
การปรับปรุงแกไขฐานขอมูลพ้ืนท่ีปลูกขาวดวยขอมูลภาพจากดาวเทียมและ GIS
กรมพัฒนาท่ีดินทํ าการจํ าแนกพื้นท่ีปลูกขาวจากขอมูลภาพถาย
ทางอากาศมาตราสวน 1 : 15,000 โดยอาศัยคาการสะทอนแสง 
และลักษณะขอบเขตที่ชัดเจนของพื้นที่ปลูกขาวตั้งแตป พ.ศ. 2532 
ปจจุบันพื้นท่ีปลูกขาวมีการเปล่ียนแปลงอยางมาก โดยเฉพาะพื้นท่ี
ปลูกขาวขนาดใหญซึ่งมีขนาดลดลงเนื่องจากการขยายตัวของชุมชน
สํ าหรับพื้นท่ีปลูกขาวในรองเขาขนาดเล็กอาจมีการเปล่ียนแปลงเล็ก
นอยเนื่องจากประชากรบนท่ีสูงขยายตัวเพิ่มข้ึน ดังนั้นจึงมีความจํ า
เปนในการปรับปรุงแกไชแผนท่ีดังกลาวดวยวิธีการจํ าแนกภาพดาว
เทียมร วมกับกระบวนการวิ เคราะห ทางระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร ซึ่งเปนวิธีการที่ประหยัดงบประมาณ เวลา และสามารถ
ผลิตขอมูลท่ีมีความทันสมัย รวมถงึสามารถติดตามการเปล่ียนแปลง
พื้นที่เพาะปลูกขาวไดอยางทันทวงที

 ปรับปรุงแหลงขอมูลพื้นที่ปลูกขาวใหทันสมัยและแมนยํ า
 สรางเปนชั้นขอมูลพื้นที่ปลูกขาวในระบบ GIS
 นํ าไปวิเคราะหรวมกับช้ันขอมูลอ่ืนในแบบจํ าลองขาว
 ปรับปรุงวิธีการจํ าแนกพื้นท่ีปลูกขาวจากขอมูลระยะไกลในสภาพ
ภูมิประเทศท่ีสลับซับซอน

                                    

จังหวัดเชียงใหม
             

จังหวัดพิษณุโลก

 นํ าเขาขอมูลภาพดาวเทียมจากเทป Exabyte ขนาด 8 มม. ใช
โปรแกรม ER Mapper5.5 (ER Mapper, 1995) กํ าหนดระบบอาง
อิงและปรับแกความถูกตองเชิงตํ าแหนงกอนการวเิคราะหขอมูลภาพ

 เลือกชวงคลื่นที่ 1, 5, 3 RGB เพื่อจ ําแนกนาปฤดูปลูกป 2540 
และนาปรังฤดูปลูกป 2541 สํ าหรับจังหวัดเชียงใหม และ ชวงคลื่น 
5, 4, 3 และ 1 RGB-Intensity ในการจํ าแนกพื้นที่ปลูกขาวนาปฤดู
ปลูก 2540 และ นาปรังฤดูปลูกป 2541 สํ าหรับจังหวัดพิษณุโลก

 สํ ารวจภาคสนามเพ่ือตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดิน
 จํ าแนกพ้ืนท่ีปลูกขาวโดยการวิเคราะหขอมูลภาพดาวเทียมดวยวิธี

การจํ าแนกแบบ unsupervised (Tennakoon and Murty, 1992) 
โดยใชขอบเขตพ้ืนท่ีปลูกขาวของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีสํ ารวจในป 2532 
เปนกรอบ (mask) โดยกํ าหนดจํ านวนคร้ังในการทํ าซํ้ า (iteration) 
เทากับ 100 คร้ัง เปอรเซ็นตความคงท่ีของผลการจํ าแนก (percent 
unchanged) เทากับ 98% จํ านวนกลุมขอมูลที่กํ าหนดใหโปรแกรม
จ ําแนก (number of class) เทากับ 150 กลุมขอมูล คาความเบ่ียง
เบนมาตรฐาน (standard deviation) ของขอมูลในแตละช้ันขอมูล 
เทากับ 0.5 และความแตกตางของ minimum distance to mean 
(Michael, 1988) เทากับ 0.3

 ปรับปรุงผลการจํ าแนกพื้นท่ีปลูกขาวตามกระบวนการทางระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร โดยสรางเสนทางนํ้ าจากแบบจํ าลองภูมิ
ประเทศเชิงตัวเลขและสราง buffer ขนาด 120 ม. สองฟากทางเพื่อ
ชวยในการจํ าแนกพ้ืนท่ีปลูกขาวในรองเขาขนาดเล็ก

 ตรวจสอบความถูกตองของผลการจํ าแนก โดยการกํ าหนดจุด
สํ ารวจและการตรวจสอบกับขอมูลภาคสนาม

 สรางแผนท่ีแสดงพื้นท่ีปลูกขาวในรูปแบบ vector โดยอาศัย
โปรแกรม ARC/INFO

♦ ผลการจํ าแนกขาวนาปในที่ราบขนาดใหญ
ผลการจํ าแนกขาวนาปในจังหวัดเชียงใหมแสดงใหเห็นถึงการลด

ลงของพื้นท่ีปลูกขาวบริเวณแองเชียงใหมลํ าพูนอยางชัดเจน การ

ขอมูลภาพดาวเทียม LANDSAT/TM
สีผสม 153 RGB บันทึกขอมูล   16
พ.ย. 2540 พื้นที่ศึกษาจังหวัดเชียงใหม

ข อมูลภาพดาวเทียม
LANDSAT/TM สีผสม
543 RGB บันทึกขอมูล
16 พ.ย. 2540 พ้ืนท่ี
ศกึษาจังหวัดพิษณุโลก

ปญหาและความจํ าเปน วธิีการศึกษา

วัตถุประสงค

พืน้ที่ศึกษา

ผลการศึกษา

ถาวร   ออนประไพ     เมธี  เอกะสิงห      และ    สิทธิเดช  ณ เชียงใหม
ภาควชิาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร

วธิกีารจํ าแนกพื้นที่ปลูก



จํ าแนกดวยวิธีขางตนใหความถูกตองเม่ือแสดงเปนคาสถิติ Kappa 
เฉล่ียเทากับ 0.96 และ 0.83 สํ าหรับพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมและ
พิษณุโลกตามลํ าดับ

♦ ผลการจํ าแนกขาวนาปในท่ีราบระหวางหุบเขาจังหวัดเชียงใหม
ใชขอมูลภาพดาวเทียมชวงคล่ืน 1, 3 และ 5 เพื่อจ ําแนกพื้นที่

ปลูกขาวนาปในท่ีราบระหวางหุบเขาซ่ึงมีขนาดเล็กและยาว โดยอาศัย
เสนทางนํ้ าที่สรางข้ึนจากแบบจํ าลองภูมิประเทศเชิงตัวเลขชวยในการ
การจํ าแนกดวยกระบวนการทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
สามารถเพิม่ความถูกตองของผลการจํ าแนก

การปรับปรุงแกไขฐานขอมูลพื้นท่ีปลูกขาวสามารถทํ าไดรวดเร็ว
และมีความถูกตองสูง โดยการจํ าแนกขอมูลภาพดาวเทียมรวมกับการ
วิเคราะหเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร จากการศึกษานี้
พบวาความผิดพลาดจากการจํ าแนกขอมูลภาพดาวเทียมมีนอยลง 
เนื่องจากการใชขอมูลพื้นท่ีปลูกขาวเดิมท่ีจํ าแนกจากภาพถายทาง
อากาศท่ีมีความละเอียดสูง (1:50,000) เปนกรอบในการจํ าแนก
การใชประโยชนท่ีดิน ทํ าใหความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการสะทอน
รังสีสับสนไมเกิดข้ึนนอกพื้นท่ีนาเดิมท่ีไดรับการจํ าแนกในป 2532 
เนื่องจากพื้นที่นาเปนระบบการเกษตรที่ถาวร โอกาสท่ีจะมีการขยาย
พื้นท่ีนาขนาดใหญมีนอย ดังนั้นการใชพ้ืนท่ีนาเดิมเปนกรอบในการ
จํ าแนกจึงสามารถทํ าได และสงผลทํ าใหการปรับปรุงแกไขขอมูลทํ าได
อยางมีประสิทธิภาพ
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พื้นที่ปลูกขาวนาปในรองเขาขนาดเล็กบนขอมูลภาพ
ดาวเทียมและภูมิประเทศ เอกสารอางอิง

พ้ืนท่ีปลูกขาวจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดพิษณุโลก

พ้ืนท่ีปลูกขาวท่ีลดลงระหวางป 2532-2540
ในแองเชียงใหม-ลํ าพูน
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