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บทคัดยอ 

ธีออส (THEOS: Thailand Earth Observation Satellite) เปนดาวเทียมสํารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของประเทศไทย ภายใตความรับผิดชอบในโครงการของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ  (GISTDA) ขอมูลภาพดาวเทียม THEOS ไดกําหนดรายละเอียดเชิงคล่ืนในชวง
คล่ืนที่ตามองเห็น (Visible Wavelength) และชวงคล่ืนอินฟราเรดใกล เปนสี่ชวงคล่ืน ยิ่งไปกวาน้ัน
ดาวเทียม THEOS สามารถใหขอมูลภาพทั้งในระบบขาวดํา (Panchromatic) ซึ่งมีรายละเอียดจุดภาพ 2 
เมตร และระบบหลายชวงคล่ืน (Multispectral) ซึ่งมีรายละเอียดจุดภาพ 15 เมตร อยางไรก็ตามดาวเทียม 
THEOS มีกําหนดสงขึ้นสูวงโคจรประมาณปลายป พ.ศ.2550 จึงจําเปนที่จะตองมีการจําลองขอมูลดาวทียม 
THEOS เพ่ือรองรับการศึกษาดานศักยภาพการใชประโยชนของขอมูล 

การศึกษาครั้งน้ีมุงศึกษาการจําลองขอมูลดาวเทียม THEOS ในภาพแบบหลายชวงคล่ืนที่มีขนาด
จุดภาพ 15 เมตร ประกอบดวยการจําลองรายละเอียดเชิงจุดภาพ และการจําลองเชิงชวงคล่ืน ในการจําลองขอมูล
สวนหน่ึงอาศัยความคลายคลึงของชวงคล่ืนระหวางดาวเทียม THEOS กับดาวเทียม Landsat สวนที่สองอาศัย
ขอมูลรายละเอียดสูง 10 เมตร จากขอมูลดาวเทียม SPOT ในการสรางขอมูลจําลองขนาดจุดภาพ 15 เมตร วิธีการ
จําลองขอมูลประกอบดวยการคัดเลือกจุดควบคุมเชิงชวงคล่ืน (spectral control point) จากลักษณะสิ่งปก
คลุมดินประเภทตางๆ  เพ่ือนํามาใชในการคํานวณคาสัมประสิทธิ์ในการจําลองขอมูล โดยวิธีการกําลังสองนอย
ที่สุดจากฟงกชันพหุนามอันดับหน่ึง (first-order polynomial function) ซึ่งทําหนาที่เสมือนฟงกชันใน
การอธิบายความสัมพันธของขอมูลจุดภาพในชวงคล่ืนตางๆ ระหวางขอมูลดาวเทียม Landsat -5 TM และ 
SPOT-5 คาสัมประสิทธิ์ที่ไดจะนํามาใชในการคํานวณขอมูลจุดภาพในชวงคล่ืนตางๆ ที่มีขนาดรายละเอียดเชิง
พ้ืนที่เทียบเทาขอมูลดาวเทียม THEOS 

ภาพจากขอมูลจําลองที่ได ไดถูกนําไปทดสอบเปรียบเทียบกับภาพ Landsat-5 TM และ SPOT-5  
ผลการศึกษาไดรายงานถึงผลการเปรียบเทียบศักยภาพของขอมูลดาวเทียม THEOS ในระบบหลายชวงคล่ืนใน
การจําแนกสิ่งปกคลุมดินและการใชที่ดินในประเภทตางๆ 

ช่ือเร่ืองการคนควาแบบอิสระ การสรางขอมูลจําลองดาวเทียม THEOS จากขอมูลดาวเทียม   
SPOT และ ขอมูลดาวเทียม Landsat: กรณศึีกษา อําเภอสันทราย จังหวดั
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ABSTRACT 

The first natural resources satellite of Thailand, namely THEOS (Thailand 
Earth Observation System) is under the responsibility of the GISTDA’s (Geo-
Informatics and Space Technology Development Agency) development program. 
THEOS satellite data occurring in 4 bands, covers both the visible and near infrared 
spectrum. Moreover, THEOS satellite is able to provide both panchromatic images of 
2-metres resolution and multispectral images of 15-metres resolution. However, 
THEOS has been scheduled to be launched by the end of 2007, and it is necessary to 
simulate the data in order to support its potential application. 

This study aims to simulate the THEOS data in multispectral images of 15 
metres resolution. It consists of both spectral and spatial simulation. Firstly, the 
procedure makes used of the similarity of the spectral range between the Landsat-5 
TM and the THEOS data. Secondly, the high resolution of 10 meters SPOT-5 data is 
used to generate the 15 meters resolution of the simulated data. The different types of 
land cover are selected as the different spectral control points in order to calculate for 
the least squares coefficients in the simulation model using the first order polynomial 
function. This polynomial function operates as the spectral transformation function 
explaining the spectral relationship of pixel intensities in different spectral bands 
between Landsat-5 TM and SPOT-5 image. These coefficients are used to calculate 
the pixels values in each different spectral bands with the spatial resolution equivalent 
to the THEOS Data. 

The simulated image data are tested in compared with the Landsat-5 and 
SPOT-5 Images. The comparison results in the potential uses of the multispectral 
THEOS data in different landuse-landcover. 
 


