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บทคัดย่อ 
 กระบวนการสอบเทียบเป็นหนึ่งในงานท่ีมีความส าคัญเพื่อให้ได้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่มี ความถูกต้อง
และเที่ยงตรงอยู่เสมอ  กระบวนการดังกล่าวประกอบไปด้วยการสอบเทียบข้อมูลทั้งเชิงคลื่นและการสอบเทียบข้อมูล
เชิงเรขาคณิต โดยการสอบเทียบเชิงคลื่นเป็นการสอบเทียบความผิดปกติหรือความเสื่อมของอุปกรณ์รับรู้ (CCD) ที่ปกติ
จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของดาวเทียม ได้แก่ การสอบเทียบค่ากระแสมืด (Dark signal)ค่าสัดส่วนการตอบสนองของ
อุปกรณ์รับรู้ที่ไม่สม่ าเสมอ ( Photo response non-uniformity)ค่าสัมประสิทธ์ิการแป ลง(Absolute gain 
coefficients)  ในส่วนของการสอบเทียบเชิงเรขาคณิตเป็นการสอบเทียบความถูกต้องที่เกี่ยวข้องในเชิงพิกัดและ
ต าแหน่งของภาพ ได้แก่ค่าความถูกต้องเชิงต าแหน่งในการถ่ายภาพ (Pointing accuracy)การสอบเทียบค่าความ
ถูกต้องเชิงต าแหน่งบนภาพ ( Geolocation accuracy) และค่าความละเอียดจุดภาพ ต่อพื้นที่ (Ground sampling 
distance)โดยผลการสอบเทียบค่าต่างๆ เหล่านี้ถูกน าไปใช้ปรับปรุงและประเมินสถานะของข้อมูลดาวเทียมไทยโชตให้
เป็นไปตามมาตรฐาน โดยบทความนี้เป็นการน าเสนอภาพรวมของกระบวนการสอบเทียบจากการท างานตลอด
ระยะเวลา 6 ปีท่ีผ่านมาของดาวเทียมไทยโชต เพื่อเพ่ิมความเช่ือมั่นให้กับผู้ใช้ข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลที่ก าหนดไว้ 
 
ค าส าคัญ: การสอบเทียบข้อมูล, การสอบเทียบเชิงคลื่น, การสอบเทียบเชิงเรขาคณิต, ดาวเทียมไทยโชต 
 
ABSTRACT  
 Calibration and Validation (CALVAL) is a crucial process to ensure that Satellite’s 
image data are processed with the precise updated radiometric and geometric 
parameters. The process includes Radiometric and Geometric Calibration and 
Validation. Radiometric calibration and validation is the calibration of CCD related 
radiometric parameters which do evolve according to in-orbit aging. Main parameters 
are Dark Signal, Photo Response Non-Uniformity (PRNU) and Absolute Radiometric Gain 
Coefficients. Geometric Calibration and Validation is the calibration of related 
geometric parameters includes Pointing Accuracy, Geolocation Accuracy andGround 
Sampling Distance (GSD). This paper describes the CALVAL activity of THAICHOTE 
Satellites during the first six years in-orbit. It also presents the additional validation of 
specific radiometric parameters which is the on-going process due to the fact that 
THAICHOTE had reached its nominal lifetime in 2013 
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1.บทน า 
 การสอบเทียบผลิตภัณฑ์ดาวเทียมไทยโชตเป็นงานหนึ่งที่มีความส าคัญและได้ ด าเนินการ มาอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ สทอภ. ส่งดาวเทียม ไทยโชตขึ้นสู่วงโคจร ในปี 2551 เพื่อควบคุม คุณภาพของข้อมูลให้มี ความถูกต้องและ
เที่ยงตรงตามมาตรฐาน อยู่เสมอ รวมถึงการศึกษา คุณสมบัติ และสถานะของระบบบันทึกภาพ เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจควบคู่กับการให้บริการข้อมูลดาวเทียมไทยโชตส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ 
 การสอบเทียบข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตตามบทความนี้ ประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก คือ 
กระบวนการปรับเทียบ และกระบวนการตรวจสอบภาคพื้นดิน ( On-ground calibration and validation) โดยที่
กระบวนการปรับเทียบ (Calibration) หมายถึง กระบวนการปรับแก้ค่าต่างๆของข้อมูลที่ได้จากระบบบันทึกภาพของ
ดาวเทียมให้มีความถูกต้องมากขึ้น โดยการสอบเทียบกับค่าสมนัยที่รู้ ค่าของปริมาณที่วัดภายใต้ สภาวะจริงหรือสภาวะ
จ าลองที่เจาะจง ส าหรับ กระบวนการตรวจสอบ ( Validation)หมายถึง กระบวนการติดตามวัดค่าต่างๆของข้อมูลที่
ประมวลผลได้จากระบบบันทึกภาพเทียบตามมาตรฐานหรือข้อจ ากัดของดาวเทียม เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบเท่านั้น ไม่สามารถปรับแก้ให้มีความถูกต้องมากขึ้นได้ ซึ่งทั้ง 2 กระบวนการนี้ ถูกน ามาใช้ออกแบบ
วิธีการสอบเทียบข้อมูลภาพตามวัตถุประสงค์ทั้งเชิงคลื่นและเชิงเรขาคณิต โดยพิจารณาจากกลไกการบันทึกภาพของ
ดาวเทียมไทยโชตเป็นส าคัญ ซึ่งจะได้อธิบายรายละเอียดในบทความต่อไป 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานสอบเทียบข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตโดย 
สทอภ. นับจากการทดสอบระบบดาวเทียมในช่วงแรกที่เข้าสู่วงโคจร ( Inorbit test) เสร็จสิ้นโดยบริษัท  EADS 
ASTRIUM ผู้สร้างดาวเทียม และส่งมอบดาวเทียมไทยโชตให้ สทอภ. เป็นผู้ควบคุมดูแลจนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานว่าข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตที่มีอายุการใช้งานมานาน 6 ปี ยังคงมีความถูกต้องและ
เชื่อถือได้ ทั้งนี้ การน าเสนอมีเนื้อหาตามล าดับต่อไปนี้ อันดับแรกอธิบายถึงคุณลักษณะของดาวเทียมไทยโชต 
ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน และส่วนงานสอบเทียบ เพ่ือความเข้าใจเบื้องต้น ต่อมาจึงน าเสนอกระบวนการและผลการ
ด าเนินงานสอบเทียบท้ังเชิงคลื่นและเชิงเรขาคณิต และสุดท้ายของบทความคือ บทสรุปและการด าเนินงานในอนาคต 

2.ดาวเทียมไทยโชต 
 ดาวเทียมไทยโชต  (Thaichote) หรือดาวเทียมธีออส  (THEOS: Thailand Earth Observation Satellite) 
เป็นดาวเทียมส ารวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) ของประเทศไทยเพื่อใช้ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ มีอายุการ
ใช้งานจนถึงปัจจุบันประมาณ 6 ปีนับจากถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

 2.1คุณลักษณะ 
 ดาวเทียมไทยโชตเป็นดาวเทียมวงโคจรต่ า (Low Earth Orbit: LEO)มีน้ าหนัก 750 กิโลกรัม โคจรสูงจากพ้ืน
โลกประมาณ 820 กิโลเมตร  ซ้ าแนวโคจรเดิมทุก 26 วัน มี ระบบบันทึกภาพ  2 ระบบ คือ แบบ ช่วงคลื่นเดียว 
(Panchromatic)และแบบหลายช่วงคลื่น (Multispectral)ซึ่งประกอบด้วย3 ช่วงคลื่นแสงท่ีตามองเห็น ( น้ าเงิน เขียว 
และแดง ) และ 1 ช่วงคลื่นที่อินฟราเรดใกล้ โดยใช้อุปกรณ์ รับรู้แบบCCD(Change Coupled Device)ที่มีลักษณะ
โครงสร้างประกอบด้วยเซลล์รับแสงเรียงกันเป็นแถวเดียว(1D Array)ขนาด12,000จุดภาพ จ านวน 1 ตัว ส าหรับระบบ
บันทึกภาพแบบช่วงคลื่นเดียว และขนาด 6,000จุดภาพของแต่ละอุปกรณ์รับรู้ จ านวน 4 ตัวส าหรับระบบบันทึกภาพ
แบบหลายช่วงคลื่น ในการบันทึกภาพจากการสะท้อน พลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ ของพื้นโลก  (Optical) โดยท าการ
ถ่ายภาพในลักษณะ Pushbroom ที่ภาพถ่าย 1 ภาพเกิดจากการบันทึกภาพทีละแถวหลายๆครั้งในระหว่างที่ดาวเทียม
ไทยโชตเคลื่อนที่ไปตามแนวโคจร 

 2.2ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน  
 ผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายจากของดาวเทียมไทยโชตสามารถแบ่งตามคุณสมบัติของระบบบันทึกภาพได้ 2 ชนิด ดังน้ี 
  1) ภาพขาวด า  (Panchromatic) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้จากระบบบันทึกภาพ แบบช่วงคลื่นเดียวให้
ความละเอียดต่อจุดภาพ(Resolution) 2 เมตร มีความกว้างของแนวถ่ายภาพ 22 กิโลเมตรบนพ้ืนโลก เป็นข้อมูลภาพ
ขนาด8 บิต 

http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3


  2) ภาพสี  (Multispectral)เป็นภาพที่ได้จากระบบบันทึกภาพ แบบหลายช่วงคลื่น ให้ความละเอียด
ต่อจุดภาพ (Resolution)15เมตรมีความกว้างของแนวถ่ายภาพ 90 กิโลเมตรบนพ้ืนโลก เป็นข้อมูลภาพขนาด 8 บิต
ประกอบด้วยข้อมูลทั้ง 4 ช่วงคลื่น คือ แดง เขียว น้ าเงิน และอินฟราเรดใกล้ 
 จากระบบบันทึกภาพ ข้อมูลจะถูก ส่งจากดาวเทียมลงมาณสถานีภาคพื้นดิน  โดยเรียกว่า Image telemetry 
data ภายหลังการถอดรหัสท าให้ได้ข้อมูลดิบ ( Raw Data)ที่ประกอบด้วย ข้อมูลภาพที่ยังไม่ถูกปรับแก้ เรียกว่าภาพ
ระดับ 0 (Level 0)และข้อมูลประกอบ  (Auxiliary data) ที่จ าเป็นส าหรับ กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ข้อมูลภาพ
มาตรฐาน โดยสามารถแบ่งระดับการปรับแก้มาตรฐานได้ 2 ระดับ ดังน้ี 
  1)ระดับ 1A เป็นภาพที่ได้รับการปรับแก้เชิงคลื่น (Radiometriccorrection)  
  2) ระดับ 2A เป็นภาพระดับ 1A ที่ได้รับการปรับแก้เชิงเรขาคณิต ( Geometric correction)ซึ่งจะ
ท าให้ได้ข้อมูลภาพบนระบบพิกัด UTM อ้างอิงพื้นหลักฐาน WGS84 

 2.3 ส่วนงานสอบเทียบ 
 ส่วนงานสอบเทียบ ผลิตภัณฑ์จากดาวเทียม ไทยโชต(CALVAL: Calibration and Validation) มีหน้าที่
ปรับเทียบและตรวจสอบ พารามิเตอร์ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ดาวเทียม ไทยโชตให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน โดยใช้กรรมวิธีสอบเทียบของบริษัท  EADSASTRIUM ผู้สร้างดาวเทียมไทยโชตเป็นหลักอีกทั้งยังมีหน้าท่ี
ศึกษาและพัฒนาการสอบเทียบด้วยตนเอง รวมถึงร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่ม WGCV (Working group on 
calibration and validation) ของหน่วยงานCEOS (Committee of Earth Observation Satellite) และ South Dakota 
State University (SDSU)  
 การด าเนินงานสอบเทียบตามภารกิจประจ านั้น เริ่มต้นจากการส่งต าแหน่งและเง่ือนไขการบันทึกภาพของ
พื้นที่ทดสอบในแต่ละพารามิเตอร์ให้ฝ่ายวางแผนถ่ายภาพ ( Mission plan center) เพื่อด าเนินการสั่งถ่ายภาพ ซึ่ง
ภายหลังจากดาวเทียมบันทึกภาพเรียบร้อย ข้อมูลจะถูกส่งลงมาที่สถานีรับภาคพื้น (Image Ground Station) ก่อน
ด าเนินการสั่งผลิตข้อมูลภาพบริเวณพื้นท่ีทดสอบในระดับการปรับแก้ต่างๆ ( Level 0, 1, 2) ตามจุดประสงค์การสอบ
เทียบของแต่ละพารามิเตอร์ แล้วน าข้อมูลภาพดังกล่าวมาสอบเทียบตามกรรมวิธี หลังจากนั้นน าผลที่ได้ มาวิเคราะห์ 
เพื่อด าเนินการปรับปรุงไฟล์ปรับแก้ท่ีเรียกว่า Calibration Parameter File (CPF) ของระบบผลิตข้อมูลมาตรฐาน ซึ่ง
เป็นไฟล์ที่รวบรวมค่าพารามิเตอร์ต่างๆของระบบบันทึกภาพบนดาวเทียม เพื่อใช้ในการค านวณปรับแก้ข้อมูลภาพจาก
ระบบภาคพื้นดิน ให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1ภาพรวมกระบวนการท างานของส่วนงานสอบเทียบผลิตภัณฑ ์(CALVAL)ของดาวเทียมไทยโชต 



3.กระบวนการและผลการด าเนินงาน (Procedures and Reports) 
 กระบวนการสอบเทียบข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตในระหว่างการใช้งาน (In-flight calibration)นั้น 
เป็นความพยายามสอบเทียบการท างานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบันทึกภาพของดาวเทียมจากระบบภาคพื้นดิน 
(On-ground calibration) เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์บนดาวเทียมเพื่อตรวจสอบหรือซ่อมบ ารุงได้โดยตรง แต่
สามารถด าเนินการตรวจสอบได้จากการสอบเทียบข้อมูลที่ได้จากการถ่ายภาพของดาวเทียมในสภาวะจ าลองตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด เพื่อตรวจสอบการท างานของแต่ละอุปกรณ์โดยเฉพาะและด าเนินการปรับแก้ข้อมูลภาพให้มีความ
สมบูรณ์และถูกต้องด้วยระบบประมวลผลภาพภาคพื้นดินหากสามารถท าได้ซึ่งการสอบเทียบข้อมูลภาพภาคพื้นดิน
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ การสอบเทียบเชิงคลื่นและการสอบเทียบเชิงเรขาคณิตของข้อมูล ดังนี้ 

 3 .1 การสอบเทียบเชิงคลื่น(Radiometriccalibration) 
 วัตถุประสงค์ของการสอบเทียบเชิงคลื่นเพื่อท าให้ข้อมูลเชิงเลขในภาพกลับคืนมาถูกต้องสมบูรณ์ตามปกติ
(Radiometric Correction) ซึ่งเป็นกระบวนการปรับแก้พ้ืนฐานของผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับ 1 Aโดยพารามิเตอร์ที่
ต้องสอบเทียบนั้น สามารถพิจารณาได้จากแบบจ าลองเชิงคลื่น ( Radiometric model) ที่ใช้ในกระบวนการแปลง
สัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล (A/D) ของอุปกรณ์รับรู้บนดาวเทียม ดังรูปที่ 2  

 

 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2แบบจ าลองเชิงคลื่นของระบบบันทึกภาพดาวเทียมไทยโชต[3] 

 จากรูปท่ี 2เมื่อแสงตกกระทบอุปกรณ์รับรู้( L: Radiance) พลังงานแสงจะถูกแปลงเป็นข้อมูลเชิงเลข( DNi: 
Digital number)ที่แต่ละจุดภาพตามค่าสัมประสิทธ์ิการแปลงเฉลี่ย ( K: Mean conversions coefficient)ของแต่ละ
อุปกรณ์รับรู้และถูกปรับแก้สัดส่วนการตอบสนองที่ไม่เท่ากัน ( Pi: Relative pixels response) รวมถึงค่ากระแสมืด 
(DNi

0: Dark signal) และสัญญาณรบกวน(Noise)ของแต่ละล าดับจุดภาพ(i) จากนั้นจะถูกคูณด้วยอัตราขยาย(G: Gain) 
ที่ถูกเลือกใช้ตามความเหมาะสมของปริมาณแสงท่ีตกกระทบ โดยสามารถอธิบายด้วยสมการที่ 1 ดังนี ้

DNi = L*A + DNi0 + Noise(1) 

 โดยที่ Aคือสัมประสิทธ์ิการแปลงรวมของทั้งระบบ ซึ่งสามารถค านวณได้จากสมการที่ 2 

A = K * Pi * G(2) 

 โดยที่ KPi และ Gคือพารามิเตอร์ตามรูปท่ี 2 ทั้งนี้ จากแบบจ าลองเชิงคลื่น หากไม่พิจารณาค่าสัญญาณ
รบกวนของทั้งระบบ ซึ่งไม่สามารถวัดค่าได้อย่างแน่นอน [3]สามารถอธิบายภาพรวมของกระบวนการสอบเทียบและผล
การด าเนินงานของแต่ละพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการใช้งานดาวเทียมได้ดังนี้ 

 3.1.1 ค่ากระแสมืด (Dark signal: DNi
0) 

 โดยปกติแล้วแต่ละจุดรับแสง( Pixels) ของอุปกรณ์รับรู้จะมีกระแสไฟฟ้าอยู่ ถึงแม้ไม่มีพลังงานแสงมาตก
กระทบ เรียกว่า กระแสมืด ( Dark signalหรือDark current) โดยเกิดจากความร้อนของอุปกรณ์รับรู้ ส่งผลกระทบให้
ค่าที่วัดได้จากแต่ละจุดรับแสงของอุปกรณ์รับรู้มีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากมีค่ากระแสมืดรวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็น
คุณลักษณะเฉพาะที่ไม่คงท่ีของแต่ละจุดภาพบนแต่ละอุปกรณ์รับรู้และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องมีการปรับแก้ค่าดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพที่มีความถูกต้องและเที่ยงตรงท่ีสุดอยู่เสมอ 

Conversions Term 

Radiance (L) 

Mean conversions 
coefficient(K) 

Relative pixels 
response (Pi) 

Gain (G) 

Dark Signal (DNi
0) 

Noise 

Output Input 

Digital number (DNi) 



 ส าหรับการสอบเทียบค่ากระแสมืดของข้อมูลดาวเทียมไทยโชตนั้น สามารถท าได้ด้วยการจ าลองสภาวะไร้
แสง โดยการบันทึกภาพบริเวณกลางมหาสมุทรแปซิฟิก ( Pacific) หรือแอตแลนติก( Atlantic) ในวงโคจรขาข้ึน 
(Ascending) หรือช่วงเวลากลางคืนของวันท่ีมืดที่สุดในแต่ละเดือน (วันแรม 15 ค่ าหรือวันใกล้เคียง)เพื่อวัดค่าเชิงเลข
ของภาพระดับศูนย์ (Level 0)ในสภาวะไร้แสง (DN0) ในหน่วย LSB(Least significantbit)ของแต่ละล าดับจุดภาพบน
แต่ละอุปกรณ์รับรู้ และด าเนินการการปรับแก้ความผิดปกติดังกล่าวในไฟล์ปรับแก้ (CPF)หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลง
มากกว่า 0.5 LSB[4] ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการปรับแก้ความถูกต้องเชิงคลื่น ( Radiometric 
Correction) ของระบบผลิตภาพดาวเทียมไทยโชต 
 ท้ังนี้ ส่วนงานสอบเทียบได้ด าเนินการสอบเทียบค่ากระแสมืดเป็นประจ าทุกเดือนตลอดระยะเวลาการใช้งาน
ดาวเทียมไทยโชตที่ผ่านมา โดยสามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบันได้แสดงดังกราฟในรูปที่ 3 
และ 4 ส าหรับอุปกรณ์รับรู้ของระบบบันทึกภาพแบบช่วงคลื่นเดียวและหลายช่วงคลื่นตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3ผลการเปรียบเทียบค่ากระแสมืดของอุปกรณ์รับรู้ Panchromaticของอัตราขยายช่วงที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 ผลการเปรียบเทียบค่ากระแสมืดของอุปกรณ์รับรู้ Multispectralของอัตราขยายช่วงที่ 6 ในแต่ละช่วงคลื่น ดัง
นี้ก) ช่วงคลื่นสีน้ าเงิน ข)ช่วงคลื่นสีเขียว ค)ช่วงคลื่นแดงง) ช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 



 โดยปกติแล้วแต่ละอุปกรณ์รับรู้จะมีค่ากระมืดเพิ่มขึ้นตามอัตราขยายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจากรูปที่ 3 และ 4เป็นผล
การสอบเทียบค่ากระแสมืดของอัตราขยายช่วงที่ 6 จากท้ังหมด 10 อัตราขยาย ( Gain) พบว่าค่ากระแสมืดของแต่ละ
อุปกรณ์รับรู้มีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อยจากอดีตจนถึงปัจจุบันยกเว้นค่ากระแสมืดของอุปกรณ์รับรู้ในช่วงคลื่นสีแดงซึ่งมี
ค่ากระแสมืดน้อยท่ีสุด แต่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นมากกว่าปกติเมื่อเทียบกับอุปกรณ์รับรู้อื่นๆ ทั้งนี้ แม้ว่าค่ากระแสมืดที่
เพิ่มขึ้นน้ันจะสามารถปรับแก้ให้มีความถูกต้องได้จากระบบผลิตแต่ก็มีผลกระทบท าให้ข้อมูลภาพมีค่าพิสัยเชิงเลข 
(Dynamic range)ที่ลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

 3.1.2 ค่าการตอบสนองท่ีไม่สม่ าเสมอ (Photo response non-uniformity: Pi) 
การตอบสนองที่ไม่สม่ าเสมอของอุปกรณ์รับรู้สามารถเกิดขึ้นได้จากความผิดปกติหรืออัตราความเสื่อมตาม

อายุการใช้งานของแต่ละล าดับจุดภาพที่ไม่เท่ากันส่งผลให้บางล าดับของจุดภาพมีการตอบสนองลดลงเมื่อเทียบกับ
ล าดับจุดภาพอื่นๆบนอุปกรณ์รับรู้เดียวกันในสภาวะที่แสงตกกระทบอุปกรณ์รับรู้เท่ากัน ท าให้มีผลกระทบอย่างมากต่อ
ภาพถ่าย โดยเฉพาะส าหรับการถ่ายแบบ Pushbroomด้วยอุปกรณ์รับรู้แบบแถวเดียว (1D Array) ดังรูปที่ 5 ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องมีการปรับแก้ เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพมาตรฐานที่มีความปกติอยู่เสมอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5ก) ลักษณะการถ่ายภาพแบบ Pushbroomข) ผลกระทบของค่าการตอบสนองที่ไม่สม่ าเสมอจากอุปกรณ์รับรู้
แบบ 1D Array  

การปรับแก้ค่าการตอบสนองที่ไม่สม่ าเสมอของอุปกรณ์รับรู้สามารถท าได้ โดยการค านวณหาสัดส่วนของค่า
การตอบสนอง(Relative Response)ของแต่ละล าดับจุดภาพต่อค่าการตอบสนองเฉลี่ยของทุกจุดภาพบนอุปกรณ์รับรู้
ในสภาวะที่แสงตกกระทบเท่ากันโดยใช้ค่าเชิงเลขของภาพระดับศูนย์ ( Level 0)บริเวณพื้นท่ีที่มีค่าการสะท้อนแสง
เท่ากันเป็นผืน (Homogeneous Area) เช่น ทะเลทรายต่างเป็นต้น และน าค่าสัดส่วนการตอบสนองมาปรับแก้ความไม่
ปกติดังกล่าวในไฟล์ปรับแก้ ( CPF) เพื่อใช้ในกระบวนการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงคลื่น ( Radiometric 
Correction) ของระบบผลิตภาพดาวเทียมไทยโชตตามมาตรฐานต่อไป 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6กราฟแสดงค่าสัดส่วนการตอบสนอง ที่ไม่สม่ าเสมอ ของแต่ละดับจุดภาพบน อุปกรณ์รับรู้ Panchromatic และ
ข้อมูลภาพก่อนถูกปรับแก้(Level 0) 

(ก) (ข) 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7กราฟแสดงค่าสัดส่วนการตอบสนอง ที่ไม่สม่ าเสมอ ของแต่ละดับจุดภาพบน อุปกรณ์รับรู้ Multispectral และ
ข้อมูลภาพก่อนถูกปรับแก้ (Level 0) ของแต่ละช่วงช่วงคลื่น ก) สีน้ าเงิน ข) สีเขียว ค) สีแดง ง) อินฟราเรดใกล้ 

(ก) 

(ข) 

(ค) 

(ง) 

Level 0 



 จากกราฟในรูปที่ 6 และ 7พบว่าแต่ละอุปกรณ์รับรู้มีบางล าดับของจุดภาพมี การตอบสนองที่ไม่ปกติ ท าให้
ภาพถ่ายท่ีได้ก่อนการปรับแก้มีลักษณะเป็นเส้นในแนวตั้งตามต าแหน่งของ ล าดับจุดภาพที่ไม่ปกติส่วนใหญ่เกิดขึ้นจาก
ช่วงการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรโดยภายหลังจากดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรพบความผิดปกติที่เพิ่มจากเดิมหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีน้อยมาก โดยมีล าดับของจุดภาพท่ีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุดต่ ากว่า 0.05 % ตลอดช่วงการใช้
งาน 6 ปีท่ีผ่านมา ท้ังนี้ การตอบสนองไม่ปกติที่เกิดขึ้นนั้น ไม่สามารถแก้ไขจากการซ่อมบ ารุงตัวอุปกรณ์ได้ แต่สามารถ
ปรับเทียบข้อมูลให้ปกติได้จากการประมวลผลภาพ (Image processing) ของระบบผลิต ดังรูปที่ 8  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8  ข้อมูลภาพตัวอย่างทะเลทราย Libya จากดาวเทียมไทยโชต ก่อนและหลัง การปรับแก้ ค่าสัดส่วนการ
ตอบสนองที่ไม่ปกติ ก) ข้อมูลภาพระดับ 0 ก่อนการปรับแก ้ข) ข้อมูลภาพระดับ 1A ภายหลังการปรับแก้ 

 3.1.3ค่าสัมประสิทธิ์การแปลง (Mean conversion coefficient: K) 
 ค่าสัมประสิทธ์ิการแปลงเป็นคุณลักษณะเฉพาะของการตอบสนองแบบปกติของแต่ละอุปกรณ์รับรู้บน
ดาวเทียมของกระบวนการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล โดยถูกวัดค่าตั้งแต่ก่อนติดตั้งบนดาวเทียม เพื่อใช้ในการ
แปลงกลับจากข้อมูลเชิงเลขบนภาพเป็นค่าพลังงานแสงท่ีตกกระทบอุปกรณ์รับรู้( 𝐋𝐒𝐞𝐧𝐬𝐨𝐫𝛌) ในหน่วยWatt .m-2.µm-1.sr-1

ดังสมการที่ 3 ซึ่งค่าท่ีได้สามารถน าไปจ าแนกวัตถุต่างๆบนพ้ืนโลกท่ีดาวเทียมท าการบันทึกภาพตามความต้องการของ
ผู้ใช้ จึงมีความจ าเป็นต้องท าการสอบเทียบให้มีความถูกต้องอยู่เสมอเนื่องจากการเสื่อมของอุปกรณ์รับรู้ที่ท าให้การ
ตอบสนองลดลงแบบปกติตามอายุการใช้งาน โดยเรียกค่าสัมประสิทธ์ิการแปลงของระบบบันทึกภาพดาวเทียมไทยโชต 
เรียกว่า Physical gain coefficient ซึ่งแสดงอยู่ในไฟล์ Metadata ของแต่ละข้อมูลภาพ 

𝐋𝐒𝐞𝐧𝐬𝐨𝐫𝛌 =   
𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐍𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫

𝐏𝐡𝐲𝐬𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐆𝐚𝐢𝐧 𝐂𝐨𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭
(3) 

 
 การสอบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิการแปลงมีความซับซ้อนมากกว่าปกติ เนื่องจากไม่สามารถจ าลองสภาวะการวัด
ที่รู้ค่าได้จากระบบเหมือนการสอบเทียบค่ากระแสมืด (DN0) และค่าการตอบสนองที่ไม่ปกติ (Pi) ดังนั้น การสอบเทียบนี้
จึงเป็นการศึกษาวิจัยที่แยกออกจากการปฏิบัติงานประจ า โดยศึกษาวิธีค านวณเพื่อให้รู้ค่าพลังงานแสงจริงท่ีตกกระทบ
อุปกรณ์รับรู้ซึ่งโดยทั่วไปสามารถท าได้ 2 วิธี ดังนี ้

 1)  Vicarious Calibration เป็นการวัดค่าการสะท้อนพลังงานแสงโดยตรงจากพ้ืนท่ีทดสอบที่
จ าลองขึ้นหรือตามธรรมชาติที่มีค่าการสะท้อนแสงเท่ากันเป็นผืน รวมถึงวัดสภาพช้ันบรรยากาศในช่วงเวลาเดียวกับท่ี
ดาวเทียมถ่ายภาพเพื่อค านวณค่าพลังงานแสงจริงท่ีตกกระทบอุปกรณ์รับรู้ของดาวเทียม (At-sensor Radiance) ด้วย
แบบจ าลองการส่งถ่ายพลังงานแสง (Radiative transfermodel) ในช้ันบรรยากาศ แล้วจึงน าผลลัพธ์มาสอบเทียบกับ
ค่าที่ค านวณได้จากข้อมูลภาพจากดาวเทียมด้วยค่าสัมประสิทธ์ิการแปลง 

 2) Pseudo Invariant Calibration Site (PICS)เป็นการสมมติว่าการสะท้อนพลังงานแสงจริงของ
พื้นที่ท่ีรู้ค่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง จากการใช้พื้นที่ทดสอบที่มีลักษะทางกายภาพคงที่และที่มีค่าการสะท้อนแสงเท่ากัน
เป็นผืน รวมถึงไม่มีผลกระทบสภาพช้ันบรรยากาศและมีความผันแปรน้อยในแต่ละช่วงเวลาเช่น ทะเลทราย ทะเลเกลือ 
เนื่องจากเป็นพื้นที่แห้งแล้งท่ีมีละอองน้ าในช้ันบรรยากาศน้อยมากซึ่งได้มีการก าหนดเป็นพ้ืนท่ีทดสอบ PICS สากล โดย

(ก) (ข) 



กลุ่ม WGCV (Working group on calibration and validation) ของหน่วยงาน CEOS (Committee of Earth Observation 
Satellite)ทั้งนี้ แม้ว่าวิธีการสอบเทียบโดยใช้พื้นที่ทดสอบ PICS จะไม่ได้เป็นวัดค่าพลังงานแสงในสภาวะจริงแต่ก็
สามารถลดขั้นตอนการด าเนินการและมีความเหมาะสมส าหรับการสอบเทียบในระยะยาว รวมถึงสามารถสอบเทียบ
ข้อมูลย้อนหลังได้[6]  
 ดังนั้นจากสภาพพ้ืนท่ีและช้ันบรรยากาศของประเทศไทยท่ีตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ท าให้ไม่สามารถจ าลอง
พื้นที่ทดสอบที่มีความเหมาะสมส าหรับวิธีการ Vicarious calibrationได้จึงเลือกใช้การสอบเทียบจากพ้ืนท่ีทดสอบ
แบบ PICS ส าหรับดาวเทียมไทยโชต ในการวิเคราะห์แนวโน้มการตอบสนองที่ลดลงของอุปกรณ์รับรู้ โดยการ
เปรียบเทียบค่าความสะท้อนแสงท่ีเหนือช้ันบรรยากาศ (Reflectance at Top of Atmosphere) ของภาพพื้นทดสอบ
บริเวณทะเลทรายลิเบีย (Libya)ตลอดอายุการใช้งานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถค านวณได้จากการน าค่าพลังงานแสงท่ี
ตกกระทบอุปกรณ์รับรู้จากสมการที่ 3 มาค านวณหาค่าความสะท้อนแสงท่ีเหนือช้ันบรรยากาศ (𝛒𝐓𝐎𝐀𝛌)โดยใช้สมการที่ 
4 ดังนี ้
 

𝛒𝐓𝐎𝐀𝛌 =   
𝛑∗ 𝐝𝟐∗𝐋𝐒𝐞𝐧𝐬𝐨𝐫𝛌

𝐄𝐬𝐮𝐧𝛌∗ 𝐂𝐎𝐒𝛉𝐒𝐔𝐍∗𝐂𝐎𝐒𝛉𝐒𝐀𝐓
(4) 

 
โดยที�่�=ค่าระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ในหน่วยดาราศาสตร์ (Astronomical Units) 
𝐄𝐬𝐮𝐧𝛌=ค่าพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยที่นอกช้ันบรรยากาศ (mean solar exoatmospheric irradiances) 
θSUN =มุม Zenith ของดวงอาทิตย์ 
θSAT =มุมเอียงถ่ายภาพ (IncidenceAngle)ของดาวเทียม 

ตารางที่ 1แสดงค่า Esunλของแบบจ าลอง CHKUR[8]ในแต่ละช่วงความยาวคลื่นของอุปกรณ์รับรู้ดาวเทียมไทยโชต 

อุปกรณ์รับรู ้ ช่วงความยาวคลื่น (Wavelength) ค่าEsunλ (Watt.m-2.µm-1) 
B1 (น้ าเงิน) 0.45-0.52 µm 1958 
B2 (เขียว) 0.53-0.60 µm 1838 
B3 (แดง) 0.62-0.69 µm 1550 
B4 (อินฟราเรดใกล้) 0.77-0.90 µm 1071 

 
ทั้งนี้ นอกจากการสอบเทียบด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้น ส่วนงานสอบเทียบได้มีความร่วมมือกับ South 

Dakota State University (SDSU) ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญที่รับผิดชอบงานสอบเทียบเชิงคลื่นให้กับดาวเทียม Landsat 
ของหน่วยงาน USGS ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อท าการสอบเทียบระหว่างดาวเทียม ( Cross calibration) ส าหรับค่า
สัมประสิทธ์ิการแปลงดาวเทียมไทยโชตกับดาวเทียมLandsat-5ซึ่งมีความถูกต้องเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
รูปที่ 9ผลการสอบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิการแปลง ก) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากค่าความสะท้อนแสงท่ีเหนือช้ัน
บรรยากาศ ข) เปรียบเทียบพลังงานแสงท่ีอุปกรณ์รับรู้กับข้อมูลภาพจากดาวเทียม Landsat5 TM[7] 

(ก) (ข) 



 จากรูปที9่ ผลการสอบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิการแปลง เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของการตอบสนองของ
แต่ละอุปกรณ์รับรู้บนดาวเทียมไทยโชตโดยใช้ค่าความสะท้อนแสงท่ีเหนือช้ันบรรยากาศ พบว่ามีค่าการตอบสนองมี
แนวโน้มลดลงเล็กน้อย ตลอดอายุการใช้งานจนถึงปัจจุบัน และผลการเปรียบเทียบพลังงานแสงท่ีตกกระทบอุปกรณ์
รับรู้ที่ค านวณโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิการแปลงของดาวเทียมไทยโชตเทียบกับดาวเทียม Landsat-5 พบว่ามีความ
ใกล้เคียงกัน โดยค่าดังกล่าวของดาวเทียม Landsat มีเสถียรภาพมากกว่า เนื่องจากดาวเทียมLandsat ไม่สามารถเอียง
ถ่ายภาพได้ จึงไม่ได้รับผลกระทบจากทิศทางการรับแสงของอุปกรณ์รับรู้ที่เปลี่ยนแปลงท้ังนี้ ส่วนงานสอบเทียบยังคงมี
การศึกษาและพัฒนากระบวนการสอบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิการแปลงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
รองรับการเสื่อมของอุปกรณ์รับรู้ดาวเทียมไทยโชตในอนาคตต่อไป 
 จากการสอบเทียบพารามิเตอร์เชิงคลื่นท่ีกล่าวมาทั้งหมดนั้น สามารถสรุปได้ว่าตลอดการใช้งานดาวเทียมไทย
โชตจนถึงปัจจุบัน ส่วนงานสอบเทียบได้ด าเนินการปรับปรุงพารามิเตอร์เชิงคลื่นในไฟล์ปรับแก้ (CPF)ของระบบผลิต ใน
ส่วนของค่ากระแสมืด ( Dark signal) และค่าสัดส่วนการตอบสนองที่ไม่สม่ าเสมอ ( Relative response) ตามภารกิจ
ประจ าทั้งหมด 13 ครั้ง ดังรายละเอียดในตารางที่ 2โดยที่ค่าสัมประสิทธ์ิการแปลงนั้น อยู่ระหว่างด าเนินการสอบเทียบ
ด้วยวิธีการต่างๆร่วมกับผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้ได้ค่าความถูกต้องมากที่สุด 

ตารางที่ 2 สถิติการปรับแก้พารามิเตอร์เชิงคลื่นในไฟล์ปรับแก้ (CPF) จนถึงปัจจุบัน 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี พารามิเตอร์ที่ปรับแก ้
1 24/06/2552 Dark signal และ Relative response 
2 19/11/2552 Dark signal และ Relative response 
3 11/03/2553 Dark signal 
4 15/10/2553 Dark signal และ Relative response 
5 25/07/2554 Dark signal และ Relative response 
6 11/08/2554 Dark signal และ Relative response 
7 10/01/2555 Dark signal และ Relative response 
8 04/05/2555 Dark signal และ Relative response 
9 30/08/2555 Dark signal และ Relative response 
10 21/02/2556 Dark signal และ Relative response 
11 18/10/2556 Dark signal และ Relative response 
12 31/12/2556 Dark signal 
13 30/09/2557 Dark signalและ Relative response 

 

3.2 การสอบเทียบเชิงเรขาคณิต(Geometric calibration) 
 วัตถุประสงค์ของการสอบเทียบเชิงเรขาคณิต เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเรขาคณิตระหว่างองค์ประกอบ
ต่างๆ ของระบบบันทึกภาพของดาวเทียมไทยโชต เช่น อุปกรณ์ระบุต าแหน่งดาวเทียม ( GPS)อุปกรณ์ตรวจวัดการ
เคลื่อนไหวของดาวเทียม (Gyros and Star tracker)ซึ่งสมรรถภาพความแม่นย าในการท างานของแต่ละอุปกรณ์เหล่านี้ 
ถูกน าไปพิจารณาเพื่อก าหนดมาตรฐานเชิงเรขาคณิตของดาวเทียมไทยโชต อย่างไรก็ตามการควบคุมข้อมูลให้เป็นไป
ตามมาตรฐานดังกล่าวยังมีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวของกับมุมภายในต่างๆ ของระบบบันทึกภาพที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมซึ่งส่งผลกระทบต่อความถูกต้องเชิงเรขาคณิตท าให้ต้องท าการสอบเทียบพารามิเตอร์ดังกล่าวจากภาพที่ถ่ายได้    
 ในการทดสอบช่วงแรกที่ดาวเทียมเข้าสู่วงโคจร ( Inorbit test)จ าเป็นต้องมีการสอบเทียบพารามิเตอร์เหล่านี้
อย่างละเอียดให้มีความถูกต้องโดยผู้สร้างดาวเทียม ( EADS ASTRIUM)เนื่องจากการสั่นสะเทือนของดาวเทียมใน
ระหว่างการส่งขึ้นสู่อวกาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบภายในของระบบบันทึกภาพ แต่ภายหลังจากดาวเทียมเข้าสู่
วงโคจรแล้ว อีกท้ังระบบการท างานต่างๆเป็นปกติแล้วองค์ประกอบภายในของระบบบันทึกภาพจะไม่มีการ



เปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน การสอบเทียบเชิงเรขาคณิตในระหว่างการใช้งานดาวเทียมในวงโคจรตลอด 6 ปีท่ีผ่านมานั้น จึง
เป็นเพียงการตรวจสอบความถูกต้องของพารามิเตอร์ต่างๆของข้อมูลภาพตามมาตรฐาน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 3.2.1ความถูกต้องเชิงต าแหน่งในการถ่ายภาพ (Pointing Accuracy) 
การสอบเทียบความถูกต้องเชิงต าแหน่งในการถ่ายภาพเป็นการตรวจสอบความแม่นย าของดาวเทียมไทยโชต

ในการเล็งถ่ายภาพพ้ืนท่ีต่างๆ ตามค าสั่งได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถสอบเทียบได้ โดยการ เทียบต าแหน่งท่ีดาวเทียม
ถ่ายภาพได้จริงจากข้อมูลประกอบของภาพ (Auxiliary data)กับต าแหน่งที่สั่งถ่ายภาพบนพื้นโลกของชุดค าสั่งถ่ายภาพ 
โดยใช้พิกัดจุดเริ่มต้นท่ีมุมซ้ายบน-ขวาบนของแนวถ่ายภาพ เพ่ือค านวณหาความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่งของการ
ถ่ายภาพท่ีเกิดขึ้น ดังรูปที่ 13ทั้งนี้ ตาม มาตรฐานของดาวเทียมไทยโชต  สามารถมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยได้ ไม่เกิน 
2,000 เมตร (RMS)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
รูปที่ 10 ผลการตรวจสอบความถูกต้องเชิงต าแหน่งในการถ่ายภาพของดาวเทียมไทยโชต 

จากรูปที่ 10 ผลการสอบเทียบจากตัวอย่างพบว่า ดาวเทียมไทยโชตมี ความคลาดเคลื่อนในการบันทึกภาพ
เฉลี่ย 1072.16 เมตร ( RMS) ซึ่งเป็นไปตาม มาตรฐานที่ถูกก าหนดขึ้นจากข้อจ ากัดของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
ความแม่นย าของข้อมูลจากอุปกรณ์ระบุต าแหน่งดาวเทียม ( GPS) ที่ใช้ในการจ าลองเพื่อค านวณการวางตัวของ
ดาวเทียมในการวางแผนการถ่ายภาพ ความผิดรูปเนื่องจากความร้อน ( Thermal distortion) ของอุปกรณ์ระบุท่าทาง
ของดาวเทียมที่อ้างอิงจากระบบแผนที่ดวงดาว (Star tracker)และความคลาดเคลื่อนของระบบควบคุมการเคลื่อนไหว
ของดาวเทียม (Reaction wheel control) ในระหว่างการเล็ง [2] ซึ่งไม่สามารถท าการปรับแก้ให้มีความคลาดเคลื่อน
ลดลงได้ จึงเป็นเพียงการตรวจสอบว่าการท างานของระบบดาวเทียมเป็นปกติตามข้อก าหนดทางเทคนิคโดยไม่มี
นัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายในของระบบบันทึกภาพ เท่าน้ัน 

3.2.2ความถูกต้องเชิงต าแหน่งบนภาพ(Geolocation Accuracy) 
 การสอบเทียบความถูกต้องเชิงต าแหน่งบนภาพ เป็นตรวจสอบความถูกต้องของค่าพิกัดบนภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมไทยโชตระดับ 2A ที่ได้รับการปรับแก้เชิงเรขาคณิต (Geometric correction) ตามขั้นตอนแปลงระบบพิกัด
บนดาวเทียมเป็นระบบพิกัดบนพ้ืนโลกของระบบผลิตภาพจากรูปท่ี 11 โดยความถูกต้องเชิงต าแหน่งน้ันข้ึนอยู่กับความ
ถูกต้องของพารามิเตอร์ตั้งต้น เช่น มุมภายในหรือแนวเล็งของอุปกรณ์รับรู้เทียบกับกล้องถ่ายภาพในการก าหนดระบบ
พิกัดฉากสามมิติของอุปกรณ์รับรู้ (Instrument frame) รวมถึงมุมการวางตัวของกล้องเทียบกับตัวดาวเทียมที่ใช้
ค านวณแปลงระบบพิกัดตามขั้นตอนท่ี 1จากรูปที่ 11 ซึ่งพารามิเตอร์ดังกล่าว สามารถปรับแก้ได้ให้มีความถูกต้อง ตาม



องค์ประกอบภายในของระบบบันทึกภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้ความถูกต้องเชิงต าแหน่งบนภาพตามมาตรฐาน
ของดาวเทียมไทยโชต ที่มีความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่งบนภาพเฉลี่ยไม่เกิน 300 เมตร (RMS) ซึ่งถูกก าหนดจากความ
แม่นย าของข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดการเคลื่อนไหวของดาวเทียม ( Gyros and Star tracker) ในระหว่าง
บันทึกภาพ ส าหรับน ามาใช้ค านวณตามขั้นตอนท่ี 2 ในการแปลงระบบพิกัด จากรูปที่ 11 ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของอุปกรณ์
ที่ไม่สามารถปรับแก้ได้[1] 

 
 
 
 
 
รูปที่ 11แสดงขั้นตอนการแปลงระบบพิกัดของภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตตามกระบวนการปรับแก้เชิงเรขาคณิต 

ความถูกต้องเชิงต าแหน่งบนภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตสามารถตรวจสอบได้ด้วยการ เทียบค่าพิกัดของ
จุดอ้างอิงบนภาพถ่ายกับค่าพิกัดของจุดอ้างอิงเดียวกันที่รู้ค่าบนพ้ืนโลก เพื่อค านวณหาความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่ง
บนภาพท่ีเกิดขึ้น ดังรูปที่ 13  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 12 ผลการตรวจสอบความถูกต้องเชิงต าแหน่งของข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต 

ตารางที่ 3แสดงค่าเฉลี่ยก าลังสอง (RMS)ความคลาดเคลือ่นเชิงต าแหน่งตามขนาดมุมเอียงถ่ายภาพมาตรฐาน 

ขนาดมุมเอียงถ่ายภาพมาตรฐาน ความคลาดเคลื่อนเชิงต าแหน่ง (RMS) 

ไม่เกิน 12 องศา (Nadir) 129.8 เมตร 
ไม่เกิน 30 องศา (Nominal) 191.6 เมตร 

 
จากรูปที่ 12ผลการสอบเทียบจากตัวอย่างภาพ พบว่า มี ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง เป็นไปตามมาตรฐานของ

ดาวเทียมไทยโชต ส าหรับ การถ่ายภาพท่ีมุม เอียง ไม่เกิน 30 องศา จากตารางที่ 3 และพบว่า ความคลาดเคลื่อน เชิง
ต าแหน่งจะแปรผันตามขนาดของมุม เอียง ถ่ายภาพ ซึ่งเกิดจากข้อจ ากัดของ ดาวเทียมไทยโชต ในการเอียง ตัวเพื่อ



บันทึกภาพนั้นระบบตรวจวัดการเคลื่อนไหวของดาวเทียมในส่วนที่อ้างอิงจากระบบแผนที่ดวงดาว ( Star tracker) จะ
ถูกบังโดยโลกหรือดวงอาทิตย์ซึ่งท าให้การท างานของระบบขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่อ้างอิงต าแหน่งจากแรงเฉื่อยของอุปกรณ์
ตรวจวัด (Gyros)เพียงอย่างเดียว[5]ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการระบุต าแหน่งบนข้อมูลภาพลดลง 

   
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 13ลักษณะของการสอบเทียบ ก) Pointing accuracyข) Geolocation accuracy 

3.2.3 ความละเอียดของจุดภาพต่อพ้ืนที่(GSD: Ground Sampling Distance) 
 ความละเอียดของจุดภาพต่อพื้นที่ คือ ค่าเฉลี่ยของระยะทางบนพ้ืนโลกระหว่างจุดศูนย์กลางของจุดภาพท่ีอยู่
ติดกันหรืออาจเรียกว่ารายละเอียดเชิงพื้นที่ ( Spatial Resolution) ของจุดภาพซึ่งหมายถึงรายละเอียดเล็กท่ีสุดที่
อุปกรณ์รับรู้สามารถแยกแยะได้ซึ่งสามารถค านวณเบื้องต้นได้จากคุณสมบัติดาวเทียมจากรูปที่ 14 โดยใช้ขนาดของ
จุดภาพ (Pixel size) บนอุปกรณ์รับรู้ต่อสัดส่วนของระยะภาพ (Focal Length) กับระยะวัตถุ (Satellite altitude) 
ดังสมการที่ 5 

𝐆𝐒𝐃 =
𝐬𝐚𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐭𝐞𝐚𝐥𝐭𝐢𝐭𝐮𝐝𝐞∗ 𝐩𝐢𝐱𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐳𝐞

𝐟𝐨𝐜𝐚𝐥 𝐥𝐞𝐧𝐠𝐭𝐡
(5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 14การเปรียบเทียบค่ารายละเอียดเชิงพื้นที่ท่ีเพิ่มขึ้นตามมุมการเอียงตัวถ่ายภาพ 

ถึงแม้ว่าดาวเทียมไทยโชตจะมีความสามารถในการบันทึกภาพท่ีมุมเอียงต่างๆได้ เพื่อเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึง
พื้นที่ท่ีต้องการ แต่ก็ส่งผลกระทบท าให้คุณภาพของรายละเอียดบนภาพลดลง เนื่องจาก ความละเอียด เชิงพื้นที่ของ
จุดภาพท่ีใหญ่ขึ้นตามมุมเอียงถ่ายภาพของดาวเทียมตามปกติจากรูปท่ี 14การสอบเทียบ ความละเอียดของจุดภาพต่อ
พื้นที่ จึงเป็นการสอบเทียบเพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจากมุมเอียงถ่ายภาพขนาดต่างๆ โดยสามารถค านวณได้



จากระยะห่างของ 2 จุดอ้างอิงบนพ้ืนโลกต่อระยะห่างของ 2 จุดอ้างอิงเดียวกันบนภาพถ่ายระดับ 1Aซึ่งเป็นข้อมูลภาพ
ที่แสดงถึงรายละเอียดเชิงพื้นที่ซึ่งได้จากระบบบันทึกภาพอย่างแท้จริง ก่อนถูกปรับแก้เพื่อให้ได้ค่ารายละเอียดเชิงพื้นที่
ระดับ 2 เมตร จากการประมวลผลภาพ ( Image processing) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ( Resampling)ในกระบวนการ
การปรับแก้เชิงเรขาคณิตส าหรับภาพระดับ 2A 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 15 ผลกระทบต่อรายละเอียดเชิงพื้นที่ก)ในแนวนอนหรือแนว ACT: Across trackข) แนวตั้งหรือแนว ALT: 
Along trackของจุดภาพ ที่มุมต่างๆของการเอียงตัว (Roll-Pitch)  
 
 จากรูปที่ 15ผลการสอบเทียบจากภาพตัวอย่างพบว่าภาพถ่ายแบบ Panchromatic ของดาวเทียมไทยโชตมี
ค่าความละเอียดเชิงพื้นที่เท่ากับ 1.87 เมตรในแนวนอนและ 2.01 เมตรในแนวตั้งซึ่งให้คุณภาพดีกว่า 2 เมตรตาม
ข้อก าหนดส าหรับการถ่ายภาพในมุมใกล้ดิ่ง ( Nadir)  อย่างไรก็ตาม จากรูปที่ 15 ก)การบันทึกภาพด้วยมุมเอียงที่
เพิ่มขึ้นน้ัน จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อค่าความละเอียดเชิงพื้นที่ในแนวนอนยกตัวอย่างเช่น ในการเอียง
ถ่ายภาพท่ีมุม 30 องศา ในแนวซ้าย-ขวา (Roll)และในแนวหน้า-หลัง (pitch) ตามแนวโคจรมีค่าความละเอียดเชิงพื้นที่
ในแนวนอนค่าประมาณ 2.8 เมตร และ 2.2 เมตรตามล าดับ ซึ่งสรุปได้ว่ามุมเอียงแนวซ้าย-ขวาส่งผลกระทบมากกว่า
แนวหน้า-หลัง ท่ีมุมเอียงตัวเท่ากันท้ังนี้ จากรูป 15 ข) การถ่ายภาพด้วยมุมเอียงที่เพ่ิมขึ้นนั้น ไม่มีผลกระทบต่อค่าความ
ละเอียดเชิงพื้นที่ในแนวตั้งของภาพ[9] 
 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากค่าความละเอียดเชิงพื้นที่ท่ีเพิ่มขึ้นในแนวนอนของภาพ ท าให้สามารถค านวณหาค่า
สัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นของค่าความละเอียดเชิงพื้นที่ท่ีมุมการเอียงตัวถ่ายภาพ ( Roll-Pitch)ต่างๆ ดังแสดง ในตารางที่ 4ซึ่ง
สามารถน าไปใช้หาค่าความละเอียดเชิงพื้นที่ได้ อีกทั้งยังสามารถน าไปใช้ในการหาค่าความกว้างแนวถ่ายภาพ ( Swath 
Width)ของดาวเทียมที่เพิ่มขึ้นได้เช่นกัน นอกจากน้ียังเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในรูปแบบเดียวกับภาพแบบ
Multispectral 

ตารางที่ 4แสดงสัดส่วนของค่าความละเอียดเชิงพื้นที่ในแนวนอนของจุดภาพต่อพ้ืนท่ีที่เพ่ิมขึ้นท่ีมุมการเอียงตัวต่างๆ 

Pitch\ Roll 0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 
0° 1.00 1.01 1.05 1.11 1.22 1.36 1.57 1.87 2.31 2.98 
5° 1.01 1.02 1.06 1.12 1.23 1.38 1.60 1.92 2.38 3.10 
10° 1.02 1.03 1.08 1.15 1.26 1.42 1.65 1.99 2.49 3.26 
15° 1.04 1.06 1.11 1.18 1.30 1.47 1.72 2.08 2.63 3.48 
20° 1.08 1.10 1.15 1.23 1.36 1.55 1.81 2.21 2.81 3.77 
25° 1.12 1.15 1.21 1.30 1.44 1.64 1.94 2.38 3.06 4.17 
30° 1.19 1.22 1.28 1.38 1.54 1.77 2.10 2.61 3.41 4.74 
35° 1.27 1.31 1.38 1.50 1.68 1.94 2.33 2.92 3.89 5.58 
40° 1.39 1.43 1.52 1.66 1.87 2.18 2.65 3.39 4.64 6.98 
45° 1.55 1.61 1.72 1.89 2.15 2.54 3.14 4.13 5.93 9.90 

(ก) (ข) 



4.บทสรุป 
 การสอบเทียบข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตของ สทอภ. ตลอดช่วงระยะเวลาการท างาน 6 ปีท่ีผ่าน
มาตั้งแต่ดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรนั้นจากการสอบเทียบเชิงคลื่นพบว่าค่ากระแสมืด ( Dark Signal) ของอุปกรณ์รับรู้มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ยกเว้นอุปกรณ์รับรู้ช่วงคลื่นสีแดงมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเกินข้อก าหนด 0.5 LSB
ซึ่งเป็นสาเหตุให้ต้องท าการปรับปรุงไฟล์ปรับแก้อยู่เสมอเพื่อท าให้ข้อมูลมีความถูกต้องส าหรับค่าสัดส่วนการตอบสนอง
ที่ไม่สม่ าเสมอ (Relative response)ถึงแม้ว่าผลจากการสอบเทียบจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงท่ีเกินข้อก าหนดที่ 0.05% 
ตลอดการใช้งาน แต่ได้ด าเนินการปรับปรุงไฟล์ปรับแก้พร้อมกับค่ากระแสมืดทุกครั้งส่วนการสอบเทียบการตอบสนอง
แบบปกติจากค่าสัมประสิทธ์ิการแปลงของระบบบันทึกภาพ ( Physicalgain coefficient)พบว่าการตอบสนองมี
แนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดยอยู่ระหว่างการประเมินการสอบเทียบด้วยวิธีการต่างๆ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ได้ค่าความถูกต้องมากที่สุด 
 ส าหรับการสอบเทียบเชิงเรขาคณิตตลอดอายุการใช้งานนั้นพบว่าความถูกต้องเชิงต าแหน่งบนภาพและความ
ถูกต้องเชิงต าแหน่งของการถ่ายภาพเป็นไปตามมาตรฐานคือ มีคลาดเคลื่อนเฉลี่ยไม่เกิน 300 เมตร และ 2 ,000 เมตร 
(RMS) ตามล าดับ ส าหรับค่า ความละเอียด ของจุดภาพต่อพื้นที่ท่ีมุมใกล้ดิ่ง ( Nadir) พบว่ามีค่าความละเอียดดีกว่า 2 
เมตร และ 15 เมตร ส าหรับระบบบันทึกภาพแบบช่วงคลื่นเดียวและหลายช่วงคลื่นตามล าดับ โดยมีค่าความละเอียด
ของจุดภาพเพิ่มขึ้นตามขนาดมุมเอียงโดยปริยาย 
 ดังนั้น จากบทความนี้เห็นได้ว่า สทอภ. ในฐานะผู้รับผิดชอบดาวเทียมไทยโชต ซึ่งเป็นดาวเทียมส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของประเทศไทย ได้มีการด าเนินงานสอบเทียบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นตาม
มาตรฐานของดาวเทียมตลอดอายุการใช้งานท่ีผ่านมา ส าหรับให้บริการผลิตภัณฑ์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อย่างถูกต้องอยู่เสมอ รวมถึงมีการศึกษาแนวทางการสอบเทียบอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อรองรับความเสื่อมของอุปกรณ์ต่างๆ บนดาวเทียมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของข้อมูลภาพในอนาคต 
 
เอกสารอ้างอิง 

[1] ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน. (2556).คู่มือเรขาคณิตภาพถ่าย
ดาวเทียมไทยโชต.กรุงเทพฯ 
 [2] Astrium. (2006). THEOS Critical Design Review: Satellite Pointing Budgets 
 [3] Astrium. (2006).THEOS Optical Payload (TOP) Calibration Data. 
 [4] Astrium. (2007). THEOS Image Commissioning and Calibration Plan 
 [5] Astrium. (2008).THEOS Image Programming Good Practice. 

[6] Helder, D.(2013).Calibration Best Practice: 25 Years Experience From LANDSAT .33rdAsian 
Conference on Remote Sensing, Pattaya, Thailand. 

[7] Kaewmanee, M.,Leigh, L.,Musana,C.,Kiatleadsereee,P.(2012). Inter-Comparison of THEOS 
and LANDSAT-5 TM over Libya 4 the Pseudo-Invariant Calibration Site.33rdAsian Conference on 
Remote Sensing, Pattaya, Thailand. 
 [8]Kaewmanee, M., Musana, C., Kiatleadsereee, P.(2013). The Effect of Extraterresterial Solar 
Model and Spectral Difference on Cross Calibration.34rdAsian Conference on Remote Sensing, 
Bali, Indonesia. 
 [9] Sangsuwan, S., Maksin, P., Popattanachai, P., Musana, C. (2014).The Investigation of 
Viewing Angle Effects on Ground Sampling Distance of Thaichote Satellite Imagery. 10th 
International Conference on ASIA GIS, Thailand. 
 
 
 


