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อภิธานศัพท์การรับรู้จากระยะไกล

ค�ำน�ำ

 เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing:  

RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) และระบบดาวเทียมระบุตำาแหน่ง 

บนโลก (Global Navigation Satellite System: GNSS) หลายหน่วยงานได้นำาเทคโนโลยีนี้มาพัฒนาประเทศ 

ในหลากหลายด้าน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายท่ีชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม 

ภูมิสารสนเทศให้แพร่หลาย การศึกษาและเรียนรู ้คำาศัพท์ ความหมาย ตลอดจนความสัมพันธ์เช่ือมโยงของ 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รวมถึงการประยุกต์ใช้ด้านต่างๆ จึงเป็นสิ่งจำาเป็นที่จะช่วยให้เข้าใจเทคโนโลยีนี้ได้ดียิ่งขึ้น

 สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ภายใต้การกำากับดูแล

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นความสำาคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยี

อวกาศและภมิูสารสนเทศให้แพร่หลายสู่ผู้ ใช้ ท้ังในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนท่ัวไป จงึจดัทำาหนงัสืออภธิาน

ศัพท์การรับรู้จากระยะไกล ที่ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจ ตลอดจนเช่ือถือได้ สามารถใช้อ้างอิงในการเรียนการสอน  

การศึกษา และการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

 สทอภ. หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า หนงัสอือภธิานศพัท์การรบัรูจ้ากระยะไกลเล่มนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อนิสติ นักศกึษา  

นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อใช้ ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง และนำาความรู้ที่ได้ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ 

ในการบริหารจัดการ การเกษตร ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติต่อไป

         (นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)

                                          ผู้อำานวยการ

                         สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
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ค�ำชี้แจงและขอบเขตในกำรจัดท�ำหนังสืออภิธำนศัพท์กำรรับรู้จำกระยะไกล

1. ขอบเขตกำรจัดท�ำหนังสือ
 หนังสืออภิธานศัพท์การรับรู้จากระยะไกล เป็นหนังสือที่รวบรวมคำาศัพท์ในด้านการรับรู้จากระยะไกลที่ใช้กัน

อย่างแพร่หลาย จำานวน 671 คำาศพัท์ ซึง่ประกอบด้วย ศพัท์ภาษาอังกฤษ ศพัท์ภาษาไทย คำาอธิบายภาษาไทย และรปูภาพ

ประกอบจากแหล่งต่างๆ ซึ่งยังคงรูปแบบเดิมไว้ไม่มีการแปล หรือมีการดัดแปลงเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้เข้าใจในความหมายของคำาศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น โดยแต่ละภาพจะระบุที่มาภาพ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

นอกจากนี้ในศัพท์แต่ละคำาจะระบุที่มาของคำาอธิบาย ซึ่งสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากที่มาที่อ้างอิงดังกล่าว

2. กำรเรียงล�ำดับศัพท์และกำรใช้เครื่องหมำย
 2.1 เรียงลำาดับศัพท์ตามอักษรภาษาอังกฤษ A-Z โดยไม่คำานึงว่าศัพท์นั้นจะเขียนติดกัน แยกกัน หรือมี

เครื่องหมายยัติภังค์ (-) คั่น เช่น

 Absorptivity

 Across-Track Scanner

 2.2 ศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีคำาย่อและนิยมใช้คำาย่อ จะวงเล็บคำาย่อไว้ท้ายศัพท์ภาษาอังกฤษและศัพท์ภาษาไทย 

เช่น

 Adaptive Histogram Equalization (AHE) ฮิสโทแกรมอีควอไลเซชันแบบปรับได้ (เอเอชอี)

 Band Interleaved by Line (BIL)  การเรียงแบนด์สลับเส้น (บีไอแอล)

 2.3 ศัพท์บางคำาจะมีการใช้ทั้งการเขียนทับศัพท์ และศัพท์ภาษาไทย โดยจะใช้เครื่องหมายทับ (/) คั่น ศัพท์ 

ภาษาต่างประเทศที่ใช้ทับศัพท์เป็นภาษาไทยจะใช้ตามหลักการทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน โดยวิธีถ่ายเสียงและ

ถอดอักษร เช่น

 Fuzzy Logic     ฟัซซี่ ลอจิก / ตรรกะแบบคลุมเครือ

 Ka-Band     เคเอแบนด์ / แถบคลื่นเคเอ

 2.4 ข้อความ “ดู...ประกอบ” ใช้กับศัพท์ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจศัพท์ดียิ่งขึ้น เช่น 

 Absorption Band  แบนด์กำรดูดกลืน : ช่วงความยาวคลื่น (หรือความถี่คลื่น) ของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า 

ที่ถูกดูดกลืนโดยวัตถุเมื่อพลังงานตกกระทบ ดู Absorption ประกอบ

 Digital Data  ข้อมูลดิจิทัล : เป็นข้อมูลท่ีไม่ต่อเนื่อง ตรงข้ามกับข้อมูลแอนะล็อก ซึ่งเป็นข้อมูลต่อเนื่อง  

ดู Analog Data ประกอบ



V

อภิธานศัพท์การรับรู้จากระยะไกล

สำรบัญ

ค�ำน�ำ  III

ค�ำชี้แจงและขอบเขตในกำรจัดท�ำหนังสืออภิธำนศัพท์กำรรับรู้จำกระยะไกล IV

A  1

B  10

C  15

D  20

E  27

F  31

G  36

H  42

I  47

K  60

L  62

M  67

N  74

O  79

P  81

Q  90

R  91

S  101

T  120



VI

อภิธานศัพท์การรับรู้จากระยะไกล

U  125

V  127

W  130

X  132

Y  132

Z  132

ศัพทำนุกรม 133

ภำคผนวก 158

รำยนำมคณะผู้จัดท�ำ 211

ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงำนจัดท�ำหนังสืออภิธำนศัพท์กำรรับรู้จำกระยะไกล 212

ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงำนจัดท�ำหนังสืออภิธำนศัพท์กำรรับรู้จำกระยะไกล (เพิ่มเติม) 214



1

อภิธานศัพท์การรับรู้จากระยะไกล

A
Absorption
การดดูกลนื กระบวนการซึง่พลังงานการแผ่รังสถีกูกกัเกบ็ 

ไว้โดยสารตัวกลางขณะเคลื่อนที่ผ่าน และมักมีกระบวนการ 

ต่อเนื่องในการเปล่ียนรังสีที่ถูกดูดกลืนไปเป็นพลังงานใน 

รูปแบบอ่ืน โดยขึ้นกับลักษณะตามธรรมชาติของสารตัวกลาง 

นั้น สารตัวกลางที่ดูดกลืนการแผ่รังสียังอาจแผ่รังสีด้วยตัวเอง 

หลังจากมีการเปลี่ยนรูปพลังงานเกิดข้ึนแล้ว ดู Absorption  

Band ประกอบ

ที่มา : earthobservatory.nasa.gov/Glossary
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ที่มาภาพ : GISTDA

Absorption Band 
แบนด์การดดูกลืน ช่วงความยาวคลืน่ (หรือความถีค่ลืน่) 

ของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกดูดกลืนโดยวัตถุเม่ือพลังงาน

ตกกระทบ ดู Absorption ประกอบ

ที่มา : quizlet.com/19592258/remote-sensing-ch-2-flash-cards

Absorptivity
สภาพการดูดกลืน เป็นความสามารถของวัตถุในการ 

ดูดกลืนพลังงานที่ตกกระทบ โดยสามารถวัดได้จากค่าการ 

ดดูกลนืของวตัถตุวัอย่างทีมี่พืน้ผวิเรยีบเชิงแสงและมีความหนา

มากพอที่จะเป็นสารทึบแสง

ที่มา : www.exodictionary.org/index.php?title=Absorptivity

Across-Track Scanner
เครื่องกราดภาพแนวขวางเส้นทางโคจร
อุปกรณ์ถ่ายภาพจากระยะไกล ที่ประกอบด้วยกระจกที่กราด

ถ่ายภาพไปมาในแนวขวางเส้นทางโคจรของดาวเทียม ท�าให ้

ได้เส้นแถบภาพที่ต่อเนื่องหรือซ้อนเหล่ือมกันเล็กน้อย ซึ่ง 

น�ามาสร้างเป็นภาพได้ ด ูAlong-Track Scanner  (Pushbroom)  

ประกอบ

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

Ground
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Cell
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Angular
Field of

View

Scan
Direction

Rotating
Scan
Mirror

Instantaneous
Field of View

Motor

Across-Track Scanner

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก wtlab.iis.u-tokyo.ac.jp

Active Sensor
เครื่องรับรู้แบบแอ็กทิฟ อุปกรณ์ถ่ายภาพจากระยะ

ไกล ซึ่งส่งพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเอง ไปกระทบวัตถุ

เป้าหมาย (1) แล้วสะท้อนกลับมายังระบบบันทึกของเครื่อง  

(2) ตัวอย่างของระบบนี้ ได้แก่ ระบบเรดาร์ ซึ่งมีการส่งและ 

รับสัญญาณในลักษณะพัลส์

ที่มา : www.grc.nasa.gov/www/k-12/TRC/laefs/laefs_a.html
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1

2

Ground
Station

Satellite
(Source and
Sensor System)

Land Features (Object)

Remote Sensing Using Active Sensor System

Active Sensor

ท่ีมาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก energyeducation.ca/encyclopedia/ 

Remote_sensing

Adaptive Filter
ตัวกรองแบบปรับได ้  เป ็นตัวกรองดิจิทัลที่ ใช ้ 

ค�านวณค่าของจุดภาพใหม่ ซึ่งอาศัยข้อมูลจุดภาพโดยรอบข้าง 

ภายในหน้าต่างที่ก�าหนด สามารถปรับให้ได้ค่าที่เหมาะสมที่สุด  

ต่างจากตัวกรองแบบปรับไม่ได้ (non-adaptive filter) ที่ใช ้

ข้อมูลจุดภาพทั้งหมดภายในหน้าต่างนั้น ดู Non-adaptive  

Filter ประกอบ

ที่มา : encyclopedia.kids.net.au/page/ad/Adaptive_filter

Adaptive Histogram Equalization (AHE)
ฮิสโทแกรมอีควอไลเซชันแบบปรับได้ 
(เอเอชอี) วิธีการเพื่อปรับเพิ่มความเปรียบต่างของภาพ  

ซึ่งต่างจากการท�าฮิสโทแกรมอีควอไลเซชัน (histogram  

equalization) โดยวิธีนี้จะค�านวณค่าฮิสโทแกรมหลายๆ ค่า  

โดยแต่ละฮิสโทแกรมจะสัมพันธ์กับแต่ละส่วนของภาพ และ

ใช้ฮิสโทแกรมเหล่านี้ท�าการแจกแจงค่าความสว่างของภาพ 

อีกคร้ังหนึ่ง จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมส�าหรับการปรับเพิ่ม 

ความเปรยีบต่างเฉพาะที ่และท�าการเน้นส่วนทีเ่ป็นขอบในแต่ละ

บริเวณของภาพ

ที่มา : www.revolvy.com

      ภาพก่อน            ภาพหลัง

Adaptive Histogram Equalization (AHE)

ที่มาภาพ : GISTDA 

Additive Color
แม่สบีวก ประกอบด้วยสขีองแสง 3 ส ีได้แก่ แสงสีแดง (red) 

แสงสีเขียว (green) และแสงสีน�้าเงิน (blue) เมื่อน�าแม่สีบวก 

ทั้งสามในปริมาณที่เท่ากันมารวมกันจะได้แสงสีขาว ใช้ส�าหรับ

การแสดงผลบนจอภาพ อาจเรยีกชือ่อีกอย่างหนึง่ว่า “แม่สีบวก

ปฐมภูมิ” (additive primary) ดู Subtractive Color ประกอบ

ที่มา : study.com/academy/lesson/additive-color-theory-definition.html

Additive Color Subtractive Color

R M

Y CBG

Additive Color vs Subtractive Color

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก Shea McCombs Technical Artist
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Aerial Photography
การถ่ายภาพทางอากาศ เทคนิคการถ่ายภาพของ 

พื้นผวิโลก ด้วยกล้องทีต่ดิตัง้บนอากาศยาน เช่น ยเูอว ีบอลลนู 

เครื่องบิน ดู Oblique Sensing ประกอบ

ที่มา : global.britannica.com/technology/aerial-photography

Digital
Camera Laser

Scanner

Aerial Photography

ที่มาภาพ : GISTDA

Aerosol
ละอองลอย สารแขวนลอยที่เป็นของแข็งหรือของเหลว 

มีขนาดเล็กมาก กระจัดกระจายอยู่ในอากาศ

Airborne Radar
เรดาร์ทางอากาศ ระบบเรดาร์ท่ีติดตั้งบนอากาศยาน  

ดู Radio Detection and Ranging (Radar) ประกอบ

Target

Echo
Transmitted

Pulse

Airborne
Radar +

Airborne Radar

ที่มาภาพ : GISTDA

Albedo
อัลบโิด / อัตราส่วนรงัสสีะท้อน อัตราส่วนระหว่าง

พลังงานจากดวงอาทิตย์ (รังสีคล่ืนส้ัน) ที่สะท้อนจากผิวโลก 

กลับสูอ่วกาศกบัพลงังานท่ีตกกระทบ เป็นการวดัค่าการสะท้อน

ของพืน้ผิวโลก พืน้ผวิทีเ่ป็นน�า้แข็งโดยเฉพาะอย่างย่ิงพ้ืนทีมี่หิมะ

ปกคลุมจะมีค่าอัลบิโดสูง เนื่องจากพลังงานจากดวงอาทิตย ์

ส่วนใหญ่ที่ตกกระทบจะสะท้อนกลับสู่บรรยากาศ (ภาพซ้าย)  

ในขณะที่น�้ามีการดูดกลืนจะสะท้อนแสงน้อยกว่า ดังนั้น

มหาสมุทรที่ไม่มีน�้าแข็งปกคลุมจะมีการดูดกลืนมากกว่า

มหาสมุทรที่ปกคลุมด้วยน�้าแข็ง (ภาพขวา)

ที่มา : www.esr.org/outreach/glossary/albedo.html

90
%

10%

Snow and Ice

6%

94%

Albedo

ทีม่าภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก Sam Carana for Arctic-news.blogspot.com

Along-Track Scanner (Pushbroom)
เครื่องกราดภาพตามแนวเส้นทางโคจร 
(พุชบรมู) อุปกรณ์ถ่ายภาพจากระยะไกล โดยใช้ตวัตรวจวดั 

ที่จัดวางเป็นแถวท�าการบันทึกการสะท้อนกลับของพลังงาน 

จากผิวโลกในทิศทางเดียวกับการโคจรของดาวเทียม ท�าให้ได้ 

เส้นแถบภาพที่ต่อเนื่องหรือซ้อนเหล่ือมกันเล็กน้อย ซึ่งน�ามา 

สร้างเป็นภาพได้ ดู Across-Track Scanner ประกอบ

ที่มา : www.revolvy.com
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Focal
Plane

Scan
Direction

Detector
Array

Lens

Along-Track Scanner (Pushbroom)

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก wtlab.iis.u-tokyo.ac.jp

Alternating Polarization
โพลาไรเซชันแบบสลับ ตัวอย่างของข้อมูลจากระบบ 

โพลาไรเซชันแบบสลับ เช่น ข้อมูลจากดาวเทียม EnviSat /  

Advanced Synthetic Aperture Radar (ASAR) ซึ่งสามารถ 

สร้างภาพสองภาพของบริเวณเดียวกัน โดยมีโพลาไรเซชัน 

ต่างกนัและซ้อนทบักนัได้เป็นอย่างดี เช่น ววี/ีเอชเอช เอชเอช/เอชวี   

วีวี/วีเอช

ที่มา : ieeexplore.ieee.org

Altimeter
มาตรความสูง เครื่องมือวัดความสูงส�าหรับใช้ ในยาน

ส�ารวจ เพื่อบอกระดับความสูง

ที่มา : www.thaiglossary.org

Altimetry
การวัดความสูง กระบวนการวดัระดบัสงู เช่น ระยะสูง 

ระหว่างผิวโลกกบัดาวเทยีม มีลกัษณะเหมือนหรือเทยีบเท่ากบั  

ฮปิโซเมตรี (hypsometry) ในวทิยาศาสตร์การบนิ

ที่มา : glossary.ametsoc.org

Sea LevelMean Sea Surface

Satellite Radar Altimetry

Reference Ellipsoid

Altimeter
Radar
Range

Satellite Orbit

Altimetry

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.star.nesdis.noaa.gov

Altitude
ระดับความสูง ระยะความสูงที่วัดจากระดับทะเลข้ึนไป 

ในแนวดิ่ง แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่  

ระดับสูง ตั้งแต่ 5,000 ถึง 11,500 ฟุต

ระดับสูงมาก ตั้งแต่ 11,500 ถึง 18,000 ฟุต

ระดับสูงมากที่สุด ตั้งแต่ 18,000 ฟุต ขึ้นไป

ที่มา : escivocab.ipst.ac.th/index.php?option=com_evocab&Itemid=5

5,000 ft

8,000 ft

11,500 ft

15,000 ft

18,000 ft

20,000 ft

25,000 ft

30,000 ft

Extreme
Altitude

Very High
Altitude

High
Altitude

Sea Level

Definition of High Altitude

Altitude

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.tibetdiscovery.com
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1. สายอากาศยากิ 2. สายอากาศแบบพาราโบลา

3. สายอากาศแบบร่ม

1. สายอากาศยากิ 2. สายอากาศแบบพาราโบลา

3. สายอากาศแบบร�ม 2. สายอากาศแบบแผง4. สายอากาศแบบแผง

Antenna

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก Astrium Ltd. และ Thinkstock

Antenna Array
สายอากาศแบบแผง ระบบสายอากาศที่ใช้สายอากาศ 
เรียงต่อกัน เพื่อเพิ่มผลเชิงทิศทางหรือเพื่อเพิ่มความไวของ

อุปกรณ์

ที่มา : International Encyclopaedia of Engineering and Technology, 2007

Antenna Radiation Pattern
แบบรูปการแผ่รังสีของสายอากาศ กราฟแสดง 
การแผ่รังสีของสายอากาศที่เป็นฟังก์ชันของทิศทางภาค 
ตัดขวางของแบบรูปการแผ่รังสี มักแสดงในระนาบแนวตั้ง 
และในระนาบแนวนอน หรือระนาบโพลาไรเซชันแม่เหล็ก  
(magnetizing field หรอื H-plane) และโพลาไรเซชันไฟฟ้าหลัก  
(electric field หรือ E-plane) อาจเรียกช่ืออ่ืนเป็น แบบรูป 

สายอากาศ แบบรูปพูคลื่น แผนภาพคัฟเวอเรจ

ที่มา : www.seslisozluk.net

E-plane H-plane

0

270 90

45

22
5 135

315

180

0

270 90

45

22
5 135

315

180

Antenna Radiation Pattern

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก iitd.vlab.co.in

Ambient Temperature
อุณหภูมโิดยรอบ เป็นอุณหภูมิทีอ่ยู่โดยรอบวตัถทุีก่�าลงั

พิจารณา มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส หรือองศาฟาเรนไฮต์ เช่น 

อุณหภมิูทีอ่ยู่รอบๆ ก้อนเมฆ อุณหภมิูทีอ่ยูเ่หนอืเรอืนยอดของ

ป่าไม้

ที่มา : glossary.ametsoc.org

Analog Data
ข้อมูลแอนะล็อก รูปแบบข้อมูลท่ีมีความต่อเนื่อง ไม่

แบ่งออกเป็นช่วงเหมือนข้อมูลดิจิทัล และสามารถแสดงได้ใน 

รูปแบบของกราฟต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ระบบรับ-ส่งสัญญาณ

ไฟฟ้า ซ่ึงแต่ละค่าของสัญญาณจะเป็นค่าของตัวแปรนั้นๆ 

โดยตรง เช่น ค่าแรงดนัไฟฟ้า ค่าต้านทานไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า 

หรือในกรณีของภาพ เช่น ภาพทีไ่ด้จากกล้องถ่ายภาพด้วยฟิล์ม 

ซึ่งต่างจากภาพที่เป็นข้อมูลดิจิทัล

ที่มา : www.grc.nasa.gov/www/k-12/TRC/laefs/laefs_a.html

Amplitude
(in volts)

Time (in milliseconds)

Analog Data

ที่มาภาพ : GISTDA

Antenna
สายอากาศ อุปกรณ์รับและส่งคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วง 

คลื่นวิทยุ มีหลายขนาดและหลายรูปแบบ เช่น สายอากาศยากิ 

สายอากาศแบบพาราโบลา สายอากาศแบบร่ม สายอากาศ 

แบบแผง เป็นต้น

ที่มา : The Visual Dictionary of Communications & Office Automation, 2009                                            
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Apparent Temperature
อุณหภูมิปรากฏ อุณหภูมิกลางแจ้งที่สามารถรับรู้ได้ 

เกิดจากผลรวมของอุณหภูมิอากาศ ความช้ืนสัมพัทธ์ และ

ความเร็วลม

ที่มา : Climatology, An Atmospheric Science: Earth sciences, Environ- 

mental science By CTI Reviews, 2016

Array Sensor
เครื่องรับรู้แบบแผง ชุดของตัวตรวจวัดที่มีล�าแสงใน 

ช่วงแคบๆ อยู่ชิดกัน จึงสามารถตรวจวัดความแตกต่างระหว่าง

วตัถแุละสภาพแวดล้อมทีแ่ม้จะมีความแตกต่างกนัเพยีงเลก็น้อย

ของพลังงานแสงที่สะท้อน

Linear Array “Pushbroom”

Detectors

Lens

Array Sensor

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก Jensen, 2007

Artificial Neural Network
โครงข่ายประสาทเทียม แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์

ส�าหรับประมวลผลสารสนเทศด้วยการค�านวณแบบคอนเนกชัน

นสิต์ เพือ่จ�าลองการท�างานของโครงข่ายประสาทในสมองมนษุย์

ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเครื่องมือซึ่งมีความสามารถในการ

เรียนรู้ การจดจ�าแบบรูป และการอุปมานความรู้ เช่นเดียวกับ

ความสามารถที่มีในสมองมนุษย์

ที่มา : etd.lib.msu.edu/islandora/object/etd%3A1732 /datastream/OBJ

Input

Output

Hidden

Artificial Neural Network

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.ibm.com/developerworks/library/

cc-artificial-neural-networks-neuroph-machine-learning/index.html

Aspect Angle
มุมสนทรรศ 1) วิศวกรรมศาสตร์ : มุมระหว่างแนวแกน 

ของวิถีบิน (ท้ายเครื่อง) กับแนวแกนของล�าคล่ืนเรดาร์  

2) ธรณวีทิยา : มุมระหว่างทศิลาดเอียงกบัทศิใต้ในซกีโลกเหนอื  

หรือทิศเหนือในซีกโลกใต้ 3) เรดาร์ : มุมระหว่างสายอากาศ 

เรดาร์กบัเส้นทางสูว่ตัถเุป้าหมาย

ที่มา : encyclopedia2.thefreedictionary.com

"Aspect Angle and Angle of Incidence"

Surface

IncidentWave
Aspect
Angle

Angle of Incidence

Aspect Angle

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก wtlab.iis.u-tokyo.ac.jp~wataru/lecture/

rsgis/rsnote/cp4/cp4-4.htm
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Atmospheric Absorption
การดูดกลืนของบรรยากาศ การดูดกลืนคลื่น 

แม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ ในบรรยากาศในปริมาณที่ 

ต่างกันขึ้นอยู่กับความยาวคลื่น ส่วนประกอบของบรรยากาศ 

ที่สามารถดูดกลืนพลังงานได้เป็นส่วนใหญ่คือ ก๊าซ ออกซิเจน  

และไอน�้า การดูดกลืนสูงสุดที่ความถี่ 22 กิกะเฮิรตซ์ (ประมาณ  

0.3-1 ไมโครเมตร) เกิดจากน�้า และอันดับที่สองถัดมาที ่

ความถี่ 63 กิกะเฮิรตซ์ (ประมาณ 8-13 ไมโครเมตร) เกิดจาก 

ออกซิเจน ปริมาณน�้าและออกซิเจนในบรรยากาศมักจะลดลง 

ตามความสูงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความกดอากาศที่ลดลง กราฟ

ที่แสดงเป็นค่าที่ระดับน�้าทะเลถึงระดับความสูงประมาณ 1 

กิโลเมตร

ที่มา : wireless2.fcc.gov

Atmospheric Absorption

ท่ีมาภาพ : GISTDA ดดัแปลงจาก www.helpsavetheclimate.com/climate.html

Atmospheric Attenuation
การลดทอนของบรรยากาศ การลดลงของพลงังาน

ตามระยะทางทีเ่พ่ิมข้ึนจากแหล่งก�าเนิด เป็นผลจากการดดูกลืน

หรือการกระจัดกระจายโดยบรรยากาศ

ที่มา : encyclopedia2.thefreedictionary.com

Atmospheric Effect
ผลกระทบของบรรยากาศ อิทธิพลของบรรยากาศ

ทีมี่ต่อการแผ่รงัสจีากดวงอาทติย์มายังผวิโลก ได้แก่ การลดลง 

ของพลังงานเนื่องจากการดูดกลืน การกระจัดกระจาย และการ

สะท้อนในบรรยากาศท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับและ

ทิศทางของพลังงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงคลื่น

ที่มา : www.pveducation.org

Atmospheric Emission
การเปล่งรังสีของบรรยากาศ รังสีสเปกตรัม

แม่เหล็กไฟฟ้าที่เปล่งออกจากช้ันบรรยากาศ ประกอบด้วย

รูปลักษณ์สเปกตรัมซ่ึงสอดคล้องกับการเปลี่ยนสถานะของ

โมเลกุลในชั้นบรรยากาศแบบส่ันและหมุน ช่วงคล่ืนที่สัมพันธ์

กับการหมุนของโมเลกุลจะอยู่ระหว่างช่วงคล่ืนระดับมิลลิเมตร 

(0.3-3 มม.) และอินฟราเรดไกล (0.03-0.3 มม.) ส่วนช่วงคล่ืน

ที่สัมพันธ์กับการสั่นจะเป็นช่วงอินฟราเรดกลางของสเปกตรัม 

(0.003-0.03 มม.) ปรมิาณความเข้มของแต่ละช่วงคลืน่ก�าหนด

ได้ด้วยการกระจายเชิงสเปกตรมัของเทหวัตถดุ�าทีอุ่ณหภมิูของ

การเปล่งมวลอากาศ (250 K ที่ชั้นสตราโตสเฟียร์)

ทีม่า : safire.ifac.cnr.it/docs/Emission_Fourier_transform_ spectroscopy .pdf

Wavelength (µm)
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240k
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Atmospheric Emission

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก lasp.colorado.edu

Atmospheric Noise
สัญญาณรบกวนของบรรยากาศ เป็นสัญญาณ

รบกวนคลื่นวิทยุที่ เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติใน

บรรยากาศ มักเกิดจากการปล่อยประจุจากฟ้าผ่า ในระหว่าง 

การเกดิพายุฝนฟ้าคะนอง ซึง่ทัว่โลกจะมีการเกดิประจจุากฟ้าผ่า

แปดล้านครั้งต่อวัน และเกิดฟ้าแลบ 100 ครั้งต่อวินาที

ที่มา : www.revolvy.com

Atmospheric Profile
โปรไฟล์ของบรรยากาศ การอธิบายคุณสมบัติของ 

บรรยากาศท่ีทุกระดับความสูง คุณสมบัติดังกล่าว ได้แก ่ 

ความกดอากาศ อุณหภูมิ ปริมาณน�้าและโอโซน
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Atmospheric Radiance
ค่าการแผ่รังสีของบรรยากาศ ฟลักซ์การแผ่รังส ี

ต่อหนึ่่งหน่วยมุมตัน ต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนที่จากแหล่งก�าเนิดใน

บรรยากาศ

ที่มา : International Encyclopaedia of Engineering and Technology, 2007

Atmospheric Reflection
การสะท้อนรังสขีองบรรยากาศ อัตราส่วนระหว่าง

รังสีที่สะท้อนจากบรรยากาศต่อรังสีตกกระทบ

Atmospheric Scattering
การกระจัดกระจายของบรรยากาศ การเปลี่ยน 

ทิศทางการเคลื่อนที่ ความถี่ หรือโพลาไรเซชันของการแผ่รังสี  

โดยมีสาเหตุจากการท�าปฏิสัมพันธ์กับอนุภาคในบรรยากาศ

ที่มา : The Marquette Range Supergroup in the Gogebic Iron District, 

Michigan and Wisconsin, 1980

Atmospheric Transmission
การส่งผ่านของบรรยากาศ ก�าลังของการแผ่รังสี

ที่ส่งผ่านบรรยากาศ หารด้วยก�าลังของการแผ่รังสีทั้งหมดที่

ตกกระทบ

ที่มา : International Encyclopaedia of Engineering and Technology, 2007

Absorption

Reflection

Scattering

Scattering

EMR
Source

Scattering

Emission

Absorption

Absorption

Atmospheric Transmission

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.servcomp.co.th/solution/WiMax_

part2/WiMax_path2.php

Atmospheric Turbidity
ความขุ่นมัวของบรรยากาศ การลดลงของความ

โปร่งแสงของบรรยากาศ เกิดจากการดูดกลืนและการกระจัด

กระจายโดยอนุภาคทั้งที่เป็นของแข็งหรือของเหลว โดยไม่รวม

เมฆ ซึ่งมีผลต่อการแผ่รังสีในช่วงคลื่นที่ตามองเห็น

ที่มา : Dictionary of Global Climate Change, 1992

Atmospheric Visibility
ทัศนวิสัยของบรรยากาศ ระยะทางไกลสุดในทิศทาง

ทีก่�าหนด ทียั่งสามารถมองเห็นและระบส่ิุงทีเ่ห็นได้ด้วยตาเปล่า 

ดงักรณต่ีอไปนี ้1) ในเวลากลางวนั คอืการมองเห็นวตัถสุเีข้มชดั

ตัดกับขอบฟ้า 2) ในเวลากลางคืน คือการมองเห็นแหล่งก�าเนิด

แสงที่มีความสว่างปานกลางและไม่เด่นชัด

ที่มา : tidesandcurrents.noaa.gov/publications/VisibilityUserGuide.pdf

Atmospheric Window
หน้าต่างบรรยากาศ บรรยากาศที่ยอมให้พลังงาน

แม่เหล็กไฟฟ้าที่ช่วงคลื่นใดช่วงคลื่นหนึ่งผ่านไปได้โดยมีการ

รบกวนหรือลดทอนพลังงานเพียงเล็กน้อย  

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary
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Atmospheric Window

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก christinatang 1992.wordpress.com/tag/

atmospheric-windows

Automatic Classification
การจ�าแนกประเภทอัตโนมัติ กระบวนการใช้

คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ หรือจ�าแนกประเภทข้อมูลภาพ

ดิจิทัลด้วยอัลกอริทึม หรือแบบจ�าลองที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม

ส�าเร็จรูปต่างๆ

ที่มา : mehdigis.blogfa.com/post-104.aspx
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Automatic Picture Transmission (APT)
การส่งสัญญาณภาพอัตโนมัติ (เอพีที) 
การส่งข้อมูลภาพแอนะล็อกจากดาวเทียมลงมายังสถานีรับ

สัญญาณภาคพื้นดินอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์

มากในการพยากรณ์อากาศและการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ

บนพื้นโลก

ที่มา : www.revolvy.com

Azimuth
แอซิมัท มุมที่วัดจากทิศเหนือจริงตามเข็มนาฬิกาไปยัง 

เป้าหมาย

ที่มา : earthobservatory.nasa.gov/Glossary

Azimuth

ที่มาภาพ : guidedonate.blogspot.com/2015/11/pengertianazimuth-dan-

back-azimuth.html

Azimuth Direction
ทิศทางแอซิมัท เป็นการวัดมุมในระบบพิกัดทรงกลม 

โดยการฉายเวกเตอร์ที่ลากจากจุดสังเกต (จุดก�าเนิด) ไปยัง

จุดที่สนใจในลักษณะตั้งฉากลงบนระนาบอ้างอิง มุมระหว่าง 

เวกเตอร์ท่ีฉายลงมากับเวกเตอร์อ้างอิงท่ีอยู่บนระนาบอ้างอิง 

คือ แอซิมัท ตัวอย่างเช่น ให้ดวงดาวเป็นจุดที่สนใจ ระนาบ

อ้างอิงก็คือระนาบขอบฟ้า หรือผิวหน้าทะเล เวกเตอร์อ้างอิง

คือเส้นช้ีไปทิศเหนือ แอซิมัทคือมุมระหว่างเวกเตอร์ทิศเหนือ

กับเส้นดวงดาวที่ฉายตั้งฉากลงบนขอบฟ้า แอซิมัทวัดค่าเป็น

องศา ดู Azimuth ประกอบ

ที่มา : en.openei.org/wiki/Definition:Azimuth

Zenith

North

Altitude

Horizon
Azimuth

Celestial Sphere

Azimuth Direction

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.heavens-above.com

Azimuth Resolution
ความละเอียดแอซิมัท มุมหรือระยะที่ท�าให้สามารถ

แยกแยะเป้าหมายสองเป้าหมายทีอ่ยู่พิสัยเรดาร์เดยีวกนัในแนว

แอซิมัทออกจากกันได้ เป้าหมายที่มีระยะห่างจากกันน้อยกว่า

เป้าหมายที่กล่าวถึง จะไม่สามารถแยกแยะได้

ที่มา : glossary.ametsoc.org
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B
Backscatter
การกระจัดกระจายกลับ ส่วนของพลังงานที่สะท้อน

กลับหลังจากตกกระทบผิวโลกหรอือนภุาคต่างๆ ในบรรยากาศ

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

Clouds

Pulse
Backscatter

Backscatter

ที่มาภาพ : GISTDA

Balloon Sonde
บอลลูนหยั่งอากาศ บอลลูนลอยอิสระที่ไม่มีผู้ควบคุม  

ใช้งานด้านอุตนิุยมวทิยาในการตรวจวดับรรยากาศด้วยเคร่ืองมือ 

ชนิดต่างๆ ที่ติดตั้งบนบอลลูน เช่น เครื่องหยั่งคลื่นวิทยุ และ

เครื่องสะท้อนคลื่นเรดาร์ หรือระบบหาต�าแหน่งด้วยคลื่นวิทยุ 

เพื่อการติดตามตลอดจนหาความเร็ว

~18 km/h~

Ballon

Parachute

Reflector Radar

Radiosonde

1 kg

200 g

10
 m

4 
m

1 
m

100 g

Balloon Sonde

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก notech.franceserv.com

Band / Spectral Band 
แบนด์ / ช่วงคลื่น / แถบความถี่ / แถบคลื่น
พิสัยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคล่ืนหรือความถี่คลื่นใน

ย่านใกล้เคียงกันและมีลักษณะเฉพาะเดียวกัน เช่น ช่วงคลื่น

ที่ตามองเห็น เป็นช่วงคล่ืนหนึ่งในแถบพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า

ซ่ึงประกอบด้วย แสงสีน�้าเงิน เขียว และแดง หรือช่วงคลื่น

อินฟราเรด ประกอบด้วย อินฟราเรดใกล้ อินฟราเรดกลาง 

อินฟราเรดไกล และอินฟราเรดความร้อน เครื่องรับรู้หลาย 

ช่วงคลื่นสามารถตรวจวัดได้หลายแถบความถี่

ที่มา : www.spaceimagingme.com/support/glossary
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ที่มาภาพ : GISTDA
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Baseline
เส้นมลูฐาน 1) ด้านการส�ารวจ : แนวทีก่�าหนดขึน้ด้วยวิธีการ 

ที่ถูกต้องแม่นย�าตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นหลักอ้างอิง 

และสอบเทียบในงานส�ารวจ เช่น แนวกึ่งกลางของเส้นทางที่จะ

วางรางรถไฟหรือทางหลวง ด้านหนึ่งของโครงข่ายสามเหลี่ยม

ซึ่งวัดความยาวไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพ่ือใช้เป็นฐานในการ

ค�านวณหรือสอบเทียบความยาวของด้านอื่นๆ ของสามเหลี่ยม

ต่างๆ ในโครงข่ายนั้นๆ 2) ภูมิประเทศ : ใช้เป็นเส้นอ้างอิง

ส�าหรับการหาจุดพิกัดและสหสัมพันธ์ของจุดพิกัด เป็นเส้น

ส�ารวจที่ก�าหนดขึ้นอย่างถี่ถ้วนมากกว่าปกติ

ที่มา : www.thefreedictionary.com

Basemap
แผนที่ฐาน แผนที่ซึ่งแสดงข้อมูลข่าวสารมูลฐานใช้อ้างอิง 

เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ถนน ที่หมายเด่นชัด และขอบเขตการ

ปกครอง ใช้เป็นหลกัส�าหรบัน�าข้อมูลลักษณะเฉพาะมาเพ่ิมเตมิ

หรอืวางซ้อนลงไป แผนทีฐ่านนีใ้ช้ส�าหรบัอ้างอิงเชิงต�าแหน่งและ

มักจะแสดงข้อมูลโครงข่ายหมุดหลักฐาน 

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

Band Interleaved by Line (BIL)
การเรียงแบนด์สลับเส้น (บีไอแอล)
ดู Image Encoding

Band Interleaved by Pixel (BIP)
การเรียงแบนด์สลับจุดภาพ (บีไอพี)
ดู Image Encoding

Band Sequential (BSQ)
การเรียงล�าดับตามแบนด์ (บีเอสคิว)
ดู Image Encoding

Bandwidth
ความกว้างแบนด์ / ความกว้างแถบความถี่ 
1) ความกว้างของแถบความถีห่รือความกว้างของแถบคล่ืนวทิยุ 

เป็นการวัดความกว้างของพิสัยความถี่ มีหน่วยเป็นเฮิรตซ์  

2) อัตราความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล อัตราเรว็บติหรอืปรมิาณ

ข้อมูลที่ส่ง มีหน่วยวัดเป็นจ�านวนบิตต่อวินาที (bits/second 

หรือ bps)

ที่มา : www.revolvy.com
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ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.sarracenia.com
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Basemap

ที่มาภาพ : แผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วนต้นฉบับ 1:50,000

Base Height Ratio
อัตราส่วนฐานต่อความสูง ระยะทางบนพื้นดิน

ระหว่างจุดศูนย์กลางของภาพถ่ายทางอากาศสองภาพที่ซ้อน

เหล่ือมกันอยู่ หารด้วยความสูงบินของอากาศยาน ใช้เป็นค่า

ในการพิจารณาความสูงเกินจริงในแบบจ�าลองภาพทรวดทรง 

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

Beam
ล�าคลื่น เกิดจากการรวมตัวของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที ่

แผ่ออก

ที่มา : Manual of remote sensing, 1983

Beam Velocity
ความเร็วล�าคล่ืน อัตราการเคล่ือนไปตามพืน้ผวิทีถ่่ายภาพ 

ของแบบรูปการส่องสว่างของสายอากาศระบบซาร์ (SAR)  

ในโหมดแผนท่ีแนวบิน (strip map mode) ความเร็วล�าคล่ืน 

(หรือเรียกอีกอย่างว่า ความเร็วฟุตปรินต์) จะต�่ากว่าอัตราส่วน

ความเร็วดาวเทียมของรัศมีการหมุนของฟุตปรินต์กับรัศมีของ

วงโคจรดาวเทยีม (อ้างอิงจากศนูย์กลางโลก) ณ จดุใต้ดาวเทยีม

ระบบซาร์ทัว่ไปบนผวิโลกจะมีความเรว็ประมาณ 6.6 กโิลเมตร/

วินาที ด้วยเหตุที่พื้นที่ถ่ายภาพอยู่เยื้องออกไปด้านข้าง จึงใกล้

กับแกนหมุนของดาวเทียมมากกว่า ความเร็วล�าคลื่นจึงมีค่า 

ต�่ากว่า

ที่มา : ftp.ccrs.nrcan.gc.ca/ad/MAS/globesar/eng/appendix_e.pdf

Beamwidth
ความกว้างล�าคลื่น ในแบบรูปสายอากาศ คลื่นวิทยุ 

ความกว้างล�าคล่ืนครึ่งก�าลัง คือ มุมระหว่างจุดครึ่งก�าลัง  

(-3 เดซิเบล) ของพูคล่ืนหลัก ซึ่งอ้างอิงกับจุดยอดก�าลังรังสี 

ที่พูคล่ืนหลักแผ่ออก ความกว้างล�าคลื่นครึ่งของสายอากาศ  

เรียกได้อีกอย่างว่าคร่ึงก�าลัง และมักแสดงในรูปขององศาใน 

ระนาบแนวนอน

ที่มา : www.revolvy.com

0 = Beamwidth

Normalized Relative
Signal Strength

Antenna Site

Null

Side Lobe

-20 dB -10 dB

0

-3 dB -0 dB

Main Lobe

Beamwidth

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.its.bldrdoc.gov
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Bearing
แบรงิ / มมุแบรงิ 1) มุมทีแ่สดงทศิทางจากจดุหนึง่ไปยัง 

อีกจุดหนึ่งในทิศทางตามเข็มนาฬิกา หรือในทิศทางที่ก�าหนด  

2) มุมและทิศทางในแนวระนาบ อ้างอิงจากทิศเหนือหรือทิศ

ใต้ไปทางตะวันออกหรือตะวันตก มีค่าได้ไม่เกิน 90 องศา เช่น  

S 34°E เป็นค่ามุมเบนจากทิศใต้ไปทางทิศตะวันออกเป็นมุม 

34 องศา 

ที่มา : www.mathsteacher.com.au

180°

Bearing of 241°

0°

90°270°

241°

Bearing of S 34°E

S

N

EW

34°

1) 2)

Bearing

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.mathwords.com

Benchmark
หมุดระดับ 1) เคร่ืองหมายบนวัตถุถาวรที่แสดงระดับ

ความสูงจากระดับมูลฐาน เป็นจุดอ้างอิงส�าหรับการส�ารวจ

ภูมิประเทศและการสังเกตการข้ึนลงของระดับน�้า 2) เกณฑ์ 

เป้าหมายที่ก�าหนด    

ที่มา : www.merriam-webster.com/dictionary/benchmark

Bi-Directional Reflectance Distribution
Function (BRDF)
ฟังก์ชันการแจกแจงค่าการสะท้อนแบบสอง 
ทิศทาง (บีอาร์ดีเอฟ) เป็นฟังก์ชันแบบ 4 มิติที่ใช้

อธิบายการกระจายของแสงที่สะท้อนจากพื้นผิว หากก�าหนดให้

รังสตีกกระทบทีท่กุจดุของพ้ืนผวิ เราสามารถใช้ BRDF ค�านวณ

หาปริมาณของแสงที่สะท้อนออกในทิศทางที่ก�าหนดได้ BRDF  

เป็นค่าโดยประมาณของ BSSRDF (Bi-directional Sub-

surface Scattering Reflectance Distribution Function) 

ทัง้นี ้BRDF จะไม่น�าส่วนการกระจายใต้พืน้ผวิมาพจิารณาและมี

สมมุติฐานว่า แสงที่ตกกระทบพื้นผิว ณ จุดใดก็จะสะท้อนออก

จากพื้นผิว ณ จุดเดียวกัน

ที่มา : web.cs.wpi.edu/~emmanuel/courses/cs563/write_ups/ chuckm/

chuckm_BRDFs_overview.html

600 nm

 Grass BRDF

Bi-Directional Reflectance Distribution Function (BRDF)

ที่มาภาพ : 1. GISTDA ดัดแปลงจาก www2.hawaii.edu/~jmaurer/albedo

2. en.wikipedia.org/wiki/Bidirectional_scattering_distribution_function#/

media/File : BSSDF01_400.svg

Bilinear Interpolation
การประมาณค่าในช่วงแบบเส้นคู่
ดู Image Resampling

Binary Mask
หน้ากากแบบไบนารี่ / หน้ากากฐานสอง
เป็นหน้ากากฐานสองทีมี่เกณฑ์ก�าหนดค่าระดับสีเทาในบางส่วน

ของภาพให้เป็นศูนย์
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x

Input

1 1 0

0 1

1 0

0 4

2

3 4

Binary Mask Output

Binary Mask

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก bamos.github.io

Bit Error
ความผิดพลาดบิต จ�านวนความผิดพลาดของบิต 

หารด้วยจ�านวนบติทีถ่่ายโอนทัง้หมดในช่วงเวลาของการถ่ายโอน

ที่มา : Data, Voice and Video Cabling: Computer science, Database 

management, 2016

Black Body
เทหวัตถุด�า ตัวเปล่งพลังงานในอุดมคติซึ่งสามารถแผ่

พลังงานด้วยอัตราสูงสุดต่อหน่วยพื้นที่ในแต่ละช่วงคล่ืนที่ 

อุณหภูมิใดๆ ที่ก�าหนด ตัวอย่างเช่น เส้นสีเหลืองในภาพเป็น

ตัวแทนอุณหภูมิของดวงอาทิตย์ที่ 5,777 K และสีแดงเป็น

อุณหภูมิของผิวโลกที่ 300 K เทหวัตถุด�าสามารถดูดกลืน

พลังงานที่แผ่มาตกกระทบได้ทั้งหมด

ที่มา : www.ccpo.odu.edu/SEES/polar/pi_gloss.htm

Black-Body Spectrum
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Black Body

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก how-it-looks.blogspot.com

Block Adjustment
การปรับแก้แบบบลอ็ก เป็นเทคนคิทีใ่ช้ในโฟโตแกรม

เมตรีเพื่อท�าโมเสก (mosaic) ภาพจากดาวเทียมหรือภาพถ่าย

ทางอากาศของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ซึ่งจะเรียกว่า “บล็อก” การ

ปรับแก้แบบบล็อก เป็นกระบวนการค�านวณค่าปรับแก้หรือ

การแปลงโดยอาศัยความสัมพันธ์ภายในระหว่างส่วนของภาพ

ที่มีการซ้อนเหล่ือมกัน จุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCP) โมเดล

กล้อง แบบจ�าลองความสูงดิจิทัล (DEM) แล้วใช้ปรับแก้บริเวณ

ภาพถ่ายที่อยู่ในบล็อก

ที่มา : desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/ raster-andim-

ages/block-adjustment-for-mosaic-datasets.htm

Brightness
ความสว่าง คุณลักษณะของการรับรู้ด้วยสายตาที่บ่งบอก

ว่าพื้นที่ที่ปรากฏมีการเปล่งหรือสะท้อนแสงมากหรือน้อย

ที่มา : www.pmel.org/color-glossary.htm

Brightness Temperature
อุณหภูมิความสว่าง อุณหภูมิของเทหวัตถุด�าที่แผ่

รังสีในปริมาณที่เท่ากับการแผ่รังสีของวัตถุต่อหน่วยพ้ืนที่ 

ที่ความยาวคลื่นเดียวกัน

ที่มา : Glossary of the Mapping Sciences, 1994

Brown Leaf Area Index (BLAI)
ดัชนีพื้นที่ใบสีน�้าตาล (บีแอลเอไอ) ค่าดัชนีของ

พืชพรรณที่ยืนต้นตาย โดย BLAI = พื้นที่ใบที่ตาย/พื้นที่ดิน 

Buffer
บัฟเฟอร์ / แนวกันชน 1) บริเวณรอบรูปลักษณ์ใน

แผนที่ ซ่ึงสามารถวัดได้ ในหน่วยของระยะทางหรือเวลา มี

ประโยชน์ส�าหรับการวเิคราะห์ความใกล้เคยีง 2) รปูหลายเหลีย่ม

ทีล้่อมรอบจดุ เส้น หรอืรูปหลายเหลีย่ม ด้วยระยะทางทีก่�าหนด   

ที่มา : webhelp.esri.com/arcgisserver/9.3/java/geodatabases/ defini-

tion_frame.htm

1

ดปปูร

1
2

นั ัช 1 ดุจบอรนชนักวนแ นช 2 ดุจบอรนชนักวนแ นสเบอรนชนักวนแ

ี ีทนพบอรนชนักวนแ

)นในาดามาขเ(

ทนืื พบอรนชนักวนแ

)กอนนาดปไกออ(

Buffer

ที่มาภาพ : GISTDA
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C
Calibration
การเทียบมาตรฐาน 1) การตรวจสอบและปรับความ

ถูกต้องของเครื่องมือวัดตามหลักวิชาการโดยเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานอ้างอิง 2) การเปรียบเทียบความถูกต้องของการวัด

ของเครื่องมือกับค่ามาตรฐานที่เป็นที่รู้จัก

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html  

Cartographic Reference
การอ้างอิงเชิงการแผนท่ี การอ้างอิงต�าแหน่งของ 

จุดใดจุดหนึ่งบนข้อมลู จะท�าให้สามารถหาต�าแหน่งและทิศทาง

การวางตัวของจุดอื่นๆ บนภาพได้อย่างถูกต้อง

Cartography
การแผนท่ี ศิลปะและศาสตร์ของการจัดโครงสร้างและ

การสือ่สารภมูสิารสนเทศเพือ่สร้างแผนทีห่รอืแผนภมิู โดยรวม

ทุกข้ันตอนตั้งแต่การจัดหาข้อมูล การจัดท�าแผนที่ จนถึงการ 

น�าเสนอและใช้งาน

ที่มา : International GIS Dictionary, 1995

C-Band
ซแีบนด์ / แถบคลืน่ซ ีคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าในช่วงความถี่ 

4,000-8,000 เมกะเฮิรตซ์ หรือช่วงความยาวคลื่น 3.75-7.5 

เซนตเิมตร รวมทัง้ช่วงคลืน่ไมโครเวฟทีใ่ช้ในกจิการวทิยุส่ือสาร

ทางไกล และการถ่ายภาพระบบเรดาร์ ดู Microwave Band  

และ Frequency Assignment ประกอบ

ที่มา : spain.hollandshielding.com

Ceilometer
มาตรวัดความสูงเมฆ อุปกรณ์ที่ใช้เลเซอร์หรือแหล่ง

ก�าเนิดแสงอ่ืนๆ เพ่ือหาความสูงของฐานเมฆ นอกจากนี้ยัง

สามารถใช้วัดความเข้มข้นของละอองลอยในบรรยากาศ

ที่มา : Meteorology Today By CTI Reviews, Donald Ahrens, 2016

Change Detection
การตรวจวดัการเปล่ียนแปลง กระบวนการหาความ

แตกต่างของลักษณะประจ�าของพื้นท่ีหนึ่งในสองช่วงเวลาหรือ

หลายช่วงเวลา ท�าได้โดยการเปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศ

หรือภาพจากดาวเทียมที่บันทึกต่างเวลากัน กระบวนการนี้

มักเกี่ยวข้องกับการติดตามเฝ้าระวังส่ิงแวดล้อม การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และการศึกษาการขยายของตัวเมือง 

เป็นต้น

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

 เม่ือวนัที ่4 มกราคม พ.ศ. 2558   เม่ือวนัที ่12 เมษายน พ.ศ. 2559

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI

ความละเอียดภาพ 30 เมตร 

บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
Change Detection

ที่มาภาพ : GISTDA

Circular Polarization
โพลาไรเซชันแบบวงกลม
ดู Polarization Pattern

Classification Accuracy
ความถูกต้องของการจ�าแนกประเภทข้อมูล
ค่าความถูกต้องของการจ�าแนกประเภทข้อมูล มักจะประเมิน

โดยการเปรียบเทียบการจ�าแนกประเภทกับข้อมูลอ้างอิง ซึ่ง

เชือ่ได้ว่าเป็นการจ�าแนกอย่างถกูต้อง แหล่งของข้อมูลอ้างอิงจะ 

รวมถึงข้อเท็จจริงภาคพื้นดิน ภาพถ่ายจากดาวเทียมที่มีความ 

ละเอียดสูง แผนที่ที่ได้จากการแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศ  

การประเมินความถูกต้องบอกถึงความแตกต่างที่แท้จริง 

ระหว่างการจ�าแนกประเภทและข้อมูลอ้างอิง โดยปกติแล้ว 

จะสร้างคอนฟิวชันเมทริกซ์ (confusion matrix) ของการ 

ประเมินความถูกต้อง ดู Confusion Matrix ประกอบ

ที่มา : www.yale.edu/ceo/OEFS/Accuracy_Assessment.pdf
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Clustering
การรวมกลุ่ม กรรมวิธีในการรวมกลุ่มของจุดข้อมูลที่มี

ลกัษณะเหมือนกนัหรอืคล้ายคลงึกนัเข้าไว้ด้วยกนั มักใช้กบัการ

จ�าแนกประเภทข้อมูลภาพแบบไม่ควบคุม 

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

Clustering

ที่มาภาพ : cssanalytics.wordpress.com

Clutter
คลื่นสะท้อนสับสน สัญญาณคลื่นสะท้อนที่ไม่ต้องการ 

เช่น สญัญาณทีป่รากฏบนจอเรดาร์และรบกวนการสงัเกตการณ์

สัญญาณที่ต้องการ หรือคลื่นสะท้อนที่ไม่ต้องการจากการ

สะท้อนกลับของเรดาร์

ที่มา : www.militaryterms.info

Coastal Zone Color Scanner (CZCS)
เครื่องกราดสีพื้นที่ชายฝั่ง (ซีแซดซีเอส)
อุปกรณ์รับรูห้ลายช่วงคลืน่ทีต่ดิตัง้บนดาวเทยีม Nimbus7 เป็น

อุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบให้สามารถตรวจวัดการเปลี่ยนสี 

ของน�้าทะเลซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีปริมาณแพลงก์ตอนพืชและสาร 

แขวนลอยอื่นๆ ในน�้า ดู Scanner ประกอบ

ที่มา : www.emrtk.uni-miskolc.hu/demo/uniphorm_demo/

uniphorm_ english/glossary

Coherent Reflector
ตัวสะท้อนแบบโคฮีเรนต์ / ตัวสะท้อนแบบ
ร่วมนัย พื้นผิวปกติหรือพ้ืนผิวที่มีความซับซ้อน (เช่น ตัว

สะท้อนแบบมุม) ซึง่ส่วนประกอบของคล่ืนทีส่ะท้อนจากพืน้ผวินี้

มีความร่วมนยัซึง่กนัและกนั จงึสามารถรวมตวักนัท�าให้มีก�าลัง

เพิ่มมากขึ้นกว่ากรณีพื้นผิวที่มีการสะท้อนแบบกระจัดกระจาย

ที่มา : earth.esa.int/handbooks/asar/CNTR5-2.html

Color Composite Image
ภาพสีผสม กระบวนการท�าภาพสีผสมจากการเลือก

ภาพขาวด�า 3 ภาพ ให้ผ่านตัวกรอง (filter) สีแดง เขียว และ

น�้าเงิน โดยการซ้อนทับกัน การท�าภาพสีผสมสามารถท�าได้ใน

หลายลักษณะ เช่น ภาพสีผสมจริง ภาพสีผสมเท็จ และภาพ

สีธรรมชาติ ซึ่งมีประโยชน์ ในการเน้นให้เห็นส่ิงปกคลุมดิน

ให้ชัดเจนข้ึน ช่วยให้การแปลตีความท�าได้ง่ายและถูกต้องขึ้น 

ตัวอย่างเช่น การท�าภาพสีผสมจริง จากดาวเทียมไทยโชต โดย

การเลือกแบนด์ 3 2 1 ให้ผ่านตัวกรองสีแดง เขียว และน�้าเงิน

ตามล�าดับ ดู False Color Composite และ Natural Color 

Composite / True Color Composite ประกอบ         

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary 

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต ระบบ Multispectral

ความละเอียดภาพ 15 เมตร
Color Composite Image        

ที่มาภาพ : GISTDA    
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Color Infrared (CIR) Image
ภาพอินฟราเรดส ี(ซไีออาร์) การถ่ายภาพอินฟราเรด 

ซึ่งฟิล์มหรือเครื่องตรวจวัดมีความไวต่อแสงอินฟราเรดในช่วง

ที่เรียกว่า “แถบคล่ืนอินฟราเรดใกล้” คือระหว่าง 0.7-1.0 

ไมโครเมตร การถ่ายภาพอินฟราเรดสีนี้ ท�าได้โดยใช้ตัวกรอง

ที่ยอมให้แสงสีเขียว แดง และอินฟราเรดใกล้ผ่านเท่านั้น และ

กันแสงในช่วงสีน�้าเงินไม่ให้ผ่านเข้าไปในกล้อง ภาพที่ได้พืชจะ

ปรากฏเป็นสแีดง ขณะทีน่�า้จะปรากฏเป็นสีด�า และสิง่ปลกูสร้าง 

เช่น ถนน จะปรากฏเป็นสีเขียวแกมน�้าเงินอ่อน  

ที่มา : www.mngeo.state.mn.us/chouse/airphoto/cir.html

Actual Color Observed Color

Observed
Color Blue Green RedBlack

Actual
Color Blue Green Red Near

Infrared

Color Infrared (CIR) Image

ที่มาภาพ : www.mngeo.state.mn.us/chouse/airphoto/cir.html

Computer Assisted Mapping (CAM)
การท�าแผนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (แคม) 
การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยในการออกแบบ การสร้าง  

และการบ�ารุงรักษาแผนที่

ที่มา : en.mimi.hu/gis/cam.html

Computer Compatible Tape (CCT)
เทปคอมพิวเตอร์ (ซีซีที) เทปแม่เหล็กส�าหรับบรรจุ

ข้อมูลดจิทิลัทีค่อมพวิเตอร์สามารถอ่านได้ รปูแบบทีใ่ช้มากทีส่ดุ 

เรียกว่าเทป 9 แทรค ส�าหรับบันทึกข้อมูลด้วยแทรคคู่ขนาน 

โดยบันทึกข้อมูลด้วยความหนาแน่นเชิงเส้นที่ 1,600 บิตต่อนิ้ว 

(เทปม้วนแบบเปิด : open reel) และ 6,250 บิตต่อนิ้ว (เทป 9 

แทรค) ปัจจุบันไม่มีการใช้งาน

ที่มา : www.emrtk.uni-miskolc.hu/demo/uniphorm_demo/ uniphorm_eng-

lish/glossary

Concave Slope
ความลาดเว้า ลักษณะของภูมิประเทศที่มีความลาดชัน

ไม่สม�่าเสมอ โดยมีส่วนบนค่อนข้างชันมากกว่าส่วนล่าง ความ

ลาดเว้าสามารถพจิารณาได้จากเส้นชัน้ความสูง มีระยะชิดกนัใน

ระดับสูงและค่อยๆ ห่างกันในระดับต�่าลงมา ดู Convex Slope 

ประกอบ

ที่มา : www.fsavalanche.org/concave-slope-1

Concave Slope vs Convex Slope

ที่มาภาพ : archive.cnx.org/contents/7b8a84e5-ob3c-4e52-ab90-

004506ecfec0@1/reading-contour-patterns-on-a-topographic-map

Confusion Matrix
คอนฟิวชันเมทริกซ์ / เมทริกซ์ความสับสน
ตารางที่จัดท�าข้ึนเพื่อสรุปและประเมินประสิทธิภาพและความ 

ถูกต้องของการจ�าแนกประเภทข้อมูล โดยค่าความถูกต้อง

สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 1) ความถูกต้องโดยรวม (Overall Accuracy) ความ 

น่าจะเป็นโดยรวมท่ีข้อมูลภาพทัง้หมดจะถกูจ�าแนกอย่างถกูต้อง

 2) ความถูกต้องของผู้ผลิต (Producer’s Accuracy) 
หมายถึง ความน่าจะเป็นที่ส่ิงปกคลุมดินบนพื้นที่จริงจะถูก

จ�าแนกอย่างถูกต้องในภาพ ซ่ึงคืออัตราส่วนของจุดภาพที่ถูก

จ�าแนกได้อย่างถูกต้องกับจ�านวนจุดภาพทั้งหมดของประเภท

ตามข้อเท็จจริงภาคพื้นดิน ส�าหรับแต่ละประเภทของจุดภาพ

ตามข้อเทจ็จริงภาคพืน้ดนิ (แถว) ตวัอย่างเช่น การจ�าแนกป่าไม้  

มีค่าความถูกต้องคือ 440/530 = 0.83 หมายถึงประมาณ 83 

เปอร์เซ็นต์ ของจุดภาพป่าไม้ตามข้อเท็จจริงภาคพื้นดินจะ

ถูกจ�าแนกเป็นประเภทป่าไม้ ในภาพ ความถูกต้องของผู้ผลิต 

จะสัมพันธ์กับความผิดพลาดของการขาดหาย (Errors of  

Omission)
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 3) ความถูกต้องของผู้ ใช้ (User’s Accuracy) จ�านวน

รวมของจุดภาพท่ีถูกต้องในแต่ละกลุ่มหารด้วยจ�านวนจุดภาพ

ทั้งหมดที่ถูกจ�าแนกในกลุ่มนั้น ผลที่ได้เป็นการวัดความผิด

พลาดของข้อมูลที่จ�าแนกเกินมา (Errors of Omission) วิธีการ

นี้แสดงความน่าจะเป็นว่าจุดภาพที่จ�าแนกในแผนที่ แสดงกลุ่ม

ของข้อมูลจริงบนโลก ดู Classification Accuracy, Errors of 

Commission, Errors of Omission ประกอบ

ท่ีมา : 1. scikit-learn.org/stable/auto_examples/ model_ selection/plot_con-

fusion_matrix.html

2. www.unesco.org/csi/pub/source/rs15.htm#Panchro-matic

3. Introductory Digital Image Processing A Remote Sensing Perspec-

tive, 1996

Ground Reference Data

Class

Forest

Agriculture

Coastal Wetiand

Total

Producer’s Accuracy

Ommission Error

Forest

80

0

9

89

90%

10%

Agriculture

15

62

1

78

79%

21%

Coastal Wetiand

3

8

22

33

66%

34%

Total

98

70

32

n = 200

User Accuracy

82%

89%

68%

Commission Error

18%

11%

32%

Overall Accuracy 82%

Classification

Confusion Matrix

ที่มาภาพ : GISTDA

Contextual Classification
การจ�าแนกประเภทตามเนือ้หา การจ�าแนกประเภท

ในลักษณะการรู้จ�าแบบบนพ้ืนฐานของเน้ือหา โดยวิธีการที่มุ่ง

เน้นดูความสัมพันธ์ระหว่างจุดภาพท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน เรียกอีก

อย่างว่า แบบใกล้เคียง (neighborhood)

ที่มา : www.encyclo.co.uk/meaning-of-Contextual%20image %20clas-

sification

Contour
ช้ันความสูง เส้นสมมุติที่ลากไปตามพื้นภูมิประเทศ 

บนแผนทีภู่มิประเทศ ผ่านจดุทีมี่ระดบัความสงูเดยีวกนั ตวัอย่าง

เช่น เส้นที่ลากผ่านจุดที่มีความสูง 100 เมตรเท่ากันบนแผนที่ 

คือเส้นช้ันความสูง 100 เมตร ซึ่งทุกจุดบนเส้นนี้อยู่เหนือ

ระดับทะเล 100 เมตร

ที่มา : geology.com/dictionary/glossary-c.shtml

Contour

ที่มาภาพ : GISTDA

Contrast Stretch
การยืดเน้นความเปรียบต่าง เทคนิคการเน้น 
รายละเอียดข้อมูลวิธีหนึ่ง เพื่อเพิ่มความแตกต่างของประเภท
ข้อมูลบนภาพ โดยวิธีการขยายพิสัยของระดับสีเทาของภาพ 
ให้เต็มพิสัยของค่าระดับสีเทาสูงสุดของอุปกรณ์แสดงผลภาพ  
ดู Linear Contrast Stretch, Non-linear Contrast Stretch 

และ Piecewise Linear Contrast Stretch ประกอบ

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

Contrast Stretch

ที่มาภาพ : GISTDA

Convex Slope
ความลาดนูน ลักษณะของภูมิประเทศที่มีความลาดชัน 
ไม่สม�่าเสมอ โดยมีพื้นที่ส่วนบนค่อนข้างชันน้อยกว่าส่วนล่าง 
ความลาดนนูสามารถพจิารณาได้จากเส้นช้ันความสูงทีมี่ลักษณะ
ตรงกันข้ามกับความลาดเว้า กล่าวคือ เส้นชั้นความสูงที่อยู่ใน
ระดบัต�า่อยูช่ดิกนัและค่อยๆ ห่างข้ึนในระดบัความสูงมากข้ึนไป 

ดู Concave Slope ประกอบ

ที่มา : www.4orienteering.com/elevation_relief/46

ก่อนการยืด หลังการยืด
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Coordinate System
ระบบพกิดั ระบบทีใ่ช้ในการบอกต�าแหน่งของจดุ เส้นหรือ

พืน้ที ่โดยอาศยัค่าพิกดัทีไ่ด้จากความสมัพนัธ์ทางระยะหรอืทาง

มุมกับแกนที่ก�าหนดขึ้นเป็นหลัก ซึ่งค่าพิกัดที่ใช้โดยทั่วไป เช่น

ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน (X, Y) และระบบพิกัดภูมิศาสตร์

ที่มา : 1. พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์, 2549

2. support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

S

45°

20°

40°

55°

90°

90°

45°W

Equator 0°

0°

West
Longitude

North
Latitude

South
Latitude

55°

N

East
Longitude

Coordinate System

ท่ีมาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก Knippers, R.A and Hendrikse J. Coordinate 

transformations. Kartografisch Tijdschrift, Kern Katern 2000-3, 2001.

Cross Polarized Wave
คล่ืนโพลาไรซ์ต่างข้ัว เนือ่งจากทศิทางการแพร่กระจาย 

ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า มีการกระจายทั้งแนวตั้ง (Vertical: V)  

และแนวนอน (Horizontal: H) คลื่นโพลาไรซ์ต่างขั้ว คือคลื่น

ที่มีทิศทางการส่งและการรับที่ตรงกันข้าม เช่น วีเอช (VH)  

เอชวี (HV) 

ที่มา : earth.esaint/handbooks/asar/CNTR5-2.html

Vertical Transmit /
Horizontal Receive (VH) -
Cross Polarization

Horizontal Transmit /
Vertical Receive (HV) -
Cross Polarization

VH Polarization HV Polarization

Cross Polarized Wave

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก slideplayer.com/slide/4129583/

Cross Polarization Nulls 
(Cross-pol nulls or X-pol nulls)
นัลล์ของโพลาไรเซชันต่างข้ัว สถานภาพของ 

โพลาไรเซชันของสายอากาศ เม่ือพลังงานที่ได้รับจากการ

สะท้อนกลับมีค่าเป็นศูนย์ โดยระบบส่งและรับสัญญาณมี 

โพลาไรเซชันที่ตั้งฉากกัน

ที่มา : earth.esa.int/documents/653194/656796/Glossary.pdf

Cubic Convolution Interpolation
การประมาณค่าในช่วงแบบควิบกิคอนโวลชัูน /  
การประมาณค่าในช่วงแบบประสานเชิง
ลูกบาศก์ 
ดู Image Resampling
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D
Data Coding
การเข้ารหัสข้อมูล การแปลงและอธิบายก�ากับข้อมูล

จากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง 

Data Compression
การบีบอัดข้อมูล เทคนิคการลดขนาดข้อมูลเพื่อลด

ความกว้างแถบความถี่ ค่าใช้จ่ายการส่งข้อมูล เวลา และพื้นที่

เก็บข้อมูล

Data Fusion
การฟิวชันข้อมูล / การหลอมรวมข้อมูล
การหลอมรวมข้อมูลเป็นรูปแบบวิธีการในการน�าเอาข้อมูลการ

รับรู้จากระยะไกลที่มาจากแหล่งก�าเนิดที่ต่างกันและมีลักษณะ

เด่นท่ีแตกต่างกันมารวมกัน เพื่อสร้างเป็นข้อมูลใหม่โดยมี 

จุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูลให้ดีข้ึน โดยเน้นข้อมูล

เฉพาะตามความต้องการ เพิ่มมุมมองของข้อมูลให้หลากหลาย

มากย่ิงข้ึน ตวัอย่างเช่น การน�าภาพถ่ายเรดาร์ซึง่มีคณุสมบตัใิน

การทะลุเมฆหมอกได้มารวมกับภาพถ่ายในช่วงคลื่นระบบเชิง

แสงทีมี่รายละเอียดของภาพ เม่ือน�ามารวมกนัจะท�าให้ได้ภาพที่

สมบูรณ์ โดยปราศจากเมฆหมอกและมีรายละเอียดที่ต้องการ 

Data Interpretation
การแปลตีความข้อมูล การจ�าแนกข้อมูลจาก 

ระยะไกล ซึ่งส่วนใหญ่มองด้วยสายตาเพ่ือสกัดเอาสารสนเทศ 

ที่น�ามาใช้งานได ้                                                    

 

Data Inversion
การผกผันข้อมูล วิธีการในการรับรู้จากระยะไกลที่ใช้

หลักคณิตศาสตร์ของการผกผันเพื่อหาพารามิเตอร์เกี่ยวกับ

บรรยากาศ

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca  

Data Normalization
การนอร์มัลไลเซชันข้อมูล กรรมวิธีที่ใช้ ในการ
ขจัดผลกระทบจากค่าความสว่าง ปริมาณแสง และความไม่
สม�่าเสมอของภาพ เพื่อให้สามารถท�าการเปรียบเทียบระหว่าง

ภาพโดยตรงได้

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca 

Data Processing
การประมวลผลข้อมูล การแปลงข้อมูลดิบให้อยู่ใน

รูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดย

ใช้กรรมวิธีทางข้อมูลต่างๆ เช่น การจัดเก็บ การปรับคุณภาพ

ข้อมูล การจ�าแนกประเภทข้อมูล

ที่มา : www.merriam-webster.com/dictionary

Data Quality
คณุภาพข้อมลู คณุภาพของข้อมูลทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน
แห่งชาตทิีก่�าหนดโดยประเทศนัน้ๆ โดยมาตรฐานดงักล่าวจะระบุ 
องค์ประกอบหลายๆ ด้านของคณุภาพข้อมูล เช่น ความถูกต้อง 
ทางต�าแหน่ง ความถูกต้องของข้อมูลลักษณะประจ�า ความ

สม�่าเสมอเชิงตรรกะ ความสมบูรณ์ ความสัมพันธ์สืบเนื่อง

ที่มา : www.emrtk.uni-miskolc.hu/demo/uniphorm_demo/uniphorm_ 

english/glossary/eng2engp267.htm  

Data Smoothing
การท�าข้อมูลให้เรียบ กระบวนการทางคณิตศาสตร ์
ในการปรับข้อมูลภาพให้ดูเรียบเนียน โดยการสร้างเส้นโค้ง
ที่มีลักษณะเรียบใช้เป็นตัวแทนจุดข้อมูลที่กระจัดกระจาย 

ไม่สม�่าเสมอ

ที่มา : International Encyclopaedia of Engineering and Technology, 2007

Data Smoothing

ที่มาภาพ : www.climate4you.com/ DataSmoothing.htm
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Data Transformation
การแปลงข้อมูล กระบวนการแปลงค่าพิกัดของแผนที่ 

หรือของภาพจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง โดยการเล่ือน 

การหมุน การเปลี่ยนมาตราส่วน การบิดภาพ หรือการแปลง

เส้นโครงแผนที่

ที่มา : gis.stackexchange.com/tags/transformation/info

Data Transmission
การส่งข้อมูล การส่งหรือน�าข้อมูลข่าวสารแบบใช้สาย

จากเครื่องส่งผ่านเส้นทางการสื่อสาร (เช่น สายโทรศัพท์) หรือ

ระบบการส่งแบบไร้สาย ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกส่งออกไปอาจ

จะอยู่ในรูปสัญญาณเสียง สัญญาณคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ

แสง โดยที่สื่อหรือตัวกลางของสัญญาณสามารถแบ่งออกเป็น 

2 ประเภท คือ ประเภทที่สามารถก�าหนดเส้นทางสัญญาณได้ 

(guided media) เช่น ลวดทองแดง สายโทรศัพท์ สายโคแอก

เชียล สายออปติกไฟเบอร์ และช่องกลางสื่อสารแบบไร้สาย  

อีกประเภทหนึง่คอืประเภทท่ีไม่สามารถก�าหนดเส้นทางสญัญาณ 

ได้ (unguided media) เช่น บรรยากาศ และน�้า เป็นต้น

ที่มา : www.electric.ky/data_and_comm2.html

Data Verification
การทวนสอบข้อมลู กระบวนการในการประเมนิข้อมลู

เพือ่ตรวจสอบความถกูต้องว่าตรงตามความต้องการทีก่�าหนดไว้

ก่อนหน้านี้หรือไม ่ 

Datum
มลูฐาน เป็นข้อก�าหนดอ้างอิงของระบบการวดั ซึง่ใช้ต�าแหน่ง

พิกัดบนพื้นผิวระนาบ (มูลฐานราบ) หรือความสูงเหนือหรือใต้

พื้นผิวนั้น (มูลฐานตั้ง) มีลักษณะการใช้งาน 2 ประเภท ดังนี้  

1) งานจอีอเดซ ีพ้ืนฐานซึง่ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คอื ละตจิดู 

และลองจิจูดของจุดเร่ิมต้น มุมแอซิมัท และค่าคงท่ีที่จ�าเป็น 

ของสเฟียรอยด์อีก 2 ค่าที่อ้างถึง มูลฐานนี้ใช้เป็นหลักค�านวณ

ค่าหมุดหลักฐานทางแนวระดับ โดยน�าเอาความโค้งของผิวโลก

มาพจิารณาด้วย 2) งานระดบั พืน้ระดบัซึง่ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง

ในการหาระดับสูง ตามปกติจะหมายถึง ระดับทะเลปานกลาง 

นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ที่มา : .หนังสือพจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์, 2549

Datum Transformation
การแปลงมูลฐาน การแปลงค่าพิกัดอ้างอิงจากมูลฐาน

หนึ่งให้เป็นอีกมูลฐานหนึ่งที่แตกต่างกัน โดยอาศัยสมการและ

ตัวแปรการแปลง

ที่มา : earth-info.nga.mil/GandG/coordsys/datums
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Datum Transformation

ทีม่าภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก kartoweb.itc.nl/geometrics/coordinate%20

transformations/coordtrans.html

Decibel (dB)
เดซิเบล เป็นหน่วยวัดระดับความเข้มของเสียง โดยเทียบ

อัตราส่วนระหว่างปริมาณเสียงสองปริมาณ ใช้ส�าหรับวัดความ

ดงัของเสยีง นยิมใช้กนัมากในทางอะคสูตกิส์และอิเล็กทรอนกิส์ 

หน่วยเดซิเบลเป็นหน่วยที่สามารถแสดงค่าสูงและค่าต�่า โดย

เทียบเคียงได้กับการค�านวณขนาดลอการิทึม

104 db
Chainsaw

98 db
Motorcycle

85 db
Piano

70 db
Shower

50 db
Speech

25 db
Bedroom at night

160-120 db
Sirens

110-125 db
Club / Concert

115-130 db
Formula 1 Racecar

140 db
Plans Taking Off

164 db
Grenade

180 db
Rocket Launch

Decibel Levels*

*Approximate

De
ci

be
ls

 I
nc

re
as

e

Exposure Tim
e Decreases

More than 15 mins of
exposure above 100 db
may cause hearing loss

10 db
Increase in sound

level corresponds to
a perceived doubling

of loundness

125 db
Pain begins and hearing
loss can be permanent

140 db
Immediate nerve damage
can occur

More than 1 minute
of exposure can cause
permanent hearing loss

Prolonged exposure
above 85 db will cause

gradual hearing loss

Decibel (dB)

ทีม่า : GISTDA ดัดแปลงจาก vision-and-hearing.wonderhowto.com/how-to/

trick-hearing-your-friends-better-loud-clubs-concerts-and-having-

them-hear-you-0146946 
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Decision Tree
การตัดสินใจแบบทางเลือก โครงสร้างคล้ายกับ

แผนภูมิกิ่งก้านซึ่งมีโนด (node) ภายในแสดงการทดลอง 

ตามคณุลักษณะของผลทีอ่าจเกดิข้ึน เช่น การโยนเหรยีญทีอ่าจ

ออกหัวหรือก้อย ผลที่เกิดจากการทดลองแสดงด้วยกิ่งสาขา 

โดยมีโนดใบไม้แทนผลของการตัดสินใจ (ทดลอง) แผนภูมิการ

ตัดสินใจแบบต้นไม้นี้ (จากรากถึงใบ) ด�าเนินการตามกฎการ

จ�าแนกประเภท (classification rules)

ทีม่า : quicktechie.com/cs/data-science-q-a/190-define-a-decision-tree

Decision Tree

Decision Tree

ที่มาภาพ : GISTDA

Degree of Polarization
ระดับของโพลาไรเซชัน อัตราส่วนของก�าลังของ

คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าในส่วนที่มีการโพลาไรซ์ของคลื่นต่อก�าลัง

ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด

Density Slicing
การสไลซ์ค่าความเข้ม / การแบ่งค่าความเข้ม
1) เทคนิคที่ใช้กับข้อมูลภาพขาวด�าแบนด์เดียวเพื่อเน้นพื้นท่ีที่

ดูเหมือนว่าจะมีความสม�่าเสมอของระดับสี โดยแบ่งระดับสีเทา 

(0-255 ระดับ ในกรณีข้อมูลภาพ 8 บิต) ออกเป็นช่วงๆ หรือ 

เรียกว่าสไลซ์ แล้วก�าหนดสีทีเ่หมาะสมให้กบัสไลซ์ทีแ่บ่ง เทคนคินี ้

มักใช้เพื่อศึกษาคุณภาพน�้าชายฝั่ง หรือเพื่อเน้นความแตกต่าง

ของพืชพรรณ เช่น ในภาพแบ่งออกเป็น 5 ช่วง ดังแสดงใน

กราฟ 2) การเน้นข้อมูลภาพจากการรับรู้จากระยะไกล โดย

การแบ่งค่าเชิงเลขออกเป็นช่วงๆ ตามต้องการหรือตามความ

เหมาะสม แล้วก�าหนดสีต่างๆ ให้กับแต่ละช่วงเพื่อการน�าเสนอ  

หรือแสดงเป็นภาพที่มีสีต่างๆ แทนส่ิงปกคลุมดินในภาพนั้นๆ  

เน้นความต่างของสีเพื่อให้สามารถแยกแยะประเภทของสิ่ง

ปกคลุมดินในภาพ โดยการแปลตีความด้วยสายตา

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

ภาพก่อน ภาพหลังการท�า Density Slicing

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI

ความละเอียดภาพ 30 เมตร 

บันทึกภาพเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

Density Slicing

ที่มาภาพ : GISTDA

Depression Angle
มมุก้ม มุมระหว่างเส้นในแนวนอน (PQ) กับเส้นทีต่่อระหว่าง

จุดสังเกตและเป้าหมาย (PR) โดยวัตถุเป้าหมายอยู่ต�า่กว่าจุด

สังเกต

ที่มา : www.onlinemathlearning.com/angle-of-elevation.html

Horizontal Line

(Angle of Depression)P
Q

R (Object)

0

(Observer)

Depression Angle

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.onlinemathlearning.com/ angle-of-

elevation.html
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Destriping
การดีสไตรป์ข้อมูล / การขจัดแถบเส้น 
กระบวนการปรับข้อมูลในบริเวณพื้นที่ที่มีแถบเส้น (สไตรป์) 
ให้เป็นข้อมูลที่ต่อเนื่อง เช่น ในภาพซ้ายจะเห็นแนวสไตรป์ใน
แนวตั้ง ซึ่งหลังจากปรับคุณภาพข้อมูลแล้วจะเห็นเป็นภาพขวา

ที่มา : www.raid-recovery-guide.com/destriping.aspx

Destriping

ที่มาภาพ : IDRISI Tutorial 

Detector
ตัวตรวจวัด อุปกรณ์ตรวจวัดพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่
ตกกระทบ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการวัดค่ารังสีตกกระทบ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง
อุณหภมิู และกลุม่ทีมี่ความไวต่อแสงทีต่กกระทบบนตวัตรวจวดั

ที่มา : www.eoc.csiro.au/lb/lbbook/glossary

Dielectric Constant
ค่าคงตัวไดอิเล็กทริก ค่าคงตัวไดอิเล็กทริกของวัตถุ
บนพื้นโลกขณะแห้งจะมีค่าระหว่าง 3-8 โดยน�้ามีค่าคงตัว 
ไดอิเล็กทริกประมาณ 80 วัตถุที่มีค่าคงตัวไดอิเล็กทริกสูงหรือ 
มีความช้ืนสูง จะมีการสะท้อนคลืน่เรดาร์สงู หรือมีแนวโน้มทีจ่ะ
มีการสะท้อนกลับสูง ในกรณีของพื้นน�้าคล่ืนเรดาร์ไม่สามารถ
ผ่านทะลทุะลวงน�า้ได้ โดยเฉพาะน�า้ทีมี่พืน้ผวิราบเรียบจะสะท้อน
คลื่นเรดาร์ในทิศทางตรงข้ามแบบกระจกเงา โดยคลื่นจะไม่
สะท้อนกลับไปยังระบบบันทึกท�าให้มีค่าความเข้มของคล่ืนต�่า 
หรือมีความสว่างของภาพต�า่ หรอืสภีาพเป็นสดี�าเข้ม โดยมีสตูร
ค่าคงตัวไดอิเล็กทริก ดังนี้

= ɛr ɛ0  
tm Cρ
A

x

x

โดย εr = ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของวัสดุ : F/m (Dielectric  
constant)
 tm = ความหนาของวัสดุ : m (Averrage ethickness of 

MUT)

 A = พื้นที่หน้าของอิเล็กโทรดในการวัด : m2 (Guarded 

electrod's surface area)

 ε0 = ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกส�าหรับสุญญากาศ : F/m  

(Permitivity of free space = 8.854*10-12)

 Cρ = ค่าความจุทางไฟฟ้าของวัสดุ : F (Equlalent parallel 

capacitance of MUT)

ที่มา : 1. ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

2. sites.google.com/site/measurementdielectricconstant/keiyw-kab-kha-

khng-thi-di-xi-lek-tri-k

Difference Vegetation Index (DVI)
ดัชนีพืชพรรณแตกต่าง (ดีวีไอ) ดัชนีแสดงความ

แตกต่างระหว่างดินและพืชพรรณ แต่ไม่รวมถึงความแตกต่าง 

ระหว่างค่าความสะท้อนและค่าการแผ่รังสีที่ เกิดจากชั้น

บรรยากาศ หรือการเกิดเงา โดยมีสูตรการค�านวณ ดังนี้

                  DVI = aNIR - RED 

โดย a = ค่าความชนัของเส้นแสดงค่าการสะท้อนแสงสีแดงและ

อินฟราเรดใกล้ของดิน

NIR = ค่าการสะท้อนแสงในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้

RED = ค่าการสะท้อนแสงในช่วงคล่ืนที่ตามองเห็นสีแดง  

ด ูNormalized Difference Vegetation Index (NDVI) ประกอบ

ที่มา : Tucker, C. “Red and Photographic Infrared Linear Combinations 

for Monitoring Vegetation. Remote Sensing of Environment 8 (1979): 

127-150.

Differential GPS (DGPS) / Differential 
Global Positioning System
ดิฟเฟอเรนเชียลจีพีเอส (ดีจีพีเอส) 
การเพิม่ประสิทธิภาพในการบอกต�าแหน่งบนโลกของจพีเีอสให้

มีความถูกต้องมากขึ้น โดยใช้เครื่องรับสองเครื่อง เครื่องหนึ่ง

อยู่กับที่ที่ทราบต�าแหน่งที่แน่นอน เรียกว่า สถานีฐาน (base 

station) และอีกเครื่องหนึ่งเคล่ือนท่ีไปยังต�าแหน่งที่ต้องการ

ทราบค่าพิกัด

ที่มา : www.trimble.com/gps_tutorial/dgps-how.aspx

ภาพก่อนปรับข้อมูล ภาพหลังปรับข้อมูล
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Correction
Signal

Base Station

GPS
Satellites

Moving Receiver

Differential GPS (DGPS)

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.environmental-studies.de/Preci-

sion_Farming/.GPS_E/5E.html

Diffraction
การเลี้ยวเบน ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนเม่ือคลื่นกระทบ

สิ่งกีดขวาง โดยปกติแล้วการเลี้ยวเบนสามารถอธิบายได้ ใน

ลักษณะของการเบนของคลื่นรอบๆ สิ่งกีดขวางที่มีขนาดเล็ก

และการกระจายออกของคลื่นเมื่อผ่านช่องเล็กๆ ปรากฏการณ์

ท�านองเดียวกันนี้จะเกิดข้ึนเม่ือแสงผ่านตัวกลางที่มีดัชนีหักเห

แตกต่างกัน หรือเม่ือแสงเดินทางผ่านช่องแคบล�าแสงจะเบน 

ท�าให้เกิดขอบของแสงและแถบด�า

ท่ีมา : www.boundless.com/physics/textbooks/boundless-physics-

textbook/waves-and-vibrations-15/wave-behavior-and-interaction-126/

diffraction-448-6458

Diffraction effects
get less obvious as
the gap gets larger.

Diffraction

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก chubbyrevision.weebly.com/ waves.html

Diffuse Reflection
การสะท้อนแบบแพร่ การสะท้อนแสงจากพื้นผิวใน

ทุกทิศทางด้วยมุมสะท้อนต่างๆ กันไปมากกว่าที่จะสะท้อนใน

ทศิทางหรือมุมเดยีว ดงัในกรณีการสะท้อนแบบทศิทางตรงข้าม  

พืน้ผิวทีมี่การสะท้อนแบบแพร่อย่างสมบรูณ์แบบจะสะท้อนแสง 

ทีต่กกระทบด้วยความเข้มเท่ากนัในทกุทิศทางสู่พ้ืนผวิครึง่วงกลม 

ที่อยู่เหนือพื้นผิวนั้น ดู Specular Reflection ประกอบ

ที่มา : Handbook of Research on Emerging Digital Tools for Architectural 

Surveying, Modeling, and Representation Edited by Brusaporci, Stefano, 

2015

Diffuse Reflection Specular Reflection
Diffuse Reflection vs Specular Reflection

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก CCRS / CCT

Digital Data
ข้อมลูดจิิทลั เป็นข้อมูลในรปูแบบของตวัเลขทีไ่ม่ต่อเนือ่ง

โดยเฉพาะเลขฐานสอง ซึง่ระบบเลขมีสัญลักษณ์เพยีง 2 ตวั คอื 

0 และ 1 ตรงข้ามกับข้อมูลแอนะล็อก ซึ่งเป็นข้อมูลต่อเนื่อง  

ดู Analog Data ประกอบ

Digital Elevation Model (DEM)
แบบจ�าลองความสูงดิจิทัล (ดีอีเอ็ม)
เป็นแบบจ�าลองความสูงดิจิทัลในลักษณะสามมิติ ใช้แสดง

ลักษณะพื้นผิวของภูมิประเทศ โดยปกติสร้างขึ้นจากข้อมูล

ความสูง เป็นช้ันข้อมูลแรสเตอร์ซึ่งแต่ละเซลล์มีค่าความสูง

ของภูมิประเทศที่เสมือนปราศจากสิ่งปกคลุมทางกายภาพของ 

ผิวโลก มักน�าไปใช้ ในการปรับแก้ข้อมูลเชิงเรขาคณิต หรือ

ความคลาดเคลื่อนเชิงต�าแหน่ง เพื่อสร้างภาพถ่ายออร์โท  

ดู Digital Terrain Model (DTM) ประกอบ

ที่มา : www.gisresources.com/confused-dem-dtm-dsm
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แสดงภาพแบบสามมิติ

ข้อมูลจาก ASTER GOEM แสดงแบบจ�าลองความสูงดิจิทัล  

ความละเอียดภาพ 30 เมตร บริเวณจังหวัดชัยภูมิ

Digital Elevation Model (DEM)

ที่มาภาพ : GISTDA

Digital Filter
ตัวกรองดิจิทัล ในการประมวลผลภาพดิจิทัล ตัวกรอง 

ดจิทิลั หมายถงึวธีิการทีใ่ช้ปฏบิตักิารทางคณติศาสตร์ต่อข้อมูล 

ภาพ เพื่อลดหรือเน้นลักษณะบางประการของข้อมูลภาพนั้น

ที่มา : Digital Signal Processing with Matlab 2nd Edition By CTI Reviews, 

2014

Digital Image
ภาพดจิิทลั ข้อมูลภาพทีจ่ดัเกบ็อยู่ในรูปแบบข้อมูลฐานสอง 

(binary) แบ่งเป็นเมทริกซ์ของจุดภาพ แต่ละจุดภาพประกอบ

ด้วยค่าตัวเลขจ�านวนหนึ่งบิตหรือมากกว่า ซึ่งระบุด้วยความ

ลึกบิต (bit depth) ค่าตัวเลขอาจบ่งถึงค่าพลังงาน ความสว่าง 

สี ความเข้มข้น ความสูง หรือค่าการจ�าแนกประเภทที่ได้จาก

การประมวลผลข้อมูลหรือค่าอ่ืนๆ ข้อมูลภาพดิจิทัลจัดเก็บใน

ลักษณะข้อมูลแรสเตอร์ และอาจมีตั้งแต่หนึ่งแบนด์ขึ้นไป

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

Digital Mapping
การท�าแผนท่ีดจิิทัล เป็นกระบวนการท�าแผนที ่โดยการ

รวบรวมข้อมูลท่ีเป็นตัวแทนของพ้ืนที่และจัดเก็บรูปแบบข้อมูล

ด้วยคอมพวิเตอร์ให้อยู่ในรูปแบบเสมือนภาพแสดงลักษณะของ

พื้นที่ในรายละเอียด เช่น เส้นถนน แม่น�้า และรูปลักษณ์อื่นๆ ที่

แทนด้วยจุด เส้น รูปหลายเหลี่ยม

ที่มา : www.landmarkgeodetic.com/services/digitalmapping

Digital Number (DN)
ดิจิทัลนัมเบอร์ (ดีเอ็น) เป็นค่าของจุดภาพที่แสดง

ระดับการสะท้อนแสง ค่าตัวเลขดังกล่าวจะอยู่ระหว่าง 0-255 

ในกรณีที่ข้อมูลเป็นประเภท 8 บิต หรืออยู่ระหว่าง 0-1,024 

ในกรณีที่ข้อมูลเป็นประเภท 10 บิต

ที่มา : ftp://ftp.ccrs.nrcan.gc.ca/ad/MAS/globesar/eng/ appendix_e.pdf

Digital Surface Model (DSM)
แบบจ�าลองพื้นผิวดิจิทัล (ดีเอสเอ็ม)
เป็นการจ�าลองความสูงของภูมิประเทศ และจัดเก็บให้อยู่ใน

รูปแบบตารางกริด หรือข้อมูลแรสเตอร์ โดยรวมความสูงของ

สิ่งปกคลุมพื้นผิวทางกายภาพของโลกด้วย เช่น สิ่งปลูกสร้าง 

ต้นไม้ และพุ่มไม้ เป็นต้น

ที่มา : sites.google.com/site/lidardemservice/khwam-hmay-khxng-

khxmul-khwam-sung-phumiprathes-thi-hi-brikar

Digital Surface Model (DSM)

ที่มาภาพ : sites.google.com/site/lidardemservice/khwam-hmay-khxng-

khxmul-khwam-sung-phumiprathes-thi-hi-brikar

Digital Terrain Model (DTM)
แบบจ�าลองภูมิประเทศดิจิทัล (ดีทีเอ็ม)
เป็นแบบจ�าลองพืน้ผิวภมิูประเทศสามมิต ิ(x, y, z) แบบจ�าลองนี ้

ไม่ได้แสดงเฉพาะความสูงและช้ันความสูง แต่ประกอบด้วย 

องค์ประกอบทางภูมิศาสตร์และรูปลักษณ์ตามธรรมชาติอ่ืนๆ 

เช่น เส้นแบ่งแยกและข้อมูลจากการส�ารวจอ่ืนๆ เพื่อปรับให้

ข้อมูลความสูงมีความถกูต้อง ด ูDigital Elevation Model (DEM)  

และ Digital Surface Model (DSM) ประกอบ

ที่มา : www.gisresources.com/confused-dem-dtm-dsm
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Discrete Cosine Transform (DCT)
การแปลงโคไซน์แบบไม่ต่อเนื่อง (ดีซีที) 
เป็นการแสดงหรือแตกฟังก์ชัน หรือสัญญาณในรูปของผลรวม

ของฟังก์ชันโคไซน์ที่มีความถี่และแอมพลิจูดต่างๆ กัน การ

แปลงโคไซน์แบบไม่ต่อเน่ืองมีความคล้ายคลึงกับการแปลง 

ฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง โดยปฏิบัติการกับฟังก์ชัน ณ จุดข้อมูล

ไม่ต่อเนื่องที่เป็นจ�านวนนับได้ การประยุกต์ใช้ที่เป็นที่นิยม คือ 

การบีบอัดข้อมูลภาพในรูปแบบ JPEG  

Discrete Fourier Transform (DFT)
การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง (ดีเอฟที)
ดู Fourier Transform (FT) 

Distribution of Radar Signal
การกระจายของสัญญาณเรดาร์ 
เป็นการอธิบายทางคณติศาสตร์เกีย่วกบัสญัญาณทีมี่ค่ามากกว่า
ศนูย์อย่างมีนยัส�าคญัในช่วงเวลาหรอืระยะทางทีส่ัน้ๆ มีลกัษณะ
การกระจายตวัช่วงท้ายทีมี่ระดบัต�า่ ตวัอย่างของการกระจายตวั
แบบนีร้วมไปถงึพลัส์ทีส่่งออกจากเรดาร์ และการอธิบายแบบรปู 

ของสายอากาศ

ที่มา : loi.sscc.ru/lab/WEBLAB/MRS/Glossary/glossary2.htm

Doppler Bandwidth
ความกว้างแถบความถี่ดอปเพลอร์ 
เป็นตัววัดการกระจายของความถี่ดอปเพลอร์ในช่วงเวลาหนึ่ง 
ซึง่ส่วนกลบัของความกว้างแถบความถีด่อปเพลอร์จะเป็นความ 
ละเอียดในแนวแอซิมัท (หน่วยเป็นวินาที) โดยปกติจะถูกแปลง 
เป็นความละเอียดในแนวแอซิมัทเชิงพื้นที่ โดยการคูณค่า 

ดังกล่าวด้วยความเร็วของล�าคลื่น

ที่มา : ftp://ftp.ccrs.nrcan.gc.ca/ad/MAS/globesar/eng/ appendix_e.pdf

Doppler Domain
โดเมนดอปเพลอร์
ดู Frequency Domain

Doppler Radar
ดอปเพลอร์เรดาร์ เป็นเรดาร์ชนิดพิเศษที่อาศัยการ

เปลี่ยนแปลงของดอปเพลอร์ช่วยในการค�านวณหาข้อมูล

ความเร็วของเป้าหมายที่ก�าลังเคลื่อนที่จากระยะไกล โดย

วิเคราะห์สัญญาณไมโครเวฟที่สะท้อนกลับจากเป้าหมาย เพื่อดู

ว่าการเคลือ่นทีข่องเป้าหมายดงักล่าวมีผลต่อการเปลีย่นความถี่

ของสญัญาณทีส่ะท้อนกลบัอย่างไร การเปล่ียนแปลงของความถี่

จะช่วยให้สามารถวัดค่าความเร็วและทิศทางของเป้าหมายได้

อย่างถูกต้อง

ที่มา : www.rmutphysics.com/charud/scibook/doppler/ doppler1.htm

Doppler Shift (Effect)
ดอปเพลอร์ ชิฟต์ (เอฟเฟ็กต์) / การเล่ือนความ 
ถ่ีดอปเพลอร์ การเล่ือนความถี่ของคลื่นเสียงหรือ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เกิดจากการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างแหล่ง

ก�าเนดิคล่ืนกบัผูส้งัเกต เช่น เม่ือรถพยาบาลแล่นใกล้เข้ามา เรา

จะได้ยนิเสยีงไซเรนมีความถีสู่งกว่าเม่ือแล่นห่างออกไป ในด้าน

การส�ารวจจากระยะไกล การเลื่อนความถี่เกิดจากการเคลื่อนที่

สัมพัทธ์ในเส้นทางการมองระหว่างเครื่องรับรู้และเป้าหมายใน

การถ่ายภาพด้วยระบบซาร์ มักจะเป็นอนุพันธ์ล�าดับแรกของ

เฟสสัญญาณในทศิทางแอซิมทั ระยะระหว่างความถีด่อปเพลอร์ 

สูงสุดและต�่าสุดจะต้องน้อยกว่าความถี่ซ�้าของพัลส์ (PRF) ถ้า

มีความถี่มากกว่าจะท�าให้เกิดความก�ากวมในภาพถ่ายและไม่

สามารถแยกแยะสัญญาณในเป้าหมายได้

ที่มา : escivocab.ipst.ac.th/index.php?option=com_evocab& view= 

detail&no=1765

Dynamic Range
พสิยัพลวตั หมายถงึ ความหลากหลายทางแอมพลิจดูของ

สัญญาณ (หรือระดับพลังงาน) ที่มีอยู่ในระบบหรือที่น�าเสนอ

ข้อมูล พิสัยพลวัตสามารถก�าหนดได้ดังนี้ 1) มีค่าระหว่างค่า 

ต�่าสุดและค่าสูงสุด หรือ 2) มีค่าข้ึนกับอัตราส่วนระหว่างค่า

สูงสุดและค่าต�่าสุด

ที่มา : loi.sscc.ru/lab/WEBLAB/MRS/Glossary
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E
Earth Observation Satellite
ดาวเทียมส�ารวจโลก ดาวเทียมส�ารวจโลกเป็น

ดาวเทยีมทีถ่กูออกแบบเฉพาะเพือ่การส�ารวจโลก สังเกตการณ์

พืน้ผวิโลก ผวิน�า้ทะเล กระแสน�า้ในมหาสมุทร เมฆ การตดิตาม

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของโลก รวมทั้งการท�าแผนที่

ต่างๆ ได้แก่ ดาวเทียมแลนด์แซท (Landsat) สปอต (SPOT) 

เรดาร์แซท (RADARSAT) เอลอส (ALOS) อิโคนอส (Ikonos)  

ควิกเบิร์ด (QuickBird) และไทยโชต (Thaichote) เป็นต้น 

สามารถดูรายละเอียดดาวเทียมอื่นๆ ได้ที่ directory.eoportal.

org/web /eoportal/satellite-missions ด ูภาคผนวก ประกอบ

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

Earth Observation Satellite

ที่มาภาพ : NASA

Edge Detection
การตรวจวัดขอบ กระบวนการหาจุดภาพในภาพถ่าย

ที่เป็นขอบเขตระหว่างบริเวณที่มีการสะท้อนแสงสม�่าเสมอและ 

ต่อเนือ่งออกจากพืน้หลังทีมี่ค่าจดุภาพแตกต่างกนั กระบวนการ

นี้มักใช้การกรอง (filter) ชนิดต่างๆ ในการแยกส่วนที่แตกต่าง

กันของภาพ

ที่มา : The Remote Sensing Data Book 1st Edition By Gareth Rees, 1999

ภาพก่อน

ภาพหลัังการท�า Edge Detection

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต ระบบ Multispectral
ความละเอียดภาพ 15 เมตร

บันทึกภาพเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Edge Detection

ที่มาภาพ : GISTDA

Edge Enhancement
การเน้นขอบ เป็นเทคนิคการประมวลผลภาพที่เน้น

แนวขอบหรือแนวเส้นให้เห็นเด่นชัดขึ้น เป็นการสร้างค่าดีเอ็น  
(Digital Number : DN) ของภาพขึ้นมาใหม่โดยใช้ตัวกรองภาพ  
ภาพใหม่ที่ได้จะเน้นความแตกต่างของวัตถุในภาพ ท�าให้ขอบ
ของข้อมูลชัดเจนข้ึน ดู Digital Number, High Pass Filter  

และ Linear Enhancement ประกอบ 

ที่มา : Remote Sensing: Principles and Applications, Third Edition By 

Floyd F. Sabins, 2007



28

อภิธานศัพท์การรับรู้จากระยะไกล

ภาพก่อน

ภาพหลังการท�า Edge Enhancement

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI
ความละเอียดภาพ 30 เมตร

บันทึกภาพเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560  
Edge Enhancement 

ที่มาภาพ : GISTDA

Edge Matching
การจับคูข่อบ กระบวนการจบัคูเ่พ่ือปรบัรูปลักษณ์บริเวณ

ขอบให้อยู่ในแนวเดียวกัน

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

Electromagnetic Energy / 
Electromagnetic Radiation / 
Electromagnetic Wave
พลังงานแม่เหลก็ไฟฟ้า / การแผ่รังสแีม่เหลก็
ไฟฟ้า / คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎทีางคลืน่  

โดยประกอบด้วยสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ใน 

ลกัษณะคลืน่มีทศิทางตัง้ฉากซึง่กันและกัน และตัง้ฉากกบัทศิทาง 

การเคลือ่นทีข่องคลืน่ โดยสนามไฟฟ้ามีการเปลีย่นแปลงขนาด

ตลอดเวลา คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของแสง

ที่มา : www.nrcan.gc.ca

Propagation
Direction

Electric
Field

Wavelength (λ)

Magnetic Field (B)

Electromagnetic Wave

(E)

Electromagnetic Wave 

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก micro.magnet.fsu.edu/primer/java/elec-

tromagnetic

Electromagnetic Spectrum (EMS)
สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า (อีเอ็มเอส) 
พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรียงล�าดับจากคลื่นที่มีความยาวคลื่น
สั้นที่สุด (ความถี่สูงสุด) ไปยังคล่ืนที่มีความยาวคลื่นยาวท่ีสุด  
(ความถีต่�า่สุด) ตัง้แต่รงัสีแกมมา รงัสีเอกซ์ รงัสอัีลตราไวโอเลต 
ช่วงคลื่นที่ตามองเห็น อินฟราเรด ไมโครเวฟ และคลื่นวิทยุ ดู 
Band / Spectral Band, Frequency และ Wavelength ประกอบ 

ที่มา : www.nrcan.gc.ca

Gamma Ray < 0.01 nm
0.01 - 1 nm
1 - 400 nm

400 - 700 nm
700 nm - 1.00 mm
1 mm - 10 cm

> 10 cm

10
10
10
10
10
10
10

X-Ray
Ultraviolet

Visible Light
Infrared

Microwave
Radio

ช�วงคลื่น ความยาวคลื่น ความถี่ (Hz)

Electromagnetic Spectrum (EMS)

ที่มา : GISTDA ดัดแปลงจาก www.bbc.co.uk/education/guides /z79hvcw/

revision

Electronic Noise
สญัญาณรบกวนอเิลก็ทรอนกิส์ สญัญาณรบกวน
หรือความผิดพลาดแบบสุ่มที่เพิ่มเข้ามาในข้อมูล สัญญาณ
รบกวนดังกล่าวเกิดจากส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ระบบตรวจวัด

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca
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Elevation Displacement
การเคลื่อนเนื่องจากความสูง เป็นการบิดเบี้ยว

ของภาพในทิศทางพิสัยด้านข้างของมุมมองเรดาร์ เกิดจาก 

รูปลักษณ์ภูมิประเทศที่อยู่เหนือหรือใต้เส้นชั้นความสูงอ้างอิง 

เป็นผลให้ต�าแหน่งรปูลกัษณ์ดังกล่าวอยู่ใกล้หรือไกลกว่าเรดาร์

จากต�าแหน่งทางราบของรูปลักษณ์ ผลที่เกิดขึ้นนี้อาจน�ามาใช้

ในการสร้างภาพเรดาร์สามมิติ การบิดเบี้ยวนี้อาจขจัดออกจาก

ภาพได้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับโครงร่างของภูมิประเทศ ในการ

ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ การแก้ไขคร่าวๆ อาจท�าได้โดยอาศัย

รปูร่างของรูปลกัษณ์ท่ีมีการเคลือ่นโดยใช้เทคนคิการเกดิร่มเงา  

ดู Foreshortening, Layover และ Shadow (Radar) ประกอบ

ที่มา : Glossary of Radar Terminology

Elevation Displacement

ที่มาภาพ : www.alspergis.altervista.org/lezione/07.html

Elliptical Polarization
โพลาไรเซชันแบบวงรี
ดู Polarization Pattern

Emissivity
สภาพเปล่งรังสี อัตราส่วนระหว่างฟลักซ์การเปล่งรังสี

จากวัตถุใดๆ เทียบกับเทหวัตถุด�าที่อุณหภูมิเดียวกัน

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html

Emittance
ค่าการเปล่งรังสี ค่าที่ใช้วัดการไหลของการแผ่พลังงาน

ของวัตถุ มีหน่วยเป็นพลังงานต่อหน่วยพื้นที่

ที่มา : www.ldeo.columbia.edu/res/fac/rsvlab/glossary.html

Enhanced Thematic Mapper (ETM) / 
Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+)
อีทีเอ็ม / อีทีเอ็ม พลัส ระบบถ่ายภาพ 8 ช่วงคลื่นบน

ดาวเทยีม Landsat 7 ประกอบด้วย 0.50-0.90 ไมโครเมตร (ช่วง

คลื่นขาวด�า), 0.45-0.52 ไมโครเมตร, 0.52-0.60 ไมโครเมตร, 

0.63-0.69 ไมโครเมตร, 0.76-0.90 ไมโครเมตร, 1.55-1.75 

ไมโครเมตร, 2.08-2.35 ไมโครเมตร, 10.4-12.5 ไมโครเมตร 

และมีความละเอียดเชิงพื้นที่ขนาด 15 เมตร ส�าหรับภาพขาวด�า  

60 เมตร ในช่วงคล่ืนอินฟราเรดความร้อน และ 30 เมตร 

ในช่วงคลื่นอ่ืนๆ ซึ่งอีทีเอ็มแตกต่างจากทีเอ็มโดยใช้ช่วงคล่ืน

ขาวด�าเพิ่มเข้ามา ดู Thematic Mapper (TM) ประกอบ

Errors of Commission
ความผิดพลาดจากการเพิ่ม ความผิดพลาดที่เกิด

จากการเพิ่มนี้ บางทีเรียกว่า “ฟอลส์โพสิทิฟ” หมายถึงกรณีที่

บางจุดภาพถูกเพิ่มเข้ามาอย่างผิดพลาดในการจ�าแนกประเภท 

ขณะที่จุดภาพเหล่านี้ควรถูกตัดออกไป ดู Confusion Matrix 

และ Errors of Omission ประกอบ

ทีม่า : Encyclopedia of Survey Research Methods By Paul J. Lavrakas, 2008

Errors of Omission
ความผิดพลาดจากการขาดหาย ความผิดพลาด

ที่เกิดจากการขาดหายของบางจุดภาพที่มีการจ�าแนกประเภท

อ้างอิงแล้ว แต่ตัวจ�าแนกไม่จัดเข้ากลุ่มประเภทอ้างอิงดังกล่าว 

ดู Confusion Matrix และ Errors of Commission ประกอบ

Expert System
ระบบผู้เชี่ยวชาญ เป็นระบบเชิงปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็น

ระบบคอมพวิเตอร์ทีใ่ช้เลยีนแบบความสามารถของการตดัสนิใจ

ในลักษณะความเชี่ยวชาญของคน ระบบนี้ได้รับการออกแบบ

เพื่อแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน โดยใช้เหตุผลเกี่ยวกับความรู้ 

และหลักเชิงตรรกวิทยา เช่น หลักการ If…, then… มากกว่า

วิธีการปกติ เป็นระบบที่สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2513 และขยายการ

ใช้งานเพิ่มมากขึ้นใน พ.ศ. 2523 ระบบนี้แบ่งออกเป็น 2 ระบบ

ย่อย คอื ระบบเคร่ืองอนมุาน (inference engine) และระบบฐาน

ความรู ้(knowledge base) โดยระบบฐานความรูจ้ะเป็นตวัแทน

ของข้อเท็จจริงและกฎต่างๆ ในขณะที่ระบบเคร่ืองอนุมานจะ

ประยุกต์ใช้เข้ากับกฎดังกล่าวนี้ กับข้อเท็จจริงที่เด่นชัด เพื่อให้

ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงใหม่
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External Distortion
การบิดเบี้ยวภายนอก
ดู Geometric Distortion
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F
False Color Composite
ภาพสีผสมเท็จ เป็นภาพที่ได้จากการน�าภาพขาว-ด�า  

3 ช่วงคล่ืนมาวางซ้อนทบักนั โดยน�าภาพในช่วงคลืน่อินฟราเรด

ใกล้ผ่านตวักรองสแีดง ในขณะทีส่องภาพท่ีเหลอืให้ผ่านตัวกรอง

สีเขียวและสีน�้าเงิน ซึ่งภาพสีผสมเท็จ พืชพรรณจะปรากฏเป็น

สแีดง ภาพสผีสมเทจ็ทีน่ยิมใช้กนัมากจะใช้ช่วงคลืน่อินฟราเรด

ใกล้ผ่านตัวกรองสีแดง ช่วงคลื่นสีแดงผ่านตัวกรองสีเขียว และ

ช่วงคลื่นสีเขียวผ่านตัวกรองสีน�้าเงิน ดู Color Composite  

Image และ Natural Color Composite / True Color  

Composite ประกอบ

ที่มา : www.ldeo.columbia.edu/res/fac/rsvlab/glossary.html

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI
ความละเอียดภาพ 30 เมตร

False Color Composite

ที่มาภาพ : GISTDA

Far Infrared (FIR)
คลื่นอินฟราเรดไกล 
ดู Infrared Band

Far Range
พิสัยไกล ส่วนของภาพเรดาร์ที่อยู่ไกลจากแนวการบินของ

อากาศยานหรือดาวเทียม 

Slant Range

Far Range

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.radartutorial.eu/20.airborne/ ab06.

en.html

Fast Fourier Transform (FFT)
การแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว (เอฟเอฟที)
ดู Fourier Transform (FT)

Feature Data
ข้อมลูรปูลกัษณ์ ข้อมูลทีแ่สดงรปูลกัษณ์ทางภมิูศาสตร์

ในลักษณะของรูปร่างทางเรขาคณิต

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

Feature Extraction
การสกัดรูปลักษณ์ เป็นการประมวลผลภาพเพื่อสกัด

ลักษณะเฉพาะ หรือจ�าแนกประเภทข้อมูลต่างๆ บนภาพ 

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionar
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Feature Selection
การเลือกรูปลักษณ์ ในการเรียนรู้โดยเคร่ืองมือและ

สถิติ การเลือกรูปลักษณ์รู้จักกันอีกอย่างว่า การเลือกตัวแปร 

การเลือกลักษณะประจ�า หรือการเลือกชุดย่อยของตัวแปร  

เป็นกระบวนการเลือกชุดย่อยของรูปลักษณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้

ในการสร้างแบบจ�าลอง

ที่มา : Machine Learning in Bioinformatics: Biology, Biotechnology By CTI 

Reviews, 2017

Field of View (FOV)
พื้นที่มุมมอง (เอฟโอวี) เป็นพ้ืนที่บนพื้นผิวโลกที่

อยู่ในขอบเขตการถ่ายภาพของอุปกรณ์รับรู้จากระยะไกล ดู 

Instantaneous Field of View (IFOV) ประกอบ

ที่มา : www.revolvy.com

Zenith

Earth

Horizontal Plane

Left WingRight Wing

Image
Center

Horizontal
Field of View

Nadir

Field of View (FOV)

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.revolvy.com

Filter
ตัวกรอง
ดู Kernel

Filtering (Image)
การกรอง (ภาพ) การน�าภาพไปผ่านตัวกรองสัญญาณ 

(kernel) เพื่อให้ได้ภาพผลลัพธ์ใหม่ที่ต้องการ ซึ่งเน้นความ 

เปรียบต่าง ความคมชัด ความเรียบหรือลดทอนภาพ โดยใช ้

เคอร์เนลหรอืขนาดหน้าต่างตวักรองขนาดต่างๆ เป็นตวัด�าเนนิการ 

ในการกรองภาพ เช่น เคอร์เนลขนาด 3X3, 5X5 ท�าการเปลี่ยน

ค่าจุดภาพในเคอร์เนลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าผลรวม หรือค่าอ่ืนๆ 

ตามฟังก์ชันที่ใช้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกรองนั้นๆ 

ทั้งนี้เคอร์เนลดังกล่าวจะเคลื่อนที่อย่างเป็นระบบไปตามแนว

แรสเตอร์ จนกระทั่งแต่ละเซลล์ได้รับการประมวลผล ดู Kernel 

ประกอบ

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

3x3 filter moving
across a raster

Filtering (Image)

ที่มาภาพ : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

Flight Path
แนวการบิน / เส้นทางการบิน เส้นทางการบินหรือ

แนวโคจรของดาวเทียม ซ่ึงเป็นอนุกรมต่อเนื่องของต�าแหน่ง  

ดู Far Range ประกอบ

ที่มา : Manual of remote sensing, Vol. 3 : Remote Sensing for the Earth 

Sciences, 1999

Fluorescence
การเรืองแสง เป็นการเปล่งแสงจากสสาร เกิดจากการที่

สารได้รับรังสีจากแหล่งก�าเนิดภายนอก

ที่มา : หนังสือ The Application of Remote Sensing Technology to Marine 

Fisheries, Issues 295-297 By M. J. A. Butler, 1988
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Flux
ฟลักซ์ คอื อัตราการไหลผ่านของอนุภาคต่อหน่วยพืน้ที ่ซ่ึงมี

หน่วยเป็น [ปริมาณ x เวลา/พื้นที่] มักใช้อ้างอิงกับการไหลของ

พลังงาน เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน พลังงานแสง 

ที่มา : whatis.techtarget.com/definition

Foreshortening
การย่นระยะในภาพเรดาร์ ลักษณะการย่นระยะใน

ภาพเรดาร์ เป็นการบิดเบี้ยวที่เกิดบนภาพเรดาร์ในกรณีที่วัตถุ

บนพืน้ทีถ่่ายภาพมีความลาดเอียงหันเผชญิหน้ากบัเรดาร์ ท�าให้

ความลาดเอียงที่ปรากฏหดส้ันกว่าความลาดเอียงบนพื้นที่จริง 

โดยความลาดเอียงดังกล่าวจะมีลักษณะชันกว่าความเป็นจริง 

ดู Elevation Displacement ประกอบ

ที่มา : gis.ess.washington.edu/keck/lectures_ESS_421/Vocabulary _List.

doc

Forward Looking Infrared (FLIR)
อินฟราเรดมุมมองหน้า (เอฟแอลไออาร์)
อุปกรณ์ตรวจวัดที่ติดตั้งในกล้องอินฟราเรดมุมมองหน้า รวม

ทั้งกล้องถ่ายภาพความร้อนที่ใช้ ในการตรวจวัดการแผ่รังสี

อินฟราเรด โดยเฉพาะรังสีที่แผ่ออกจากแหล่งก�าเนิดความร้อน 

แล้วน�ามาสร้างเป็นภาพในลักษณะที่แสดงเป็นภาพวิดีโอ ซึ่ง

ช่วยนักบินในการขับอากาศยานในเวลากลางคืนและในสภาวะ

หมอก หรือตรวจหาวัตถุที่มีความร้อนตัดกับความเย็นพื้นหลัง 

กล้องถ่ายภาพความร้อนจะตรวจวดัช่วงคลืน่อินฟราเรดทีแ่สดง

ความแตกต่างส�าหรับภาพกลางคืน ซึ่งต่างจากกล้องถ่ายภาพ

กลางวนัทีใ่ช้ช่วงคลืน่ท่ีตามองเห็นและอินฟราเรดใกล้ (0.4-1.0 

ไมโครเมตร)

ที่มา : en.openei.org/wiki/Definition:Forward-Looking_Infrared

Fourier Transform (FT)
การแปลงฟูเรียร์ (เอฟที) เป็นปฏิบัติการทาง

คณิตศาสตร์ที่ใช้ ในการแปลงฟังก์ชันจากโดเมนเวลาให้เป็น

โดเมนความถี ่โดยฟังก์ชันนีจ้ะแสดงอยู่ในรปูของผลรวมฟังก์ชัน

ไซน์ (เชิงซ้อน) ที่มีความถี่และแอมพลิจูดต่างๆ กัน การแปลง

ฟูเรียร์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1) การแปลงฟูเรียร ์แบบไม่ต ่อเนื่อง หรือดีเอฟที  

(Discrete Fourier Transform: DFT) เป็นการแปลงกลับของ

ข้อมูลที่ได้จากการสุ่มด้วยระยะห่างเท่าๆ กันภายในฟังก์ชันได้

เป็นรายการค่าสัมประสิทธ์ิของฟังก์ชันไซน์เชิงซ้อนตามล�าดับ

ความถีท่ี่มีค่าเท่ากนั กล่าวอีกอย่างหนึง่คอืเป็นการแปลงฟังก์ชัน

จากโดเมนเดิม (โดเมนของเวลา) หรือต�าแหน่งให้ไปสู่โดเมน

ความถี่ ซึ่งหมายความว่าการแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่องจะ

แสดงฟังก์ชันหรือสัญญาณในรูปของผลรวมของฟังก์ชันไซน์

เชิงซ้อนที่มีความถี่และแอมพลิจูดต่างๆ กัน 

 2) การแปลงฟเูรยีร์แบบเรว็ หรือเอฟเอฟท ี(Fast Fourier 

Transform: FFT) เป็นอัลกอริทึมที่ใช้ค�านวณการแปลงฟูเรียร์

แบบไม่ต่อเนื่อง (DFT) และค่าผกผันของโดเมนของตัวมันเอง 

การวเิคราะห์แบบฟเูรยีร์จะท�าการแปลงฟังก์ชนัจากโดเมนเวลา 

(หรอืพืน้ที)่ ไปสูใ่นโดเมนความถี ่หรอืในทางกลับกัน เอฟเอฟที  

(FFT) จะท�าการค�านวณการแปลงค่าเหล่านัน้ได้อย่างรวดเร็ว โดย

การคูณตัวประกอบของเมทริกซ์ ดีเอฟที (DFT matrix) ให้เป็น

ผลผลิตของเมทริกซ์ที่มีค่าส่วนใหญ่เป็น 0 ส่งผลให้เอฟเอฟที  

(FFT) ได้รับการน�าไปใช้อย่างกว้างขวางในการประยุกต์ด้าน

ต่างๆ ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

ในขณะที่การแปลงฟูเรียร์เร็วแบบผกผัน หรือที่รู้จักกันในนาม 

ไอเอฟเอฟที (Inverse Fast Fourier Transform: IFFT) จะได้

ค่าความถี่ในโดเมนเดิมกลับคืนมา

ที่มา : Robot Intelligence Technology and Applications 3 edited by Jong-

Hwan Kim, Weimin Yang, Jun Jo, Peter Sincak, Hyun Myung, 2015

Fractal Analysis
การวิเคราะห์แบบแฟร็กทัล คือ การประเมิน

คุณลักษณะของข้อมูลทางแฟร็กทัล ประกอบด้วยหลายวิธีใน

การก�าหนดมิติและลักษณะเฉพาะอ่ืนของแฟร็กทัลให้แก่ชุด

ข้อมูล ซึง่อาจเป็นชดุข้อมูลเชงิทฤษฎ ีหรือแบบรูปหรอืสญัญาณ

ที่สกัดจากปรากฏการณ์ต่างๆ รวมถึงวัตถุตามธรรมชาติที่มี 

รูปร่างเชิงเรขาคณิต เสียง ความผันผวนของตลาด อัตราการ

เต้นของหัวใจ ข้อมูลภาพดิจิทัล การเคลื่อนไหวของโมเลกุล 

เครือข่ายและอื่นๆ

ที่มา : Statistics and Data Analysis in Geology By CTI Reviews, 2016

Fraction of Photosynthetically Active 
Radiation (FPAR)
เศษส่วนของรังสีที่ไวต่อการสังเคราะห์แสง 
(เอฟพาร์) เป็นพารามิเตอร์ทีใ่ช้ในการรบัรู้จากระยะไกลและ

การสร้างแบบจ�าลองระบบนิเวศวิทยา ซึ่งหมายถึงสัดส่วนของ

รงัสทีีพ่ชืใช้ในการสังเคราะห์แสง เอฟพาร์นยิมใช้ในแบบจ�าลอง

ระบบนิเวศวิทยาเพราะว่ามีอิทธิพลท่ีส�าคัญต่อการแลกเปล่ียน
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พลังงาน ไอน�้า และคาร์บอนไดออกไซด์ ระหว่างพื้นผิวโลก

กับบรรยากาศ หยาดน�้าฟ้าและอุณหภูมิเป็นปัจจัยหลักที่ใช้หา

สัดส่วนค่าพาร์ (PAR) ที่พืชดูดกลืน เป็นพารามิเตอร์ส�าคัญที่ใช้

วัดผลผลิตชีวมวล เพราะการเจริญเติบโตของพืชพรรณมีความ

สัมพันธ์กับอัตราที่พลังงานการแผ่รังสีจะถูกดูดกลืนโดยพืช 

เราสามารถท�าการวัดเอฟพาร์ได้บนพ้ืนดินด้วยอุปกรณ์พกพา 

หรือสามารถอนุมานได้จากภาพถ่ายจากดาวเทียมส�าหรับพื้นที่

บริเวณกว้าง

ที่มา : wiki.landscapetoolbox.org/doku.php/remote_sensing_ methods: 

fraction_of_photosynthetically_active_radiation

Frequency
ความถี ่จ�านวนรอบของการเคลือ่นทีข่องปรากฏการณ์ทีเ่กดิ

ซ�้าๆ เช่น คลื่น ในช่วงเวลาหนึ่งหรือจ�านวนคลื่นที่ส่งออกจาก

ต้นก�าเนดิในช่วงเวลาหนึง่ มีหน่วยเป็นรอบต่อวนิาทหีรอืเฮริตซ์

ที่มา :  www.drhdmi.eu/dictionary/frequency.html

Low
Frequency

Medium
Frequency

High
Frequency

Frequency

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก physics.tutorvista.com/waves /wave-

frequency.html

Frequency Assignment
การก�าหนดความถี ่เป็นการก�าหนดความถีใ่ห้กบัเครือ่ง

ตรวจวดัในการปฏบิตักิาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงส�าหรบัระบบเรดาร์ 

เช่น ระบบเรดาร์แถบคล่ืนซ ี(ความถี ่4,000-8,000 เมกะเฮริตซ์) 

แถบคลื่นเอกซ์ (ความถี่ 8,000-12,500 เมกะเฮิรตซ์) เป็นต้น  

ดู C-Band, X-Band และ Microwave Band ประกอบ

Frequency Domain
โดเมนความถี่ ในทุกๆ ฟังก์ชันการแจกแจง f ในโดเมน

เวลาจะมีฟังก์ชัน F ที่เทียบเท่ากัน ซึ่งมีตัวแปรอิสระเป็นความถี่ 

การแสดงโดเมนความถี่เป็นการแปลงฟูเรียร์ของการแจกแจง

เดิม F และ f ประกอบด้วยข้อมูลเดียวกันเพียงแต่แสดงใน

แนวทางที่สลับกัน แนวคิดนี้มักใช้ทั่วไปในการแจกแจงของ

โดเมนปริภูมิ (space domain) แล้วท�าการแปลงฟูเรียร์ให้อยู่

ในโดเมนความถี่เชิงพื้นที่ หรือโดเมนความถี่แอซิมัท มีหน่วย

เป็นรอบต่อหน่วยความยาว โดเมนดังกล่าวนี้อาจรู้จักกันในอีก

ชื่อหนึ่งว่า “โดเมนดอปเพลอร์” (doppler domain)

ที่มา : earth.esa.int/handbooks/asar/CNTR5-3.html

Time Axis

Wave Amplitude

Frequency Axis

 
Frequency Domain

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก zone.ni.com/reference/en-XX/

help/370051V-01/cvi/libref/analysisconcepts/differences_between_fre-

quency_domain_and_time_domain

Frequency Modulation (FM)
การกล�า้ความถี ่(เอฟเอ็ม) การผสมคลืน่ชนดิทีท่�าให้

คลื่นพาห์มีความถี่เปลี่ยนไปตามคล่ืนสัญญาณ ใช้ ในการส่ง

คลื่นวิทยุกระจายเสียง สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายด้านในการ

รับรู้จากระยะไกล และการกระจายเสียง

ที่มา : 1. earth.esa.int/handbooks/asar/CNTR5-2.html.

2. escivocab.ipst.ac.th/evocab
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Frequency Modulation (FM)

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก hyperphysics.phy-astr.gsu.edu /hbase/

Audio/bcast.html

Furthest Neighbor Method
วิธีต�าแหน่งไกลสุด วิธีที่ใช้ส�าหรับค�านวณระยะทาง

ระหว่างกลุ่มต่างๆ เพื่อใช้ ในการจัดกลุ่มแบบล�าดับช้ัน โดย

ก�าหนดจากต�าแหน่งทีไ่กลทีส่ดุ มีระยะห่างมากท่ีสุดของสมาชกิ

ในแต่ละกลุ่ม (cluster) เพื่อจัดเป็นกลุ่มใหม่ ดู Nearest  

Neighbor Method ประกอบ

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

d(A,B)

d(A,B) = max { d(a,b) }

a b

ระยะทางระหว�างกลุ�ม A และ B 
คือ ระยะทางที่ไกลที่สุด

ระหว�างสมาชิกในแต�ละกลุ�ม

 a ∈ A, b ∈ B 

ระยะทางระหว่างกลุ่ม A และ B 

คือ ระยะทางที่ไกลที่สุด

ระหว่างสมาชิกในแต่ละกลุ่ม
Furthest Neighbor Method

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.slideshare.net/ssakpi/cluster-

analysis-9195192

Fuzzy Logic
ฟัซซี่ ลอจิก / ตรรกะแบบคลุมเครือ
รูปแบบตรรกะที่มีหลายๆ ค่า โดยค่าจริงไม่ใช่ค่า 0 หรือ 1  

แต่อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ตรงข้ามกับตรรกะแบบบูลีน ซึ่งค่าจริงมี

ค่าเป็น 0 หรือ 1 เท่านั้น
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G
Gain (Antenna)
อัตราขยาย (สายอากาศ) ความสามารถในการส่ง

หรือรับคลื่นของสายอากาศในทิศทางของการส่งหรือรับ เทียบ

กับสายอากาศตามทฤษฎีแบบทุกทิศทาง โดยอัตราขยายของ

สายอากาศเป็นตัวก�าหนดความเข้มการแพร่กระจาย ทิศทาง 

และประสิทธิภาพในการแพร่กระจายคลื่น โดยท่ัวไปแสดงผล

ในรูปของเดซิเบล เป็นไปตามสูตรดังนี้

G(Ɵ,ø) = n1D(Ɵ,ø)
โดย G คือ อัตราขยาย (สายอากาศ)

 n1 คือ ประสิทธิภาพการแผ่สัญญาณของสายอากาศ

 D คือ ทิศทางการแผ่สัญญาณ

	 θ	 คือ มุมระดับความสูง

และ ø คือ มุมแอซิมัท

ที่มา : The Remote Sensing Data Book 1st Edition By Gareth Rees, 1999

Gamma Ray
รังสีแกมมา เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความถี่สูงมาก  

จึงมีพลังงานสูง โดยมีความยาวคลื่นสั้นกว่า 0.001 นาโนเมตร  

ซึ่งเป็นความยาวคล่ืนที่ส้ันกว่ารังสีเอกซ์ (x-ray) รังสีแกมมา 

มีพลังงานโฟตอนที่สูงที่สุดในสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ที่มา : www.theozonehole.com/gamma.htm
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ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก The COMET Program

Gaussian Filtering
การกรองแบบเกาส์เซียน เป็นกระบวนการกรอง

ภาพที่ท�าให้ภาพเลือนหรือเบลอ (blur) และเป็นการขจัด

สญัญาณรบกวนและรายละเอียดอ่ืนๆ ฟังก์ชนัของการแจกแจง 

เกาส์เซียน คือ

G(x) = 
√2�σ 2

1 2σ 2
x 2

e-x

 G = การกรองแบบเกาส์เซียน

	 σ = ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจง

	 π = ค่าคงตัว มีค่าประมาณ 3.14

 e = ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล มีค่าประมาณ 2.71

และ x = ระยะทางจากจุดก�าเนิดในแกนแนวนอน

โดยการแจกแจงมีสมมุตฐิานว่ามีค่าเฉล่ียเป็น 0 หากน�ามาเขยีน

กราฟจะได้ลักษณะการแจกแจงเกาส์เซียนในรูประฆัง

ทีม่า :  www.cs.auckland.ac.nz/courses/compsci373s1c/Patrices Lectures/

Gaussian%20Filtering_1up.pdf

       ภาพก่อน	 	 								ภาพหลัง
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI

ความละเอียดภาพ 30 เมตร
บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

บันทึกภาพเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560
Gaussian Filtering

ที่มาภาพ : www.cs.auckland.ac.nz/courses/compsci373s1c /Patrices  

Lectures/Gaussian%20Filtering_1up.pdf

Generalization
เจเนอไรเซชัน เป็นกระบวนการลดรายละเอียดโดย

ปราศจากการสูญเสียนัยส�าคัญ หรือรูปร่างที่ส�าคัญ

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

Geocoding
การเข้ารหัสเชงิภูมศิาสตร์ การแปลงข้อมูลเชิงพืน้ที่

ให้มีพิกัดภูมิศาสตร์และสามารถแสดงเป็นรูปลักษณ์ในแผนที่ 

ใช้ประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลหรือซ้อนทับข้อมูล

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

Geodetic Coordinate
พิกัดภูมิมาตรศาสตร์ ระบบภูมิมาตรศาสตร์หรือ

มูลฐานภูมิมาตรศาสตร์ เป็นระบบพิกัดและชุดของจุดอ้างอิง 

ใช้ ในการระบุต�าแหน่งบนโลก เช่น ระบบภูมิมาตรศาสตร์  

WGS 84 ซึ่งก�าหนดระดับทะเลไว้อย่างแม่นย�า

ที่มา : research.omicsgroup.org/index.php/Geodetic_datum
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Geographic Information System (GIS)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (จีไอเอส)
เป็นการบูรณาการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ เป็น

ระบบสารสนเทศที่น�าเอาข้อมูลมารวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ 

และน�าเสนออย่างเป็นระบบ สามารถท�าการสืบค้นและปรบัปรงุ

ข้อมูล รวมถึงการน�าเอาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาใช้ ช่วย

ประกอบการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ ได้ ข้อมูลที่น�ามารวบรวม

และจัดเก็บในระบบสามารถน�าไปจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงพื้นที่ (spatial data) ทั้งนี้ข้อมูลเชิงพื้นที่ยังมีการเชื่อมโยง 

เข้ากับข้อมูลลักษณะประจ�า (attribute data) ที่ใช้อธิบาย 

รายละเอียดของปรากฏการณ์และคุณลักษณะของข้อมูลเชิง 

พื้นที่นั้นๆ ซึ่งจะท�าให้การน�าข้อมูลไปใช้มีความถูกต้องและ

แม่นย�ามากยิ่งขึ้น

ที่มา : 1. ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

2. www.e-education.psu.edu/geog469/node/200

Real World
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Making Data Collection

Data Management

Data Analysis

Data Presentation

Customers
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GIS

Geographic Information System (GIS)

ที่มาภาพ  : GISTDA ดัดแปลงจาก catalog.flatworldknowledge.com

Geoinformation Technology / 
Geoinformatics / Geomatics
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ / ภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ เป็นศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ โดยเน้นบูรณาการของ

เทคโนโลยีทางด้านการส�ารวจ การท�าแผนที่ และการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงพื้นที่เข ้าด้วยกันเพื่อศึกษาเกี่ยวกับโลก ได้แก่ 

เทคโนโลยีระบบดาวเทียมระบุต�าแหน่งบนโลก (GNSS) การ

รับรู้จากระยะไกล (RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) หรือ

ที่รู้จักกันว่าเป็นเทคโนโลยี 3S รวมถึงการได้มาของข้อมูลจาก

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ในด้านต่างๆ เช่น การใช้ประโยชน์

ที่ดิน การส�ารวจรังวัดที่ดิน สิ่งแวดล้อม และอุทกวิทยา เป็นต้น

ที่มา  : sites.google.com/site/bruneiinstitutionofgeomatics

Geoinformation Technology 

ที่มาภาพ : GISTDA

Geometric Correction
การแก้ไขเชิงเรขาคณิต การแก้ไขความคลาดเคลื่อน

ของข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลซ่ึงเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น 

การเปลี่ยนแปลงระดับสูงของดาวเทียม ความคลาดเคล่ือน

เชิงระบบของอุปกรณ์ตรวจวัด ภาพที่ได้จะแปลงค่าพิกัดให้

สอดคล้องกับแผนที่ฐานที่ถูกต้อง แล้วประมาณหรือค�านวณค่า

จุดภาพใหม่ ดู Geometric Distortion ประกอบ

ที่มา :  support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

Geometric Distortion
การบดิเบีย้วเชงิเรขาคณติ เป็นการบดิเบีย้วทีส่�าคญั

ซ่ึงเกิดข้ึนในระบบถ่ายภาพท�าให้วัตถุมีต�าแหน่งคลาดเคลื่อน 

จากต�าแหน่งอ้างอิง เกดิข้ึนได้ใน 2 ลกัษณะ คอื ลกัษณะบดิเบีย้ว 

ภายใน มักเกิดจากยานหรือผู้สังเกต และลักษณะบิดเบี้ยว 

ภายนอกซ่ึงเกิดจากตัววัตถุที่สังเกต ดู Image Distortion 

ประกอบ
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h
h

h

ระยะ h จากมุมภาพถึงจุดกึ่งกลางภาพจะเปลี่ยนแปลงไป 

ขึ้นกับลักษณะการบิดเบี้ยวประเภทต่างๆ
Geometric Distortion

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก toothwalker.org/optics/distortion.html

 1)	การบดิเบีย้วภายใน	(Internal	Distortion)	มีสาเหตมุา

จากความบกพร่องของอุปกรณ์ในเคร่ืองวดัสัญญาณ เช่น ความ

บิดเบี้ยวในรัศมีของเลนส์ ท�าให้บริเวณที่ห่างจากจุดศูนย์กลาง

ภาพมีความบิดเบี้ยวมากข้ึน ความบิดเบี้ยวในแนวสัมผัสของ

เลนส์ ความผิดพลาดของความยาวโฟกัส การเอียงของระนาบ

ภาพ ความไม่คงที่ของระนาบภาพ การเฉหรือเอียง กราดของ

กระจก ความเร็วผันแปร ความบิดเบี้ยวของภาพพาโนรามิก 

(panoramic) ความเร็วของดาวเทียม และการหมุนของโลก

รอบตัวเอง เป็นต้น ซึ่งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้ เรียกว่า ความ 

ผิดพลาดเชิงระบบ (systematic errors) 

Internal Distortion

ที่มาภาพ : GISTDA  ดัดแปลงจาก Mikio, T. and Haruhisa, S.,1991

 2)	 การบิดเบี้ยวภายนอก	(External	Distortion) โดย

ทั่วไปเกิดขึ้นจากการแปรผันระดับความสูง และความสูงของ

เครื่องรับรู้หรือรูปร่างของวัตถุ มีสาเหตุจากความคลาดเคลื่อน

ทางราบ และทางความสูงของยานส�ารวจ การเคลื่อนที่ของ

ต�าแหน่งวงโคจร การหมุนของโลก ส่วนโค้งของผวิโลก ความสงู 

ของภูมิประเทศ การหักเหของบรรยากาศ และการแปรปรวน 

ของยาน

External Distortion 

ที่มาภาพ : GISTDA  ดัดแปลงจาก Mikio, T. and Haruhisa, S.,1991

 การแปรปรวนของยาน ประกอบด้วย

 - การโคลง	(Roll) การหมุนของยานส�ารวจในแนวแกน

การเคลื่อนที่ของยานส�ารวจ

 - การส่าย	(Yaw) การหันเหหรือแกว่งไปทางซ้ายหรือขวา

ของทิศทางการเคลื่อนที่ของยานส�ารวจ

 - การปักหรือเงย	(Pitch) การหมุนรอบแกนแนวนอน 

ซ่ึงตั้งฉากกับแกนแนวบินของยานส�ารวจ ท�าให้เกิดการปักลง 

หรอืเงยข้ึน ซึง่ความผดิพลาดทีเ่กดิข้ึนนี ้เรยีกว่า ความผดิพลาด 

ไม่เป็นระบบ (nonsystematic errors)

Roll / Yaw / Pitch 

ที่มาภาพ : howthingsfly.si.edu/flight-dynamics/roll-pitch-and-yaw
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Geometric Registration 
การปรับยึดภาพเชิงเรขาคณิต กระบวนการระบ ุ

ต�าแหน่งพิกัดภาพ (แถว, สดมภ์) ของจุดที่เห็นชัดเจนในภาพ 

จ�านวนหนึ่งให้มีการกระจายทั่วภาพ ซึ่งจะเรียกจุดเหล่านี้ว่า 

จุดควบคุมภาคพ้ืนดิน (Ground Control Point: GCP) จาก 

ภาพที่อาจมีการบิดเบี้ยว แล้วท�าการจับคู่กับพิกัดภูมิศาสตร์  

(ละติจูด, ลองจิจูด) ของต�าแหน่งจริงบนพื้นดิน (Ground  

Coordinates) จากแผนที่ ทั้งในรูปแบบแผนที่พิมพ์หรือแผนที่ 

ดิจิทัล วิธีการนี้เป็นการปรับยึดภาพกับแผนที่ หลังจากท�าการ

จับคู่และระบุต�าแหน่งของจุดควบคุมภาคพื้นดินทั้งหมดแล้ว 

จึงใช้คอมพิวเตอร์ท�าการประมวลผลเพ่ือหาสมการการแปลงที่

เหมาะสม แล้วใช้สมการดังกล่าวท�าการแปลงพิกัดภาพให้เป็น

พิกัดภูมิศาสตร์ นอกจากการปรับยึดภาพกับแผนท่ีแล้ว ยัง

สามารถท�าการปรับยึดภาพกับภาพได้ด้วย เป็นการซ้อนภาพ

ที่ถ่ายบริเวณเดียวกันตั้งแต่ 2 ภาพขึ้นไป แต่มีมุมมองรับภาพ 

เครื่องรับรู้ ระยะเวลา หรืออุปกรณ์ต่างกัน เพื่อให้จุดภาพที่ 

พกัิดเดยีวกนัซ้อนทบักนั และมักท�าก่อนการแปลงภาพด้วยวธีิการ 

อื่นๆ ต่อไป

ที่มา : www.nrcan.gc.ca

Geostationary Orbit 
วงโคจรค้างฟ้า / วงโคจรที่สัมพันธ์กับโลก
วงโคจรที่ห่างจากพื้นโลกประมาณ 36,000 กิโลเมตรข้ึนไป

เหนือเส้นศูนย์สูตร มีทิศทางการโคจรทวนเข็มนาฬิกาเช่นเดียว

กับการหมุนของโลก ซึ่งหมุนจากตะวันตกไปตะวันออก มีระยะ

เวลาในการโคจรรอบโลกเท่ากบัระยะเวลาทีโ่ลกโคจรรอบตวัเอง  

คือประมาณ 24 ช่ัวโมง ท�าให้ดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจรนี้ดู

เสมือนอยู่ในต�าแหน่งเดิมตลอดเวลาเหนือจุดใดจุดหนึ่งบน

โลก ส่วนมากเป็นดาวเทียมสื่อสารและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา  

วงโคจรทีใ่กล้เคยีงกบัวงโคจรค้างฟ้า คอื วงโคจรจโีอซงิโครนสั  

(Geosynchronous Orbit) ซึง่โคจรในลกัษณะเดยีวกบัดาวเทียม

วงโคจรค้างฟ้า แต่ไม่ได้โคจรในระนาบเดียวกับเส้นศูนย์สูตร

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html

Geostationary Orbit

ที่มา : www.quora.com/Can-satellites-ever-go-into-perfect-geosyn-

chronous-orbit

Geostationary Satellite
ดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้า ดาวเทยีมทีโ่คจรแบบวงโคจร 

ค้างฟ้า ดู Geostationary Orbit ประกอบ

Global Navigation Satellite System 
(GNSS)
ระบบดาวเทียมระบุต�าแหน่งบนโลก 
(จีเอ็นเอสเอส) เป็นระบบโครงข่ายดาวเทียมส�าหรับใช้ 

ในการระบุต�าแหน่งบนโลก โดยอาศัยดาวเทียมอย่างน้อย  

3 ดวงขึ้นไป ใช้หลักการโครงข่ายสามเหลี่ยม (triangulation)  

ในการหาต�าแหน่งจากเวลาทีส่ญัญาณวิทยุเดนิทางจากดาวเทียม 

มายังเครื่องรับสัญญาณบนโลก สามารถให้ความถูกต้องสูงถึง

ระดับ 2-3 เมตร การท�างานของระบบ GNSS ประกอบด้วย  

3 ส่วน คือ ส่วนอวกาศ (space segment) ส่วนควบคุม  

(control segment) และส่วนผู้ ใช้ (user segment) ปัจจุบัน 

จีเอ็นเอสเอสมีหลายระบบ ดังนี้

1) GPS (Global Positioning System) เป็นระบบของ

สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยดาวเทียม 32 ดวง ที่วงโคจรสูง

ประมาณ 20,000 กิโลเมตร

2) GLONASS (Global Navigation Satellite System) เป็น

ระบบของรัสเซีย ประกอบด้วยดาวเทียม 30 ดวง ที่วงโคจรสูง

ประมาณ 19,000 กิโลเมตร

3) Galileo (Galileo Positioning System) เป็นระบบของ

สหภาพยุโรป ประกอบด้วยดาวเทียม 30 ดวง ที่วงโคจรสูง

ประมาณ 23,000 กิโลเมตร

4) BeiDou (Global Compass Navigation System: GCNS) 

เป็นระบบของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วยดาวเทียม 

35 ดวง ที่วงโคจรสูงประมาณ 22,000 กิโลเมตร

 นอกจากนี้ยังมีระบบ IRNSS ของอินเดีย DORIS ของ

ฝรั่งเศส และ QZSS ของญี่ปุ่นที่เป็นระบบระดับภูมิภาคอีกด้วย 

(ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
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Global Navigation Satellite System (GNSS)

ที่มาภาพ : NOAA

Grayscale
ระดับสีเทา / ภาพสีเทา ภาพที่แต่ละจุดภาพเป็นค่าซึ่ง

แสดงถึงปริมาณความเข้มของแสงเท่านั้น ภาพดังกล่าวได้แก่

ภาพขาวด�าหรือภาพสีเดียว (monochrome) ซ่ึงประกอบด้วย

ระดับสีเทาทั้งหมด (shades of gray) เรียงจากสีด�าที่เกิดจาก

ระดับความเข้มต�่าสุดไปถึงสีขาวที่เกิดจากความเข้มสูงสุด

Grazing Angle
มุมเกรซิง มุมระหว่างค่าเฉลี่ยของพื้นผิวในแนวนอนกับ

ล�าคลื่นเรดาร์ ใช้ ในกรณีที่ยานส�ารวจด้วยเรดาร์อยู่ใกล้กับ 

แนวนอน มุมนี้บางครั้งเรียกว่า “Glancing Angle”

ที่มา : ftp.ccrs.nrcan.gc.ca/ad/MAS/globesar/eng/appendix_e.pdf

Angle of
Incidence

Grazing
Angle

The Surface

0g

0i 0i

0g

The
Normal

A Mirror

Grazing Angle

ที่มาภาพ : www.quora.com/What-is-a-grazing-angle

Greenness
ความเขียว คุณสมบัติทางชีวกายภาพของพื้นผิวโลกที่

แสดงถึงความเขียวในเชิงชีวภาพและให้ข้อมูลประมาณการ

เชิงคุณภาพของชีวมวลสีเขียว เป็นตัววัดความแข็งแรงของพืช 

ความชื้น ความสมบูรณ์ทางน�้า และปริมาณสารคลอโรฟิลล์ 

ความเขียวสามารถค�านวณได้จากข้อมูลดาวเทียมในลักษณะ

ของดัชนี เช่น ดัชนีพืชพรรณความต่างแบบนอร์มัลไลซ์ (NDVI) 

ดัชนีพืชพรรณแบบแปลง (TVI) ดู Normalized Difference 

Vegetation Index (NDVI) และ Transformation Vegetation 

Index (TVI) ประกอบ 

ที่มา : www.microimages.com/documentation/miglossary/ glossary.htm

Ground Control Point (GCP)
จุดควบคุมภาคพื้นดิน (จีซีพี) จุดบนพื้นดินที่ทราบ

ต�าแหน่งที่ตั้งในระบบพิกัดแนวนอน (horizontal coordinate 

system) หรือมูลฐานแนวตั้ง (vertical datum) จุดจีซีพีแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างจุดบนภาพถ่ายจากระยะไกล (x, y) กับจุด

ที่มีต�าแหน่งเดียวกันในระบบพิกัดภูมิศาสตร์บนโลก

ที่มา : nuarsa.info/facegis/?id=298

Ground Range
พิสัยตามแนวนอน ระยะทางตามแนวนอนบนพื้นผิวที่

ถ่ายภาพด้วยระบบเรดาร์มองข้าง พิสัยตามแนวนอน หรือพิสัย

ภาคพืน้ดนิสามารถค�านวณได้จากพสิยัด้านข้างและพารามิเตอร์

ของการบิน ใช้เพื่อปรับแก้การบิดเบี้ยวเชิงเรขาคณิต

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html
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SAR
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A B C
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C

Ground Range

ที่มาภาพ : history.nasa.gov/JPL-93-24/p47.htm

Ground Reflectance
ค่าการสะท้อนของพื้นดิน สัดส่วนของรังสีที่สะท้อน

ต่อรงัสทีีต่กกระทบบนพืน้ดนิต่อหนึง่หน่วยพืน้ที ่ซ่ึงแปรผันตาม

ปัจจยัต่างๆ เช่น คณุสมบตัขิองพ้ืนผวิ ต�าแหน่งของดวงอาทติย์ 

ความโปร่งของท้องฟ้า พืชพรรณ และสิ่งปกคลุม เป็นต้น

Ground Station
สถานีภาคพื้นดิน สถานีที่ใช้ ในการควบคุมและรับส่ง

สัญญาณระหว่างภาคพื้นดินกับดาวเทียม ซึ่งแบ่งการท�างาน

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนควบคุมดาวเทียม (Ground Control 

Station: GCS) ซึ่งท�าการส่งค�าสั่งต่างๆ ไปยังดาวเทียม เพื่อ

การปฏิบัติงานของดาวเทียม ตลอดจนตรวจสอบสถานภาพ

ของดาวเทียมและอุปกรณ์ต่างๆ และส่วนการรับสัญญาณภาพ

จากดาวเทียม ซึ่งจะท�าการรับสัญญาณภาพและผลิตภาพให้อยู่

ในลักษณะการใช้งานได้

Ground Station

ที่มาภาพ : GISTDA

Ground Truth
ข้อเท็จจริงภาคพื้นดิน สารสนเทศที่เก็บรวบรวมจาก

ภาคพืน้ดนิบรเิวณเดยีวกนักบัทีด่าวเทยีมถ่ายภาพ และในกรณทีี่

ข้อมูลภาคพืน้ดนิมีการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ การเกบ็ข้อมูล

ดังกล่าวต้องเก็บ ณ เวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกับที่ดาวเทียม

ถ่ายภาพ เพือ่ใช้ประกอบการแปลตคีวามและปรบัความถกูต้อง

ของข้อมูลจากดาวเทียม

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html
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H
Haar Transform
การแปลงแบบฮาร์ กระบวนการเน้นภาพชนิดหนึ่ง ซึ่ง

ไม่ใช่ปฏิบัติการผลรวมเชิงเส้นของค่าระดับสีเทาของจุดภาพ

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Haze
หมอก ปรากฏการณ์ที่เกิดการแพร่กระจายของฝุ่นควัน

และอนุภาคเล็กๆ ในบรรยากาศ ซึ่งมีผลท�าให้ท้องฟ้ามีความ

โปร่งแสงน้อยลงและมีผลต่อความคมชัดของภาพถ่าย 

ที่มา : Elemental Geosystems By Robert W. Christopherson, 6th Edition, 

2013

Hertz (Hz)
เฮิรตซ์ หน่วยของความถี่ของการเคล่ือนที่ของคลื่น เป็น

รอบต่อวินาที

1 Hz
(1 cycle in 1 sec)

Time (1 sec)

Hertz (Hz)

ที่มาภาพ : GISTDA

Hierarchical Clustering
การรวมกลุม่แบบล�าดบัช้ัน การวเิคราะห์การรวมกลุม่  

เริม่ต้นด้วยการสมมุตว่ิาแต่ละจดุภาพเป็นหนึง่กลุม่ จดุภาพทีมี่ 

ระยะห่างกันน้อยทีส่ดุจะรวมตวัเข้าด้วยกนั ถดัจากนัน้จะเป็นการ

รวมกลุม่จดุภาพไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ได้กลุ่มตามจ�านวนทีก่�าหนด 

ไว้ หลกัการส�าคญัในการวเิคราะห์ คอื การค�านวณของระยะห่าง

ระหว่างวตัถแุละระหว่างกลุ่ม โดยการค�านวณไปเรือ่ยๆ เพือ่จดั

เข้ากลุ่ม ผลที่ได้เป็นกราฟแบบต้นไม้ จุดภาพจะถูกจัดรวมเป็น 

กลุ่มที่คล้ายกันโดยใช้ระยะห่างเป็นเครื่องวัด 

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553
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Hierarchical Clustering

ที่มาภาพ : GISTDA 

High Density Digital Tape (HDDT)
เทปดิจิทัลความหนาแน่นสูง (เอชดีดีที) 
เทปส�าหรับจดัเกบ็ข้อมูลทีมี่อัตราการรับส่งสัญญาณสูง และเป็น

เทปที่ไม่สามารถใช้โดยตรงกับระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไป

ที่มา : www.emrtk.uni-miskolc.hu/demo/uniphorm_demo /uniphorm_ 

english /glossary
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High Density Tape Recorder (HDTR)
เครื่องบันทึกเทปความหนาแน่นสูง 
(เอชดทีีอาร์) ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลภาพทีมี่ปริมาณมาก

และข้อมูลเสริมจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง

ที่มา : ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19830031463

High Frequency (HF)
ความถ่ีสงู (เอชเอฟ) ช่วงคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้าทีมี่ความถี่

ระหว่าง 3-30 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง

ประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) 

ก�าหนดให้เป็นความถี่คลื่นวิทยุ หรือที่รู้จักว่าเป็นแถบความถี่

เดคาเมตร (decameter) หรอืคลืน่เดคาเมตรทีมี่ความยาวคลืน่

ในช่วง 1-10 เดคาเมตร (10-100 เมตร) ดู Low Frequency 

(LF) ประกอบ

ที่มา : www.revolvy.com

High Pass Filter
ตัวกรองผ่านความถี่สูง กระบวนการเน้นและเพิ่ม

ความคมชัดของเส้นขอบของรูปลักษณ์เชิงพื้นที่ของข้อมูล 

แรสเตอร์ที่ต่อเนื่อง ดู Low Pass Filter ประกอบ

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html

Hilbert Transform
การแปลงแบบฮิลเบร์ิต เป็นการแปลงโดเมนเวลาไปสู่ 

โดเมนเวลา ซึ่งเปลี่ยน (เคลื่อน) เฟสของสัญญาณไป 90 องศา 

องค์ประกอบความถี่บวกจะเปล่ียน (เคล่ือน) ไป +90 องศา  

และองค์ประกอบความถี่ลบจะเปลี่ยน (เคลื่อน) ไป -90 องศา 

การแปลงแบบฮิลเบิร์ตที่ท�ากับสัญญาณสองครั้งต่อเนื่องกัน 

ท�าให้มีการเคล่ือนเฟสขององค์ประกอบทั้งหมด 180 องศา 

และท�าให้ได้สญัญาณทีเ่ป็นลบของสญัญาณเดมิ ในเชิงแสงและ 

การวเิคราะห์สญัญาณ การแปลงแบบฮิลเบร์ิตของสัญญาณเวลา  

r(t) คอื ฟังก์ชันควอเดรเจอร์ของสัญญาณเวลา r(t) ซึง่ใช้ในการ 

สร้างฟังก์ชันท่ีซบัซ้อนท่ีรูจ้กัในนาม สญัญาณวเิคราะห์ ดงัสมการ 

r(t) = r(t) − jH(r(t))^

โดยที ่j คือ รากที่สองของ -1

และ H คือ ฟังก์ชันฮิลเบิร์ต

ที่มา :  www.dartmouth.edu/doc/idl/html_6.2/The_Hilbert_ Transform.html

Histogram
ฮสิโทแกรม กราฟแสดงจ�านวนครัง้ของค่าทีเ่กดิขึน้ในพสัิย

ค่าที่เป็นไปได้ แกนในแนวนอนของฮิสโทแกรมแสดงจ�านวน

ครั้งของค่าที่พบในข้อมูล ส่วนแกนในแนวตั้งแสดงพิสัยค่าที่

เป็นไปได้

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html

Original Image
Histogram

ที่มาภาพ : GISTDA

Histogram Stretch
การยืดฮิสโทแกรม การยืดฮิสโทแกรมเป็นการเพิ่ม

ความคมชัดและความเปรียบต่างของข้อมูล ตัวอย่างเช่น การ

ยืดฮิสโทแกรมเชิงเส้น (Linear Histogram Stretch) เพื่อเพิ่ม

ความเปรียบต่าง และฮิสโทแกรมอีควอไลเซชัน (Equalization 

Histogram Stretch) เพื่อเพิ่มความคมชัด เป็นต้น ดู Adaptive 

Histogram Equalization, Histogram Equalization, Contrast 

Stretch, Linear Contrast Stretch และ Non-linear Contrast 

Stretch ประกอบ 

ที่มา : www.tutorialspoint.com/dip/histogram_stretching.htm
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ข้อมูลก่อนการยืด

ข้อมูลหลังการยืดฮิสโทแกรมเชิงเส้น

ข้อมูลหลังการยืดฮิสโทแกรมอีควอไลเซชัน
Histogram Stretch

ที่มาภาพ : GISTDA

Histogram Equalization
ฮิสโทแกรมอีควอไลเซชัน เป็นการปรับเพิ่มความ

คมชัดแบบไม่เชิงเส้น โดยมีกระบวนการกระจายค่าความเข้ม

ของจดุภาพอย่างสม�า่เสมอโดยการยืดพสิยัความเข้มพลวตัด้วย

ฟังก์ชันความหนาแน่นสะสม ผลที่ได้คือแผนภูมิจะมีลักษณะ

เรียบข้ึน ความคมชัดของภาพดีข้ึนในบริเวณยอดของแผนภูมิ 

ดู Histogram Stretch, Adaptive Histogram Equalization 

และ Non-linear Contrast Stretch ประกอบ

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

Horizontal Polarization
โพลาไรเซชันแนวนอน การส่งผ่านคลื่นเรดาร์แบบ

โพลาไรซ์เชิงเส้น ซึ่งมีเวกเตอร์ของสนามไฟฟ้าอยู่ในแนวนอน

ขนานกับผิวโลก ดู Vertical Polarization ประกอบ
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Y

X

Z

Horizontal Polarization

สนามไฟฟา

สนามไฟฟา

Y

X

Z

Vertical Polarization

Horizontal Polarization vs Vertical Polarization

ท่ีมาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.crh.noaa.gov/dualpol /index.

php?wfo=abr

Horizontal Transmit - Horizontal 
Receive Polarization (HH)
โพลาไรเซชันแบบส่ง-รบัแนวนอน (เอชเอช)
ดู Radar Polarization

Horizontal Transmit - Vertical Receive 
Polarization (HV)
โพลาไรเซชันแบบส่งแนวนอน-รับแนวตั้ง  
(เอชวี)
ดู Radar Polarization

Hotspot
ฮอตสปอต / จุดร้อน เป็นจดุบนภาคพืน้ดนิทีมี่อุณหภมิู

สูงกว่าบริเวณรอบข้าง เช่น บริเวณที่เกิดไฟป่าหรือการเผาไหม้ 

หรือพืน้ทีเ่ปิดโล่งปราศจากส่ิงปกคลมุทีมี่อุณหภมิูสูง โดยตรวจ

วัดได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดบนดาวเทียม

ที่มา : en.oxforddictionaries.com/definition/hotspot

Thailand

Hotspot (จุดสีแดง)

ที่มาภาพ : GISTDA

Hotine Oblique Mercator Projection (HOM)
เส้นโครงแผนท่ีเมอร์เคเตอร์เฉียงแบบโฮไทน์  
(เอชโอเอ็ม) เส้นโครงแผนทีแ่บบทรงกระบอก ทีค่ล้ายคลงึ 
กบัเส้นโครงแผนทีเ่มอร์เคเตอร์ แต่เป็นกรณซีึง่น�าทรงกระบอก 
ไปล้อมรอบทรงกลม เพือ่ให้สัมผสักบัพืน้ผวิตามแนววงกลมใหญ่ 
ทีท่�าการเลือกไว้เป็นเส้นกลางแทนทีจ่ะไปตามแนวเส้นศนูย์สูตร

ของโลก ดู Oblique Mercator Projection ประกอบ

ทีม่า : www.bluemarblegeo.com/knowledgebase/geocalc /classdef/projec-

tion/projections/hotineobliquemercator.html

Hough Transform
การแปลงแบบฮิวจ์ เป็นเทคนคิของการประมวลผลภาพ
เพื่อหาเส้นตรงภายในภาพ การแปลงชนิดนี้จะไม่ใช้ต�าแหน่ง
สัมบูรณ์ของเส้นตรง และมักท�าหลังจากกระบวนการตรวจวัด
ขอบ หรือการสร้างหน้ากากเพื่อที่ว่าจุดภาพบางจุดเท่านั้นที่จะ

น�ามาประมวลผล

ที่มา : The Remote Sensing Data Book 1st Edition By Gareth Rees, 1999
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Hue, Intensity and Saturation (HIS)
เนื้อสี ความเข้ม การอิ่มตัว (เอชไอเอส)
 เนื้อสี (Hue) คือ ความแตกต่างของสีบริสุทธ์ิแต่ละสี  

มีความหมายเหมือนกันกับค�าว่าสี เช่น สีแดง สีเขียว สีน�้าเงิน 

สีเหลือง และสีส้ม ซึ่งแตกต่างกันไปตามช่วงคลื่นในสเปกตรัม 

สทีีส่ว่างมากจะมีค่าเนือ้สีสูงและเปล่งแสงออกมากกว่า ตวัอย่าง

เช่น สีเหลืองสดจะสว่างกว่าสีน�้าเงินเข้ม

 ความเข้ม (Intensity) แสดงถึงความมืด ความสว่าง 

ของส ีข้อมูลความเข้มจะคล้ายคลึงกบัข้อมลูการแสดงสดี�าและ

สีขาวของภาพสี

 การอ่ิมตัว (Saturation) ในระบบสีที่ก�าหนดด้วย 

เอชไอเอส จะหมายถงึ ความบรสิทุธ์ิของสี ถ้าสีมีความอ่ิมตวัสงู 

จะมีความบริสุทธิ์ของสีมาก เช่น ความบริสุทธิ์ของสีน�้าเงิน

ที่มา : 1. www.colorsontheweb.com/colorterms.asp

2. health.mo.gov/data/gis/pdf/GISGlossary.pdf

3. www.ldeo.columbia.edu/res/fac/rsvlab/glossary.html

Hue, Intensity and Saturation (HIS)

ท่ีมาภาพ : mpalmer921.wordpress.com/2015/11/12/colour-space-

covering-greyscale-rgb-yuv-lumiance-and-chromiance-hsv-hue-

saturation-and-value/

Hyperspectral Imaging
การถ่ายภาพแบบไฮเปอร์สเปกตรัม
การถ่ายภาพโดยระบบไฮเปอร์สเปกตรัมท่ีแบ่งช่วงคลืน่เป็นช่วง

แคบๆ ต่อเนื่องกันเป็นจ�านวนหลายสิบถึงหลายร้อยช่วงคลื่น

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html

Hyperspectral Imaging

ที่มาภาพ : GISTDA  
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I
Illumination
การส่องสว่าง ปริมาณแสงที่ตกบนพื้นผิวหนึ่งหน่วย

ดังสูตร  = I
d  2

e
โดยที่ e คือ ค่าการส่องสว่าง มีหน่วยเป็นลูเมนต่อตารางเมตร 

(1 ลักซ์ = 1 ลูเมนต่อตารางเมตร)

I คือ ความเข้มของแหล่งก�าเนิดแสง

d คือ ระยะระหว่างแหล่งก�าเนิดแสงและวัตถุ

ที่มา : 1. www.leydenscience.org/physics/electmag/illum.htm.

2. www.rmutphysics.com/charud/specialnews/3/fluorescent/fluorescent1.

htm

Illumination Angle
มุมการส่องสว่าง มุมที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยเฉพาะใน

ช่วงคลื่นที่ตามองเห็น อินฟราเรด และไมโครเวฟ ตกกระทบ 

พื้นผิววัตถุ

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Image Analysis
การวิเคราะห์ภาพ การดึงหรือการสกัดข้อมูลที่มีความ

หมายจากภาพ ซึง่มักจะท�าโดยเทคนคิการประมวลผลภาพจาก

ข้อมูลดิจิทัล

ที่มา : Principles of Radiographic Imaging, An Art and A Science 5th  

Edition By CTI Reviews, 2017

Image Classification
การจ�าแนกประเภทข้อมลูภาพ เป็นการประมวลผล 

เชิงสถิติ เพื่อแยกข้อมูลจุดภาพทั้งหมดในพื้นที่ศึกษาออกเป็น 

กลุ่มย่อย โดยใช้ลักษณะทางสถิติเป็นตัวก�าหนดความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มจุดภาพ โดยจุดภาพที่ถูกจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกัน

จะมีลักษณะทางสถิติเฉพาะกลุ ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

แต่ละกลุ่มจุดภาพที่จ�าแนกได้นั้นจะแสดงข้อมูลประเภทใด

ประเภทหนึ่งแตกต่างกันไป วิธีการจ�าแนกประเภทข้อมูลภาพ

มี 2 ประเภท คือ การจ�าแนกประเภทข้อมูลภาพแบบควบคุม 

(Supervised Classification) และการจ�าแนกประเภทข้อมูล

ภาพแบบไม่ควบคุม (Unsupervised Classification)

 1) การจ�าแนกประเภทข้อมูลภาพแบบควบคุม  
(Supervised Classification) เป็นการจ�าแนกประเภทข้อมูล

ภาพหลายช่วงคลื่นแบบอัตโนมัติ โดยก�าหนดพื้นที่ตัวอย่าง 

(training area) ที่ปรากฏเป็นรูปหลายเหลี่ยมในกรอบของ 

สีด�า แต่ละประเภทรูปลักษณ์ (ในภาพ) หรือประเภทการใช้ 

ที่ดินที่อาศัยประสบการณ์ของผู้จ�าแนกหรือข้อมูลภาคพื้นดิน 

เพื่อให้คอมพิวเตอร์จ�าแนกตามพื้นที่ตัวอย่างที่ก�าหนดขึ้น

ประเภทข�อมูล

พื้นที่น้ำ

ป�าไม�

นาข�าว (กำลังเจริญเติบโต)

พื้นที่นาข�าวหลังเก็บเกี่ยว

พื้นที่เตรียมปลูกพืช

พื้นที่นาข�าวหลังเพิ่งเก็บเกี่ยว 
(มีความชื้น)

สี

ภาพก�อนการจำแนกประเภทข�อมูลภาพ

ภาพหลังการจำแนกประเภทข�อมูลภาพแบบควบคุม

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI 

ความละเอียดภาพ 30 เมตร

บันทึกภาพเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558
Supervised Classification

ที่มาภาพ : GISTDA
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 2) การจ�าแนกประเภทข้อมูลภาพแบบไม่ควบคุม  
(Unsupervised Classification) เป็นการจัดกลุ่มจุดภาพของ

ข้อมูลภาพแบบอัตโนมัติ ตามลักษณะเชิงแสงที่คล้ายกันโดย

ไม่อาศัยประสบการณ์ของผู้จ�าแนกหรือข้อมูลภาคพื้นดิน

ภาพก่อนการจ�าแนกประเภทข้อมูลภาพ

ภาพหลังการจ�าแนกประเภทข้อมูลภาพแบบไม่ควบคุม

ประเภทข�อมูล

ประเภทข�อมูล 1

ประเภทข�อมูล 2

ประเภทข�อมูล 3

ประเภทข�อมูล 4

ประเภทข�อมูล 5

ประเภทข�อมูล 6

สี

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI

ความละเอียดภาพ 30 เมตร

บันทึกภาพเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558
Unsupervised Classification

ที่มาภาพ : GISTDA

ที่มา : 1. ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

2. desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/extensions/ spatial-analyst/

image-classification/what-is-image-classification-.htm

3. Geographic Information System  By B. Gurugnanam, 2009

Image Contrast
ความเปรยีบตา่งของภาพ ความสามารถในการแยก

พื้นที่สว่างที่สุดกับพื้นที่มืดที่สุดของข้อมูลภาพจะแสดงความ

เปรยีบต่างทีร่ะดบัต่างกนั (ต�า่ กลาง สงู) ข้ึนกบัความสามารถใน

การถ่ายภาพของอุปกรณ์รบัรู้จากระยะไกล ท�าให้ได้รายละเอียด

ภาพที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังข้ึนกับความละเอียดของภาพ 

(resolution) และความแตกต่างระหว่างรูปลักษณ์กับพื้นหลัง 

ดู Resolution ประกอบ

ทีม่า : www.steves-digicams.com/knowledge-center/brightness-contrast-

saturation-and-sharpness.html#b

Low Contrast

High Contrast
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI

ความละเอียดภาพ 30 เมตร

บริเวณโครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย

บันทึกภาพเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
Image Contrast

ที่มาภาพ : GISTDA

Image Correction
การแก้ไขภาพ การปรับความคลาดเคลื่อนของภาพ เช่น 

การแก้ไขเชิงเรขาคณิต หรือการแก้ไขเชิงแสง เป็นต้น

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca
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Image Correlation
สหสัมพันธ์ภาพ ความสามารถในการระบุต�าแหน่ง หรือ

การจับคู่ภาพหนึ่งกับอีกภาพหนึ่งในพื้นที่เดียวกัน ซ่ึงถ่ายด้วย

เคร่ืองรับรู้ทีแ่ตกต่างกนั มุมถ่ายทีต่่างกนั หรอืภาพถ่ายต่างเวลา

กัน เป็นการหาความสัมพันธ์เชิงสเปกตรัมและเชิงเวลา

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Image Correlator
ตวัสหสัมพนัธ์ภาพ เป็นเครือ่งมือทีใ่ช้หาสหสมัพนัธ์ของ

ภาพ ดู Image Correlation ประกอบ

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Image Degradation
การเสื่อมคุณภาพของภาพ การที่คุณภาพของภาพ

ลดลงไปจากข้อก�าหนดเดิม เช่น ความคมชัด ความสว่าง หรือ

ลักษณะประจ�าอื่นๆ ของภาพ

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Image Digitizer
เครื่องดิจิไทซ์ภาพ เคร่ืองมือที่ใช้ ในการแปลงข้อมูล 

แอนะล็อกให้เป็นข้อมูลดิจิทัล

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Image Distortion
การบิดเบี้ยวของภาพ การเปลี่ยนแปลงทางรูปร่าง

และต�าแหน่งของวัตถุ เม่ือเทียบกับรูปร่างและต�าแหน่งจริง  

ดู Geometric Distortion ประกอบ

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Image Encoding
การเข้ารหัสภาพ เป็นรปูแบบการเกบ็ข้อมูลการรบัรูจ้าก

ระยะไกลแบบเทปดจิทิลั ท�าให้ทราบว่าข้อมูลมีการสร้างและจดั

เกบ็อย่างไร ซึง่มีหลายรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั เช่น การเรยีงแบนด์ 

สลับจุดภาพ (BIP) การเรียงแบนด์สลับเส้น (BIL) และการ 

เรียงล�าดับตามแบนด์ (BSQ) 

Image Encoding

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก amor.cms.hu-berlin.de

 1) การเรียงแบนด์สลับจุดภาพ : บีไอพี (Band  
Interleaved by Pixel: BIP) การบันทึกข้อมูลดาวเทียมหลาย

ช่วงคลืน่ ทีแ่ต่ละแถวมีค่าของจดุภาพของแต่ละแบนด์สลับกนัไป 

ซึ่งข้อมูลในแต่ละแถวมีค่าของจุดภาพครบทุกแบนด์

 2) การเรียงแบนด์สลับเส้น : บีไอแอล (Band Inter-
leaved by Line: BIL) การบนัทกึข้อมูลดาวเทยีมหลายช่วงคล่ืน 

ทีแ่ต่ละแถวมีค่าของแต่ละแบนด์เรียงสลบักนัไป โดยแถวต่อไป

บันทึกค่าของแบนด์ถัดไปจนครบทุกแบนด์

 3) การเรียงล�าดับตามแบนด์ : บีเอสคิว (Band  
Sequential: BSQ) การบันทึกข้อมูลดาวเทียมหลายช่วงคลื่น  

ที่แต่ละแบนด์จะถูกบันทึกในแต่ละภาพเรียงล�าดับตามแบนด์

หนึ่งทั้งภาพแล้วจึงเริ่มแบนด์ต่อไป

ที่มา : www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000304.shtml

Image Enhancement
การเน้นภาพ กระบวนการปรับเปล่ียนค่าระดบัสีเทาของจดุ

ภาพ เพื่อเพิ่มความชัดเจนของข้อมูลภาพ และเพิ่มระดับความ

แตกต่างระหว่างวัตถุ ท�าให้เหน็ขอบเขตของวัตถุตา่งชนดิกันได้

ชัดเจนมากขึ้น หรือสามารถที่จะเน้นความคมชัดเฉพาะในส่วน

ที่ต้องการศึกษา ช่วยให้การแปลตีความประเภทวัตถุง่ายยิ่งขึ้น
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ภาพก่อน Enhancement

ภาพหลัง Enhancement

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI

ความละเอียดภาพ 30 เมตร

บันทึกภาพเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
Image Enhancement

ที่มาภาพ : GISTDA

Image Filtering
การกรองภาพ
ดู Filtering (Image)

Image Geometry
เรขาคณติภาพ ลกัษณะเฉพาะทีเ่ป็นตวัก�าหนดภาพลกัษณ์ 

ของวัตถุ เช่น รูปร่าง ขนาด การบิดเบี้ยวและการเปลี่ยนรูป

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Image Ground Segment (IGS)
ส่วนภาคพื้นดินของข้อมูลภาพ (ไอจีเอส) 
ข้อมูลภาพท่ีบันทึกด้วยอุปกรณ์บนดาวเทียมจะถูกส่งลง

มายังระบบข้อมูลภาพภาคพื้นดิน ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์รับ

สัญญาณ อุปกรณ์ประมวลผลภาพ และคลังเก็บข้อมูล

ที่มา : a-a-r-s.org/aars/proceeding/ACRS2005/Papers/D3-P23.pdf

Image Ground Segment (IGS)

ที่มาภาพ : GISTDA

Image Histogram
ฮิสโทแกรมภาพ แผนภูมิที่แสดงการกระจายค่าความ

เข้มของจุดภาพ และจ�านวนจุดภาพในขอบเขตพ้ืนที่ที่ก�าหนด 

ดู Histogram ประกอบ

ที่มา : svi.nl/ImageHistogram

Image Interpretation
การแปลตีความภาพ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ภาพถ่าย

เพือ่แปลความหมาย และเข้าใจนยัส�าคญัของรปูลกัษณ์ทีป่รากฏ

ในภาพ

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Image Map
แผนที่ภาพถ่าย เป็นแผนที่ที่น�าภาพถ่ายจากดาวเทียมที่

ผ่านการแก้ไขเชงิเรขาคณติแล้วมาซ้อนทบักบัช้ันข้อมูลประเภท

อื่นๆ เพื่อแสดงรายละเอียดเชิงรูปลักษณ์บนแผนที่นั้น แผนที่นี้

สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ด้วยข้อมูลภาพที่ทันสมัย

Image Noise
สัญญาณรบกวนของภาพ ส่วนของข้อมูลภาพซึ่งมี

สัญญาณรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ เกิดจากข้อจ�ากัดของอุปกรณ์

ถ่ายภาพ หรืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์ทีใ่ช้ในการถ่าย บนัทกึ และ 

ผลิตภาพ สัญญาณรบกวนดังกล่าวอาจเกิดเป็นลักษณะจุด 

กระด�ากระด่างบนภาพ หรือแถบเส้นที่มีความไม่สม�่าเสมอของ

แสง ดู Striping Noise ประกอบ
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Image Processing
การประมวลผลภาพ เป็นกระบวนการจัดการและ

วิเคราะห์สารสนเทศของภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ ประกอบ

ด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การสร้างภาพกลับคืน (Image 

Restoration) การแก้ไขภาพ (Image Correction) การเน้นภาพ 

(Image Enhancement) การจ�าแนกประเภทข้อมูลภาพ (Image 

Classification) เป็นต้น

 1) พรีโปรเซสซงิ / กระบวนการเตรียมข้อมูล / กรรมวธิี
ก่อนการประมวลผล (Pre Processing) กระบวนการก่อนน�า

ข้อมูลไปวิเคราะห์ บางคร้ังหมายถึงการสร้างภาพกลับคืนและ

การตรึงภาพ (rectification) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับแก้

ความเพี้ยนเชิงรังสีและการบิดเบี้ยวเชิงเรขาคณิตของข้อมูลที่

เกิดจากระบบตรวจวัดและดาวเทียม กรรมวิธีดังกล่าวรวมถึง

การปรับแก้เชิงเรขาคณิต การปรับแก้เชิงแสง การเน้นข้อมูล

ภาพ

 2) โพสต์โปรเซสซิง / กระบวนการปรับปรุงข้อมูล 
หลังการประมวลผล / กรรมวิธีหลังการประมวลผล (Post  
Processing) กระบวนการทางข้อมูลภายหลังจากแสดงข้อมูล

ภาพด้วยปริมาณเชิงกายภาพ (ค่าการสะท้อนหรือการสะท้อน) 

แล้วด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพดิจิทัล เช่น การปรับความ 

คมชัด การท�า Pan-Sharpening และการสร้างภาพสผีสมเทยีม

หรือภาพสีผสมจริง นอกจากนี้มีวิธีการเน้นภาพแบบอื่นๆ เพื่อ

ช่วยในการวเิคราะห์ เช่น การหาดชันพีชืพรรณ การแปลงข้อมูล

หลายช่วงคลื่นแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal 

Component Analysis: PCA) และการแบ่งส่วนภาพ

ที่มา : www.nrcan.gc.ca 

Image Ratioing
การท�าอัตราส่วนภาพ การประมวลผลภาพโดยใช้

อัตราส่วนค่าจุดภาพของสองภาพ โดยหารค่าจุดภาพของ 

ภาพหนึ่งด้วยค่าจุดภาพที่ต�าแหน่งเดียวกันของอีกภาพหนึ่ง  

ด ูNormalized Difference Vegetation Index (NDVI) ประกอบ

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

Image Rectification
การตรึงภาพ กระบวนการเชิงเรขาคณิตในการปรับภาพ

ในแนวราบ เพ่ือให้ได้ค่าพิกัดตรงกับจุดอ้างอิง กระบวนการนี้

จะไม่ท�าการแก้ไขการบิดเบี้ยวที่เกิดจากความสูงต�่าของพื้นผิว 

จดุภาพ A เป็นจดุภาพใหม่ทีไ่ด้จากการตรึงภาพเดมิและได้แก้ไข

จากภาพเดิม ที่มีการวางตัวไม่ตรงกับพิกัดภูมิศาสตร์ โดยปรับ

แก้เชิงทิศทางและต�าแหน่งให้ถูกต้อง

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Image Rectification

ที่มาภาพ : GISTDA 

Image Resampling 
การสุ่มตัวอย่างใหม่ของภาพ 
กระบวนการปรับภาพเชิงเรขาคณิต โดยปกติประกอบด้วยการ

ตรึง และ/หรือการปรับยึดภาพ เป็นการค�านวณหาค่าจุดภาพ

ใหม่จากค่าจดุภาพเดมิส�าหรับต�าแหน่งจดุภาพใหม่ทีไ่ด้จากการ

ปรับแก้ภาพเชิงเรขาคณิต วิธีการที่ใช้ ได้แก่ การประมาณค่าใน

ช่วงแบบต�าแหน่งใกล้สุด (Nearest Neighbor Interpolation)  

การประมาณค่าในช่วงแบบเส้นคู่ (Bilinear Interpolation)  

การประมาณค่าในช่วงแบบประสานเชิงลูกบาศก์ (Cubic  

Convolution Interpolation) หลังการปรับแก้ค่าความสว่าง 

จะท�าให้ข้อมูลเกดิความเรียบต่อเนือ่ง แต่อาจมีรายละเอียดลดลง 

จากข้อมูลภาพต้นฉบับ

ที่มา : www.nrcan.gc.ca
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Image Resampling

ที่มาภาพ : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

 1) การประมาณค่าในช่วงแบบต�าแหน่งใกล้สุด  
(Nearest Neighbor Interpolation) ค่าจุดภาพใหม่จะถูก

ก�าหนดจากค่าความสว่างของจุดภาพในภาพก่อนปรับแก้ โดย

เลือกเอาต�าแหน่งที่อยู่ใกล้ที่สุด วิธีการน้ีมีข้อดีตรงที่สามารถ

รกัษาค่าความสว่างของจดุภาพให้ใกล้เคยีงกบัภาพก่อนปรบัแก้

ได้มากที่สุด หรือแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

ภาพก่อนการปรับแก้

ภาพปรับแก้แล้ว

Nearest Neighbor Interpolation

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก CCRS/CCT

 2) การประมาณค่าในช่วงแบบเส้นคู ่ (Bilinear  
Interpolation) วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าถ่วงน�้าหนักเฉลี่ย

ของจดุภาพทีอ่ยู่ใกล้ทีส่ดุ 4 จดุภาพ เพือ่ประมาณค่าจดุภาพใหม่ 

ท่ีมา : หนังสือ Numerical Methods of Statistics 2nd Edition  By CTI  

Reviews, 2017 

Bilinear Interpolation

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก CCRS/CCT

 3) การประมาณค่าในช่วงแบบคิวบิกคอนโวลูชัน /  
การประมาณค่าในช่วงแบบประสานเชิงลูกบาศก์ (Cubic  
Convolution Interpolation) วธีิการประมาณค่าจดุภาพใหม่จาก

ค่าเฉลี่ยของจุดภาพที่อยู่ใกล้ที่สุด 16 จุดภาพ

ที่มา : gisgeography.com/gis-dictionary-definition-glossary

Cubic Convolution Interpolation

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก CCRS/CCT 

Image Restoration
การสร้างภาพกลับคืน หมายถึงการสร้างภาพใหม่ขึ้น

จากภาพเดมิเพือ่ท�าการปรับแก้ความบดิเบีย้ว ความเส่ือมสภาพ

และสัญญาณรบกวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ภาพต้นฉบับ

เดมิ เพือ่ประโยชน์ในการแปลตคีวามและการวิเคราะห์ภาพจาก

ระยะไกล เพราะหลังจากท�าการสร้างภาพกลบัคนื การเบลอของ
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ภาพจะลดลง คุณลักษณะต่างๆ จะปรากฏเด่นชัดขึ้น ภาพจะมี

ความชัดเจนมากขึ้น

ที่มา : International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 

3, Issue 1, January-2012

Image Scale
มาตราส่วนภาพ ความแตกต่างสัมพัทธ์ของขนาดหรือ

ระยะทางระหว่างรูปลักษณ์ในภาพและรูปลักษณ์จริงบนภาค

พื้นดิน

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Image Subtraction
การลบค่าจุดภาพ กระบวนการลบค่าระดับสีเทาของ

แต่ละจุดภาพในภาพหนึ่งด้วยจุดภาพในต�าแหน่งเดียวกันของ

อีกภาพหนึ่งซึ่งน�ามาตรึงไว้ด้วยกัน การลบค่าระดับสีเทาของ

จดุภาพมักใช้ในการหาการเปลีย่นแปลงพืน้ทีซึ่ง่เกดิข้ึนระหว่าง

ภาพต่างวันที่

ที่มา : www.nrcan.gc.ca

Image Subtraction

ที่มาภาพ : GISTDA 

Image Texture
เนื้อภาพ คือ การผันแปรเชิงพื้นที่ของการสะท้อนกลับ

ของคลื่นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า เนื้อภาพท�าให้ภาพที่เห็นมี

ลักษณะของความหยาบหรือละเอียดที่ต่างกันขึ้นกับลักษณะ

ของพื้นที่ที่ท�าการถ่ายภาพ เช่น ภาพของพื้นน�้าจะมีเนื้อภาพที่

เรียบละเอียด ในขณะที่ภาพเรือนยอดของป่าไม้จะมีเนื้อภาพ

ในลักษณะขรุขระ

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต ระบบ Multispectral

ความละเอียดภาพ 15 เมตร

บริเวณโครงการอ่างเก็บน�้าแม่จอก จังหวัดเชียงใหม่ 

บันทึกภาพวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
Image Texture

ที่มาภาพ : GISTDA

Image to Image Correction
การแก้ไขภาพด้วยภาพ เป็นกระบวนการปรับซ้อน

ภาพดิจิทัลสองภาพที่ถ่ายบริเวณเดียวกัน โดยเป็นการจับคู่

ระบบพิกัดของภาพหนึ่งกับอีกภาพหนึ่ง ซึ่งท�าหน้าที่เหมือน

แผนที่อ้างอิงเพื่อปรับภาพแรกให้มีระบบพิกัดที่ถูกต้อง การ

ปรับแก้เชิงเรขาคณิตในลักษณะนี้ท�าในกรณีที่ไม่จ�าเป็นต้อง

ระบุแต่ละจุดภาพด้วยระบบพิกัด ตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบ

ภาพสองภาพที่ถ่ายต่างเวลาเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง ดู Image 

Registration ประกอบ
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ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI 

ความละเอียดภาพ 30 เมตร 

บันทึกภาพวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
Image to Image Correction

ที่มา : GISTDA

Image to Map Correction
การแก้ไขภาพด้วยแผนที่ การตรึงภาพกับแผนที่  

เพื่อแปลงระบบพิกัดของภาพไปสู่ระบบพิกัดของแผนที่ตาม

เส้นโครงแผนที่นั้นๆ ซึ่งมีระบบพิกัดที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขความ 

ผิดพลาดเชิงเรขาคณิตของภาพ

No
rt

h
No

rt
h

GCP1

GCP2

No
rt

h

แผนที่ภูมิประเทศ หมายเลขระวาง 5138 I

ภาพที่ไมมีพิกัด

ภาพที่ผานกระบวนการปรับแกพิกัด

GCP1

GCP2

GCP1

GCP2

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต ระบบ Multispectral

ความละเอียดภาพ 15 เมตร 

บันทึกภาพวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Image to Map Correction

ที่มาภาพ : GISTDA

Image Transformation
การแปลงภาพ เป็นการเปลีย่นแปลง/จดัการข้อมูลหลาย

ช่วงคลืน่ ทัง้จากภาพหลายช่วงคลืน่หนึ่งภาพ หรอืมากกว่าสอง

ภาพขึ้นไปของบริเวณเดียวกันแต่ถ่ายคนละเวลา โดยจะท�าการ

สร้างภาพใหม่จากภาพเดมิสองภาพหรือมากกว่า การแปลงภาพ
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ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด มีวัตถุประสงค์ให้ได้ภาพใหม่ที่มีรูปลักษณ์

หรือลักษณะอื่นๆ ที่น่าสนใจเด่นชัดขึ้นกว่าเดิม

ที่มา : www.nrcan.gc.ca

Imaging
การถ่ายภาพ การแสดงค่าของวตัถใุนรปูแบบอิเล็กทรอนกิส์ 

หรือเชิงแสง ซึ่งบันทึกบนฟิล์มหรือการแสดงด้วยอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นๆ

ที่มา : หนังสือ Ballistic missile defense glossary, 1997

Imaging Radar
เรดาร์ถ่ายภาพ เครื่องรับรู้แบบแอ็กทิฟที่บันทึกข้อมูล

ในช่วงคลื่นไมโครเวฟที่มีความถี่ระหว่าง 3-12.5 กิกะเฮิรตซ์ 

หรือ 2.4-100 เซนติเมตร เครื่องรับรู้เรดาร์ท�าการผลิตและส่ง

สญัญาณไมโครเวฟในลักษณะพลัส์ (pulse) ไปยงัวตัถเุป้าหมาย

และรับสัญญาณพัลส์ที่สะท้อนกลับ การท�างานของระบบนี้ต้อง

อาศยัสายอากาศ (antenna) ทีท่�าหน้าทีส่่งและรบัสัญญาณสลับ

กันได้ด้วยสายอากาศเดียวกัน พัลส์ที่สะท้อนกลับมาจากวัตถุ

เป้าหมายจะถูกบันทึกเอาไว้เพื่อท�าการวิเคราะห์ต่อไป ระบบ

เรดาร์ถ่ายภาพจะผลิตภาพในสองมิติ ได้แก่ พิสัยและแอซิมัท 

ดู Active Sensor ประกอบ

Imaging Spectrometry
สเปกโทรมิเตอร์ถ่ายภาพ การใช้สเปกโทรมิเตอร์

ในการถ่ายภาพเชิงแสง เพ่ือวัดความเข้มแสงท่ีความยาวคล่ืน

ในย่านที่ตามองเห็น ย่านอินฟราเรด หรือย่านอัลตราไวโอเลต

Incidence Angle
มุมตกกระทบ มุมที่พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าท�ากับแนวดิ่ง

เม่ือตกกระทบพื้นผิวโลก (มุม θ ในรูป) ส�าหรับระบบเรดาร์  

คอืมุมทีอ่ยูร่ะหว่างเส้นสมมุตปิกต ิ(surface normal) กบัพืน้ผวิ  

และเส้นตรงทีเ่ช่ือมระหว่างสายอากาศกบัเป้าหมาย (θL) ในกรณี

ที่เป็นพื้นราบ θ จะเท่ากับ θL

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html
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ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.researchgate.net/figure/Reference-

geometry-for-the-incidence-angle-th-and-for-the-local-incidence-

angle-th-l_fig2_259904538

Incident Energy
พลังงานตกกระทบ พลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น 

พลงังานทีไ่ด้จากแสงอาทติย์หรอืพลงังานทีส่ร้างข้ึนเองในระบบ

เรดาร์ทีต่กกระทบพืน้ผวิวตัถ ุและมีปฏสัิมพนัธ์กบัพืน้ผวินัน้ เช่น 

การส่งผ่าน การดูดกลืน และการสะท้อนออกจากพื้นผิว

Incoherent
ไม่ร่วมนัย / ไม่เชื่อมกัน คุณสมบัติของชุดสัญญาณ

หรอืข้อมลู ซึง่เฟสของส่วนประกอบไม่มีสหสัมพันธ์ทีมี่นยัส�าคญั

เชิงสถิติหรือเชิงระบบแต่อย่างใด

ที่มา : earth.esa.int/handbooks/asar/CNTR5-2.html

Indirect Interpretation
การแปลตีความทางอ้อม การแปลตีความรูปลักษณ์

โดยอาศัยการอนุมานจากข้อมูลของรูปลักษณ์อื่น

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Infrared Band
อินฟราเรดแบนด์ / แถบคลื่นอินฟราเรด
แถบความถี่คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ต่อจากช่วงคล่ืนที่ตามอง

เห็น (ตั้งแต่ 0.70 ไมโครเมตร) ไปจนถึงช่วงคล่ืนไมโครเวฟ 

(ประมาณ 1,000 ไมโครเมตร) ประกอบด้วย คล่ืนอินฟราเรดใกล้  

คลื่นอินฟราเรดกลาง และคลื่นอินฟราเรดไกล
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 1) คลื่นอินฟราเรดใกล้ (Near Infrared: NIR) หรือ

อินฟราเรดสะท้อนอยู่ระหว่างช่วงคลื่น 0.7-1.3 ไมโครเมตร 

แบ่งออกเป็น คลื่นอินฟราเรดใกล้มาก (0.7-1.0 ไมโครเมตร) 

และคลื่นอินฟราเรดใกล้ (1.0-2.5 ไมโครเมตร)

 2) คลื่นอินฟราเรดกลาง (Mid Infrared: MIR) ช่วง
ความยาวคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจาก 1.3-3 ไมโครเมตร ซ่ึงส่วนใหญ่ 

เป็นรงัสีความร้อนทีแ่ผ่ออกจากวตัถ ุเป็นส่วนหนึง่ของแถบคล่ืน

อินฟราเรดความร้อน 

 3) คลื่นอินฟราเรดไกล (Far Infrared: FIR) เป็นแถบ

คลืน่อินฟราเรดทีอ่ยูถ่ดัจากอินฟราเรดกลาง หรอืเป็นทีย่อมรบั

กันว่าเป็นแถบคล่ืนไมโครเวฟความยาวสั้น ตั้งแต่ 14-1,000 

ไมโครเมตร ซึ่งมีข้อจ�ากัดอย่างมากในการใช้งานบนพื้นดิน 

เนื่องจากชั้นบรรยากาศมีการส่งผ่านรังสีในช่วงคลื่นนี้น้อยมาก

 4) แถบคลื่นอินฟราเรดความร้อน (Thermal Infrared 
Band) ช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่โดยทั่วไปถือเป็นความยาว 

คลื่นอินฟราเรดกลาง อยู่ในย่านความยาวคลื่นระหว่าง 3-14 

ไมโครเมตร การประยุกต์ ใช้ข้อมูลการรับรู ้จากระยะไกล 

ส่วนใหญ่จะใช้ช่วงคลื่นที่มีพิสัยระหว่าง 8-14 ไมโครเมตร

ที่มา : 1. หนังสือ An Introduction to Predictive Maintenance  By R. Keith 

Mobley  

2. หนังสือ Introductory Digital Image Processing A Remote Sensing 

Perspective By John R. Jensen, 2005

3. remote-sensing.net/glossary.html
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ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.keyword-suggestions.com

Infrared Imaging
การถ่ายภาพอินฟราเรด การถ่ายภาพอินฟราเรด  

โดยใช้ฟิล์มหรือเคร่ืองรับรู้ที่มีความไวต่อช่วงคลื่นอินฟราเรด  

ซึ่งโดยปกติฟิล์มจะมีความไวต่อช่วงคล่ืนที่ตามองเห็นด้วย  

จงึต้องใช้ตวักรองช่วงคลืน่ทีต่ามองเห็นไม่ให้ผ่านได้ ข้อดขีองการ 

ถ่ายภาพอินฟราเรด คอื การทะลผุ่านการสลัวของแสงบนท้องฟ้า 

ท�าให้ได้ภาพที่ชัดเจนกว่าภาพที่ถ่ายในช่วงคลื่นที่ตามองเห็น 

โดยใช้อุปกรณ์กราดภาพซึ่งจะบันทึกค่าการแผ่รังสีอินฟราเรด 

หรือไมโครเวฟโดยแปลงเป็นภาพที่แสดงความร้อน ดู Color 

Infrared (CIR) Image ประกอบ

Infrared Image
ภาพอินฟราเรด ภาพที่ได้จากผลการเปล่งหรือสะท้อน

รงัสีแม่เหลก็ไฟฟ้าจากวตัถบุนพืน้ผวิโลกในแถบคล่ืนอินฟราเรด 

(ประมาณ 0.72-1,000 ไมโครเมตร)

ที่มา : หนังสือ Dictionary of Military Terms  By U.S. Department of Defense

Infrared Radiometer
มาตรวัดรงัสอิีนฟราเรด เครือ่งรบัรูซ้ึง่วดัค่าความเข้ม

ของรังสีอินฟราเรดที่อยู่ในพื้นที่มุมมองจ�าเพาะ

Infrared Radiometry
การวัดรังสีอินฟราเรด การวัดค่าความเข้มรังสี

อินฟราเรด หรอืการวดัค่าการแปรผนัของรงัสีตามความยาวคล่ืน

Infrared Scanner
เคร่ืองกราดอินฟราเรด เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดการ 

แผ่รังสีอินฟราเรดและแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งสามารถ

บันทึกบนฟิล์มหรือเทปแม่เหล็กได้ 

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

Infrared Scanning
การกราดอินฟราเรด การถ่ายภาพโดยการกราด

ครอบคลุมพื้นที่จุดต่อจุดอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องกราดภาพ

อินฟราเรด
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Infrared Spectrometer
อินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ / 
มาตรวัดสเปกตรัมอินฟราเรด อุปกรณ์ตรวจวัด

การแผ่รังสีอินฟราเรดท่ีวัดค่าความเข้มของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า

ภายในช่วงคล่ืนอินฟราเรด มีการท�างานคล้ายมาตรวัดรังสี

อินฟราเรด (Infrared Radiometer) แต่สามารถแบ่งช่วงคล่ืน

ที่ใช้ตรวจวัดได้ละเอียดกว่า ท�าให้ได้ภาพที่มีความละเอียดเชิง

แสงมากขึ้น

Infrared Spectrometry
การวัดสเปกตรัมอินฟราเรด ศาสตร์หรือเทคนิค

ซึ่งใช้มาตรวัดสเปกตรัมอินฟราเรดในการวัดค่าความเข้มของ

รังสีอินฟราเรด

Infrared Spectroscopy
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี การใช้กล้องศึกษา

สเปกตรัม เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางโครงสร้างของวัตถุ โดย

ศึกษาสเปกตรัมการแพร่กระจายของรังสีอินฟราเรดที่เกิดจาก

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรังสีกับวัตถุนั้นๆ

Instantaneous Field of View (IFOV)
พื้นที่มุมมอง ณ ขณะนั้น (ไอเอฟโอวี) 
พืน้ทีบ่นผิวโลกทีต่วัตรวจวดับนดาวเทยีมมองเห็น ณ ขณะนัน้ๆ  

ซึ่งก�าหนดโดยมุมกรวย ที่ฉายลงไปยังพื้นผิวที่รองรับในขณะ

ถ่ายภาพ ไอเอฟโอวีมีขนาดเล็กที่สุดที่วัดได้ด้วยตัวตรวจวัด  

ก็คอืความละเอียดของภาพ (resolution) หรอืขนาดของจดุภาพ  

(pixel) นั่นเอง รูปลักษณ์ที่สามารถตรวจวัดได้ควรต้องมีขนาด

ที่เท่าหรือใหญ่กว่าขนาดจุดภาพ หากมีขนาดเล็กกว่าจะไม่

สามารถตรวจวดัได้ เพราะระบบจะบนัทกึค่าเฉล่ียรวมของพืน้ที่ 

ยกเว้นรูปลักษณ์ขนาดเล็กดังกล่าวมีการสะท้อนแสงที่สูงกว่า

พื้นที่โดยรอบ ดู Field of View ประกอบ

ที่มา : www.nrcan.gc.ca
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ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.fao.org/docrep/003 /t0355e/

t0355e04.htm

Intensity
ความเข้ม
ดู Hue, Intensity and Saturation (HIS)

Interferometer
อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ อุปกรณ์ เช่น ระบบถ่ายภาพ

เรดาร์ซ่ึงถ่ายภาพบริเวณเดียวกันจากสองแนวโคจรที่ต่างกัน 

และน�าข้อมูลแทรกซ้อนที่ร่วมนัยระหว่างสัญญาณภาพทั้งสอง

มาท�าการอนมุานหาข้อสรุป การประยุกต์ข้อมูลซาร์จากอินเตอร์ 

เฟอโรมิเตอร์เชิงพื้นที่ สามารถใช้วัดความสูงภูมิประเทศ  

ส่วนการประยุกต์เชิงหน่วงเวลา สามารถใช้วัดการเคล่ือนที ่เช่น 

กระแสน�้ามหาสมุทร

ที่มา : earth.esa.int/handbooks/asar/CNTR5-2.html

Interferometry
อินเตอร์เฟอโรเมตรี เป็นเทคนิคในการรวมคลื่นที่

แตกต่างกันเข้าด้วยกัน ท�าให้ได้ผลลัพธ์ซึ่งมีความหมายบอก

ถึงสถานะเริ่มต้นของคลื่น ทั้งนี้เพราะเม่ือน�าคล่ืนสองคล่ืนที่มี 

ความถี่เดียวกันมารวมกันผลที่ได้จะอยู่ในแบบรูปความเข้ม ซึ่ง

เกิดจากความแตกต่างเฟสระหว่างคล่ืนทั้งสองนั้น คล่ืนที่เฟส

ซ้อนทับกันได้พอดีจะแทรกเสริมกัน ในขณะที่คล่ืนท่ีเฟสไม่

ซ้อนทับกันจะหักล้างกัน คล่ืนที่ไม่เข้าข่ายทั้งสองกรณีที่กล่าว

จะมีแบบรูปความเข้มระหว่างกลางซึ่งสามารถน�ามาใช้หาความ 

แตกต่างสัมพัทธ์ของเฟสได้

ที่มา : หนังสือ The History of Science and Technology By Bryan H. 

Bunch, Alexander Hellemans, Houghton Mifflin Harcourt, 2004
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Interferometric Synthetic Aperture  
Radar (InSAR)
เรดาร์ช ่องเปิดสังเคราะห์แบบอินเตอร  ์
เฟอโรเมตรี (อินซาร์)
ดู Synthetic Aperture Radar (SAR)

Internal Distortion
การบิดเบี้ยวภายใน
ดู Geometric Distortion

International Standards Organization 
(ISO)
องค์กรมาตรฐานสากล (ไอเอสโอ)
หน่วยงานที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาค

อุตสาหกรรมจากหลายประเทศ เพ่ือพัฒนาระบบเปิดที่เป็น

มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นโครงสร้างส�าหรับโพรโทคอลในการ

ติดต่อสื่อสารร่วมกัน

ท่ีมา : www.emrtk.uni-miskolc.hu/demo/uniphorm_demo /uniphorm _eng-

lish/glossary/eng2engp512.htm

Interoperability
ความสามารถท�างานร่วมกันได้
ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร การใช้โปรแกรมหรือการ

ถ่ายโอนข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยปฏิบัติหลายๆ หน่วย  

ในลักษณะที่ผู้ ใช้งานไม่จ�าเป็นต้องมีความรู้หรือมีความรู้เพียง

เล็กน้อยเกี่ยวกับหน่วยปฏิบัตินั้นๆ

ที่มา : หนังสือ Springer Handbook of Geographic Information edited by 

Wolfgang Kresse, David M. Danko, 2012

Interpolation / Spatial Interpolation
การประมาณค่าในช่วง เป็นกระบวนการใช้จุดที่

ทราบค่า หรือจุดตัวอย่างที่ทราบค่าท�าการประมาณค่าของจุด

ที่ไม่ทราบค่า วิธีการน้ีสามารถใช้ ในการประมาณค่าของจุด

ที่ไม่รู้ส�าหรับข้อมูลจุดเชิงภูมิศาสตร์ เช่น ระดับสูง ปริมาณ

น�้าฝน อุณหภูมิ ระดับสัญญาณรบกวน และอ่ืนๆ ดู Image  

Resampling, Inverse Distance Weighting (IDW) และ  

Kriging ประกอบ

Interpretation
การแปลตีความ การระบุ และวิเคราะห์รูปลักษณ์ที่

ปรากฏในภาพ ในรูปแบบที่มีความหมายและจัดกลุ ่มเป็น 

รูปลักษณ์ต่างๆ ได้

Interpretation Key
คู ่มือการแปลตีความ / กุญแจการแปล
ตคีวาม ลกัษณะเฉพาะหรอืการผสมผสานคณุลกัษณะทีท่�าให้ 

ผู้แปลตีความสามารถแปลตีความ และระบุวัตถุที่มีโครงสร้าง 

เนื้อภาพท่ีมีความคล้ายคลึงกันกับต้นแบบบนภาพถ่ายจาก

ดาวเทียมได้

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Intersection
จุดตดัร่วม จดุร่วมทีเ่กดิจากเส้นสองเส้นตดักัน เช่น ส่ีแยก

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

Inverse Distance Weighting (IDW)
การถ่วงน�้าหนักแบบระยะทางผกผัน 
(ไอดีดับเบิลยู) เป็นวิธีการประมาณค่าในช่วงของหลาย 

ตัวแปร โดยรู้ค่าจุดที่กระจัดกระจายอยู่บางส่วน การหาค่าจุด

ที่ไม่รู้ค่าท�าโดยการค�านวณค่าเฉล่ียถ่วงน�้าหนักของจุดที่รู้ค่า 

โดยใช้ระยะทางเป็นเกณฑ์ ดู Interpolation และ Kriging 

ประกอบ

ที่มา : www.revolvy.com

Inverse Distance Weighting (IDW)

ทีม่าภาพ : www.geography.hunter.cuny.edu/~jochen/GTECH361/lectures/

lecture10/3Dconcepts/Inverse%20Distance%20Weighted.htm
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Inverse Synthetic Aperture Radar (ISAR)
เรดาร์ช่องเปิดสังเคราะห์ผกผัน (ไอซาร์)
ดู Synthetic Aperture Radar (SAR)

Isodensity
เส้นความหนาแน่นเท่า / เส้นความเข้มเท่า
เส้นหรือแถบที่มีความหนาแน่นเท่ากัน หรือค่าเชิงเลขเท่ากัน

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Isopleth Map
แผนท่ีเส้นค่าเท่า แผนท่ีแสดงการกระจายตวัของลกัษณะ 

ประจ�าในรูปแบบของเส้นที่เช่ือมระหว่างจุดของค่าที่เท่ากัน  

เช่น เส้นความกดอากาศเท่า เส้นน�้าฝนเท่า เส้นอุณหภูมิเท่า

ที่มา : หนังสือ Principles of Geographical Information Systems By Peter 

A. Burrough, Rachael A. McDonnell, Rachael McDonnell, Christopher  

D. Lloyd, 2015

Isotropic
ไอโซทรอปิก ลักษณะที่เหมือนกันหรือเป็นแบบเดียวกัน

ทุกทิศทาง โดยค่าไม่เปล่ียนแปลงตามทิศทาง ตัวอย่างเช่น 

การกระจดักระจายของแสงโดยสสารทีค่วามเข้มของการแผ่รงัสี

เท่ากันทุกทิศทาง ตรงข้ามกับแอนไอโซทรอปิก ซึ่งมีคุณสมบัติ

ที่เปลี่ยนไปตามทิศทาง

ที่มา : dictionary.reference.com
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K
Ka-Band
เคเอแบนด์ / แถบคลื่นเคเอ แถบความถี่ที่ใช้ ใน

ระบบเรดาร์ มีค่าความถี่ระหว่าง 26,500-40,000 เมกะเฮิรตซ์ 

หรือความยาวคล่ืน 0.75-1.18 เซนติเมตร ดู Microwave  

Band ประกอบ 

ที่มา : Manual of remote sensing, American Society of Photogrammetry, 

1983

Kalman Filter
ตวักรองคาลมาน หรือเรยีกอีกอย่างหนึง่ว่า การประมาณ 

ค่าของสมการก�าลังสองเชิงเส้น (Linear Quadratic Estimation 

หรือ LQE) ซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่ใช้ ในการวัดชุดของค่า ณ ห้วง

เวลาหนึ่งๆ ซึ่งจะมีสัญญาณรบกวน (การแปรผันสุ่ม) และค่า

ความคลาดเคลื่อนอื่นๆ ปนอยู่

ที่มา : Introduction to Intelligent Surveillance By Wei Qi Yan, 2016

Kappa Coefficient
สัมประสิทธิ์แคปปา หรือช่ือทางการคือ Cohen’s 

Kappa Coefficient เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบความสอดคล้อง 

(consistency) กนัของข้อมูล 2 กลุม่ ในบางกรณอีาจใช้ส�าหรบั

เปรยีบเทยีบการประเมินค่าของข้อมูลชุดเดยีวกนัจากผู้ประเมิน 

2 คน โดยสัมประสิทธ์ิแคปปานัน้ไม่จ�าเป็นต้องอาศยัสมมุตฐิาน

ทีว่่าข้อมูลทีส่นใจนัน้มีการแจกแจงแบบปกต ิ(normal distribu-

tion) หรือที่เรียกว่า สถิตินอนพาราเมตรี (non-parametric 

statistic) ผลลัพธ์ที่ได้จากสัมประสิทธ์ิแคปปานั้นจะอธิบายถึง

ความสอดคล้องระหว่างกันของ 2 ชุดข้อมูลนั่นเอง ในส่วนของ

การรับรู้จากระยะไกล (remote sensing) นั้น มักจะใช้การหา

ค่าสัมประสิทธ์ิแคปปาประกอบการประเมินความถูกต้องของ

การจ�าแนกประเภทข้อมูล (classification) กล่าวคือ เมื่อได้ค่า

ความถูกต้องของการจ�าแนกประเภทข้อมูล เช่น ความถูกต้อง

โดยรวม (overall accuracy) เม่ือเทยีบกบัข้อมูลอ้างอิงแล้ว เรา

สามารถแสดงระดบัของความสอดคล้อง (agreement) ระหว่าง

ข้อมูลอ้างอิงและผลการจ�าแนกข้อมูลทีไ่ด้จากการทดลองได้โดย

ใช้วิธีการนี้ ดู Confusion Matrix ประกอบ 

ที่มา : www.pmean.com/definitions/kappa.htm

K-Band
เคแบนด์ / แถบคลื่นเค แถบความถี่ที่ใช้ ในระบบ

เรดาร์ มีค่าความถี่ระหว่าง 18,000-26,500 เมกะเฮิรตซ์ หรือ

ความยาวคลื่น 1.18-1.67 เซนติเมตร ดู Microwave Band 

ประกอบ

Kernel
เคอร์เนล เป็นตารางเมทริกซ์เคล่ือนทีใ่ช้ส�าหรบัประมวลผล

ภาพ บางครั้งเรียกว่า “หน้าต่าง” ซึ่งหน้าต่างดังกล่าวสามารถ

ก�าหนดขนาดได้ เช่น 3X3, 5X5, 7X7 ดู Filtering (Image) 

ประกอบ

Kriging
ครกิงิ เป็นเทคนคิการประมาณค่าในช่วง ซึง่ค่าของข้อมูลทีอ่ยู่

รอบจดุทีไ่ม่รูค่้าจะน�ามาใช้ถ่วงน�า้หนกั เพือ่ประมาณค่าของจดุที่

ไม่รูค่้านัน้ น�า้หนกัทีใ่ช้ในการถ่วงจะใช้ระยะทางระหว่างจดุทีรู่ค่้า

กบัจุดทีไ่ม่รูค่้า ครกิงิเป็นวธิทีีโ่ดดเด่นในการประมาณค่าในช่วง 

เนือ่งจากเป็นวธีิทีง่่ายส�าหรับการอธิบายความแปรผนั หรอืความ

แม่นย�าของการคาดการณ์ คริกงิอาศยัทฤษฎตีวัแปรระดบัพ้ืนที่

กว้าง (ภูมิภาค) ซึ่งมีสมมุติฐานว่าค่าการเปลี่ยนแปรเชิงพื้นที่ 

ของข้อมูลทีจ่ะท�าการสร้างแบบจ�าลองเป็นเนือ้เดยีวกนัท้ังพ้ืนผวิ  

ซึ่งหมายถึงแบบรูปของการแปรผันเดียวกัน จะสามารถสังเกต 

เห็นได้ทั่วทั้งพื้นผิว ดู Interpolation และ Inverse Distance 

Weighting (IDW) ประกอบ

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

Kriging

ทีม่าภาพ : www.geography.hunter.cuny.edu/~jochen/GTECH361/lectures/

lecture11/concepts/Kriging.htm
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Ku-Band
เคยูแบนด์ / แถบคลื่นเคยู แถบความถี่ที่ใช้ ในระบบ

เรดาร์ มีค่าความถี่ระหว่าง 12,500-18,000 เมกะเฮิรตซ์ หรือ

ความยาวคลื่น 1.67-2.40 เซนติเมตร ดู Microwave Band 

ประกอบ

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca
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L
Labeling
การระบุ การระบุและการจัดกลุ่มข้อมูล ซึ่งเป็นผลมาจาก

การจ�าแนกประเภทข้อมูลแบบอัตโนมัต ิเราท�าการเลอืกประเภท

หรือช่ือของประเภทรูปลักษณ์ โดยอาศยัความรู้พืน้ฐานของพืน้ท่ี

หรือสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏบนภาพ

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html

LADAR (Laser Detection and Ranging)
ลาดาร์ บางคร้ังเรียกว่า “เลเซอร์เรดาร์” เป็นระบบเรดาร์ 

เชิงแสงซึ่งหาระยะทางจากระยะเวลาที่พัลส์เดินทางไปและ 

กลับสู ่ระบบตรวจวัด ดู LiDAR (Light Detection and  

Ranging) ประกอบ

ที่มา : www.laserfocusworld.com/blogs/what-the-hecht/2012/03.html

Lambert Conformal Conic Projection
(LCC)
เส้นโครงแผนที่แบบทรงกรวยคงรูป
แลมเบร์ิต (แอลซซี)ี ใช้ส�าหรบัการท�าแผนทีเ่ดนิอากาศ 

เป็นระบบพิกัดส�าหรับการท�าแผนที่ระดับชาติ ระดับภูมิภาค 

เป็นหนึ่งใน 7 ประเภทเส้นโครงแผนที่ ซึ่งสร้างโดย Johann 

Heinrich Lambert 

ที่มา : www.revolvy.com 

UTM Projection

LCC Projection

 
Lambert Conformal Conic Projection (LCC)

ท่ีมาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.weblakes.com/Newsletter/2006/

Sep002006.html

Land Information System (LIS) 
ระบบสารสนเทศที่ดิน (แอลไอเอส)
เป็นฐานข้อมูลที่อธิบายลักษณะทางกายภาพหรือทางกฎหมาย

ของที่ดิน บางครั้งเรียกว่า ระบบบันทึกที่ดิน (Land Records 

System: LRS) โดยทั่วไปประกอบด้วย ชื่อเจ้าของที่ดิน มูลค่า

ที่ดิน การประเมินภาษี และขอบเขตสิทธิครอบครอง

ทีม่า : www.emrtk.uni-miskolc.hu/demo/uniphorm_demo/ uniphorm _eng-

lish/glossary/eng2engp536.htm

Large Scale Map
แผนที่มาตราส่วนใหญ่
ดู Map Scale

LASER (Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation)
เลเซอร์ อุปกรณ์ทีแ่ปลงพลงังานน�าเข้า ซึง่เป็นรงัสอิีนฟราเรด 

หรอืทีต่ามองเห็นร่วมนยั ให้เป็นล�าแสงทีมี่ความแคบและความ

เข้มสูง ดู LiDAR (Light Detection and Ranging) ประกอบ

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Latitudinal Effect
ผลกระทบเชิงละติจูด การแปรผันเชิงปริมาณของค่า

วัดต่างๆ ที่มีสาเหตุจากต�าแหน่งเทียบกับเส้นศูนย์สูตร หรือ 

การแปรผันของปริมาณเชิงกายภาพใดๆ ที่ขึ้นกับละติจูดที ่

ต่างกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเข้มของรังสีคอสมิกที่เพิ่มข้ึน

ตามละติจูดแม่เหล็ก ณ ที่ที่สูงขึ้น

Layover
เลย์โอเวอร์ การเคล่ือนของต�าแหน่งความสูง หรือการเกดิ 

การย่นระยะในภาพเรดาร์ ซึ่งส่วนยอดของวัตถุหรือยอดเขา

ที่สะท้อนพลังงานคล่ืนจะปรากฏใกล้เรดาร์มากกว่าส่วนล่าง

ของวัตถุหรือเชิงเขา สัญญาณเรดาร์ที่มีมุมตกกระทบน้อยกว่า  

ผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะย่ิงเห็นชัดมากข้ึน ดู Elevation Dis-

placement, Foreshortening และ Shadow ประกอบ

ที่มา : Glossary of Radar Terminology
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L-Band
แอลแบนด์ / แถบคลืน่แอล แถบคลืน่ไมโครเวฟ ซึง่มี

ความยาวคลืน่อยูร่ะหว่าง 15-30 เซนตเิมตร หรอืความถีร่ะหว่าง 

1,000-2,000 เมกะเฮิรตซ์ ดู Microwave Band ประกอบ 

L-Band Radiometer (LBR)
มาตรวัดรังสีแถบคลื่นแอล (แอลบีอาร์)
อุปกรณ์ที่ใช้ความถี่คลื่นวิทยุในแถบคล่ืนแอล เป็นตัวน�าพา

ข้อมูลจากดาวเทียมจีพีเอสไปยังเคร่ืองรับสัญญาณจีพีเอส 

ตัวอย่างเช่น ระบบดาวเทียมระบุต�าแหน่งบนโลกที่มีอุปกรณ์

แถบคล่ืนแอลกึ่งกลางความถี่ที่ 1,176.45 เมกะเฮิรตซ์ (L5), 

1,227.60 เมกะเฮิรตซ์ (L2), 1,381.05 เมกะเฮิรตซ์ (L3), และ 

1,575.42 เมกะเฮิรตซ์ (L1)

Leaf Area Index (LAI)
ดชันีพืน้ท่ีใบ (แอลเอไอ) ตวัวดัเชงิชีวภาพ มีค่าเท่ากบั

อัตราส่วนระหว่างพื้นที่ด้านหนึ่งของใบของเรือนยอดพืช ป่าไม้ 

หรือทุ่งหญ้าต่อพื้นที่ใต้เรือนยอด ดังสูตร

ดัชนีพื้นที่ใบ = พื้นที่ใบรวม (ตร.ม.) / พื้นที่ดินใต้เรือนยอด

ทั้งหมด (ตร.ม.)

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html
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Leaf Area Index (LAI)

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.geo.hunter.cuny.edu

Lens Distortion
การบิดเบี้ยวที่เกิดจากเลนส์ การเคลื่อนของวัตถุ

บนภาพที่เกิดจากความไม่สม�่าเสมอ และความคลาดเคล่ือน

ของเลนส์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Barrel Distortion, 

Pincushion Distortion และ Moustache Distortion

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Barrel
Distortion

Pincushion
Distortion

Lens Distortion

Moustache
Distortion

Lens Distortion

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.photocritic.org/articles/everything-

about-camera-lenses

LiDAR (Light Detection and Ranging)
ไลดาร์ เทคโนโลยีการส�ารวจงานภูมิประเทศแบบใหม่ ซึ่ง

เหมือนการท�างานของเรดาร์ โดยวดัระยะทางจากระยะเวลาทีใ่ช้ 

ในการเดินทางของล�าแสงเลเซอร์ จากเครื่องรับรู้ไปยังวัตถุ 

เป้าหมาย และเดนิทางกลบัมายงัเครือ่งรับรู้ ไลดาร์จงึเป็นเครือ่ง 

รับรู้แบบแอ็กทิฟ ใช้แสงเลเซอร์ระดับปานกลางในช่วงคล่ืน 

สั้นกว่าในช่วงคลื่นที่ตามองเห็นและอินฟราเรดใกล้ ข้อมูลดิบ

ที่ได้จากไลดาร์จะเป็นข้อมูลท่ีเป็นลักษณะดีเอสเอ็ม (DSM) 

หรือ Digital Surface Model นั่นคือเป็นแผนที่พื้นผิวสองมิติ

แสดงความสงูทีไ่ด้จะรวมส่ิงปลกูสร้าง หรอืส่ิงทีป่กคลุมผวิโลก 

เช่น ต้นไม้ ตึกอาคาร และเรือนยอด ตัวอย่างการวัด ได้แก่ 

ความสูงของเรือนยอดต้นไม้ที่สัมพันธ์กับพื้นดิน ความลึกของ

น�้าที่สัมพันธ์กับผิวน�้า นอกจากนี้ยังใช้ ในการศึกษาอนุภาคใน

บรรยากาศต่างๆ ของโลกและความหนาแน่นของอากาศ รวมทัง้ 

ติดตามกระแสอากาศ ดู LADAR (Laser Detection and  

Ranging) และ Digital Surface Model (DSM) ประกอบ

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

LiDAR (Light Detection and Ranging)

ที่มาภาพ : gisgeography.com/lidar-light-detection-and-ranging/
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Line Scanner
เครื่องกราดแบบเส้น อุปกรณ์ถ่ายภาพที่ใช้กระจก

แกว่งกวาดถ่ายภาพผิวโลก ในทิศที่ตั้งฉากกับแนวการบินของ

ยานส�ารวจ ภาพที่ได้สร้างขึ้นจากเส้นหรือแถวข้อมูล ประกอบ

กันขึ้นเป็นแถบข้อมูล

ท่ีมา : emrtk.uni-miskolc.hu/demo/uniphorm_demo/uniphorm_english/

glossary/eng2engp558.htm

Linear Combination
การรวมเชิงเส้น การเน้นข้อมูลอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กัน

มากและสามารถน�าข้อมูลตั้งแต่สองแบนด์ข้ึนไปมารวมกัน  

ได้ผลลัพธ์เป็นภาพใหม่ ทั้งนี้อาจมีการก�าหนดค่าสัมประสิทธ์ิ

เพื่อที่เพิ่มหรือลดน�้าหนักของค่าสัมประสิทธ์ิในแต่ละแบนด์  

โดยมีรูปแบบ ดังนี้

A = a1x1 + a2x2 + a3x3 + a4x4 + …..

โดยที่ A = ผลบวกเชิงเส้น 

a1, a2, a3 …… = ค่าสัมประสิทธิ์

x1, x2, x3 …… = ค่าของจุดภาพในแต่ละแบนด์ในต�าแหน่ง

เดียวกัน 

ค่าผลบวกเชิงเส้นหรือค่า A จะเป็นค่าจุดภาพใหม่ โดยแทนที่

ลงในต�าแหน่งเดิม เกิดเป็นภาพใหม่ที่ได้จากวิธีดังกล่าว ความ

คมชัดของภาพข้ึนอยู่กบัน�า้หนกัของค่าสมัประสทิธ์ิ a1, a2, a3… 

ที่ก�าหนดลงไปในแต่ละแบนด์ ค่าสัมประสิทธ์ินี้อาจจะเป็นค่า

ลบหรือค่าบวกก็ได้จากสมการผลบวกเชิงเส้น ผลบวกเชิงเส้น 

(A) ที่ได้รับส่วนใหญ่จะมีค่าของจุดภาพต�่า ซึ่งมีความจ�าเป็น

ที่จะต้องปรับให้ฮิสโทแกรมภาพอยู่ในช่วงกลางของระดับสี

เทา (0-255) ในกรณีของภาพ 8 บิต และอาจใช้วิธีขยายความ 

คมชัดของภาพร่วมด้วยก็ได้

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

Linear Contrast Stretch
การยืดเน้นความเปรียบต่างเชิงเส้น
เป็นการขยายช่วงข้อมูลค่าจดุภาพจากการรบัรู้จากระยะไกลเชงิ

เส้น ท�าให้ได้ลกัษณะฮสิโทแกรมทีมี่การแจกแจงแบบระฆังคว�า่ 

(เกาส์เซียน และใกล้เคียงเกาส์เซียน) โดยฮิสโทแกรมดังกล่าว

แสดงค่าจุดข้อมูลทั้งหมดท่ีขยายออกเต็มพิสัยของอุปกรณ์

แสดงผล เพือ่ท�าให้ค่าข้อมูลทีอ่ยูใ่นช่วงแคบๆ หรือทีมี่การแปร 

เปล่ียนเพียงเล็กน้อยให้เห็นได้ชัดข้ึน สามารถแบ่งออกได้เป็น 

3 วิธี คือ แบบค่าต�่าสุด-สูงสุด (Minimum-Maximum Linear  

Contrast Stretch) แบบค่าร้อยละ (Percentage Linear  

Contrast Stretch) และแบบต่อเนื่องเป็นช่วง (Piecewise  

Linear Contrast Stretch) ดังตัวอย่าง การยืดเน้นความ

เปรียบต่างเชิงเส้นแบบค่าต�่าสุด-สูงสุด ของข้อมูลแบบ 8 บิต  

ดู Contrast Stretch ประกอบ

ที่มา : knightlab.org/rscc/legacy/RSCC_Contrast_Enhancement.pdf

ลูมอ�ขน�นเดืยรากนอ�กพาภ
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Linear Contrast Stretch แบบ Minimum-Maximum

ที่มาภาพ : GISTDA

Linear Enhancement
การเน้นภาพเชิงเส้น
ดู Linear Contrast Stretch

Linear Feature
รูปลักษณ์เชิงเส้น รูปลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ที่แทนด้วย

เส้นหนึ่งเส้นหรือหลายเส้น เช่น แม่น�้า ถนน โครงข่ายเส้นทาง

ส่งของ โครงข่ายด้านการสื่อสาร

ที่มา : resources.arcfmsolution.com/10.1/appendix/glossary.html

Linear Polarization
โพลาไรเซชันเชิงเส้น
ดู Polarization Pattern

Local Incidence Angle
มุมตกกระทบเฉพาะท่ี มุมระหว่างแนวกลางล�าคล่ืน

เรดาร์กับแนวที่ตั้งฉากกับภูมิประเทศแห่งนั้น ดู Incidence 

Angle ประกอบ

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca
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Logarithmic Stretch
การยืดแบบลอการิทึม กระบวนการแปลงข้อมูลภาพ

จากช่วงค่าระดับสีเทาที่แคบให้มีช่วงระดับสีเทาที่กว้างขึ้น ตาม

สูตร  S = C x log (1 + r) โดย S คือค่าข้อมูลที่ได้จากการยืด

ภาพ r คอืค่าข้อมูลน�าเข้า และ C คือค่าคงที ่วธีิการนีใ้ช้เพือ่ขยาย

ช่วงจุดภาพที่มีค่าต�่า ในขณะเดียวกันจะบีบอัดจุดภาพที่มีค่าสูง

กว่า ในกรณีที่ต้องการขยายช่วงข้อมูลค่าจุดภาพที่มีค่าสูงจะใช้

วิธีการแปลงแบบลอการิทึมผกผัน

Logical Database Design
การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะ
กระบวนการสร้างตัวแบบฐานข้อมูลสารสนเทศส�าหรับใช้ ใน

สถานประกอบการ โดยอาศัยตัวแบบข้อมูลจ�าเพาะ ซึ่งจะไม่ขึ้น

กับระบบการจัดการฐานข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือไม่ข้ึนกับ 

ข้อพิจารณาเชิงกายภาพอื่นๆ

Look Angle
มุมมอง หมายถึง มุมระหว่างระนาบดิ่งจากต�าแหน่งสาย

อากาศเรดาร์ และทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเรดาร์เป็นมุม

ประกอบของมุมก้ม ดู Far Range, Incidence Angle และ 

Depression Angle ประกอบ

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html

Look Direction
ทิศทางการมอง หรือทิศทางล�าแสงเรดาร์มีนัยส�าคัญ

และมอิีทธิพลต่อการเกดิพลังงานส่งกลบัของเรดาร์ เมือ่ล�าแสง

เรดาร์ (A) ส่งสัญญาณเรดาร์ตั้งฉากกับการวางตัวของวัตถุที่มี

รูปลักษณะเชิงเส้น ส่งผลให้เกิดพลังงานส่งกลับของสัญญาณ

เรดาร์มาก เป็นผลให้วัตถนุัน้ปรากฏเป็นโทนสว่างหรือสขีาวบน 

ข้อมูลภาพเรดาร์ เช่น เส้นทางถนน คลอง แนวร่องปลูกพืช  

ในทางกลับกันหากล�าแสงเรดาร์ (B) ส่งสัญญาณเรดาร์ขนาน

กับการวางตัวของวัตถุดังกล่าว ส่งผลให้เกิดพลังงานส่งกลับ

ของสัญญาณเรดาร์น้อย และเป็นผลให้วตัถดุงักล่าวปรากฏเป็น

โทนสีเข้ม หรือสีเทา-ด�า ทิศทางการมองมีความส�าคัญอย่างยิ่ง

ต่อการเน้นความเปรยีบต่างระหว่างรูปลกัษณ์ในภาพโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงแนวเทือกเขาจะต้องมีมุมที่เหมาะสม เพื่อลดอิทธิพล

การเกิดเลย์โอเวอร์ (layover) และเงา (shadow) ในการถ่าย

ภาพด้วยทศิทางการมองทีต่่างกนั จะท�าให้สามารถระบปุระเภท

รูปลักษณ์ที่แตกต่างกันได้จากการวางตัวที่แตกต่างกัน

ที่มา : www.nrcan.gc.ca

Look Direction

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก CCRS/CCT

Look-Up Table (LUT)
ตารางเทียบค่า (แอลยูที) ตารางที่ใช้ ในการแปลงค่า

ข้อมูลน�าเข้าให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ

Old
Values

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5
5
7
8
10
12
3
20
11
2
19
1
9
9
4
13
6
14
13
14

New
Values

Look-Up Table (LUT)

ที่มาภาพ : GISTDA

Low Frequency (LF)
ความถ่ีต�่า (แอลเอฟ) เป็นความถี่ที่ใช้ ในการสื่อสาร 

อยู่ระหว่างช่วง 30-300 กิโลเฮิรตซ์ หรือความยาวคลื่นระหว่าง 

1-10 กิโลเมตร ดู High Frequency (HF) ประกอบ

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

ทิศทางการวางตัว
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Low Level Wind Shear (LLWS)
แรงเฉือนลมระดบัต�า่ (แอลแอลดบัเบลิยูเอส) 
หมายถึง การเปลี่ยนแปรค่าความเร็วและทิศทางลมตาม 

ระยะทางในแนวนอนหรือแนวตั้ง แรงเฉือนลมระดับต�่าจะอยู ่

ช่วงท้ายเส้นทางบินลงหรือช่วงบินขึ้น และช่วงไต่ระดับระยะต้น

ของอากาศยาน

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Low Pass Filter / Smoothing Filter
ตัวกรองผ่านความถี่ต�่า / ตัวกรองผ่านเรียบ
เป็นตัวกรองคลื่นแสง โดยกรองคลื่นความถี่สูงออกแต่ยอมให้

คลื่นความถี่ต�่าผ่านได้ ตัวกรองนี้มีคุณสมบัติเด่นในการปรับ

ข้อมูลภาพให้เรียบหรือลดความแตกต่างของขอบเขตของวัตถุ

ลง มีให้เลือกใช้หลายชนิด เช่น ตัวกรองแบบค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

ตัวกรองแบบกึ่งกลาง ตัวกรองแบบฐานนิยม ดู High Pass 

Filter ประกอบ

ที่มา : 1. remote-sensing.net/glossary.html

2. support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

�กแบัรปรากนอ�กพาภ

retliF htoomS รากีธิวยว�ดบัรปพาภ �กแ

retliF ssaP woL รากีธิวยว�ดบัรปพาภ �กแ

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต ระบบ Multispectral 

ความละเอียดภาพ 15 เมตร 

บันทึกภาพวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559
Low Pass Filter / Smoothing Filter

ที่มาภาพ : GISTDA

Luminance
ลูมิแนนซ์ ค่าวัดเชิงปริมาณของความเข้มแสงจากแหล่ง

ก�าเนิด มีหน่วยเป็นแคนเดลาต่อตารางเมตร (cd/m2)

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html
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M
Magnetic Azimuth
แอซมิทัแม่เหลก็ แอซมัิททีสั่มพันธ์กบัทศิเหนอืแม่เหลก็ 

ดู Azimuth ประกอบ

ที่มา : encyclopedia2.thefreedictionary.com

Magnetic
North

Magnetic Azimuth 107°

GN

Grid Azimuth (MAP)
G-M Angle West

Magnetic Azimuth

=
=

=

93°
+14°

107°

93°

14°W

Arbitrary Line or any Azimuth

Magnetic Azimuth

ที่มาภาพ  : GISTDA ดัดแปลงจาก www.globalsecurity.org/military/library/

policy/army/fm/3-25-26/ch6.htm

Magnetic North
ทิศเหนือแม่เหล็ก ทิศทางแสดงโดยเข็มแม่เหล็ก ซึ่ง

ลอยตวัอิสระทีจ่ะช้ีไปยังทศิเหนอืแม่เหลก็จากอิทธิพลของสนาม

แม่เหล็กโลกเท่านั้น

ทีม่า : A Guide to Federal Terms and Acronyms Edited by Don Philpott, 2010

GN

M
agnetic North

True North

G
rid North

Magnetic North

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.globalsecurity.org/military/library/

policy/army/fm/3-25-26/ch6.htm

Magnetic Survey
การส�ารวจสนามแม่เหล็ก เป็นการวัดความเข้มของ

สนามแม่เหล็ก หรือบางครั้งเป็นการวัดการเบี่ยงเบนของสนาม

แม่เหล็กในทศิทางต่างๆ ออกจากทิศเหนอืภมิูศาสตร์ จากสถานี

ตรวจวัดหลายสถานี

ที่มา : global.britannica.com/science/magnetic-survey

Magnitude
ขนาด เป็น 1 ใน 3 พารามิเตอร์ที่ใช้อธิบายคุณสมบัติคลื่น 

ขนาดเป็นความสูงคลื่นไม่ว่าจะเป็นเฟสใด ส�าหรับสัญญาณที่ 

ซบัซ้อนจะอธิบายด้วยองค์ประกอบอินเฟส (l) และควอเดรเจอร์ 

(Q) โดยขนาดมีค่าเป็น m = √I2 + Q2 กรณีความสูงคลื่นที ่

ซับซ้อน ขนาดของคลื่นเป็นค่าสัมบูรณ์ของความสูงคลื่น

ที่มา : European Space Agency

Map Projection
เส้นโครงแผนที่ ระบบของเส้นที่ประกอบด้วยเส้นขนาน

และเส้นเมริเดียน ใช้ในการถ่ายทอดลักษณะทรงกลมของโลก

ลงบนพื้นที่ราบ ประกอบด้วย การย่อส่วน การฉายแสง และ

หลักการสร้างรูปเรขาคณิต หรือการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 

เพื่อรักษาระยะทาง พื้นที่ ทิศทาง หรือรูปร่างไว้ตามอัตราส่วน

ให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงบนโลกมากที่สุด

ที่มา : พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์, 2549
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Map Resolution
ความละเอียดแผนที่ ขนาดของรูปลักษณ์ที่เล็กที่สุด 

ที่แสดงในแผนที่ ยกเว้นรูปลักษณ์ที่เป็นจุด

Map Scale
มาตราส่วนแผนที่ ในการก�าหนดประเภทแผนที่ อาจ

ใช้มาตราส่วนเป็นเกณฑ์ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ แผนที่

มาตราส่วนใหญ่ แผนที่มาตราส่วนกลาง และแผนที่มาตราส่วน

เล็ก ซึ่งในแต่ละประเทศมีการก�าหนดค่าไว้แตกต่างกัน ส�าหรับ

ประเทศไทยส่วนใหญ่ได้ก�าหนดไว้ ดังนี้

 1. แผนที่มาตราส่วนใหญ่ (Large Scale Map) มีค่า

เท่ากับหรือใหญ่กว่า 1:50,000

 2. แผนที่มาตราส่วนกลาง (Medium Scale Map)  
มีค่าระหว่าง 1:50,000 - 1:250,000

 3. แผนที่มาตราส่วนเล็ก (Small Scale Map) มีค่า 

เท่ากับหรือเล็กกว่า 1:500,000

มาตราส่วน 1:50,000

มาตราส่วน 1:250,000

มาตราส่วน 1:500,000
แผนที่ภูมิประเทศ บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล 

จังหวัดนครนายก
Large Scale Map / Medium Scale Map / Small Scale Map

ที่มาภาพ : แผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร

Maximum Likelihood Classification
ตัวจ�าแนกประเภทข้อมูลแบบแมคซิมัมไลค์
ลิฮูด กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลภาพเพื่อจ�าแนกประเภท

ข้อมูลออกเป็นประเภทต่างๆ โดยใช้ข้อมูลภาพของบริเวณ

เดยีวกนัในช่วงคลืน่ต่างกนัมากกว่า 3 ช่วงคล่ืนขึน้ไป ผูว้เิคราะห์ 

จะท�าการเลอืกพืน้ทีต่วัอย่าง (เรยีกว่าต้นแบบ หรอืพืน้ทีต่วัอย่าง) 

ของรูปลักษณ์แต่ละประเภทที่ต้องการจ�าแนก แล้วท�าการ

ค�านวณสมบัติทางสถิติของรูปลักษณ์เหล่านั้น และในท�านอง

เดยีวกนัจะหาคณุลกัษณะทางสถติิทีแ่ยกรปูลกัษณ์ออกจากกนั

แล้วท�าการสร้างตัวแบบบ่งชี้ขึ้น แล้วจึงตรวจสอบแต่ละจุดภาพ

เพือ่หาว่ามีความน่าจะเป็นในการเข้ากลุ่มพืน้ทีต่วัอย่างไหนมาก

ที่สุด ดังรูป มีการแบ่งกลุ่มของข้อมูลจุดภาพตามสมบัติทาง

สถติขิองรปูลักษณ์พืน้ทีน่�า้ พืน้ทีเ่มอืง และพืน้ทีป่่า นอกจากนียั้ง

สามารถก�าหนดเกณฑ์โดยหากความน่าจะเป็นมีค่าต�า่กว่าเกณฑ์ 

ให้จัดอยู่ในกลุ่มไม่รู ้ค่า กลุ่มนี้จะเป็นตัวแทนของประเภท 

รปูลักษณ์ที่ไม่ไดก้�าหนดไว้ในชดุพื้นที่ตัวอย่าง เป็นการป้องกัน

ไม่ให้ถกูจดัเข้าไว้ในประเภททีก่�าหนดโดยไม่ถกูต้อง ด ูMinimum  

Distance (to Means) Classifier ประกอบ

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html
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Maximum Likelihood Classification

ที่มาภาพ : Wageningen UR 1999

Median Filter
ตัวกรองแบบมัธยฐาน / 
ตัวกรองแบบค่ากลาง เป็นการหาค่ากลางของค่าจุด

ภาพโดยเรียงล�าดับค่าจากน้อยไปมาก หรือจากมากไปน้อยใน

ตัวกรองภาพ วิธีการนี้จะช่วยลดค่าของจุดภาพที่มีค่าโดดเด่น

แตกต่างอย่างมากจากค่าของจุดภาพท่ีอยู่ใกล้เคียงลง ข้อมูล

ภาพที่ใช้ตัวกรองแบบค่ากลาง จะมีคุณสมบัติลดสัญญาณ

รบกวนต่างๆ ได้ดีกว่าตัวกรองแบบค่าเฉลี่ยเลขคณิต โดยจะ

ท�าให้ภาพมีความเรียบมากข้ึน แต่จะไม่ลบส่วนที่เป็นขอบเขต

หรือลายเส้นอ่ืนๆ ในภาพให้เรียบตามส่วนที่เป็นสัญญาณ

รบกวน ในการเปลี่ยนค่าจุดกลางอาจจะตั้งเกณฑ์ควบคุมได้

ด้วย เช่น ให้เกิดการเปลี่ยนค่ากลางก็ต่อเมื่อค่าเดิมต่างจากค่า

ใหม่ ดู Spatial Filter ประกอบ

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html

Medium Scale Map
แผนที่มาตราส่วนกลาง
ดู Map Scale

Metadata
เมตะดาตา / ข้อมลูของข้อมลู / ค�าอธบิายชุด
ข้อมลู ข้อมูลทีเ่กบ็อยู่ในอ็อบเจกต์ย่อยของอ็อบเจกต์หนึง่ๆ  

ข้อมูลนี้บอกถึงคุณสมบัติของข้อมูล เช่น แหล่งที่มา วันที ่

ที่ได้มา มาตราส่วนภาพ ต�าแหน่งของภาพ

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html

Microwave Band
ไมโครเวฟแบนด์ / แถบคลื่นไมโครเวฟ
ช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 1 มิลลิเมตร 

ถึงมากกว่า 1 เมตร หรือมีความถี่ระหว่าง 1-100 กิกะเฮิรตซ์ 

เป็นช่วงคลื่นที่สามารถผ่านทะลุเมฆได้
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ที่มา : GISTDA ดัดแปลงจาก www.mdpi.com/2072-4292/5/2/716/htm

Microwave Backscatter
การกระจัดกระจายกลับของคลื่นไมโครเวฟ
การสะท้อนกลับของคล่ืนไมโครเวฟทีเ่ดนิทางจากต้นก�าเนดิและ

ตกกระทบพืน้ผิว การสะท้อนกลับดงักล่าวจะอยู่ในทศิทางเดยีว

กับคลื่นที่ตกกระทบ 

Microwave Radiometer
มาตรวดัรังสไีมโครเวฟ อุปกรณ์ส�าหรบัวัดรงัสไีมโครเวฟ 

ทีแ่ผ่หรือสะท้อนโดยวตัถ ุด ูMicrowave Radiometry ประกอบ

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Microwave Radiometry
การวัดรังสีคล่ืนไมโครเวฟ ศาสตร์และเทคนิค 

ที่เกี่ยวกับการใช้มาตรวัดรังสีไมโครเวฟ ดู Microwave  

Radiometer ประกอบ

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Microwave Spectrometer
มาตรวัดสเปกตรัมคลื่นไมโครเวฟ 
อุปกรณ์ตรวจวัดค่าความเข้มของรังสีแม่เหล็กภายในช่วงคล่ืน

ไมโครเวฟ

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca
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Microwave System
ระบบไมโครเวฟ เป็นระบบอุปกรณ์ท่ีใช้ในการส่งและรบั

สัญญาณไมโครเวฟ

Mid Infrared (MIR)
คลื่นอินฟราเรดกลาง
ดู Infrared Band

Mie Scattering
การกระจัดกระจายแบบมี
ดู Scattering

Minimum Distance (to Means) Classifier
ตัวจ�าแนกประเภทข้อมูลแบบระยะใกล้ค่า
เฉล่ียมากสุด ตัวจ�าแนกประเภทชนิดนี้จะค�านวณหาค่า

เฉล่ียของค่าจุดภาพภายในกลุ่มของแต่ละประเภทข้อมูลของ 

แต่ละแบนด์ แล้วจดัให้จดุภาพทีไ่ม่รูป้ระเภทเข้าอยู่ในประเภทที่

มีค่าเฉล่ียใกล้เคยีงกบัค่าของจดุภาพนัน้มากทีส่ดุ ด ูMaximum 

Likelihood Classification ประกอบ

ที่มา : www.coursehero.com/file/p240ks4/Check-if-all-data-sets-are-

normally-distributed-and-spectrally-pure-no-mixed

Minimum Distance (to Means) Classifier

ที่มาภาพ : Wageningen UR 1999

Mixed Pixel
พิกเซลผสม / จุดภาพผสม จุดภาพท่ีมีค่าเป็น

ตัวเลขแสดงค่าเฉลี่ยของพลังงานที่สะท้อนหรือแผ่ออกจาก 

พื้นผิวที่ประกอบด้วยสิ่งปกคลุมดินหลายประเภทคละกันอยู่  

ซ่ึงบางทีเรียกว่า มิกเซล (mixel) มักเกิดในกรณีของข้อมูลมี

ความละเอียดต�่า จากภาพจุดภาพผสม คือจุดภาพที่มีส่วนผสม

ของน�้าและหญ้า (W-G)

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html

W

W = Water

W

W W-G

G

G

W-G

G

G G = Grass

Mixed Pixel

Mixed Pixel

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.geog.ucsb.edu/~kclarke/G176A/

html/lecture03/sld011.htm

Modulation
การมอดูเลต / การกล�้าสัญญาณ กระบวนการ

ผสมคลื่นสัญญาณต่างๆ กับคลื่นพาห์และคลื่นพาห์จะพาคลื่น

สญัญาณให้เคล่ือนทีไ่ปด้วยกนั การกล�า้สัญญาณโดยท่ัวไปท�าได้

หลายลักษณะ ได้แก่ การกล�้าสัญญาณแอมพลิจูด (amplitude 

modulation) การกล�้าสัญญาณความถี่ (frequency modula-

tion) และการกล�้าสัญญาณเฟสคลื่น (phase modulation)

ที่มา : 1. escivocab.ipst.ac.th/evocab

2. Chipless and Conventional Radio Frequency Identification: Systems 

for Ubiquitous Tagging Edited by Chandra Karmakar, Nemai, 2012
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Amplitude
Modulation

Frequency
Modulation

Phase
Modulation

Modulation

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.ni.com/tutorial/4805/en

Modulation Transfer Function (MTF)
ฟังก์ชันถ่ายโอนการมอดูเลต (เอ็มทีเอฟ) / 
ฟังก์ชันถ่ายโอนการกล�้าสัญญาณ
เป็นการวัดสมบัติเชิงแสงของเลนส์ โดยวัดความสามารถ

ของเลนส์ในการถ่ายโอนความเปรียบต่างของวัตถุที่ค่าความ

ละเอียดเฉพาะหนึ่งๆ ลงสู่ภาพ หรือพูดได้ว่าเอ็มทีเอฟเป็น

วิธีผสมผสานค่าความละเอียดและความเปรียบต่างให้อยู่ใน 

ข้อก�าหนดเดียวกัน ส�าหรับกรณีที่มีความถี่ในการบันทึก 

เป้าหมายสูงข้ึน (หรือระยะห่างระหว่างเส้นถ่ายภาพลดลง) จะ

ท�าให้เลนส์ไม่สามารถถ่ายโอนความเปรียบต่างท่ีลดลงนี้ได ้

อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลให้ค่าเอ็มทีเอฟลดลง

ที่มา : www.edmundoptics.com/resources/application-notes/optics/

introduction-to-modulation-transfer-function

Mosaic
ภาพโมเสก / ภาพต่อ ภาพขนาดใหญ่ซ่ึงได้จากชุดของ

ภาพถ่ายทางดิ่งหรือภาพถ่ายใกล้ทางดิ่ง ที่น�ามาวางซ้อนหรือ

ต่อเหลือ่มกนั ภาพย่อยทีจ่ะน�ามาต่ออาจได้มาจากแหล่งต่างกนั  

มีขนาดจดุภาพต่างกนั และมุมการถ่ายภาพต่างกนั ซึง่ภาพเหล่านี้ 

จะต้องท�าการตรึงเชิงเรขาคณิตและปรับเทียบเข้าสู่ระบบพิกัด

ร่วมภายใต้เส้นโครงแผนที่เดียวกัน รวมท้ังจะต้องท�าการปรับ

ข้อมูลเชงิแสงให้มีความสว่างของภาพตรงขอบรอยต่อใกล้เคยีง

กันแล้วท�าการตัดส่วนที่ซ้อนกันออก และน�ามาต่อเข้าด้วยกัน 

ท�าให้ได้ภาพที่มีขนาดใหญ่ ส�าหรับภาพที่ไม่ใช่ข้อมูลดิจิทัลจะ

ต้องใช้ภาพย่อยที่มีมาตราส่วนเดียวกันด้วย

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html

ภาพก่อนท�า Mosaic

ข�อมูลภาพถ�ายจากดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI
ความละเอียดภาพ 30 เมตร

บันทึกภาพเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

ข�อมูลภาพถ�ายจากดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI
ความละเอียดภาพ 30 เมตร

บันทึกภาพเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

(1)

(1) + (2)

(2)

ภาพหลังท�า Mosaic

ข�อมูลภาพถ�ายจากดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI
ความละเอียดภาพ 30 เมตร

บันทึกภาพเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

ข�อมูลภาพถ�ายจากดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI
ความละเอียดภาพ 30 เมตร

บันทึกภาพเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

(1)

(1) + (2)

(2)

Mosaic

ที่มาภาพ : GISTDA

Multibeam Altimeter
มาตรความสูงแบบหลายล�าคลื่น
มาตรวดัระดบัความสงูทีใ่ช้อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์แบบสายอากาศ

คู่ ที่มีทิศทางการมองเบนออกจากแนวดิ่ง เพื่อให้แนวถ่ายภาพ

มีความกว้าง ดู Interferometer ประกอบ

Multibeam Scatterometer
มาตรวัดการกระจัดกระจายแบบ
หลายล�าคลื่น เป็นมาตรวัดการกระจัดกระจายที่สามารถ

วัดค่าสัมประสิทธ์ิการกระจัดกระจายของหลายเป้าหมายได้

พร้อมๆ กัน

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Multichannel System
ระบบหลายช่วงคลื่น ระบบกราดภาพที่สามารถตรวจ

วัดและบันทึกข้อมูลได้หลายช่วงคล่ืนพร้อมกันด้วยช่องเปิด

เดียวกัน

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca
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Multifrequency Laser
เลเซอร์หลายความถี ่อุปกรณ์เลเซอร์ทีมี่ความสามารถ

ในการแผ่พลังงานแสงที่ความยาวคลื่นตั้งแต่ 2 ช่วงคลื่นขึ้นไป

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Multifrequency Radar
เรดาร์หลายความถี่ อุปกรณ์เรดาร์ท่ีสามารถส่งคล่ืน

ไมโครเวฟได้หลายช่วงคลื่นพร้อมกัน

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Multi-polarization Radar
เรดาร์หลายโพลาไรเซชัน อุปกรณ์เรดาร์ที่สามารถ

รับสัญญาณจากการตรวจวัดหลายโพลาไรเซชันที่ซับซ้อนและ

เป็นอิสระต่อกันได้พร้อมกันอย่างร่วมนัยส�าหรับทุกจุดภาพ  

ดู Polarization ประกอบ

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Multiresolution Sensor
เคร่ืองรับรู้แบบหลายความละเอียด อุปกรณ์ที ่

ออกแบบให้สามารถถ่ายภาพได้ทีค่วามละเอียดภาคพืน้ดนิต่างๆ 

กันไปจากระดับความสูงเดียวกัน (ระดับวงโคจรดาวเทียม)  

ดู Resolution ประกอบ

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Multispectral Analysis
การวิเคราะห์ข้อมูลหลายช่วงคลื่น
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์หรือระบบถ่ายภาพหลาย

ช่วงคลื่น

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Multispectral Data / Image
ข้อมูล / ภาพหลายช่วงคลื่น ชุดข้อมูลที่ได้จาก

การถ่ายภาพที่ถ่ายหลายช่วงคล่ืนในเวลาเดียวกันของพื้นท่ี

เดียวกันและมีมาตราส่วนเดียวกัน เช่น ระบบเครื่องกราดภาพ

หลายช่วงคลื่น (MSS) และระบบธีแมติกแมพเพอร์ (TM) บน

ดาวเทียม Landsat หรือระบบเครื่องกราดภาพหลายช่วงคลื่น

ของดาวเทียมไทยโชต ประกอบด้วย ช่วงคล่ืนสีน�้าเงิน (Blue 

Band) ช่วงคลื่นสีเขียว (Green Band) ช่วงคลื่นสีแดง (Red 

Band) และช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ (NIR Band)

ที่มา : www.microimages.com/documentation/miglossary/terms/ multi-

spectralimages.htm

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต ระบบ Multispectral 

ความละเอียดภาพ 15 เมตร

บันทึกภาพเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554
Multispectral Data / Image

ที่มาภาพ : GISTDA

Multispectral Radiometer
มาตรวัดรังสีหลายช่วงคลื่น มาตรวัดรังสีซึ่ง 

สามารถวดัการแผ่รงัสแีม่เหลก็ไฟฟ้าหลายช่วงคล่ืนได้พร้อมกัน  

ดู Multispectral Radiometry ประกอบ

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Multispectral Radiometry
การวัดรังสีหลายช่วงคลื่น ศาสตร์และเทคนิคที่

เกี่ยวกับการใช้มาตรวัดรังสีหลายช่วงคลื่น ดู Multispectral 

Radiometer ประกอบ 

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca
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Multispectral Scanner (MSS)
เครื่องกราดภาพหลายช่วงคลื่น 
(เอ็มเอสเอส) อุปกรณ์ที่ติดตั้งบนดาวเทียมหรือ

อากาศยาน ซึ่งบันทึกพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าหลายช่วงคล่ืน

พร้อมกนั เช่น ระบบเอ็มเอสเอสบนดาวเทยีมไทยโชต ประกอบ

ด้วย ช่วงคลืน่ที ่1 (0.45-0.52 ไมโครเมตร) ช่วงคล่ืนที ่2 (0.53-

0.60 ไมโครเมตร) ช่วงคลื่นที่ 3 (0.62-0.69 ไมโครเมตร) และ

ช่วงคลื่นที่ 4 (0.77-0.90 ไมโครเมตร) ดู ภาคผนวก ประกอบ

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

Multispectral Scanning
การกราดภาพหลายช่วงคลื่น เป็นการส�ารวจด้วย 

อุปกรณ์กราดภาพหลายช่วงคลื่น ดู Multispectral Scanner  

(MSS) ประกอบ

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Multitemporal Analysis
การวเิคราะห์หลายช่วงเวลา การวเิคราะห์ข้อมูลจาก

ระยะไกลของพื้นที่เดียวกัน แต่ถ่ายภาพต่างช่วงระยะเวลากัน 

ดู Multispectral Data / Image และ Temporal Resolution  

ประกอบ

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Multitemporal Image
ภาพหลายช่วงเวลา ภาพมากกว่าหนึง่ภาพซึง่ครอบคลมุ 

พื้นที่เดียวกันแต่ต่างช่วงเวลากัน และผ่านการปรับแก้เชิง

เรขาคณิตร่วมกัน ภาพหลายช่วงเวลาเหล่านี้สามารถน�าไป 

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าว  

ดู Temporal Resolution ประกอบ

ที่มา : www.microimages.com/documentation/miglossary/terms/multi-

temporalimages.htm
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N
Nadir Ambiguity
ความเคลือบคลุมแนวดิ่ง การเกิดภาพลวงซ่ึงมี

ลักษณะเป็นแถบสว่างเน่ืองจากการรวมสัญญาณการกระจัด

กระจายกลับจากพื้นที่ซึ่งมีระยะห่างจากเครื่องรับรู้เท่าๆ กัน 

ส�าหรับทิศทางในแนวดิ่งความสามารถในการจ�าแนกเป้าหมาย

จะต�่ามากหรือไม่สามารถจ�าแนกได้เลย

Nadir Ambiguity

ที่มาภาพ : slideplayer.com/slide/3252608

Nadir Point
จุดเนเดอร์ / จุดแนวดิ่ง จุดบนพื้นดินในแนวตั้งที่อยู่

ใต้ระบบรับรู้จากระยะไกล

ที่มา : The Application of Remote Sensing Technology to Marine fisheries 

: an introductory manual, Issues 295-297, 1988

Nadir
Point

Line of Sight

Nadir Point

ทีม่าภาพ : GISTDA ดดัแปลงจาก gis.stackexchange.com/questions/82625/

calculate-ground-nadir-line-from-pv-coordinates

Natural Color Composite / True Color 
Composite
ภาพสีผสมธรรมชาติ / ภาพสีผสมจริง 
ภาพสีผสมที่มีลักษณะใกล้เคียงสีจริงที่สายตามนุษย์มองเห็น 

โดยใช้ภาพถ่าย 3 ภาพที่ถ่ายในช่วงคล่ืนที่ตามองเห็นหรือ

อาจเป็นภาพที่ถ่ายในช่วงคลื่นอื่นผ่านตัวกรองสีหลัก 3 สี คือ 

สีน�้าเงิน เขียว และแดง ในกรณีใช้ภาพถ่ายในช่วงคล่ืนที่ตา 

มองเห็นให้น�าภาพถ่ายในช่วงคลื่นสีเดียวกับตัวกรองสี หากใช้ 

ช่วงคล่ืนอ่ืนให้เลือกช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ผ่านตัวกรอง 

สเีขียว ช่วงคลืน่ทีต่ามองเห็นผ่านตวักรองสีน�า้เงนิ และช่วงคล่ืน

อินฟราเรดช่วงคลืน่สัน้หรือไกลผ่านตวักรองสีแดง ตวัอย่างเช่น 

ภาพสผีสมธรรมชาต ิจากข้อมูลภาพท่ีได้จะแสดงพชืพรรณเป็น 

สเีขยีว น�า้ทะเลเป็นสนี�า้เงนิ และพืน้ทีด่นิโล่งเป็นสนี�า้ตาลถงึขาว 

จากภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตช่วงคลื่นสีแดง เขียว และน�้าเงิน

ผ่านตัวกรองสีแดง เขียว และน�้าเงินตามล�าดับ หรือภาพสีผสม

จริงจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI ช่วง

คล่ืนอินฟราเรดช่วงคลืน่สัน้ (แบนด์ 7) อินฟราเรดใกล้ (แบนด์ 5)  

และช่วงคลื่นสีน�้าเงิน (แบนด์ 2) ผ่านตัวกรองสีแดง เขียว และ 

น�้าเงิน ดู Color Composite Image และ False Color  

Composite ประกอบ

ที่มา : GISTDA

Nadir
Ambiguity
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ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต ระบบ Multispectral

ความละเอียดภาพ 15 เมตร

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI

ความละเอียดภาพ 30 เมตร
Natural Color Composite / True Color Composite

ที่มาภาพ : GISTDA

Navigation Satellite
ดาวเทียมระบุต�าแหน่ง เป็นดาวเทียมที่ใช้ ในการระบุ

ต�าแหน่ง ดู Global Navigation Satellite System (GNSS) 

ประกอบ 

Near Infrared (NIR)
คลื่นอินฟราเรดใกล้ 
ดู Infrared Band

Near Range
พิสัยใกล้ ส่วนของภาพเรดาร์ที่อยู่ใกล้แนวการบินของ

อากาศยานหรือดาวเทียมมากที่สุด ดู Far Range ประกอบ

ที่มา : Remote Sensing : Principles and Applications, Third Edition By 

Floyd F. Sabins, 2007

Near Range Edge
ขอบพสัิยใกล้ ขอบของล�าคล่ืนทีอ่ยู่ใกล้แนวดิง่ใต้อุปกรณ์

เรดาร์ของอากาศยานหรือดาวเทียม ดู Far Range ประกอบ

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

Nearest Neighbor Interpolation
การประมาณค่าในช่วงแบบต�าแหน่งใกล้สุด
ดู Image Resampling

Nearest Neighbor Method
วิธีต�าแหน่งใกล้สุด วิธีที่ใช้ส�าหรับค�านวณระยะทาง

ระหว่างกลุ่มต่างๆ เพื่อใช้ ในการจัดกลุ่มแบบล�าดับชั้น โดย

ก�าหนดจากต�าแหน่งทีใ่กล้ทีสุ่ดมีระยะห่างน้อยท่ีสุดของสมาชิก

ในแต่ละกลุ่ม เพื่อจัดเป็นกลุ่มใหม่ ดู Furthest Neighbor 

Method ประกอบ

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553
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d(A,B)

d(A,B) = min { d(a,b) } 

a ∈ A, b ∈ B 

a b 

ระยะทางระหว่างกลุ่ม A และ B คือ ระยะทางที่สั้นที่สุด
ระหว่างสมาชิกในแต่ละกลุ่ม

Nearest Neighbor Method

ทีม่าภาพ : GISTDA ดดัแปลงจาก www.slideshare.net/erikbern /approximate-

nearest-neighbor-methods-and-vector-models-nyc-ml-meetup

Neatline
ขอบระวางแผนที่ กรอบในแผนที่ซึ่งแสดงขอบเขตของ

ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ ขอบระวางแผนที่แสดงหน่วยวัดระยะทาง

ซึ่งขึ้นกับเส้นโครงแผนที่ (map projection) มุมของขอบระวาง

แผนท่ีไม่จ�าเป็นต้องเป็นมุมฉาก ส�าหรบัแผนท่ีซึง่ถกูจดัท�าอย่าง 

เหมาะสมขอบระวางแผนที่เป็นองค์ประกอบที่แม่นย�าท่ีสุด  

โดยองค์ประกอบอ่ืนอาจมีการขยับเล็กน้อย หรือถูกปรับลด

รายละเอียดเพือ่ให้อ่านง่าย แต่จะไม่มกีารปรบัขอบระวางแผนที่

ที่มา : quizlet.com/108186886/gis-chapters-10-20-flash-cards

Neatline

ที่มาภาพ : GISTDA

Neighborhood Function
ฟังก์ชันแบบใกล้เคยีง วธีิก�าหนดค่าใหม่ ณ ต�าแหน่งใดๆ  

โดยใช้ค่าจากต�าแหน่งใกล้เคียงที่อยู่ในระยะทางหรือทิศทาง 

ที่ก�าหนด

Neighborhood Analysis
การวิเคราะห์แบบใกล้เคียง เป็นการวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ระหว่างวัตถุเป้าหมายกับวัตถุที่คล้ายคลึงกันที่อยู่โดย

รอบ

ที่มา : maps.unomaha.edu/Peterson/gis/notes/GISAnal1.html

Noise Removal
การขจัดสัญญาณรบกวน เป็นการปรับลดสัญญาณ

รบกวนในภาพถ่ายจากดาวเทียม ซ่ึงท�าให้เกิดความเพี้ยนของ

ภาพ ท�าให้ไม่สามารถท�าความเข้าใจหรอืท�าการศกึษาได้ จ�าต้อง 

ใช้ตัวกรองภาพที่เหมาะสมเพื่อขจัดหรือลดสัญญาณรบกวน

ให้มากที่สุด เพื่อให้ท�าการแปลตีความเนื้อหาในภาพได้ดีข้ึน  

ดู Signal Noise / Noise ประกอบ

Non-systematic Correction
การแก้ไขแบบไม่เป็นระบบ เป็นการตรวจแก้จาก

ระบบพกิัดภาพไปสู่ระบบพิกดัภูมศิาสตร์ หรอืระบบพกิัดแผนที่ 

โดยอาศยัสมการพหุนาม (polynomial equation) วธีินีจ้ะท�าการ

หาค่าพิกัดของจุดควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Point : 

GCP) จากแผนที่ภูมิประเทศ หรือแผนที่เฉพาะเรื่องที่มีพิกัดที่ 

ถกูต้องหรอืจากพกิดัจรงิ ซึง่วดัจากระบบดาวเทยีมระบตุ�าแหน่ง

บนโลก จุดควบคุมภาคพื้นดินใช้เป็นข้อมูลในการค�านวณด้วย

สมการคณิตศาสตร์ เพื่อเปรียบเทียบระหว่างระบบพิกัดภาพ

และระบบพิกัดภูมิศาสตร์ การค�านวณใช้หลักการวิธีก�าลังสอง

น้อยที่สุด (least square method) และสามารถก�าหนดระดับ

ความแม่นย�าได้จากล�าดับการยกก�าลัง (order) ของสมการ 

พหุนามจ�านวนและการกระจายตัวของจุดควบคุมภาคพื้นดิน  

ดู Systematic Correction ประกอบ

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

Non-adaptive Filter 
ตัวกรองแบบปรับไม่ได้ เป็นระบบที่ไม่ใช้ตัวกรอง 

เชิงเส้น แต่ควบคุมฟังก์ชันการถ่ายโอนด้วยพารามิเตอร์ท่ี 

เปลีย่นแปรได้ และใช้วธีิปรบัพารามิเตอร์เหล่านัน้ตามขัน้ตอนวธีิ

การหาค่าเหมาะสมที่สุด ดู Adaptive Filter ประกอบ
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Non-hierarchical Clustering
การรวมกลุ่มแบบไม่เป็นล�าดบัช้ัน เป็นการรวมกลุ่ม 

ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาวิธีการรวมกลุ่มข้อมูลให้เป็นไปตาม

เกณฑ์การประเมินที่มากสุดหรือต�่าสุด วิธีนี้เร่ิมจากการแบ่ง

ข้อมูลออกเป็นกลุ่มชั่วคราวจ�านวนหนึ่ง หลังจากนั้นสมาชิกใน

แต่ละกลุ่มจะถกูตรวจสอบโดยเกณฑ์ทีเ่หมาะสมทีส่ดุทีเ่ลือกมา 

เพื่อท�าการจัดต�าแหน่งใหม่ให้อยู่ในกลุ่มที่เหมาะสมกว่า โดยมี

การแบ่งกลุ่มชัดเจนดีข้ึน ตัวอย่างของการรวมกลุ่มวิธีนี้ได้แก่ 

วิธี ISODATA และวิธี K-means Clustering ดู Unsupervised 

Classification ประกอบ

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

Non-imaging Sensor
เครื่องรับรู้แบบไม่ถ่ายภาพ เครื่องรับรู้ที่ตรวจวัด

สัญญาณสะท้อนกลับ ซึ่งไม่สามารถแสดงออกมาเป็นภาพได้ 

เช่น เครื่องวัดความสูง เครื่องวัดแรงโน้มถ่วงของโลก

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Non-linear Contrast Stretch
การยืดแบบนอนลิเนียร์ / การยืดเน้นความ
เปรียบต่างแบบนอนลิเนียร์
เป็นวิธีการที่ใช้อัลกอริทึมจัดแบ่งฮิสโทแกรมให้มีจ�านวน 

ประชากรเท่าๆ กัน วิธีนี้มีข้อเสียหลัก คือ แต่ละค่าของภาพที่

น�าเข้าสามารถมีผลลัพธ์ได้หลายค่า ดังนั้นวัตถุในภาพต้นฉบับ

จะสูญเสยีค่าความสว่างสัมพทัธ์ทีถ่กูต้อง ตัวอย่างการยืดแบบนี้  

เช่น ฮิสโทแกรมอีควอไลเซชัน (Histogram Equalization) 

ฮิสโทแกรมอีควอไลเซชันแบบปรับได้ (Adaptive Histogram 

Equalization) ดู Histogram Equalization และ Adaptive 

Histogram Equalization ประกอบ

ที่มา : www.academia.edu/9301934/Comparative_Study_of_ Linear_and_

Non-linear_Contrast_Enhancement_Techniques

Non-selective Scattering
การกระจัดกระจายแบบไม่เจาะจง
ดู Scattering

Normal Distribution
การแจกแจงแบบปกต ิการแจกแจงความถีเ่ชิงทฤษฎี

ของชดุข้อมูล ซึง่มีการกระจายค่าแบบเส้นโค้งรปูระฆังคว�า่แบบ

สมมาตร

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary
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Normal Distribution

ทีม่าภาพ : GISTDA ดดัแปลงจาก www.exceluser.com/formulas/statsnormal.

htm

Normalized Difference Vegetation 
Index (NDVI)
ดัชนีพืชพรรณความต่างแบบนอร์มัลไลซ์
(เอ็นดวีไีอ) เป็นดชันแีสดงความเขียวของพืชหรอืกิจกรรม

การสังเคราะห์แสงของพืช ซ่ึงเป็นดัชนีพืชพรรณที่นิยมใช้

มากกว่าดชันพีชืพรรณแบบอ่ืนๆ โดยทัว่ไปดชันพีชืพรรณอาศยั

หลักการสังเกตที่ว่าพื้นผิวใบที่ต่างกันจะสะท้อนแสงต่างกัน  

พชืพรรณทีส่มบรูณ์ (A) จะดดูกลนืแสงสแีดงเป็นส่วนใหญ่ และ 

จะสะท้อนแสงในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ พืชที่ไม่สมบูรณ์ (B) 

จะสะท้อนแสงสีแดงมากกว่า ขณะเดียวกันก็จะสะท้อนแสง

อินฟราเรดใกล้น้อยกว่า ดังนั้นดัชนีพืชพรรณจึงก�าหนดเป็น

อัตราส่วนระหว่างผลต่างของค่าการสะท้อนแสงในช่วงคลื่น

อินฟราเรดใกล้ และช่วงคลื่นสีแดง แล้วหารด้วยผลบวกค่าการ

สะท้อนแสงของช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้และช่วงคลื่นสีแดง

       ดังสูตร : NDVI = (NIR - RED)/(NIR + RED)

NIR = ช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้

RED = ช่วงคลื่นสีแดง

ค่า NDVI จะอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 โดยค่าต�่าจะแสดงพืชพรรณ

ปกคลุมน้อย และหากมีค่ามากจะแสดงพืชพรรณปกคลุมมาก 

ดู Vegetation Index (VI) ประกอบ

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553
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Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)

ที่มาภาพ : GISTDA 
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O
Oblique Mercator Projection
เส้นโครงแผนทีเ่มอร์เคเตอร์แบบเฉียง ใช้แสดง

บริเวณพื้นที่ตามแนววงกลมใหญ่ที่ไม่ใช่บริเวณศูนย์สูตรหรือ 

เมริเดยีน มีเน้ือหาแผนทีเ่อียงท�ามุมกบัศนูย์สตูร แผนทีป่ระเภท

นี้สามารถแสดงเส้นตรงระหว่างสองจุดใดๆ ที่มีระยะสั้นสุด 

ที่ก�าหนดตามแนววงกลมใหญ่

ที่มา : egsc.usgs.gov/isb//pubs/MapProjections/projections.html

Equator

Line of Tangency
the great circle
that touches cylinder
is cylinder is tangent

In this projection,
shortest distance
between points along
line of tangency are 
stright lines.

No stright rhumb lines

Oblique Mercator Projection

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก egsc.usgs.gov/isb//pubs/MapProjections/

projections.html

Oblique Sensing
การรับรู้แบบเฉียง การรับรู้ซึ่งแนวแกนเชิงแสงของตัว

รับรู้ไม่ตั้งฉากกับภูมิประเทศ แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 

เฉียงน้อย (low oblique) เฉียงปานกลาง (medium oblique) 

และเฉียงมาก (high oblique)

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Vertical

Camera
Lens

Optical
Axis

Field
of View

Horizon

Camera orientation for various types of aerial photographs

How a grid of section lines appears on various types of photos

Low
Oblique

High
Oblique

Vertical Low
Oblique

High
Oblique

Oblique Sensing

ที่มาภาพ : www.e-education.psu.edu/geog480/node/444

Onboard Processing
การประมวลผลบนยานส�ารวจ ฟังก์ชนัการประมวล

ผลสัญญาณข้อมูลโดยอุปกรณ์ซึ่งติดตั้งบนดาวเทียมหรือ 

เครื่องบินที่นอกเหนือไปจากการขยายและการแปลงสัญญาณ

ที่ด�าเนินการโดยทั่วไปในระบบดาวเทียมต่างๆ ซึ่งการประมวล

ผลดังกล่าวรวมถึงการรับสัญญาณ การถ่ายโอน การบีบอัด 

หรอืการลดขนาดข้อมูล เพือ่ให้การส่งสญัญาณมายังภาคพืน้ดนิ 

ท�าได้โดยง่าย

Optical Density
ความหนาแน่นเชิงแสง ตัววัดค่าการส่งผ่านของ

ตัวกลางซึ่งแสงเดินทางผ่านท่ีความยาวคล่ืนที่ก�าหนด เป็น

อัตราส่วนลอกอริทึมระหว่างรังสีที่ตกกระทบต่อรังสีที่ส่งผ่าน

Optical Depth
ความลึกเชิงแสง ตัววัดความหนาเชิงแสงหรือการมอง

เห็นเมฆ โดยพิจารณาจากการลดลงของแสงหรือพลังงานที่

ส่งผ่านก้อนเมฆ เนื่องจากการท�าปฏิกิริยากับอนุภาคของเมฆ 

ความลกึเชงิแสงมนียัส�าคญัต่อสมดลุพลงังานของโลกมากกว่า

ความหนาทางกายภาพของเมฆ

ที่มา : www.daviddarling.info/encyclopedia/O/optical_depth.html

Optical Digital System
ระบบดิจิทัลเชิงแสง ระบบประมวลผลซึ่งรวมการ

ประมวลผลข้อมูลเชิงแสง และการประมวลผลข้อมูลดิจิทัล 

เข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น การรู้จ�าแบบ (pattern recognition) 

ดู Pattern Recognition ประกอบ

Optical Distortion
การบดิเบีย้วเชิงแสง เป็นสิง่ทีส่่งผลกระทบต่อเลนส์ใน

ระดับหนึ่ง ผลกระทบนี้จะเกิดมากในเลนส์บางชนิด ซึ่งสามารถ

น�าไปใช้ในการมองวัตถุให้ต่างไปจากภาพปกติ

ที่มา : www.ephotozine.com/article/what-is-optical-distortion--24066

Optical Filter
ตวักรองเชิงแสง เป็นตวักรองเชิงแสงทีส่ามารถรวม หรอื 

แยกความยาวคลืน่ช่วงต่างๆ ได้ตามท่ีก�าหนด ตวัอย่างตวักรอง

ชนิดนี้ เช่น อุปกรณ์รวมหรือแยกแสงเชิงซ้อน ตัวกรองที่เพิ่ม

หรือตัดสัญญาณเชิงแสง 
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Optical Modulator
อุปกรณ์กล�้าสัญญาณเชิงแสง เป็นอุปกรณ์ที่

สามารถใช้เพือ่ปรบัเปล่ียนคณุสมบตัขิองแสง โดยผสมสัญญาณ

หรือการกล�้าสัญญาณข้อมูลข่าวสารเข้ากับคล่ืนพาห์ (carrier) 

เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลได้ ในระยะทางที่ไกลกว่าที่สัญญาณ

ปกติจะสามารถเดินทางไปเองได้ ตัวอย่างการประยุกต์ เช่น 

การสื่อสารทางเส้นใยน�าแสง (optical fiber) การแสดงผลภาพ 

การเปิด-ปิด Q switching หรือการล็อกโหมดการมองของล�า

คลื่นเลเซอร์ และการวัดเชิงแสง 

Optical Scatterometer
มาตรวัดการกระจัดกระจายเชิงแสง
เป็นอุปกรณ์รับรู้แบบแอ็กทิฟใช้ส�าหรับวัดค่าสนามการกระจัด

กระจายกลับจากพื้นผิวที่ส่องสว่างด้วยแสงเลเซอร์

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Optical Sensing
การรับรู้เชิงแสง เป็นวิธีตรวจวัดข้อมูลที่แสดงความ 

แตกต่างด้านความเข้ม หรือคุณสมบัติอ่ืนๆ ของแสงซึ่งได้รับ

การเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า

ที่มา : www.infoplease.com/encyclopedia/science/optical-sensing.html

Optimum Polarization
โพลาไรเซชันท่ีเหมาะสมท่ีสุด การเลือกโพลาไร

เซชันของสายอากาศทั้งส่งและรับสัญญาณ ที่ท�าให้ก�าลังของ

พลังงานที่ได้รับจากตัวกระจัดกระจายมีค่าสูงสุด

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca 

Orthophoto / Orthoimage
ภาพออร์โท เป็นภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายจาก

ดาวเทียมในแนวดิ่ง ซึ่งจะขจัดการบิดเบี้ยวที่เกิดจากความสูง

ต�า่และความลาดเอียงทีแ่ตกต่างกนัของภมิูประเทศ เพือ่ว่าภาพ

ที่ได้จะแสดงวัตถุต่างๆ เสมือนมองจากด้านบน

ที่มา : www.ldeo.columbia.edu/res/fac/rsvlab/glossary.html

Outgoing Longwave Radiation (OLR)
การแผ่ออกของรังสีช่วงคลื่นยาว 
(โอแอลอาร์) พลังงานที่แผ่ออกจากโลก ในช่วงคล่ืน

อินฟราเรดโดยเฉพาะอินฟราเรดความร้อนทีมี่พลงังานระดบัต�า่

ที่มา : www.thefullwiki.org/Outgoing_longwave_radiation

Overall Accuracy
ความถูกต้องโดยรวม
ดู Confusion Matrix

Over-the-horizon Radar
เรดาร์เหนือขอบฟ้า ระบบเรดาร์ชนิดหนึ่งซึ่งสามารถ

ตรวจหาเป้าหมายในพิสัยไกลโพ้น โดยทั่วไประยะทางจะไกล

ออกไปหลายพันกิโลเมตร
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P
Panchromatic Film
ฟิล์มแพนโครมาติก / ฟิล์มขาวด�า
ฟิล์มที่มีความไวต่อแสงทุกช่วงคลื่นที่ตามองเห็น

Panchromatic Image
ภาพแพนโครมาติก / ภาพขาวด�าทุกช่วง
คลื่นที่ตามองเห็น ภาพท่ีบันทึกโดยใช้เคร่ืองรับรู้แบบ

แอนะล็อกหรือดิจิทัลในช่วงคล่ืนที่ตามองเห็นทุกความยาว

คลื่นพร้อมๆ กัน เช่น ภาพขาวด�าของดาวเทียมไทยโชต ที่ถ่าย

ช่วงคลื่นที่ตามองเห็นถึงอินฟราเรดใกล้ (ช่วงคลื่น 0.45-0.9 

ไมโครเมตร)

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต
Panchromatic Image vs Multispectral Image

ที่มาภาพ : GISTDA

Parallax
แพรัลแลกซ์ / ความเหลื่อม ลักษณะการ

เปล่ียนแปลงต�าแหน่งปรากฏ หรือความแตกต่างของต�าแหน่ง

ของวัตถุเม่ือมองผ่านมุมมองที่แตกต่างกัน สามารถวัดได้จาก

มุมเอียงระหว่างเส้นสังเกตทั้งสองเส้น

ที่มา : Machine Tool Metrology: An Industrial Handbook By Graham T. 

Smith, 2016

Direction
to Distant
Mountain

Direction
to Distant
Mountain

What You See What You See

Parallax

ทีม่าภาพ : GISTDA ดดัแปลงจาก www.eg.bucknell.edu/physics/ astronomy/

astr101/specials/parallax.html

Parallelepiped Classifier
ตัวจ�าแนกประเภทแบบแพรัลเลลิไพเพ็ด / 
ตัวจ�าแนกประเภทแบบสี่เหลี่ยมด้านขนาน 
เป็นวธีิการจ�าแนกประเภทข้อมูลภาพแบบควบคมุส�าหรบัข้อมูล

ภาพหลายช่วงคลืน่ โดยก�าหนดเกณฑ์แบ่งค่าสูงสุดและค่าต�า่สุด

ของแต่ละช่วงคลื่นให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างของแต่ละประเภท แล้ว

ท�าการจ�าแนกประเภทตามพื้นที่ตัวอย่างนั้น ดังเช่นท่ีแสดงใน

ภาพ ขณะทีจ่ดุ 1 และจดุ 2 ได้ถกูจดักลุม่ไว้แล้ว แต่จดุ 3 ขณะนี ้

ไม่เข้ากับกลุ่มใดเลย หากขยายกลุ่ม urban โดยลดค่าต�่าสุดลง

มาอีกจะท�าให้จุด 3 อยู่ในกลุ่ม urban

ที่มา : ieeexplore.ieee.org/document/1526216

Parallelepiped Classifier

ที่มาภาพ : www.geo-informatie.nl/courses/grs20306/lectures/ 08imagep

rocessingparta/08imageprocessingparta28.htm
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Passive Sensor
เครื่องรับรู้แบบแพสซิฟ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวัด 

และบันทึกสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ (1) ท่ี 

ตกกระทบวัตถุหรือพื้นผิว แล้วสะท้อนกลับสู่เครื่องรับรู้นั้น (2) 

จากนั้นจึงส่งมายังสถานีรับภาคพื้นดิน (3)

ที่มา : www.sarracenia.com/astronomy/remotesensing/ glossary.html

Ground
Station

Thaichote
Satellite

Sunlight

Re
fle

cte
d E

ne
rgy Transmitted Signal1

2
3

Land Features (Object)

Remote Sensing Using Passive Sensor System

Passive Sensor

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก energyeducation.ca

Pattern Recognition
การรู้จ�าแบบ เป็นกระบวนการตัดสินใจแบ่งกลุ่มข้อมูล 

โดยเปรียบเทียบจากตัวอย่างข้อมูลที่ได้ท�าการก�าหนดเกณฑ์

จัดแบ่งประเภทไว้แล้ว ดังตัวอย่างที่แสดงในรูปเส้นสีด�า คือ 

เกณฑ์จัดแบ่งประเภท

ที่มา : Digital Image Processing: An Algorithmic Approach with MATLAB 

By Uvais Qidwai, C.H. Chen, 2009

0-2 2

2

-2

0

Pattern Recognition

ทีม่าภาพ : GISTDA ดดัแปลงจาก lmb.informatik.uni-freiburg.de/ lectures/spr

Payload
เพย์โหลด / ระวางบรรทุก เครื่องมือหรืออุปกรณ์

ต่างๆ ทีต่ดิตัง้บนดาวเทยีมหรือแพลตฟอร์มอ่ืนๆ เพือ่ด�าเนนิงาน 

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของดาวเทียมแต่ละชนิด เช่น เครื่อง

รับรู้ สายอากาศ ระบบบันทึกข้อมูล ระบบถ่ายโอนข้อมูล 

เพย์โหลดของดาวเทียมไทยโชต
Payload

ที่มาภาพ : GISTDA

P-Band
พีแบนด์ / แถบคลื่นพี เป็นคลื่นที่มีความยาวมากสุด

ของแถบคลื่นเรดาร์ ซ่ึงมีความยาวคล่ืน 77-136 เซนติเมตร 

หรอือยูใ่นช่วงความถี ่220-390 เมกะเฮิรตซ์ หรอื ด ูMicrowave 

Band ประกอบ

Phase
เฟส เป็นการเปลี่ยนแปลงต�าแหน่งของคลื่นเม่ือเทียบกับ

ต�าแหน่งเดียวกันจากจุดเริ่มต้น

ที่มา : glossary.ametsoc.org
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Phase

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก commons.wikimedia.org/wiki/ File:Phase_

shift.png

Photoelectric Device
อุปกรณ์โฟโตอิเล็กทริก อุปกรณ์ที่แสดงสัญญาณ

ไฟฟ้าตอบสนองการแผ ่ รังสีของช ่วงคลื่นที่ตามองเห็น 

อินฟราเรด หรืออัลตราไวโอเลต

ที่มา : encyclopedia2.thefreedictionary.com

Photoelectric Tube
หลอดโฟโตอิเลก็ทริก ท�าหน้าทีเ่ปล่ียนพลงังานแสงให้

เป็นพลงังานไฟฟ้า ด้วยแคโทดแสงทีจ่ะท�าการปล่อยอิเล็กตรอน 

ซึ่งเกิดจากกระบวนการโฟโตอิเล็กทริกภายนอก 

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.c

Photogeology
ธรณีวิทยาภาพถ่าย การท�าแผนที่และการแปลตีความ

รูปลักษณ์ทางธรณีวิทยาจากภาพถ่าย

Photogrammetry
โฟโตแกรมเมตร ี1) เทคนคิการใช้รปูถ่ายทีต้่องผ่านการ

ดัดแก้ เพื่อท�าการวัดและหาข้อมูลจากรูปถ่ายเพื่อจุดประสงค์

ต่างๆ เช่น การท�าแผนที่ 2) ศาสตร์หรือศิลปะการท�าแผนที่

ภมิูประเทศจากรปูถ่ายทางอากาศทีต้่องอาศยัการปรบัแก้หลาย

อย่างก่อนด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่สลับซับซ้อน

ที่มา : พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์, 2549

Photometer
มาตรวดัแสง อุปกรณ์บนัทกึความเข้มของแสง โดยแปลง
สญัญาณแสงท่ีตกกระทบให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าก่อนแล้วจงึตรวจ

วัด เป็นวิธีการตรวจวัดโดยใช้การวัดแสง (Photometry)

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

Photosynthetically Active Radiation 
(PAR)
รังสีที่ไวต่อการสังเคราะห์แสง (พาร์)
เป็นความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่าง 400-700 นาโนเมตร 

ที่พืชสามารถน�าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ดี

ที่มา : glossary.ametsoc.org

PAR - Photosynthetically Active Radiation
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Photosynthetically Active Radiation (PAR)

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.fondriest.com/reviews /science-

library/weather/par

Piecewise Linear Contrast Stretch
การยดืเน้นความเปรยีบต่างเชิงเส้นต่อเนือ่ง
เป็นช่วง เป็นการเลือกยืดระดับค่าสีเทาของข้อมูลภาพตาม
ช่วงจ�าเพาะทีต้่องการ (specific portion of data) โดยแต่ละช่วง
อาจจะก�าหนดพสิยัของการยืดแตกต่างกนัไป หลักการคอื พิสัย
ของระดับค่าสีเทาของข้อมูลเดิมที่ต้องการขยายนั้น จะถูกแบ่ง
ออกเป็นหลายๆ ช่วง และในแต่ละช่วงจะขยายให้เป็นค่าใดๆ 
ก็ได้ตามต้องการ แต่ต้องต่อเนื่องกันไปจนตลอดช่วง 0-255 
(กรณีเป็นข้อมูลภาพแบบ 8 บิต) ดังรูปแสดงการยืดค่า 3 ช่วง

ที่มา : www.r-s-c-c.org/node/244
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Piecewise Linear Contrast Stretch

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.r-s-c-c.org/node/244

Pitch
การปักหรือเงย
ดู Geometric Distortion

Pixel
พิกเซล / จุดภาพ พิกเซลเป็นค�าย่อของค�าว่า “Picture 

Element” เป็นองค์ประกอบเชิงพื้นที่ที่เล็กที่สุดของภาพ ซึ่ง

เครื่องรับรู้สามารถตรวจวัดได้ ดู Resolution ประกอบ 

ที่มา : casde.unl.edu/glossary

Pixel

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI

ความละเอียดภาพ 30 เมตร

บันทึกภาพเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
Pixel

ที่มาภาพ : GISTDA

Pixel Value
ค่าจุดภาพ เป็นค่าพลังงานที่สะท้อนจากวัตถุบนโลกที่

บันทึกได้ด้วยเคร่ืองรับรู้บนดาวเทียม และได้รับการแปลงเป็น

สัญญาณไฟฟ้าเพื่อส่งลงมายังภาคพื้นดิน โดยทั่วไปรูปแบบ

ของข้อมูลภาพที่ได้รับการแปลงแล้วจะอยู่ในรูปของ 8 บิต ซึ่ง

จะให้ค่าอยู่ในช่วง 0-255 ค่าจุดภาพที่เท่ากับ 0 จะปรากฏเป็น

สีด�า และค่า 255 จะปรากฏเป็นสีขาว ดู Digital Number (DN) 

และ Pixel ประกอบ

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

Plan Position Indicator (PPI)
พีพีไอ เป็นการแสดงผลข้อมูลเรดาร์ที่ใช้โดยทั่วไป โดยจะ

แสดงสายอากาศเรดาร์ที่ศูนย์กลางของภาพแสดง เพื่อว่าระยะ

ทางจากจุดศูนย์กลางและความสูงเหนือพื้นดินสามารถวาดได้
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ในลักษณะวงกลมที่มีศูนย์กลางร่วมกัน ในขณะท่ีสายอากาศ

เรดาร์ท�าการหมุน รัศมีการกวาดบนภาพพีพีไอมักจะกวาดไป

พร้อมๆ กัน

Plan Position Indicator (PPI)

ที่มาภาพ : wikipedia.org/wiki/Plan_position_indicator

Plane Wave
คล่ืนระนาบ คล่ืนซึง่มีพืน้ผวิของเฟสทีค่งตวัอยูใ่นลักษณะ

ระนาบขนานและตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่

ที่มา : glossary.ametsoc.org

วัตงคสฟน

ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น

Plane Wave

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก commons.wikimedia.org

Planimetry
การวัดเชิงระนาบ 
การวัดขนาดพื้นที่ของรูปสองมิติ

Platform
แพลตฟอร์ม / ยานส�ารวจ / ฐานส�ารวจ
ฐานหรอือากาศยานทีต่ดิตัง้เครือ่งมอืหรอือุปกรณ์รับรูจ้ากระยะ

ไกลรวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เพย์โหลด) ซึ่งใช้ ในการ

ส�ารวจ ตัวอย่างเช่น ดาวเทียม โดรน บอลลูน ฯลฯ 

ที่มา : www.sarracenia.com/astronomy/remotesensing/glossary.html

Point Data
ข้อมลูแบบจุด เป็นข้อมูลประเภทหนึง่ของข้อมูลเวกเตอร์

ในลกัษณะจดุ มีต�าแหน่งอ้างอิงด้วยพกิดัตามแกนนอน (x) และ

พิกัดตามแกนตั้ง (y) ส่วนข้อมูลแรสเตอร์จะแสดงในรูปของ 

จุดภาพในลักษณะพิกเซล หรือเซลล์ ซึ่งอ้างอิงด้วยแถว (row) 

และสดมภ์ (column) ดู Spatial Data ประกอบ

ที่มา : www.ncgia.ucsb.edu

Vector Point Features Raster Point Features

Point Data

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก desktop.arcgis.com/en/arcmap/ 10.3 /

manage-data/raster-and-images/how-features-are-represented-in-a-

raster.htm

Polar Stereographic Projection
เส้นโครงแผนท่ีแบบโพลาสเตอริโอกราฟิก/  
เส้นโครงแผนที่แบบกราฟิกสามมิติขั้วโลก
เป็นเส้นโครงแผนทีบ่นระนาบทีเ่กดิจากการวางแผ่นกระดาษให้

สมัผัส ณ ต�าแหน่งข้ัวโลกหนึง่ ซึง่ย่อส่วนลงแล้วท�าการฉายเส้น

โครงละติจูดและลองจิจูดจากแสงที่ส่องมาจากอีกข้ัวโลกหนึ่ง 

ลงบนแผ่นกระดาษนั้น

ที่มา : encyclopedia2.thefreedictionary.com

Polarimeter
มาตรวดัมมุโพลาไรเซชัน เป็นเครือ่งมือส�าหรบัวัดมุม 

โพลาไรเซชันของแสง โดยการฉายแสงขาวด�าให้ผ่านแผ่น 

โพลาไรซ์แผ่นแรก เพื่อสร้างล�าแสงโพลาไรซ์ขึ้น แผ่นโพลาไรซ์

แผ่นแรกนี ้เรยีกว่าแผ่นโพลาไรเซอร์ คือตวัท�าให้เกดิโพลาไรเซชนั  
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ล�าแสงโพลาไรซ์ที่สร้างข้ึนนี้จะหมุนผ่านตัวอย่าง หลังจากนั้น 

จะผ่านแผ่นโพลาไรซ์แผ่นที่สอง ซึ่งเรียกว่า แผ่นวิเคราะห์  

(analyzer) ทีห่มุนด้วยมือหรอืหมุนอัตโนมัตเิพือ่หามุมทีเ่หมาะสม 

ที่แสงผ่านได้มาก เม่ือได้มุมที่เหมาะสมและแสงผ่านมากที่สุด

แล้วแสงก็จะผ่านและส่องลงบนตัวตรวจวัด ดู Polarimetry 

ประกอบ

ที่มา : self.gutenberg.org/articles/Polarimeter?View=embedded%27

High
intensity

light

Polarizer Analyzer DetectorSample

Polarimeter

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.chem.ucla.edu/~bacher/General 

/30BL/tips/Polarimetry.html

Polarimetric Active Radar Calibrator 
(PARC)
ตวัปรบัเทียบเรดาร์โพลารเิมตรแีบบแอ็กทฟิ
อุปกรณ์ใช้ ในการรับและส่งต่อพัลส์ของเรดาร์ มักประกอบ

ด้วย สายอากาศที่มีความไวต่อการรับและส่งโพลาไรเซชัน และ

เครื่องขยายสัญญาณที่เสถียรซึ่งจะขยายระดับสัญญาณเพื่อ

ที่อุปกรณ์ที่ท�าการปรับเทียบสามารถรับสัญญาณที่แรงของ 

โพลาไรเซชันนั้นๆ

Polarimetric Radar
เรดาร์แบบโพลารเิมตร ีเรดาร์ทีส่ามารถวดัเอกลักษณ์

โพลาไรเซชันครบสมบูรณ์ทุกองค์ประกอบความละเอียด

Polarimetry
โพลาริเมตรี / การวัดการหมุนของระนาบ 
โพลาไรเซชัน เป็นการวัดและการแปลความหมายของ 

โพลาไรเซชันของคลื่นตามขวางโดยเฉพาะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

เช่น คลื่นวิทยุ หรือคลื่นแสง โดยทั่วไปแล้วโพลาริเมตรีเกิดขึ้น 

กับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเดินทางผ่านหรือสะท้อน หักเห หรือ

เลี้ยวเบน โดยวัตถุบางชนิดเพื่อบ่งบอกคุณลักษณะวัตถุนั้น 

มาตรวัดมุมโพลาไรเซชันเป็นเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้

ส�าหรับวดัมุมของการหมุนทีเ่กดิจากการฉายแสงทีโ่พลาไรซ์ผ่าน

สารที่มีความไวเชิงแสง ดู Polarimeter ประกอบ

ที่มา : Astronomical Polarimetry. Cambridge University Press, Tinbergen, 

Jaap (2007)

Polarization / Polarization Basic
โพลาไรเซชัน / พื้นฐานโพลาไรเซชัน
ดู  Radar Polarization

Polarization Efficiency
ประสิทธิภาพการโพลาไรเซชัน ส�าหรับ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตกกระทบบนสายอากาศรับสัญญาณ 

ประสิทธิภาพโพลาไรเซชันก�าหนดให้เป็นอัตราส่วนของก�าลัง

ที่ได้รับจริงของค่าความต้านทานที่เข้าคู ่กัน (impedance  

matching) กับก�าลังสูงสุดที่ควรจะได้รับ หากสายอากาศมีการ

โพลาไรเซชันที่ดีที่สุดส�าหรับคลื่นที่ได้รับนั้น

Polarization Pattern
แบบรูปของโพลาไรเซชัน คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าที่มี 

เวกเตอร์สนามไฟฟ้า (E) สั่นอยู่ในทิศทางใด จะเป็นตัวก�าหนด

แบบรูปของโพลาไรเซชันนั้น โดยทั่วไปโพลาไรเซชันแบ่งออก 

เป็น 3 ประเภท ได้แก่ โพลาไรเซชันแบบวงกลม (Circular  

Polarization) โพลาไรเซชันแบบวงรี (Elliptical Polarization) 

และโพลาไรเซชันเชิงเส้น (Linear Polarization) 

 1) โพลาไรเซชันแบบวงกลม (Circular Polarization) 
ประกอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสองระนาบที่ตั้งฉากกัน 

โดยมีระนาบทั้งสองขนาดเท่ากันและมีความแตกต่างในเฟส 

90° โพลาไรเซชันแบบวงกลมมี 2 ลักษณะ ขึ้นอยู่กับทิศทาง

การหมุนของเวกเตอร์ไฟฟ้าขณะมองทีต้่นก�าเนดิ หากหมุนทวน

เข็มนาฬิกา แสดงว่าเป็นแบบวนขวา หากหมุนตามเข็มนาฬิกา 

แสดงว่าเป็นแบบวนซ้าย

ยา�ซนวบบแพาภ ภาพแบบวนขวา

มลกงวบบแนัชซเรไาลพโ

ีรงวบบแนัชซเรไาลพโ น�สเงิชเนัชซเรไาลพโ

ก็ลหเ�มแมานส

ก็ลหเ�มแมานส

า�ฟฟไมานส

า�ฟฟไมานส

Circular Polarization 

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.wikiwand.com/en/Circular_Polariza-

tion

 2) โพลาไรเซชันแบบวงรี (Elliptical Polarization)  
คล้ายกับโพลาไรเซชันแบบวงกลม ประกอบด้วยคล่ืนแม่เหล็ก 

ไฟฟ้าในสองระนาบที่ตั้งฉากกัน และมีเฟสต่างกัน 90° เช่น

เดียวกัน แต่มีความสูงของคลื่น (แอมพลิจูด) ที่ต่างกัน
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ภาพแบบวนซ�าย ภาพแบบวนขวา

โพลาไรเซชันแบบวงกลม

โพลาไรเซชันเชิงเส�น

สนามแม�เหล็ก

สนามไฟฟ�า

โพลาไรเซชันแบบวงรี

สนามแม�เหล็ก

สนามไฟฟ�า

Elliptical Polarization

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก hyperphysics.phy-astr.gsu.edu /hbase/

phyopt/polclas.html 

 3) โพลาไรเซชันแบบเชิงเส้น (Linear Polarization) 
เป็นโพลาไรเซชันของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าทีแ่ผ่รงัส ีโดยเวกเตอร์ 

ไฟฟ้าไม่มีการหมุน แต่มีการสลับระนาบกัน ซ่ึงโดยปกติจะ

วางตัวในแนวนอนหรือแนวตั้ง

ยา�ซนวบบแพาภ ภาพแบบวนขวา

มลกงวบบแนัชซเรไาลพโ

ีรงวบบแนชัซเรไาลพโ น�สเงิชเนัชซเรไาลพโ

ก็ลหเ�มแมานส

ก็ลหเ�มแมานส

า�ฟฟไมานส

า�ฟฟไมานส

Linear Polarization

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก hyperphysics.phy-astr.gsu.edu /hbase/

phyopt/polclas.html

Polarization Signature
เอกลักษณ์โพลาไรเซชัน ให้ข้อมูลจ�านวนมาก 

เกี่ยวกับคุณลักษณะท่ีหลากหลายของพื้นผิว การแผ่รังสีด้วย 

โพลาไรเซชันที่แตกต่างกันจะมีการกระจัดกระจายออกจาก 

พื้นผิวในลักษณะที่แตกต่างกัน เอกลักษณ์โพลาไรเซชันช่วย

ในการหาว่าภาพโพลาไรเซชันใดจะให้สัญญาณที่ดีที่สุดจาก 

รูปลักษณ์นัน้ๆ นอกจากนีย้งัใช้ส�าหรับหาว่าภาพโพลาไรเซชันใด 

จะใช้ในการแยกรูปลักษณ์สองรูปลักษณ์ที่สนใจได้ดีที่สุด

 เอกลักษณ์โพลาไรเซชัน แสดงถงึลกัษณะทางเวกเตอร์ 

ของสนามเชิงแสง (optical field) ทั่วทั้งภาพ เอกลักษณ ์

โพลาไรเซชันจะบอกถงึรูปลักษณ์พืน้ผวิ รปูร่าง การเกดิเงา และ

ความขรขุระ ในขณะทีเ่อกลักษณ์เชิงคลืน่จะบอกถงึคณุลกัษณะ

ของพื้นผิวมากกว่า

ที่มา : www.harrisgeospatial.com/Support/HelpArticles /TabId/ 185/Art-

MID/800/ArticleID/1829/1829.aspx

Polarization State
สถานะโพลาไรเซชัน เป็นการเรียกหรือบอกถึงการ 

โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอีกแบบหนึ่ง

ที่มา : earth.eo.esa.int/polsarpro/Manuals/Glossary.pdf

Polarization Matched Antenna
สายอากาศที่เข้ากับโพลาไรเซชัน
เป็นสายอากาศที่มีความยาวที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถรับ

ก�าลังสูงสุดจากคลื่นที่มีโพลาไรเซชันตามที่ก�าหนด

Post Processing
โพสต์โปรเซสซงิ / กระบวนการปรับปรุงข้อมลู 
หลังการประมวลผล
ดู Image Processing

Power Spectral Density (PSD)
ความหนาแน่นของก�าลงัสเปกตรัม (พเีอสด)ี
ฟังก์ชันความหนาแน่นของการวัดสเปกตรัม ใช้เพื่ออธิบาย

ว่าก�าลังของสัญญาณหรืออนุกรมต่างๆ นั้นมีการกระจายตัว 

อย่างไร

Pre Processing
พรีโปรเซสซิง / กระบวนการเตรียมข้อมูล
ดู Image Processing

Principal Component Analysis (PCA)
การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (พีซีเอ)
วธีิการทีน่�าเอาข้อมูลจ�านวนมากมาวิเคราะห์หาตวัแปรร่วม เพ่ือ

ลดจ�านวนข้อมูลลง โดยยังคงลักษณะเด่นของข้อมูลส่วนใหญ่

เอาไว้เกอืบทัง้หมด ผลจากการวเิคราะห์องค์ประกอบหลักจะได้
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ข้อมูลชุดใหม่ในรูปขององค์ประกอบหลักที่เกิดจากการรวมตัว

เชิงเส้น ซึ่งสามารถฉายลงบนแนวแกนใหม่ที่แสดงสหสัมพันธ์

ในลักษณะต่างๆ ระหว่างข้อมูล เป็นการสร้างข้อมูลภาพ หรือ

เรียกว่า ข้อมูลองค์ประกอบหลกั ส่วนใหญ่ 3 องค์ประกอบหลัก 

3 แบนด์แรกจะมีรายละเอียดข้อมูลที่ส�าคัญ วิธีการนี้เป็นการ

ช่วยลดจ�านวนช่วงคลื่นที่จะน�าไปใช้ ในการค�านวณเพื่อจ�าแนก

ประเภทข้อมูลและลดเวลาที่ใช้ ในการค�านวณ หรือหากน�าช่วง

คลื่นใหม่มาท�าภาพสีผสม จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล

ให้มีรายละเอียดมากขึ้น ดู Principal Component Transform 

(PCT) ประกอบ

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

Principal Component Analysis (PCA)

ทีม่าภาพ : www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-

air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9377

Principal Component Transform (PCT)
การแปลงองค์ประกอบหลัก (พีซีที)
เป็นวิธีการแทนที่จ�านวน N แบนด์ของภาพหลายช่วงคลื่น

ด้วยองค์ประกอบหลักที่สัมพันธ์กับ N จ�านวน วิธีนี้บางครั้งจะ

ด�าเนินการเม่ือภาพต้นฉบับมีจ�านวนแบนด์มากกว่าสามแบนด์ 

องค์ประกอบหลักสามองค์ประกอบแรกของภาพ มักจะแสดง

ค่าความแปรปรวนของภาพมากกว่า 95% ดังนั้นเมื่อแสดงผล

ภาพของสามองค์ประกอบหลักนี้ในรูปแบบของภาพสีผสมจะ

สามารถแสดงข้อมูลเกอืบทัง้หมดทีมี่อยู่ในภาพต้นฉบบั วธีิการนี้ 

ยังใช้ ในการลดจ�านวนแบนด์หรือรูปลักษณ์อ่ืนที่ใช้ ในการ 

จ�าแนกประเภทข้อมูลภาพ ดู Principal Component Analysis 

(PCA) ประกอบ

ที่มา : The Remote Sensing Data Book 1st Edition By Gareth Rees, 1999

Probability Density Function (PDF)
ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น  
(พีดีเอฟ) ฟังก์ชันแสดงการแจกแจงความถี่สัมพัทธ์ของค่า 

ทีไ่ด้จากการตรวจวดัจากระยะไกลในรปูแบบฮสิโทแกรมของค่า

ระดบัสเีทาหารด้วยจ�านวนจดุภาพทัง้หมด โดยพ้ืนทีร่วมใต้กราฟ

จะบ่งบอกช่วงของค่าตัวแปรและมีค่าเท่ากับหนึ่ง ในภาพแสดง

แบบรปูของพดีเีอฟแบบกมัเบล (สนี�า้เงนิ) และแบบปกต ิ(สีแดง)

ที่มา : www.investopedia.com/terms/p/pdf.asp

-2
0

0.05

0.1

0.15f(x
)

0.2

0.25

0.3

2
x

Gumbel

4 6 80

Normal

Probability Density Function (PDF)

Probability Density Function (PDF)

ทีม่าภาพ : GISTDA ดดัแปลงจาก www.mathwave.com/articles/ distribution-

fitting-graphs.html

Producer’s Accuracy
ความถูกต้องของผู้ผลิต
ดู Confusion Matrix

Pseudo Color Image
ภาพสีเทียม การเน้นความละเอียดข้อมูล วธีินีแ้ตกต่างจาก

การผสมสีทั้งแบบแม่สีบวกและแบบแม่สีลบ ซึ่งใช้ช่วงคลื่น 3 

ช่วงคลื่น ผสมตามแม่สี 3 สี แต่การแสดงผลแบบสีเทียมอาจใช้

ช่วงคลื่นเพียง 1 ช่วงคลื่น โดยค่าการสะท้อนของข้อมูลถูกแบ่ง

เป็นช่วงจากค่าต�่าไปหาค่าสูง แล้วก�าหนดสีต่างๆ ให้กับระดับ

สีเทาหรือช่วงของค่าสีเทา หรือการให้สีแต่ละประเภทข้อมูลใน

แผนที่จัดกลุ่มข้อมูล หรือการให้สีประเภทข้อมูลในภาพที่ได้

รบัการจ�าแนกประเภทข้อมูลแล้ว การก�าหนดสีในลักษณะเช่นนี้ 

เรยีกว่า การแสดงผลภาพสเีทยีม ซ่ึงสามารถแสดงวัตถตุ่างๆ ได้ดี  

โดยเฉพาะกับวัตถุที่มีลักษณะต่อเนื่อง เช่น การแสดงระดับ

อุณหภมิูจากคลืน่อินฟราเรดความร้อนและช่วยให้แยกแยะวัตถุ
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ต่างๆ ออกจากกันได้โดยการน�าสีเข้าไปแทนระดับสีเทา

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

แผนที่แสดงระดับอุณหภูมิผิวน�้ำทะเล 
ข้อมูลจำกดำวเทียม NOAA AVHRR 

Pseudo Color Image

ที่มาภาพ : wtlab.iis.u-tokyo.ac.jp/~wataru/lecture/rsgis/rsnote/cp12/cp 

12-5.htm

Pulse
พัลส์ เป็นการส่งผ่านคลื่นเรดาร์ในห้วงเวลาที่สั้นมากๆ แล้ว

หยุดการส่งผ่านเป็นเวลานานสลับกันไป หรือการเปลี่ยนค่า

กระแสไฟฟ้าหรือแรงดันอย่างฉับพลันตามด้วยการเปล่ียนมา

เป็นค่าปกติในทันที

Pulse Code Modulation (PCM)
การกล�้าสัญญาณรหัสพัลส์ (พีซีเอ็ม)
เป็นวธีิหนึง่ในการแสดงสญัญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดจิทิลั 

เป็นรูปแบบมาตรฐานของสัญญาณเสียงดิจิทัลในคอมพิวเตอร ์

ซดี ีโทรศพัท์ระบบดจิทิลั และการประยกุต์สญัญาณเสยีงดจิทิลั

อื่นๆ สัญญาณพีซีเอ็มมี 2 สถานะ แสดงด้วยตรรกะ 1 (สูง) 

และตรรกะ 0 (ต�่า) โดยไม่มีความซับซ้อนที่เกิดกับรูปแบบคลื่น 

แอนะล็อก การใช้พีซีเอ็มท�าให้สามารถแปลงรูปแบบทั้งหมด

ของข้อมูลแอนะล็อกให้เป็นดิจิทัล รวมถึงภาพเคล่ือนไหว  

เสียงเพลง และการประยุกต์ระบบเสียงดิจิทัลอื่นๆ

Pulse Repetition Frequency (PRF)
ความถี่ซ�้าของพัลส์ (พีอาร์เอฟ)
อัตราการเกดิพลัส์ซ�า้ในการส่งผ่านพลัส์ของเรดาร์ ซึง่มีหน่วยวดั 

เป็นจ�านวนพัลส์ต่อวินาที (Pulse Per Second: PPS) หรือ 

เฮิรตซ์ (Hz) 

Pulse Width
ความกว้างพัลส์ ขนาดของพลัส์มีหน่วยวัดเป็นความยาว

ที่มา : glossary.ametsoc.org



90

อภิธานศัพท์การรับรู้จากระยะไกล

Q
Quadrature Polarization Radar 
(Quad Pol Radar)
เรดาร์โพลาไรเซชันรวมสี่แบบ 
ระบบเรดาร์ที่สามารถส่งสัญญาณทั้งแนวตั้งและแนวนอน 

พร้อมกนั และรับสัญญาณทีส่ะท้อนกลับทัง้แนวตัง้และแนวนอน 

พร้อมกนั ท�าให้ได้ 4 ภาพทีมี่โพลาไรเซชัน 4 แบบ ได้แก่ เอชเอช  

(HH) วีวี (VV) เอชวี (HV) และวีเอช (VH)
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R
Radar (Radio Detection And Ranging)
เรดาร์ อุปกรณ์ทีใ่ช้ส�ารวจเป้าหมายโดยการส่งคลืน่แม่เหลก็ 

ไฟฟ้าออกไป แล้วรับสัญญาณคลืน่ทีส่ะท้อนกลบั ท�าให้สามารถ

ระบุเป้าหมายและระยะทางระหว่างอุปกรณ์และเป้าหมายได้  

ดู Active Sensor และ Airborne Radar ประกอบ

ท่ีมา : visual.merriam-webster.com/earth/geography/remote-sensing/

radar.php

Radar Altimeter
เรดาร์อัลติมิเตอร์ / เรดาร์วัดความสูง 
อุปกรณ์เรดาร์ใช้วัดระยะสูงของเครื่องบินหรือดาวเทียมที่อยู่

เหนือพื้นผิวโลก 

Radar Band / Radar Frequency Band
เรดาร์แบนด์ / แถบความถี่เรดาร์
สเปกตรัมคลืน่แม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงคลืน่เรดาร์ ซึง่เป็นช่วงคลืน่

ที่มีความยาวคล่ืนยาวกว่าช่วงคลื่นที่ตามองเห็นและช่วงคลื่น

ความร้อน มีความถี่ระหว่าง 1024 เฮิรตซ์ หรือความยาวคลื่น

ระหว่าง 1 มิลลเิมตร ถงึ 1 เมตร ซึง่เป็นช่วงคล่ืนไมโครเวฟ และ

มักนยิมใช้ตวัอักษรทีเ่ป็นมาตรฐานบอกช่วงคลืน่ เรยีงล�าดบัจาก

สั้นไปยาว ได้แก่ เคเอแบนด์ เคแบนด์ เคยูแบนด์ เอกซ์แบนด์  

ซีแบนด์ เอสแบนด์ แอลแบนด์ ยูเอชเอฟ และพีแบนด์  

ดู Microwave Band ประกอบ

Radar Beam
ล�าคลื่นเรดาร์ เป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่องส่ง

สัญญาณเรดาร์ มีลักษณะเป็นรูปพัด ดู Far Range ประกอบ

ที่มา : www.eoc.csiro.au/lb/lbbook/glossary/gloss.htm

Radar Brightness
ความสว่างเรดาร์ เป็นภาพที่แสดงค่าการสะท้อนกลับ

ของคลื่นไมโครเวฟที่ส่งออกไปกระทบผิวโลกในแนวเฉียง 

ที่มา : Encyclopedia of Coastal Science Edited by Maurice Schwartz, 2005

Radar Cross Section (RCS)
ภาคตัดขวางเรดาร์ (อาร์ซีเอส) 
เป็นตวับ่งชีค้วามสามารถในการตรวจวดัวตัถขุองเรดาร์ มีหน่วย

เป็นตารางเมตร (m2) วัตถุที่มีตัวบ่งชี้หรือค่าภาคตัดขวางเรดาร์

มาก มักมีค่าการสะท้อนสูงหรอืมีขนาดใหญ่ท�าให้สามารถตรวจ

วัดได้ง่าย 

Radar Detection
การตรวจวัดค่าเรดาร์ ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล

ที่หาค่าความแรงของสัญญาณจากค่าจุดภาพแต่ละจุด โดยจะ

ขจัดข้อมูลเฟสออกจากแฟ้มข้อมูล รูปแบบการหาค่าที่นิยมใช้

คือ วิธีขนาดก�าลังสอง ซึ่งช่วยรักษาระดับพลังงาน มีหน่วยเป็น

โวลต์ก�าลังสองต่อจุดภาพ 

ทีม่า : sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-1-sar/ definitions

Radar Equation
สมการเรดาร์ สมการแสดงก�าลังของเรดาร์ท่ีสะท้อนกลับสู่

สายอากาศรบัสญัญาณของเรดาร์ เป็นฟังก์ชันของพสิยัและภาค

ตัดขวางเรดาร์ของวัตถุเป้าหมาย ดังสมการ

PR = PT (σ0 A) 
(4�)3R4

G2 λ2

PR = พลังงานทั้งหมดที่รับ

PT = พลังงานที่ส่งออก

σ0 = การกระจายเรดาร์ต่อหน่วยพื้นท่ี หรือสัมประสิทธ์ิการ 

กระจัดกระจาย

A = พื้นที่หน้าตัด

G = อัตราการขยายจากสายอากาศ

R = ระยะทางแนวพิสัย

λ  = ความยาวคลื่น

ที่มา : 1.glossary.ametsoc.org 

2.www.gistda.or.th/main/th/node/1046

Radar Image
ภาพเรดาร์ ภาพที่ได้จากการสะท้อนกลับของสัญญาณ

เรดาร์ ซึ่งภาพเหล่านี้จะมีค่าความแปรผันเชิงสถิติ ซึ่งส่วนใหญ่

มีลักษณะเป็นจุดด่าง (speckle) และสัญญาณรบกวนผสม

อยู่ ความแปรปรวนเหล่านี้จะต้องน�ามาพิจารณาประกอบใน

กระบวนการแปลภาพด้วยสายตาหรือการประมวลผลภาพเชิงเลข

ที่มา : Glossary of Radar Terminology
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ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม RADARSAT-2 ชนิด HH
ความละเอียดภาพ 3 เมตร

บันทึกภาพเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
Radar Image

ที่มาภาพ : GISTDA

Radar Penetration
การทะลผุ่านของคล่ืนเรดาร์ เป็นความสามารถของ

คลืน่เรดาร์ในการทะลุผ่านชัน้บรรยากาศและเมฆหมอก และสิง่

ปกคลมุดนิ โดยแต่ละช่วงคล่ืนจะมีความสามารถทะลุผ่านได้ต่าง

กนั ความยาวคลืน่ทีย่าวกว่าจะทะลผุ่านได้ลกึกว่า เช่นกรณขีอง

ป่าไม้ แถบคลื่นแอลและแถบคลื่นพีจะทะลุผ่านเรือนยอดได้ลึก

กว่าแถบคลื่นเคและแถบคลื่นเอกซ์ ในส่วนความยาวคลื่นส้ัน 

เช่น แถบคลื่นซี จะเกิดการสะท้อนโดยเรือนยอดชั้นบนของพืช 

ส�าหรับความยาวคลื่นที่ยาวกว่า ใบไม้ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กเกิน

กว่าที่จะมีอิทธิพลต่อการกระจัดกระจายกลับของคล่ืน แต่จะมี

การทะลุผ่านในระดับที่มากน้อยต่างกัน ดู Microwave Band 

ประกอบ

ที่มา : ces.iisc.ernet.in/hpg/envis/Remote/section885.htm

Radar Penetration

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก earth.esa.int

Radar Phase / Phase
เรดาร์เฟส การเคล่ือนของต�าแหน่งสัญญาณเรดาร์ ใน

ลักษณะคลื่นออกจากจุดเริ่มต้นในคาบเวลาหนึ่งๆ ซึ่งวัดเป็น

องศาตามเวลาที่ผ่านไป โดยเฟสสามารถเปลี่ยนแปลงต�าแหน่ง 

(phase shift) ในลกัษณะเคลือ่นไปข้างหน้าหรอืไปข้างหลังกไ็ด้ 

ดู Phase ประกอบ

ที่มา : earth.esa.int/handbooks/asar/CNTR5-2.html

Radar Polarimetry
เรดาร์โพลาริเมตรี / การวดัโพลาไรเซชันของ
เรดาร์ การวัดสัญญาณเรดาร์บนพื้นฐานการเปรียบเทียบ 

คุณสมบัติโพลาไรเซชันระหว่างสัญญาณที่ส ่งออกไปและ

สัญญาณที่ได้รับกลับมา

ที่มา : glossary.ametsoc.org

Radar Polarization
เรดาร์โพลาไรเซชัน หมายถึง ทิศทางการแพร่กระจาย 

ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งจะมีการกระจายท้ังแนวตั้งและ 

แนวนอน ระบบเรดาร์สามารถที่จะส่งหรือรับสัญญาณคล่ืน 

แม่เหล็กไฟฟ้าในทศิทางการแพร่กระจายทัง้แนวตัง้ (Vertical: V)  

และแนวนอน (Horizontal: H) เม่ือส่งคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าใน

ทิศทางการแพร่กระจายทางแนวนอน (H) และรับคลื่นการแพร่
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กระจายในแนวนอน (H) จะใช้สัญลักษณ์ HH ด้วยหลักการ

เดียวกันก็จะมีทิศทางการแพร่กระจาย การรับส่งเป็นแบบ HV 

VH และ VV ทั้งนี้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคลื่นเรดาร์กับวัตถุส�าหรับ 

โพลาไรเซชันที่ต่างกันจะไม่เหมือนกันข้ึนอยู่กับคุณสมบัติของ

วัตถุ

 1) โพลาไรเซชันแบบส่ง-รับแนวนอน : เอชเอช  
(Horizontal Transmit-Horizontal Receive Polarization : 

HH) เป็นชนิดโพลาไรเซชันของเรดาร์ ซึ่งสนามไฟฟ้าจะจัดตัว

อยู่ในแนวนอนทั้งการส่งและรับสัญญาณด้วยสายอากาศเรดาร์

 2) โพลาไรเซชันแบบส่ง-รับแนวตั้ง : วีวี (Vertical 

Transmit-Vertical Receive Polarization : VV) เป็นชนิด 

โพลาไรเซชันของเรดาร์ โดยสายอากาศส่งสัญญาณของคลื่น

เรดาร์แนวตั้ง และรับสัญญาณคลื่นเรดาร์แนวตั้ง 

 3) โพลาไรเซชันแบบส่งแนวนอน-รับแนวตั้ง : เอชวี 
(Horizontal Transmit-Vertical Receive Polarization : HV) 

เป็นชนิดโพลาไรเซชันของเรดาร์ โดยสายอากาศส่งสัญญาณ

ของคลื่นเรดาร์แนวนอน และรับสัญญาณคลื่นเรดาร์แนวตั้ง

 4) โพลาไรเซชันแบบส่งแนวตั้ง-รับแนวนอน : วีเอช 
(Vertical Transmit-Horizontal Receive Polarization : VH) 

เป็นชนิดโพลาไรเซชันของเรดาร์ โดยสายอากาศส่งสัญญาณ

ของคลื่นเรดาร์แนวตั้ง และรับสัญญาณคลื่นเรดาร์แนวนอน

 เรดาร์โพลาไรเซชันแบบที่ 1 และแบบที่ 2 เป็น Like-

polarized ส่วนแบบที่ 3 และแบบที่ 4 เป็น Cross-polarized 

ดู Polarization Pattern ประกอบ

ที่มา : 1. whatis.techtarget.com/definition/polarization-wave-polarization 

2.earth.esa.int/web/sentinel/technical-guides/sentinel-1-sar/ appendices/

glossary

Radar Polarization แบบ HH HV VH และ VV

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก slideplayer.com/slide/6379936

Radar Processing
การประมวลผลเรดาร์ เป็นกระบวนการสกดัสัญญาณ

เป้าหมายออกจากสัญญาณเรดาร์ ซึ่งมักจะมีสัญญาณรบกวน

อยู่เป็นจ�านวนมาก

Radar Resolution
ความละเอียดของข้อมูลเรดาร์ ความสามารถใน

การแยกแยะระหว่างวตัถเุป้าหมายทีอ่ยู่ใกล้กนัภายในฟตุปรนิต์

(footprint) ซึ่งระยะของการแยกแยะก�าหนดด้วยระยะตามแนว

พิสัยและแอซิมัทของพัลส์ของระบบบันทึกเรดาร์ที่อยู่ห่างออก

ไปจากตัวสะท้อนสัญญาณ (ผิวโลก) ความละเอียดของเรดาร์

สามารถแบ่งออกได้เป็นความละเอียดตามแนวพิสัยซึ่งข้ึนกับ

ความยาวของสายอากาศและความละเอียดแอซิมัท ซึ่งข้ึนอยู่

กบัความกว้างของพลัส์ ในขณะทีค่วามละเอียดเชิงมุมจะข้ึนกบั

ความกว้างสเปกตรัมสายอากาศและความละเอียดของความเรว็

ทีห่าได้จากการประมวลผลทางดอปเพลอร์ ด ูRange Resolution  

และ Azimuth Resolution ประกอบ 

ที่มา : encyclopedia2.thefreedictionary.com

Radar Swath
ความกว้างแนวถ่ายภาพของเรดาร์
แนวบนพื้นโลกซึ่งอุปกรณ์เรดาร์ท�าการบันทึกข้อมูลภูมิศาสตร์ 

ขณะที่ยานส�ารวจหรือดาวเทียมเคลื่อนที่ในแนวถ่ายภาพ 

ขอบเขตความยาวของแนวถ่ายภาพก�าหนดโดยการเคลื่อนที่

ของยานส�ารวจซึ่งสัมพันธ์กับพื้นผิว ส่วนความกว้างแนวถ่าย

ภาพเป็นระยะที่วัดตั้งฉากกับความยาวของแนวถ่ายภาพ ดู Far 

Range ประกอบ

ที่มา : Remote Sensing of the Environment : An Earth Resource Perspective 

by John R Jensen, 2nd Edition, 2017

Radar Transmission
การส่งสัญญาณเรดาร์ พลังงานที่ส่งโดยระบบเรดาร์ 

โดยปกตจิะเป็นสญัญาณต่อเนือ่งในลกัษณะพลัส์ เพือ่ส่องสว่าง

ไปยังพื้นที่ในความสนใจ ดู Far Range ประกอบ

ที่มา : earth.esa.int/handbooks/asar/CNTR5-2.html
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Radargrammetry
เรดาร์แกรมเมตรี กระบวนการสร้างแผนที่แนวระนาบ

จากระบบถ่ายภาพเรดาร์ เป็นเทคนคิทีใ่ช้หลกัการคล้ายคลึงกบั

โฟโตแกรมเมตรี แม้ว่าจะค่อนข้างยุ่งยากเนือ่งจากมุมตกกระทบ 

ในแนวเฉียงและความบิดเบี้ยวเชิงเรขาคณิตที่ฝังอยู่ในภาพ

เรดาร์

ที่มา : The Remote Sensing Data Book 1st Edition By Gareth Rees, 1999

Radiance
ค่าการแผ่รังสี หมายถึง ฟลักซ์ของรังสีที่เปล่งออก 

สะท้อน ส่งผ่าน หรือได้รับที่พื้นผิวต่อหนึ่งหน่วยมุมตัน ต่อหนึ่ง

หน่วยพื้นที่ (W·sr-1·m-2)

Radiation
การแผ่รังสี เป็นการถ่ายโอนพลังงานในรูปของคล่ืน 

แม่เหล็กไฟฟ้าหรืออนุภาค ซึ่งจะปลดปล่อยพลังงานเม่ือถูก 

ดูดซับโดยวัตถุ หรือเรียกอีกอย่างว่า โฟตอน

ที่มา : www.casde.unl.edu/glossary

Radiation Attenuation
การลดทอนการแผ่รังสี 1) กระบวนการที่ท�าให้ความ

เข้มของรังสีลดลงตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นจากแหล่งก�าเนิด 

2) การสูญเสียพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากสมบัติทาง

กายภาพของตวักลางหรอืมวลสาร เช่น การเกดิการดูดกลนืหรอื

กระจดักระจายรงัสีขณะทีพ่ลังงานแม่เหลก็ไฟฟ้าท�าปฏกิริยิากบั

โมเลกุลของมวลอากาศขณะเคล่ือนที่ผ่าน ท�าให้ภาพที่ได้จาก

การรับรู้จากระยะไกลมีลักษณะมัวลง

ที่มา : envisat.esa.int/handbooks/asar/CNTR5-2.html

Radiative Transfer
การถ่ายโอนรงัสี เป็นปรากฏการณ์ทางกายภาพของการ

ถ่ายโอนพลงังานในรปูแบบการแผ่รงัสีแม่เหล็กไฟฟ้า เกดิข้ึนเม่ือ

รังสีเดินทางผ่านตัวกลางและได้รับผลกระทบจากกระบวนการ

ดูดกลืน การแผ่ และการกระจัดกระจายรังสีโดยตัวกลางนั้น

Radio Band
แถบคลื่นวิทยุ
ดู Radio Frequency (RF)

Radio Echo
การสะท้อนกลบัคลืน่วิทยุ สญัญาณสะท้อนกลับจาก

วัตถุเป้าหมาย หรือภาพที่สร้างขึ้นจากสัญญาณสะท้อนกลับที่

ปรากฏบนจอของหลอดภาพในเครื่องรับสัญญาณเรดาร์

ที่มา : encyclopedia2.thefreedictionary.com

Radio Frequency (RF)
ความถ่ีคลื่นวิทยุ (อาร์เอฟ) พิสัยความยาวคลื่น

หรือการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในช่วงคล่ืนวิทยุที่มีความถี่

อยู่ระหว่าง 3 กิโลเฮิรตซ์ ถึง 300 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งรวมความถี่ 

ที่ใช้ ในการสื่อสารหรือสัญญาณเรดาร์ด้วย

Radiometer
เรดิโอมิเตอร์ / มาตรวัดรังสี เคร่ืองมือตรวจวัด

ปริมาณของพลังงานที่แผ่ออก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแผ่รังสี

อินฟราเรดความร้อน

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.htm

Radiometric Correction
การแก้ไขเชิงรังสี กระบวนการตรวจแก้ หรือสอบเทียบ

ค่าความผิดปกตขิองข้อมูลทีเ่ปล่ียนแปลงไปเนือ่งมาจากอิทธิพล

ของบรรยากาศ (เช่น หมอก) หรือความผิดพลาดจากเครื่องมือ 

(เช่น แถบเส้นแนวตั้งสีขาวบนภาพ) ของข้อมูลในการส�ารวจ

ระยะไกล ดู Image Processing ประกอบ 

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

       ภาพก่อนการแก้ไข       ภาพหลังการแก้ไข
Radiometric Correction

ที่มาภาพ : IDRISI Tutorial
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Radiometric Enhancement
การเน้นข้อมลูเชิงรังสี เทคนคิการปรับแก้และปรับปรงุ

ค่ารังสีของแต่ละจุดภาพ

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Radiometric Resolution
ความละเอียดเชิงรังสี
ดู Resolution

Radiometry
การวดัรังส ีการตรวจวดัพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเฉพาะ

ที่เกี่ยวกับการแผ่รังสีอินฟราเรด

ที่มา : Dictionary Geotechnical Engineering / Wörterbuch GeoTechnik : 

Volume I By Herbert Bucksch, 2014

Range
พิสัย ในระบบเรดาร์ หมายถึง ระยะห่างระหว่างสายอากาศ

เรดาร์กับวัตถุเป้าหมายในทิศทางการส่งคลื่นออกไป ปกติแล้ว

จะเป็นการถ่ายเฉียงจากแพลตฟอร์มในระบบถ่ายภาพเรดาร์  

ดู Far Range ประกอบ

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html

Range Ambiguity
พิสัยคลุมเครือ การสะท้อนกลับของคลื่นจากพื้นที่นอก

ขอบเขตแนวพิสัยถ่ายภาพ เป็นคลื่นสะท้อนกลับที่ไม่ต้องการ

แต่ปรากฏอยู่บนภาพ เนื่องมาจากความผิดพลาดของการสุ่ม

ตัวอย่างพิสัยของเรดาร์

ที่มา : Glossary of Radar Terminology

Range Curvature
พิสัยโค้ง การเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างเรดาร์กับวัตถุ

เป้าหมายในระหว่างที่วัตถุได้รับการส่องสว่างโดยสายอากาศ

เรดาร์ พิสัยโค้งมีความส�าคัญอย่างย่ิงในระบบเรดาร์พิสัยไกล 

เช่น ระบบซาร์ (SAR) บนดาวเทียม และต้องได้รับการปรับแก้

ในส่วนประมวลผลในลักษณะของการปรับโฟกัสภาพให้ชัดเจน

ที่มา : Glossary of Radar Terminology

Range Direction
ทิศทางพิสัย ทิศทางของสัญญาณไมโครเวฟที่ส่งออก

จากระบบเรดาร์ ซึ่งจะเป็นทิศทางที่ตั้งฉากกับแนวโคจรของ

ดาวเทียม ดู Far Range ประกอบ

Range Height Indicator (RHI)
ตัวบ่งชี้ความสูงพิสัย (อาร์เอชไอ) 
การแสดงผลเรดาร์ประเภทหนึง่ ซ่ึงค่าการสะท้อนหรือคณุสมบตัิ

อ่ืนๆ ของคลืน่ทีส่ะท้อนจะแสดงด้วยฟังก์ชันของพิสัยและมุมเงย 

ในพิกัดแบบข้ัวโลก ตัวบ่งชี้ความสูงพิสัยนี้อาจเกิดจากการ 

กราดสายอากาศในแนวมุมเงย โดยมีมุมแอซิมัทคงที่ หรือ

อาจประกอบด้วยข้อมูลจากการแสดงผลพีพีไอ (Plan Position  

Indicator: PPI) อย่างต่อเนื่องที่มุมเงยต่างกัน ดู Plan Position 

Indicator (PPI) ประกอบ

ที่มา : glossary.ametsoc.org

Range Resolution
ความละเอียดตามแนวพิสัย ความละเอียดของภาพ

เรดาร์ ในทศิทางขวางแนวโคจร ซ่ึงหาได้จากความยาวของพลัส์

พลังงานไมโครเวฟที่ส่งออก พัลส์ที่สั้นจะมีความละเอียดสูง 

กว่าพัลส์ที่ยาว ดู Slant Range ประกอบ

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html

Raster Data
ข้อมูลแรสเตอร์
ดู Spatial Data

Ratio Image
ภาพอัตราส่วน เป็นภาพท่ีได้จากการน�าภาพสองแบนด์ 

หรือมากกว่านั้นมาหาอัตราส่วน แล้วน�าค่าจุดภาพใหม่ที่ได้ 

จากการท�าอัตราส่วนมาแทนที่จุดภาพของภาพเดิม ดู Image   

Ratioing ประกอบ

ที่มา : www.eoc.csiro.au/lb/lbbook/glossary/gloss.htm

Rayleigh Scattering
การกระจัดกระจายแบบเรย์ลี
ดู Scattering
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Real Aperture Radar (RAR)
เรดาร์ช่องเปิดจริง (ราร์) ระบบเรดาร์ที่ถ่ายภาพ

ในแนวเฉียงและมีสายอากาศรับส่งสัญญาณที่ตรึงอยู่กับที่ 

ภาพถ่ายจากระบบนี้มีความละเอียดที่ก�าหนดโดยความกว้าง

ของล�าคล่ืน ซึ่งจะเป็นตัวก�าหนดความยาวของสายอากาศ

และความยาวคล่ืนอีกต่อหน่ึง โดยที่ความละเอียดของภาพ

ดีข้ึนเม่ือสายอากาศมีขนาดใหญ่และความยาวคล่ืนสั้นลง  

ดู Synthetic Aperture Radar (SAR) ประกอบ

Real Aperture Radar (RAR)

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก earth.esa.int

Receiver (Radar)
เคร่ืองรับสัญญาณ (เรดาร์) เคร่ืองรับสัญญาณที่

มีความสามารถในการรับสัญญาณที่ค่อนข้างอ่อน และท�าการ

ขยายก�าลังสัญญาณให้เป็น 20-30 ล้านเท่า ด้วยเหตุที่ความถี่

สัญญาณเรดาร์ยากที่จะท�าการขยายจึงต้องใช้เครื่องรับแบบ

ซูเปอร์เฮเทอโรดายน์ (superheterodyne) มาท�าการเปลี่ยน

คลื่นวิทยุให้เป็นความถี่ที่สามารถท�าการขยายได้

ที่มา : www.radartutorial.eu/09.receivers/!rx01.en.html

Reclassification
การจ�าแนกประเภทข้อมูลใหม่
การจ�าแนกประเภทข้อมูลใหม่อีกครั้ง โดยใช้ค่าของข้อมูลที่

จัดกลุ่มไว้แล้วมาท�าการจัดกลุ่มประเภทข้อมูลใหม่ที่ต้องการ  

อาจท�าได้โดยแทนที่ค่าจุดภาพเดิมด้วยค่าจุดภาพใหม่หรือ 

จัดกลุ่มช่วงค่าจุดภาพหลายค่าให้เป็นค่าเดียว 

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary 

Reclassification
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ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก pro.arcgis.com

Reference Image
ภาพอ้างอิง ภาพที่แสดงบนจอแสดงผลภาพเพื่อใช้อ้างอิง

ด้วยสายตา เป็นภาพที่สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลแรสเตอร์หรือชุด

ของข้อมูลแรสเตอร์ สามารถใช้ข้อมูลแรสเตอร์หนึ่งชุดเพื่อ

แสดงผลบนจอภาพ และข้อมูลแรสเตอร์อีกชุดหนึ่งในการ

ประมวลผล วิธีท่ีง่ายที่สุดคือใช้แรสเตอร์ชุดเดียวกันในการ

แสดงผลภาพและการประมวลผล ในกรณีที่มีความซับซ้อนจะ

ใช้ข้อมูลแรสเตอร์ชุดหนึ่งเพื่อแสดงผล แล้วใช้ข้อมูลแรสเตอร์

ชุดนัน้ร่วมกบัชดุข้อมูลแรสเตอร์อ่ืนส�าหรบัการประมวลผลกไ็ด้ 

ตวัอย่างเช่น ส�าหรบัภาพแลนด์แซทธีแมตกิแมพเพอร์ (Landsat 

Thematic Mapper) ใช้ภาพแรสเตอร์สผีสมสามแบนด์ของพืน้ที่

ศึกษาส�าหรับแสดงผล ขณะที่ใช้ข้อมูลทั้งเจ็ดแบนด์ส�าหรับการ

ประมวลผล

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html

Reflectance
ค่าการสะท้อนแสง อัตราส่วนระหว่างพลังงานทีส่ะท้อน

จากพื้นผิวกับพลังงานที่ตกกระทบบนพื้นผิวนั้น ค่าการสะท้อน

เชิงคลื่น คือค่าการสะท้อนที่ตรวจวัดในแต่ละช่วงคลื่นที่เฉพาะ

เจาะจง ดู Spectral Signature / Signature ประกอบ

Reflected Energy Peak
พลังงานสะท้อนสูงสุด พลังงานที่มีการสะท้อนสูงสุด 

จากพื้นผิวโลก ซ่ึงเกิดข้ึนที่ความยาวคล่ืนประมาณ 9.66 

ไมโครเมตร ทีอุ่ณหภมิูประมาณ 300 K ด ูBlack Body ประกอบ

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html
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Reflected Energy Peak

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก how-it-looks.blogspot.com

Reflected IR Band
แถบคลืน่อินฟราเรดสะท้อน พลังงานแม่เหลก็ไฟฟ้า 

ที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 0.7- 3 ไมโครเมตร ซึ่งเป็นช่วงคลื่น

หลักของสเปกตรัมทั้งหมดจากดวงอาทิตย์ที่สะท้อนจากโลก

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html

Reflection
การสะท้อนแสง การเปลี่ยนแปลงทิศทางของหน้าคลื่น 

ที่รอยต่อของตัวกลางสองชนิด ซึ่งท�าให้หน้าคลื่นย้อนกลับสู ่

ตวักลางเดิม ตวัอย่างเช่น การสะท้อนของแสง คล่ืนน�า้ คลืน่เสยีง  

โดยอยู่ภายใต้กฎการสะท้อน ที่กล่าวว่า “ท่ีพื้นผิวใดๆ มุม

ตกกระทบ (θi) จะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อน (θr) ณ จุดที่เกิดการ

สะท้อนนั้น”

Reflection

ท่ีมาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก dev.physicslab.org/Document.aspx? 

doctype=3&filename=WavesSound_LawReflection.xml

Reflection Angle
มุมสะท้อน มุมของล�าแสงที่สะท้อนกลับเม่ือตกกระทบ 

พื้นผิว กรณีพื้นผิวเรียบมุมสะท้อนจะเท่ากับมุมตกกระทบใน

ทศิทางตรงกนัข้าม ด ูIncident Angle และ Reflection ประกอบ

Reflectivity
สภาพสะท้อน ความสามารถของพื้นผิวที่จะสะท้อน

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ตกกระทบ

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html

Reflectometer
มาตรวัดการสะท้อน เคร่ืองมือที่ใช้วัดค่าการสะท้อน

ของคลื่นจากพื้นผิวของวัตถุ

Reflectometry
การวัดการสะท้อน วิธีการในการวัดค่าการสะท้อนของ

คลื่นจากพื้นผิวของวัตถุ เพื่อศึกษาคุณสมบัติของวัตถุนั้นๆ 

Reflector
ตวัสะท้อน / แผ่นสะท้อน อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสะท้อน

คลื่น เช่น กระจก

Refraction
การหักเห การเบนของล�าแสงเม่ือเดนิทางผ่านจากตวักลางหนึง่ 

ไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง

Relative Positioning
การหาต�าแหน่งสัมพัทธ์ การหาต�าแหน่งของวัตถุ

บนผิวโลกเทียบกับต�าแหน่งวัตถุอื่นๆ หรือเทียบกับระบบพิกัด

Relief Displacement
การเคลื่อนเนื่องจากความสูงต�่าของผิวโลก
การบิดเบี้ยวเชิงเรขาคณิตในแนวตั้งของภาพ โดยด้านบนของ 
วัตถุที่ปรากฏในภาพจะเคล่ือนจากต�าแหน่งเดิมออกไปทาง 
ด้านนอกในแนวรัศมีจากจุดกึ่งกลางภาพ ท�าให้วัตถุมีความ 
คลาดเคล่ือนจากต�าแหน่งทีแ่ท้จรงิ การเคล่ือนดงักล่าวมีสาเหตุ 
จากระดับความสูงของวัตถุเหนือมูลฐาน ภาพที่ถ่ายจากแนวดิ่ง 
หรือใกล้เคยีงแนวดิง่จะเกดิการเคล่ือนในแนวรัศมีจากจดุเนเดอร์  
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ดงัแสดงในภาพไดอะแกรม แม้ว่าระยะระหว่าง A-B และ C-D จะ
เท่ากนับนระนาบมูลฐาน แต่ระยะทีป่รากฏบนภาพถ่ายจะต่างกนั 

ที่มา : 1. International Encyclopaedia of Engineering and Technology By 

M N Doja, 2007

2. trac.osgeo.org/ossim/wiki/relief_displacement

H
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Relief Displacement

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก trac.osgeo.org/ossim/wiki/relief_ dis-

placement

Remote Sensing (RS)
การรับรู้จากระยะไกล (อาร์เอส)
เป็นวิทยาศาสตร์และศิลปะในการได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ 

พื้นที่ และปรากฏการณ์บนพื้นโลก จากเครื่องรับรู้ (sensor) 

โดยปราศจากการเข้าไปสัมผัสวัตถุเป้าหมายโดยตรง แต่อาศัย

พลังงานแม่เหลก็ไฟฟ้า (electromagnetic energy) เป็นสือ่กลาง

Remote Sensing Online Retrieval  
System (RESORS)
ระบบค้นคืนการรับรู ้จากระยะไกลแบบ 
ออนไลน์ ระบบฐานข้อมูลบรรณานุกรมของการรับรู้จาก 

ระยะไกล ซึง่รวมถงึเครือ่งมือ เทคนคิและการประยุกต์ โฟโตแกรม 

เมตรี การวิเคราะห์ข้อมูลภาพ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

โดยจะประกอบด้วยช่ือเรื่อง ชื่อผู ้แต่ง ช่ือผู ้พิมพ์เผยแพร่  

และค�าส�าคัญส�าหรับเอกสารที่เป็นที่รู้จักระดับโลก ซึ่งเผยแพร่ 

ในอังกฤษและฝร่ังเศส ในสาขาทีก่ล่าวข้างต้น ระหว่างปี 1969- 

1995 นอกจากนี้ยังประกอบด้วยเอกสารไม่ปกปิดที่ไม่ได้ 

ตีพิมพ์ ซึ่งศูนย์การรับรู้จากระยะไกลของแคนาดา (Canada  

Centre for Remote Sensing: CCRS) สามารถรวบรวมได้

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Repeat Pass Interferometry
อินเตอร์เฟอโรเมตรีซ�้าแนวถ่ายเดิม 
วิธีการวิเคราะห์แบบอินเตอร์เฟอโรเมตรี โดยใช้ภาพถ่ายเรดาร์

ของบริเวณเดียวกัน จ�านวน 2 ภาพ ที่ถ่ายในวงโคจรเดียวกัน

หรือต่างวงโคจรเล็กน้อย ด้วยดาวเทียมเดียวกันหรือต่าง

ดาวเทียมก็ได้

Repeat Pass Interferometry

ที่มาภาพ : www.slideshare.net/MSinggih Pulukadang/radarppt

Resolution
ความละเอียด ความละเอียดในเรือ่งการรับรูจ้ากระยะไกล

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial 

Resolution) ความละเอียดเชิงสเปกตรัม (Spectral Resolu-

tion) ความละเอียดเชิงรังสี (Radiometric Resolution) และ

ความละเอียดเชิงเวลา (Temporal Resolution) 

 1) ความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial Resolution)  
หมายถึง ขนาดของพื้นที่ที่เล็กที่สุดที่เครื่องรับรู้สามารถบันทึก

ได้ ภาพทีมี่ความละเอียดเชิงพืน้ท่ีสงูประกอบด้วยจ�านวนจดุภาพ

มากกว่าภาพท่ีมีความละเอียดเชิงพืน้ทีต่�า่ในขนาดพืน้ทีเ่ดยีวกนั

ที่มา : support.esri.com/other-resources/gis-dictionary

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม GeoEye-1 

ความละเอียดภาพ 0.46 เมตร

บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
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ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI

ความละเอียดภาพ 30 เมตร
Spatial Resolution

ที่มาภาพ : GISTDA

 2) ความละเอียดเชิงสเปกตรัม / ความละเอียดเชิงคล่ืน 
(Spectral Resolution) ความละเอียดในการแบ่งความยาวคล่ืน

ออกเป็นช่วงๆ ตามการออกแบบอุปกรณ์ตรวจวัดของแต่ละ

ดาวเทียม เช่น ระบบถ่ายภาพไฮเปอร์สเปกตรัมจะมีช่วงคลื่น

แคบๆ หลายช่วงคล่ืน ซึง่จะมีความละเอียดเชงิคลืน่สูงกว่าระบบ

ถ่ายภาพหลายช่วงคลื่น ซึ่งมีช่วงคลื่นที่กว้างกว่าและน้อยช่วง

คลื่นกว่า 

Spectral Resolution

ที่มาภาพ : GISTDA

 3) ความละเอียดเชิงรังสี (Radiometric Resolution) 
ความไวของเครื่องรับรู้ต่อการรับสัญญาณสะท้อนมาจากวัตถุ 

ความละเอียดเชงิรงัสี เกีย่วข้องกบัจ�านวนการแบ่งแยกความลึก

ของบิต หรือความลึกของสี เช่น ข้อมูลที่บันทึกแบบ 8 บิต คือ 

ค่า 0-255 มี 256 ค่าระดับสีเทา หรือแบบ 2 บิต คือ ค่า 0-3 

มี 4 ค่าระดับสีเทา ซึ่งมีรายละเอียดน้อยกว่าภาพแบบ 8 บิต

ที่มา : www.crisp.nus.edu.sg/~research/tutorial/rsmain.htm

Radiometric Resolution

ที่มาภาพ : www.crisp.nus.edu.sg/~research/tutorial/image.htm

 4) ความละเอียดเชิงเวลา (Temporal Resolution) 
ความถีข่องการถ่ายภาพซ�า้บริเวณเดมิ ในช่วงเวลาทีต่่างกนั เช่น 

ดาวเทียม SPOT ถ่ายภาพซ�้าทุกๆ 26 วัน ดาวเทียม Landsat 

ถ่ายภาพซ�้าทุกๆ 16 วัน ดาวเทียม Aqua และ Terra ในระบบ 

MODIS จะถ่ายภาพวันละ 2 ครั้ง ช่วงเวลาเช้าบ่ายของทุกวัน

พื้นที่เตรียมปลูกข้าว
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI

ความละเอียดภาพ 30 เมตร

บันทึกภาพเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558
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พื้นที่ปลูกข้าวระยะเจริญเติบโตเต็มที่และพร้อมเก็บเกี่ยว
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI

ความละเอียดภาพ 30 เมตร

บันทึกภาพเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
Temporal Resolution

ที่มาภาพ : GISTDA

Resolution Cell
เซลล์ความละเอียด บริเวณหรือพืน้ทีท่ีเ่ลก็ทีสุ่ดบนภาพ

ที่ใช้นิยามหน่วยของข้อมูลภาพ ดู Pixel ประกอบ

Resolving Power
ก�าลังการแยกชัด ตัววัดความสามารถของแต่ละ 

องค์ประกอบ และของระบบการรับรูจ้ากระยะไกลทีส่ามารถแยก

วัตถุเป้าหมายที่อยู่ใกล้กันออกจากกันได้

ที่มา : Payload and Mission Definition in Space Sciences By V. Mártínez 
Pillet, A. Aparicio, F. Sánchez, 2005

Roll
การโคลง
ดู Geometric Distortion

Rotor-SAR (ROSAR)
โรเตอร์ ซาร์ (โรซาร์) การถ่ายภาพซาร์ (SAR) โดย 

ใช้สายอากาศ ซึง่ตดิตัง้ทีป่ลายใบพดัหมุน มีแนวถ่ายภาพกวาด

เป็นวงกลม

ที่มา : envisat.esa.int/handbooks/asar/CNTR5-2.html

Roughness
ความขรุขระ ในระบบเรดาร์ หมายถึงค่าเฉลี่ยของความ

สูงต�่าขนาดเล็กของพื้นผิว ซึ่งมีผลต่อค่าความสว่างบนภาพ  

เมื่อมีความขรุขระมากการสะท้อนกลับของสัญญาณเรดาร์มาก

เป็นแบบแพร่กระจาย ท�าให้เกดิความสว่างบนภาพมากเห็นเป็น

สีขาว เช่น พื้นที่ภูเขา และพื้นที่ที่มีผิวเรียบ เช่น น�้าทะเล มีการ

สะท้อนกลับจากสัญญาณเรดาร์น้อย เป็นผลให้มีสีด�าบนภาพ

ที่มา : coldregionsresearch.tpub.com/rsmnl/rsmnl0219.htm

Smooth textures
such as water 

Irregular textures
such as mountain

Roughness

ที่มาภาพ : GISTDA

Row
แถว
ดู Raster Data
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S
SAR Focusing
ซาร์โฟกัสซิง / การโฟกัสซาร์ 
การประมวลผลข้อมูลซาร์ (SAR) ที่มีช่องเปิดสังเคราะห์ยาว

โดยการขจัดและปรับแก้ข้อมูลความแตกต่างของระยะจากสาย

อากาศกับเป้าหมายบนพื้นดิน 

ทีม่า : sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-1-sar/ definitions

SAR Image Quality
คุณภาพของภาพซาร์ คุณภาพของสัญญาณซาร์  

(SAR) นยิามโดยใช้ผลคณูของจ�านวนลคุ (look) ในแนวพสัิยและ

แอซมัิท หารด้วยผลคณูของความละเอียดพิสัยและความละเอียด

แอซิมัท ตัวแปรนี้เป็นสัดส่วนของผลคูณความกว้างแบนด์ 

ของพิสัยและความกว้างแบนด์ของแอซิมัท ดังนั้นจึงใช้เป็นตัว

ประมาณการสมรรถนะของระบบโดยรวมได้

Satellite
ดาวเทียม หมายถึง วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นเลียนแบบดาว

บริวารของดาวเคราะห์ เพื่อให้โคจรรอบโลกหรือรอบเทหวัตถุ

ฟากฟ้าอ่ืน มีอุปกรณ์ส�าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

อวกาศและผิวโลก และถ่ายทอดข้อมูลนั้นมายังโลก นอกจากนี้ 

ยังสามารถใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมด้วย เช่น 

ถ่ายทอดคลื่นวิทยุ และโทรทัศน์ข้ามทวีป เป็นต้น

 ประเภทดาวเทียม (Types of satellites) แบ่งประเภท

ของดาวเทียมตามลักษณะการใช้ประโยชน์ได้ดังนี้

 1) ดาวเทียมดาราศาสตร์ (Astronomical Satellite) 
เป็นดาวเทียมส�ารวจดวงดาวต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลโลก ส�ารวจ

กาแล็กซี (galaxy) รวมท้ังส�ารวจวัตถุต่างๆ ที่อยู่ในอวกาศ 

เช่น ดาวเทียม MAGELLAN ส�ารวจดาวศุกร์ ดาวเทียม Galileo 

ส�ารวจดาวพฤหัส เป็นต้น

 2) ดาวเทียมสื่อสาร (Communications Satellite) 
เป็นดาวเทยีมประจ�าทีใ่นอวกาศเพ่ือการส่ือสารโดยใช้คลืน่วทิยุ

ในความถีไ่มโครเวฟ ส่วนใหญ่เป็นดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้า เช่น 

ดาวเทียม Intelsat ดาวเทียม Iridium และดาวเทียมไทยคม 

เป็นต้น

 3) ดาวเทยีมส�ารวจทรพัยากรโลก (Earth Observation 
Satellite) เป็นดาวเทียมที่ถูกออกแบบเฉพาะเพื่อการส�ารวจ 

ตดิตามทรัพยากรและสิง่แวดล้อมต่างๆ ของโลก รวมทัง้การท�า

แผนทีต่่างๆ เช่น ดาวเทยีม Landsat ดาวเทยีม  RADARSAT และ 

ดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) เป็นต้น ดู Earth Observation 

Satellite ประกอบ

 4) ดาวเทียมระบุต�าแหน่ง (Navigation Satellite)  
เป็นดาวเทียมระบุต�าแหน่งที่ใช้คลื่นวิทยุและรหัสจากดาวเทียม

ไปยังเคร่ืองรับสัญญาณบนพื้นผิวโลก สามารถหาต�าแหน่ง

บนพื้นโลกที่ถูกต้องได้ทุกแห่งและตลอดเวลา เช่น ดาวเทียม 

NAVSTAR ดาวเทยีม GLONASS และดาวเทยีม Galileo เป็นต้น

 5) ดาวเทียมจารกรรม / ดาวเทยีมสอดแนม  (Recon-
naissance Satellite) เป็นดาวเทียมส�ารวจท่ีมีความละเอียด

สูง หรือดาวเทียมสื่อสารที่ใช้เพื่อกิจการทางการทหาร การ 

จารกรรม หรือการเตือนภัยจากการโจมตีทางอากาศ เช่น 

ดาวเทียม KEYHOLE และดาวเทียม LACROSSE เป็นต้น 

 6) สถานอีวกาศ (Space Station) เป็นสถานดีาวเทยีม

ที่อยู่ในอวกาศ มนุษย์สามารถข้ึนไปอยู่ในระยะเวลายาวๆ 

ได้ เพื่อทดลองด้านวิทยาศาสตร์ เช่น สถานีอวกาศนานาชาติ  

(International Space Station)

 7) ดาวเทยีมอุตนุยิมวิทยา (Meteorological Satellite) 
เป็นดาวเทียมส�ารวจเพื่อภารกิจการพยากรณ์อากาศของโลก 

เช่น ดาวเทียม NOAA ดาวเทียม GMS และดาวเทียม GOES 

เป็นต้น

 8) ดาวเทียมขนาดเล็ก (Miniaturized Satellite) 
เป็นดาวเทียมที่มีน�้าหนักน้อยและมีขนาดเล็ก สามารถแบ่ง

ตามขนาดและน�้าหนักได้ดังนี้ Small satellite (ต�่ากว่า 1,000 

กิโลกรัม) Mini satellite (100-500 กิโลกรัม) Micro satellite 

(10-100 กิโลกรัม) Nano satellite (1-10 กิโลกรัม) Pico 

satellite (0.1-1 กิโลกรัม) และ Femto satellite (ต�่ากว่า 0.1 

กิโลกรัม)

ที่มา : 1. ต�าราเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์

2. www.collinsdictionary.com/dictionary/english/satellite

Satellite Image
ภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายของผิวโลกหรือดาว

ดวงอ่ืนๆ ที่ได้จากดาวเทียมที่มนุษย์สร้างข้ึน ภาพดังกล่าว

บันทึกโดยระบบรับรู้จากระยะไกล ซึ่งต่างจากระบบการถ่าย

ภาพปกติ 
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ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต ระบบ Multispectral

ความละเอียดภาพ 15 เมตร บริเวณทะเลเดดซี

บันทึกภาพเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
Satellite Image

ที่มาภาพ : GISTDA

Satellite Orbit 
วงโคจรดาวเทียม เส้นทางการโคจรของดาวเทยีมภายใต้ 

อิทธิพลของแรงโน้มถ่วง เช่น การโคจรของดาวเทียมส�ารวจ

ทรัพยากรรอบโลก ซึ่งสามารถจ�าแนกได้ตามระดับสูงของแนว

โคจรเป็น 3 ประเภท คือ

 1) วงโคจรระดับต�่า (Low Earth Orbit: LEO)  
ความสูงอยู่ท่ีระดับ 180-1,000 กิโลเมตร เช่น ดาวเทียม

ส�ารวจทรัพยากรทั่วไป 

 2) วงโคจรระดับปานกลาง (Medium Earth Orbit: 
MEO) ความสูงอยู่ที่ระดับ 1,000-35,780 กิโลเมตร เช่น 

ดาวเทียมระบุต�าแหน่ง

 3) วงโคจรระดับสูง (Geostationary Earth Orbit: 
GEO) ความสูงอยู่ที่ระดับมากกว่า 35,780 กิโลเมตร เช่น 

ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 

และสามารถแบ่งตามลักษณะการโคจรได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 1) วงโคจรแบบสัมพันธ ์กับดวงอาทิตย์ (Sun- 
synchronous Orbit) เป็นวงโคจรในแนวเหนือ-ใต้ และผ่าน 

แนวละติจูดหนึ่งๆ ที่เวลาท้องถิ่นเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ดาวเทียมส�ารวจทรัพยากร โดยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

  1.1 วงโคจรผ่านขัว้โลก (Polar Orbit) เป็นวงโคจร

ที่มีลักษณะเป็นวงกลมโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวข้ัวโลก

ที่ระดับความสูง 500-1,000 กิโลเมตรจากพื้นโลก ถือว่าเป็น 

วงโคจรระดับต�่า เช่น ดาวเทียมไทยโชต ความสูงของวงโคจร 

822 กิโลเมตรจากพื้นโลก 

  1.2 วงโคจรเอียง (Inclined Orbit) เป็นวงโคจร

ที่เป็นได้ทั้งวงกลมและวงรี แตกต่างกันไปตามความเอียง  

(incline) หรอืมุมทีท่�ากบัระนาบศนูย์สตูร โคจรทีร่ะดบัความสงู 

5,000-13,000 กิโลเมตรจากพื้นโลก สามารถให้พื้นที่บริการ

บริเวณละติจูดสูงหรือต�่ามากๆ ได้ หรืออาจครอบคลุมพื้นที ่

ขั้วโลกได้ด้วย

 2) วงโคจรระนาบศูนย์สูตร (Equatorial Orbit) เป็น

วงโคจรในแนวระนาบเหนือเส้นศูนย์สูตร มีลักษณะการโคจร

เป็นรูปวงกลม โคจรในแนวระนาบรอบศูนย์สูตร ถ้าโคจรท่ี

ระดับความสูง 36,000 กิโลเมตรจากพื้นโลก จะเคลื่อนที่ด้วย

ความเร็วเท่ากับความเร็วที่โลกหมุนรอบตัวเอง คือ ใช้เวลา

การโคจร 24 ชั่วโมง/รอบ ซึ่งเสมือนว่าต�าแหน่งของดาวเทียม

คงทีต่ลอดเวลาเหนอืจดุใดจดุหนึง่บนพ้ืนโลก เรียกว่า “วงโคจร 

ค้างฟ้า (Geo-stationary orbit)” หรือดาวเทียมสัมพันธ์กับ

โลก (Geo-synchronous) และเรียกดาวเทียมที่โคจรในวง

โคจรนี้ว่า “ดาวเทียมค้างฟ้า (Geo-stationary satellite)” 

ส่วนใหญ่เป็นดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาและดาวเทียมสื่อสาร เช่น 

ดาวเทียมไทยคม รวมถึงดาวเทียมส�ารวจโลกที่มีวงโคจรขนาน

เส้นศูนย์สูตรระหว่างละติจูดเหนือ-ใต้ ตามที่จะก�าหนด 

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553 
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Leo

Meo

Geo

320 to
1,100 km

8,000 to
12,000 km

35,838 km

Sun-Synchronous Equatorial

Satellite Orbit

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก Wireless Communications and Networks 

By William Stallings และ CCRS/CCT

Satellite Remote Sensing / Satellite 
Sensing
การรบัรูจ้ากระยะไกลด้วยดาวเทียม / การรบัรู้ 
ด้วยดาวเทียม 
การบันทึกข้อมูลทางกายภาพของผิวโลกโดยใช้ตัวรับรู้ที่ติดตั้ง

บนดาวเทียม ดู Remote Sensing ประกอบ 

ทีม่า : sciencelearn.org.nz/Contexts/Super-Sense/NZ-Research/ Satellite-

sensing

Saturation
การอิ่มตัว
ดู Hue, Intensity Saturation (HIS)

S-Band
เอสแบนด์ / แถบคลื่นเอส คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใน

แถบคลื่นไมโครเวฟที่มีความถี่ 2,000-4,000 เมกะเฮิรตซ์ 

หรือความยาวคลื่น 7.5-15 เซนติเมตร ดู Microwave Band 

ประกอบ

Scale Factor
ตัวประกอบมาตราส่วน / ค่าสเกล
ค่าตัวประกอบท่ีเป็นตัวเลขของการย่อขยายแผนที่หรือเป็น 

ตัวคูณของปริมาณในแผนที่

Scanner
สแกนเนอร์ / เครื่องกราดภาพ
เป็นอุปกรณ์รับรู้จากระยะไกล ซึ่งใช้กระจกแกว่งหรือแผงตัว

ตรวจวัดท�าการกราดเพื่อถ่ายภาพ โดยท�าการตรวจวัดพลังงาน 

แม่เหล็กไฟฟ้าที่สะท้อนกลับจากพื้นผิวโลกเข้าสู่อุปกรณ์รับรู้ 

ในทิศทางตัดขวาง (Across-Track Scanner) เช่น ระบบเครื่อง

กราดภาพหลายช่วงคลื่น (Multispectral Scanner: MSS) หรือ

ตามแนวโคจรของยานส�ารวจ (Along-Track Scanner (push 

broom)) เช่น ระบบธีแมติกแมพเพอร์ (Thematic Mapper : 

TM) ของดาวเทียม Landsat 

ที่มา : Geographic Information System By B. Gurugnanam, 2009

Scanning Radiometer
มาตรวัดรังสีแบบกราด ระบบถ่ายภาพซึ่งประกอบ

ด้วยเลนส์ กระจกเคล่ือนไหว และตวัรบัรู ้โซลิดสเตต ใช้ส�าหรับ

ถ่ายภาพผิวโลกและชั้นบรรยากาศ

ที่มา : www.earthobservatory.nasa.gov/Glossary

Scanning Synthetic Aperture Radar 
(ScanSAR)
เรดาร์ช่องเปิดสังเคราะห์แบบกราด 
(สแกนซาร์) ระบบเรดาร์ที่มีความสามารถในการถ่ายภาพ

หลายแนวถ่ายย่อย โดยการกราดสายอากาศทีมุ่มเอียงออกจาก

จุดเนเดอร์ต่างๆ กัน

ที่มา : www.radartutorial.eu/20.airborne/ab08.en.html
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(Ground
Track)

Scan
Swath

ScanSAR
Scanning Synthetic Aperture Radar (ScanSAR)

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก Earth Observation Portal. eo Sharing Earth 

Observation Resources. “PAZ SAR Satellite Mission of Spain”

Scattering
การกระจัดกระจาย การสะท้อนของคลื่นแม่เหล็ก 

ไฟฟ้าในหลายทิศทางพร้อมๆ กันขณะเดินทางผ่านอนุภาค  

หรือตกกระทบพื้นผิว สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ  

ดู Backscatter ประกอบ 

 1) การกระจัดกระจายแบบเรย ์ลี  (Rayle igh  
Scattering) การกระจัดกระจายของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า

ในบรรยากาศ โดยอนุภาคมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กกว่า

เม่ือเทียบกับความยาวของคลื่นแสงที่มาตกกระทบ ท�าให้เกิด

สภาวะสลัวของแสง ส่งผลให้ความคมชัดของภาพลดลง การ 

กระจัดกระจายของแสงเม่ือไปกระทบอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 

ความยาวคล่ืนแสง แสงท่ีมีความยาวคล่ืนสั้นจะเกิดการ 

กระจัดกระจายได้ดีกว่าแสงที่มีความยาวคลื่นที่ยาวกว่า ท�าให้

เห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าในตอนกลางวัน และในตอนเย็นเม่ือแสง

จากดวงอาทิตย์จะท�ามุมราบกบัสายตา ช่วงคลืน่สฟ้ีาจะกระจาย

หายไป แสงสีแดงจะเด่นชัดขึ้นมา เราจึงเห็นท้องฟ้าเป็นสีแดง

เมื่อพระอาทิตย์ใกล้ตก

 2) การกระจัดกระจายแบบมี (Mie Scattering) การ 

กระจัดกระจายของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าโดยอนุภาคในช้ัน

บรรยากาศมีขนาดใกล้เคียงกับความยาวคล่ืน เช่น น�้า ไอน�้า  

ฝุ่นละออง เป็นต้น ปริมาณไอน�้า ฝุ่นละอองที่มีปริมาณมากใน 

ช้ันบรรยากาศโดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็น มีผลให้แสงสีน�้าเงิน

และเขียวกระจัดกระจายไปหมด จะมีเฉพาะแสงสีแดงที่จะ

ตกกระทบตาเรา ท�าให้มองเห็นท้องฟ้าช่วงเวลาพระอาทิตย์ตก

เป็นสีแดง

 3) การกระจัดกระจายแบบไม่เจาะจง (Non-selective 
Scattering) การกระจัดกระจายในชั้นบรรยากาศท่ีเท่ากัน

ของทุกความยาวคลื่นของพลังแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเกิดข้ึนเม่ือ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคมีขนาดใหญ่กว่าความยาว 

ช่วงคลืน่ เช่น หยดน�า้ สะท้อนช่วงคล่ืนทีต่ามองเห็นเกอืบเท่ากนั 

ที่ทุกความยาวคลื่น ท�าให้มองเห็นเมฆเป็นสีขาว

ที่มา : 1. remote-sensing.net/glossary.html

2. www.oxfordreference.com

Scattering

ที่มาภาพ : physics.stackexchange.com/questions/128731/in-scattering-

how-does-a-particle-know-which-direction-it-is-being-illuminate

Scattering Coefficient
สัมประสิทธิ์การกระจัดกระจาย ในระบบเรดาร์

เป็นการวดัการกระจดักระจายกลบัของเป้าหมายทีมี่พืน้ทีข่นาด

ใหญ่ แสดงด้วยค่าเฉลี่ยของภาคตัดขวางเรดาร์ต่อหน่วยพื้นที่  

(มีหน่วยเป็นเดซิเบล : dB) ค่าสัมประสิทธิ์การกระจัดกระจาย 

เป็นตัววัดพื้นฐานของคุณสมบัติเรดาร์ของพื้นผิวหนึ่ง

ที่มา : International Encyclopaedia of Engineering and Technology By M 

N Doja, 2007
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Scattering Matrix
เมทริกซ์การกระจัดกระจาย แถวล�าดับของเลข

เชิงซ้อนที่บอกถึงการแปลงจากโพลาไรเซชัน (polarization) 

ของคลืน่ทีต่กกระทบไปเป็นโพลาไรเซชันของคลืน่ทีส่ะท้อนกลบั

จากตัวกลางหรือพื้นผิวสะท้อน

ที่มา : Glossary of Radar Terminology

Scatterometer
มาตรวัดการกระจัดกระจาย อุปกรณ์ตรวจวัดและ

บนัทกึค่าปริมาณการกระจัดกระจายกลับของพลงังานจากระบบ

เรดาร์แบบไม่ถ่ายภาพเม่ือพลังงานตกกระทบพื้นผิว ซึ่งเป็น

ฟังก์ชันของมุมตกกระทบ

ที่มา : www.ldeo.columbia.edu/res/fac/rsvlab/glossary.html

Scatterometry
การวัดค่าการกระจัดกระจาย การใช้เคร่ืองรับรู้

ระบบเรดาร์ในการวัดการสะท้อนหรือการกระจัดกระจายของ

คล่ืนทีเ่กดิข้ึนขณะกราดพืน้ผวิโลกจากอากาศยานหรอืดาวเทยีม

ที่มา : winds.jpl.nasa.gov

Scene
พื้นที่ภาพ พื้นที่บนผิวโลกที่ภาพถ่ายครอบคลุม

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html

Segmentation
การแบ่งส่วน การแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มหรือเป็นส่วนๆ  

โดยการสร้างเส้นขอบเขตเพื่อแยกแต่ละบริเวณออกจากกัน

ที่มา : www.thefreedictionary.com

Sensitivity
ความไว ความสามารถของเครื่องมือในการวัดค่าความ 

แตกต่างของข้อมูลทีเ่ปล่ียนไปแม้ในปรมิาณทีน้่อยมาก ซึง่ท�าให้

สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงได้จากข้อมูลที่ตรวจวัด

ท่ีมา : www.coursehero.com/file/p1vp6i8/20-Sensitivity-The-smallest-

increment-of-change-in-the-measured-value-that-can

Sensor
เครื่องรับรู้ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ ในการส�ารวจจากระยะไกล 

โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะท�าการตรวจวัดรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าแล้ว

แปลงพลังงานดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบอ่ืน ซึ่งปกติมักจะอยู่

ในรูปแบบสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์แบบดิจิทัล หรือสัญญาณ 

แอนะล็อก เพื่อบันทึกลงบนสื่อที่เหมาะสม

ที่มา : The Remote Sensing Data Book 1st Edition By Gareth Rees, 1999

Sensor Noise
สัญญาณรบกวนของเครื่องรับรู้ 
สญัญาณรบกวนทีเ่กดิจากระบบรบัรูเ้อง ซึง่ส่วนใหญ่ไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงได้

ที่มา : www.trustedreviews.com/opinions/digital-photography-tutorial-

image-noise-and-noise-reduction_Page-2

Sensor Web
เครือข่ายเคร่ืองรับรู้ เป็นโครงข่ายของอุปกรณ์รับรู้  

หรือระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์ซึง่เช่ือมต่อระหว่างกัน โดยการ

ใช้ชุดค�าสั่งทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเหมาะส�าหรับการใช้งานในการ

ติดตามสภาพแวดล้อม

Shadow
เงา คือ บริเวณที่เกิดจากการมีวัตถุมาบดบังแสงจากดวง

อาทติย์ หรอืพลงังานแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ให้ผ่านไปยังบรเิวณนัน้ได้ 

สามารถใช้ในการค�านวณหาความสงูและมุมสงูของดวงอาทติย์ 

เช่น เงาบริเวณเขาหรือหน้าผา เงาของเมฆ เป็นต้น

Shadow (Radar)
เงา (เรดาร์) พื้นที่ที่ไม่มีการตกกระทบโดยคลื่นเรดาร์ 

หรือคือพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณเรดาร์สะท้อนกลับสู่เครื่องรับ และ

ปรากฏเป็นพื้นที่สีด�าในภาพเรดาร์ที่เรียกว่า “เงา” มักเกิด

บริเวณพิสัยไกลจากวัตถุที่มาบดบังสัญญาณ ดู Elevation 

Displacement ประกอบ

ที่มา : The Application of Remote Sensing Technology to Marine Fisheries: 

An Introductory Manual, Issues 295-297 By M. J. A. Butler, 1988

Shadow Enhancement
การเน้นเงา การขยายรูปลักษณ์ของภูมิประเทศเกินจริง 

โดยอาศัยเงาที่เกิดขึ้นตามรูปลักษณ์นั้น

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca
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Ship Detection
การตรวจหาเรือ การตรวจหาต�าแหน่งเรอืจากเอกลกัษณ์

ทีเ่ห็นง่ายทีส่ดุในภาพซาร์ในลักษณะจดุภาพ หรอืกลุ่มจดุภาพที่

มีความสว่างกว่าพ้ืนทะเลโดยรอบอย่างเห็นได้ชัด เกดิเนือ่งจาก

การสะท้อนกลับของคลื่นเรดาร์จากโครงสร้างของเรือ

Short Pulse Radar
เรดาร์พัลส์สั้น ระบบเรดาร์ที่สามารถผลิตและส่งพัลส์ใน

ความถี่คลื่นไมโครเวฟระดับนาโนวินาที (10-9 วินาที) ได้

Shuttle Imaging Radar (SIR)
เรดาร์ถ่ายภาพบนกระสวยอวกาศ (เอสไอ
อาร์) เป็นระบบเรดาร์ที่ใช้ถ่ายภาพบนยานกระสวยอวกาศ  

มีการพัฒนาขึ้นเพียง 2 ระบบ คือ SIR-A และ SIR-B

SIR-A เป็นระบบแรกที่ใช้งานบนยาน STS-2 ซ่ึงเป็นการบิน

คร้ังที่สองของกระสวยอวกาศ ส่งข้ึนจาก Kennedy Space 

Center ในฟลอริดา เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524  

SIR-A มีภารกิจในการตรวจหาร่องรอยแม่น�้าเก่าที่ฝังอยู่ใต ้

ทะเลทรายสะฮารา และมีระยะเวลาบินเพียง 2 วัน ส่วน SIR-B  

ข้ึนปฏิบัติการบนยาน STS-41G หลังการปฏิบัติการของ  

SIR-A 3 ปี ยาน STS-41G ขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 

พ.ศ. 2527 มีภารกจิถ่ายภาพผวิโลกทีมุ่มเอียงต่างๆ กนัจ�านวน

หลายภาพ และปฏิบัติการรวม 7 วัน

ที่มา : www2.jpl.nasa.gov/missions/past/sir.html

Side-Looking Airborne Radar (SLAR)
เรดาร์มองข้างบนเครือ่งบนิ (เอสแอลเออาร์) 
ระบบเรดาร์ที่ถ่ายภาพในแนวเฉียงจากด้านข้างของเครื่องบิน

ที่มา : www.ldeo.columbia.edu/res/fac/rsvlab/glossary.html

Sidelooking Radiometry
การวัดรังสีแบบมองข้าง เทคนิคในการวัด โดยใช ้

เรดิโอมิเตอร์ถ่ายภาพในมุมมองด้านข้าง 

Sigma
ซิกมา
ดู Radar Cross Section (RCS)

Sigma Nought (σ°)
ซกิมานอท ค่าสัมประสทิธ์ิการกระจดักระจายกลับ โดยมีค่า

เป็นเดซิเบลต่อหนึง่ตารางเมตร มักใช้ในการวดัก�าลงัของเรดาร์

ที่สะท้อนกลับ

Signal
สัญญาณ ค่าทางกายภาพที่บันทึกโดยระบบรับรู้

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html

Signal Enhancement
การเน้นสัญญาณ อัลกอริทึมเน้นสัญญาณที่พัฒนาขึ้น 

เพื่อกู้คืนสัญญาณจากการปนเปื้อนของสัญญาณรบกวนท�าให้

เกิดความเพี้ยนในสัญญาณ ท�าโดยการเน้นความต่อเนื่องของ

โครงสร้างและเพิม่มิตขิองความละเอียดต่างๆ เป็นการปรบัแต่ง

แอมพลิจูดและความสม�่าเสมอของเฟสให้ดีที่สุด เพื่อรวบรวม

คุณลักษณะต่างๆ ไว้ด้วยกัน 

Signal Noise / Noise
สัญญาณรบกวน สัญญาณรบกวนเป็นพลังงานไฟฟ้า 

หรือพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่ต้องการ เพราะมีผลท�าให้

คุณภาพของสัญญาณและคุณภาพข้อมูลด้อยลง สัญญาณ

รบกวนเกิดขึ้นได้ทั้งในระบบดิจิทัลและแอนะล็อก และสามารถ

มีผลกระทบต่อไฟล์ข้อมูลและการสื่อสารทุกประเภท รวมถึง

ข้อความ โปรแกรมภาพ เสียง และการรบัและส่งข้อมูลทางไกล

ทีม่า : www.mat.ucsb.edu/~g.legrady/academic/courses/04w122 /s /shiau

0 0 0 0 0 0 0 01111111

0 0 0 0 0 0 1 01110111

0 0 0 0 0 0 1 01110111

Bits in Error

Data
Transmitted

Signal

Noise

Signal
Plus
Noise

Sampling
Times

Data Recieved

Original Data

Signal Noise / Noise

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.technologyuk.net/telecommunica-

tions /telecom_principles/noise.shtml
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Signal Processing
การประมวลผลสญัญาณ เป็นศลิปะและวทิยาศาสตร์

ของการดัดแปลงชุดข้อมูลอนุกรมเวลา เพื่อต้องการวิเคราะห์

หรือเน้นชุดข้อมูล ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์สเปกตรัม (การใช้

การแปลงฟเูรยีร์แบบเรว็ หรอืการใช้ตวัแปลงอ่ืนๆ) และการเน้น 

ข้อมูลด้วยการกรองแบบดิจิทัล

ที่มา : www.wavemetrics.com/products/igorpro/dataanalysis/ 

signalprocessing.htm

Signal Variation
การแปรผันของสัญญาณ ความไม่สม�่าเสมอของ

สัญญาณ เนื่องจากการรบกวนจากแหล่งภายในและภายนอก

Signal to Interference Ratio (SIR)
อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณแทรกสอด 
(เอสไออาร์) การวัดเพื่อบอกว่าระดับสัญญาณ ณ จุดส่ง

และรบัสัญญาณมีค่ามากกว่าระดบัสญัญาณแทรกสอดมากน้อย

เพียงใด ซึ่งคล้ายกับอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน 

แต่กรณีนี้การแทรกสอดจะเจาะจงเฉพาะช่องสัญญาณร่วมจาก

เครื่องส่งสัญญาณวิทยุอื่นๆ 

ที่มา : www.tamos.com/htmlhelp/tg/signal_to_interference_ratio.htm

Signature Extension
การขยายใช้เอกลักษณ์ การใช้สถติขิองข้อมูลตวัอย่าง

ที่ได้จากพื้นท่ีภูมิศาสตร์หนึ่งไปจ�าแนกประเภทข้อมูลในพื้นที่ 

ที่ห่างไกลที่มีลักษณะคล้ายกัน

Slant Range
พิสัยตามแนวเอียง ระยะทางในแนวเอียงระหว่างสาย

อากาศไปยังเป้าหมาย ซึ่งหาได้จากครึ่งหนึ่งของระยะเวลาจาก

การเดินทางของสัญญาณกับเป้าหมาย ซ่ึงคือระยะเวลาในการ

เดินทางไปกลับของสัญญาณจากเคร่ืองส่ง / รับสัญญาณกับ 

เป้าหมายหารด้วยสอง ดู Far Range ประกอบ 

ที่มา : www.ldeo.columbia.edu/res/fac/rsvlab/glossary.html

Small Scale Map
แผนที่มาตราส่วนเล็ก
ดู Map Scale

Soil Adjustment Vegetation Index (SAVI)
ดัชนีพืชพรรณแบบปรับค่าดิน (เอสเอวีไอ) 
เป็นดัชนีพืชพรรณที่สร้างข้ึนเพื่อการค�านวณพืชพรรณในพื้นที่

ศึกษาที่มีปริมาณพืชพรรณค่อนข้างต�่า และมีอิทธิพลของค่า

การสะท้อนจากดนิ มีสูตรการค�านวณคล้ายๆ กับดชันพีชืพรรณ

ความต่างแบบนอร์มัลไลซ์ (เอ็นดีวีไอ) แต่มีการก�าหนดค่าคงที่ 

(L) ซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธ์ิของดินที่เป็นพื้นล่างของพืชพรรณ  

ค่าคงที่ (L) จะช่วยขจัดอิทธิพลของค่าการสะท้อนจากดินที่เป็น 

พื้นล่างของพืชพรรณ ถ้าค่าคงที่มีค่าเท่ากับศูนย์ หมายถึงดัชน ี

เอสเอวีไอ มีค่าเท่ากับดัชนีเอ็นดีวีไอ หากสัดส่วนพืชพรรณ

ปกคลุมมีประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ค่าคงที่จะมีค่าประมาณ 0.5 

เอสเอวีไอมีสูตรการค�านวณดังนี้

      SAVI = ((NIR-RED)/(NIR+RED+L)) x (1+L)

SAVI = ดัชนีพืชพรรณแบบปรับค่าดิน (เอสเอวีไอ)

NIR = ช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้

RED = ช่วงคลื่นที่ตามองเห็นสีแดง

L = ค่าคงที่ 

ดู Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) และ 

Vegetation Index (VI) ประกอบ 

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

Soil Reflectance
ค่าการสะท้อนของดิน
ดู Spectral Signature / Signature

Space Law
กฎหมายอวกาศ กฎหมายซึ่งครอบคลุมกฎหมายระดับ

ประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ ทีใ่ช้ในการก�ากบักจิกรรม

ด้านอวกาศส่วนนอก นักกฎหมายระหว่างประเทศมีความเห็น 

ไม่ตรงกันเกี่ยวกับความหมายของค�าว่า “อวกาศส่วนนอก” 

แต่นักกฎหมายส่วนใหญ่จะมีความเห็นตรงกันว่า อวกาศส่วน

นอกเริ่มที่ระดับ 100 กิโลเมตรเหนือระดับทะเล ซึ่งเป็นระดับที่

สามารถส่งวัตถุขึ้นไปโคจรเหนือผิวโลกได้ 

Space Oblique Mercator Projection
(SOM)
เส้นโครงแผนทีเ่มอร์เคเตอร์เฉียงจากอวกาศ 
(เอสโอเอ็ม) เป็นเส้นโครงแผนทีรู่ปทรงกระบอกทีด่ดัแปลง

จากเส้นโครงแผนท่ีแบบทรงกระบอก โดยมีวงโคจรดาวเทียม
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เป็นตัวก�าหนดพื้นผิวแผนที่ ดู Oblique Mercator Projection 

และ Hotine Oblique Mercator Projection (HOM) ประกอบ

ทีม่า : www.bluemarblegeo.com/knowledgebase/geocalc/ classdef/projec-

tion/projections/spaceobliquemercator.html

Space Photography
การถ่ายภาพจากอวกาศ ภาพถ่ายรูปผวิโลก เทหวัตถุ

ท้องฟ้า กลุ่มก๊าซในอวกาศ และปรากฏการณ์ทางจักรวาล  

ด้วยอุปกรณ์ที่อยู่เหนือบรรยากาศของโลก

ที่มา : encyclopedia2.thefreedictionary.com

Space Shuttle
กระสวยอวกาศ เคร่ืองบินอวกาศที่ใช้จรวดน�าส่งข้ึนสู ่

วงโคจร และสามารถร่อนกลับสู่โลกในลักษณะคล้ายเครื่องบิน 

ที่ปราศจากพลังงาน และสามารถน�ากลับมาใช้งานได้อีก 

หลายครั้งในการเดินทางโคจรระหว่างโลกและอวกาศ ที่เรียก  

“กระสวย” เพราะความเร็วท่ีเดินทางไป-มาระหว่างโลกกับ 

จุดหมายปลายทางในอวกาศ และรูปลักษณ์ที่เหมือนกระสวย 

กระสวยอวกาศอาจใช้ในการน�าส่งดาวเทยีมขนาดเล็ก ซ่อมแซม

หรือติดตั้งอุปกรณ์บนสถานีอวกาศ หรือบนดาวเทียมตัวอ่ืน 

ตวัอย่างกระสวยอวกาศ เช่น กระสวยอวกาศโคลัมเบยี กระสวย

อวกาศชาเลนเจอร์ เป็นต้น

Space Shuttle

ที่มาภาพ : jonvilma.com/space-shuttle.html

Space Station
สถานีอวกาศ เป็นสถานีอวกาศนานาชาติ ส�าหรับการ

ศึกษาวิจัยในอวกาศที่มีเอกลักษณ์ เป็นการรวมกันของ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมนุษย์ ซึ่งแสดง

ให้เห็นถึงเทคโนโลยีใหม่และสามารถใช้ ในการวิจัยที่น�าไปสู ่

การค้นพบใหม่ๆ ซ่ึงไม่สามารถด�าเนินการบนโลกได้ สถานี

อวกาศเป็นห้องทดลองในสภาวะไร้น�้าหนัก (microgravity) ซึ่ง

กลุ่มคนจากประเทศต่างๆ จ�านวน 6 คน ได้อาศัยและท�างาน

ร่วมกัน สถานีอวกาศเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 5 ไมล์/วินาที  

(ราว 8 กิโลเมตร/วินาที) และโคจรรอบโลกโดยใช้เวลา  

90 นาที/รอบ ปัจจุบันไม่มีกิจกรรมบนสถานีอวกาศนี้

ที่มา : nasa3d.arc.nasa.gov/detail/iss

Space Station

ที่มาภาพ : NASA’s website on the ISS.

Spatial Analysis
การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กระบวนการหาข้อมูลต�าแหน่ง 

ข้อมูลลกัษณะประจ�า หรอืความสมัพนัธ์ของรูปลักษณ์ในข้อมูล

เชิงพื้นที่ ด้วยวิธีการซ้อนทับ และ/หรือใช้เทคนิควิเคราะห์อื่นๆ 

เพือ่ตอบค�าถามเชงิพืน้ที ่การวเิคราะห์เชงิพืน้ทีเ่ป็นการสกดัหรือ

สร้างสารสนเทศใหม่จากข้อมูลเชิงพื้นที่

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

Spatial Autocorrelation
สหสัมพันธ์ในตัวเองเชิงพื้นท่ี การวัดระดับความ

สัมพันธ์ภายในกลุ่มรูปลักษณ์เชิงพื้นที่ร่วมกับค่าข้อมูลของ 

รูปลักษณ์นั้นๆ ว่ามีแนวโน้มจะกระจุกตัว (ค่าสัมประสิทธิ์ความ

สมัพนัธ์เป็นบวก) หรอืกระจายตัว (ค่าสมัประสิทธ์ิความสัมพนัธ์

เป็นลบ) มากน้อยเพียงใด

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary
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Spatial Characteristic
ลักษณะเฉพาะเชิงพื้นที่ โครงสร้างของรูปลักษณ์ที่

เป็นตัวแทนของรูปลักษณ์จริงบนผิวโลก และทอพอโลยีจริง

บนผิวโลก (ซึ่งเป็นตัวแบบส�าหรับอธิบายความสัมพันธ์เชิง

เรขาคณิตระหว่างวัตถุ) ลักษณะเชิงพื้นที่ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 

2 ประเภท ดังนี้

 1) ลักษณะเวกเตอร์ ดู Vector Data ประกอบ 

 2) ลกัษณะแรสเตอร์หรอืกรดิ ด ูRaster Data ประกอบ 

ที่มา : www.scitu.net/gcom/?p=60

Spatial Data
ข้อมูลเชิงพื้นท่ี ข้อมูลซึ่งแสดงเป็นภาพแบบสองมิติ 

หรือสามมิติ ประกอบด้วย ข้อมูลที่เป็นข้อมูลกราฟิก (graphic 

data) และข้อมูลลักษณะประจ�า (attribute data) ข้อมูลเชิง

พื้นท่ี หรืออาจเรียกได้อีกอย่างว่าข้อมูลภูมิศาสตร์ เป็นข้อมูล

ทางกายภาพของวตัถ ุซึง่สามารถแทนได้ด้วยค่าตวัเลขในระบบ

พิกัดภูมิศาสตร์ ข้อมูลเชิงพ้ืนที่จะแสดงต�าแหน่ง ขนาด และ 

รูปร่างของวัตถุ เช่น อาคาร ทะเลสาบ ภูเขา หรือตัวเมือง และ

อาจประกอบด้วยข้อมูลลักษณะประจ�าซึง่จะให้ข่าวสารเกีย่วกบั

วัตถุนั้นๆ สามารถใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) หรือ

โปรแกรมประยุกต์เฉพาะอื่นๆ ในการเข้าถึง แสดงภาพ จัดการ

และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ 

 ข ้อมูลเชิงพ้ืนที่สามารถจ�าแนกออกตามลักษณะ

โครงสร้างของข้อมูลได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลเวกเตอร์  

(vector data) ประกอบด้วย จุด (point) เส้น (line) รูป 

หลายเหลี่ยม (polygon) และข้อมูลกริดหรือแรสเตอร์ (grid 

or raster data) ซึ่งข้อมูลทั้งสองลักษณะนี้ต่างก็มีข้อดีและ 

ข้อด้อยแตกต่างกัน

 1) ข้อมูลเวกเตอร์ / ข้อมูลแบบเชิงเส้น (Vector Data) 
เป็นข้อมูลทีใ่ช้ค่าพกัิด X และ Y เพ่ือก�าหนดต�าแหน่งของจดุ เส้น 

และรูปหลายเหลี่ยมที่สอดคล้องกับรูปลักษณ์ในแผนที่

 2) ข้อมูลแรสเตอร์ (Raster Data) ประกอบด้วย 

เมทริกซ์ของเซลล์หรือจุดภาพ ซึ่งจัดอยู่ในรูปแถว (row) และ

สดมภ์ (column) ซึง่แต่ละเซลล์จะมีค่าของข้อมูล เช่น อุณหภมิู 

ค่าการสะท้อน

ที่มา : 1. searchsqlserver.techtarget.com/definition/spatial-data

2. webhelp.esri.com

3. articles.extension.org/pages/41421/what-is-the-difference-between-

raster-and-vector-data

Vector Data Raster Data

Vector Data / Raster Data

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก slideplayer.com/slide/.7665755/.

Spatial Effective Resolution Element 
(SERE)
องค์ประกอบความละเอียดประสิทธิผลเชิง
พื้นที่ (เอสอีอาร์อี) องค์ประกอบที่เล็กที่สุดของภาพที่

สามารถน�าไปใช้ได้ ดู Resolution ประกอบ

Spatial Enhancement
การเน้นข้อมูลเชิงพื้นที่ เป็นกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ เพื่อเน้นความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของข้อมูลจุดภาพ 

โดยพิจารณาค่าของจุดภาพรอบข้าง กระบวนการนี้จะก�าหนด

พื้นที่ที่เป็นเนื้อเดียวกันโดยอาศัยขอบเชิงเส้น ซึ่งแตกต่างกับ

การเน้นข้อมูลช่วงคลืน่ทีพ่จิารณาค่าของจดุภาพเดีย่วๆ เท่านัน้ 

โดยทั่วไปการเน้นข้อมูลแบบนี้จะพิจารณาจากความถี่ของกลุ่ม

ข้อมูลข้างเคียง หรือความแตกต่างของค่าสูงสุดและต�่าสุดของ

กลุม่ข้อมูลจดุภาพรอบข้าง หมายถงึ การเปลีย่นแปลงในค่าของ

จดุภาพต่อหนึง่หน่วยระยะทางส�าหรบับางส่วนของภาพทีก่�าหนด

กระบวนการเฉล่ียค่าของกลุม่ขนาดเล็กของจดุภาพจ�านวนหนึง่

เพือ่เคลือ่นทีผ่่านภาพและค�านวณเปลีย่นค่าจดุภาพ ด ูFiltering 

(Image), Kernel และ Spatial Filter ประกอบ

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

Spatial Filter
ตัวกรองเชิงพื้นที่ ปฏิบัติการประมวลผลทางภาพถ่าย 

ซึ่งค่าแต่ละจุดภาพจะเปล่ียนเป็นค่าใหม่ที่ค�านวณจากจุดภาพ

บรเิวณใกล้เคยีง โดยอาศยัหน้าต่าง (เมทรกิซ์ของจดุภาพขนาด

ต่างๆ เช่น 3x3, 5x5, 7x7 เป็นต้น) ท่ีมีฟังก์ชันแตกต่างกัน

ตามวัตถุประสงค์ เช่น การเน้นขอบ (edge enhancement)  

ดู Filtering (Image) และ Kernel ประกอบ

ที่มา : www.coe.utah.edu/~cs4640/slides/Lecture5.pdf
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Original Image

3x3 Filter

7x7 Filter
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI

ความละเอียดภาพ 30 เมตร

บันทึกภาพเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
Spatial Filter

ที่มาภาพ : GISTDA

Spatial Frequency
ความถี่เชิงพื้นท่ี ในศาสตร์ของการรับรู้จากระยะไกล 

ความถีเ่ชิงพืน้ทีเ่ป็นความถีข่องการเปลีย่นแปลงต่อหน่วยระยะ

ทางของทั้งภาพ ความถี่เชิงพื้นที่สูง หมายถึงการเปลี่ยนแปลง

ในบริเวณท่ีใกล้กันมาก เช่น แนวเส้นแคบๆ ส่วนความถี่เชิง

พื้นที่ต�่า หมายถึงการเปล่ียนแปลงเชิงพื้นที่ในระยะทางที่ไกล

กว่า เช่น แถบเส้นขนาดกว้าง ความสามารถของสายตามนุษย์

มีข้อจ�ากัดในการแยกแยะความถี่เชิงพื้นที่ ดังนั้นการเลือกขจัด

ความถี่เชิงพื้นท่ีในบางช่วงออกไป อาจช่วยให้การแปลตีความ

ภาพด้วยสายตาท�าได้ง่ายข้ึน ตลอดจนท�าให้สัญญาณรบกวน

ในภาพลดน้อยลง

ที่มา : www.encyclopedia.com/science/dictionaries-thesauruses-pic-

tures-and-press-releases/spatial-frequency

Zero Spatial Frequency Low Spatial Frequency High Spatial Frequency

Spatial Frequency

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก wiki.hexagongeospatial.com/index.

php?title= Spatial_Enhancement

Spatial Overlay
การซ้อนทับเชิงพื้นท่ี กระบวนการซ้อนข้อมูล 

ภูมิสารสนเทศซึ่งครอบคลุมพื้นที่เดียวกัน เพื่อศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างชั้นข้อมูลเหล่านั้น

ที่มา : support.esri.com/en/knowledgebase/GISDictionary

Spatial Overlay

ทีม่าภาพ : saylordotorg.github.io/text_essentials-of-geographic-informa-

tion-systems/s11-02-multiple-layer-analysis.html
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Spatial Resolution
ความละเอียดเชิงพื้นที่
ดู Resolution

Speckle Filter
ตัวกรองจุดด่าง ตัวกรองที่ถูกออกแบบมาเพื่อขจัดจุด

ด่างออกจากภาพ ดู Filtering (Image) ประกอบ

    ภาพก่อนกรอง       ภาพหลังกรอง
Speckle Filter  

ที่มาภาพ : opticks.org/display/opticksExt/SAR+Processing+Plug-in

Speckle Noise
สัญญาณรบกวนแบบจุดด่าง เป็นสัญญาณรบกวน

ที่ปรากฏบนภาพเรดาร์ซึ่งต่างจากภาพเชิงแสง เนื่องจากภาพ

เรดาร์เกิดจากปฏิสัมพันธ์ร่วมนัยระหว่างคลื่นไมโครเวฟที่ส่ง

ออกไปกับเป้าหมาย เป็นผลให้เกิดสัญญาณรบกวนในลักษณะ

จดุด่างทีเ่กิดจากการรวมกนัของสัญญาณสะท้อนจากตวัสะท้อน

หลายประเภทในแต่ละจุดภาพ ท�าให้ปรากฏสัญญาณรบกวน

มากกว่าภาพปกติ ซึ่งบางคร้ังอาจลดการรบกวนได้โดยใช้ตัว

กรองจุดด่างท�าการกรองภาพดิจิทัลก่อนแสดงผลภาพ และ

ท�าการวิเคราะห์ต่อไป ดู Speckle Filter ประกอบ  

ที่มา : www.crisp.nus.edu.sg/~research/tutorial/sar_int.htm

Spectral Analysis
การวเิคราะห์เชิงสเปกตรมั เป็นการวเิคราะห์เพือ่หา

คณุสมบติัของแหล่งก�าเนดิสเปกตรมันัน้ๆ เช่น การวเิคราะห์การ

เปล่งสเปกตรัมของวัตถุ เพื่อหาการกระจายของอิเล็กตรอนใน

โมเลกุลของวัตถุนั้น

ที่มา : www.thefreedictionary.com

Spectral Enhancement
การเน้นข้อมลูเชิงสเปกตรัม เป็นการเน้นข้อมูลภาพ

โดยการเน้นเฉพาะค่าของจดุภาพแต่ละจดุ โดยไม่น�าจดุภาพข้าง

เคียงมาพิจารณา และเป็นการสร้างข้อมูลใหม่จากข้อมูลภาพ

เดิม โดยใช้ปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ (การบวก การลบ การ

คูณ การหาร) กับจุดภาพเดิม ทั้งนี้เพื่อที่จะท�าให้ประเภทข้อมูล

ทีต้่องการปรากฏให้เด่นชัดมากข้ึนกว่าเดมิ ซึง่ข้ึนอยู่กบัลกัษณะ

พื้นทีเ่ป้าหมายทีต่อ้งการจะเนน้ วธิกีารเน้นข้อมลูที่ใช้ไดก้ับช่วง

คลืน่หนึง่ อาจจะไม่เหมาะสมกบัอีกช่วงคลืน่หนึง่ การเน้นข้อมูล

โดยทัว่ไปแล้วไม่สามารถท�าให้ภาพคมชัดได้ทกุประเภท ในภาพ

หนึง่ๆ ความคมชัดของภาพอาจดสี�าหรบัลักษณะพืน้ทีแ่บบหนึง่

และลักษณะพื้นที่บางอย่างอาจสูญเสียความคมชัดไป

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

Spectral Filter
ตัวกรองเชิงสเปกตรัม ตัวกรองแสงที่ยอมให้แถบ

ความถี่ของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าบางแถบเท่านั้นผ่านไปได้ 

เช่น ตัวกรองช่วงคลื่น 4-8 ไมโครเมตร จะเป็นตัวกรองที่ยอม

ให้รังสีอินฟราเรดผ่าน

ที่มา : ultra-nspi.com/information-central/glossary

Spectral Irradiance
ค่าการรบัอาบรงัสีเชงิสเปกตรัม / ค่าความเข้ม 
แสงเชิงสเปกตรัม ความเข้มของฟลักซ์รงัสีทีต่กกระทบ

บนพื้นผิวต่อหน่วยความยาวคลื่น

Spectral Radiance
ค่าการแผ่รังสีเชิงสเปกตรัม ค่าการแผ่รังสี  

(radiance) หมายถึง ฟลักซ์ของรังสีที่เปล่งออก สะท้อน  

ส่งผ่านหรือได้รับท่ีพื้นผิวต่อหนึ่งหน่วยมุมตัน ต่อหนึ่งหน่วย

พื้นที่ (W·sr-1·m-2)

 ค่าการแผ่รังสีเชิงสเปกตรัม คือ ค่าการแผ่รังสีของ 

พื้นผิวต่อหน่วยความถี่ หรือต่อหน่วยความยาวคลื่น ขึ้นกับว่า 

สเปกตรัมนั้นเป็นฟังก์ชันของความถี่หรือฟังก์ชันของความ 

ยาวคลื่น โดยในกรณีของความถี่คล่ืนจะมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อ 

สเตอเรเดยีน ต่อตารางเมตร ต่อเฮริตซ์ (W·sr-1·m-2·Hz-1) และ

ในกรณีของความยาวคลื่นจะมีหน่วยเป็น วัตต์ต่อสเตอเรเดียน  

ต่อตารางเมตร ต่อเมตร (W·sr-1·m-3) หรือโดยทั่วไปจะอยู่ 
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ในรูป วัตต์ต่อสเตอเรเดียน ต่อตารางเมตร ต่อนาโนเมตร  

(W·sr-1·m-2·nm-1) 

ที่มา : Palmer, James M. "The SI system and SI units for Radiometry and 

photometry" (PDF). Archived from the original (PDF) on August 2, 2012.

Spectral Resolution
ความละเอียดเชิงสเปกตรัม / ความละเอียด
เชิงคลื่น
ดู Resolution

Spectral Signature / Signature 
เอกลักษณ์เชิงสเปกตรมั ลกัษณะเฉพาะในการเปล่ง

รังสี การสะท้อน และการดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของวัตถุใน

ช่วงคลื่นต่างๆ เอกลักษณ์เชิงสเปกตรัมของวัตถุเป็นฟังก์ชัน

ของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าทีต่กกระทบกบัการท�าปฏกิริยิาของวตัถุ

ในช่วงสเปกตรัมนั้น วัตถุต่างกันจะมีเอกลักษณ์เชิงสเปกตรัม

แตกต่างกนั เช่น เอกลักษณ์ของพชืพรรณ ดนิ น�า้ ท�าให้สามารถ

จ�าแนกประเภทวัตถุเหล่านั้นได้ 

 1) ค่าการสะท้อนของดิน (Soil Reflectance) ความ

สัมพันธ์ระหว่างการสะท้อนพลังงานของดินกับความยาวคลื่นมี

ความแปรปรวนน้อย ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการสะท้อนพลังงาน

ของดนิ คือ ความช้ืนในดนิ ปรมิาณอินทรียวตัถ ุเนือ้ดนิ ปรมิาณ

เหลก็ออกไซด์ และความขรขุระของผวิดิน ปัจจยัดงักล่าวมีความ

ซับซ้อนและสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เช่น ลักษณะเนื้อดิน มีความ

สัมพันธ์กับปริมาณน�้าในดิน ดินทรายหยาบมีการระบายน�้าดี 

จะสะท้อนพลังงานสงู ดนิละเอียดมีการระบายน�า้ไม่ดจีะสะท้อน

พลงังานต�า่ ดนิทีมี่อินทรยีวตัถสูุงมีสีคล�า้จะดดูกลนืพลังงานสงู

ในช่วงคล่ืนที่ตามองเห็น เช่นเดียวกับดินที่มีเหล็กออกไซด์ใน

ปริมาณสูง จะปรากฏเป็นสีเข้มเนื่องจากการสะท้อนพลังงาน

ลดลง ความขรุขระของผิวดินมากก็จะท�าให้การสะท้อนของ

พลังงานลดลงเช่นเดียวกัน

 2) ค ่าการสะท้อนของพืชพรรณ (Vegetation  
Reflectance) ในช่วงคลื่นที่ตามองเห็น คลอโรฟิลล์ในใบพืช

จะดูดกลืนพลังงานสีน�้าเงิน (0.4-0.5 ไมโครเมตร) และสีแดง 

(0.6-0.7 ไมโครเมตร) แต่สะท้อนพลังงานสีเขียว (0.5-0.6 

ไมโครเมตร) ดังนั้นดวงตามนุษย์จึงมองเห็นใบพืชเป็นสีเขียว  

ถ้าใบพืชมีอาการผิดปกติ เช่น แห้งหรือเหี่ยว ท�าให้คลอโรฟิลล ์

ลดลงก็จะท�าให้การสะท้อนที่คล่ืนสีแดงสูงข้ึน ในช่วงคลื่น

อินฟราเรดใกล้ (0.7-1.3 ไมโครเมตร) การสะท้อนพลงังานของ 

ใบพืชจะสูงมาก คือ สะท้อนพลังงานประมาณร้อยละ 50 ของ 

พลังงานที่ตกกระทบ ซึ่งลักษณะของการสะท้อนพลังงานนี ้

เป ็นผลเนื่องมาจากโครงสร ้างภายในใบของพืช (cel l  

structure) เนื่องจากพืชแต่ละชนิดจะมีลักษณะโครงสร้าง 

ภายในที่แตกต่างกัน ดังนั้นการสะท้อนพลังงานในช่วงนี ้

ก็จะสามารถแยกชนิดของพืชได้ แม้ว่าการสะท้อนพลังงาน 

ของพืชในช่วงคลื่นสายตามองเห็นได้จะใกล้เคียงกันในท�านอง 

เดยีวกนัการสะท้อนพลงังานทีค่วามยาวคล่ืนอินฟราเรดสะท้อน 

ของพืชที่มีอาการผิดปกติทางใบจะมีความแตกต่างไปจากการ 

สะท้อนที่มีความยาวคลื่นเดียวกันของพืชที่สมบูรณ์กว่า ดังนั้น 

ระบบการรับรู้จากระยะไกลที่สามารถบันทึกค่าการสะท้อน 

ของช่วงคลื่นนี้ได้ จึงสามารถใช้ส�ารวจความผิดปกติของพืชได ้

ในช่วงคลื่นที่มีความยาวมากกว่า 1.3 ไมโครเมตร ช่วงคลื่น 

อินฟราเรดกลาง พลังงานส่วนใหญ่จะถูกดูดกลืนหรือสะท้อน 

บางส่วน มีการส่งผ่านพลังงานน้อยมาก มักพบค่าต�่าลงที่ช่วง

คล่ืน 1.4, 1.9 และ 2.7 ไมโครเมตร เพราะว่าในช่วงเหล่านี้ 

น�้าในใบพืชจะดูดกลืนพลังงาน จึงเรียกว่า ช่วงคลื่นดูดกลืนน�้า  

(water absorption bands) ดังนั้นค่าการสะท้อนพลังงาน 

ของใบพืชจึงแปรผกผันกับปริมาณน�้าในใบพืชด้วย

 3) ค่าการสะท้อนของน�้า (Water Reflectance) 
น�้าเป็นสารที่มีความสามารถในการดูดกลืนได้ดีในเกือบทุก

ความยาวคล่ืน เอกลกัษณ์เชงิคล่ืนของน�า้จงึอยู่ในระดบัต�า่ น�า้มี

การสะท้อนพลังงานในช่วงคล่ืนทีต่ามองเห็น ระหว่าง 0.4- 0.72 

ไมโครเมตร ซึ่งเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างโมเลกุลน�้าและวัตถุ

ที่แขวนลอยในน�้า (ส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต) ค่าการสะท้อนแสง

ของน�้าโดยทั่วไปจะต�่า แต่จะมีการสะท้อนสูงในช่วงปลายคลื่น

สีน�้าเงิน (0.57 ไมโครเมตร) และลดลงตามความยาวคลื่นที่

เพิ่มขึ้น ดังนั้นภาพของพื้นที่น�้าใสจะปรากฏเป็นสีน�้าเงินเข้มถึง

ด�า น�้าที่ขุ่นมีส่ิงเจือปนหรือสารแขวนลอยต่างๆ เช่น ตะกอน 

และน�า้ขุ่นหรอืน�า้ทีมี่ตะกอนดนิจะมีการกระจายของแสงโดยสาร

แขวนลอย ท�าให้มีการสะท้อนพลังงานปลายช่วงคล่ืนสีแดง  

ดังนั้น น�้าขุ่นจึงปรากฏเป็นสีน�้าตาล

ที่มา : 1. ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

2. remote-sensing.net/glossary.html

3. www.geol-amu.org/notes/m1r-1-8.htm

4. www.wamis.org/agm/pubs/agm8/Paper-2.pdf
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Spectral Signature / Signature 

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก djppj.blogspot.com

Spectrometer
สเปกโทรมิเตอร์ / มาตรวัดสเปกตรัม อุปกรณ์

ส�าหรับวัดความเข้มของรังสีที่ถูกดูดกลืนหรือสะท้อนโดยวัตถุ

ตามความยาวคลื่น 

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html

Spectrometry
สเปกโทรเมตรี / การวัดสเปกตรัม
การใช้มาตรวัดสเปกตรัม เพื่อวัดความเข้มแสงในช่วงคลื่นที่ตา 

มองเห็น ย่านอินฟราเรด หรือรังสีอัลตราไวโอเลต

ที่มา : dict.longdo.com/search/SPECTROMETRY

Spectrophotometer
มาตรวัดสเปกตรัมแสง เครื่องวัดความเข้มของแสง

ที่ช่วงความยาวคลื่นต่างๆ กัน โดยค่าความเข้มที่วัดได้มีหน่วย

เป็นค่าสัมบูรณ์

ที่มา : www.wordnik.com/words/spectrophotometer

Spectrophotometry
การวดัสเปกตรัมแสง วธีิการวัดความเข้มของแสง โดย

แปลงสัญญาณตกกระทบเป็นสัญญาณไฟฟ้าก่อนแล้วจึงตรวจ

วดั ซึง่วธีิการตรวจวดัดงักล่าวเรียกว่า การวดัแสง (photometry) 

Spectroradiometer
มาตรวัดรังสีสเปกตรัม อุปกรณ์ส�าหรับวัดพลังงาน

แม่เหล็กไฟฟ้าที่สะท้อนหรือแผ่ออกจากวัตถุในช่วงคลื่นแคบๆ

ที่มา : coldregionsresearch.tpub.com/rsmnl/rsmnl0221.htm

การวัดในห้องแล็บ

การวัดในภาคสนาม
Spectroradiometer

ที่มาภาพ : GISTDA 
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Spectroradiometry
การวดัรังสีสเปกตรัม วธีิการวดัพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า 

ทีส่ะท้อนหรอืแผ่ออกจากวตัถุในช่วงคล่ืนแคบๆ โดยวดัค่าความ

เข้มของช่วงคลื่นที่มีความยาวคลื่นต่างๆ กันของสเปกตรัม

Specular Reflection
การสะท้อนแบบตรงข้าม / การสะท้อนแบบ
กระจกเงา การสะท้อนพลังงานของพื้นผิวเรียบแบบ

กระจกเงา เช่น การสะท้อนที่ผิวหน้าน�้าราบเรียบ จะสะท้อน

แสงในทิศทางตรงข้ามในปริมาณที่เท่ากัน ดังนั้นมุมตกกระทบ

จึงเท่ากับมุมสะท้อน (θi = θr) ดู Diffuse Reflection ประกอบ

Speed of Light
ความเร็วแสง ความเร็วที่แสงเดินทางในสุญญากาศ ค่า

ความเร็วแสงสากลที่ใช้ทั่วไป ก�าหนดให้เป็น 299,792,458 

เมตร/วินาที หรือประมาณ 300,000 กิโลเมตร/วินาที

ที่มา :  www.vocabulary.com/dictionary

Spin Scanner
เครื่องกราดภาพแบบหมุนรอบ เป็นเคร่ืองกราด

ภาพส�าหรับดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาที่มีวงโคจรแบบค้างฟ้าหรือ

อยูก่บัท่ีเหนอืพ้ืนโลกตลอดเวลา ไม่สามารถเคลือ่นทีเ่พือ่บนัทกึ

ภาพรอบโลกได้ วิธีหนึ่งที่ใช้ ในการบันทึกภาพ คือการหมุน 

รอบตัวเองของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาในแกนเหนือ-ใต้ เพื่อ 

กราดภาพพื้นโลกด้านล่างในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองใน 

แต่ละรอบ การกราดถ่ายภาพดังกล่าวท�าได้เฉพาะในแนว 

ตะวันออก-ตะวันตก และสามารถปรับมุมกระจกเพื่อว่าในรอบ

ต่อมาจะสามารถกราดถ่ายภาพพื้นที่ข้างเคียงที่ต้องการได้

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

18º (0.314 rad.)

IFOV

N

Whole disc is covered
by 2500 steps

100 rpm

Meteosat

Satellite
Spin Axis

Geostationary
Orbit

Spin Scanner

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก Aronoff, S. (2005)

Spotlight SAR
สปอตไลต์ซาร์ / ซาร์เฉพาะจุด รูปแบบหนึ่งใน

การถ่ายภาพซาร์ (SAR) ซึ่งแบบรูปสายอากาศจะถูกปรับให้ส่ง

สญัญาณไปยังพืน้ทีเ่ล็กๆ ในแนวถ่ายภาพของเรดาร์ มีข้อด ีคอื

ข้อมูลที่ได้มีความกว้างแถบความถี่ดอปเพลอร์ขนาดใหญ่มาก 

ท�าให้สามารถแปลงเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดสูงมากได้ แต่มี

ข้อเสียคือจะถ่ายภาพพื้นที่เล็กๆ เท่านั้น โดยไม่มีการถ่ายภาพ 

พื้นที่ข้างเคียง

h O
rb

it

Nadir
(Ground
Track)

Spotlight SAR

Swath Range
(Cross-Track)

Spotlight SAR

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก Earth Observation Portal. eo Sharing Earth 

Observation Resources. “PAZ SAR Satellite Mission of Spain”



115

อภิธานศัพท์การรับรู้จากระยะไกล

Squint Mode
สควนิต์โหมด รปูแบบหนึง่ในการถ่ายภาพเรดาร์ ซึง่รปูแบบ 

สายอากาศเอียงท�ามุมคงทีโ่ดยไม่ตัง้ฉากกบัทศิทางบนิ รูปแบบ

ปกติที่ใช้งานมากที่สุดคืออยู่ในลักษณะที่สายอากาศช้ีไปใน

ทิศทางของหัวอากาศยาน บางครั้งด้วยมุมที่เล็กถึง 10 องศา 

เมื่อเทียบกับเวกเตอร์ความเร็วไปข้างหน้า

Scan Swath

Squint Mode

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก directory.eoportal.org/web /eoportal/

airborne-sensors/pamir#Mea6518cKram

Standard Parallel
เส้นขนานมาตรฐาน เส้นขนานละติจูดซึ่งก�าหนดให้

เป็นเส้นบงัคบัในการสร้างและค�านวณเส้นโครงแผนที ่ตามปกติ

มาตราส่วนบนเส้นขนานมาตรฐานมักเท่ากับมาตราส่วนที่บ่งไว้

ส�าหรับแผนที่ที่ใช้เส้นโครงแผนที่ชนิดนั้นๆ

ที่มา : พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์, 2549

Standard
Parallels

Equator

Wrapped Map

Standard Parallel

ที่มา : GISTDA ดัดแปลงจาก instruct.uwo.ca

Static Survey
การรังวัดแบบสถิต เป็นวิธีการวัดด้วย GNSS ซึ่งต้อง

ใช้เครื่องรับสัญญาณอย่างน้อย 2 เครื่อง โดยเคร่ืองที่หนึ่งจะ

ถูกวางไว้บนหมุดที่ทราบค่าพิกัดหรือสถานีฐาน ส่วนเครื่องรับ

เครื่องที่สองจะถูกน�าไปวางรับสัญญาณตามจุดที่ต้องการทราบ

ค่าพิกัดหรือสถานีจร วิธีนี้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่สถานี

ฐานและสถานจีรจะต้องรับข้อมูลจากดาวเทียมกลุม่เดยีวกนัและ

ช่วงเวลาเดยีวกนัอย่างน้อย 4 ดวง และต้องตัง้อยู่กับทีเ่ป็นระยะ

เวลาหนึ่งๆ โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 1-2 ชั่วโมง วิธีการนี้จะเป็นวิธี

ที่ให้ค่าความถูกต้องสูงที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ 5 มิลลิเมตร-2.5 

เซนตเิมตร (ส�าหรับเส้นฐานทีย่าวไม่เกนิ 20 กโิลเมตร) ด ูGlobal 

Navigation Satellite System (GNSS) ประกอบ

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

Stereo Analysis
การวิเคราะห์แบบสเตริโอ / การวิเคราะห์
แบบสามมติ ิเป็นการศกึษารปูร่างหรอืทรวดทรงของวัตถุ

จากมุมมองสามมิติโดยใช้ภาพคู่สเตริโอ

ที่มา : www.btb.termiumplus.gc.ca

Stereo Pair
ภาพคู่สเตริโอ / ภาพคู่สามมิติ
ภาพถ่ายคูซ้่อนเหลือ่มทีใ่ช้ประโยชน์ในการมองภาพให้เห็นเป็น

ภาพสามมิต ิเพือ่ใช้ในการแปลความหมายจากภาพถ่ายส�าหรบั

ท�าแผนที่

ที่มา :  พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์, 2549

Stereo Sensing
การรับรู้แบบสเตริโอ เป็นศาสตร์และเทคนิคท่ีใช้ ใน

การถ่ายภาพสเตริโอจากดาวเทียม ซึง่ต่างจากการถ่ายภาพทาง

อากาศแบบปกติ

Stereophotogrammetry
โฟโตแกรมเมตรีเชิงแสงแบบสเตริโอ 
การสร้างแบบจ�าลองสามมิติโดยใช้จุด หรือจุดสังเกตที่รู ้

ต�าแหน่งแน่นอนที่ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายหลายๆ ภาพ

ที่มา :  www.yourdictionary.com
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Stereoplotter
เคร่ืองวาดแบบสเตริโอ เป็นอุปกรณ์พืน้ฐานในการวาด

เส้นช้ันความสูงบนแผนที่ภูมิประเทศ โดยใช้ภาพถ่ายสเตริโอ 

ในการหาความสูง

Stereoscope
สเตริโอสโคป / กล้องมองภาพสามมิติ
เคร่ืองมือเชิงแสง ประเภทกล้องมองสองตาที่ออกแบบเพื่อใช้

ประโยชน์ในการดภูาพถ่ายคู ่หรอืไดอะแกรมท่ีมีการซ้อนเหลือ่ม

กัน ทั้งนี้ตาข้างซ้ายจะเห็นเฉพาะภาพฝั่งซ้าย และตาข้างขวาจะ

เห็นเฉพาะภาพฝั่งขวา ท�าให้เกิดภาพในลักษณะสามมิติ 

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html

Stereoscope

ที่มาภาพ : www.bepeduworld.co.in

Stereoscopic Parallax
แพรัลแลกซ์สเตริโอสโคป การเลื่อนต�าแหน่งของ

วัตถุที่ปรากฏให้เห็นเทียบกับสิ่งที่ใช้อ้างอิง ซึ่งเกิดจากการ

เปล่ียนต�าแหน่งของการมอง เช่น ภาพถ่ายทางอากาศที่เป็น

ภาพคู่สามมิติเราเรียกว่า “แพรัลแลกซ์สเตริโอสโคป” ซึ่งระยะ

เหล่ือมที่เกิดข้ึนจะอยู่ในแนวขนานทิศทางของการบิน ต้องวัด

ขนานกับแนวบินของแต่ละภาพคู่สามมิติ ส�าหรับภาพคู่สามมิต ิ

ที่เป็นภาพแนวดิ่ง คือเส้นที่เช่ือมจุดมุขยส�าคัญ (Principle 

Point: PP) กับจุดมุขยสังยุค (Conjugate Principle Point:  

CPP)

ที่มา : ceeserver.cee.cornell.edu/wdp2/cee6100/6100_ monograph/

mono_07_F12_photogrammetry.pdf

Strip Map
แผนทีแ่นวบนิ แผนทีแ่สดงเฉพาะอาณาบริเวณทีจ่ะท�าการ

บินส�ารวจ มีลักษณะเป็นแถบยาวและแคบ

ที่มา : www.dictionary.com/browse/strip-map

h O
rb

it

Nadir
(Ground
Track)

Strip Swath
(Cross-Track)

Strip Map

ที่มา : GISTDA ดัดแปลงจาก Earth Observation Portal. eo Sharing Earth 

Observation Resources. “PAZ SAR Satellite Mission of Spain” 

Striping Noise
สัญญาณรบกวนแบบแถบ เป็นความผิดพลาดเชิง

ระบบที่ท�าให้เกิดความผิดพลาดของค่าความสว่างในภาพ เกิด

ในกรณีที่อุปกรณ์ตรวจวัดมีตัวตรวจวัดมากกว่าหนึ่งตัวข้ึนไป

ท�าให้เกิดลักษณะแถบในภาพ ดังตัวอย่าง ระบบเครื่องกราด

ภาพหลายช่วงคลืน่ (MSS) ของ Landsat เนือ่งจากระบบเครือ่ง

กราดภาพหลายช่วงคลื่น เป็นระบบกราดภาพที่ใช้ตัวตรวจวัด  

6 ตัว ในการกราดภาพทีละ 6 เส้นต่อเนื่องกันไป ตัวตรวจวัด

เดิมจะท�าการบันทึกภาพข้อมลูซ�้าบนเส้นกราดที่ 6 มีผลให้ภาพ 

ที่ยังไม่ปรับแก้แสดงแถบของแต่ละชุด 6 เส้นการกราด การ

คลาดเคลื่อนลักษณะแถบเช่นนี้ อาจเรียกอีกอย่างว่าการเกิด 

สไตรปิง และสามารถแก้ไขโดยการท�าดีสไตรปิง ดู Destriping 

ประกอบ

ที่มา : The Remote Sensing Data Book 1st Edition By Gareth Rees, 1999

Subsetting
การจัดกลุ ่มย่อย การแยกพื้นท่ีย ่อยที่สนใจจาก

ข้อมูลภาพเพื่อสกัดข้อมูลบางส่วนจากไฟล์ขนาดใหญ่ โดยมี

วัตถุประสงค์เฉพาะในการใช้งาน
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Subtractive Color
แม่สีลบ ประกอบด้วยแม่สี 3 สี ได้แก่ สีน�้าเงินแกมเขียว 

(cyan) สีม่วงแดง (magenta) และสีเหลือง (yellow) หากน�ามา

ใช้เป็นตวักรองแสงสขีาว จะขจดัแสงสแีดง สเีขยีว และสนี�า้เงิน

ตามล�าดับ การผสมสีเหลือง สีม่วงแดง และสีน�้าเงินแกมเขียว 

มาผสมกันในความเข้มสูงสุดและสัดส่วนเท่ากันทีละคู่ จะได้สี

ผสมกลับไปเป็นแม่สีบวก คือ สีน�้าเงิน สีเขียว และสีแดง เมื่อ

น�าแม่สีลบทัง้หมดมาผสมรวมกนัในความเข้มสูงสุดและสัดส่วน

เท่ากันจะได้สีด�า การผสมลักษณะนี้นิยมใช้ ในการพิมพ์สีของ 

โรงพมิพ์ส�าหรับหนงัสือ วารสาร โปสเตอร์ และหนงัสือพมิพ์ ฯลฯ  

ดู Additive Color ประกอบ

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

Sun-synchronous Orbit 
วงโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์
ดู Satellite Orbit

Supervised Classification
การจ�าแนกประเภทข้อมูลภาพแบบควบคุม
ดู Image Classification

Surveying
การส�ารวจ 1) การวัดและบันทึกระยะและมุมเพื่อท�าแผนที่

ส่วนใดส่วนหนึ่งของผิวโลก วิธีส�ารวจเฉพาะถิ่นที่ง่ายและได้ผล

ก็คอืการส�ารวจวงรอบด้วยเขม็ทศิและการส�ารวจแผนทีด้่วยโต๊ะ 

2) การตรวจสอบ การบันทึก การหาข้อมูลภูมิประเทศ เช่น ค่า

พิกัดทางราบ ทางดิ่ง ต�าแหน่งบนผิวโลก รวมทั้งรายละเอียด

สภาพภูมิประเทศที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง

ข้ึน เพือ่ท�าแผนที ่แผนผัง หรือแผนทีต้่นร่างในด้านอุตสาหกรรม 

การใช้ที่ดิน ธรณีวิทยาและดิน เป็นต้น

ที่มา : พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์, 2549

Synthetic Aperture Radar (SAR)
เรดาร์ช่องเปิดสังเคราะห์ (ซาร์) ระบบเรดาร์ซึ่ง

คล้ายคลึงกับระบบเรดาร์มองข้าง (Side-Looking Radar: 

SLR) แต่มีความละเอียดแอซิมัทที่สูงมากขึ้น ซึ่งท�าได้โดยการ

สะสมและประมวลผลสัญญาณจากคลืน่ทีส่ะท้อนกลับในขณะที ่

ยานบรรทุกเครื่องเรดาร์ก�าลังเคลื่อนที่ผ่านเป้าหมาย ดู Real 

Aperture Radar (RAR) ประกอบ

ที่มา : The Remote Sensing Data Book 1st Edition By Gareth Rees, 1999

Length of
synthetic
aperture

2km Resolution
of synthetic
aperture
4 m

2 km
Resolution
of real
aperture

8 m
Length of

real aperture

400 km

 
Synthetic Aperture Radar (SAR)

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.nap.edu/read/21729/chapter/5

 1) เรดาร์ช่องเปิดสังเคราะห์แบบอินเตอร์เฟอโรเมตรี  
: อินซาร์ (Interferometric Synthetic Aperture Radar:  
InSAR) เป็นเทคนคิเรดาร์ทีใ่ช้ในยอีอเดซแีละการรับรูจ้ากระยะ

ไกล โดยใช้ภาพเรดาร์ช่องเปิดสังเคราะห์ (SAR) ภาพคู่หรือ 

หลายภาพสร้างแผนที่การเปลี่ยนลักษณะพื้นผิวหรือแผนที่ 

ความสูงเชิงเลขโดยอาศัยความต่างของเฟสของคล่ืนสะท้อน 

กลับมายังดาวเทียมหรือเครื่องบิน เทคนิคนี้สามารถวัดการ 

เปลี่ยนแปลงลักษณะในระดับเซนติเมตรในช่วงหนึ่งวันถึง 

หนึ่งปีได้ ใช้ประยุกต์ในการติดตามธรณีฟิสิกส์ของภัยพิบัติ  

ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินถล่ม และ 

โครงสร้างวิศวกรรม โดยเฉพาะการติดตามการทรุดตัวแผ่นดิน

และความเสถียรภาพของโครงสร้าง ดู Repeat Pass Inter- 

ferometry ประกอบ

ที่มา : Massonnet, D.; Feigl, K. L. (1998), "Radar interferometry and its 

application to changes in the earth's surface", Rev. Geophys., 36 (4), 

pp. 441–500
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Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR)

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.ga.gov.au/scientific-topics/ 

positioning-navigation/geodesy/geodetic-techniques/ interferometric-

synthetic-aperture-radar

 2) เรดาร์ช่องเปิดสังเคราะห์ผกผัน : ไอซาร์ (Inverse 
Synthetic Aperture Radar: ISAR) เป็นเทคนิคเรดาร์ที่สร้าง

ภาพสองมิตริายละเอียดสูงของเป้าหมาย ซึง่คล้ายคลงึกบัระบบ

ซาร์ทั่วไป แต่แตกต่างจากซาร์ตรงที่ไอซาร์ใช้การเคลื่อนที่ของ

เป้าหมายแทนตวัเปล่งรงัสใีนการสร้างช่องเปิดสังเคราะห์เรดาร์ 

ไอซาร์มีบทบาทที่ส�าคัญส�าหรับการบินลาดตระเวนทางทะเล 

เนื่องจากให้ภาพที่มีคุณภาพดีพอในการจ�าแนกวัตถุเป้าหมาย 

ในขณะที่ภาพเรดาร์ปกติจะแสดงเพียงจุดสว่างที่เคลื่อนที่ แต่

ไม่สามารถระบุประเภทเป้าหมายได้ ในขณะที่ไอซาร์สามารถ

แยกแยะสิ่งต่างๆ ได้ เช่น จรวด เครื่องบินทหาร และเครื่องบิน

พลเรือน

R

Stationary
Radar

R

Z

X

-Y
Maneuvering
Sensor APC

Equivalent
Stationary

Target

Equivalent
Maneuvering

SAR Flight Path

Inverse Synthetic Aperture Radar (ISAR)

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก slideplayer.com/slide/5932629en.wikipe-

dia.org/wiki/Inverse_synthetic_aperture_radar

Synthetic Aperture Strip Map (SASM)
แผนที่แนวบินของระบบช่องเปิดสังเคราะห์
(เอสเอเอสเอ็ม) 
เป็นแผนที่แนวบินของระบบซาร์ ดู Strip Map ประกอบ

ที่มา : www.radartutorial.eu/20.airborne/ab08.en.html

Systematic Correction
การแก้ไขอย่างเป็นระบบ เป็นการปรับแก้ตามค่า

อ้างอิงเชิงเรขาคณิตต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ก่อนแล้ว ท�าให้ความผิด

พลาดที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ เช่น เรขาคณิต

ของกล้องถ่ายรปูชนดิเลนส์จะถกูก�าหนดโดยสมการร่วมเชิงเส้น

ด้วยความยาวโฟกัสที่ปรับเทียบแล้ว การตรวจแก้เชิงสัมผัสผิว 

(tangent correction) ของเครือ่งกราดภาพแบบกลเชิงแสง กจ็ดั

อยู่ในการตรวจแก้อย่างเป็นระบบ โดยทั่วไปการตรวจแก้อย่าง

เป็นระบบสามารถแก้ไขความผิดพลาดได้ทั้งหมด การค�านวณ

ตรวจแก้เชิงเรขาคณิตส�าหรับข้อมูลจากระยะไกล มักจะท�ามา
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แล้วระดบัหนึง่จากสถานรัีบในกระบวนการแปลงสญัญาณ เรยีก

ว่าเป็นระดับบัลค์ (bulk) คือ แก้ไขความบิดเบี้ยวจากสาเหตุทั้ง

ภายในและภายนอก แต่พิกัดข้อมูลยังเป็นระบบพิกัดของแถว

และสดมภ์ของข้อมูลภาพตามโครงสร้างข้อมูลแบบแรสเตอร์ 

ดู Non-systematic Correction ประกอบ

ที่มา : www.jars1974.net/pdf/10_Chapter09.pdf
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T
Telemetry
เทเลเมตรี / การวัดทางไกล เทคโนโลยีที่ท�าให้

สามารถตรวจวัดข้อมูลได้จากระยะไกล

ที่มา : ieeexplore.ieee.org

Temperature Gradient
ความลาดชันของอุณหภูมิ อัตราการเปลี่ยนแปลง

ของอุณหภูมิตามระยะทางในทิศทางที่ก�าหนดจากจุดอ้างอิงที่

ก�าหนด

Template Matching
การจับคู่แม่แบบ เทคนิคการประมวลผลข้อมูลภาพ

ดิจิทัล ส�าหรับหาส่วนเล็กๆ บนภาพที่เข้าคู่กับภาพแม่แบบ

ที่มา : encyclopedia.thefreedictionary.com

Temporal Characteristics
ลกัษณะเฉพาะเชิงเวลา ลักษณะการเปล่ียนแปลงตาม

ช่วงเวลาและสถานะวัตถุต่างๆ เช่น การเปล่ียนแปลงตามช่วง

ฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงรายปีหรือรายคาบ เป็นต้น ลักษณะ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท�าให้มีความแตกต่างของระดับสีใน

ภาพขาวด�า และภาพสีผสมที่เกิดจากการสะท้อนแสงในระดับที่

แตกต่างกัน ท�าให้เราสามารถใช้ข้อมูลดาวเทียมที่ถ่ายซ�้าที่เดิม

ในช่วงเวลาต่างๆ มาติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น สามารถ

ตดิตามการบกุรกุท�าลายป่า การเตบิโตของพชืตัง้แต่ปลกูจนถงึ

การเก็บเกี่ยว เป็นต้น ดู Resolution ประกอบ

ระยะเริ่มต้นของการปลูกข้าว
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI

ความละเอียดภาพ 30 เมตร

บันทึกภาพเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

ระยะเจริญเติบโตเต็มที่ / เก็บเกี่ยว
ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI

ความละเอียดภาพ 30 เมตร

บันทึกภาพเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
Temporal Characteristics

ที่มาภาพ : GISTDA

Temporal Resolution
ความละเอียดเชิงเวลา
ดู Resolution

Textural Signature
เอกลักษณ์เชิงเน้ือภาพ เป็นลกัษณะเฉพาะในเนือ้ภาพ 

ของวัตถุ หรือพื้นที่ภาพที่สามารถแยกแยะออกจากกันได้

Texture Analysis
การวเิคราะห์เนือ้ภาพ เป็นการดคูณุลกัษณะของพืน้ทีใ่น 

ภาพ โดยพิจารณาองค์ประกอบทางเนื้อภาพของภาพนั้น การ

วิเคราะห์เนื้อภาพเป็นความพยายามที่จะบอกถึงคุณลักษณะ

ธรรมชาติของพื้นที่ เช่น ความขรุขระ ความเรียบ ความเนียน 

หรือความเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยเป็นฟังก์ชันของการแปรผันเชิง

พื้นที่ของความเข้มจุดภาพ

ที่มา : www.mathworks.com/help/images/texture-analysis.html

Thematic Map
แผนที่เฉพาะเร่ือง เป็นแผนที่ท่ีจัดท�าขึ้นโดยออกแบบ

โดยเฉพาะ เพื่อแสดงข้อมูลประเภทใดประเภทหนึ่งในพ้ืนที่ 

ที่สนใจ แผนที่เหล่านี้แสดงลักษณะต่างๆ ได้หลากหลายตาม

ลักษณะข้อมูลที่ต้องการแสดง เช่น แผนที่การใช้ที่ดิน
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Thematic Map

ที่มาภาพ : กรมพัฒนาที่ดิน, กันยายน 2558

Thematic Mapper (TM)
ธีแมติกแมพเพอร์ (ทีเอ็ม) ระบบถ่ายภาพ 7 ช่วง

คลื่นบนดาวเทียม Landsat ประกอบด้วย ช่วงคลื่นที่ 1 (0.45-

0.52 ไมโครเมตร) ช่วงคลื่นที่ 2 (0.52-0.60 ไมโครเมตร) ช่วง

คลื่นที่ 3 (0.63-0.69 ไมโครเมตร) ช่วงคลื่นที่ 4 (0.76-0.90 

ไมโครเมตร) ช่วงคลื่นที่ 5 (1.55-1.75 ไมโครเมตร) ช่วงคลื่น

ที่ 6 (10.40-12.50 ไมโครเมตร) ช่วงคล่ืนที่ 7 (2.08-2.35 

ไมโครเมตร) การที่มีหลายช่วงคลื่นท�าให้สามารถแยกแยะ

ลักษณะต่างๆ บนพื้นดินได้ดีย่ิงข้ึน ระบบนี้เร่ิมติดตั้งบน

ดาวเทียม Landsat 4 ใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525-2544 และ

บนดาวเทียม Landsat 5 ใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527-2556  

ด ูEnhanced Thematic Mapper (ETM) / Enhanced Thematic 

Mapper Plus (ETM+) ประกอบ

ที่มา : www.space.mict.go.th/knowledge.php?id=rssat

Thermal Emittance
ค่าการเปล่งรงัสคีวามร้อน เป็นอัตราส่วนระหว่างการ

เปล่งรงัสคีวามร้อนของวัตถหุรอืพืน้ผิวกบัค่าการเปล่งรงัสคีวาม

ร้อนของเทหวัตถุด�าที่อุณหภูมิเดียวกัน

Thermal Imaging
การถ่ายภาพความร้อน เป็นวิธีการถ่ายภาพเพื่อเพิ่ม

สมรรถนะในการมองเห็นวัตถุในสภาพแวดล้อมท่ีมืด โดยการ

ตรวจวดัการแผ่รังสีอินฟราเรดของวตัถุ และสร้างภาพโดยอาศยั

ข้อมูลดังกล่าว

ที่มา : www.seifertelectric.com/page/thermal-imaging

Thermal Infrared Band
แถบคลื่นอินฟราเรดความร้อน
ดู Infrared Band

Thermal Mapper 
อุปกรณ์สร้างแผนท่ีความร้อน ใช้ท�าแผนทีค่วามร้อน  

หรือแผนทีแ่สดงอุณหภมิูพืน้ผวิ ซึง่เป็นข้อมูลเชงิพืน้ทีเ่พิม่ค่าทีมี่ 

ประโยชน์ส�าหรับการวเิคราะห์การสูญเสยีพลงังานจากรปูลกัษณ์ 

บนพื้นดิน หรือแม้แต่วัตถุที่อยู่ใต้ผิวดิน

ทีม่า : www.directionsmag.com/pressreleases/the-geoinformation- group-

turns-up-the-heat-with-cities-revealed-thermal-map/ 112328

Threshold
เทรชโฮลด์ / เกณฑ์ / ขีดแบ่ง 
วิธีการแบ่งส่วนภาพที่ง่ายที่สุด เทคนิคนี้นิยมใช้กันมากในกรณี

ที่มีความแตกต่างระหว่างวัตถุ (object) และพ้ืนหลัง (back-

ground) ในภาพ เช่น การก�าหนดเกณฑ์เกณฑ์หนึง่ของจดุภาพ  

โดยค่าจุดภาพในภาพที่มีค่าความเข้มน้อยกว่าค่าขีดแบ่งที่

ก�าหนดไว้จะแทนที่ด้วยจุดภาพสีด�า และถ้าค่าของจุดภาพใดๆ 

ในภาพมีค่าความเข้มมากกว่าหรือเท่ากับค่าขีดแบ่งจะแทนที่

ด้วยจุดภาพสีขาว

Tone
ระดับความเข้ม เป็นระดับความเข้มสีเทาที่แตกต่างกัน

จากด�าถึงขาว ขึ้นอยู่กับการสะท้อนแสง (ระบบแพสซิฟ) หรือ

การกระจัดกระจายกลับจากพื้นผิวของสัญญาณเรดาร์ (ระบบ

แอ็กทิฟ) ค่าเฉลี่ยเชิงพื้นที่อันดับแรกของค่าความสว่างของ

ภาพ มักก�าหนดจากบริเวณที่มีค่าการสะท้อนเฉล่ียคงที่ ค่า

ดังกล่าวเป็นสัดส่วนกับก�าลังของการกระจัดกระจายกลับของ

เรดาร์ พื้นที่เป้าหมายที่ค่อนข้างราบเรียบ เช่น น�้านิ่งจะปรากฏ

เป็นระดับความเข้มสีด�า เนื่องจากไม่มีพลังงานสะท้อนกลับสู่

เครือ่งรับ พืน้ทีพ่ชืพรรณทีมี่การกระจดักระจายคล่ืนสม�า่เสมอจะ

ปรากฏเป็นสเีทากลางๆ ในขณะทีบ่ริเวณสิง่ก่อสร้างอาจปรากฏ

เป็นสีเทาอ่อน ทั้งนี้ขึ้นกับรูปร่าง การวางตัว และหรือวัสดุที่ใช้

ในการสร้าง ดู Digital Number (DN) ประกอบ

ที่มา : nilerak.hatfieldgroup.com/English/NRAK/RS_L3/html/t.html
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Topographic Map
แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่แสดงต�าแหน่งของรูปลักษณ์

ทางแนวนอนและแนวตัง้ แสดงความสูงต�า่ของผวิโลกในรปูแบบ

ที่วัดได้ เช่น เส้นช้ันความสูงหรือระดับสีแสดงความสูงต�า่ของ 

ผวิโลก และล�าดบัช้ันของสีตามความสงูต�า่ของผวิโลกในลักษณะ

ที่สวยงามเสมือนจริง 

Topographic Map

ที่มาภาพ : แผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วนต้นฉบับ 1:50,000

Training Area
พื้นที่ตัวแทน / พื้นที่ตัวอย่าง พื้นท่ีตัวอย่างที่ใช้

ในการจ�าแนกประเภทข้อมูลแบบควบคุม โดยพื้นที่นั้นเป็น

ตัวแทนของรูปลักษณ์หรือประเภทข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏใน

ภาพถ่ายจากดาวเทียม โดยน�ามาค�านวณค่าสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย  

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าเมทรกิซ์ความแปรปรวนร่วมของแต่ละ 

พืน้ทีต่วัอย่าง ค่าสถติดิงักล่าวเป็นตวัแทนส�าหรบัใช้ในการจ�าแนก 

ประเภทข้อมูลของพื้นที่ทั้งหมด ดู Image Classification  

ประกอบ

ที่มา : fght.utm.my/nurulhazrina/files/2015/05/L11-Classification. pdf

Transformation Vegetation Index (TVI)
ดัชนีพืชพรรณแบบแปลง (ทีวีไอ)
เป็นการปรับค่าดัชนีพืชพรรณความต่างแบบนอร์มัลไลซ์  

(เอ็นดีวีไอ) โดยการเพิ่มค่า 0.5 แก่ค่าเอ็นดีวีไอทุกค่าแล้วหาร

ด้วยรากที่สองของผลที่ได้ การเพิ่มค่า 0.5 ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงค่า

เอ็นดวีไีอทีเ่ป็นลบ ส่วนการค�านวณหารากทีส่องนัน้ท�าเพือ่แก้ไข

ค่าเอ็นดีวีไอที่มีลักษณะการกระจายใกล้เคียงกับการกระจาย 

แบบปัวซง (poisson) และเพื่อท�าให้เป็นการกระจายแบบปกติ 

ค่าที่ได้จากการค�านวณทีวีไอ จะไม่มีความแตกต่างจากค่า 

เอ็นดีวีไอ มีสูตรการค�านวณดัชนีพืชพรรณแบบแปลงดังนี้

TVI = +0.5RNIR    RRED

RNIR    RRED+

ดู Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) และ 

Vegetation Index (VI) ประกอบ

ที่มา : 1. The Normalized Difference Vegetation Index By Nathalie Pet-

torelli, 2013

2. www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/2011-0085_ preci-

sion_farming/ch15.html

Transformed Soil Adjusted Vegetation 
Index (TSAVI)
ดัชนีพืชพรรณปรับค่าดินแบบแปลง 
(ทีเอสเอวีไอ) เป็นการค�านวณค่าดัชนีที่ออกแบบเพื่อให้

มีความอ่อนไหวต่อค่าความสว่างของดินและปริมาณความช้ืน

ในดนิมากกว่าดชันพีชืพรรณแบบเอสเอวีไอ แต่มีความอ่อนไหว

น้อยกว่าดัชนีพืชพรรณเอ็นดีวีไอ ใช้ส�าหรับการเปล่ียนแปลง

ในบริเวณที่มีพืชปกคลุมน้อยและมีความอ่อนไหวต่อการ

เปล่ียนแปลงในชัน้บรรยากาศมากกว่า โดยการค�านวณดงักล่าว 

สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ค่า L ที่ก�าหนดเอง มีสูตรการค�านวณ 

ดังนี้

TSAVI = RED    aNIR   ab   X(1  a2)+ ++
a(NIR   aRED   b) 

a = ความลาดชันของเส้นดิน 

b = จุดตัดของเส้นดินที่แกน X
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X = 0.08 (เป็นตัวประกอบเพื่อปรับค่าที่ใช้ลดผลกระทบของค่า

ความสว่างของดิน)

ค่าเส้นดินมัธยฐาน คือ a = 1.2 และ b = 0.04 (ของ Baret และ 

Guyot, 1991) ดัชนีพืชพรรณทีเอสเอวีไอ จะมีค่าอยู่ระหว่าง 

-1 ถึง 1 ดู  Soil Adjustment Vegetation Index (SAVI) และ 

Vegetation Index (VI) ประกอบ

ทีม่า : 1. flightriot.com/wp-content/uploads/2013/06/Vegetation-spectral-

indices.pdf

2. www.uwm.edu.pl/wnt/technicalsc/ts7_2004/4_7_2004.pdf 

3. Baret, F., and G. Guyot. 1991. Potentials and limits of vegetation 

indices for LAI and PAR assessment. Remote Sensing of Environment 

35:161– 173.

Transmission
การส่งผ่าน การเดินทางของพลังงานจากดวงอาทิตย์ผ่าน

ช้ันบรรยากาศ หรอืการส่งผ่านพลงังานทีต่กกระทบพืน้ผิวโลกสู่

ด้านล่างพืน้ผวิโลก โดยพลงังานทีต่กกระทบดงักล่าวส่วนหนึง่จะ

สะท้อนกลบั ส่วนหน่ึงจะถกูดดูกลืน และพลังงานส่วนทีเ่หลอืจะ

ถูกส่งผ่านไปยังตัวกลางอื่น การเดินทางผ่านตัวกลางที่มีความ

หนาแน่นต่างกันอาจท�าให้เกิดการหักเห หรือการเบนออกจาก

แนวเส้นตรง ขณะเดียวกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงของความเร็ว

และความยาวคลื่น แต่ยังคงมีความถี่เท่าเดิม ดู Atmospheric 

Transmission ประกอบ

ที่มา : Remote Sensing from Air and Space  By Richard C. Olsen, 2007

Transmissometer
มาตรวัดการส่งผ่าน เคร่ืองมือที่ใช้ส�าหรับการวัด

ทัศนวิสัย หรือการส่งผ่านของแสงในบรรยากาศ

Transmittance
ค่าการส่งผ่านรังสี ในเชิงแสงและสเปกตรัมของแสง 

การส่งผ่านรังสีเป็นสัดส่วนระหว่างความเข้มแสงที่ตกกระทบ  

ณ ความยาวคล่ืนจ�าเพาะใดๆ กบัส่วนของแสงทีส่่งผ่านวตัถนุัน้ๆ

ที่มา : E-Study Guide for Linne & Ringsrud’s Clinical Laboratory Science: 

The Basics and Routine Teachniques By Turgeon, Mary Louise, 2013

Transponder
ช่องรับส่งสัญญาณ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ ในการ

ส่งและรับสัญญาณไฟฟ้าแบบไร้สาย

Trend Surface Analysis
การวิเคราะห์แนวโน้มของพื้นผิว
เป็นการประมาณค่าในช่วงของพื้นผิว โดยการจ�าลองพื้นผิว 

พหุนาม (polynomial surface) ด้วยสมการถดถอยก�าลังสอง

น้อยสุดจากจดุข้อมูลตัวอย่าง วธีิการนีจ้ะให้ผลในลกัษณะพืน้ผวิ 

ที่มีความแตกต่างของพื้นผิวน้อยสุดเม่ือเทียบกับค่าข้อมูลที ่

น�าเข้า พื้นผิวที่ได้มักจะไม่ตัดผ่านจุดข้อมูลตัวอย่าง เป็นวิธีการ

ที่ง่ายที่สุดที่จะบ่งบอกลักษณะพื้นผิวท่ีมีการแปรผันสูง การ

วิเคราะห์แนวโน้มของพื้นผิวนี้มักใช้เพื่อหาแนวโน้มทั่วไปของ

ตัวอย่างข้อมูล มากกว่าที่จะจ�าลองพื้นผิวอย่างถูกต้องแม่นย�า

ทีม่า : quizlet.com/45219454/turning-data-into-information-using-arcgis-

10-flash-cards

Triangulated Irregular Network (TIN)
โครงข่ายสามเหลี่ยมแบบไม่สม�่าเสมอ (ทิน)
เป็นโครงสร้างของข้อมูลดิจิทัลที่ใช ้ ในระบบสารสนเทศ

ภมิูศาสตร์ เพือ่เป็นตวัแทนลักษณะพืน้ผวิ เป็นโครงสร้างข้อมูล

เวกเตอร์ที่ใช้แสดงกายภาพพื้นผิวภูมิประเทศ มีลักษณะเป็น

สามเหลีย่มทีมี่ด้านตดิกนัต่อเนือ่งไปตามความสูงต�า่ของพืน้ผวิ  

โดยจุดยอดของสามเหลี่ยมจะมีค่า x, y และ z ปรากฏอยู่  

จุดต่างๆ เหล่านี้จะมีเส้นเชื่อมระหว่างกันโดยไม่ซ้อนทับกัน  

ปกติจะใช้เก็บและแสดงผลพื้นผิวของภูมิประเทศจ�าลอง

ที่มา : พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์, 2549

Triangulated Irregular Network (TIN)

ที่มาภาพ : www.ce.utexas.edu

Triangulation
การสามเหลี่ยม / งานสามเหลี่ยม
วิธีการส�ารวจเพื่อหาค่าพิกัดของจุดยอดสามเหล่ียมด้วยการ

รังวัดมุม ณ จุดฐานของรูปสามเหล่ียม รูปสามเหล่ียมใน

ภมูปิระเทศอาจจะประกอบด้วยรปูสามเหล่ียมหลายรปูต่อเนือ่ง

กันเป็นสายหรือโครงข่าย เม่ือท�าการรังวัดมุมภายในของรูป

สามเหลี่ยมแต่ละรูปด้วยเครื่องมือแล้ว จึงน�าผลการรังวัดมา

ค�านวณหาความยาวของด้านต่างๆ ด้วยวธีิทางคณติศาสตร์ โดย

อาศยัด้านของสามเหลีย่มทีมี่การรังวดัความยาวไว้อย่างแม่นย�า
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และแน่นอนแล้วด้านหนึ่งซึ่งเรียกว่าเส้นมูลฐาน การค�านวณจะ

กระท�าต่อเนือ่งกนัไปจากสามเหล่ียมรปูหนึง่ไปสูอี่กรปูหนึง่ โดย

ใช้ด้านด้านหนึ่งของรูปสามเหล่ียมเป็นฐานในการรังวัดต่อไป 

ตวัอย่างของการสามเหลีย่ม ได้แก่ โครงข่ายสามเหลีย่มแบบไม่

สม�่าเสมอ ดู Triangulated Irregular Network (TIN) ประกอบ 

ที่มา : www.oxforddictionaries.com/definition/english/triangulation

True Color Composite
ภาพสีผสมจริง 
ดู Natural Color Composite

True North
ทศิเหนอืจรงิ ทศิทางจากจดุบนพืน้ผวิโลกทีช้ี่ไปยงัข้ัวโลก 

เหนือทางภูมิศาสตร์ หรืออีกนัยหนึ่งคือทิศเหนือของเส้น 

เมริเนียน ดู Magnetic North ประกอบ
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U
Unmanned Aerial Vehicle (UAV)
อากาศยานไร้คนขับ (ยูเอวี) เป็นอากาศยานที่ใช้

ระบบควบคุมการปฏิบัติงานจากภาคพื้นดิน เป็นอากาศยานที่

มีเคร่ืองยนต์และใบพดัในตวั ซึง่บนิโดยใช้แรงอากาศพลศาสตร์

ในการลอยตัว บางครั้งเรียกว่า “โดรน” (drone)

ที่มา : www.gisresources.com/unmanned-aerial-vehicles-uav

Unmanned Aerial Vehicle (UAV)

ทีม่าภาพ : www.electronicproducts.com/Electromechanical_ Components/

Motors_and_Controllers/Unmanned_Aerial_Vehicles_Block_Diagram.aspx

Unsupervised Classification
การจ�าแนกประเภทข้อมูลภาพแบบไม ่
ควบคุม
ดู  Image Classification

Unpolarized Wave
คล่ืนอันโพลาไรเซชัน / คลืน่แบบไม่โพลาไรซ์ 
เป็นคลืน่ไฟฟ้าและคลืน่แม่เหลก็ซึง่ตัง้ฉากกนั เกดิจากการส่ันใน

ทิศทางสุ่มของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบไม่โพลาไรซ์

Ultra Low Frequency (ULF)
ความถี่ต�่าย่ิง (ยูแอลเอฟ) คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าที่มี 

พิสัยความถี่ระหว่าง 300 เฮิรตซ์ ถึง 3 กิโลเฮิรตซ์ หรือความ 

ยาวคล่ืน 100-1,000 กิโลเมตร ดู Ultra High Frequency 

(UHF) ประกอบ

ที่มา : encyclopedia.thefreedictionary.com

X-Rays

Ul
tr

av
io

le
t

Te
le

vi
si

on

A
M

 R
ad

io

Long Radio
Waves

10

100000 km

3 Hz 30 Hz 300 Hz 3 kHz 30 kHz 300 kHz 3 MHz 30 MHz 300 MHz 3 GHz 30 GHz 300 GHz

10000 km 1000 km 100 km 10 km 1 km 100 m 10 m 1 m 10 cm 1 cm 1 mm

-14

10
22

10
19

10
16

10
15

10
11

10

GHz
9

10
6

10
3

10
-12

10
-10

10
-8

10
-6

10
-4

10
-2

10
2

10
4

10
6

1

Gamma
Rays

Frequency
(Hertz)

Wavelength
(meters)

MicrowavesInfrared

Mhz khz

ELF SLF ULF VLF LF MF HF VHF UHF SHF EHF

10 kHz

AM Broadcast
Sonics Ultra-Sonics Microwaves

FM Broadcast Radar Bands

1 MHz 100 MHz 10 GHz

Ultra Low Frequency (ULF)

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.nobarc.org/hounds/.freq.html

Ultra High Frequency (UHF)
ความถี่สูงยิ่ง (ยูเอชเอฟ) คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าที่มี

พิสัยความถี่ระหว่าง 300 เมกะเฮิรตซ์ ถึง 3 กิกะเฮิรตซ์ (3,000 

เมกะเฮิรตซ์) หรือความยาวคลื่น 10 เซนติเมตร-1 เมตร  

ดู Ultra Low Frequency (ULF) ประกอบ

Universal Transverse Mercator 
Projection (UTM)
เส้นโครงแผนท่ีเมอร์เคเตอร์สากลแบบขวาง 
(ยูทีเอ็ม) ระบบที่ใช้เส้นโครงแผนที่สากลทรงกระบอก

ขวางในการท�าแผนที่โลก โดยก�าหนดให้มี 60 โซนมาตรฐาน

ส�าหรับค่าพารามิเตอร์ แต่ละโซนมีความกว้าง 6 องศาลองจิจูด  

ค่าพารามิเตอร์ของแต่ละโซนในซีกโลกเหนอืและซกีโลกใต้ของ

แต่ละตัวแปรจะมีการผันแปรต่างกัน ดู Lambert Conformal 

Conic Projection (LCC) ประกอบ

ที่มา : www.georeference.org/doc/universal_transverse_ mercator_utm_.

htm

Universal Transverse Mercator Projection (UTM)

ที่มาภาพ : www.jaworski.ca/utmzones.htm
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Ultralight Aircraft
อากาศยานเบายิ่ง เคร่ืองบินที่นั่งเดียวที่มีน�้าหนักเบา

มาก บินต�่าและช้า เหมาะส�าหรับนันทนาการและการกีฬา

ที่มา : www.aopa.org/letsgoflying/dream/chaircraft /ultralight.html

Ultralight Aircraft

ที่มาภาพ : www.aopa.org/letsgoflying/dream/chaircraft /ultralight.html

Ultraviolet (UV)
รังสีอัลตราไวโอเลต (รังสียูวี) รังสีอัลตราไวโอเลต 

หรือรังสียูวี หรือในช่ือภาษาไทยว่า รังสีเหนือม่วง เป็นช่วง

หนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคล่ืนสั้นกว่าแสงที่ตา 

มองเห็นแต่ยาวกว่ารังสเีอกซ์ ความยาวคลืน่อยู่ระหว่าง 100-400  

นาโนเมตร สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วง

อัลตราไวโอเลตใกล้ (Near UV : เอ็นยูวี) อัลตราไวโอเลตไกล 

(Far UV : เอฟยูวี) และอัลตราไวโอเลตไกลสุด (Extreme UV : 

อียูวี) โดยเอ็นยูวีอยู่ติดกับช่วงคลื่นที่ตามองเห็น อียูวีเป็นแสง 

ยูวีที่อยู่ติดกับรังสีเอกซ์ และเป็นช่วงคล่ืนที่มีพลังงานสูงสุด  

ส่วนเอฟยูวีมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่างเอ็นยูวีและอียูวี เป็น 

ช่วงคลื่นที่มีการใช้งานน้อยที่สุด

ที่มา : science.hq.nasa.gov/kids/imagers/ems/uv.html
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ที่มาภาพ : GISTDA

Ultraviolet Photography
การถ่ายภาพรังสีอัลตราไวโอเลต 
กระบวนการถ่ายภาพ ซึ่งบันทึกแสงในย่านอัลตราไวโอเลต 

โดยเฉพาะ 

User’s Accuracy
ความถูกต้องของผู้ ใช้
ดู Confusion Matrix
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V
Vector Data
ข้อมูลเวกเตอร์ / ข้อมูลเชิงเส้น
ดู Spatial Data

Vegetation Condition Index (VCI)
ดัชนีสภาวะพืชพรรณ (วีซีไอ)
เป็นดัชนีที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของดัชนีพืชพรรณความต่าง

แบบนอร์มัลไลซ์ (NDVI) โดยเปรียบเทียบระหว่างดชันพีชืพรรณ

ในปัจจุบันกับปีก่อนๆ (ในช่วงเวลาเดียวกัน) โดยค่าของดัชนี

สภาวะพืชพรรณจะแสดงในรูปของเปอร์เซ็นต์ เป็นตัวช้ีว่าค่าที่

สังเกตได้อยู่ตรงไหนระหว่างค่าสูงสุดและต�่าสุดในปีก่อนหน้า 

โดยค่าทีสู่งหรือต�า่เป็นตวัแสดงสภาวะของพชืพรรณทีด่แีละไม่ดี 

ตามล�าดับ 

ที่มา : land.copernicus.eu/global/products/vc

Vegetation Index (VI)
ดัชนีพืชพรรณ (วีไอ) เป็นค่าที่ได้จากการค�านวณโดย

น�าช่วงคล่ืนที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณมาท�าสัดส่วนซ่ึงกันและกัน  

ผลลัพธ์ท่ีได้สามารถน�ามาจ�าแนกบริเวณที่มีปริมาณพืชพรรณ 

ปกคลุม (biomass) กับบริเวณที่ไม่ใช่พืชพรรณ เป็นประโยชน ์

ในการติดตามการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของพืชพรรณและ 

สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ศึกษา ดู Normalized  

Difference Vegetation Index (NDVI) ประกอบ 

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html

Vegetation Reflectance
ค่าการสะท้อนของพืชพรรณ
ดู Spectral Signature / Signature 

Velocimeter
มาตรวัดความเร็ว เครื่องวัดความเร็วของของเหลวและ

ก๊าซ

ที่มา : www.wisegeek.com/what-is-a-velocimeter.htm

Vertical Polarization
โพลาไรเซชันแนวตั้ง การส่งผ่านคล่ืนเรดาร์แบบ 

โพลาไรซ์เชงิเส้น ซ่ึงมีเวกเตอร์ของสนามไฟฟ้าตัง้ฉากกบัผวิโลก  

ดู Horizontal Polarization ประกอบ

ที่มา : encyclopedia2.thefreedictionary.com

Vertical Transmit - Horizontal Receive 
Polarization (VH)
โพลาไรเซชันแบบส่งแนวตั้ง-รับแนวนอน  
(วีเอช)
ดู Radar Polarization

Vertical Transmit - Vertical Receive 
Polarization (VV)
โพลาไรเซชันแบบส่ง-รับแนวตั้ง (วีวี)
ดู Radar Polarization

Very High Frequency (VHF)
คลื่นความถี่สูงมาก (วีเอชเอฟ)
ช่วงความถี่คลื่นระหว่าง 30-300 เมกะเฮิรตซ์ ในย่านคลื่นวิทยุ 

หรอืมีความยาวคลืน่ระหว่าง 1-10 เมตร เรยีกย่อว่า “วเีอชเอฟ” 

ดู Ultra Low Frequency (ULF), Ultra High Frequency (UHF) 

และ Very Low Frequency (VLF) ประกอบ

ที่มา : encyclopedia2.thefreedictionary.com

Very Low Frequency (VLF)
คลื่นความถี่ต�่ามาก (วีแอลเอฟ)
ช่วงความถีค่ล่ืนระหว่าง 3-30 กโิลเฮริตซ์ ในย่านคล่ืนวิทยุ หรือ

มีความยาวคลื่นระหว่าง 10-100 กิโลเมตร เรียกย่อว่า “วีแอล

เอฟ” ดู Ultra Low Frequency (ULF), Ultra High Frequency 

(UHF) และ Very High Frequency (VHF) ประกอบ

ที่มา : encyclopedia2.thefreedictionary.com

Viewing Angle
มุมมอง เป็นมุมระหว่างทิศทางการมองจากดาวเทียมกับ

เนเดอร์

ที่มา : www.intelligence-airbusds.com/en/6201-angle-conversion



128

อภิธานศัพท์การรับรู้จากระยะไกล

Viewing Angle

ที่มาภาพ : www.nrcan.gc.ca

Vignetting
วินเนตติง การเกิดลักษณะมืดที่ขอบภาพหรือมุมของภาพ 

เนือ่งจากแสงจะผ่านเลนส์ไปยังบรเิวณขอบได้ไม่มากเท่ากบัแสง

ที่ผ่านตรงจุดศูนย์กลางของเลนส์

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html

Vignetting

ที่มาภาพ : atsrsensor.org

Visible Light
แสงท่ีตามองเห็น ช่วงคล่ืนทีต่ามองเห็น มีความยาวคล่ืน

อยู่ระหว่างประมาณ 0.4-0.7 ไมโครเมตร ช่วงคลื่นที่ยาวที่สุด

คือ แสงสีแดง และสั้นที่สุดคือ แสงสีม่วง สีของแสงที่สายตา

มองเห็น (สีรุ้ง) ได้แก่

- แสงสีม่วง-คราม : 0.400 - 0.446 ไมโครเมตร

- แสงสีน�้าเงิน : 0.446 - 0.500 ไมโครเมตร

- แสงสีเขียว : 0.500 - 0.578 ไมโครเมตร

- แสงสีเหลือง : 0.578 - 0.592 ไมโครเมตร

- แสงสีส้ม (แสด) : 0.592 - 0.620 ไมโครเมตร

- แสงสีแดง : 0.620 - 0.700 ไมโครเมตร

ที่มา : www.nrcan.gc.ca
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ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก www.laramyk.com/wp-content/ 

uploads/2010/05/.EM_spectrum.jpg

Visual Interpretation
การแปลตคีวามด้วยสายตา การวเิคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้

จากระยะไกลด้วยสายตา โดยอาศัยหลักกุญแจการแปลตีความ 

(Interpretation Key) ในการระบุวัตถุเป้าหมายต่างๆ ในภาพ 

ซ่ึงวตัถเุป้าหมายดงักล่าวอาจรวมถงึรปูลกัษณ์ทีเ่กดิข้ึนเองตาม

ธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น อยู่ในรูปของจุด เส้น หรือพื้นที่ 

ซ่ึงเป็นผลจากการสะท้อนหรือการแผ่รังสีของวัตถุเป้าหมาย

นั้นๆ ดู Interpretation Key ประกอบ 
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ข�าวนาป� แม�น้ำ

อ�างเก็บน้ำ

ป�าไม�

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 ระบบ OLI

ความละเอียดภาพ 30 เมตร บริเวณจังหวัดสุโขทัย

บันทึกภาพเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
Visual Interpretation

ที่มาภาพ : GISTDA

Volume Scattering
การกระจัดกระจายเชิงปริมาตร
การกระจัดกระจายที่เกิดข้ึนในตัวกลาง เม่ือมีการส่งผ่านรังสี 

แม่เหล็กไฟฟ้าโดยเฉพาะช่วงคลื่นเรดาร์จากตัวกลางหนึ่งไปยัง

อีกตัวกลางหน่ึง มักเกิดจากการส่งกลับของสัญญาณเรดาร์

หลายครั้ง และจากหลายส่วนประกอบของวัตถุ เช่น ต้นไม้ / 

ป่าไม้ การกระจัดกระจายเชิงปริมาตรมาจากสัญญาณเรดาร์ท่ี

ส่งมาจากเรือนยอดใบไม้ กิ่งก้าน ล�าต้น และพื้นล่างหรือพื้นดิน 

ดู Radar Penetration ประกอบ

ที่มา : wtlab.iis.u-tokyo.ac.jp

Volume Scattering

ที่มาภาพ : www.nrcan.gc.ca

Voxel
วอกเซล / จุดภาพเชิงปริมาตร
เป็นจุดภาพในรูปแบบสามมิติ (3D) ประกอบด้วยจุดภาพและ

องค์ประกอบเชิงสามมิตขิองวตัถทุีเ่ลก็ทีส่ดุซึง่สามารถแยกได้ที่

รวมตวักนัเป็นภาพสามมิต ิวอกเซลไม่มีข้อมูลเกีย่วกับต�าแหน่ง

ในรูปแบบสามมิติ แต่จะมีค่าพิกัดท่ีอ้างอิงจากต�าแหน่งของ 

วอกเซลอื่นๆ รอบข้าง

Voxel

ที่มาภาพ : GISTDA
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W
Water Absorption Band
แถบคลื่นท่ีน�้าดูดกลืน ช่วงความยาวคลื่นที่มีการ 

ดูดกลืนโดยน�้า เช่น การดูดกลืนของน�้าในใบพืชอยู่ท่ีความ 

ยาวคลื่น 1.4, 1.9 และ 2.7 ไมโครเมตร ท�าให้มีการสะท้อน

และการส่งผ่านพลังงานน้อยในช่วงคลื่นดังกล่าว ดู Spectral 

Signature / Signature ประกอบ

ที่มา : E-Study Guide for: Anatomy and Physiology: From Science to Life 

2nd Edition Study Guide, 2009
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Water Absorption Band

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก Hoffer,1978

Water Reflectance
ค่าการสะท้อนของน�้า
ดู Spectral Signature / Signature

Wave
คลื่น การรบกวนหรือส่ันสะเทือน ซึ่งเกิดจากการถ่ายโอน
พลังงานต่อเนื่องจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งผ่านตัวกลางหรือ

อากาศ เช่น คลื่นแสง คลื่นความร้อน และคลื่นเสียง เป็นต้น

ที่มา : พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์, 2549

Wavelength
ความยาวคลื่น ระยะทางจากจุดหนึ่งบนคลื่นลูกหนึ่งไป

ยังอีกจดุหนึง่บนคล่ืนลูกถดัไปทีเ่ฟสตรงกัน ความยาวคล่ืนของ

พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่เดินทางในบรรยากาศจะผันแปรตาม

ความถีค่ลืน่ โดยทีค่วามเรว็คล่ืนมีค่าคงที ่ซึง่มีสูตรค�านวณ ดงันี้

λ = c
f

โดย λ = ความยาวคลื่น 

 c = ความเร็วคลื่น (186,000 ไมล์/วินาที)

และ f = ความถี่คลื่น

Wavelength

Trough

Crest
(Ridge)

A
m

pl
itu

de

Wavelength

ที่มาภาพ : GISTDA ดัดแปลงจาก 2003 Brooks’Cole Publishing a division 

of Thomson Learining, Inc

Wavelet / Wavelet Transform
เวฟเล็ต / คลื่นเล็ก / การแปลงเวฟเล็ต
เวฟเล็ตเป็นการแกว่งตัวในลักษณะคล้ายคลื่น มีความสูงคลื่น

เริ่มจากศูนย์แล้วเพิ่มข้ึน จากนั้นจะลดลงสู่ศูนย์อีกคร้ังหนึ่ง 

เป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่มีประโยชน์ต่อการประมวลผล

สัญญาณดิจิทัลและการบีบอัดภาพ การประมวลผลข้อมูล 

เวฟเล็ตจะช่วยให้สามารถดึงสัญญาณที่อ่อนออกจากสัญญาณ

รบกวนได้

ที่มา : An Encyclopedic Dictionary of Media, Entertainment and Other 

AUDIOVISUAL TERMS By Richard W. Kroon, 2014
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World Geodetic System 84 (WGS 84) 
ระบบภูมมิาตรศาสตร์โลก 84 (ดบัเบลิยจีูเอส 
84) ระบบ WGS 84 ใช้เป็นมาตรฐานส�าหรับงานทีเ่กีย่วกบัการ

ท�าแผนที่ภูมิมาตรศาสตร์ และการระบุต�าแหน่งบนโลก รวมทั้ง

ระบบจพีเีอส ประกอบด้วยระบบพกิดัมาตรฐานส�าหรบัโลก พืน้ผวิ 

อ้างอิงทรงกลมมาตรฐาน (มูลฐานหรือทรงรีอ้างอิง) ส�าหรับ

ข้อมูลดิบเกี่ยวกับความสูงและพื้นผิวจีออยด์ (geoid) ที่ใช้

ก�าหนดระดับทะเลปกติ
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X
X-Band
เอกซ์แบนด์ / แถบคล่ืนเอกซ์ ส่วนหนึ่งของ

สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงคลื่นไมโครเวฟ ระหว่างความถี่ 

8,000-12,500 เมกะเฮิรตซ์ หรือความยาวคล่ืน 2.40-3.75 

เซนติเมตร ดู Frequency Assignment และ Microwave 

Band ประกอบ

X-Band Antenna
สายอากาศแถบคลื่นเอกซ์ สายอากาศที่สามารถ

ส่งและรับคลื่นที่มีความถี่สูงมากๆ ระหว่างความถี่ 8-12  

กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งอยู่ในย่านเอกซ์แบนด์

ท่ีมา : visual.merriam-webster.com/earth/geography/remote-sensing/

radarsat-satellite.php#x-band-antenna11316

X-Ray
รังสีเอกซ์ ส่วนหนึ่งของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าที่มี

ความยาวคลื่นสั้นมาก ระหว่าง 0.01-10 นาโนเมตร เป็นช่วง

คลื่นท่ีมีความยาวคล่ืนส้ันกว่ารังสีอัลตราไวโอเลต (รังสียูวี) 

และยาวกว่ารังสีแกมมา ดู Gamma Ray และ Ultraviolet (UV) 

ประกอบ

ที่มา : en.wikipedia.org/wiki/X-ray

Y
Yaw
การส่าย
ดู Geometric Distortion

Z
Zero Correction
การแก้ไขค่าความเป็นศูนย์ การปรับระนาบ 

ดอปเพลอร์ศนูย์ของดาวเทยีมโดยให้ตัง้ฉากกบัแนวโคจรตลอด

ระยะเวลาการโคจร
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ศัพทานุกรม

Index ดัชนี หน้า

Absorption การดูดกลืน	 	 	 	 	 	 1

Absorption	Band แบนด์การดูดกลืน 	 1

Absorptivity สภาพการดูดกลืน 	 1

Across-Track	Scanner เครื่องกราดภาพแนวขวางเส้นทางโคจร 	 1

Active	Sensor		 เครื่องรับรู้แบบแอ็กทิฟ 	 1

Adaptive	Filter ตัวกรองแบบปรับได้ 	 2

Adaptive	Histogram	Equalization	(AHE) ฮิสโทแกรมอีควอไลเซชันแบบปรับได้	(เอเอชอี) 	 2

Additive	Color แม่สีบวก 	 2

Aerial	Photography การถ่ายภาพทางอากาศ 	 3

Aerosol ละอองลอย 	 3

Airborne	Radar เรดาร์ทางอากาศ 	 3

Albedo อัลบิโด	/	อัตราส่วนรังสีสะท้อน 	 3

Along-Track	Scanner	(Pushbroom) เครื่องกราดภาพตามแนวเส้นทางโคจร	(พุชบรูม) 	 3

Alternating	Polarization โพลาไรเซชันแบบสลับ 	 4

Altimeter มาตรความสูง 	 4

Altimetry การวัดความสูง 	 4

Altitude ระดับความสูง 	 4

Ambient	Temperature อุณหภูมิโดยรอบ 	 5

Analog	Data ข้อมูลแอนะล็อก 	 5

Antenna สายอากาศ 	 5

Antenna	Array สายอากาศแบบแผง 	 5

Antenna	Radiation	Pattern แบบรูปการแผ่รังสีของสายอากาศ 	 5

Apparent	Temperature อุณหภูมิปรากฏ 	 6

Array	Sensor เครื่องรับรู้แบบแผง 	 6

Artificial	Neural	Network โครงข่ายประสาทเทียม 	 6

Aspect	Angle มุมสนทรรศ		 	 6

Atmospheric	Absorption การดูดกลืนของบรรยากาศ 	 7

Atmospheric	Attenuation การลดทอนของบรรยากาศ 	 7
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Index ดัชนี หน้า

Atmospheric	Effect ผลกระทบของบรรยากาศ 	 7

Atmospheric	Emission การเปล่งรังสีของบรรยากาศ 	 7

Atmospheric	Noise สัญญาณรบกวนของบรรยากาศ 	 7

Atmospheric	Profile โปรไฟล์ของบรรยากาศ 	 7

Atmospheric	Radiance ค่าการแผ่รังสีของบรรยากาศ 	 8

Atmospheric	Reflection การสะท้อนรังสีของบรรยากาศ 	 8

Atmospheric	Scattering การกระจัดกระจายของบรรยากาศ 	 8

Atmospheric	Transmission การส่งผ่านของบรรยากาศ 	 8

Atmospheric	Turbidity ความขุ่นมัวของบรรยากาศ 	 8

Atmospheric	Visibility ทัศนวิสัยของบรรยากาศ 	 8

Atmospheric	Window หน้าต่างบรรยากาศ 	 8

Automatic	Classification การจ�าแนกประเภทอัตโนมัติ 	 8

Automatic	Picture	Transmission	(APT) การส่งสัญญาณภาพอัตโนมัติ	(เอพีที) 	 9

Azimuth แอซิมัท		 	 9

Azimuth	Direction ทิศทางแอซิมัท 	 9

Azimuth	Resolution ความละเอียดแอซิมัท 	 9

Backscatter การกระจัดกระจายกลับ 	 10

Balloon	Sonde บอลลูนหยั่งอากาศ 	 10

Band	/	Spectral	Band แบนด์	/	ช่วงคลื่น	/	แถบความถี่	/	แถบคลื่น 	 10

Band	Interleaved	by	Line	(BIL) การเรียงแบนด์สลับเส้น	(บีไอแอล)				 	 11

Band	Interleaved	by	Pixel	(BIP) การเรียงแบนด์สลับจุดภาพ	(บีไอพี)		 	 11

Band	Sequential	(BSQ) การเรียงล�าดับตามแบนด์	(บีเอสคิว) 	 11

Bandwidth ความกว้างแบนด์	/	ความกว้างแถบความถี่ 	 11

Baseline เส้นมูลฐาน 	 11

Basemap แผนที่ฐาน 	 11

Base	Height	Ratio อัตราส่วนฐานต่อความสูง		 	 12

Beam ล�าคลื่น 	 12

Beam	Velocity ความเร็วล�าคลื่น 	 12

Beamwidth ความกว้างล�าคลื่น 	 12
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Index ดัชนี หน้า

Bearing แบริง	/	มุมแบริง 	 13

Benchmark หมุดระดับ 	 13

Bi-Directional	Reflectance	Distribution	

Function	(BRDF)

ฟังก์ชันการแจกแจงค่าการสะท้อนแบบสองทิศทาง

(บีอาร์ดีเอฟ)
	

13

Bilinear	Interpolation การประมาณค่าในช่วงแบบเส้นคู่		 	 13

Binary	Mask หน้ากากแบบไบนารี่	/	หน้ากากฐานสอง 	 13

Bit	Error ความผิดพลาดบิต 	 14

Black	Body เทหวัตถุด�า			 	 14

Block	Adjustment การปรับแก้แบบบล็อก 	 14

Brightness ความสว่าง	 	 14

Brightness	Temperature อุณหภูมิความสว่าง 	 14

Brown	Leaf	Area	Index	(BLAI) ดัชนีพื้นที่ใบสีน�้าตาล	(บีแอลเอไอ) 	 14

Buffer บัฟเฟอร์	/	แนวกันชน 	 14

Calibration การเทียบมาตรฐาน 	 15

Cartographic	Reference การอ้างอิงเชิงการแผนที่ 	 15

Cartography การแผนที่ 	 15

C-Band ซีแบนด์	/	แถบคลื่นซี 	 15

Ceilometer มาตรวัดความสูงเมฆ 	 15

Change	Detection การตรวจวัดการเปลี่ยนแปลง		 	 15

Circular	Polarization โพลาไรเซชันแบบวงกลม 	 15

Classification	Accuracy ความถูกต้องของการจ�าแนกประเภทข้อมูล 	 15

Clustering การรวมกลุ่ม 	 16

Clutter คลื่นสะท้อนสับสน 	 16

Coastal	Zone	Color	Scanner	(CZCS) เครื่องกราดสีพื้นที่ชายฝั่ง	(ซีแซดซีเอส) 	 16

Coherent	Reflector ตัวสะท้อนแบบโคฮีเรนต์	/	ตัวสะท้อนแบบร่วมนัย 	 16

Color	Composite	Image ภาพสีผสม 	 16

Color	Infrared	(CIR)	Image ภาพอินฟราเรดสี	(ซีไออาร์) 	 17

Computer	Assisted	Mapping	(CAM) การท�าแผนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย	(แคม) 	 17

Computer	Compatible	Tape	(CCT) เทปคอมพิวเตอร์	(ซีซีที) 	 17
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Index ดัชนี หน้า

Concave		Slope ความลาดเว้า 	 17

Confusion	Matrix คอนฟิวชันเมทริกซ์	/	เมทริกซ์ความสับสน 	 17

Contextual	Classification การจ�าแนกประเภทตามเนื้อหา 	 18

Contour ชั้นความสูง 	 18

Contrast	Stretch การยืดเน้นความเปรียบต่าง 	 18

Convex	Slope ความลาดนูน 	 18

Coordinate	System ระบบพิกัด 	 19

Cross	Polarized	Wave คลื่นโพลาไรซ์ต่างขั้ว 	 19

Cross	Polarization	Nulls	(Cross-pol	nulls	or	

X-pol	nulls)
นัลล์ของโพลาไรเซชันต่างขั้ว

	
19

Cubic	Convolution	Interpolation การประมาณค่าในช่วงแบบคิวบิกคอนโวลูชัน	/	การประมาณ

ค่าในช่วงแบบประสานเชิงลูกบาศก์
	

19

Data	Coding การเข้ารหัสข้อมูล 	 20

Data	Compression การบีบอัดข้อมูล 	 20

Data	Fusion การฟิวชันข้อมูล	/	การหลอมรวมข้อมูล 	 20

Data	Interpretation การแปลตีความข้อมูล 	 20

Data	Inversion การผกผันข้อมูล 	 20

Data	Normalization การนอร์มัลไลเซชันข้อมูล 	 20

Data	Processing การประมวลผลข้อมูล 	 20

Data	Quality คุณภาพข้อมูล 	 20

Data	Smoothing การท�าข้อมูลให้เรียบ 	 20

Data	Transformation การแปลงข้อมูล 	 21

Data	Transmission การส่งข้อมูล 	 21

Data	Verification การทวนสอบข้อมูล 	 21

Datum มูลฐาน		 	 21

Datum	Transformation การแปลงมูลฐาน 	 21

Decibel	(dB) เดซิเบล					 	 21

Decision	Tree การตัดสินใจแบบทางเลือก 	 22

Degree	of	Polarization ระดับของโพลาไรเซชัน 	 22
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Index ดัชนี หน้า

Density	Slicing การสไลซ์ค่าความเข้ม	/	การแบ่งค่าความเข้ม 	 22

Depression	Angle มุมก้ม		 	 22

Destriping การดีสไตรป์ข้อมูล	/	การขจัดแถบเส้น 	 23

Detector ตัวตรวจวัด 	 23

Dielectric	Constant ค่าคงตัวไดอิเล็กทริก			 	 23

Difference	Vegetation	Index	(DVI) ดัชนีพืชพรรณแตกต่าง	(ดีวีไอ) 	 23

Differential	GPS	(DGPS)	/	Differential	Global	

Positioning	System
ดิฟเฟอเรนเชียลจีพีเอส	(ดีจีพีเอส)

	
23

Diffraction การเลี้ยวเบน			 	 24

Diffuse	Reflection การสะท้อนแบบแพร่ 	 24

Digital	Data ข้อมูลดิจิทัล 	 24

Digital	Elevation	Model	(DEM) แบบจ�าลองความสูงดิจิทัล	(ดีอีเอ็ม) 	 24

Digital	Filter ตัวกรองดิจิทัล 	 25

Digital	Image ภาพดิจิทัล 	 25

Digital	Mapping การท�าแผนที่ดิจิทัล 	 25

Digital	Number	(DN) ดิจิทัลนัมเบอร์	(ดีเอ็น) 	 25

Digital	Surface	Model	(DSM) แบบจ�าลองพื้นผิวดิจิทัล	(ดีเอสเอ็ม) 	 25

Digital	Terrain	Model	(DTM) แบบจ�าลองภูมิประเทศดิจิทัล	(ดีทีเอ็ม) 	 25

Discrete	Cosine	Transform	(DCT) การแปลงโคไซน์แบบไม่ต่อเนื่อง	(ดีซีที) 	 26

Discrete	Fourier	Transform	(DFT) การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง	(ดีเอฟที) 	 26

Distribution	of	Radar	Signal การกระจายของสัญญาณเรดาร์ 	 26

Doppler	Bandwidth ความกว้างแถบความถี่ดอปเพลอร์ 	 26

Doppler	Domain โดเมนดอปเพลอร์ 	 26

Doppler	Radar ดอปเพลอร์เรดาร์ 	 26

Doppler	Shift	(Effect) ดอปเพลอร์	ชิฟต์	(เอฟเฟ็กต์)	/	การเลื่อนความถี่ดอปเพลอร์ 	 26

Dynamic	Range พิสัยพลวัต 	 26

Earth	Observation	Satellite ดาวเทียมส�ารวจโลก 	 27

Edge	Detection การตรวจวัดขอบ			 	 27

Edge	Enhancement การเน้นขอบ 	 27
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Index ดัชนี หน้า

Edge	Matching การจับคู่ขอบ 	 28

Electromagnetic	Energy	/	Electromagnetic	

Radiation	/	Electromagnetic	Wave	

พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า	/	การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า	/	

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า			
	

28

Electromagnetic	Spectrum	(EMS) สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า	(อีเอ็มเอส) 	 28

Electronic	Noise สัญญาณรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ 	 28

Elevation	Displacement การเคลื่อนเนื่องจากความสูง 	 29

Elliptical	Polarization โพลาไรเซชันแบบวงรี 	 29

Emissivity สภาพเปล่งรังสี 	 29

Emittance ค่าการเปล่งรังสี 	 29

Enhanced	Thematic	Mapper	(ETM)	/	

Enhanced	Thematic	Mapper	Plus	(ETM+)
อีทีเอ็ม	/	อีทีเอ็ม	พลัส

	
29

Errors	of	Commission ความผิดพลาดจากการเพิ่ม 	 29

Errors	of	Omission ความผิดพลาดจากการขาดหาย 	 29

Expert	System ระบบผู้เชี่ยวชาญ 	 29

External	Distortion การบิดเบี้ยวภายนอก 	 30

False	Color	Composite ภาพสีผสมเท็จ 	 31

Far	Infrared	(FIR) คลื่นอินฟราเรดไกล 	 31

Far	Range พิสัยไกล 	 31

Fast	Fourier	Transform	(FFT) การแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว	(เอฟเอฟที) 	 31

Feature	Data ข้อมูลรูปลักษณ์ 	 31

Feature	Extraction การสกัดรูปลักษณ์		 	 31

Feature	Selection การเลือกรูปลักษณ์ 	 32

Field	of	View	(FOV) พื้นที่มุมมอง	(เอฟโอวี) 	 32

Filter ตัวกรอง 	 32

Filtering	(Image) การกรอง	(ภาพ) 	 32

Flight	Path แนวการบิน	/	เส้นทางการบิน 	 32

Fluorescence การเรืองแสง 	 32

Flux ฟลักซ์ 	 33

Foreshortening การย่นระยะในภาพเรดาร์ 	 33
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Index ดัชนี หน้า

Forward	Looking	Infrared	(FLIR) อินฟราเรดมุมมองหน้า	(เอฟแอลไออาร์) 	 33

Fourier	Transform	(FT) การแปลงฟูเรียร์	(เอฟที) 	 33

Fractal	Analysis การวิเคราะห์แบบแฟร็กทัล 	 33

Fraction	of	Photosynthetically	Active	

Radiation	(FPAR)
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ภาคผนวก

Advanced Land Observing Satellite
ดาวเทียม ALOS
	 เป็นดาวเทยีมส�ารวจทรัพยากรโลกของประเทศญีปุ่่น	พฒันาโดยองค์กรส�ารวจอวกาศแห่งประเทศญีปุ่่น		(Japan	Aerospace	 

Explorat ion	 Agency:	 JAXA)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช ้ ในการท�าแผนที่ 	 การติดตามภัยพิบัติ	 มีวงโคจรแบบสัมพันธ์กับ

ดวงอาทิตย	์ดาวเทียม	ALOS	ประกอบด้วยเครื่องรับรู้	3	ระบบ	คือ	1)	Panchromatic	Remote-sensing	Instrument	for	Stereo	

Mapping	(PRISM)	ความละเอียดภาพ	2.5	 เมตร	2)	Advanced	Visible	and	Near	Infrared	Radiometer	type	2	(AVNIR-2)	 

ความละเอียดภาพ	10	 เมตร	 และ	3)	Phased	Array	type	L-band	Synthetic	Aperture	Radar	(PALSAR)	ความละเอียดภาพ	 

10-30	เมตร	

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม ALOS

ดาวเทียม วันที่ เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่

ความละเอียดภาพ ระดับความสูง
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

ALOS 24	ม.ค.	2549	 2554 AVNIR-2
B1	(blue)	 :	0.42	-	0.50	µm
B2	(green)	 :	0.52	-	0.60	µm
B3	(red)	 :	0.61	-	0.69	µm
B4	(near-IR)	:	0.76	-	0.89	µm

PRISM
Pan	0.52	-	0.77	µm

10	m

10	m

10	m

10	m

2.5	m

691 46

ALOS-2 24	พ.ค.	2557 จนถงึปัจจบุนั AVNIR-2 เหมือน	ALOS

PRISM เหมือน	ALOS

PALSAR Stripmap
-	Ultrafine	3	m

-	High	sensitive	

6	m

-	Fine	10	m

ScanSAR
-	Normal	100	m

-	Wide	60	m

628 14

ที่มา : www.eorc.jaxa.jp/ALOS-2/en/about/palsar2.htm
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ดาวเทียม ALOS ดาวเทียม ALOS-2

ที่มาภาพ : 1. global.jaxa.jp/projects/sat/alos

 2. directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/a/alos-2

Aqua
ดาวเทียม Aqua
	 ดาวเทียม	Aqua	 เป็นดาวเทียมดวงหนึ่งในชุดดาวเทียมของ	NASA’s	international	Earth	Observing	System	(EOS)	 

โดยในครั้งแรกใช้ช่ือว่า	EOS/PM-1	 เนื่องจากมีวงโคจรผ่านเส้นศูนย์สูตรในช่วงบ่ายของแต่ละวัน	 ภายหลัง	NASA	 ได้ขนานนาม

ดาวเทียมดวงนี้ใหม่ว่า	Aqua	เมื่อวันที่	18	ตุลาคม	พ.ศ.	2542	และภารกิจของ	Aqua	ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ	NASA’s	ESE	 

(Earth	Science	Enterprise)	ด้วย

	 ภารกิจของดาวเทียม	Aqua	มุ่งเน้นที่การศึกษาแบบบูรณาการด้านวัฏจักรน�้าบนโลก	รวมถึงกระบวนการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง 

ในช้ันบรรยากาศ	 มหาสมุทร	 บนพื้นผิวโลก	 และความสัมพันธ์กับระบบการเปลี่ยนแปลงบนโลก	 ชุดข้อมูลที่ได้รับจากดาวเทียม	 

Aqua	 แสดงสารสนเทศเกี่ยวกับการก่อตัวของเมฆ	 ปริมาณน�้าฝน	 คุณสมบัติการแผ่รังสี	 การไหลเวียนของพลังงานระหว่าง 

อากาศและทะเล	 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความช้ืน	 เครื่องรับรู้ของดาวเทียม	Aqua	 ประกอบด้วย	 เครื่องตรวจวัดอินฟราเรด 

ในช้ันบรรยากาศ	 หรือ	Atmospheric	 Infrared	Sounder:	AIRS,	 เครื่องตรวจวัดคล่ืนไมโครเวฟข้ันสูง	 หรือ	Advanced	 

Microwave	Sounding	Unit-A:	AMSU-A,	 เครื่องตรวจวัดรังสีไมโครเวฟข้ันสูง	 หรือ	Advanced	Microwave	Scanning	 

Radiometer-EOS	:	AMSR-E,	เครื่องตรวจวัดความชื้นส�าหรับประเทศบราซิล	หรือ	Humidity	Sounder	for	Brazil	:	HSB,	ระบบ

เครื่องรับรู้การแผ่รังสีของเมฆและพื้นผิวโลก	หรือ	Cloud’s	and	the	Earth’s	Radiant	Energy	System	:	CERES,	เครื่องวัดคลื่นเชิง

สเปกตรัม	หรือ	Moderate	Resolution	Imaging	Spectroradiometer	:	MODIS

ที่มา : directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/a/aqua
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คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม Aqua

ดาวเทียม วันที่ เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียดภาพ ระดับความสูง
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)

ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

Aqua 4	พ.ค.	2545	 จนถึงปัจจุบัน AIRS
-	VIS	 :	0.40	-	0.75	µm
-	NIR	 :	0.75	-	1.30	µm
-	MWIR	:	3.0	-	6.0	µm
-	TIR	 :	6.0	-	15.0	µm

AMSU
-	Microwave	:	1	-	100	cm

AMSR-E
-	Microwave	:	1	-	100	cm

HSB
-	Microwave	:	1	-	100	cm

CERES
-	UV	 :	0.01	-	0.40	µm
-	VIS	 :	0.40	-	0.75	µm
-	NIR	 :	0.75	-	1.3	µm
-	SWIR	 :	1.3	-	3.0	µm
-	MWIR	:	3.0	-	6.0	µm
-	TIR	 :	6.0	-	15.0	µm
-	FIR	 :	15.0	-	0.1	cm

MODIS
-	VIS	 :	0.40	-	0.75	µm
-	NIR	 :	0.75	-	1.3	µm
-	SWIR	 :	1.3	-	3.0	µm
-	MWIR	:	3.0	-	6.0	µm
-	TIR	 :	6.0	-	15.0	µm

48	km

5	-	50	km

13.5	km

20	km

Cloud cover :
-	250	m	(day)

-	1,000	m	(night)

Surface 
temperature : 
1,000	m

705 16

1-2

ที่มา : database.eohandbook.com/database/missionsummary.aspx?missionID=206
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ดาวเทียม Aqua

ที่มาภาพ : directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/a/aqua

Cansat
แคนแซท / ดาวเทียมกระป๋อง
	 เป็นดาวเทียมเพื่อการศึกษาวิจัยพัฒนาจากต้นแบบดาวเทียมจริง	 โดยมีรูปร่างและขนาดที่สามารถบรรจุอยู่ภายในกระป๋อง

เครื่องดื่มได้	ซึ่งเป็นการท้าทายความสามารถในการบรรจุระบบย่อยหลักๆ	ของดาวเทียม	เช่น	ระบบพลังงาน	ระบบเครื่องรับรู้	และ

ระบบสื่อสาร	ลงในปริมาตรที่น้อยสุด	แล้วถูกส่งขึ้นโคจรที่ความสูงไม่กี่ร้อยเมตรโดยจรวด	หรือทิ้งลงมาจากอากาศยานหรือบอลลูน

เพื่อการทดลองด้านวิทยาศาสตร์	 และลงสู่พื้นดินอย่างปลอดภัย	 การพัฒนาดาวเทียมกระป๋องเป็นโอกาสที่ให้ประสบการณ์จริงด้าน

อวกาศแก่นักศึกษาในการออกแบบดาวเทียม	เลือกภารกิจ	ผสมผสานชิ้นส่วน	ทดสอบ	การเตรียมตัวส�าหรับการส่งขึ้นโคจร	และการ

วิเคราะห์ข้อมูล

ที่มา : www.esa.int/SPECIALS/CanSat

Cansat

ที่มาภาพ : www.esa.int/SPECIALS/CanSat
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CubeSat
คิวบ์แซท / ดาวเทียมลูกบาศก์ 
	 เป็นประเภทของดาวเทียมขนาดจิ๋วส�าหรับการวิจัยด้านอวกาศ	 สร้างข้ึนตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	2542	 ที่	California	Polytechnic	 

State	University	และ	Stanford	University	โดยวัตถุประสงค์เริ่มแรกคือเพื่อฝึกทักษะและให้ความรู้ ในการออกแบบ	ประดิษฐกรรม

และทดสอบกับดาวเทียมจริงแต่ราคาถูก	 เพื่อให้ผู้ที่สร้างดาวเทียมมีความช�านาญเพิ่มมากข้ึน	 คิวบ์แซทจะมีขนาดเร่ิมต้นมาตรฐาน

ที่	10	x	10	x	10	เซนติเมตร	ซึ่งจะเรียกว่า	1U	และน�้าหนักจ�ากัดอยู่ที่	1	กิโลกรัม	คิวบ์แซทสามารถพัฒนาให้มีขนาด	12U,	6U,	3U	

หรือ	2U	โดย	12U	จะมีน�้าหนักประมาณ	15.6	กิโลกรัม	เพื่อให้คิวบ์แซทสามารถเข้าไปอยู่ในระบบจัดเก็บและส่งดาวเทียมในจรวด

ส่งดาวเทียมได้อย่างลงตัวและง่ายดาย	

	 คิวบ์แซทที่สร้างและถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเพื่อปฏิบัติหน้าที่	เช่น	BEESAT-1	ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อเดือนกันยายน	พ.ศ.	2552	

โดย	PSLV-C14	Launcher	ประเทศอินเดีย	โดยมีภารกิจส�าคัญเพื่อการทดสอบการใช้	Micro	reaction	wheel	ที่ออกแบบใหม่เพื่อ

การท�างานบนอวกาศ	เป็นดาวเทียมดวงแรกของ	University	of	Berlin	นอกจากนี้	BEESAT-1	ยังติดกล้องแบบ	on-board	ขึ้นไปลอง

ใช้งานด้วย	เพื่อท�าการถ่ายภาพพื้นผิวของโลก	

ที่มา : learn.gistda.or.th

ดาวเทียม BEESAT-1

ที่มาภาพ : learn.gistda.or.th

CARTOSAT
ดาวเทียม CARTOSAT
	 พัฒนาโดยองค์การวิจัยอวกาศอินเดีย	(Indian	Space	Research	Organization	:	ISRO)	ดาวเทียม	CARTOSAT-1	เป็น

ดาวเทียมดวงที่	11	 ของชุดดาวเทียม	IRS	 ในการประยุกต์ด้านแผนที่ด้วยกล้องขาวด�า	2	 กล้อง	 เพื่อถ่ายภาพสามมิติในช่วงคลื่นที ่

ตามองเห็น	ความละเอียดภาพ	2.5	เมตร	ถ่ายภาพกว้าง	30	กโิลเมตร	ดาวเทยีม	CARTOSAT-2	เป็นดาวเทยีมดวงที	่12	ของชุดดาวเทยีม	

IRS	เพือ่ปฏบิตักิารร่วมกบัชุดดาวเทยีม	IRS	อีก	6	ดวง	ทียั่งท�างานอยู่คอื	IRS-1C,	IRS-1D,	OCEANSAT-1,	Technology	Experimental	 

Satellite	(TES),	RESOURCESAT-1	 และ	CARTOSAT-1	มีระบบแพนโครมาติก	มีความละเอียดต�่ากว่า	1	 เมตร	ภาพกว้าง	9.6	

กิโลเมตร	สามารถถ่ายมุมเอียงถึง	45	องศา	ขวางแนวโคจร	สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบรังวัดที่ดิน	ด้านผังเมือง	

และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553
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คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม CARTOSAT

ดาวเทียม วันที่ เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียดภาพ ระดับความสูง
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

CARTO-

SAT-1

5	พ.ค.	2548 จนถึงปัจจุบัน PAN A
PAN	Aft	:	0.50	-	0.75	µm	

PAN F
PAN	Fore	:	0.50	-	0.85	µm

2.5	m

2.5	m

618 5

CARTO-

SAT-2

10	ม.ค.	2550 จนถึงปัจจุบัน PAN : 0.50	-	0.85	µm 0.8	m 635 เหมือน	

CARTOSAT-1

CARTO-

SAT-2A

28	เม.ย.	2551 จนถึงปัจจุบัน เหมือน	CARTOSAT-2 เหมือน	

CARTOSAT-2

เหมือน	

CARTOSAT-2

เหมือน	

CARTOSAT-1

CARTO-

SAT-2B

12	ก.ค.	2553 จนถึงปัจจุบัน เหมือน	CARTOSAT-2 เหมือน	

CARTOSAT-2

เหมือน	

CARTOSAT-2

เหมือน	

CARTOSAT-1

CARTO-

SAT-2C

22	มิ.ย.	2559 จนถึงปัจจุบัน PAN : 0.50	-	0.85	µm

HRMX : 0.43	-	0.90	µm

0.65	m

2	m

505 เหมือน	

CARTOSAT-1

CARTO-

SAT-2D

15	ก.พ.	2560 จนถึงปัจจุบัน เหมือน	CARTOSAT-2C เหมือน

CARTOSAT-2C

เหมือน

CARTOSAT-

2C

เหมือน	

CARTOSAT-1

CARTO-

SAT-2E

23	มิ.ย.	2560	 จนถึงปัจจุบัน เหมือน	CARTOSAT-2C เหมือน

CARTOSAT-2C

500 เหมือน	

CARTOSAT-1

ที่มา : directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions

ดาวเทยีม CARTOSAT-2, 2A, 2B, 2C, 2Dดาวเทยีม CARTOSAT-1

ที่มาภาพ : 1. www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/other-satellite-sensors/cartosat-1

 2. space.skyrocket.de/doc_sdat/cartosat-2.htm

ทีม่าภาพ : 1. www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/other-satellite-

sensors/cartosat-1

 2.space.skyrocket.de/doc_sdat/cartosat-2.htm
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COnstellation of small Satellites for Mediterranean basin Observation
ดาวเทียม COSMO-SkyMed
	 พัฒนาโดยองค์การอวกาศแห่งอิตาลี	(Agenzia	Spaziale	Italiana:	ASI)	และกระทรวงกลาโหมของอิตาลี	(Italian	Ministry	

of	Defense:	MoD)	ระบบดาวเทียม	COSMO-SkyMed	เป็นระบบ	constellation	ของดาวเทียมชนิดเรดาร์	(SAR)	ที่มีคุณลักษณะ

เดียวกัน	 จ�านวน	4	 ดวง	 ใช้เพื่อกิจการพลเรือนและทหาร	 จุดประสงค์หลักใช้เพื่อติดตามการเปล่ียนแปลงของโลกในกรณีฉุกเฉิน 

เร่งด่วน	การวางแผนนโยบายต่างๆ	การศกึษาวจิัยด้านวทิยาศาสตร์	มข้ีอมลูหลากหลายชนิดให้เลอืกใช้ตามความเหมาะสมของงานที่

ต้องการข้อมูลชนิด	multi-polarimetric	และ	multi-temporal	เหมาะสมกับงานหลายประเภททั้งงานพลเรือนและงานติดตามป้องกัน

ประเทศ		ทั้งนี้ข้อมูลแต่ละชนิดนั้นพื้นที่ครอบคลุมของข้อมูลจะแปรผกผันกับความละเอียดเชิงพื้นที่

ที่มา : www.gistda.or.th

คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม COSMO-SkyMed

ดาวเทียม วันที่ เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียดภาพ ระดับความสูง
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

COSMO-

SkyMed1

8	มิ.ย.	2550 7	มิ.ย.	2559 ScanSAR
		-	HugeRegion

		-	WideRegion

Stripmap
		-	HIMAGE

		-	Ping	Pong

Spotlight

	 30-100	m

	 10-30	m

	 3-5	m

	 15-20	m

	 ≤	1	m

620 16

COSMO-

SkyMed2

9	ธ.ค.	2550 จนถึงปัจจุบัน เหมือน	COSMO-SkyMed1 เหมือน	COSMO- 

SkyMed1

เหมือน	

COSMO-

SkyMed1

เหมือน	

COSMO-

SkyMed1

COSMO-

SkyMed3

25	ต.ค.	2551 จนถึงปัจจุบัน เหมือน	COSMO-SkyMed1 เหมือน	COSMO- 

SkyMed1

เหมือน	

COSMO-

SkyMed1

เหมือน	

COSMO-

SkyMed1

COSMO-

SkyMed4

6	พ.ย.	2553 จนถึงปัจจุบัน เหมือน	COSMO-SkyMed1 เหมือน	COSMO- 

SkyMed1

เหมือน	

COSMO-

SkyMed1

เหมือน	

COSMO-

SkyMed1

ที่มา : directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/cosmo-skymed
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ดาวเทียม COSMO-SkyMed 

ที่มา : spacenews.com/italian-commitment-to-next-gen-radar-satellites-in-time-to-avert-gap

Deimos
ดาวเทียม Deimos 
	 บริษัท	Deimos	Imaging	SL	แห่งเมือง	Boecillo-Valladolid	ประเทศสเปน	และเป็นบริษัทในเครือของ	Deimos	Space	

SL	และบริษัท	Surrey	Satellite	Technology	จ�ากัด	(SSTL)	แห่งเมือง	Surrey	ประเทศอังกฤษ	ได้ร่วมลงนามในสัญญาเพื่อการจัด

สร้างดาวเทียมส�ารวจทรัพยากรธรรมชาติ	Deimos-1	 ดาวเทียมดวงนี้ถูกสร้างข้ึนโดยบริษัท	SSTL	 เพื่อเตรียมปล่อยข้ึนสู่วงโคจร 

ในปี	พ.ศ.	2551	และจะปฏบิตัภิารกิจเป็นส่วนหนึง่ของกลุม่ดาวเทียมเพือ่การตดิตามภยัพบิตัเิดมิทีโ่คจรอยู่ก่อนแล้ว	ดาวเทยีมดวงนีจ้ะ 

ให้ข้อมูลเพือ่การประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์	เพือ่การใช้งานส�าหรบัหน่วยงานรฐั	และเพือ่การตอบสนองอย่างรวดเร็วในการตดิตามภยัพบิตัิ

	 ดาวเทียม	Deimos-2	 เป็นโครงการต่อเนื่องมาจากภารกิจของดาวเทียม	Deimos-1	 สร้างโดยบริษัท	Elecnor	 แห่งเมือง	

Boecillo	 ประเทศสเปน	ภารกิจของดาวเทียม	Deimos-2	มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อการส�ารวจโลกด้วย

ความละเอียดสูง	 ยานอวกาศจะถูกส่งข้ึนไปพร้อมกับอุปกรณ์บันทึกข้อมูลเชิงคลื่นแบบกวาดภาพตามแนวทิศทางท่ีดาวเทียมโคจร	

หรือ	Pushbroom-type	optical	payload	ซึ่งจะให้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียด	1	เมตร	ส�าหรับภาพระบบแพนโครมาติก	

และ	4	เมตร	ส�าหรับระบบหลายช่วงคลื่น	โดยความกว้างของภาพครอบคลุมพื้นที่	12	กิโลเมตรเมื่อถ่ายภาพในแนวดิ่ง	ณ	ความสูง

ของวงโคจรประมาณ	600	กิโลเมตรเหนือพื้นผิวโลก	ความสามารถของระบบเครื่องรับรู้หลายช่วงคลื่นแบ่งเป็น	4	ช่วงคลื่น	ตั้งแต่ช่วง

คลื่นที่ตามองเห็น	(แดง	เขียว	น�้าเงิน)	ไปจนถึงช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้	ข้อมูลเหมาะกับการน�าไปประยุกต์ใช้ด้านการวางแผนผังเมือง	

หรือการบริหารทรัพยากรเฉพาะพื้นที่	เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดสูงระดับต�่ากว่า	1	เมตร

ที่มา : 1. directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/d/deimos-1

 2. www.gistda.or.th
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คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม Deimos

ดาวเทียม วันที่ เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียดภาพ ระดับความสูง
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

Deimos-1 29	ก.ค.	2552 จนถึงปัจจุบัน Multispectral 
-	Green	:	0.52	-	0.62	µm
-	Red	 :	0.63	-	0.69	µm
-	NIR	 :	0.76	-	0.90	µm

22.0	m 686 -

Deimos-2 19	มิ.ย.	2557 จนถึงปัจจุบัน HiRAIS (High Resolution 
Advanced Imaging System)

- Panchromatic :	0.45	-	0.90	µm

-	Multispectral
			Blue	 :	0.42	-	0.51	µm
			Green	:	0.51	 -	0.58	µm
			Red	 :	0.60	-	0.72	µm
			NIR	 :	0.76	-	0.89	µm

0.75	m

4.0	m

630 -

DMC-3 10	มิ.ย.	2558 จนถึงปัจจุบัน VHRI-100 (Very High Resolution 
Image 100)
- Panchromatic :	0.45	-	0.65	µm

-	Multispectral
			Blue	 :	0.44	-	0.51	µm
			Green	:	0.51	 -	0.59	µm
			Red	 :	0.60	-	0.67	µm
			NIR	 :	0.76	-	0.91	µm

1	m

4	m

649 -

ที่มา : directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/d

 ดาวเทียม Deimos-1 ดาวเทียม Deimos-2

ที่มาภาพ : 1. www.intelligence-airbusds.com/en/84-dmc-constellation

 2. directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/d/deimos-2
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Environmental Satellite
ดาวเทียม EnviSat
 เป็นดาวเทยีมส�ารวจทรัพยากรทีมี่ขนาดใหญ่มาก	พฒันาโดยองค์การอวกาศยุโรป	(European	Space	Agency:	ESA)	มีเคร่ือง 

รับรู้ระบบแพสซิฟ	 และระบบแอ็กทิฟ	 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องรับรู้	ERS-1	 และ	ERS-2	 ดาวเทียมมีน�้าหนัก	8	 เมตริกตัน	 

ความสูง	10	เมตร	ความกว้าง	5	เมตร	และมีแผงรับพลังงานดวงอาทิตย์	ดาวเทียมนี้มีประสิทธิภาพในการส�ารวจโลก	มีเครื่องรับรู้

ระบบ	ASAR	(Advanced	Synthetic	Aperture	Radar)	บันทึกข้อมูลในแถบคลื่นซีหรือซีแบนด์	ซึ่งพัฒนาต่อเนื่องมาจากเครื่องรับรู้

ระบบ	AMI	ของดาวเทียม	ERS-1	และ	ERS-2	ดาวเทียม	EnviSat	มีเครื่องรับรู้	9	ระบบ	ได้แก่	

	 1.	ASAR	(Advanced	Synthetic	Aperture	Rader)	ใช้ถ่ายภาพด้วยเรดาร์ทั้งกลางวันและกลางคืน

	 2.	MERIS	(Medium	Resolution	Imaging	Spectrometer)	ใช้วัดการแผ่รังสี	15	แบนด์	ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีววิทยาทางทะเล	

คุณภาพน�้าทะเล	พืชพรรณบนบก	เมฆและไอน�้า

	 3.	AATSR	(Advanced	Along	Track	Scanning	Radiometer)	ใช้วดัอุณหภมิูของผวิทะเล	พารามิเตอร์เกีย่วกบัปรากฏการณ์

โลกร้อน	ขอบเขตของโลกร้อน

	 4.	RA-2	(Radar	Altimeter	2)	ใช้วัดระยะทางจากดาวเทียมถึงพื้นโลก	ท�าให้สามารถวัดความสูงของพื้นผิวทะเลเพื่อติดตาม

เอลนีโญ	(EL	Nino)

	 5.	MWR	(MicroWave	Radiometer)	ใช้ปรับแก้มาตรความสูง	(Altimeter)	ในเรดาร์

	 6.	DORIS	(Doppler	Orbitography	and	Radiopositioning	Integrated	by	Satellite)	ใช้ในการหาต�าแหน่งของ	EnviSat	

เพื่อที่จะทราบว่าอุปกรณ์ต่างๆ	อยู่	ณ	ที่ใด

	 7.	GOMOS	(Global	Ozone	Monitoring	by	Occultation	of	Stars)	 ใช้สังเกตความเข้มข้นของโอโซนในชั้นบรรยากาศ 

สตราโตสเฟียร์	(stratosphere)

	 8.	MIPAS	(Michelson	Interferometer	for	Passive	Atmospheric	Sounding)	ใช้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทาง

เคมีและกายภาพในชั้นสตราโตสเฟียร์	เช่น	กระบวนการที่มีผลต่อโอโซนในอนาคต

	 9.	SCIAMACHY	(Scanning	Imaging	Absorption	spectroMeter	for	Atmospheric	Chartography)	ใช้หาก๊าซและละออง

อากาศในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์	(troposphere)	และสตราโตสเฟียร์	

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553
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คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม EnviSat

ดาวเทียม วันที่ เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียดภาพ ระดบัความสงู
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)

ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

EnviSat 1	มี.ค.	2545 8	เม.ย.	2555 ASAR :	1	-	100	cm

MERIS :	0.40	-	1.05	µm

AATSR 
-	VIS	 :	0.40	-	0.75	µm
-	NIR	 :	0.75	-	1.30	µm
-	SWIR	 :	1.3	-	3.0	µm
-	MWIR	:	3.0	-	6.0	µm
-	TIR	 :	6.0	-	15.0	µm

RA-2 
-	Microwave	:	1	-	100	cm

-	Ku	Band	:	12.5	-	18	GHz

-	S	Band	:	4	-	2	GHz

MWR
-	Microwave	:	1	-	100	cm

-	Ka	Band	:	26.5	-	40	GHz

-	K	Band	:	18	-	26.5	GHz

DORIS

GOMOS
-	Spectrometers	:	UV/VIS	: 

248	-	371	nm	/	387	-	693	nm

-	NIR1	:	750	-	776	nm

-	NIR2	:	915	-	956	nm

-	Photometers	:	644	-	

705	nm	/	466	-	528	nm

- Image Mode	:	30	x	30	m
- Alternating/Cross 
Polarization :	30	x	30	m
-	Wave Mode	:	30	x	30	m
-	Wide Swath Mode	:	
150	x150	m

-	Global Monitoring	:	
950	x	950	m

	-	Ocean	:	1040	x	1200	m
	-	Land & coast	:	
260	x	300	m

1	x	1	km

-

<	54	km

-

1.7	km	(vertical)

800 35
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ดาวเทียม วันที่ เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียดภาพ ระดบัความสงู
(กโิลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)

ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

MIPAS :	4.15	-	14.6	µm

SCIAMACHY 

-	UV	 :	0.01	-	0.40	µm
-	VIS	 :	0.40	-	0.75	µm
-	NIR	 :	0.75	-	1.30	µm
-	SWIR	:	1.3	-	3.0	µm

-	Vertical resolution	:	3	km
-	Vertical scan range	:	
5	-	150	km

-	Horizontal	:	3	x	30	km
-	Spectral resolution	:	
0.035	lines/cm

-	Limb vertical	:	3	x	132	km
-	Nadir horizontal	:	
32	x	215	km

ที่มา : 1. directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/e/envisat

      2. database.eohandbook.com/database/missiontable.aspx

ดาวเทียม EnviSat

ที่มาภาพ : EADS Astrium

European Remote Sensing Satellite 
ดาวเทียม ERS
	 พัฒนาโดยองค์การอวกาศยุโรป	(European	Space	Agency:	ESA)	 มีวงโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์	 มีเครื่องรับรู้ 
ระบบแพสซิฟ	 และระบบแอ็กทิฟ	 ซึ่งสามารถถ่ายภาพในทุกสภาพอากาศ	 ทะลุเมฆและหมอก	 นอกจากนั้นยังสามารถบันทึกข้อมูล
ในเวลากลางคืน	 ดาวเทียม	ERS-1	 ใช้เวลาในการโคจรกลับมาที่แนวเดิมทุก	3,	35	 และ	176	วัน	 ขึ้นอยู่กับการปรับความสูงของ
ดาวเทียม	 โดยทั่วไปแล้วจะปรับระดับให้ครบรอบทุก	35	วัน	 มีสถานีภาคพื้นดินในส่วนต่างๆ	 ของโลก	 เช่น	 ประเทศออสเตรเลีย	
อินเดีย	ญี่ปุ่น	 ปากีสถาน	 และไทย	 ดาวเทียม	ERS	 มีเครื่องรับรู้ที่ส�าคัญได้แก่	1)	Active	Microwave	Instrumentation:	Image	 
Mode	(AMI:	SAR	image	mode)	2)	Active	Microwave	Instrumentation	:	Wave	mode	(AMI:	SAR	wave	mode)	3)	Active	 
Microwave	Instrumentation:	Wind	mode	(AMI:	Wind	scatterometer)		4)	Radar	Altimeter	(RA)	5)	Along	Track	Scanning	
Radiometer	(ATSR)	6)	Microwave	Radiometer	(MWR)	และ	7)	Global	Ozone	Monitoring	Experiment	(GOME)

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553
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คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม ERS

ดาวเทียม วันที่ เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียดภาพ ระดบัความสงู
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

ERS-1 17	ก.ค.	2534 10	มี.ค.	2543 - AMI :	SAR	image	mode	
(C-band	5.3	GHz	LV)

- SAR Wave	(C-band	5.3	GHz	
LV)

- AMI-SCAT	(C-band	5.3	GHz	
LV)

- RA-1	(Ku	band	13.8	GHz)

- ATSR-1 
			TIR	:	6.0	-	15.0	µm

- ATSR/M
			SWIR	:	1.3	-	3.0	µm
			MWIR	:	3.0	-	6.0	µm

- MWR	(23.8	GHz	/	36.5	GHz)

10	-	30	m

30	m

50	km

Footprint	is	16	-	20	km

-

-

20	km

785 35

ERS-2 21	เม.ย.	2538 5	ก.ย.	2554 - AMI :	SAR	image	mode	
			(C-band	5.3	GHz	LV)

- SAR Wave	(C-band	5.3	GHz	
LV)

- AMI-SCAT	(C-band	5.3	GHz	
LV)

- RA-1	(Ku	band	13.8	GHz)

- ATSR-2 
			VIS	 :	0.40	-	0.75	µm
			NIR	 :	0.75	-	1.3	µm
			SWIR	 :	1.3	-	3.0	µm
			MWIR	 :	3.0	-	6.0	µm
			TIR	 :	6.0	-	15.0	µm	
			MW	 :	1.0	-	100	cm

- ATSR/M
			SWIR	 :	1.3	-	3.0	µm
			MWIR	 :	3.0	-	6.0	µm

- MWR	(23.8	GHz	/	36.5	GHz)

- GOME
			UV	-	NIR	:	0.24	-	0.79	µm

10	-	30	m

30	m

50	km

Footprint	is	16	-	20	km

20	km

20	km

Vertical	:	5	km

Horizontal	:	40	x	40	

km	to	40	x	320	km

เหมือน	ERS-1	 เหมือน	ERS-1

ที่มา : 1. directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/e/ers-1

       2. directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/e/ers-2
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      ดาวเทียม ERS-1                ดาวเทียม ERS-2
ที่มาภาพ : 1. eospso.nasa.gov/missions/european-remote-sensing

 2. directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/e/ers-2

GeoEye-1
ดาวเทียม GeoEye-1
	 เป็นความร่วมมือระหว่าง	National	Geospatial-Intelligence	Agency	(NGA)	 และ	Google	 โดยดาวเทียม	GeoEye-1	 

มีลักษณะการโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์โดยผ่านข้ัวโลก	 เวลาในการโคจรรอบโลก	1	 รอบ	98	 นาที	 มีความละเอียดภาพ	 

0.41	เมตร	ในระบบแพนโครมาติก	(Panchromatic)	และ	1.64	เมตร	ในระบบหลายช่วงคลื่น	(Multispectral)

ที่มา : www.gistda.or.th

คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม GeoEye-1

ดาวเทียม วันที่ เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียดภาพ ระดับความสูง
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

GeoEye-1 6	ก.ย.	2551 จนถึงปัจจุบัน Panchromatic :	0.45	-	0.90	µm

Multispectral
- Blue	 :	0.45	-	0.51	µm
- Green	:	0.52	-	0.58	µm
-	Red	 :	0.65	-	0.69	µm
-	NIR	 :	0.78	-	0.92	µm

0.41	m

1.64	m

681 3

ที่มา : 1. www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/677

       2. directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/g/geoeye-1
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ดาวเทียม GeoEye-1

ที่มาภาพ : directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/pag-filter/-/article/geoeye1

Ikonos
ดาวเทียม Ikonos
	 เป็นดาวเทยีมส�ารวจทรพัยากรธรรมชาตเิชิงพาณชิย์ดวงแรกของบริษทั	Space	Imaging	ประเทศสหรัฐอเมรกิา	ทีเ่กบ็ข้อมูล

ภาพถ่ายซึ่งมีความละเอียดสูง	 ดาวเทียม	Ikonos	 ลักษณะการโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์โดยผ่านข้ัวโลก	 คาบโคจรรอบโลก	 

98	นาที	มีเครื่องรับรู้ที่ส�าคัญได้แก่	ระบบแพนโครมาติก	และระบบหลายช่วงคลื่น

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม Ikonos

ดาวเทียม วันที่ เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียดภาพ ระดับความสูง
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

Ikonos-1 27	เม.ย.	2542 27	เม.ย.	2542 - - - -

Ikonos-2 24	ก.ย.	2542 2558 Panchromatic :	0.45	-	0.90	µm

Multispectral 
-	Blue	 :	0.45	-	0.53	µm
- Green	:	0.52	-	0.61	µm
-	Red	 :	0.64	-	0.72	µm
-	NIR	 :	0.76	-	0.86	µm

1	m	(0.82	m	at	

nadir)

4	m	(3.2	m	at	

nadir)

681 3

ที่มา : directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/i/ikonos-2



173

อภิธานศัพท์การรับรู้จากระยะไกล

ดาวเทียม Ikonos-2

ที่มาภาพ : news.satimagingcorp.com/2010/10/ikonos_satellite_sensor_celebrates_its_11th_year_in_orbit

Indian Remote Sensing Satellites 
ดาวเทียม IRS
	 เป็นดาวเทียมที่พัฒนาข้ึนเพ่ือประโยชน์ในการส�ารวจทรัพยากรโดยประเทศอินเดีย	 ดาวเทียมชุดแรกได้แก่	 IRS-1A	 ได้ส่ง

ขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่	17	มีนาคม	พ.ศ.	2531	ต่อมาวันที่	29	สิงหาคม	พ.ศ.	2534	ดาวเทียมดวงที่สอง	คือ	IRS-1B	ได้ถูกส่งขึ้นสู่ 

วงโคจร	โดยมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับดวงแรก	หลังจากนั้นวันที่	15	ตุลาคม	พ.ศ.	2537	อินเดียได้ส่งดาวเทียมดวงที่สามของชุดนี้	 

คือ	IRS-P2	 ข้ึนสู่วงโคจร	 และตามด้วยดาวเทียมดวงที่สี่และห้า	 คือ	IRS-1C	 เม่ือวันท่ี	28	 ธันวาคม	 พ.ศ.	2538	 และ	IRS-1D	 

เมื่อวันที่	29	กันยายน	พ.ศ.	2540	ส�าหรับข้อมูลจากดาวเทียมที่น�ามาใช้ในปัจจุบัน	 ได้แก่	ดาวเทียม	IRS-1C,1D	ซึ่งมีเครื่องรับรู้ 

ที่ส�าคัญได้จากระบบ	Linear	Imaging	and	Self	Scanning	Sensor	(LISS	III)	 บันทึกข้อมูลช่วงคลื่นที่ตามองเห็นและอินฟราเรด	 

รวม	4	ช่วงคลื่น	ความละเอียดภาพ	23.5	เมตร	ระบบแพนโครมาติก	ความละเอียด	5.8	เมตร	และระบบ	WiFS	ความละเอียดภาพ	

188	เมตร	โดยบันทึกข้อมูลในช่วงคลื่นที่ตามองเห็นและอินฟราเรด

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553
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คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม IRS

ดาวเทียม วันที่ เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียดภาพ ระดับความสูง
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

IRS-1A 17	มี.ค.	2531 2535 LISS-I (Linear Imaging Self-
Scanning System) 
-	Blue	 :	0.45	-	0.52	µm
-	Green	:	0.52	-	0.59	µm
-	Red	 :	0.62	-	0.68	µm
-	NIR	 :	0.77	-	0.86	µm

LISS-II A/B (3 sensors) 
-	Blue	 :	0.45	-	0.52	µm
-	Green	:	0.52	-	0.59	µm
-	Red	 :	0.62	-	0.68	µm
-	NIR	 :	0.77	-	0.86	µm

72.5	m

36	m

904 22

IRS-1B 29	ส.ค.	2534 2544 เหมือน	IRS-1A

IRS-P2 15	ต.ค.	2537 2540 LISS-IIM 

-	Blue	 :	0.45	-	0.52	µm
-	Green	:	0.52	-	0.59	µm
-	Red	 :	0.62	-	0.68	µm
-	NIR	 :	0.77	-	0.86	µm

32	m	x	37	m 817 24

IRS-1C 28	ธ.ค.	2538 2550 LISS-III
-	Green	:	0.52	-	0.59	µm
-	Red	 :	0.62	-	0.68	µm
-	NIR	 :	0.77	-	0.86	µm
-	SWIR	 :	1.55	-	1.75	µm

PAN :	0.50	-	0.75	µm

WiFS (Wide Field Sensor) :
-	Red	:	0.62	-	0.68	µm
-	NIR	 :	0.77	-	0.86	µm

	 23.5	m 

	 23.5	m 

	 23.5	m 

	 70	m

	 5.8	m

	 188	m

เหมอืน	IRS-P2 24

24

5

IRS-P3 21	มี.ค.	2539 2547 WiFS (Wide Field Sensor) :
-	Red	 :	0.62	-	0.68	µm
-	NIR	 :	0.77	-	0.86	µm 
-	SWIR	 :	1.55	-	1.75	µm

MOS-A : 0.75	-	0.77	µm 
MOS-B : 0.41	-	1.01	µm 
MOS-C : 1.59	-	1.60	µm

IXAE

	 188	m

	 1500	m

	 520	m

	 550	m

เหมอืน	IRS-P2 		5

Ocean	

surface
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ดาวเทียม วันที่ เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียดภาพ ระดับความสูง
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)

ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

IRS-P4	

(Ocean-

Sat-1)

26	พ.ค.	2542 2553 OCM : 0.4	-	0.9	µm	(VNIR) 

MSMR : 6.6,	10.65,	18,	21	
GHz	(frequencies)

360	x	236	m

105x68,	66x43,	

40x26,	34x22	

(km	for	

frequency	

sequence)

720 2

IRS-P6 

/	Rsource 

Sat-1

17	ต.ค.	2546 2558 LISS-IV
-	Green	:	0.52	-	0.59	µm
-	Red	 :	0.62	-	0.68	µm
-	NIR	 :	0.77	-	0.86	µm

LISS-III
-	Green	:	0.52	-	0.59	µm
-	Red	 :	0.62	-	0.68	µm
-	NIR	 :	0.77	-	0.86	µm
-	SWIR	 :	1.55	-	1.75	µm

AWiFS (Advanced Wide Field 
Sensor) 
-	Red	 :	0.62	-	0.68	µm
-	NIR	 :	0.77	-	0.86	µm 
-	SWIR	 :	1.55	-	1.75	µm

5.8	m

23.5	m

70	m

เหมอืน	IRS-P2 24

IRS-P5 

/	Carto-

Sat-1

5	พ.ค.	2548 จนถึงปัจจุบัน PAN-F :	0.50	-	0.75	µm

PAN-A :	0.50	-	0.75	µm

2.5	m 618 5

ที่มา : directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/i/irs



176

อภิธานศัพท์การรับรู้จากระยะไกล

ดาวเทียม IRS-1A, 1B ดาวเทียม IRS-1C, 1D

ดาวเทียม IRS-P4 / OceanSat-1 ดาวเทียม IRS-P6 / ResourceSat-1
                

ที่มาภาพ :  1. space.skyrocket.de/doc_sdat/irs-1a.htm

 2. directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/i/irs-1c-1d

 3. eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/content/-/article/irsp4

 4. directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/i/irs-p6

Japanese Earth Resources Satellite / FUYO-1 
ดาวเทียม JERS-1 / ดาวเทียม FUYO-1
	 เป็นโครงการร่วมระหว่างองค์การพัฒนาอวกาศของประเทศญี่ปุ่น	 หรือ	NASDA	(National	Space	Development	 

Agency	of	Japan:	NASDA)	 องค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(Science	and	Technology	Agency:	STA)	 องค์การพัฒนา 

อวกาศแห่งชาติและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม	(Ministry	of	International	Trade	and	Industry:	MITI)	โดยที่	

NASDA	(ปัจจุบันเป็น	Japan	Aerospace	Exploration	Agency:	JAXA)	และ	STA	ได้พัฒนาตัวดาวเทียม	ส่วน	MITI	รับผิดชอบและ

พฒันาเคร่ืองมือบนตวัดาวเทยีม	ดาวเทยีม	JERS-1	เป็นดาวเทยีมวงโคจรแบบสมัพนัธ์กบัดวงอาทติย์	โดยมีเครือ่งรับรู้ทัง้	2	ระบบ	คอื

ระบบแพสซิฟ	และระบบแอ็กทิฟ	ในระบบแอ็กทิฟบันทึกข้อมูลในช่วงแอลแบนด์		หรือที่ความถี่	1.275	GHz	มุมตกกระทบ	(Incident	

angle)	35	องศา	โพลาไรเซชันแนวนอน	(HH)	ความละเอียดภาพ	18	เมตร	ระบบแพสซิฟมีเครื่องรับรู้ที่เรียกว่า	Optical	Sensors	

(OPS)	ประกอบด้วย	Visible	and	Near	Infrared	Radiometer	(VNIR)	และ	Short	Wavelength	Infrared	Radiometer	(SWIR)	

	 หมายเหตุ	 :	JAXA	 เป็นช่ือใหม่ที่ตั้งข้ึนจากการรวมตัวขององค์การอวกาศสัญชาติญี่ปุ่นเดิม	3	 องค์การ	 คือ	NASDA	 

(National	Space	Development	Agency	of	Japan),	ISAS	(Institute	of	Space	and	Astronautical	Science)	และ	NAL	(National	

Aerospace	Laboratory	of	Japan)	โดยการรวมกิจการนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม	ปี	พ.ศ.	2546

ที่มา : 1. ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

       2. directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/j/jers-1
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คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม JERS-1

ดาวเทียม วันที่ เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียดภาพ ระดับความสูง
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย 
ภาพซ�้า (วัน)ขึ้นสู่วงโคจร สิน้สดุภารกิจ

JERS-1 11	ก.พ.	2535 12	ต.ค.	2541 L-band SAR

Optical Sensor (OPS)
-	VIS	(green)	:	0.52	-	0.60	µm
-	VIS	(red)	 :	0.63	-	0.69	µm
-	NIR	 :	0.76	-	0.86	µm
-	SWIR	 :	1.60	-	2.40	µm

18	m	(range)	x	

18	m	(azimuth)

18.3	m	(range)	x	

24.2	m	(azimuth)

570 44

ที่มา : directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/j/jers-1

ดาวเทียม JERS-1

ที่มาภาพ : global.jaxa.jp/projects/sat/jers1/index.html

Korea Multi-Purpose Satellite / Arirang
ดาวเทียม KOMPSAT
	 เป็นดาวเทียมระบบ	X-band	SAR	 หรือที่เรียกว่าระบบเรดาร์ชนิด	X-Band	 ถูกพัฒนาและควบคุมโดยสถาบันวิจัยอวกาศ

เกาหลี	(Korea	Aerospace	Research	Institute:	KARI)	เหมาะกับการประยุกต์ใช้ ในรูปแบบต่างๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการ

ติดตามภัยพิบัติการทรุดตัวของพื้นดิน	งานด้านทะเล	การติดตามวัตถุต่างๆ	รวมถึงงานด้านการทหารและพลเรือนอื่นๆ	ที่หลากหลาย	

ที่มา : www.gistda.or.th
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คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม KOMPSAT

ดาวเทียม วันที่ เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียดภาพ ระดับความสูง
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)ขึ้นสู่วงโคจร สิน้สุดภารกิจ

KOMP-

SAT-1

21	ธ.ค.	2542 31	ม.ค.	2551 EOC (Electro-Optical Camera) 
-	Pan	:	0.51	-	0.73	µm

OSMI (Ocean Scanning Multi-
spectral Imager)
-	Green	 :	0.41	-	0.60	µm
-	Blue	 :	0.45	-	0.52	µm
-	Red	 :	0.63	-	0.69	µm
-	NIR	 :	0.76	-	0.86	µm

6.6	m

1	km

685 28

KOMP-

SAT-2

28	ก.ค.	2549 จนถึงปัจจุบัน MSC (Multi-Spectral Camera)
-	Pan	 :	0.5	-	0.9	µm
-	VIS	(Blue)	 :	0.45	-	0.52	µm
-	VIS	(Green)	:	0.52	-	0.6	µm
-	VIS	(RED)	 :	0.63	-	0.69	µm
-	NIR	 :	0.76	-	0.86	µm

1	m

4	m

4	m

เหมือน

KOMPSAT-1

เหมือน

KOMPSAT-1

KOMP-

SAT-3

17	พ.ค.	2555 จนถึงปัจจุบัน AEISS (Advanced Earth 
Imaging Sensor System) 
-	Pan	:	0.45	-	0.9	µm
-	Multispectral	:	

Blue	 :	0.45	-	0.52	µm
Green	 :	0.52	-	0.6	µm
RED	 :	0.63	-	0.69	µm
NIR	 :	0.76	-	0.9	µm

0.7	m

2.8	m

เหมือน

KOMPSAT-1

เหมือน

KOMPSAT-1
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ดาวเทียม
วันที่ เครื่องรับรู้ / 

ความกว้างแถบความถี่ 
ความละเอียดภาพ ระดับความสูง

(กิโลเมตร)
รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)

ขึ้นสู่วงโคจร สิน้สุดภารกิจ

KOMP-

SAT-3A

25	มี.ค.	2558 จนถึงปัจจุบัน AEISS-A (Advanced Earth 
Imaging Sensor System-A)  
-	Pan	:	0.45	-	0.9	µm
-	Multispectral	:	

		Blue	 :	0.45	-	0.52	µm
		Green	:	0.52	-	0.6	µm
		RED	 :	0.63	-	0.69	µm
		NIR	 :	0.76	-	0.9	µm

IIS (Infrared Imaging System) :
-	MWIR	:	3	-	5	µm

0.55	m

2.2	m

5.5	m

528 เหมือน

KOMPSAT-1

KOMP-

SAT-5

(Synthetic	

Aperture	

Radar)

22	ส.ค.	2556 จนถึงปัจจุบัน COSI (Corea SAR Instrument)
-	X-Band	:	3.2	cm

AOPOD (Atmosphere 
Occultation and Precision 
Orbit Determination)

LRRA (Laser Retro Reflector 
Array)

1	m	 550 เหมือน

KOMPSAT-1

ที่มา : directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/k/kompsat-1
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ดาวเทียม KOMPSAT-1 ดาวเทียม KOMPSAT-2

ดาวเทียม KOMPSAT-3, 3A ดาวเทียม KOMPSAT-5

ที่มาภาพ : directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/k/kompsat

Landsat 
ดาวเทียม Landsat
	 เป็นดาวเทียมส�ารวจทรัพยากรดวงแรกของโลก	 ขึ้นสู่วงโคจรเมื่อปี	 พ.ศ.	2515	 โดยองค์การ	NASA	 ต่อมาได้โอนกิจการ

ให้บริษัทเอกชน	EOSAT	 เพื่อด�าเนินการเชิงพาณิชย์	 ปัจจุบันปฏิบัติการเฉพาะดาวเทียม	Landsat	5	 ซึ่งมีเครื่องรับรู้	2	 ระบบ	คือ	

ระบบเครื่องกราดภาพหลายช่วงคลื่น	(Multispectral	Scanner:	MSS)		มี	4	ช่วงคลื่น	ครอบคลุมพื้นที่	185x185	ตารางกิโลเมตร	 

ความละเอียดภาพ	80	เมตร	และระบบธีแมติกแมพเพอร์	(Thematic	mapper:	TM)	บันทึกข้อมูลใน	7	ช่วงคลื่น	ความละเอียดภาพ	 

30	 เมตร	(ยกเว้นแบนด์	6	 ความละเอียดภาพ	120	 เมตร)	 ดาวเทียม	Landsat	7	 ถูกส่งข้ึนปฏิบัติงานโดยมีเคร่ืองรับรู้ระบบ 

ธีแมติกแมพเพอร์เพิ่มสมรรถนะ	(Enhanced	Thematic	Mapper	Plus:	ETM+)	ที่พัฒนาจากระบบ	TM	 โดยแบนด์	6	 ซึ่งเป็นช่วง

คลื่นอินฟราเรดความร้อน	โดยมีความละเอียดภาพ	60	เมตร	และระบบแพนโครมาติก	ความละเอียดภาพ	15	เมตร	และดาวเทียม	 

Landsat	8	 ได้ถูกส่งข้ึนปฏิบัติงาน	 มีระบบกราดภาพเพื่อบันทึกข้อมูลตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน	 ได้แก่	1)	Return	Beam	Vidicon	

(RBV)	2)	Multispectral	Scanning	(MSS)		3)	Thematic	Mapping	(TM)		4)	Enhanced	Thematic	Mapper	Plus	(ETM+)	และเพิ่ม

สมรรถนะ	5)	Operational	Land	Imager	(OLI)	and	Thermal	Infrared	Sensor	(TIRS)	
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	 ETM	(Enhanced	Thematic	Mapper)	 แตกต่างจาก	TM	 โดยใช้ช่วงคลื่นขาวด�าเพิ่มเข้ามา	 โดย	ETM	 เป็นเครื่องมือ 

ที่ใช้ ใน	Landsat	6	แต่ไม่ประสบผลส�าเร็จในการส่งขึ้นสู่วงโคจร	จึงติดตั้งไว้ ใน	Landsat	7	โดยใช้ชื่อว่า	ETM+	

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม Landsat

ดาวเทียม วันที่
เครื่องรับรู้ / 

ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียด
ภาพ

ระดบัความสงู
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)

อัตราการส่งข้อมลู
(เมกะบิต /วินาที)ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

Landsat	1 23	ก.ค.	2515 6	ม.ค.	2521 RBV 
1)	0.48	-	0.57	µm
2)	0.58	-	0.68	µm
3)	0.70	-	0.83	µm

MSS 
4)	0.50	-	0.60	µm
5)	0.60	-	0.70	µm
6)	0.70	-	0.80	µm
7)	0.80	-	1.10	µm

80	m

80	m

80	m

80	m

80	m

80	m

80	m

907 18 15

Landsat	2 22	ม.ค.	2518 5	ก.พ.	2525 เหมือน	Landsat	1

Landsat	3 5	มี.ค.	2521 31	มี.ค.	2526 RBV : 0.50	-	0.75	µm

MSS 
1)	0.50	-	0.60	µm
2)	0.60	-	0.70	µm
3)	0.70	-	0.80	µm
4)	0.80	-	1.10	µm
5)	10.40	-	12.60	µm

30	m

80	m

80	m

80	m

80	m

240	m

915 เหมือน	

Landsat	1

เหมือน

	Landsat	1

Landsat	4 16	ก.ค.	2525 1	ม.ิย.	2544 MSS :	เหมือน	Landsat	1

TM 

1)	0.45	-	0.52	µm
2)	0.52	-	0.60	µm
3)	0.63	-	0.69	µm
4)	0.76	-	0.90	µm
5)	1.55	-	1.75	µm
6)	10.40	-	12.50	µm
7)	2.08	-	2.35	µm

เหมือน	

Landsat	1

	 30	m

	 30	m

	 30	m

	 30	m

	 30	m

	 120	m

	 30	m

705 16 85

Landsat	5 1	มี.ค.	2527 15	ม.ค.	2556 เหมือน	Landsat	4
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ดาวเทียม
วันที่ เครื่องรับรู้ / 

ความกว้างแถบความถี่ 
ความละเอียด

ภาพ

ระดบัความสูง
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)

อัตราการส่งข้อมลู
(เมกะบิต /วินาที)ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

Landsat	6 5	ต.ค.	2536 5	ต.ค.	2536

ไม่สามารถ

เข้าวงโคจร

ได้ส�าเร็จ

ETM 

-	Blue	 :	0.45	-	0.52	µm
-	Green	 :	0.52	-	0.60	µm
-	Red	 :	0.63	-	0.69	µm
-	VNIR	 :	0.76	-		0.90	µm
-	SWIR1	:	1.55	-		1.75	µm
-	SWIR2	:	2.08	-	2.35	µm
-	PAN	 :	0.50	-		0.90	µm
-	TIR	 :	10.40	-	12.50	µm

30

30

30

30

30

30

15

120

85

Landsat	7 15	เม.ย.	2542 จนถึงปัจจุบัน ETM + 

-	Blue	 :	0.45	-	0.52	µm
-	Green	 :	0.52	-	0.60	µm
-	Red	 :	0.63	-	0.69	µm
-	VNIR	 :	0.76	-	0.90	µm
-	SWIR1	:	1.55	-	1.75	µm
-	SWIR2	:	2.08	-	2.35	µm
-	PAN	 :	0.50	-	0.90	µm
-	TIR	 :	10.40	-	12.50	µm	

30	m

30	m

30	m

30	m

30	m

30	m

15	m

60	m

705 16 150

Landsat	8	 11	ก.พ.	2556 จนถึงปัจจุบัน OLI 
-	Blue	 :	0.43	-	0.45	µm
-	Blue	 :	0.45	-	0.52	µm
-	Green	 :	0.52	-	0.60	µm
-	Red	 :	0.63	-	0.68	µm
-	NIR	 :	0.84	-	0.88	µm
-	SWIR1	:	1.56	-	1.66	µm
-	SWIR2	:	2.10	-	2.30	µm
-	PAN	 :	0.50	-	0.68	µm
-	Cirrus	 :	1.36	-	1.39	µm

TIRS 

TIR1	:	10.30	-	11.30	µm
TIR2	:	11.50	-	12.50	µm

30

30

30

30

30

30

30

15

30

100

100

เหมือน

Landsat	7

เหมือน	

Landsat	7

-

ที่มา : directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/l/landsat-1-3

ไม่สามารถ

เข้าวงโคจรได้ส�าเร็จ
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ดาวเทียม Landsat 1

ดาวเทียม Landsat 4

ดาวเทียม Landsat 5 ดาวเทียม Landsat 6

ดาวเทียม Landsat 7 ดาวเทียม Landsat 8

ดาวเทียม Landsat 2

ดาวเทียม Landsat 3

ที่มาภาพ : landsat.usgs.gov/landsat-8-history
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Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS)
โมดิส 
	 อุปกรณ์ถ่ายภาพหลายช่วงคล่ืนทีต่ดิตัง้บนดาวเทยีม	Terra	(ถ่ายภาพช่วงเช้า)	และ	Aqua	(ถ่ายภาพช่วงบ่าย)	ของสหรฐัอเมรกิา	

ดาวเทยีมถ่ายภาพผิวโลกทัง้หมดทกุๆ	1-2	วนั	และสามารถส่งสญัญาณข้อมูลดิบโดยตรงแบบใกล้เวลาจรงิมายังสถานภีาคพืน้ดนิทีมี่

อุปกรณ์รับ	ดู ดาวเทียม Terra และ ดาวเทียม Aqua ประกอบ

ที่มา : remote-sensing.net/glossary.html

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS)

ที่มาภาพ : mcst.gsfc.nasa.gov/sites/mcst.gsfc/files/article-img/MODIS-external.gif

Marine Observation Satellite
ดาวเทียม MOS
	 องค์การพัฒนาอวกาศแห่งชาติญี่ปุ่น	(National	Space	Development	Agency:	NASDA)	ได้ส่งดาวเทียม	MOS-1	ขึ้นสู ่

วงโคจรเมื่อเดือนกุมภาพันธ์	 พ.ศ.	2530	 โดยมีวงโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์	 ในขณะเดียวกันก็ส่งดาวเทียม	MOS-1B	 ขึ้นสู่

อวกาศ	เมื่อปี	พ.ศ.	2533	ดาวเทียม	MOS	ไม่มีระบบเก็บข้อมูลบนดาวเทียม	จะส่งข้อมูลสู่สถานีภาคพื้นดินที่ตั้งอยู่ในส่วนต่างๆ	ของ

โลก	11	สถานี		

	 ดาวเทียม	MOS	มีเครื่องรับรู้	3	ระบบ	คือ	1)	ระบบ	Multispectral	Electronic	Self	Scanning	Radiometer	(MESSR)	มี	 

4	ช่วงคลื่น	ให้ความละเอียดภาพ	50	เมตร	2)	ระบบ	Visible	and	Thermal	Infrared	Radiometer	(VTIR)	มี	6	ช่วงคลื่น	ให้ข้อมูล

เก่ียวกบัอุณหภมิูต่างๆ	ในทะเล	เป็นประโยชน์ต่อการประมงและข้อมูลการปกคลมุของเมฆและไอน�า้	ซึง่เป็นประโยชน์ในการพยากรณ์

อากาศ	และ	3)	ระบบ	Microwave	Scanning	Radiometer	(MSR)	ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณไอน�้า	ปริมาณน�้า	ลมทะเล	การแผ่คลุม

ของหิมะและน�้าแข็งในทะเล	ความละเอียดภาพ	23-32	กิโลเมตร

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553
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คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม MOS

ดาวเทียม วันที่ เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียดภาพ ระดับความสูง
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

MOS-1 19	ก.พ.	2530 29	พ.ย.	2538 MESSR 

VIS	:	0.51	-	0.80	µm
NIR	:	0.80	-	1.10	µm

VTIR
VIS	 :	0.50	-	0.70	µm
TIR1	 :	6.0	-	7.0	µm
TIR2	 :	10.5	-	11.5	µm
TIR3	 :	11.5	-	12.5	µm

MSR
23.8	GHz

31.4	GHz

50	m

900	m

2700	m

32	km

23	km

909 17

MOS-1B 7	ก.พ.	2533 17	เม.ย.	2539 เหมือน	MOS-1

ที่มา : database.eohandbook.com/database/missionsummary.aspx?missionID=83

ดาวเทียม MOS-1

ที่มาภาพ : eospso.nasa.gov/missions/marine-observation-satellite
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Multi-function Transport Satellite
ดาวเทียม MTSAT 
	 เป็นดาวเทยีมอุตนุยิมวทิยา	พฒันาโดย	JCAB	(Japan	Civil	Aviation	Bureau)	และ	JMA	(Japan	Meteorological	Agency)		

ดาวเทยีม	MTSAT	ให้ข้อมูลสภาพภมิูอากาศ	ทัง้เมฆและความชืน้ในอากาศ	รวมถงึอุณหภมิูของพืน้ผวิดนิ	ผวิน�า้ทะเล	และเมฆ	รายวัน 

ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน	 ซึ่งมีประโยชน์ต่อการส�ารวจและประมวลผลประกอบกับการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมดวงอ่ืนๆ	 

ในการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรของโลก	ซึ่ง	สทอภ.	รับสัญญาณโดยตรงจากดาวเทียม	MTSAT-2	

มาใช้ประโยชน์ในภารกิจต่างๆ

ที่มา : www.gistda.or.th

คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม MTSAT

ดาวเทียม วันที่ เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียดภาพ ระดับความสูง
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)

ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

MTSAT-1 15	พ.ย.	2542 ไม่สามารถ

เข้าวงโคจรได้

ส�าเร็จ

- - - -

MTSAT-1R

(Himawari-6)

26	ก.พ.	2548 4	ธ.ค.	2558 JAMI (Japanese Advanced 
Meteorological) :
-	VNIR	 :	0.55	-	0.90	µm	 
-	MWIR1	:	3.5	-	4.0	µm	 
-	MWIR2	:	6.5	-	7.0	µm	 
-	TIR1	 :	10.3	-	11.3	µm															
-	TIR2	 :	11.5	-	12.5	µm

1	km

4	km

36,000 -

MTSAT-2

(Himawari-7)

18	ก.พ.	2549 จนถึงปัจจุบัน เหมือน	MTSAT-1R

ดาวเทียม MTSAT-1 ดาวเทียม MTSAT-2

ที่มาภาพ :  1. space.skyrocket.de/doc_sdat/mtsat-1.htm

 2. directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/m/mtsat
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NOAA Satellite / Advanced Television Infrared Observation Satellite (TIROS) 
ดาวเทียม NOAA
	 พัฒนาโดยองค์กร	NOAA	(National	Oceanic	and	Atmospheric	Administration)	 ของสหรัฐอเมริกา	 เป็นดาวเทียม

อุตนุยิมวทิยา	ใช้ตดิตามกลุ่มเมฆ	ประมาณพืน้ทีป่กคลมุด้วยหิมะและวดัอุณหภมิูผิวน�า้ทะเล	สามารถประยุกต์ใช้ในการศกึษาพชืพรรณ 

ครอบคลุมโลกได้รายวัน	 มีวงโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์	 มีเครื่องรับรู้	 ได้แก่	 ระบบ	Advanced	Very	High	Resolution	 

Radiometer	(AVHRR),	High	Resolution	Infrared	Radiation	Sounder	(HIRS/2),	Stratospheric	Sounding	Unit	(SSU)	และ	

Microwave	Sounding	Unit	(MSU)	

	 ดาวเทียม	NOAA	เป็นดาวเทียมที่ส่งขึ้นทดแทนดาวเทียม	TIROS	ซึ่งเป็นชุดที่ส่งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2503	และตามด้วย	TIROS	 

operational	satellites	 ซึ่งรู้จักกันในนาม	ESSA	1-9	 ในรุ่นที่	2	 เป็นรุ่นปรับปรุงเรียกว่า	NOAA	1-5	 ในรุ่นที่	3	 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี	 

พ.ศ.	2521	เริ่มต้นด้วย	TIROS-N	ตามด้วย	NOAA	6-10	(พ.ศ.	2522-2529)	ดาวเทียม	NOAA	10	มีแนวโคจรขาลงจากเหนือลงใต้

ผ่านแนวศูนย์สูตรเวลา	07.30	น.	และเวลา	19.30	น.	เวลาท้องถิ่น	ส่วนดาวเทียม	NOAA	11	เป็นแนวโคจรขาขึ้นผ่านแนวศูนย์สูตร	

เวลาประมาณ	13.40	น.	และ	01.40	น.	ข้อมูลจึงสามารถรับได้วันละ	2	ครั้ง	ด้วยจานรับและระบบที่เหมาะสม	โดยในปัจจุบันเป็น

ดาวเทียม	NOAA	20	ซึ่งปล่อยขึ้นสู่วงโคจรเมื่อปี	พ.ศ.	2560

ที่มา : 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6, 2554

       2. www.noaa.gov/satellites.htm
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คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม NOAA

ดาวเทียม
วันที่ เครื่องรับรู้ / 

ความกว้างแถบความถี่ 
ความละเอียดภาพ ระดับความสูง

(กิโลเมตร)
รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

NOAA-11 24	ก.ย.	2531 16	มิ.ย.	2547 A-DCS3
-	UHF	:	401	MHz,	467	MHz

S & R (Search&Rescue Satellite 
Aided Tracking System) 
-	C-Band	:	8	-	4	GHz

SBUV/2 (Solar Backscatter 
Ultra-Violet Instrument/2)
-	UV	:	0.16	-	0.4	µm	(12	channels)
AVHRR/2 
-	VIS	:	0.58	-	0.68	µm
-	VNIR	:	0.725	-	1.1	µm
-	IR	window	:	3.55	-	3.93	µm
-	IR	window	:	10.30	-	11.30	µm
-	IR	window	:	11.50	-12.50	µm
HIRS/2
-	VIS	-	TIR	:	0.69	-	14.95	µm	
(20	channels)

MSU
SSU (Stratospheric Sounding 
Unit)
-	SWIR	:	1.3	-	3.0	µm
TOVS (TIROS Operational 
Vertical Sounder) 
-	NIR	:	0.75	-	1.3	µm

170	km

20.3	km

845 2

NOAA-12 14	พ.ค.	2534 10	ส.ค.	2550 A-DCS3 : เหมือน	NOAA-11
AVHRR/2 : เหมือน	NOAA-11
HIRS/2 :	เหมือน	NOAA-11
MSU :	เหมือน	NOAA-11
SEM (Space Environment 
Monitor)
SSU : เหมือน	NOAA-11

850 -
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ดาวเทียม
วันที่ เครื่องรับรู้ / 

ความกว้างแถบความถี่ 
ความละเอียดภาพ ระดับความสูง

(กิโลเมตร)
รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

NOAA-14 30	ธ.ค.	2537 23	พ.ค.	2550 A-DCS3 :	เหมือน	NOAA-11
AVHRR/2 :	เหมือน	NOAA-11
HIRS/2 :	เหมือน	NOAA-11
MSU :	เหมือน	NOAA-11
S & R :	เหมือน	NOAA-11
SBUV/2 :	เหมือน	NOAA-11
SEM :	เหมือน	NOAA-12
SSU :	เหมือน	NOAA-11
TOVS :	เหมือน	NOAA-11

850 -

NOAA-15	 13	พ.ค.	2541 จนถึงปัจจุบัน A-DCS3 : เหมือน	NOAA-11
AVHRR/3 
-	VIS	 :	0.58	-	0.68	µm
-	VNIR	:	0.725	-	1.1	µm
-	NIR	 :	1.58	-	1.64	µm
-	IR	window	:	3.55	-	3.93	µm
-	IR	window	:	10.30	-	11.30	µm
-	IR	window	:	11.50	-12.50	µm
HIRS/3 
-	VIS	-	TIR	:	0.69	-	14.95	µm	
(20	channels)

AMSU-A (Advanced Microwave 
Sounding Unit-A)
-	Microwave	:	23.8	-	89.0	GHz	

(15	channels)

AMSU-B (Advanced Microwave 
Sounding Unit-B)
-	Microwave	:

			1)	89	GHz

			2)	150	GHz

			3)	183.31±1.00	GHz	(2	bands)

			4)	183.31±3.00	GHz	(2	bands)

			5)	183.31±7.00	GHz	(2	bands)

ATOVS (Advanced TIROS 
Sounder Vertical Sounder)
S & R : เหมือน	NOAA-11

1.1	km

20.3	km

48	km

16	km

813 -
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ดาวเทียม
วันที่ เครื่องรับรู้ / 

ความกว้างแถบความถี่ 
ความละเอียดภาพ ระดับความสูง

(กิโลเมตร)
รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

NOAA-16 21	ก.ย.	2543 9	มิ.ย.	2557 A-DCS3 : เหมือน	NOAA-11
AMSU-A : เหมือน	NOAA-15
AMSU-B : เหมือน	NOAA-15
ATOVS : เหมือน	NOAA-15
AVHRR/3 : เหมือน	NOAA-15
HIRS/3 : เหมือน	NOAA-15
S & R : เหมือน	NOAA-11
SBUV/2 : เหมือน	NOAA-11
SEM :	เหมือน	NOAA-12

870 -

NOAA-17 24	มิ.ย.	2545 10	เม.ย.	2556 A-DCS3 : เหมือน	NOAA-11
AMSU-A : เหมือน	NOAA-15
AMSU-B : เหมือน	NOAA-15
AVHRR/3 : เหมือน	NOAA-15
HIRS/3 : เหมือน	NOAA-15
S & R : เหมือน	NOAA-11
SBUV/2 : เหมือน	NOAA-11
SEM :	เหมือน	NOAA-12

833

NOAA-18 20	พ.ค.	2548 จนถึงปัจจุบัน A-DCS3 : เหมือน	NOAA-11
AMSU-A : เหมือน	NOAA-15
AVHRR/3 : เหมือน	NOAA-15
HIRS/4
-	VIS	-	TIR	:	0.69	-	14.95	µm
MHS (Microwave Humidity 
Sounder)
-	Microwave	:

			1)	89	GHz

			2)	157	GHz

			3)	183.311±1.00	GHz	

			4)	183.311±3.00	GHz	

			5)	190.311

S & R : เหมือน	NOAA-11
SBUV/2 : เหมือน	NOAA-11
SEM :	เหมือน	NOAA-12

870 -
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ดาวเทียม
วันที่ เครื่องรับรู้ / 

ความกว้างแถบความถี่ 
ความละเอียดภาพ ระดับความสูง

(กิโลเมตร)
รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

NOAA-19 6	ก.พ.	2552 จนถึงปัจจุบัน A-DCS3 : เหมือน	NOAA-11
A-DCS4 
-	UHF	:	401	MHz,	467	MHz

AMSU-A : เหมือน	NOAA-15
AVHRR/3 : เหมือน	NOAA-15
HIRS/4 : เหมือน	NOAA-18
LRIT (Low-Rate Information 
Transmission)
MHS : เหมือน	NOAA-18
S & R : เหมือน	NOAA-11
SBUV/2 : เหมือน	NOAA-11
SEM : เหมือน	NOAA-12

870 -

NOAA-20	/	

JPSS-1

18	พ.ย.	2560 จนถึงปัจจุบัน ATMS 

CrIS    
NIR	 :	~0.75	-	~1.3	µm
MWIR	:	~3.0	-	~6.0	µm
TIR	 :	~6.0	-	~15.0	µm

VIIRS   

VIR	-	TIR		:	0.4	-	12.5	µm

OMPS :
Nadir	Mapper	:	UV	0.3	-	0.38	µm
Nadir	profiler	 :	UV	0.25	-	0.31	µm
Limb	soundings	:	

UV	-	TIR	0.29	-	10	µm

1	km

400	m	-	1.6	km

50	km

250	km

1	km	vertical

824 16

ที่มา : directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/n/noaa-poes-series-5th-generation



192

อภิธานศัพท์การรับรู้จากระยะไกล

ดาวเทียม NOAA-19

                               ดาวเทียม NOAA-20 / JPSS-1  
ที่มาภาพ : 1. www.nnvl.noaa.gov/MediaDetail2.php?MediaID=304&MediaTypeID=1

 2. www.nesdis.noaa.gov/content/jpss-1-mission

Pléiades
ดาวเทียม Pléiades
	 ดาวเทียมความละเอียดสูงคู่แฝด	Pléiades-1A	และ	Pléiades-1B	ของสัญชาติฝรั่งเศส	เป็นดาวเทียมชนิด	optical	ท�างาน 
ร่วมกันแบบ	constellation	 โคจรในระดับวงโคจรเดียวกันโดยเคลื่อนที่ห่างกัน	180	องศา	 เหมาะส�าหรับงานแผนที่ที่ต้องการความ

ถูกต้องสูง	ทั้งงานด้านพลเรือนและการทหาร	งานด้านภัยพิบัติ	งานด้านการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรและพื้นที่	หรือแม้แต่

การติดตามตรวจสอบพื้นที่ขนาดเล็ก	เช่น	ชายฝั่ง	ชายแดน	หรืองานท่อประปา	คุณสมบัติเด่นของการโคจรบนระดับวงโคจรเดียวกัน

ท�าให้สามารถถ่ายภาพซ�้าบริเวณพื้นที่เดียวกันได้ทุกวัน	สามารถสั่ งถ ่ายภาพได้วันละ	3	รอบ	ทุก	8	ชั่วโมง	เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้

รับภาพที่ทันต่อเหตุการณ์

ที่มา : www.gistda.or.th
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คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม Pléiades

ดาวเทียม วันที่ เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียดภาพ ระดับความสูง
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

Pléiades-
1A

17	ธ.ค.	2554 จนถึงปัจจุบัน HiRI (High-Resolution Imager)
-	PAN	 :	0.48	-	0.82	µm
-	MS	

			Blue	 :	0.45	-	0.53	µm
			Green	:	0.51	-	0.59	µm
			Red	 :	0.62	-	0.70	µm
			NIR	 :	0.77	-	0.91	µm

0.7	m

2.8	m

694 26

Pléiades-
1B

2	ธ.ค.	2555 จนถึงปัจจุบัน เหมือน	Pléiades-1A

ที่มา : directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/p/pleiades

   
ดาวเทียม Pléiades-1A, 1B

ที่มาภาพ : directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/p/Pleiades

QuickBird-2
ดาวเทียม QuickBird-2
	 เป็นดาวเทียมเชิงพาณิชย์รุ่นที่	2	 ของบริษัท	Digital	Globe	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อปี	 พ.ศ.	2544	

ดาวเทียมจะบันทึกภาพซ�้าที่เดิมทุก	1-3.5	วัน	 ขึ้นอยู ่กับเส ้นรุ ้ ง	 มีความละเอียดภาพ	0.61	 เมตร	 ในระบบแพนโครมาติก	 และ	

2.44	เมตร	ในระบบหลายช่วงคลื่น	โดยบันทึกข้อมูลช่วงคลื่นที่ตามองเห็นและอินฟราเรดใกล้	มีแนวถ่ายภาพกว้าง	16.5	กิโลเมตร	 

โดยดาวเทียมรุ่นแรก	คอืดาวเทยีม	EarlyBird-1	ทีถ่กูส่งข้ึนสูว่งโคจรเม่ือปี	พ.ศ.	2540	มีความละเอียดภาพ	3	เมตร	ในระบบแพนโครมาตกิ	 

และ	15	เมตร	ในระบบหลายช่วงคลื่น	หลังจากส่งขึ้นสู่วงโคจร	4	วัน	ก็ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับดาวเทียม	EarlyBird-1	ได้	

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553
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คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม QuickBird-2

ดาวเทียม วันที่ เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียดภาพ ระดับความสูง
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย 
ภาพซ�้า (วัน)ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

EarlyBird-1 24	ธ.ค.	2540 28	ธ.ค.	2540 Panchromatic : 0.45	-	0.80	µm

Multispectral 
-	MS1	:	0.45	-	0.59	µm
-	MS2	:	0.61	-	0.68	µm
-	MS3	:	0.79	-	0.89	µm

3

15

470 1.5	-	2.5

Quick-

Bird-2

18	ต.ค.	2544 17	ธ.ค.	2557 Panchromatic : 0.45	-	0.90	µm

Multispectral 
-	MS1	:	0.45	-	0.52	µm
-	MS2	:	0.52	-	0.60	µm
-	MS3	:	0.63	-	0.69	µm
-	MS4	:	0.76	-	0.90	µm

0.61

2.44

450 1	-	3.5

ที่มา : directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/q/quickbird-2

ดาวเทียม QuickBird-2

ที่มาภาพ : www.gistda.or.th

RADARSAT
ดาวเทียม RADARSAT
	 เป็นดาวเทียมส�ารวจทรัพยากร	 พัฒนาโดยองค์การอวกาศแคนาดา	 (Canadian	Space	Agency:	CSA)	 ดาวเทียม	 

RADARSAT-1	 ส่งข้ึนสู่วงโคจรเม่ือปี	 พ.ศ.	2538	 ติดตั้งเครื่องรับรู้ระบบเรดาร์ช่องเปิดสังเคราะห์ในซีแบนด์	 โพลาไรเซชันแบบ 

เอชเอช	(HH)	สามารถบันทึกข้อมูลได้	7	ความละเอียดภาพ	ตั้งแต่	10	ถึง	100	เมตร	ครอบคลุมพื้นที่เป็นแนวกว้างตั้งแต่	45	ถึง	500	

กิโลเมตร	RADARSAT-1	หยุดปฏิบัติงานเมื่อปี	พ.ศ.	2556	

	 ดาวเทียม	RADARSAT-2	ขึ้นสู่วงโคจรในปี	พ.ศ.	2550	และยังคงใช้ซีแบนด์	โพลาไรเซชันแบบเอชเอช	(HH),	โพลาไรเซชัน

แบบเอชวี	(HV),	โพลาไรเซชันแบบวีเอช	(VH)	และโพลาไรเซชันแบบวีวี	(VV)	แต่มีความละเอียดภาพตั้งแต่	3	ถึง	100	เมตร		สามารถ
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บันทึกข้อมูลจากทั้งทางด้านขวาและซ้ายของแนวโคจร	และสามารถปรับมุมตกกระทบในการบันทึกข้อมูลได้มากกว่า	RADARSAT-1	

มีลักษณะรับและส่งสัญญาณที่หลากหลายกว่า	และบันทึกข้อมูลได้ถึง	11	รูปแบบ

ที่มา : 1. ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

 2.  หนังสือ The Remote Sensing Data Book 1st Edition By Gareth Rees, 1999

คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม RADARSAT

ดาวเทียม วันที่ เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียดภาพ ระดับความสูง
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

RADARSAT-1 4	พ.ย.	2538 29	มี.ค.	2556 SAR (RADARSAT) 
-	Microwave	:	C-Band	5.3	

GHz

-	HH	polarization

10	-	100	m 798 24

RADARSAT-2 14	ธ.ค.	2550 จนถึงปัจจุบัน SAR (RADARSAT) 
-	Microwave	:	C-Band	5.405	

GHz

-	HH,	VV,	HV,	VH	polarization	

3	-	100	m เหมือน	

RADARSAT-1

เหมือน	

RADARSAT-1

ดาวเทียม RADARSAT-1 ดาวเทียม RADARSAT-2

ที่มาภาพ : 1. Canadian Space Agency

 2. space.skyrocket.de/doc_sdat/radarsat-2.htm

RapidEye Earth Observation Constellation 
ดาวเทียม RapidEye
	 เป็นของบรษัิท	RapidEye	AG	ในเยอรมน	ีสร้างโดย	Surrey	Satellite	Technology	Ltd	-	SSTL	มีวตัถปุระสงค์ในการตดิตามการ

เปล่ียนแปลงของพืน้โลก	ดาวเทียม	RapidEye	ทัง้	5	ดวง	อยู่ในวงโคจรสมัพนัธ์กบัดวงอาทติย์	ณ	ความสงู	630	กโิลเมตร	อยู่ห่างจากกนั	 

19	นาท	ีเพือ่ท�าให้บนัทกึภาพพืน้โลกได้ทกุวนัในระหว่างเส้นรุ้ง	75	องศาเหนอื	และ	75	องศาใต้	ท�าให้สามารถบนัทึกภาพพืน้ทีบ่นโลก 

จุดใดจุดหนึ่งภายใน	1	วัน	 และบันทึกภาพครอบคลุมอเมริกาเหนือและยุโรปทั้งหมดภายใน	5	วัน	 ระบบบันทึกภาพของดาวเทียม 

เป็นระบบพุชบรูม	(pushbroom)	ประกอบด้วย	5	ช่วงคลื่น	มีความกว้างแนวบันทึกภาพ	88	กิโลเมตร	ความละเอียด	6.5	เมตร

ที่มา : www.vcharkarn.com/vcafe/152634
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คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม RapidEye

ดาวเทียม วันที่ เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียดภาพ ระดับความสูง
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

RapidEye 29	ส.ค.	2551 จนถึงปัจจุบัน Multi Spectral Imager
-	Blue	 :	0.44	-	0.51	µm
-	Green	 :	0.52	-	0.59	µm
-	Re	 :	0.63	-	0.85	µm
-	Red	Edge	:	0.69	-	0.73	µm
-	IR	 :	0.76	-	0.85	µm

6.5 630 1

ที่มา : directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/r/rapideye 

ดาวเทียม RapidEye 

ที่มาภาพ : directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/r/rapideye

Seafaring Satellite 
ดาวเทียม SeaSat
	 เป็นดาวเทยีมสมุทรศาสตร์ดวงแรกของสหรฐัอเมรกิา	ซ่ึงใช้ระบบซาร์	(SAR)	ในการถ่ายภาพ	โดยมีวตัถปุระสงค์หลักคอืการ

เก็บข้อมูลความเร็วลม	และอุณหภูมิของพื้นผิวทะเล	ความสูงคลื่น	แผ่นน�้าแข็ง	นอกจากนี้ยังบรรทุกอุปกรณ์ถ่ายภาพระบบเชิงแสง	

(optical)	และสิ้นสุดอายุการท�างานเมื่อวันที่	8	ตุลาคม	พ.ศ.	2521	โดยมีอายุการท�างาน	105	วัน

ที่มา : Elemental Geosystems By CTI Reviews
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คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม SeaSat

ดาวเทียม วันที่ เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียดภาพ ระดับความสูง
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย 
ภาพซ�้า (วัน)ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

SeaSat 26	มิ.ย.	2521 8	ต.ค.	2521 SAR (L-Band) :	1.275	GHz
SMMR (Scanning Multichannel 
Microwave Radiometer)

ALT (Radar Altimeter) :	
13.5 GHz

SASS (Seasat-A Scatterometer 
System)
-	KU-Band	:	14.6	GHz	

VIRR (Visible and Infrared 
Radiometer)
-	VIS	:	0.49	-	0.94	µm
-	IR	 :	10.5	-	12.5	µm

0.025	km

7	km

50	km

6.2	x	8.3

6.2	x	8.3

799 17

ดาวเทียม SeaSat 

ที่มาภาพ : eospso.nasa.gov/missions/seasat-1

Satellites Pour l’ Observation de la Terre 
ดาวเทียม SPOT
	 พัฒนาโดยศูนย์ศึกษาอวกาศแห่งชาติฝรั่งเศสร่วมกับประเทศในกลุ่มยุโรป	 เครื่องรับรู้ของดาวเทียม	SPOT	 ประกอบด้วย

กล้อง	High	Resolution	Visible	(HRV)	จ�านวน	2	ชุด	คือ	ระบบหลายช่วงคลื่น	มี	3	ช่วงคลื่น	ที่มีความละเอียดภาพ	20	เมตร	และ

ระบบแพนโครมาติกที่ความละเอียดภาพ	10	เมตร	สมรรถนะของกล้อง	HRV	ที่ส�าคัญประการหนึ่งคือ	สามารถถ่ายภาพแนวเฉียงและ

น�ามาศึกษาในลักษณะ	3	มิติได้	โดยให้รายละเอียดที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ส่วนดาวเทียม	SPOT-3	และ	4	ใช้เครื่องรับรู ้
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แบบอุปกรณ์ถ่ายเทประจุ	(Charge	Coupled	Device:	CCD)	และเพิ่มอีก	1	ในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้	เพื่อประโยชน์ในการติดตาม

พื้นที่เกษตรกรรม	โดยมีความละเอียดภาพ	20	เมตร	จ�านวน	4	ช่วงคลื่น	คล้ายคลึงกับระบบเครื่องกราดภาพหลายช่วงคลื่น	(MSS)	

ของดาวเทียม	Landsat	โดยช่วงคลื่นแพนโครมาติกในดาวเทียม	SPOT-1	และ	2	ถูกแทนที่ด้วยช่วงคลื่น	0.61-0.68	ไมโครเมตร	

ที่ความละเอียดภาพ	10	 เมตร	 ดาวเทียม	SPOT-3	 และ	4	 มีเครื่องรับรู้ส�าหรับศึกษาพืชพรรณ	(Vegetation	instrument:	VGT)	 

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพืชพรรณที่ความละเอียดภาพ	1.15-1.70	 กิโลเมตร	 ในทุกช่วงคลื่นเดียวกับกล้อง	HRV	 ดาวเทียม	SPOT-5	 

มีเครื่องรับรู้เหมือนดาวเทียม	SPOT-4	คือ	ช่วงคลื่นที่	1	(0.50-0.59	ไมโครเมตร)	ช่วงคลื่นที่	2	(0.61-0.68	ไมโครเมตร)	ช่วงคลื่น

ที่	3	(0.79-0.89	 ไมโครเมตร)	และช่วงคลื่นที่	4	คือ	ช่วงคลื่นอินฟราเรดกลาง	(1.58-1.75	 ไมโครเมตร)	ช่วงคลื่นแพนโครมาติก	 

มีช่วงคลื่นเดียวกับ	SPOT	1-3	(0.51-0.73	ไมโครเมตร)	เป็นเครื่องรับรู้เรียกว่า	HRG	(High	Resolution	Geomatic)	ประกอบด้วย	 

ช่วงคลื่นแพนโครมาติกและระบบหลายช่วงคลื่น	นอกจากนี้ยังมีแบบซูเปอร์โหมด	(Supermode)	มีความละเอียดภาพสูงถึง	2.5	เมตร	 

และยังมีเครื่องรับรู้แบบสเตริโอสโคปิกความละเอียดสูง	 (High	Resolution	Stereoscopic:	HRS)	 สามารถใช้ผลิตแบบจ�าลอง 

ความสูงดิจิทัล	(Digital	Elevation	Model:	DEM)	ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว้างและมีความละเอียดภาพ	15	เมตร

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม SPOT

ดาวเทียม วันที่ เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียด
ภาพ

ระดบัความสงู
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)

อัตราการส่งข้อมลู
(เมกะบติ/ วนิาท)ีขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

SPOT-1 22	ก.พ.	2529 31	ธ.ค.	2544 HRV Spectral Bands 
-	Panchromatic	:	

	 0.50	-	0.73	µm
-	Multispectral	:

			Green	 :	0.50	-	0.59	µm
			Red	 :	0.61	-	0.68	µm
			NIR	 :	0.78	-	0.89	µm

10	m

20	m

822 26 50

SPOT-2 22	ม.ค.	2533 30	มิ.ย.	2552 HRV Spectral Bands	:
เหมือน	SPOT-1

DORIS (Doppler 
Orbitography and 
Radiopositioning 
Integrated by Satellite)

เหมือน	

SPOT-1

เหมือน	

SPOT-1

เหมือน	

SPOT-1

SPOT-3 26	ก.ย.	2536 14	พ.ย.	2539 เหมือน	SPOT-2
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ดาวเทียม
วันที่ เครื่องรับรู้ / 

ความกว้างแถบความถี่ 
ความละเอียด

ภาพ
ระดบัความสูง
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)

อัตราการส่งข้อมลู
(เมกะบติ/ วนิาท)ีขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

SPOT-4 24	มี.ค.	2541 29	ม.ิย.	2556 HRVIR Spectral Bands 
-	Panchromatic	:

		0.61	-	0.68	µm
-	Multispectral	

	 Green	:	 0.50	-	0.59	µm
			Red	 :	 0.61	-	0.68	µm
			NIR	 :	 0.78		-	0.89	µm
-	SWIR	 :	 1.58	-	1.75	µm

DORIS :	เหมือน	SPOT-1

VEGETATION
-	VIS	 :	 0.61	-	0.68	µm
-	NIR	 :	 0.78	-	0.89	µm
-	SWIR	 :	 1.58	-	1.75	µm
-	Experimental	mode	:	

	 VIS	:	0.43	-	0.47	µm

10	m

20	m

20	m

1.15	km

เหมือน	

SPOT-1

เหมือน	

SPOT-1

เหมือน	

SPOT-1

SPOT-5 4	พ.ค.	2545 30	มี.ค.	2558 HRG

-	Panchromatic	:	

	 0.48	-	0.71	µm
-	Multispectral	

			Green	:	0.50	-	0.59	µm
			Red	 :	0.61	-	0.68	µm
			NIR	 :	0.78	-	0.89	µm
-	SWIR	:	1.58	-	1.75	µm

5	m

10	m

20	m

เหมือน	

SPOT-1

เหมือน	

SPOT-1

เหมือน	

SPOT-1

SPOT-6 9	ก.ย.	2555 จนถึงปัจจุบัน NAOMI	Spectral	Bands:

-	Panchromatic	:	

	 0.45	-	0.74	µm
-	Multispectral	

			Blue	 :	0.45	-	0.52	µm
			Green	:	0.53	-	0.59	µm
			Red	 :	0.62	-	0.69	µm
	 NIR	 :	0.76	-	0.89	µm

2	m

8	m

694 26 50

SPOT-	7 30	ม.ิย.	2557 จนถึงปัจจุบัน เหมือน	SPOT-6

ที่มา : directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s
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ดาวเทียม SPOT-1, 2, 3

ดาวเทียม SPOT-5

ดาวเทียม SPOT-4

ดาวเทียม SPOT-6

ดาวเทียม SPOT-7  
ที่มาภาพ : 1. cnes.fr/en/web/CNES-en/9198-gp-spot-25-years-in-service-25-million-images.php

 2. space.skyrocket.de/doc_sdat/spot-4.htm

 3. www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/other-satellite-sensors/spot-5

 4. www.geocarto.com/portfolio/spot-6

 5. www.satellitetoday.com/wp-content/uploads/2014/12/2.-Azersky-above-the-Earth.jpeg
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Terra Mission (EOS / AM-1)
ดาวเทียม Terra 
	 เป็นดาวเทียมส�ารวจทรัพยากรขนาดใหญ่	เดิมมีชื่อว่า	EOS	/	AM-1	โครงการดาวเทียม	Terra	เป็นความร่วมมือด้านอวกาศ

ระหว่างชาติ	คือ	องค์การ	NASA	องค์การส�ารวจทรัพยากรแห่งชาติญี่ปุ่น	(Japan	Resources	Observation	System	Organization:	

JAROS)	 และองค์การอวกาศแห่งชาติแคนาดา	(CSA)	 โดยองค์การ	NASA	 พัฒนาตัวยานและเครื่องรับรู้ที่ติดตั้งบนดาวเทียม	 คือ	

Clouds	and	the	Earth’s	Radiant	Energy	System	(CERES),	Moderate-Resolution	Imaging	Spectroradiometer	(MODIS)	

และ	Multi-angle	Imaging	SpectroRadiometer	(MISR)	 องค์การ	JAROS	 พัฒนาระบบ	Advanced	Spaceborne	Thermal	 

Emission	and	Reflection	Radiometer	(ASTER)	และองค์การ	CSA	พัฒนาระบบ	Measurements	of	Pollution	in	The	Troposphere	

(MOPITT)	ดาวเทียม	Terra	 เป็นดาวเทียมที่มีวงโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์	 มีเครื่องรับรู้	5	 ระบบด้วยกัน	 ได้แก่	1)	ASTER	 

2)	CERES	3)	MISR	4)	MODIS	และ	5)	MOPITT	โดยนิยมน�ามาใช้งาน	2	ระบบ	ได้แก่

	 1)	ASTER	 เป็นเคร่ืองรับรู้ข้อมูลเชิงแสง	(optical	sensor)	 มี	14	 ช่วงคลื่น	 ตั้งแต่ช่วงคลื่นที่ตามองเห็นจนถึงช่วงคล่ืน

อินฟราเรดความร้อนมีความละเอียดภาพ	15,	30	และ	90	เมตร	ความกว้างแนวถ่ายภาพ	60	กิโลเมตร	สามารถปรับมุมถ่ายภาพได้

ส�าหรับบันทึกข้อมูล	ซึ่งเอื้อประโยชน์ในการท�าภาพสามมิติเพื่อการส�ารวจทรัพยากรรวมทั้งติดตามและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

	 2)	MODIS	 พัฒนามาจากระบบ	AVHRR	 ที่ติดตั้งบนดาวเทียม	NOAA	 บันทึกข้อมูลครอบคลุมพื้นโลกทุกๆ	1-2	วัน	 

มีแนวถ่ายภาพกว้าง	2,330	 กิโลเมตร	 สามารถบันทึกข้อมูลในช่วงคลื่นต่างๆ	 กันถึง	36	 ช่วงคลื่น	(ระหว่าง	0.4-14	 ไมโครเมตร)	 

มีความละเอียดภาพตั้งแต่	250,	500	และ	1,000	เมตร	ส�าหรับช่วงคลื่น	1-2	3-7	และ	8-36	ตามล�าดับ	ระบบ	MODIS	สามารถ

ประยุกต์ใช้ได้ทั้งบนบกและในทะเล	ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาทั้งบนพื้นดิน	ทะเล	บรรยากาศ	และสิ่งแวดล้อมโลกอื่นๆ

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553
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คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม Terra

ดาวเทียม วันที่ เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียดภาพ ระดับความสูง
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

Terra 18	ธ.ค.	2542 จนถึงปัจจุบัน ASTER
-	VNIR

1	:	0.52	-	0.60	µm
2	:	0.63	-	0.69	µm
3	:	0.76	-	0.86	µm
-	SWIR

4	:	1.60	-	1.70	µm
5	:	2.145	-	2.185	µm
6	:	2.185	-	2.225	µm
7	:	2.235	-	2.285	µm
8	:	2.295	-	2.365	µm
9	:	2.365	-	2.435	µm
-	TIR

10	:	8.125	-	8.475	µm
11	:	8.475	-	8.825	µm
12	:	8.925	-	9.275	µm
13	:	10.25	-	10.95	µm
14	:	10.95	-	11.65	µm

CERES

MISR

MODIS
-	Land/Cloud	Properties

		B1	:	0.62	-	0.67	µm
		B2	:	0.841	-	0.876	µm

15	m

30	m

90	m

20	km

275	m,	550	m,	

1.1	km

250	m

705 16
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ดาวเทียม
วันที่ เครื่องรับรู้ / 

ความกว้างแถบความถี่ 
ความละเอียดภาพ ระดับความสูง

(กิโลเมตร)
รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)

ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

-	Land/Cloud	Properties

		B3	:	0.459	-	0.479	µm 

		B4	:	0.545	-	0.565	µm 

		B5	:	1.230	-	1.250	µm 

		B6	:	1.628	-	1.652	µm 

		B7	:	2.105	-	2.155	µm
-	Ocean	Color/	Phytoplankton/	

Biogeochemistry

		B8	 :	0.405	-	0.420	µm 

		B9	 :	0.438	-	0.448	µm 

		B10	:	0.483	-	0.493	µm 

		B11	:	0.526	-	0.536	µm 

		B12	:	0.546	-	0.556	µm 

		B13	:	0.662	-	0.672	µm 

		B14	:	0.673	-	0.683	µm 

		B15	:	0.743	-	0.753	µm 

		B16	:	0.862	-	0.877	µm
-	Atmospheric	Water	Vapor

		B17	:	0.890	-	0.920	µm 

		B18	:	0.931	-	0.941	µm 

		B19	:	0.915	-	0.965	µm
-	Surface/Cloud	Temperature

		B20	:	3.660	-	3.840	µm 

		B21	:	3.929	-	3.989	µm 

		B22	:	3.929	-	3.989	µm 

		B23	:	4.020	-	4.080	µm
-	Atmospheric	Temperature

		B24	:	4.433	-	4.598	µm 

		B25	:	4.482	-	4.549	µm
-	Cirrus	Clouds

		B26	:	1.360	-	1.390	µm
-	Water	Vapor

		B27	:	6.535	-	6.895	µm 

		B28	:	7.175	-	7.475	µm 

		B29	:	8.400	-	8.700	µm

500	m

1000	m
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ดาวเทียม
วันที่ เครื่องรับรู้ / 

ความกว้างแถบความถี่ 
ความละเอียดภาพ ระดับความสูง

(กิโลเมตร)
รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

 -	Ozone

		B30	:	9.580	-	9.880	µm
-	Surface/Cloud	Temperature

		B31	:	10.780	-	11.280	µm 

		B32	:	11.770	-	12.270	µm
-	Cloud	Top	Altitude

		B33	:	13.185	-	13.485	µm 

		B34	:	13.485	-	13.785	µm 

		B35	:	13.785	-	14.085	µm 

		B36	:	14.085	-	14.385	µm

MOPITT 22	x	22	km

ที่มา : directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/t/terra

ดาวเทียม Terra 

ที่มาภาพ : www.icrse.org

TSX (TerraSAR-X) Mission
ดาวเทียม TerraSAR-X
	 เป็นดาวเทยีมส�ารวจทรพัยากรโลกในระบบช่วงคลืน่เรดาร์	เกดิจากการร่วมมือภายใต้หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน	ระหว่าง	 

German	Aerospace	Center	(DLR)	และ	EADS	Astrium	โดยด�าเนินการภายใต้ลิขสิทธิ์ของผู้ ให้บริการภูมิสารสนเทศ	ดาวเทียม	

TerraSAR-X	ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่	15	มิถุนายน	พ.ศ.	2550	และเริ่มให้บริการข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม	พ.ศ.	2551	ควบคู่กับ 

ดาวเทียม	TanDEM-X	ซึ่งถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรในวันที่	21	มิถุนายน	พ.ศ.	2553	ดาวเทียม	TerraSAR-X	ได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

เส้นชั้นความสูงของพื้นผิวโลก	ซึ่งเชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกันตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2557

	 วตัถปุระสงค์ทางวทิยาศาสตร์คอืการสร้างข้อมูล	X-band	ทีเ่ป็นระบบ	multi-mode	และมีความละเอียดสูง	ส�าหรับการประยุกต์

ใช้งานทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ	อย่างแพร่หลาย	 เช่น	อุทกวิทยา	 ธรณีวิทยา	อุตุนิยมวิทยา	สมุทรศาสตร์	 การส�ารวจติดตาม 
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สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ	และวิชาเขียนแผนที่	(การสร้างข้อมูลเส้นชั้นความสูง)	การใช้งานด้าน	Interferometry	และ	Stereometry

ที่มา : en.wikipedia.org/wiki/TerraSAR-X

คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม TerraSAR-X

ดาวเทียม วันที่ เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียดภาพ ระดับความสูง
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)

ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

TerraSAR-X 15	มิ.ย.	2550 จนถึงปัจจุบัน TSX-SAR
-	Spotlight	HS	mode	/	

	 Spotlight	SL	mode

-	Experimental	Spotlight

-	Stripmap	mode	(SM)

-	ScanSAR	mode	(SC)

2	m	(cross-track)

1	m	(along-track)

1	m	(cross-track	/	

along-track)

3	m	(cross-track	/	

along-track)

16	m	(cross-track	

/	along-track)

515 11

ที่มา : directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/t/terrasar-x

ดาวเทียมTerraSAR-X

ที่มาภาพ : www.esa.int/About_Us/ESOC/ESA_open-source_software_supports_Germany_s_TerraSAR-X

Thailand Earth Observation Satellite (THEOS) / Thaichote 
ดาวเทียมไทยโชต / ธีออส 
	 ดาวเทียมไทยโชต	(Thaichote)	 หรือดาวเทียมธีออส	 เป็นดาวเทียมส�ารวจทรัพยากรดวงแรกของไทยที่เกิดข้ึนจากความ 

ร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส	 โดยมีส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	

(องค์การมหาชน)	 ท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการด�าเนินการสร้างดาวเทียมไทยโชต	 โดยได้ลงนามกับบริษัท	EADS	Astrium	 

เมื่อวันที่	19	กรกฎาคม	พ.ศ.	2547

	 ดาวเทียมไทยโชตได้รับการออกแบบให้มีอายุการใช้งานอย่างน้อย	5	 ปี	 โดยข้อมูลที่บันทึกจากเคร่ืองรับรู้จะส่งมายังส่วน 

ภาพภาคพื้นดิน	(Image	Ground	Segment:	IGS)	ส่วนควบคุมภาคพื้นดิน	(Control	Ground	Segment:	CGS)	ตั้งอยู่ที่อ�าเภอศรีราชา	
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จังหวัดชลบุรี	 เพื่อการสั่งการและควบคุมดาวเทียม	 ดาวเทียมไทยโชตเป็นระบบที่สามารถส�ารวจครอบคลุมทั่วโลก	 สามารถบันทึก

ข้อมูลภาพได้ทั้งในช่วงคลื่นที่ตามองเห็น	และช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้

ที่มา : ต�าราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร์, 2553

คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม Thaichote

ดาวเทียม วันที่ เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียดภาพ ระดับความสูง
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

Thaichote 1	ต.ค.	2551 จนถึงปัจจุบัน Panchromatic	:	0.45	-	0.90	µm
Multispectral 
-	Blue	 :	0.45	-	0.52	µm
-	Green	:	0.53	-	060	µm	
-	Red	 :	0.62	-	0.69	µm
-	NIR	 :	0.77	-	0.90	µm

	 2	m

15	m

830 26

ดาวเทียมไทยโชต 

ที่มาภาพ : www.gistda.or.th

WorldView
ดาวเทียม WorldView
	 เป็นดาวเทียมส�ารวจทรัพยากรของบริษัท	Digital	Globe	 ถูกส่งข้ึนสู่วงโคจรเม่ือปี	 พ.ศ.	2550	 ณ	 ฐานทัพอากาศ	 

Vandenberg	รฐัแคลิฟอร์เนยี	ประเทศสหรฐัอเมริกา	มีระยะเวลาการปฏบิตังิาน	7.25	ปี	ดาวเทยีม	WorldView-1	มีความละเอียดภาพ	 

0.50	 เมตร	 ในระบบแพนโครมาติก	 ดาวเทียมรุ่นต่อมา	 คือ	 ดาวเทียม	WorldView-2	 ถูกส่งข้ึนสู่วงโคจรเม่ือปี	 พ.ศ.	2552	 มี 

ความละเอียดภาพ	0.46	 เมตร	ในระบบแพนโครมาติก	และ	1.8	 เมตร	ในระบบหลายช่วงคลื่น	และดาวเทียม	WorldView-3	 เป็น

ดาวเทียมความละเอียดสูงมากดวงแรกที่เป็นระบบ	Multi-Payload	ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อปี	พ.ศ.	2557	ดาวเทียม	WorldView-3	 

ให้ความละเอียดภาพ	31	เซนติเมตร	ในระบบแพนโครมาติก	และ	1.24	เมตร	ในระบบหลายช่วงคลื่น	มีศักยภาพในการบันทึกภาพ

พืน้ผิวโลกได้มากกว่า	680,000	ตร.กม.ต่อวนั	WorldView-3	มีลักษณะพเิศษทีอ่อกแบบให้แตกต่างจากดาวเทียมส�ารวจทรพัยากรทีมี่ 

ความละเอียดสงูมากดวงอ่ืนๆ	คอื	การเพิม่แบนด์	Short-wave	(SWIR)	และ	CAVIS	เพือ่ให้การน�ามาประยุกต์ใช้มีความหลากหลายย่ิงข้ึน 

Short-wave	(SWIR)	มีคุณลักษณะเด่น	คือ	สามารถทะลุผ่านหมอก	ควันและฝุ่นได้	ท�าให้สามารถแปลผลพื้นที่ได้แม้มีหมอกหรือ

ควันบดบัง	CAVIS	เป็นอีกแบนด์เด่นของ	WorldView-3	ที่ยังไม่มีดาวเทียมเชิงพาณิชย์ดวงใดเคยมีมาก่อน	เหมาะกับการตรวจสอบ

พื้นที่แม้มีเมฆ	หิมะ	ไอน�้า	หรือละอองลอย		(aerosol)	ข้อมูลจากดาวเทียม	WorldView-3	เหมาะส�าหรับการน�าไปประยุกต์ใช้ด้าน



207

อภิธานศัพท์การรับรู้จากระยะไกล

การท�าแผนที่ความละเอียดสูง	(1:1,000-1,500)	งานด้านเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ	การติดตามพืชพรรณ	งานด้านธรณีวิทยา	 

งานติดตามสภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ	 หรือแม้แต่การติดตามวัตถุหรือการแยกแยะส่ิงปลูกสร้างที่มนุษย์สร้างข้ึน	 และ

ดาวเทียม	WorldView-4	หรือที่รู้จักกันในชื่อ	GeoEye-2	ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อปี	พ.ศ.	2559	มีความละเอียดภาพ		31	เซนติเมตร	 

ในระบบแพนโครมาติก	และ	1.24	เมตร	ในระบบหลายช่วงคลื่น

ที่มา :  www.gistda.or.th

คุณลักษณะจ�าเพาะและภารกิจหลักของดาวเทียม WorldView

ดาวเทียม
วันที่ เครื่องรับรู้ / 

ความกว้างแถบความถี่ 
ความละเอียดภาพ ระดับความสูง

(กิโลเมตร)
รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

WorldView-1 18	ก.ย.	2550 จนถึงปัจจุบัน WV60 (WorldView-60 camera)
-	Panchromatic	:	0.45	-	0.90	µm 0.5	m

496 1.7

WorldView-2 8	ต.ค.	2552 จนถึงปัจจุบัน WV110  (WorldView-110 camera)
-	Panchromatic	:	0.45	-	0.80	µm
-	Multispectral	

	 Coastal	blue	:	0.40	-	0.45	µm 

		Blue	 :	0.45	-	0.51	µm
	 Green	 :	0.51	-	0.58	µm
	 Yellow	 :	0.585	-	0.625	µm
	 Red	 :	0.63	-	0.69	µm
	 Red	edge	:	0.705	-	0.745	µm
		NIR1	:	0.770	-	0.895	µm
	 NIR2	:	0.86	-	10.40	µm

0.46	m

1.8	m

770 1.1
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ดาวเทียม
วันที่

เครื่องรับรู้ / 
ความกว้างแถบความถี่ 

ความละเอียดภาพ ระดับความสูง
(กิโลเมตร)

รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)

ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

WorldView-3 13	ส.ค.	2557 จนถึงปัจจุบัน	 WV-3 Imager, CAVIS
-	Panchromatic	:	0.45	-	0.80	µm
-	Multispectral	in	VNIR

		Coastal	blue	:	0.40	-	0.45	µm 

		Blue	 :	0.45	-	0.51	µm
	 Green	 :	0.51	-	0.58	µm
		Yellow	 :	0.585	-	0.625	µm
		Red	 :	0.63	-	0.69	µm
		Red	edge	:	0.705	-	0.745	µm	
	 NIR1	:	0.770	-	0.895	µm
	 NIR2	:	0.86	-	10.40	µm
-	Multispectral	in	SWIR

		SWIR1	:	11.95	-	12.25	µm
		SWIR2	:	15.50	-	15.90	µm
		SWIR3	:	16.40	-	16.80	µm
		SWIR4	:	17.10	-	17.50	µm
		SWIR5	:	21.45	-	21.85	µm
		SWIR6	:	21.85	-	22.25	µm
		SWIR7	:	22.35	-	22.85	µm
		SWIR8	:	22.95	-	23.65	µm
-	CAVIS	bands	(Clouds,	

	 Aerosols,	Vapors,	Ice,	&	Snow)

		Desert	clouds	:	0.405	-	0.420	µm
		Aerosols-1	:	0.459	-	0.509	µm
		Green	:	0.525	-	0.585	µm
  Aerosols-2	:	0.62	-	0.67	µm
		Water-1	:	0.845	-	0.885	µm
		Water-2	:	0.897	-	0.927	µm
		Water-3	:	0.930	-	0.965	µm
		NDVI-SWIR	:	12.20	-	12.52	µm
		Cirrus	:	13.50	-	14.10	µm
		Snow	:	16.20	-	16.80	µm
		Aerosol-3	:	21.05	-	22.45	µm

0.31	m

1.24	m

3.70	m

30	m

617 1
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ดาวเทียม
วันที่ เครื่องรับรู้ / 

ความกว้างแถบความถี่ 
ความละเอียดภาพ ระดับความสูง

(กิโลเมตร)
รอบการถ่าย
ภาพซ�้า (วัน)ขึ้นสู่วงโคจร สิ้นสุดภารกิจ

WorldView-4	

(GeoEye-2)

11	พ.ย.	2559 จนถึงปัจจุบัน SpaceViewTM 110 Imaging 
System
-	Panchromatic	:	0.45	-	0.80	µm
-	Multispectral	

		Blue	 :	0.45	-	0.51	µm 

		Green	:	0.51	-	0.58	µm 

		Red	 :	0.655	-	0.69	µm 

		NIR	 :	0.78	-	0.92	µm

0.31	m

1.24	m

617 1

ที่มา : directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/v-w-x-y-z
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ดาวเทียม WorldView-1

ดาวเทียม WorldView-3

ดาวเทียม WorldView-4

ดาวเทียม WorldView-2

ที่มาภาพ : Digital Globe
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รายนามคณะผู้จัดท�า

ดร.อานนท์	สนิทวงศ์	ณ	อยุธยา	 ที่ปรึกษา	

	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)

ดร.ดาราศรี	ดาวเรือง	 ที่ปรึกษา	

	 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)

รศ.	ดร.แก้ว	นวลฉวี	 รองศาสตราจารย์	

	 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

รศ.	ดร.ชรัตน์	มงคลสวัสดิ์	 รองศาสตราจารย์	

	 ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

	 ศูนย์คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.สุรชัย	รัตนเสริมพงศ์	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวสุภาพิศ	ผลงาม	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

	 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)

ดร.ด�ารงค์ฤทธิ์		เนียมหมวด	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

	 ปฏิบัติงานอธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ

	 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)

นางสาวปราณปริยา	วงค์ษา	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้

	 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)

นายอนุสรณ์	รังสิพานิช	 รักษาการนักภูมิสารสนเทศผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

	 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)

อ.ดร.สิริพร	กมลธรรม	 อาจารย์	สาขาภูมิสารสนเทศ	ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.ฐนิตา	เสือป่า	 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอน	ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้

	 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)

ดร.สยาม	ลววิโรจน์วงศ์	 รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาและสร้างคุณค่า	ส�านักโครงการธีออส	2

	 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)

ดร.ปกรณ์	เพ็ชรประยูร	 หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ	ส�านักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ

	 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)

ดร.ทิพวรรณ	วันวิเวก	 วิศวกรช�านาญการ	ฝ่ายระบบดาวเทียมและภาคพื้นดิน	ส�านักโครงการธีออส	2

	 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)

ดร.ภานุ	เศรษฐเสถียร	 วิศวกร	ฝ่ายพัฒนาและสร้างคุณค่า	ส�านักโครงการธีออส	2

	 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)

นายกฤษกร	อุ้ยนิรันดรกุล	 นักภูมิสารสนเทศ	ฝ่ายพัฒนาและสร้างคุณค่า	ส�านักโครงการธีออส	2

	 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)

นายกาญจน์	กมลบริสุทธิ์	 นักวิชาการเผยแพร่	ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้

	 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)

นายจักรพงษ์	ทะวะละ	 นักวิชาการเผยแพร่	ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้

	 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)

นายธานี	คามเขต	 นักวิชาการเผยแพร่	ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้

	 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)	

นางสาวปณิชา	นพจิระเดช	 นักวิชาการเผยแพร่	ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้

	 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)
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