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MultiSpec©
คู่มือการใช้ซอฟต์แวร์ MultiSpec Windows Application
โดย ภัทรรินทร์ โศภิษฐ์ธรรมกุล ยุววิจัย LESA มหาวิทยาลัยมหิดล

ซอฟต์แวร์ MultiSpec Windows Application เป็ นซอฟต์แวร์ทพ่ี ฒ
ั นาโดย School of Electrical and Computer
Engineering Purdue University ใช้เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบสเปกตรัมของสิง่ ปกคลุมพืน้ ที่ (Land Cover) ชนิดต่างๆ โดย
ภาพถ่ายดาวเทียมทีน่ ิยมนามาใช้ส่วนใหญ่มาจากดาวเทียม LandSat 5 และ 7 ซึง่ ภาพถ่ายจากดาวเทียมทีม่ รี ะบบการ
ถ่ายภาพแตกต่างกัน จะมีขนาดของพิกเซลแตกต่างกันด้วย เช่น ภาพจากดาวเทียม LandSat ระบบ TM มีพน้ื ที่ 30 x 30
เมตร ต่อ 1 พิกเซล ภาพจากดาวเทียม LandSat ระบบ MSS มีพน้ื ที่ 80 x 80 เมตร ต่อ 1 พิกเซล ภาพถ่ายดาวเทียมที่
พิกเซลมีขนาดเล็ก เช่น TM จะให้ภาพทีล่ ะเอียดกว่า ภาพถ่าย MSS ซึง่ มีพกิ เซลขนาดใหญ่
เมื่อได้ภาพถ่ายดาวเทียมทีต่ อ้ งการ ภาพเหล่านี้จะถูกนามาเปลีย่ นเป็ นภาพ True Color หรือภาพ False Color
จากการนาแบนด์ตา่ งๆ มาแทนในแม่สี 3 สี คือ สีน้าเงิน สีเขียว สีแดง โดยแบนด์ คือ ช่วงคลื่นแสงทีต่ าของมนุษย์
สามารถมองเห็น และช่วงคลื่นรังสีอนิ ฟราเรด (Infrared, IR) ซึง่ ช่วงคลื่นรังสีอนิ ฟราเรดสามารถแบ่งได้อกี 3 ชนิด คือ
รังสีอนิ ฟราเรดใกล้ (Near IR) รังสีอนิ ฟราเรดกลาง (Mid IR) และรังสีอนิ ฟราเรดความร้อน (Thermal IR) ภาพ True Color
และภาพ False Color แตกต่างกันทีภ่ าพ True Color จะเป็ นการนาแค่ช่วงคลื่นแสงทีต่ าของมนุษย์สามารถมองเห็นมาแทน
ในแม่สเี ท่านัน้ ทาให้ได้ภาพสีทเ่ี ป็ นธรรมชาติ แต่ภาพ False Color จะนาทัง้ ช่วงคลื่นแสงทีต่ าของมนุษย์มองเห็นและช่วง
คลื่นรังสีอนิ ฟราเรดมาแทนในแม่สที งั ้ สาม ทาให้เกิดสีท่แี ตกต่างไปจากภาพ True Color ซึง่ ภาพ False Color เหล่านี้จะ
นาไปใช้ในการวิเคราะห์และจาแนกประเภทของสิง่ ปกคลุมพืน้ ผิว และดาวเทียมแต่ละระบบก็จะมีจานวนแบนด์ไม่เท่ากัน
ทาให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความละเอียดแตกต่างกัน อีกทัง้ ยังสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกราฟสเปกตรัมของสิง่ ปกคลุม
พืน้ ทีบ่ ริเวณพิกเซลทีต่ อ้ งการได้
โดยสามารถแปลความหมายได้ว่า
สิง่ ปกคลุมพืน้ ทีบ่ ริเวณทีเ่ ราต้องการนัน้
สามารถสะท้อนหรือดูดกลืนแบนด์ต่างๆได้ดแี ค่ไหน
เนื่องจากสิง่ ปกคลุมพืน้ ทีต่ ่างชนิดกัน
ก็จะสะท้อนและดูดกลืน
แบนด์ต่างๆ ออกมาแตกต่างกัน
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ขัน้ ตอนการเปิ ดไฟล์ภาพ เป็ นการนาภาพเข้ามาเพื่อปรับเปลีย่ นให้เป็ นภาพ True Color หรือ False Color
1. การเปิ ดไฟล์ .lan
• เข้าเมนู File เลือก Open Image หรือกดคีย์ Ctrl + O
• ถ้าโปรแกรมไม่ขน้ึ ค่า Size Specification ให้เองโดยอัตโนมัติ ให้กรอกข้อมูลดังภาพข้างล่าง

Number of Lines (จานวนเส้นแนวนอน)
512 pixels
Number of Columns (จานวนเส้นแนวตัง้ ) 512 pixels
Number of channels (จานวนแบนด์)
5 bands ได้แก่ Blue, Green, Red, Near IR, Mid IR
ภาพถ่าย MSS ของดาวเทียม LandSat มี 4 แบนด์
ภาพถ่าย TM ของดาวเทียม LandSat 4 และ LandSat 5 มี 5 แบนด์
ภาพถ่าย TM ของดาวเทียม LandSat 7 มี 7 แบนด์
Start Line Number (เริม่ จากเส้นแนวนอนที)่ 1
Start Column Number (เริม่ จากเส้นแนวตัง้ ที)่ 1
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2. การเปิ ดไฟล์ .tif
ไฟล์ .tif เป็ นไฟล์ทถ่ี ูกบีบอัดไว้ เนื่องจากมีขนาดใหญ่ ต้อง Unzip ก่อน (ไฟล์ .tif จะถูกแยกเป็ นไฟล์
ของแต่ละแบนด์ การเปิ ดจะต้องนาภาพเหล่านี้มารวมกัน โดยเปิ ดไฟล์หลายๆ ครัง้ ทีละไฟล์)
• เข้าเมนู File เลือก Open Image หรือกดคีย์ Ctrl + O
• คลิก๊ ไฟล์ .tif ทีต่ อ้ งการแล้วกด Open

• เข้าเมนู File เลือก Open Image อีกครัง้
• คลิก๊ ช่องสีเ่ หลีย่ ม  Link to active image window ทีม่ มุ ซ้ายล่างของวินโดว์ Open
ให้ขน้ึ เครื่องหมายถูกตามภาพด้านล่าง

• ทาการเปิ ดไฟล์ทุกไฟล์ทต่ี อ้ งการต่อเนื่องกันไป เมื่อเปิ ดภาพสุดท้ายแล้วให้กดปุ่ม Cancel
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การตัง้ ค่าภาพ True Color / False Color
• เข้าเมนู Processor เลือก Display Image หรือกดคีย์ Ctrl + D
• ตัง้ ค่า Set Display Image Specifications ดังภาพข้างล่าง

Area to Display
Line End
Line Column
Display
Type
Red
Green
Blue

จานวนพิกเซลของเส้นแนวนอน
จานวนพิกเซลของเส้นแนวตัง้
จานวนแบนด์ทต่ี อ้ งการให้แสดง
ใช้สแี ดงแสดง Band (Channel) ……
ใช้สเี ขียวแสดง Band (Channel) ……
ใช้สนี ้าเงินแสดง Band (Channel) ……

ภาพทีไ่ ด้จะแสดงแบนด์ต่างๆ ออกมาในรูปของแม่สที งั ้ สาม ทีแ่ ทนไปในข้างต้น
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ตัวอย่างการตัง้ ค่า True Color จากภาพถ่ายดาวเทียม LandSat 5 ระบบ TM ทาให้ได้ภาพทีม่ สี เี ป็ นธรรมชาติ
• เข้าเมนู File เลือก Open Image หรือกดคีย์ Ctrl + O เลือกภาพทีต่ อ้ งการวิเคราะห์
• เข้าเมนู Processor เลือก Display Image หรือกดคีย์ Ctrl + D
• กาหนด Display
Type
Red
Green
Blue

จานวนแบนด์ทต่ี อ้ งการให้แสดง ให้เป็ น 3-Channel Color
ใช้สแี ดงแสดง Band 3
ใช้สเี ขียวแสดง Band 2
ใช้สนี ้าเงินแสดง Band 1

การแทนแบนด์ในแม่สี หมายความว่า แทนคลื่นแสงสีแดงด้วยแม่สสี แี ดง แทนคลื่นแสงสีเขียวด้วยแม่สสี เี ขียว
แทนคลื่นแสงสีน้าเงินด้วยแม่สสี นี ้าเงิน การนาแค่ชว่ งคลื่นแสงทีต่ าของมนุษย์สามารถมองเห็นมาแทนในแม่สเี ท่านัน้
จึงทาให้ได้ภาพสีทเ่ี ป็ นธรรมชาติ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การวิเคราะห์สิ่งปกคลุมพื้นผิวด้วยซอฟต์แวร์ MultiSpec
จากภาพถ่ายดาวเทียม LandSat 5 ระบบ TM แบนด์ 3, 2, 1
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ตัวอย่างการตัง้ ค่า False Color จากภาพถ่ายดาวเทียม LandSat 5 ระบบ TM bands ทาให้ได้ภาพทีม่ สี แี ตกต่างจาก
ภาพ True Color ซึง่ นาไปใช้ในการวิเคราะห์และจาแนกประเภทของสิง่ ปกคลุมพืน้ ผิว
• เข้าเมนู File เลือก Open Image หรือกดคีย์ Ctrl + O เลือกภาพทีต่ อ้ งการวิเคราะห์
• เข้าเมนู Processor เลือก Display Image หรือกดคีย์ Ctrl + D
• กาหนด Display
Type
Red
Green
Blue

จานวนแบนด์ทต่ี อ้ งการให้แสดง ให้เป็ น 3-Channel Color
ใช้สแี ดงแสดง Band 4
ใช้สเี ขียวแสดง Band 3
ใช้สนี ้าเงินแสดง Band 2

การแทนแบนด์ในแม่สี หมายความว่า แทนคลื่นรังสีอนิ ฟราเรดใกล้ดว้ ยแม่สสี แี ดง แทนคลื่นแสงสีแดงด้วยแม่สี
สีเขียว แทนคลื่นแสงสีเขียวด้วยแม่สสี นี ้าเงิน การแทนแบนด์ในแม่สสี าหรับการเปลีย่ นภาพให้เป็ นภาพ False Color นัน้
สามารถนาทัง้ ช่วงคลื่นแสงทีต่ าของมนุษย์มองเห็นและช่วงคลื่นรังสีอนิ ฟราเรดเข้ามาแทนได้ ตามตารางทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น
เพื่อให้ได้ภาพทีม่ สี เี ปลีย่ นไป และสามารถนาไปวิเคราะห์เปรียบเทียบสิง่ ปกคลุมพืน้ ผิวประเภทต่างๆ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์สิ่งปกคลุมพื้นผิวด้วยซอฟต์แวร์ MultiSpec
จากภาพถ่ายดาวเทียม LandSat 5 ระบบ TM bands แบนด์ 4, 3, 2

7

การเลือก/ยกเลิ ก พื้นที่บริเวณที่ต้องการ
• คลิก๊ เมาท์คา้ งแล้วลาก จะเกิดเส้นประสีเ่ หลีย่ มล้อมรอบบริเวณทีต่ อ้ งการ
• หากต้องการยกเลิก ให้คลิก๊ เมาท์บริเวณพืน้ ทีอ่ ่นื ทีไ่ ม่ได้ทาการเลือกไว้

การจากัดพื้นที่บริเวณที่ต้องการ ใช้ในกรณีทภ่ี าพทีศ่ กึ ษามีพน้ื ทีข่ นาดใหญ่ แต่ต้องการศึกษาแค่บริเวณเล็กๆ และ
ต้องการไม่ให้พน้ื ทีท่ จ่ี ากัดคลาดเคลื่อนไปจากทีก่ าหนด
• คลิก๊ เมาท์คา้ งแล้วลาก เพื่อเลือกพืน้ ทีบ่ ริเวณทีต่ อ้ งการ
• เข้าเมนู Processor เลือก Display Image หรือกดคีย์ Ctrl + D
• กดรูปกล่องสีเ่ หลีย่ ม ทีบ่ ริเวณ Area to Display 1 ครัง้ กด OK ภาพทีไ่ ด้จะมีแต่พน้ื ทีบ่ ริเวณทีต่ อ้ งการ

• หากต้องการยกเลิก ให้กดรูปกล่องสีเ่ หลีย่ มเดิมอีกครัง้ ภาพก็จะกลับมาเป็ นเหมือนเดิม
• หากต้องการเซฟภาพทีไ่ ด้ เข้าเมนู File เลือก Save Image To GeoTIFF As… หรือกดคีย์ Ctrl + S
จะได้ภาพทีเ่ ป็ นไฟล์ .tif
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การย่อ/ขยายภาพ
• คลิก๊ เมาท์คา้ งแล้วลาก เพื่อเลือกบริเวณทีต่ อ้ งการ

1. ใช้เมื่อย่อ/ขยายภาพแล้ว ต้องการให้ภาพกลับมามีขนาดภาพเท่าภาพเดิมก่อนทีจ่ ะมีการย่อหรือขยาย
2. ใช้ในการขยายพืน้ ทีบ่ ริเวณทีต่ อ้ งการ
3. ใช้ในการย่อพืน้ ทีบ่ ริเวณทีต่ อ้ งการ
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การอ่านพิ กดั นับขนาดพื้นที่/จานวนพิ กเซล
• เข้าเมนู View เลือก Coordinates View จะปรากฏแถบเครื่องมือขึน้ มาบริเวณเหนือภาพ

1. เลือกหน่วยทีต่ อ้ งการให้แสดงพิกดั
2. แสดงพิกดั ทีเ่ ลือก (ตาแหน่งของเมาส์)
3. แสดงจานวนพิกเซล/ขนาดพืน้ ที่ (ภายในกรอบสีเ่ หลีย่ มทีล่ ากเมาส์)
4. อัตราส่วนของของภาพ (กาลังขยาย)
• คลิก๊ เมาท์คา้ งแล้วลาก เพื่อเลือกพืน้ ทีบ่ ริเวณทีต่ อ้ งการทราบพิกดั หรือนับขนาดพืน้ ที/่ จานวนพิกเซล
• อ่านค่าทีป่ รากฏบนแถบเครื่องมือ
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การแสดงกราฟของสิ่ งปกคลุมพื้นที่ (Land Cover)
• เข้าเมนู Window เลือก New Selection Graph

ด้านบนจะแสดงพิกดั Line และ Column ของบริเวณพืน้ ทีท่ เ่ี ลือก
แกนนอนแสดง Band 1 ถึง 5 (Channel)
แกนตัง้ แสดงความเข้มของรังสี
• การอ่านกราฟ เริม่ อ่านจากแนวนอน โดยอ่านแบนด์ทต่ี อ้ งการและลากไปยังแนวตัง้ ซึง่ เป็ นความเข้มของรังสี
ก็จะทาให้ทราบว่าแบนด์นนั ้ ๆ สะท้อนหรือดูดกลืนรังสีได้มากน้อยเพียงใด

การบันทึกไฟล์
• บันทึกเป็ นไฟล์ภาพ ให้กดปุ่ม Print Screen บนคียบ์ อร์ด นาไป Paste ในโปรแกรม ACDSee
• บันทึกเป็ นไฟล์ .tif เข้าเมนู File เลือก Save Image To GeoTIFF As… หรือกดคีย์ Ctrl + S
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ผนวก ก คุณลักษณะของเซนเซอร์ ที่ใช้ ในดาวเทียม LandSat
ดาวเทียม

ปล่อยขึน้ สู่
อวกาศ

หมดอายุ
การใช้ งาน

RBV Bands

MSS Bands

TM Bands

วงโคจร
ระดับสู ง

LandSat - 1

23 ก.ค.15

6 ม.ค.21

1–3
ภาพเดียวกัน

4-7

ไม่มี

18 วัน
900 กม.

LandSat - 2

22 ม.ค.18

25 ก.พ.25

1–3
ภาพเดียวกัน

4-7

ไม่มี

18 วัน
900 กม.

LandSat - 3

5 มี.ค.21

31 มี.ค.26

A–D
ภาพเคียงข้าง

4 – 8A
เครื่ องเสี ย

ไม่มี

18 วัน
900 กม.

LandSat - 4

16 ก.ค.25 B

–

ไม่มี

1-4

1-7

16 วัน
705 กม.

LandSat - 5

1 มี.ค.27

–

ไม่มี

1-4

1-7

16 วัน
705 กม.

LandSat - 6

5 ต.ค.36

การปล่อย
ล้มเหลว

ไม่มี

ไม่มี

1–7
และ ETM

16 วัน
705 กม.

LandSat - 7

15 เม.ย.42

–

ไม่มี

ไม่มี

1–7
และ ETM+

16 วัน
705 กม.

หมายเหตุ: A Band 8 (10.4 – 12.6 µm) ชารุ ดเมื่อปล่อยขึ้นสู่อวกาศ
B

การส่งข้อมูล TM ล้มเหลว ตั้งแต่ สิ งหาคม 2537

ที่มา: Lillesand, Ralph W. Kiefer, 1999
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ผนวก ข เซนเซอร์ ที่ใช้ บนดาวเทียม LandSat 1 – 7
เซนเซอร์
Return Beam Vidicon
(RBV)

Multi Spectral Scanner
(MSS)

LandSat
1, 2

3
1-3

4-5

Thermal Mapper
(TM)

4, 5

Enhanced Thermal
Mapper Plus (ETM+)
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แบนด์ , ความยาวคลื่น (µm)
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ผนวก ค คุณสมบัติของ Thermal Mapper Spectrum Bands ของดาวเทียม LandSat
Band

ความยาวคลื่น
(µm)

แสง

การประยุกต์ใช้งาน

1

.45 - .52

Blue

ตรวจคุณภาพน้ า ดูลกั ษณะแตกต่างของสภาพดิน พืชพรรณ ป่ าไม้ และ
พื้นที่การเกษตร

2

.52 - .60

Green

วัดการสะท้อนแสงสู งสุ ดของพืชสี เขียว

3

.63 – 69

Red

ตรวจวัดการดูดกลืนของคลอรอฟิ ลล์

4

.76 - .90

Near IR

จาแนกประเภทของพืชพรรณ มวลชีวภาพ ดูลกั ษณะแตกต่างของคุณภาพ
น้ า และความชื้นของดิน

5

1.55 – 1.75

Mid IR

ตรวจวัดความชื้นของพืช และความชื้นของดิน วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของหิมะภายในเมฆ

6

10.4 – 12.5

7

2.08 – 2.35

Thermal IR วิเคราะห์พืชพรรณ ดูลกั ษณะแตกต่างของความชื้นของดิน ตรวจจับความ
ร้อน
Mid IR

ดูลกั ษณะแตกต่างของประเภทหินแร่ และตรวจจับความชื้นของพืชพรรณ

กราฟแสดงแบนด์ต่างๆ ของเซนเซอร์ Thermal Mapping บนดาวเทียม LandSat
ที่มา: Satellite Impressions, 2004

