภรณ, 2541)

(1) นํ้าหนัก : 50 กิโลกรัม
(2) โคจรสูงจากผิวโลก : 815 กิโลเมตร
(3) ระนาบของวงโคจร : 9 องศา (Sun-synchronous Orbit) โดยถายภาพไดทุกตําแหนงบนโลก
(4) กลองมุมแคบ : 3 กลอง ถายภาพใน 3 ชวงคล่ืนแสง
(5) ขนาดภาพมุมแคบ : 1020 จุดภาพ x 1020 จุดภาพ
(6) ความละเอียดของภาพสีมุมแคบ : 65 เมตร
(7) ขนาดภาพมุมกวาง : 578 จุดภาพ x 576 จุดภาพ
(8) ความละเอียดของภาพมุมกวาง : 1.5 กิโลเมตร
(9) ยานความถี่ใชงาน : Uplink - VHF (145 MHz) และ Downlink - UHF (436 MHz)
(10) อัตราเร็วการส่ือสารขอมูล : 76.8 กิโลบิตตอวินาที
(11) อายุการใชงาน : มากกวา 10 ป

1.9 ความเปนมาของการสํารวจทรัพยากรดวยดาวเทียมในประเทศไทย

ประเทศไทยไดเขารวมโครงการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดวยดาวเทียมขององคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติ
สหรัฐอเมริกา (NASA) ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2514 และในป พ.ศ. 2515 ไดจัดตั้ง “โครงการสํารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติดวยดาวเทียมแหงประเทศไทย” (Thailand National Remote Sensing Programme : TNRSP) โดยเริ่ม
ใหบริการขอมูลจากดาวเทียม ERTS-1 หรือ LANDSAT-1 ในป พ.ศ.2515 ซึ่งโครงการฯ ดังกลาวมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
แหงชาติวาดวย การประสานงานการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดวยดาวเทียมและหอปฏิบัติการลอยฟา ซึ่งประกอบดวยกรรมการ
จากหนวยงานราชการที่เก่ียวของ มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย วางแผน ประสานงาน เก่ียวกับการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดวย
ดาวเทียมของประเทศไทยตลอดจนสงเสริมสนับสนุนอุปกรณและการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางบุคลากรในดานการจัดการทรัพยากร
ตางๆ โดยไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการตางๆ อาทิ คณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามผล คณะอนุกรรมการการเกษตร ปาไม 
และการใชที่ดิน คณะอนุกรรมการธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร และสิ่งแวดลอม คณะอนุกรรมการประสานงานการจัดตั้ง
สถานีรับสัญญาณจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากร และคณะอนุกรรมการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร เพ่ือปฎิบัติงานและ
ประสานงานการนําขอมูลจากดาวเทียมสํารวจทรัพยากรไปประยุกตใชในดานตางๆ เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ
อยางกวางขวางและเปนผลดีย่ิง เชน ปาไม การใชที่ดิน การแผนที่ การเกษตร ธรณีวิทยา การตรวจตราฉุกเฉิน อุทกวิทยา
สมุทรศาสตร และสิ่งแวดลอม (รัตนา, 2545 และ สุวิทย, 2536)

หลังจากนั้นในป พ.ศ. 2522 โครงการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดวยดาวเทียมแหงประเทศไทย ถูกยกฐานะเปน “กอง
สํารวจทรัพยากรธรรมชาติดวยดาวเทียม” เพ่ิมบทบาทหนาที่ประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลดาวเทียมกับองคการอวกาศของประเทศ
ตางๆ และหนวยงานในประเทศ และในปลายป พ.ศ. 2524 ประเทศไทยไดจัดตั้ง สถานีรับสัญญาณดาวเทียมสํารวจภาคพ้ืนดินเปน
แหงแรกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ตั้งอยูในเขตลาดกระบัง มีรัศมีขอบขายการรับสัญญาณประมาณ 2,800 กิโลเมตร ซึ่ง
ครอบคลุม 17 ประเทศ ดังนี้ ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร มาเลเซีย พมา กัมพูชา เวียดนาม ลาว บังกลาเทศ ภูฏาน 
เนปาล อินเดีย บรูไน ศรีลังกา ไตหวัน สาธารณรัฐประชาซนจีน และ ฮองกง สถานีรับฯ นี้ สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียม 
LANDSAT-3 และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา GMS และ NOAA
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ในปลายป พ.ศ. 2530 สถานีรับสัญญาณดาวเทียมภาคพ้ืนดินไดรับการพัฒนาปรับปรุงใหสามารถรับสัญญาณจากดาว
เทียมรายละเอียดสูง คือ ระบบ Thematic Mapper ของดาวเทียม LANDSAT-5 (ภาพที่ 1.4) ซึ่งมีรายละเอียดเชิงพ้ืนที่ 30 
เมตร และระบบ HRV ของดาวเทียม SPOT มีรายละเอียดภาพ 20 เมตร ในภาพหลายชวงคลื่น (Multispectral Linear Array; 
MLA) และ 10 เมตร ในภาพขาวดํา (Panchromatic Linear Array; PLA) รวมทั้งยังไดปรับปรุงใหสามารถรับสัญญาณ
ดาวเทียม MOS-1 ของญี่ปุนที่มีรายละเอียด 50 เมตร ในป พ.ศ. 2535 สถานีรับสัญญาณฯ ไดพัฒนาระบบใหสามารถรับสัญญาณ
ขอมูลดาวเทียม NOAA ขององคการสมุทรศาสตรและบรรยากาศแหงชาติสหรัฐอเมริกา (NOAA) ป พ.ศ. 2536 ไดพัฒนาปรับ
ปรุงเพ่ือรับสัญญาณและผลิตขอมูลไมโครเวฟระบบ SAR ของดาวเทียม ERS ขององคการอวกาศยุโรป (ESA), ดาวเทียม 
RADASAT ของแคนาดา และดาวเทียม IRS ของอินเดีย ดาวเทียม LANDSAT-7 ระบบ EnhanceThematic Mapper Plus 
(ETM+) ของสหรัฐอเมริกา

ปจจุบันกองสํารวจทรัพยากรธรรมชาติดวยดาวเทียม ไดเปล่ียนโครงสรางของหนวยงานไปเปน “สํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน): สทอภ.” หรือ GISTDA ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543 เปนหนวยงานให
บริการขอมูลจากดาวเทียมแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแตรับสัญญาณโดยตรงจากดาวเทียม บันทึกไวในคลังขอมูล การวิเคราะห 
ขอมูล การบริการภาพและคําแนะนําปรึกษา การถายทอดเทคโนโลยี และใหทุนเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมทั้งเปน
เครือขายในการรับสัญญาณของดาวเทียม LANDSAT, IRS และ RADASAT บริการขอมูล MODIS จากดาวเทียม TERRA
และใหบริการขอมูลดาวเทียม LANDSAT-5, SPOT, JERS, NOAA ซึ่งถูกเก็บอยูในคลังขอมูล สําหรับสถานภาพในปจจุบันของ
สถานีรับสัญญาณดาวเทียมภาคพ้ืนดิน สามารถรับสัญญาณขอมูลจากดาวเทียม LANDSAT-7, IRS-1C และ RADASAT-1 
นอกจากนี้สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซียไดจัดตั้งระบบรับสัญญาณขอมูลจากดาวเทียม TERRA/MODIS และองคกร SI SEA 
สามารถรับขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง IKONOS ไดในปจจุบัน (รัตนา, 2545 และ สุวิทย, 2536)

ภาพที่ 1.4 ขอบเขตรับสัญญาณจากดาวเทียม LANDSAT-5 ของสถานีรับสัญญาณภาคพื้นดินของประเทศไทย
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2534)
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1.10 การประยุกตขอมูลรีโมทเซนซิงในประเทศไทย

การสํารวจขอมูลจากระยะไกลมีประโยชนในการนํามาใช เ พ่ือแปลตีความและวิ เคราะหหาขอมูลเ ก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ที่มีอยูในโลกนี้ รวมตลอดถึงสามารถใชในการสํารวจสภาพความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนใน
แตละชวงเวลาดวย โดยจะไดผลการสํารวจในรูปของแผนที่ ซึ่งสามารถนํามาศึกษา คนควา วิจัย วิเคราะห และประเมินผล เพ่ือหา
ขอมูลสําหรับใชในการพิจารณากําหนดนโยบาย หรือวางแผนการดําเนินงานใหไดรับผลสําเร็จตรงตามสภาพความเปนจริงใน 
ภูมิประเทศตอไปไดในปจจุบันวิทยาการสาขาตางๆ ที่ไดมีการนําขอมูลการสํารวจระยะไกลมาใชประโยชนในการสํารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดานตางๆ ดังตอไปนี้

(1) ปาไม

การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไมทั่วประเทศพบวา ในป พ.ศ. 2516 มีพ้ืนที่ปาไมรอยละ 43.20
ของพ้ืนที่ประเทศ สวนป พ.ศ. 2543 เหลือเพียงรอยละ 33.33 โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ปาตนนํ้าลําธาร นอกจากนี้ยังนําขอมูลภาพ
ถายดาวเทียมมาประยุกตใชในดานการจําแนกชนิดของปา สํารวจหาพื้นที่ปาอุดมสมบูรณและปาเส่ือมโทรมทั่วประเทศ การศึกษา
ดานไฟปา การหาพ้ืนที่เหมาะสําหรับการปลูกสรางสวนปาทดแทนบริเวณพ้ืนที่ปาไมที่ถูกบุกรุก

(2) การเกษตร

การใชภาพถายดาวเทียมทางดานการเกษตรสวนใหญจะใชศึกษาหาพ้ืนที่เพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน
ขาวนาป ขาวนาปรัง สวนยางพารา สับปะรด ออย และ ขาวโพด การสํารวจตรวจสอบสภาพของพืชที่ปลูก การปลี่ยนแปลงบริเวณ
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ตลอดจนการกําหนดพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร

(3) การใชที่ดิน

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในรูปแบบตางๆ เชน การทําเกษตรกรรม เหมืองแร การกอสรางอาคาร
ที่อยูอาศัย สํารวจและวางแผนการใชที่ดิน การจําแนกความเหมาะสมดิน (Land Suitability) ตลอดจนการจัดทําแผนที่แสดง
ขอบเขตการใชที่ดินแตละประเภทซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตาม ฤดูกาลและสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

(4) ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาน

การจัดทําแผนที่ภูมิสัณฐานวิทยาและแผนที่ภูมิพฤษศาสตร (Mapping geomorphology and geobotany)
แผนที่ธรณีวิทยา (Geology map) ตรวจสอบภาวะธรรมชาติของดิน หินและบริเวณเกิดแผนดินไหว การวิเคราะหธรณีสัณฐานและ
การระบายน้ํา (Landform and drainage analysis) ธรณีโครงสรางของประเทศไทยซึ่งเปนขอมูลพ้ืนฐานสนับสนุนในการพัฒนา
ประเทศดานอื่น เชน การหาแหลงแร แหลงเช้ือเพลิงธรรมชาติ แหลงน้ําบาดาล การสรางเข่ือน เปนตน

(5) อุทกวิทยา

การศึกษาในดานอุทกวิทยา อาจรวมถึงการศึกษาที่เก่ียวกับ อุทกภาพ ซึ่งหมายถึงแหลงน้ําทั้งบนบก ในทะเล นํ้า
บนดินและน้ําใตผิวดิน ซึ่งรวมไปถึงแหลงน้ํา ปริมาณ คุณภาพ ทิศทางการไหล การหมุนเวียน ตลอดจนองคประกอบอื่นๆ ที่
สัมพันธกับทรัพยากรน้ํา ภาพถายดาวเทียมจะใหขอมูลแหลงที่ตั้ง รูปราง และขนาดของแหลงน้ําผิวดินเปนอยางดี (สุวิทย, 2536)
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นอกจากนี้ยังสามารถใชขอมูลดาวเทียมสําหรับติดตามประเมินผลการบํารุงรักษาระบบและการจัดสรรน้ําของโครงการชลประทาน
ตางๆ การศึกษาดานการใชนํ้าและการบํารุงรักษาเข่ือน รวมทั้งการสํารวจบริเวณที่ราบที่จะเกิดนํ้าทวมและสภาวะน้ําทวม

(6) สมุทรศาสตร

ศึกษาเกี่ยวกับการไหลเวียนของน้ําทะเล ตะกอนในทะเลและคุณภาพของน้ําบริเวณชายฝง เชน การแพรกระจาย
ของตะกอนแขวนลอยที่เกิดจากกิจกรรมเหมืองแรในทะเล นอกจากนี้ยังไดศึกษาการแพรกระจายของตะกอนบริเวณปากแมนํ้า
ตางๆ ของอาวไทย รวมทั้งการติดตามการพังทลายของชายฝงทะเล

(7) ภัยพิบัติธรรมชาติ

ประเทศไทยมักประสบปญหาเกี่ยวกับอุบัติภัยทางธรรมชาติ เชน อุทกภัย วาตภัย และแผนดินถลม เปนตน ซึ่ง
ภาพจากดาวเทียมชวยทําใหทราบขอบเขตบริเวณที่เกิดอุบัติภัยไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งชวยในการติดตามและประเมินผลเสียหาย
เบื้องตนเก่ียวกับอุบัติภัยตางๆ เพ่ือนํามาใชในการวางแผนการชวยเหลือและฟนฟูตอไปได ตัวอยางเชน อุทกภัยที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช เม่ือป พ.ศ. 2531 วาตภัยที่จังหวัดชุมพร เม่ือป พ.ศ. 2532 และแผนดินถลมบริเวณ ตําบลนํ้ากอและน้ําชุน
จังหวัดเพชรบูรณ เม่ือป พ.ศ. 2543

(8) วางผังเมือง

ปจจุบันภาพถายดาวเทียมมีความละเอียดเชิงพ้ืนที่เทียบเทากับภาพถายทางอากาศ เชน ภาพจากดาวเทียม
IKONOS ที่มีความละเอียด 1 เมตร ซึ่งเหมาะสมในการประยุกตใชในการวางผังเมืองของชุมชนที่อยูในเมืองขนาดใหญ การวาง
ผังหมูบานที่อยูใกลพ้ืนที่ปาไม การวางแผนสรางสะพาน แหลงชุมชนแออัด การพัฒนาเมืองเกา การกอสรางเมืองใหม และการ
เคล่ือนยายเมืองที่มีความแออัดไปอยูในที่แหงใหม ตลอดจนการออกแบบถนนหนทาง ไฟฟา ประปา และระบบสาธารณูปโภคตางๆ
ใหเหมาะสม

(9) การประมง

ใชในการสํารวจหาพื้นที่เพาะเล้ียงสัตวนํ้าประเภทตาง ๆ รวมถึงการหาแหลงที่อยูอาศัยของปะการังใตทะเลและการ
กระจายตัวของแพลงตอนพืชและสัตว

(10) ส่ิงแวดลอม

ใชในการตรวจสอบน้ําเสียที่ไหลลงสูแมนํ้า ลําคลอง ตรวจสอบบริเวณที่ครอบคลุมดวยควันพิษ ตรวจดูผลเสียที่
เกิดจากส่ิงแวดลอมเปนพิษ หรือตรวจสอบสภาวะความเขมขนของแกสตางๆ ในช้ันบรรยากาศ

(11) การทําแผนที่

ภาพถายดาวเทียมเปนภาพที่ทันสมัยที่สุดสามารถนําไปแกไขแผนที่ภูมิประเทศไดอยางรวดเร็วมีความถูกตองเปนที่
ยอมรับ เชน ภาพจากดาวเทียม QuickBird ที่มีรายละเอียดเชิงพ้ืนที่ เทากับ 61 เซนติเมตร ทําใหไดขอมูลที่มีความถูกตองทาง
ตําแหนงและรูปทรงเรขาคณิตในระดับสูง นอกจากนี้ภาพถายดาวเทียมสามารถแสดงลักษณะภูมิประเทศที่เปล่ียนแปลงไป ตลอด
จนเสนทางคมนาคม หรือส่ิงกอสรางที่เกิดข้ึนใหม ทําใหไดแผนที่ที่ทันสมัยเพ่ือการวางแผนที่รวดเร็วและถูกตองยิ่งข้ึน
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จากตัวอยางการประยุกตใชเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลในดานตางๆ ดังที่กลาวมา พบวาปจจุบันประเทศไทยได
นําขอมูลดาวเทียมสํารวจทรัพยากรมาใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนเวลานานแลว และไดสรางองคกรและบุคลากรมาก
พอสมควรในการนําเทคโนโลยีน้ีมาใชอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสถานีรับสัญญาณจากดาวเทียมภาคพ้ืนดินยอม
เปนขอไดเปรียบอยางยิ่งสําหรับประเทศไทยในการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ ซึ่งในการใชประโยชนจากดาวเทียมสํารวจ
ทรัพยากรแตละดวงลวนมีสมรรถนะการถายภาพท่ีมีรายละเอียดสูงเทียบเทารูปถายทางอากาศ ยอมเปนตัวสําคัญที่กอใหเกิดการใช
ประโยชนอยางกวางขวางยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในดานการวางแผนการใชที่ดิน การจัดการปาไม การประเมินพ้ืนที่ เพาะปลูก และการ
พยากรณผลผลิตทางเกษตร เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2534) อยางไรก็ตามขอมูลจากดาวเทียมสามารถนํามา
บูรณาการเชื่อมตอเขากับขอมูลจากเทคโนโลยีอ่ืน เชน ภาพถายทางอากาศ แผนที่ภูมิประเทศ ขอมูลจากการสํารวจภาคพ้ืนดินดวย
GPS ในลักษณะการทํางานภายใตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพ่ือใหไดประโยชนเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้ระบบดังกลาวไดมีข้ึน
ใชในประเทศที่พัฒนาแลว แตการพัฒนาเชนน้ีในประเทศไทยเปนเพียงแคระยะเริ่มตน ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาระบบนี้ใหเหมาะ
สมกับประเทศไทยตองยิ่งมีการสนับสนุน รวมทั้งการรวมมือจากหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือมุงไปสูการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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