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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยเร่ือง “จํานวนและตําแหนงของจุดควบคุมภาคพื้นดินเพื่อการปรับแกเชิง
เรขาคณิตภาพขอมูลดาวเทียม SPOT 5” มีวัตถุประสงค 4 ประการคือ  
 1) เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมของจํานวนและรูปแบบการวางตัวของจุดควบคุม
ภาคพ้ืนดิน ในการปรับแกภาพถายดาวเทียม SPOT 5 โดยใชการปรับแกเชิงเรขาคณิตแบบ 2 มิติ  
ในพื้นท่ีราบ 
 2) เพื่อเปรียบเทียบการปรับแกเรขาคณิตของภาพดาวเทียม SPOT 5 ในพื้นท่ีราบ โดยใช
การปรับแกเชิงเรขาคณิต แบบ 2 มิติ กับเกณฑงานปรับปรุงและแกไขแผนท่ีฐานมาตราสวน 
1:50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร  
 3) เพื่อเปรียบเทียบการปรับแกเรขาคณิตของภาพดาวเทียม SPOT 5 โดยใชการปรับแก
เชิงเรขาคณิต แบบ 2 มิติ ระหวางพื้นท่ีราบและพื้นท่ีท่ีมีความสูงตางของภูมิประเทศ 
 4) เพื่อเปรียบเทียบความถูกตองระหวางภาพวิธีการปรับแกแบบ 2 มิติกับวิธีการปรับแก
แบบออรโธ ในพื้นท่ีราบและพื้นท่ีท่ีมีความสูงตางของภูมิประเทศโดยการเปรียบเทียบคาความ
คลาดเคล่ือน 

วิธีการศึกษาประกอบดวยการนําภาพขอมูลดาวเทียม SPOT 5 มาทําการปรับแกเชิง
เรขาคณิตในสองพ้ืนท่ี คือ พื้นท่ีราบและพื้นท่ีท่ีมีความสูงตางของภูมิประเทศ โดยภาพขอมูล
ดาวเทียม SPOT 5 ท่ีนํามาใชประกอบดวย Level 1A และ 2A สําหรับการปรับแกภาพขอมูล
ดาวเทียม SPOT 5 Level 2A ในพื้นท่ีราบดวยการปรับแกแบบ 2มิติ ใชการแปลงแบบ โพลีโนเมียล 



 จ

อันดับ 1, 2 และ 3 การแปลงแบบโพลีโนเมียล อันดับ 1, 2 และ 3 ตองใชจุดควบคุมภาคพื้นดินอยาง
นอย 4 ,7 และ 11 จุด ตามลําดับ สวนดานการกระจายตัวของจุดควบคุมภาคพื้นดิน กระจาย 3 แบบ 
คือ 

1) ใชจุดควบคุมภาคพื้นดินท่ีกระจายไปท่ัวท้ังภาพ  
2) ใชจุดควบคุมภาคพื้นดินท่ีกระจายอยูในสวนใดสวนหนึ่งของภาพ โดย แบงภาพ

ออกเปน 4 สวน 
3) ใชจุดควบคุมภาคพื้นดินท่ีอยูในสวนท่ีอยูตรงกลางของภาพ เพื่อทดสอบผลกระทบ

ของตําแหนงของจุดควบคุมภาคพื้นดินตอการปรับแกในแตละอันดับทําการสรุปและวิเคราะหหา
รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด  นํารูปแบบดังกลาวไปใชในพื้นท่ีท่ีมีความสูงตางของภูมิประเทศ  
 ทําการปรับแกภาพออรโธภาพขอมูลดาวเทียม SPOT 5 Level 1A ท้ังสองพื้นท่ี เพื่อการ
สรุปและวิเคราะหคาความคลาดเคล่ือน นํามาเปรียบเทียบกับการปรับแกแบบ 2 มิติ ขอมูลดาวเทียม 
SPOT 5 Level 2A  
 การปรับแกภาพขอมูลดาวเทียม SPOT 5 Level 2A ในพื้นท่ีราบดวยการปรับแกแบบ 2
มิติ รูปแบบและอันดับท่ีใหผลท่ีดีท่ีสุดคือ รูปแบบท่ี 1 ใชจุดควบคุมภาคพื้นดินท่ีกระจายไปท่ัวท้ัง
ภาพ ในอันดับท่ี 1 เม่ือนํารูปแบบดังกลาวไปใชในพื้นท่ีท่ีมีความสูงตางของภูมิประเทศใหผลการ
ปรับแกไมอยูในเกณฑการทําแผนท่ีของกรมแผนที่ทหาร เพื่อแกปญหาดานจุดควบคุมภาคพื้นดิน 
โดยใชขอมูล เวกเตอร ของกรมแผนท่ีทหารใน ช้ันขอมูล (Layer) ถนน ชุด L7018 เปนจุดควบคุม
ภาคพื้นดินโดยกําหนดตําแหนงจุดควบคุมภาคพื้นดินในบริเวณจุดตัดของถนน ทําการปรับแกภาพ
ขอมูลดาวเทียม SPOT 5 Level 2A ดวยการปรับแกแบบ 2 มิติ รูปแบบท่ีดีท่ีสุดในพื้นท่ีราบ ผลการ
ปรับแกอยูในเกณฑการปรับแกของกรมแผนท่ีทหาร 
 ในการปรับแกภาพออรโธโดยนําภาพขอมูลดาวเทียม SPOT Level 1A ในพื้นท่ีราบและ
พื้นท่ีท่ีมีความสูงตางของภูมิประเทศใหคาความคลาดเคล่ือนท่ีใกลเคียงกันและอยูในเกณฑงานการ
ทําแผนท่ีของกรมแผนท่ีทหาร 
 พื้นท่ีราบนั้นท้ังสองวิธีใหผลที่ใกลเคียงกัน เม่ือวิเคราะหจากลักษณะภูมิประเทศของ
ประเทศไทยแลวพบวาสามารถท่ีจะนําวิธีการปรับแกภาพขอมูลดาวเทียม SPOT 5 level 2A แบบ 2 
มิติไปใชในการปรับปรุงแผนท่ีมาตราสวน 1: 50,000 ของกรมแผนท่ีทหารได 237 ระวาง อีกท้ัง
สามารถท่ีจะนําขอมูล เวกเตอร ของกรมแผนท่ีทหารใน ช้ันขอมูล (Layer) ถนน ชุด L7018 มาใช
เปนจุดควบคุมภาคพื้นดินไดอยางมีประสิทธิภาพ ในพื้นท่ีท่ีมีความสูงตางของภูมิประเทศนั้น การ
ปรับแกปรับแกภาพออรโธเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพท่ีสุดในการปรับแกภาพขอมูลดาวเทียม 
SPOT 5 
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Abstract 
    

The research is a study about “Ground Control Point Numbers and Placement for 
Geometric Correction of SPOT 5 Imagery”. The main objectives are as follows;  

1) To study the suitable of Numbers and Placement of Ground Control Point for SPOT 
5 geometric Correction by using 2-Dimension Geometric Correction in flat terrain. 

2) To compare Geometric correction of SPOT 5 satellite images in flat terrain by using 
2-Dimension Geometric Correction with 1:50,000 Scale Maps revision standard of the Royal Thai 
Survey Department.  

3) To compare Geometric correction of SPOT 5 satellite images between in Flat 
Terrain and the area with high relief terrain by using 2-Dimension Geometric  
Correction 

4) To compare accuracy between 2-Dimension Geometric Correction and ortho images in 
Flat terrain and high relief terrain by using comparison of errors  

The methods used in this study consist of SPOT 5 satellite images Geometric correction 
in flat terrain and high relief terrain. The methods are applied to level 1A and 2A - SPOT 5 
satellite images. The method applied to Level - 2A images in flat terrain using 2-dimension 
correction, by using Polynomial transformation order 1, 2 and 3. The process applying 
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Polynomial transformation order 1, 2 and 3 using Ground control points at least 4, 7 and 11 points 
respectively. The distribution of Ground Control Points distributed in 3 types as follows; 
 1) Ground Control Points distributed to all part of the image.  

2) Ground Control Points distributed in some part of image by separating image into 4 
quadrants. 

3) Ground Control Points distributed in the center of image in order to test the effect of 
the placement of Ground Control Points to the correction and to find out the most effective format 
in order to applied it to the process of SPOT 5 geometric Correction by using 2-Dimension 
Geometric Correction to high relief terrain. 

The process of Ortho rectification the SPOT 5 satellite image level 1A in both terrain 
in order to summarize and analyze the result and compare with 2 dimension correction SPOT 5 
satellite image level 2A. 

The most effective format for Image correction SPOT 5 satellite image Level 2A in flat 
terrain by use 2 dimension correction is type 1 ,Ground Control Points Distribute all part of  
image using Polynomial transformation order 1 ,but when apply that format the area with a great 
deal of relief terrain. The result not met the revision standard of Royal Thai Survey Department. 
In order to solve the problem of Ground control points the L7018 vector data in transportation 
layer of Royal Thai Survey Department was applied as ground control points by use the road 
intersection be ground control points for geometric correction by use the most effective format of 
2 dimension correction in flat terrain. The result met the revision standard of Royal Thai Survey 
Department. 
 The process of ortho rectification SPOT 5 satellite image Level 1A in flat terrain and 
high relief terrain has a similar error and met the revision standard of Royal Thai Survey 
Department. 
 In flat terrain, the both type of rectification have a similar result. When analyze the 
Thailand s’ Topographic found that can apply the 2 dimension rectification with SPOT 5 satellite 
image level 2A to revision 237 sheets of 1:50,000 scale map of Royal Thai Survey Department, 
moreover, can effectively use L7018 vector data in transportation layer of Royal Thai Survey 
Department be ground control points. In high relief terrain, the best effective method in SPOT 5 
satellite image geometric correction is ortho rectification. 


