
การสรางฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีแสดงพื้นท่ีปลูกขาวดวยขอมูลระยะไกล
ในระบบสนบัสนุนการตัดสินใจการผลิตขาว

ถาวร  ออนประไพ1

 สิทธิเดช  ณ เชียงใหม 1

และ  เมธี  เอกะสิงห 1

คํ านํ า
การจํ าแนกพื้นที่ปลูกขาวสามารถทํ าไดจากการวิเคราะหขอมูลระยะไกลประเภทตางๆ ไม

วาจะเปนภาพถายทางอากาศจนถึงขอมูลดิจิตอลจากสัญาณภาพดาวเทียมชนิดตางๆ ซึ่งมีความ
ละเอียดแตกตางกัน การเลือกใชประเภทของขอมูลระยะไกลและวิธีการจัดการข้ึนอยูกับขนาดและ
ภูมิประเทศของพื้นที่เปาหมาย วัตถุประสงค ตลอดจนทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู  ในกรณี
ที่ตองการจํ าแนกพื้นที่ปลูกขาวบริเวณที่ราบกวางใหญ ขอมูลภาพดาวเทียม LANDSAT ระบบ TM 
และ SPOT จะมีการนํ ามาใชงานอยางแพรหลาย

Barrs and Prathapar (1994) ไดพัฒนาวิธีการจํ าแนกพื้นที่ปลูกขาวจากวิธีการเดิม คือ
การจํ าแนกจากขอมูลภาพถายทางอากาศมาเปนการจํ าแนกจากขอมูลภาพดาวเทียม LANDSAT 
(แบนด 3, 4, 5)  โดยวิธีการจํ าแนกแบบไมควบคุม (unsupervised classification) โดยใชวิธี
คํ านวณแบบ Neareast neighbor ซึ่งเปนวิธีการที่สามารถจํ าแนกพื้นที่ปลูกขาวไดงายกวาและ
สามารถใหความถูกตองมากกวา 90% โดยขอมูลแบนดที่ 3 (0.63-0.69 µm)  ใหขอมูลเดนชัด
ในการแยกชนิดพชืพนัธุ (vegetation types) ออกจากกนั  แบนดที ่4 อยูในชวงคล่ืน near infrared 
(0.76-0.90 µm) ใชจํ าแนกชนิดพืชและความหนาแนนของพืช แบนดที่ 5 อยูในชวงคล่ืน 
middle-infrared (1.55-1.75 µm) ใหขอมูลพืชที่มีความชื้นแตกตางกันและขอมูลดิน นอกจาก
น้ีถาใชวิธีการดังกลาวขางตนกับขอมูลแบนด 1, 2, 3 และ 5 เพื่อการจํ าแนกพื้นที่ปลูกขาวในชวง
เวลาที่เก็บเกี่ยว สามารถแกปญหาการจํ าแนกพื้นที่ที่มีคาการสะทอนที่ใกลเคียงกันได

วิธีการจํ าแนกพื้นที่ปลูกขาวที่ใหรายละเอียดมากที่สุดควรใชขอมูลอยางนอยสองชวงเวลา 
ชวงแรกคือชวงเวลาที่มีการปลูกขาว ชวงที่สองคือชวงที่ขาวมีการเจริญเติบโตเต็มที่ (Rao and 
Mohankumar, 1994) โดยเฉพาะนาขาวจะมีคาการสะทอนที่แตกตางกันอยางชัดเจน เม่ือเปรียบ
เทียบขอมูลระหวางเดือนมิถุนายนกับเดือนกันยายน (Tennakoon et al., 1992) นอกจากน้ัน
การใชวิธีวิเคราะหแบบ Principle Components Analysis (PCA) กับขอมูลหลายชวงเวลาสามารถ
ชวยเพิ่มความถูกตองในการจํ าแนกได (Panigrahy and Shamar, 1995)  การจํ าแนกชนิดหรือ
ผลผลิตของขาวสามารถประเมินไดจากความหนาแนนของพืชพันธุ    โดยพิจารณาจากพัฒนาการ

                                        
1  ภาควิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ของพืชพันธุตามวงจรชีวิตดวยการประเมินคาดัชนีพืชพรรณ (vegetation index) ซึ่งเปนการ
คํ านวณคาการสะทอนระหวางชวงคล่ืน visible และ near infrared   นอกจากน้ัน Miyazato et al. 
(1992) ไดทดสอบ 2 วิธีการจํ าแนกคือ multilevel slice และ band ratio  ใหขอมูลการจํ าแนกที่
มีความถูกตองไมตางจากการใชขอมูลจํ านวน 3 หรือ 4 แบนดอยางเดนชัด ดวยเหตุน้ีการกํ าหนด
แบนดและจํ านวนแบนดในการจํ าแนกจึงมีความสํ าคัญตอการลดตนทุนและลดเวลาในการ
วิเคราะห

อยางไรก็ตามจากการศึกษาของ Tennakoon et al. (1992) ไดพบวาปญหาหลักของการ
นํ าเขาขอมูล LANDSAT-TM เพื่อจํ าแนกคือปริมาณเมฆที่ปกคลุมพื้นที่ศึกษาและคาความชื้นจาก
การใชประโยชนที่ดินมีผลกระทบตอการจํ าแนกพื้นที่ปลูกขาว นอกจากปญหาดังกลาวแลว จาก
ประสบการณในการจํ าแนกพื้นที่การเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทยยังพบวาการจํ าแนกพื้นที่
ปลูกขาวในบริเวณรองเขาและพืน้ทีป่ลูกขาวไรไมสามารถแยกออกจากพื้นที่ขางเคียงไดอยางชัดเจน 
(ถาวร และคณะ, 2540) เน่ืองจากคาการสะทอนทีใ่กลเคียงกนัและการใชประโยชนทีดิ่นทีห่ลากหลาย 
เชน แปลงนาขาวระหวางหบุเขาทีย่งัไมไดเกบ็เกีย่วหรือเกบ็เกี่ยวแลวและพื้นที่นาขาวบริเวณรองเขา
ที่เก็บเกี่ยวแลวและมีการเตรียมดินปลูกพืชฤดูสอง รวมทั้งพื้นที่ปลูกขาวไรปลอยทิ้งรางในฤดูแลง 
ลักษณะดังกลาวทํ าใหคาความถูกตองของผลการจํ าแนกพื้นที่ดังกลาวจากขอมูลภาพดาวเทียม
เพียงอยางเดียวมีคาต่ํ า

การนํ าขอมูลเชิงพื้นที่ประเภทอ่ืนมาประกอบกับขอมูลภาพดาวเทียมสามารถทํ าใหการ
จํ าแนกการใชประโยชนที่ดินถูกตองมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะขอมูลภูมิประเทศเชิงตัวเลข (Digital 
Elevation Model, DEM) เพื่อจํ าแนกการใชประโยชนที่ดินบริเวณภูมิประเทศที่เปนภูเขา 
(Janssen et al., 1990) การใชขอมูลความสูงภูมิประเทศสามารถชวยใหจํ าแนกการใชประโยชน
ที่ดินในบริเวณลุมน้ํ าสะแกกรังมีความถูกตองเพิ่มข้ึนจาก 65.3% เปน 77.5% เม่ือใชวิธีการ
จํ าแนกแบบไมควบคุม และเพิ่มเปน 84.3% เม่ือจํ าแนกแบบควบคุม (supervised 
classification) และความถูกตองของการจํ าแนกเพิ่มข้ึนอีกถาใชขอมูลความลาดชันของพื้นที่และ
ระบอบความชื้นของดิน (Eiumnoh and Shretha, 2000)

อยางไรก็ตามการจํ าแนกพื้นที่ปลูกขาวโดยใชขอมูลระยะไกลที่ผานมา ยังไมไดครอบคลุม
บริเวณรองนาขนาดเล็กระหวางหุบเขาที่มีคาการสะทอนรังสีที่ใกลเคียงกับการใชประโยชนที่ดินอ่ืน 
ซึ่งจะตองใชขอมูลอ่ืนที่ไดจากระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร เชน ระยะทางจากลํ าน้ํ าและความ
ลาดชันของพื้นที่เพื่อประกอบการจํ าแนกขอมูลภาพดาวเทียม ดังน้ันจึงตองการพัฒนาวิธีการ
วิเคราะหดังกลาวสํ าหรับการจํ าแนกพื้นที่เพาะปลูกขาวในสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย   
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วิธีการศึกษา

กรรมวิธีกอนการจํ าแนกรายละเอียดขอมูล   

ข้ันตอนน้ีเปนกระบวนการกอนการวเิคราะหกรรมวธิขีอมูลและการจ ําแนกรายละเอียดขอมูล 
ซึ่งตองกระทํ าทุกคร้ังเพื่อความถูกตองของรายละเอียดในเชิงตํ าแหนงและความชัดเจนของขอมูล 
ไดแก การจดัการรายละเอียดขอมูล (data arrangement) การปรับแกคาความคลาดเคล่ือนในเชิง
ตํ าแหนง (image rectification) กรรมวธิกีารปรับปรุงคุณภาพของขอมูล (image enhancement) 
และการตรวจสอบภาคสนาม

รายละเอียดขอมลูจากระยะไกลและการจัดการขอมลู

ขอมูลระยะไกลที่ใชในการศึกษาคือขอมูลภาพดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM 
(Thematic Mapper) ทั้งหมด 7 ชวงคล่ืน (bands) ขนาดรายละเอียด (resolution) 30 เมตร 
จํ านวน 2 ชวงเวลา เพื่อศึกษาพื้นที่ปลูกขาวนาปชวงหน่ึงและพื้นที่ขาวนาปรังอีกชวงหน่ึง ซึ่งพื้นที่
ศึกษาจังหวัดเชียงใหมประกอบดวยขอมูลขนาด Bulk full scene (185×172 ตารางกิโลเมตร) 
จ ํานวน 2 ภาพ อยูใน path 131, row 46-48  บันทึกขอมูลเม่ือ 16 พ.ย. 2540 สํ าหรับ
วเิคราะหพื้นที่ขาวนาป และอีกจํ านวน 2 ภาพ บันทึกขอมูลเม่ือ 18 มี.ค. 2541 สํ าหรับวิเคราะห
พื้นที่ขาวนาปรัง สวนพื้นที่ศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ขอมูลอยูใน path 129, row 48-49 และ path 
130, row 48-49  จํ านวน 2 ภาพ ซึ่งบันทึกขอมูลเม่ือ 4 และ 11 ธ.ค. 2540  สํ าหรับวิเคราะห
พืน้ทีข่าวนาป และอีกจํ านวน 2 ภาพ บันทึกขอมูลเม่ือ 10 และ 17 มี.ค. 2541 สํ าหรับวิเคราะห
พื้นที่ขาวนาปรัง

ขอมูลภาพดาวเทียมทั้งหมดไดจัดซื้อจากกองสํ ารวจทรัพยากรธรรมชาติดวยดาวเทียม 
สํ านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ จัดเก็บแบบ BSQ (Band Sequential) อยูในเทป Exabyte 
ขนาด 8 มิลลิเมตร   โดยนํ าเขาโปรแกรม ER Mapper เพื่อการจัดการขอมูลพื้นฐานและการ
วิเคราะหอยางตอเน่ือง  ขอมูลตนฉบับ (raw data) ขนาด 1 Bulk full scene จํ านวน 7 ชวงคล่ืน 
มีขนาด 280 MB  ทั้งน้ียังไมนับรวมขอมูลที่จะเกิดข้ึนในระหวางการวิเคราะห อยางไรก็ตาม
เทคนิคและวิธีการวิเคราะหของโปรแกรม ER Mapper ที่โครงการฯ ไดนํ ามาใช นับวาเปน
ประโยชนอยางยิ่งในเร่ืองของการประหยัดเน้ือที่ในระหวางกรรมวิธีวิเคราะหขอมูลดวยวิธีของ 
Virtual dataset (ER Mapper, 1995)

ขอมูลเม่ือถูกนํ าเขาไดถกูจดัการขอมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัตัวขอมูลภาพคือพืน้หลักฐาน (datum) 
เปน Indian75   ระบบพกิดั NUTM (North/Universal Transverse Mercator)  กริดโซนที ่47, ขนาด
ขอมูลภาพ (row, column) เทากบั 6920×5728  โดยมีขนาดจดุภาพ (cell size) เทากบั 30 เมตร



110   !"##$%&#$%'%()!*&+$,%-.()!/0,*12)3

การปรบัแกคาความคลาดเคล่ือนในเชงิตํ าแหนง

ข้ันตอนการปรับแกเชิงตํ าแหนงใชวิธีการคํ านวณคาความคลาดเคล่ือน (Root Mean 
Square Errors, RMSE) แบบ Image to map rectification โดยการวางจุดควบคุมภาคพื้น 
(Ground Control Points, GCPs) ใหกระจายทั่วทั้งพื้นที่ขอมูลภาพเปนอยางนอยจํ านวน 50 จุด 
(source data) ซึ่งอางอิงคาพิกัดตํ าแหนงจากแผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 
ของกรมแผนที่ทหาร (reference data) หรือไมเชนน้ันอาจไดมาจากการสํ ารวจรังวัดพิกัดในภาค
สนามดวยระบบกํ าหนดตํ าแหนงดวยดาวเทียม (GPS) หรือจากพิกัดของขอมูลภาพจากดาวเทียม
ทีท่ ําการปรับแกแลว โดยวิธีน้ีใชสํ าหรับการปรับแกเชิงตํ าแหนงของขอมูลสํ าหรับการจํ าแนกพื้นที่
ขาวนาปรัง คาความคลาดเคล่ือนที่ถูกปรับจะคํ านวณไดจากชุด GCPs ดวย Least mean square 
regression   ผลการคํ านวณจะไดคาสัมประสิทธิ์ที่นํ ามาประกอบการคํ านวณหาคา RMSE ดวย
สมการโพลีโนเมียล ซึ่งคา RMSE จะเปนคาระบุเกณฑการยอมรับไดของความถูกตองเชิงตํ าแหนง
ในการปรับแกแตละภาพ (Jensen, 1986) โดยทั่วไปคา RMSE ไมควรเกินขนาดรายละเอียดของ
ขอมูลภาพน้ัน เชน นอยกวาหรือเทากับ 30 เมตรในกรณีขอมูลภาพจากดาวเทียม LANDSAT 
ระบบ TM เปนตน

การปรบัปรงุคุณภาพของขอมลู

ข้ันตอนของการปรับปรุงคุณภาพขอมูลเปนการทํ าใหขอมูลภาพมีความชัดเจนดวยวิธีการ
จัดคาและปรับปรุงคาการสะทอนชวงคล่ืนของขอมูลในแตละแบนด (digital number, DN) ใหมี
ความสัมพันธและการกระจายตัวที่ดีข้ึน เชน การแบงคาขอมูลใหอยูในชวงชั้นที่เหมาะสม 
(density slicing) หรือการสรางภาพดัชนี (index image) เพื่อเนนขอมูลอยางใดอยางหน่ึง เชน
ภาพดัชนีพืชพรรณ (vegetation index) เปนตน สํ าหรับวิธีการปรับปรุงคุณภาพขอมูลภาพจาก
ดาวเทียมเพื่อจํ าแนกพื้นที่ปลูกขาวของโครงการฯ ในข้ันตนใชการสรางขอมูลภาพสีผสม (color 
combination) โดยเลือกขอมูลในชวงคล่ืนที่มีคุณสมบัติเดนชัดสํ าหรับการวิเคราะหพื้นที่ปลูกขาว
และการใชประโยชนที่ดินอ่ืนๆ จํ านวน 3 ชวงคล่ืน ผานแมสีแสงหลัก (primary color) คือ แดง 
(red), เขียว (green) และน้ํ าเงิน (blue) เชน 5,4,3/R,G,B หรือ 4,3,2/R,G,B เปนตน ซึ่งจะทํ า
ใหไดขอมูลภาพที่เดนชัด และถือเปนข้ันตอนหน่ึงของการปรับปรุงคุณภาพขอมูล อีกข้ันตอนหน่ึง
ของการปรับปรุงคุณภาพขอมูลที่นํ ามาใชคือการพิจารณาคาความถี่สะสม (histogram) ของการ
สะทอนชวงคล่ืนและปรับใหอยูในชวงที่เหมาะสมดวยวิธี Linear stretching และ Histogram 
equalization แลวแตกรณี ซึ่งจะเปนผลใหคาขอมูลในภาพมีการกระจายออกในสัดสวนที่ตอเน่ือง
เทาๆ กันบนพื้นฐานของสมการเสนตรง (linear equation) และที่ไมใชเสนตรง (non-linear 
equation) ตามลํ าดับ เพื่อสรางเปนภาพใหมที่ชัดเจนกวา (Jensen, 1986)
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การตรวจสอบภาคสนาม

การตรวจสอบภาคสนามเปนข้ันตอนที่จํ าเปนสํ าหรับงานจํ าแนกรายละเอียดขอมูลจาก
ระยะไกล  โครงการฯ ไดดํ าเนินการในสวนน้ีเปนระยะสํ าหรับพื้นที่ศึกษาทั้งสองจังหวัด ขอมูล
ภาคสนามทีจ่ ําเปนคือ กอนการจ ําแนกรายละเอียดขอมูลเพือ่ตรวจสอบลักษณะการสะทอนชวงคล่ืน 
และตํ าแหนงที่สัมพันธกันกับขอมูล และหลังการจํ าแนกรายละเอียดขอมูลเพื่อการประเมินคา
ความถูกตอง การตรวจสอบภาคสนามอาศัยเทคนิควธิกีารของการรังวดัตํ าแหนงพกิดัดวยดาวเทียม 
GPS ประกอบกับแผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 และการปรับแกตํ าแหนงใหมี
ความถูกตองแมนยํ าข้ึน (differential correction) ดวยโปรแกรม Pathfinder ทีช่วยจดัการขอมูลพกิดั
ในงานรังวดัตํ าแหนงน้ี (Trimble Navigation, 1992)

การจํ าแนกรายละเอียดขอมูล   

ในการศึกษาเพือ่จ ําแนกพืน้ทีป่ลูกขาวดวยขอมูลระยะไกลน้ีใชวิธีการจํ าแนกแบบไมควบคุม 
ที่อาศัยการคํ านวณเพื่อจํ าแนกรายละเอียดดวยชุดคาสถิติของตัวขอมูลภาพทั้งภาพเอง โดยใช
เทคนิค ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique) กับทุกชุดขอมูลที่ทํ า
การจํ าแนก รายละเอียดผลการจํ าแนกไดแสดงไวในผลการศึกษา

กรรมวิธีหลังการจํ าแนกรายละเอียดขอมูล

กรรมวิธีน้ีกระทํ าหลังจากการจํ าแนกรายละเอียดเสร็จสมบูรณแลว ซึ่งข้ันตอนประกอบ
ดวยการปรับปรุงคาความถูกตองของขอมูลโดยใชเทคนิคและวิธีการของระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรเขาชวยในการวิเคราะห และข้ันตอนของการประเมินคาความถูกตอง (accuracy 
assessment) ซึ่งใชวิธีการ Error Matrix (Lillesand and Kiefer, 1994) และ Kappa statistics 
(Congalton, 1991) ทํ าการประเมินแผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดินและพื้นที่ปลูกขาวฉบับ
สมบูรณ ซึ่งไดรายงานในผลการศึกษาตอไป

ผลการศึกษา

การทดสอบขอมูลภาพดาวเทียม   

จากการตรวจเอกสารและทดสอบการปรับปรุงคุณภาพขอมูลดวยการทํ าขอมูลภาพสีผสม
ในชุดขอมูลตางๆ และเลือกพื้นที่ตัวอยาง (training area) เพื่อสรางคาขอมูลสถิติตัวอยางของ
ชนิดการใชประโยชนที่ดิน และ scatterplots เพื่อพิจารณาลักษณะการสะทอนชวงคล่ืนของขอมูล
ในเบ้ืองตน พบวาโดยทั่วไปขอมูลภาพจากดาวเทียม LANDSAT ระบบ TM ในชวงคล่ืน 3, 4 และ 
5  (รูปที ่5-1 และรูปที ่5-2)  มีศักยภาพในการจ ําแนกพืน้ทีป่ลูกขาวไดดีเม่ือเทยีบกบัชวงคล่ืนอ่ืนๆ 
ในขอมูลเดียวกัน แตอยางไรก็ตามมีขอนาสังเกตจากรายงานการจํ าแนกพื้นที่ปลูกขาวที่ผานมา
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คือสวนใหญเปนการจํ าแนกขอมูลในพื้นที่นาผืนใหญและบางแหงลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุม 
คาการสะทอนชวงคล่ืนระหวางพื้นที่ปลูกขาวจึงมีการซํ้ าซอนกับขอมูลการใชประโยชนที่ดินอ่ืนๆ 
ไมมากนัก ซึ่งมีสวนคลายคลึงกับสภาพพื้นที่ศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก แตมีสวนแตกตางกับพื้นที่
ศึกษาในจังหวัดเชียงใหมที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เปนภูเขาสูงชันซึ่งมีการปลูกขาวจํ านวนมากอยู
ในพื้นที่ราบระหวางหุบเขาและรองเขาขนาดเล็ก

รูปท่ี 5-1  ขอมูลภาพจากดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM
ท่ีใชจ ําแนกพ้ืนท่ีขาวนาปของจังหวัดเชียงใหม                                 
บันทึกขอมูลเม่ือ 16 พ.ย. 2540

Acq. Date:Nov16,1997LANDSAT-5 :TM 5,4,3/R,G,B

 น
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รูปท่ี 5-2  ขอมูลภาพจากดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM ท่ีใชในการจํ าแนกพ้ืนท่ีขาวนาปของจังหวัด
พิษณุโลก  บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 4-11 ธ.ค. 2540

Acq. Date: Dec4-11,1997LANDSAT-5 :TM 5,4,3/R,G,B

จงัหวัดพิษณุโลก

เมือง พิษณุโลก  วังทอง

เนินมะปราง

 นครไทย

 ชาติตระการ

วัดโบสถ
 พรหมพิราม

บางระกํ า

บางกระทุม
 น

0  10  20  30  40 กม.
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ตารางท่ี 5-1  ตัวอยางขอมูลสถิติของภาพจากดาวเทียมท่ีเลือกชวงคลื่นเพื่อการจํ าแนกพ้ืนท่ีปลูกขาวนาป จังหวัดเชียงใหม

Uni variance Band1 Band2 Band3 Band4 Band5 Band6 Band7

Area (ha) 3238477.92 3238878.24 3235740.48 3237069.60 3237936.48 3168053.28 3237518.88

Minimum 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Maximum 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000

Mean 71009 30.191 20.607 66.834 63.390 26.564 22.874

Median 60.000 24.000 11.000 65.000 59.000 27.000 18.000

Std.Dev 37.479 24.000 34.253 27.621 32.858 10.032 20.983

Correlation Band1 Band2 Band3 Band4 Band5 Band6 Band7

Band1 1.000 0.940 0.959 0.680 0.833 -0.169 0.877

Band2 0.940 1.000 0.978 0.731 0.853 0.000 0.898

Band3 0.956 0.978 1.000 0.709 0.860 -0.065 0.905

Band4 0.680 0.731 0.709 1.000 0.869 0.053 0.736

Band5 0.833 0.853 0.860 0.869 1.000 0.039 0.916

Band6 -0.169 0.000 -0.065 0.053 0.039 1.000 0.106

Band7 0.877 0.898 0.905 0.736 0.916 0.106 1.000

Covariance Band1 Band2 Band3 Band4 Band5 Band6 Band7

Band1 1404.693 854.216 1230.593 704.427 1025.763 -63.386 689.595

Band2 854.216 588.271 812.280 489.697 679.602 0.106 456.779

Band3 1230.593 812.280 1173.271 671.058 967.914 -22.336 650.436

Band4 704.427 489.697 671.058 762.920 788.572 14.555 426.706

Band5 1025.763 679.602 967.914 788.572 1079.624 12.849 631.791

Band6 -63.386 0.106 -22.336 14.555 12.849 100.642 22.227

Band7 689.595 456.779 650.436 426.706 631.791 22.227 440.289
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การวิเคราะหเลือกชวงคล่ืนของขอมูลภาพดาวเทียม

การศึกษาความสัมพันธของคาการสะทอนชวงคล่ืนภายในแตละแบนดและระหวางแบนด
ของชุดขอมูลเอง กระทํ าเพื่อคัดเลือกชวงคล่ืนขอมูลที่สามารถใชประโยชนในการจํ าแนกไดจริง 
และเปนการลดความซํ้ าซอนของขอมูล (Jensen, 1986) การศึกษาใชวิธีการเลือกขอมูลโดย
พิจารณาจากคาขอมูลสถิติและจากรูปแบบ scatterplot ที่เปนคาความถี่สะสมแบบกราฟก 
ประกอบกับคุณสมบัติการสะทอนชวงคล่ืนของวัตถุ ตัวอยางเชน ขอมูลพื้นที่ศึกษาจังหวัด
เชียงใหมซึ่งอยูใน path 131, row 46-48 บันทึกขอมูลเม่ือ 16 พ.ย. 2540 ขอมูลที่นาพิจารณา
ส ําหรับการวิเคราะหจากจํ านวน 7 แบนดคือ ชวงคล่ืน 1, 3, 4 และ 5 โดยข้ันแรกพิจารณาจาก
คาความแปรปรวน (variance) คาสูงๆ อันแสดงถึงความหลากหลายของขอมูลคือ 1404.69, 
1173.27, 762.92 และ 1079.62 ตามลํ าดับ (ตารางที่ 5-1) ชวงคล่ืนที่มีความหลากหลาย
มากกวาในชุดเปนชวงคล่ืนที่จะใหผลการจํ าแนกที่ดีกวา แตอยางไรก็ตามมิไดหมายความวาจะ
สามารถจํ าแนกพื้นที่ปลูกขาวไดดีที่สุด เน่ืองจากคาความหลากหลายน้ันอาจเกิดจากคาการ
สะทอนชวงคล่ืนของการใชประโยชนที่ดินอ่ืนๆ ดวยก็ได คาที่พิจารณาเปนลํ าดับตอมาคือคาความ
แปรปรวนรวม (covariance) และคาสหสัมพันธ (correlation) ระหวางแบนดที่แสดงความ
คลายคลึงกันและแตกตางกันของขอมูลแตละคู เชน ชวงคล่ืน 1:4 (cov.704.42, r 0.680), 1:5 
(cov.=1025.76, r=0.833), 4:5 (cov.=788.57, r=0.869) เปนตน ลักษณะความสัมพันธ
ของคูขอมูลที่จะนํ ามาจํ าแนกรวมกันไมควรมีความคลายคลึงกันมากเกินไป (คา r เขาใกล 1) 
ควรมีความแตกตางกันบาง แตทั้งน้ีตองพิจารณาคุณสมบัติการสะทอนชวงคล่ืนของคูน้ันดวย  
ข้ันที่สองพิจารณาจากความซํ้ าซอนของการสะทอนชวงคล่ืนระหวางพื้นที่ปลูกขาวกับการใช
ประโยชนทีดิ่นอ่ืนๆ ดวยวธิแีบบกราฟกและชวยในการเลือกโดยการใช  scatterplots (รูปที่ 5-3) 
ทั้งน้ีพิจารณาจากตัวอยางการกระจายและการซอนทับของคาการสะทอนชวงคล่ืนในแตละแบนด 
กลาวคือคาการสะทอนชวงคล่ืนของการใชประโยชนที่ดินประเภทหน่ึงในแตละชวงคล่ืนและระหวาง
ชวงคล่ืนที่มีลักษณะซอนทับกับคาการสะทอนของการใชประโยชนที่ดินอีกประเภทหน่ึงจะมี
โอกาสจํ าแนกผิดพลาดไดงายกวาคาการสะทอนที่เปนอิสระซอนทับกับขอมูลอ่ืนๆ นอย หรือที่ดีที่
สุดคือไมซอนทับเลย สุดทายโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของขอมูลที่เปนประโยชนตอการจํ าแนก
พื้นที่นาขาว ไดแก ขอมูลความแตกตางระหวางดินกับพืชพรรณและการใชประโยชนที่ดินที่บันทึก
ไดจากชวงคล่ืนที่ 1 และ 3 (visible ; 0.45-0.52 µm, 0.63-0.69 µm) ขอมูลพืชพรรณจาก
ชวงคล่ืนที่ 4 (near-infrared ; 0.76-0.90 µm) และขอมูลความชื้นในดินและในพืชพรรณจาก
ชวงคล่ืนที่ 5 (middle-infrared ; 1.55-1.74 µm) ทํ าใหสรุปรูปแบบชุดขอมูลเพื่อการวิเคราะห
และจ ําแนกพืน้ทีป่ลูกขาวจากขอมูลภาพสผีสมได 3 รูปแบบคือ 5,4,3/R,G,B 1,5,4,3/R,G,B, 
intensity  และ  1,5,3/R,G,B   ตามลํ าดับ
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รูปท่ี 5-3  ตัวอยาง Scattergram แสดงคาสะทอนชวงคลื่นของพื้นท่ีนาขาวและการใชประโยชนท่ีดินอื่นๆ
ดวยชวงคลื่น 1, 5, 4 และ 3 จากขอมูล LANDSAT-5 ระบบ TM  ในพื้นท่ีศึกษาจังหวัดเชียงใหม
บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 16 พ.ย. 2540
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คํ าอธิบายความสัมพันธของคาการสะทอนในแตละชวงคลื่น
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คํ าอธิบายความสัมพันธของคาการสะทอนในแตละชวงคล่ืน
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การเลือกขอมูลชุดแรก (5,4,3/R,G,B) เพื่อการจํ าแนกพื้นที่ปลูกขาวเปนไปตามการ
พิจารณาคาสถิติของขอมูลและลักษณะ scatterplots ตามที่กลาวไวในขางตน โดยที่ชุดที่สอง 
(1,5,4,3/R,G,B,intensity) เพิ่มชวงคล่ืนที่ 1 เขามา เน่ืองจากประการแรกพิจารณาขอมูลทั้ง
หมดโดยรวมแลว ชวงคล่ืนที่ 1 มีคาแสดงความหลากหลายของขอมูลมากที่สุดซึ่งจะเปนสวน
สนับสนุนในการจํ าแนกใหดีข้ึน  โดยเฉพาะขอมูลการใชประโยชนที่ดินทั่วไป เชน ชุมชน  ตัวเมือง 
หมูบาน ถนน และแหลงน้ํ า เปนตน และประการที่สองโดยคุณสมบัติของขอมูลในชวงคล่ืน visible 
ซึ่งชวงคล่ืนที่ 1 สามารถที่จะแยกพืชพรรณออกจากพื้นดินที่วางเปลาหรือที่มีพืชนอยกวาไดเปน
อยางดี เชน พื้นที่นาขาวที่อยูระหวางการเก็บเกี่ยวกับนาขาวที่เก็บเกี่ยวเสร็จส้ินแลว สํ าหรับขอมูล
ชุดที่สาม (1,5,3/R,G,B) ใชเพื่อจํ าแนกรายละเอียดพื้นที่ปลูกขาวโดยเฉพาะโดยพิจารณาตัดชวง
คล่ืนที ่4 ออกไป ดวยเหตุผลทีค่าการสะทอนคล่ืนแสงของพืน้ทีป่ลูกขาวมีความใกลเคียงและซํ ้าซอน
อยูกับพื้นที่พืชไรบางชนิด เน่ืองจากขอมูลภาพดาวเทียมเปนชวงหลังของการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่
เพิ่งผานพนไปแลวของพื้นที่พืชทั้งสองชนิด เม่ือพิจารณาลักษณะการสะทอนคล่ืนแสงที่เกี่ยวกับ
พืชพรรณในชวงคล่ืนที่ 4 จึงไมแตกตางกันมาก ซึ่งเปนเหตุผลที่ขอมูลชวงคล่ืนที่ 4 มีสวนทํ าให
การจํ าแนกพื้นที่ปลูกขาวในสวนที่ซํ้ าซอนกับพื้นที่พืชไรดังกลาวไมสามารถแยกออกจากกันได
อยางชัดเจน สรุปคือชวงคล่ืนที่ 4 ไมมีประโยชนสํ าหรับการจํ าแนกพื้นที่ในลักษณะน้ีและเปนการ
เสยีเวลาสํ าหรับการจํ าแนกอีกดวย

ในการเตรียมขอมูลกอนการจํ าแนกไดนํ าเขาขอมูลการใชประโยชนที่ดินที่สํ ารวจโดยกรม
พัฒนาที่ดินในป 2528 (จังหวัดพิษณุโลก) และป 2532 (จังหวัดเชียงใหม) ใน GIS  พรอมทั้ง
แยกพื้นที่นาขาวในปสํ ารวจดังกลาวออกเปนชั้นขอมูลเฉพาะ เพื่อนํ ามาครอบ (masking) ลงบน
ขอมูลชวงคล่ืน 1,5,3/R,G,B ซึ่งใชจํ าแนกขาวนาป แลวทํ าการจํ าแนกพื้นที่ปลูกขาวภายใน
บริเวณดังกลาว ทั้งน้ีมีสมมติฐานวาไมมีการขยายพื้นที่ปลูกขาวนาประหวางป 2528 หรือ 2532 
ถึงป 2540  แตในทางตรงกันขามคาดวาพื้นที่ปลูกขาวจะมีขนาดลดลงเน่ืองจากการขยายตัวของ
ชุมชนและมีการทิ้งที่นาวางเปลามากข้ึน นอกจากน้ีแผนที่การใชประโยชนที่ดินที่สํ ารวจในป 
2528 และ 2532 ไดใชภาพถายทางอากาศมาตราสวน 1:15,000 เปนพื้นฐานในการทํ าแผนที่ 
ซึ่งสามารถจํ าแนกขอบเขตของนาขาวออกจากการใชประโยชนที่ดินอ่ืนไดชัดเจน ความถูกตองของ
แผนที่ในปการสํ ารวจน้ันจึงมีคอนขางสูง ดังน้ัน การใชชั้นขอมูลดังกลาวมาชวยในการจํ าแนกจึง
สามารถลดความสับสนของคาการสะทอนรังสีระหวางนาขาวกับการใชประโยชนที่ดินอ่ืนได  นอก
จากน้ียังเปนการปรับปรุงชั้นขอมูลที่มีอยูใหทันสมัยยิ่งข้ึน จากน้ันนํ ามาวิเคราะหรวมกับแผนที่
การใชประโยชนที่ดินที่จํ าแนกไดจากขอมูลชุด 1,5,4,3/R,G,B,intensity แผนที่แสดงขอมูลเมฆ 
และแผนที่แสดงแหลงน้ํ าทางน้ํ าที่ไดจาก Highlight cloud และ Highlight water (ER Mapper, 
1998) ตามลํ าดับ (รูปที่ 5-4) ทํ าการกํ าจัดเมฆออกและตรวจสอบยืนยันพื้นที่แหลงน้ํ า ผลการ
วิเคราะหจะไดเปนแผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดินรวมกับพื้นที่ปลูกขาวที่สมบูรณ จากน้ันนํ าไป
ประเมินคาความถูกตองและแปลงขอมูลใหเปนแผนที่แสดงพื้นที่ปลูกขาวที่อยูในรูปแบบราสเตอร 
(raster) และแบบเวกเตอร (vector) ตอไป
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รูปท่ี 5-4  ข้ันตอนการจ ําแนกพ้ืนท่ีปลูกขาวของโครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช:             
ขาวในภาคเหนือ  จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดพิษณุโลก

LANDSAT : TM
ขอมูล

1,5,3,4/R,G,B,I.
แผนที่นาขาว

กรมพัฒนาที่ดิน

LANDUSE

ISODATA ISODATA

LANDUSE

MASKING

       พื้นที่ปลูกขาว

Accuracy assessment 

LANDUSE
FINAL

Highlight
Cloud

Water

ANALYZE

       พื้นที่ปลูกขาว

       จาก 1,5,3

       พื้นที่ปลูกขาว
Vector

       พื้นที่ปลูกขาว
Raster

LANDSAT :TM
ขอมูล

  1,5,3/R,G,B
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สํ าหรับการจํ าแนกพื้นที่ข าวนาปรังของพื้นที่ศึกษาทั้งสองจังหวัดน้ันใชชวงคล่ืนชุด 
5,4,3/R,G,B โดยนํ าขอมูลพื้นที่นาขาวที่ไดจากแผนที่การใชประโยชนที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน
มาครอบกอนแลวจึงทํ าการจํ าแนกรายละเอียด

การจํ าแนกรายละเอียดขอมูล

ในการศึกษาคร้ังน้ีทุกชุดขอมูลใชวิธีการจํ าแนกแบบไมควบคุมที่อาศัยการคํ านวณเพื่อ
จํ าแนกรายละเอียดดวยชุดคาสถิติของตัวขอมูลภาพทั้งภาพเอง  โดยใชเทคนิค ISODATA  กํ าหนด
จ ํานวนชั้นขอมูลเร่ิมตน (No. of class) เทากับ 150 ชั้น และทํ าการคํ านวณซํ้ า (No. of 
iteration) เปนจํ านวน 100 คร้ัง เปอรเซ็นตความคงที่ของผลการจํ าแนก (percent of 
unchanged) เทากับ 98% คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของขอมูลในแตละ
ชั้นขอมูลเทากับ 0.1 และความแตกตางของ MDM (Hodgson, 1988) เทากับ 0.3  จากน้ันจึง
แจกแจงและยุบรวมชั้นขอมูลลงจนไดจํ านวนชั้นของการใชประโยชนที่ดินที่ตองการ ผลการ
ทดสอบคร้ังหลังสุดพบวาการใชขอมูลในการจํ าแนกชวงคล่ืนชุด 1,5,4,3/R,G,B,intensity ใหผล
การจํ าแนกในสวนของการใชประโยชนที่ดินตางๆ ที่หลากหลายมากกวาการใชชวงคล่ืนชุดอ่ืนๆ 
แตในขณะเดียวกันการจํ าแนกดวยชวงคล่ืนชุด 1,5,3/R,G,B ใหผลการจํ าแนกในสวนของพื้นที่
ปลูกขาวที่แยกออกจากการใชประโยชนที่ดินอ่ืนๆ ไดดีกวาขอมูลชุด 5,4,3/R,G,B และ 
1,5,4,3/R,G,B, intensity

สํ าหรับการจํ าแนกพื้นที่ขาวนาปรังใชวิธีการจํ าแนกเชนเดียวกับการจํ าแนกพื้นที่ขาวนาป 
แตจะใชเฉพาะขอมูลชุด 5,4,3/R,G,B ที่ถูกครอบโดยชั้นขอมูลพื้นที่นาขาวที่ไดจากแผนที่การใช
ประโยชนที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินกอน แลวจึงทํ าการจํ าแนก

การปรับปรุงคาความถูกตองของขอมูล

ขอมูลแผนที่การใชประโยชนที่ดินและพื้นที่นาขาวของพื้นที่ศึกษาทั้งสองจังหวัดที่ผาน
กระบวนการจํ าแนกรายละเอียดแลวน้ัน ถูกนํ าไปผานกระบวนการขจัดขอมูลจุดภาพเล็กๆ ที่ไมมี
ความหมายในการแสดงผลเปนพื้นที่ปลูกขาวทิ้งไปในระดับหน่ึงดวยวิธีการ Majority filtering  
จากน้ันขอมูลจะถูกแปลงจากขอมูลแบบราสเตอรเปนแบบเวกเตอรเพื่อการปรับปรุงคาความถูกตอง
ของแผนที่แสดงพื้นที่ปลูกขาวโดยใชเทคนิคและวิธีการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร การ
แปลงขอมูลประเภท .ers โดยใชวิธีสงออกจากโปรแกรม ER Mapper เปนขอมูลภาพแบบ Band 
Interleave by Line (.bil) เพื่อนํ าเขาโปรแกรม ARC/INFO เปน coverage และ grid ตามลํ าดับ 
พื้นที่ปลูกขาวที่ถูกวิเคราะหแบงออกได 3 กลุม โดยที่กลุมแรกคือพื้นที่ขาวนาปในพื้นที่ราบขนาด
ใหญ เชน แองเชียงใหมและพื้นที่ราบจังหวัดพิษณุโลก กลุมที่สองคือพื้นที่ขาวนาปในพื้นที่ราบ
ระหวางหุบเขา ซึ่งอยูในจังหวัดเชียงใหม และกลุมสุดทายคือพื้นที่ขาวนาปรังของทั้งสองจังหวัด
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พื้นที่ขาวนาปในจังหวัดเชียงใหมที่ไดจากการจํ าแนกถูกแบงออกเปนสองสวนดวย ขอมูล
สภาพภูมิประเทศเชิงตัวเลข (Digital Elevation Model, DEM) สวนแรกเปนพื้นที่ขาวนาปที่อยูต่ํ า
กวาระดับความสูง 550 เมตร ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ขาวนาปในพื้นที่ราบขนาดใหญตอเน่ืองกันต่ํ า
กวา 2 ไร จะถูกขจัดออกไปเพื่อใหความสะดวกในการใชแผนที่ สวนที่สองเปนนาขาวที่อยูสูงกวา
ระดับความสูง 550 เมตร ซึ่งเปนพื้นที่ขาวนาปในพื้นที่ราบระหวางหุบเขา พื้นที่ดังกลาวยังอาจมี
พื้นที่พืชไรและการใชประโยชนที่ดินอ่ืนปะปนอยู ดังน้ันจึงทํ าการแยกแยะนาขาวออกจากพื้นที่
เหลาน้ันโดยกระบวนการวิเคราะหเชิงพื้นที่ใน GIS โดยนํ าพื้นที่นาขาวในสวนที่สองไปซอนทับกับ
ทางน้ํ าที่ถูกขยายออกไปดานขางขางละ 120 เมตร (stream buffer) แลวเก็บขอมูลนาขาวที่อยู
ในเขต Buffer ไว (รูปที่ 5-5) พื้นที่นาดังกลาวถือวาเปนนาขาวในรองเขาขนาดเล็กที่มักจะอยู
ขนาบไปกับทางน้ํ าในรองเขาขนาดเล็ก จากน้ันจึงนํ าพื้นที่นาขาวขนาดใหญ (สวนที่หน่ึง) และใน
พื้นที่นาขนาดเล็กระหวางหุบเขา (สวนที่สอง) มารวมกัน เปนแผนที่แสดงพื้นที่ปลูกขาวนาปของ
จังหวัดเชียงใหม แลวแปลงใหอยูในรูปแบบเวกเตอร สุดทายทํ าการปรับเสนขอบเขตพื้นที่ปลูกขาว
ใหมีความเหมาะสมโดยพยายามรักษารูปรางและเน้ือที่ใหใกลเคียงกับผลการจํ าแนกมากที่สุด 
สํ าหรับพื้นที่ศึกษาจังหวัดพิษณุโลกสวนใหญเปนพื้นที่ขาวนาปในพื้นที่ราบขนาดใหญ ซึ่งใชวิธีการ
ปรับปรุงคาความถูกตองและการแปลงขอมูลเปนรูปแบบเวกเตอรเชนเดียวกัน การแปลงขอมูล
ดวยวิธีดังกลาวนอกจากเปนการตรวจสอบและปรับคาความถูกตองแลว ยังเปนการประหยัดเน้ือที่
ในการจัดเก็บขอมูลดวย

การจัดสรางแผนท่ีแสดงพ้ืนที่ปลูกขาว

แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกขาวนาปและขาวนาปรังของพื้นที่ศึกษาทั้งสองจังหวัดเม่ือผาน    
ข้ันตอนการปรับคาความถูกตองแลว   ในทางปฏิบัติจะไดรับการจัดทํ าเปนแผนที่ใน 2 รูปแบบ 
คือแบบราสเตอรและแบบเวกเตอร (รูปที่ 5-6) ขอมูลแบบราสเตอรจะถูกนํ ากลับไปซอนทับ 
(overlay) กับแผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดินที่จํ าแนกไดจากขอมูลชุด 1,5,4,3/R,G,B, 
intensity เพื่อนํ าไปประเมินคาความถูกตองตอไป แผนที่ที่ไดมีจํ านวน 4 ชุด ไดแก (1) แผนที่
แสดงการใชประโยชนที่ดินรวมพื้นที่ขาวนาปของจังหวัดเชียงใหม (2) แผนที่แสดงการใช
ประโยชนที่ดินรวมพื้นที่ขาวนาปของจังหวัดพิษณุโลก (3) แผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดินรวม
พื้นที่ขาวนาปรังของจังหวัดเชียงใหม และ (4) แผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดินรวมพื้นที่ขาวนา
ปรังของจังหวัดพิษณุโลก สํ าหรับแผนที่แสดงพื้นที่ปลูกขาวนาปและขาวนาปรังของพื้นที่ศึกษาทั้ง
สองจงัหวดัทีเ่ปนแบบเวกเตอรไดถกูนํ าไปใชรวมกบัโปรแกรมเชือ่มโยงเพือ่ประเมินผลผลิตขาวตอไป
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รูปท่ี 5-5 ข้ันตอนการจ ําแนกนาขาวในรองเขาขนาดเล็กดวยวิธีการซอนทับบนสองฟากทางน้ํ า
ท่ีมีขนาดกวางดานละ 120 เมตร

(ก) (ข)

 (ง)     (ค)

(ก) ขอมูลภาพดาวเทียมสีผสม 1,5,3/R,G,B
(ข) การซอนทับทางน้ํ าท่ีขยายขาง (stream buffer) 120 เมตร
(ค) พื้นท่ีปลูกขาวท่ีอยูภายใน stream buffer 120 เมตร
(ง) พื้นท่ีปลูกขาวในรองเขาขนาดเล็กจากผลการวิเคราะห
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รปูท่ี 5-6  ขอมูลจากผลการจ ําแนกพืน้ท่ีปลกูขาวจดัเก็บแบบราสเตอรและเวกเตอรหลงักรรมวธิขีอมูล  เม่ือนํ าไป
ซอนทับลงบนขอมูลภาพดาวเทียม

(ก) ขอมูลภาพดาวเทียม
(ข) การซอนทับผลการจํ าแนกพ้ืนท่ีปลูกขาว

(raster) บนภาพดาวเทียม

(ค) การซอนทับผลการจํ าแนกพ้ืนท่ีปลูกขาว
(vector) บนภาพดาวเทียม

(ก) (ข)

(ค)



 !"#$#%"&'"()%*+,-./0&123(4567$8&123(4569-,!)%":8%:;)%*+,-#<;<=!->(#<??$(@?$(A(!"#B@8$0(>C!"#D-0B)%":   123

ผลการจํ าแนกพ้ืนที่ขาวนาป

ในพื้นที่ศึกษาจังหวัดเชียงใหม ความพยายามที่จะจํ าแนกแปลงนาขนาดเล็กในรองเขา
เปนส่ิงจํ าเปน เน่ืองจากเกษตรกรในชุมชนที่สูงของจังหวัดเชียงใหมตองพึ่งแปลงนาดังกลาวเพื่อ
การผลิตขาว ความม่ันคงในการผลิตอาหารของชุมชนจึงข้ึนอยูกับแปลงนาเหลาน้ีดวย ดังน้ันการ
ประเมินความม่ันคงของการผลิตอาหารของชุมชนบนที่สูงจะมีความถูกตองใกลเคียงกับความเปน
จริงถาการจํ าแนกแปลงนาเหลาน้ีมีความถูกตองสูง จากการจํ าแนกรายละเอียดพื้นที่ปลูกขาวนาป
และการใชประโยชนทีดิ่นดวยวธิกีารดังกลาวขางตน จงึสามารถจดัสรางเปนแผนทีข่อมูลเชงิตัวเลขที่
แสดงการใชประโยชนที่ดินรวมกับพื้นที่ปลูกขาวนาปของพื้นที่ศึกษาจังหวัดเชียงใหม (รูปที่ 5-7 
และรูปที่ 5-8) ไดพื้นที่ปลูกขาวนาปในพื้นที่ราบขนาดใหญและที่ราบระหวางหุบเขา รวมทั้งสิ้น 
494,146 ไร  (ตารางที่ 5-2)

ตารางท่ี 5-2 พืน้ท่ีการใชประโยชนท่ีดินแตละประเภทและพ้ืนท่ีปลูกขาวนาปของพื้นท่ีศึกษา
จงัหวดัเชียงใหมท่ีจํ าแนกไดจากขอมูลภาพดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM
บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 16 พ.ย. 2540

การใชประโยชนที่ดิน พื้นที่ (ไร)

                ขาวนาป 494,146
พชืไรและพ้ืนท่ีรกราง 620,871

                ปาไมและไมยืนตน 12,501,618
 พื้นท่ีชุมชนผสมไมผล 143,681

                แหลงน้ํ า 60,068

                 รวมทั้งส้ิน 13,820,385

ในขณะที่การจํ าแนกพื้นที่ปลูกขาวนาปของพื้นที่ศึกษาจังหวัดพิษณุโลกมีปญหาที่แตกตาง
จากจังหวัดเชียงใหม โดยที่พื้นที่ปลูกขาวของจังหวัดพิษณุโลกสามารถแบงออกไดเปนสองสวนคือ
พื้นที่ที่ปลูกขาวไดคร้ังเดียวตอปซึ่งอาศัยน้ํ าฝนเปนหลักและพื้นที่ที่สามารถปลูกขาวไดตลอดป 
โดยพื้นที่ปลูกขาวสวนใหญอยูบนพื้นที่ราบที่กวางใหญ ไมมีความลาดชัน ซึ่งอาศัยน้ํ าชลประทาน
และโครงการสูบน้ํ าดวยพลังไฟฟา ตลอดจนบางสวนที่อาศัยน้ํ าบาดาลจากบอตอกของตนเอง แต
ปญหาจะอยูที่พื้นที่ปลูกขาวของจังหวัดพิษณุโลกที่เปนพื้นที่ที่สามารถทํ านาไดตลอดปมักเกิดน้ํ า
ทวมในฤดูน้ํ าหลากเน่ืองจากสภาพพื้นที่ที่ราบและต่ํ า เกษตรกรจึงเร่ิมปลูกขาวไมพรอมกันทีเดียว 
ทั้งน้ีแลวแตประสบการณที่ไดรับและการคาดคะเนของเกษตรกรในพื้นที่วาในปน้ันๆ จะเกิดน้ํ า
ทวมหรือไม เกษตรกรที่ไมตองการเสี่ยงจึงเร่ิมปลูกขาวลาชากวาในบางพื้นที่ และเม่ือถึงฤดูการ
เก็บเกี่ยว พื้นที่ที่เร่ิมลงมือปลูกกอนก็จะทํ าการเก็บเกี่ยวกอน ในขณะที่บางพื้นที่ขาวเพิ่งเร่ิมจะสุก 
ไปจนกระทั่งบางพื้นที่ขาวเร่ิมจะเจริญเติบโต การดํ าเนินการที่ไมพรอมกันเชนที่กลาวมาน้ี มีผล
ทางดานกายภาพซึ่งทํ าใหคาการสะทอนชวงคล่ืนของพื้นที่นาขาวปที่ตองการคํ านวณหามีความ
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แตกตางกันในหลายระดับ ซึ่งวิธีการจํ าแนกขอมูลเพื่อแกปญหาน้ีจํ าเปนตองศึกษาลักษณะคาการ
สะทอนชวงคล่ืนในแตละระยะของการปลูกขาวในแตละพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก แลวนํ ามา
คํ านวณรวมกันเปนพื้นที่ปลูกขาวนาปทั้งหมด ผลการจํ าแนกพื้นที่ปลูกขาวนาปของพื้นที่ศึกษา
จังหวัดพิษณุโลก (รูปที่ 5-9 และรูปที่ 5-10) ไดพื้นที่ปลูกขาวนาปรวมทั้งสิ้น 1,197,864 ไร 
(ตารางที่ 5-3)

ตารางท่ี 5-3  พืน้ท่ีการใชประโยชนแตละประเภทและพ้ืนท่ีปลูกขาวนาปของพื้นท่ีศึกษา
จงัหวดัพิษณุโลกท่ีจํ าแนกไดจากขอมูลภาพดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM
บันทึกขอมูลเม่ือ 4-11 ธ.ค. 2540

การใชประโยชนที่ดิน พื้นที่ (ไร)

               ขาวนาป 1,197,864
               ปาไมและไมยืนตน 3,377,637

พชืไรและพ้ืนท่ีรกราง 1,462,464
สวนไมผลผสมชุมชน   318,429

               ชุมชนและตัวเมือง     58,266
               แหลงน้ํ า   194,841

                รวมทั้งส้ิน 6,609,501

การศึกษาน้ีชี้ใหเห็นถึงบทบาทของขอมูลเชิงพื้นที่อ่ืนๆ อยางชัดเจน นอกเหนือจากขอมูล
ภาพดาวเทียม โดยเฉพาะการจํ าแนกแปลงนาขนาดเล็กในสภาพพื้นที่ที่เปนภูเขาสูง ซึ่งลักษณะ
ภูมิประเทศที่แตกตางกันมากมีสวนทํ าใหคาการสะทอนชวงคล่ืนของประเภทการใชประโยชนที่
ดินที่แตกตางกันมีคาใกลเคียงกันและไมเปนระเบียบ หากใชขอมูลภาพจากดาวเทียมเพียงอยาง
เดียวจะทํ าใหผลการจํ าแนกไดพื้นที่ที่ไมตอเน่ืองครบถวน การใชขอมูลเชิงพื้นที่อ่ืนๆ เชน ขอมูล
สภาพภมิูประเทศเชงิตัวเลข (DEM) ชวยในการสรางทางน้ํ าลํ าดับตางๆ ซึ่งอาจไมปรากฏในแผนที่ 
ทํ าใหการวิเคราะหแปลงนาในรองเขามีความแมนยํ าข้ึน เน่ืองจากแปลงนาเหลาน้ันมักอยูสอง
ฟากลํ าน้ํ า เปนตน นอกจากน้ีการใชวธิกีารขยายพืน้ทีข่อบเขตตามลํ าน้ํ า และการใชขอมูลคารูปราง
และขนาดของพื้นที่จากการวิเคราะหเชิงพื้นที่ใน GIS ยังเปนกรรมวิธีที่ชวยแยกแยะแปลงนาขนาด
เล็กที่มีรูปรางเรียวไปตามลํ าน้ํ าออกจากพื้นที่การเกษตรอ่ืนไดดี เชน พื้นที่ปลูกพืชไรหรือขาวไร 
เพราะพื้นที่เหลาน้ีมักมีรูปรางที่ไมเรียวเหมือนแปลงนาในรองเขา
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รูปท่ี 5-7  การใชประโยชนท่ีดินของจังหวัดเชียงใหมท่ีจํ าแนกไดจากการวิเคราะหขอมูลภาพดาวเทียม
LANDSAT-5 ระบบ TM  ชวงคลื่น 1, 3, 4 และ 5  บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 16 พ.ย. 2540

แผนท่ีแสดงการใชประโยชนท่ีดินป 2540 ของจังหวัดเชียงใหม

ขาวนาป

   โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช :
ขาวในภาคเหนือ

ศูนยวิจัยเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร
  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การใชประโยชนท่ีดิน

น

แมอาย

ฝาง

แมแตง

สนัทราย

หางดง

สะเมิง

แมวาง

เมืองเชียงใหม

สนัปาตอง

สารภี

ก่ิง อ. ดอยหลอ

อมกอย

จอมทอง

ฮอด

แมแจม

ไชยปราการ

พราว

เวียงแหง

เชียงดาว

สนักํ าแพง

ดอยสะเก็ด

ดอยเตา

แมริม

ก่ิง อ. แมออน

พชืไรและพ้ืนท่ีอื่นๆ
ปาไม
ชุมชน
แหลงน้ํ า

20  10      0            20 กม.
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รูปท่ี 5-8  พืน้ท่ีปลกูขาวนาปของจังหวัดเชียงใหมท่ีจํ าแนกไดจากการวิเคราะหขอมูลภาพดาวเทียม
LANDSAT-5  ระบบ TM ชวงคลื่น 1, 3 และ 5  บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 16 พ.ย. 2540

ขาวนาป

การใชประโยชนท่ีดิน

แมอาย
ฝาง

แมแตง

สนัทราย

หางดง

สะเมิง

แมวาง

เมือง เชียงใหม

สนัปาตอง
สารภี

ก่ิง อ. ดอยหลอ

อมกอย

จอมทอง

ฮอด

แมแจม

ไชยปราการ

พราว

เวียงแหง
เชียงดาว

สนักํ าแพง

ดอยสะเก็ด

ดอยเตา

แมริม

ก่ิง อ. แมออน

20    10     0            20 กม.

น

   โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช :
ขาวในภาคเหนือ

ศูนยวิจัยเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร
  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีขาวนาปฤดูปลูกป 2540 ของจังหวัดเชียงใหม
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รูปท่ี 5-9  การใชประโยชนท่ีดินของจังหวัดพิษณุโลกท่ีจํ าแนกไดจากการวิเคราะหขอมูลภาพดาวเทียม
LANDSAT-5 ระบบ TM  ชวงคลื่น 1, 3, 4 และ 5 บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 4-11 ธ.ค. 2540

แผนท่ีแสดงการใชประโยชนท่ีดินป 2540 ของจังหวัดพิษณุโลก

   โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช :
ขาวในภาคเหนือ

ศูนยวิจัยเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร
  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

20    10     0            20 กม.

ขาวนาป

การใชประโยชนท่ีดิน

พชืไรและพ้ืนท่ีรกราง
ปาไม

ชุมชน ตัวเมือง
แหลงน้ํ า

สวนไมผลผสมชุมชน

เมืองพิษณุโลก  วังทอง

เนินมะปราง

 นครไทย

 ชาติตระการ

วัดโบสถ

 พรหมพิราม

บางระกํ า

บางกระทุม

น
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รูปท่ี 5-10 พืน้ท่ีปลกูขาวของจังหวัดพิษณุโลกท่ีจํ าแนกไดจากการวิเคราะหขอมูลภาพดาวเทียม LANDSAT-5
ระบบ TM ชวงคลื่น 1, 3 และ 5  บนัทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 4-11  ธ.ค.  2540

   โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช :
ขาวในภาคเหนือ

ศูนยวิจัยเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร
  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

20   10      0           20 กม.

ขาวนาป

เมืองพิษณุโลก  วังทอง

เนินมะปราง

 นครไทย

 ชาติตระการ

วัดโบสถ

 พรหมพิราม

บางระกํ า

บางกระทุม

น

การใชประโยชนท่ีดิน

แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีขาวนาปฤดูปลูกป 2540 ของจังหวัดพิษณุโลก



 !"#$#%"&'"()%*+,-./0&123(4567$8&123(4569-,!)%":8%:;)%*+,-#<;<=!->(#<??$(@?$(A(!"#B@8$0(>C!"#D-0B)%":   129

ผลการจํ าแนกพ้ืนที่ขาวนาปรัง

ข้ันตอนการจํ าแนกพื้นที่ขาวนาปรังของพื้นที่ศึกษาจังหวัดเชียงใหมไมมีความซับซอนเทา
กับการจํ าแนกพื้นที่ขาวนาป สาเหตุเน่ืองจากสภาพการใชประโยชนที่ดินในขณะชวงฤดูปลูกขาว 
นาปรัง (กุมภาพันธ�เมษายน) ในแตละพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหมไมมีกิจกรรมทางการเกษตร
มากนัก ในบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหมมีการปลูกพืชหลังขาวบางแทนการปลูกขาวนาปรัง เชน 
หอม กระเทียม ถั่วเหลือง เปนตน แตคาการสะทอนชวงคล่ืนของพืชเหลาน้ีไมมีความซํ้ าซอนกับ
คาของพื้นที่ขาวนาปรังแตอยางใด ผลการจํ าแนกไดพื้นที่ปลูกขาวนาปรังของพื้นที่ศึกษาจังหวัด
เชียงใหม (รูปที่ 5-11 และรูปที่ 5-12) รวมทั้งสิ้น 31,359 ไร (ตารางที่ 5-4)

สํ าหรับการจํ าแนกพื้นที่ขาวนาปรังในพื้นที่ศึกษาจังหวัดพิษณุโลกคอนขางที่จะซับชอน
มากกวาการจ ําแนกพืน้ทีข่าวนาปรังของจงัหวดัเชยีงใหม โดยมีสาเหตุมาจากกรณีการปลูกขาวนาป
ที่ไมพรอมกันดังที่กลาวมาแลว ซึ่งพื้นที่ที่ทํ าการปลูกขาวนาปแรกสุดจะเก็บเกี่ยวกอน และหลัง
จากเก็บเกี่ยวขาวนาปแลวเสร็จจะมีการเตรียมพื้นที่และเอาน้ํ าเขานาทันทีเพื่อปลูกขาวนาปรังใน
ชวงตอไป และทํ าเชนน้ีไลกันมาในแตละพื้นที่ ความไมพรอมกันน้ีทํ าใหคาการสะทอนชวงคล่ืน
ของขาวนาปรังในบางสวนจะซํ้ าซอนกับพื้นที่น้ํ าขังที่เตรียมพื้นที่ปลูกขาวนาปรังและซํ้ าซอนกับคา
การสะทอนชวงคล่ืนของแหลงน้ํ าจริง ตลอดจนซํ้ าซอนกับพื้นที่น้ํ าขังบางสวนในเขตชลประทาน
นเรศวรในพื้นที่ทุงสาน ซึ่งการจํ าแนกยังคงถือตามคาการสะทอนชวงคล่ืนของพื้นที่ขาวนาปรัง
เปนหลักและรวมกับพื้นที่น้ํ าขังบางสวนที่คาดวาเปนการเตรียมการปลูกขาวนาปรังจริงๆ อยางไร
ก็ตามในการวิเคราะหหาพื้นที่ปลูกขาวนาปรังของจังหวัดพิษณุโลกจะพบวาขอมูลคลาดเคล่ือน
จากความเปนจริงไปสวนหน่ึง ดวยลักษณะการปลูกขาวของจังหวัดพิษณุโลกภายในแตละปที่เปน
แบบตอเน่ืองดังที่กลาวมาแลว จะมีการปลูกขาวนาปรังคร้ังที่หน่ึงทันทีเม่ือเสร็จสิ้นจากการเก็บ
เกี่ยวขาวนาป และเม่ือเก็บเกี่ยวขาวนาปรังคร้ังที่หน่ึงเสร็จก็จะทํ าการปลูกขาวนาปรังคร้ังที่สองตอ
ไปอีกจนถึงฤดูกาลทํ านาปอีกคร้ังหน่ึง ซึ่งแตละพื้นที่จะคาบเกี่ยวกันเร่ืองวันปลูกและวันเก็บเกี่ยว 
ปญหาที่เกิดข้ึนในการวิเคราะหและจํ าแนกพื้นที่ขาวนาปรังคือขอมูลไมสามารถครอบคลุมคาการ
สะทอนชวงคล่ืนของพื้นที่ปลูกขาวนาปรังใหครบทุกระยะได   ซึ่งมีผลทํ าใหการจํ าแนกพื้นที่ปลูก
ขาวนาปรังของพื้นที่ศึกษาจังหวัดพิษณุโลกขาดหายไปบางสวน โดยสวนที่ขาดหายไปจะเปนชวง
การปลูกขาวนาปรังในระหวางเดือนมีนาคมจนถึงมิถุนายน (กอนการทํ านาปคร้ังใหม) ผลการ
จํ าแนกพื้นที่ปลูกขาวนาปรังของพื้นที่ศึกษาจังหวัดพิษณุโลก (รูปที่ 5-13 และรูปที่ 5-14) ได
พื้นที่ปลูกขาวนาปรังรวมทั้งสิ้น 203,274 ไร (ตารางที่ 5-5)
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ตารางที่ 5-4  พืน้ท่ีการใชประโยชนท่ีดินแตละประเภทและพ้ืนท่ีปลูกขาวนาปรัง
ของพืน้ท่ีศึกษาจังหวัดเชียงใหมท่ีจํ าแนกไดจากขอมูลภาพดาวเทียม
LANDSAT-5  ระบบ TM บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 18 มี.ค. 2541

        การใชประโยชนที่ดิน พื้นที่ (ไร)
ขาวนาปรัง 31,359
ถั่วเหลือง 84,306
พชืสวน 331,356
ท่ีนาวางเปลา 47,125
พื้นท่ีอื่นๆ 620,871
ปาไมและไมยืนตน 12,501,619
ชุมชน 143,681
แหลงน้ํ า 60,069

รวมทั้งส้ิน 13,820,385

 ตารางท่ี 5-5  พืน้ท่ีการใชประโยชนท่ีดินแตละประเภทและพ้ืนท่ีปลูกขาวนาปรัง
ของพืน้ท่ีศึกษาจังหวัดพิษณุโลกท่ีจํ าแนกไดจากขอมูลภาพดาวเทียม
LANDSAT-5 ระบบ TM บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 10-17 มี.ค. 2541

การใชประโยชนที่ดิน พื้นที่ (ไร)
ขาวนาปรัง 203,274
ท่ีนาวางเปลา 994,590
ปาไมและไมยืนตน 3,377,637
พื้นท่ีรกราง 1,462,464
สวนไมผลผสมปาชุมชน 318,429
ชมุชนและตัวเมือง 58,266
แหลงน้ํ า 194,841

รวมทั้งส้ิน 6,609,501
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รูปท่ี 5-11  การใชประโยชนท่ีดินจังหวัดเชียงใหมท่ีจํ าแนกไดจากการวิเคราะหขอมูลภาพดาวเทียม
LANDSAT-5 ระบบ TM  ชวงคลื่น 1, 3, 4  และ 5  บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 18 มี.ค. 2541

แผนท่ีแสดงการใชประโยชนท่ีดินป 2541 ของจังหวัดเชียงใหม

ขาวนาปรัง

   โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช :
ขาวในภาคเหนือ

ศูนยวิจัยเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร
  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การใชประโยชนท่ีดิน

แมอาย

ฝาง

แมแตง

สนัทราย

หางดง

สะเมิง

แมวาง

เมืองเชียงใหม

สนัปาตอง

สารภี

ก่ิง อ. ดอยหลอ

อมกอย

จอมทอง

ฮอด

แมแจม

ไชยปราการ

พราว

เวียงแหง

เชียงดาว

สนักํ าแพง

ดอยสะเก็ด

ดอยเตา

แมริม

ก่ิง อ. แมออน

พชืสวน
ปาไม
ชุมชน
แหลงน้ํ า

20   10      0            20 กม.

ถั่วเหลือง
นาวางเปลา
พื้นท่ีท้ิงราง

น
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รูปท่ี 5-12  พืน้ท่ีปลกูขาวนาปรังจังหวัดเชียงใหมท่ีจํ าแนกไดจากการวิเคราะหขอมูลภาพดาวเทียม
LANDSAT-5  ระบบ TM  ชวงคลื่น 5, 4 และ 3  บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 18 มี.ค. 2541

ขาวนาปรัง

การใชประโยชนท่ีดิน

แมอาย

ฝาง

แมแตง

สนัทราย

หางดง

สะเมิง

แมวาง

เมือง เชียงใหม

สนัปาตอง
สารภี

ก่ิง อ. ดอยหลอ

อมกอย

จอมทอง

ฮอด

แมแจม

ไชยปราการ

พราว

เวียงแหง

เชียงดาว

สนักํ าแพง

ดอยสะเก็ด

ดอยเตา

แมริม

ก่ิง อ. แมออน

20  10    0            20

   โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช :
ขาวในภาคเหนือ

ศูนยวิจัยเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร
  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

น

แผนท่ีแสดงพื้นท่ีขาวนาปรังฤดูปลูกป 2541 ของจงัหวัดเชียงใหม
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รูปท่ี 5-13  การใชประโยชนท่ีดินของจังหวัดพิษณุโลกท่ีจํ าแนกไดจากการวิเคราะหขอมูลภาพดาวเทียม
LANDSAT-5 ระบบ TM ชวงคลื่น 1, 3, 4 และ 5  บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 10-17 มี.ค. 2541

แผนท่ีแสดงการใชประโยชนท่ีดินป 2541 ของจังหวัดพิษณุโลก

   โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช :
ขาวในภาคเหนือ

ศูนยวิจัยเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร
  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

20    10     0            20 กม.

ขาวนาป

การใชประโยชนท่ีดิน

พชืไรและพ้ืนท่ีรกราง
ปาไม

ชุมชน ตัวเมือง
แหลงน้ํ า

สวนไมผลผสมชุมชน

นาวางเปลา

เมืองพิษณุโลก  วังทอง

เนินมะปราง

 นครไทย

 ชาติตระการ

วัดโบสถ

 พรหมพิราม

บางระกํ า

บางกระทุม

น
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รูปท่ี 5-14 พืน้ท่ีปลกูขาวนาปรังของจังหวัดพิษณุโลกท่ีจํ าแนกไดจากการวิเคราะหขอมูลภาพดาวเทียม
LANDSAT-5 ระบบ TM ชวงคลื่น 1, 3 และ 5   บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 10-17 มี.ค. 2541

   โครงการวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืช :
ขาวในภาคเหนือ

ศูนยวิจัยเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร
  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

20    10     0            20 กม.

ขาวนาปรัง

   การใชประโยชนท่ีดิน

เมืองพิษณุโลก  วังทอง

เนินมะปราง

 นครไทย

 ชาติตระการ

วัดโบสถ
 พรหมพิราม

บางระกํ า

บางกระทุม

น

แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีขาวนาปรังฤดูปลูกป 2541 ของจังหวัดพิษณุโลก
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ผลการประเมินคาความถูกตองในการจํ าแนก

การประเมินคาความถูกตองของแผนที่การใชประโยชนที่ดินที่แสดงพื้นที่ปลูกขาวนาป 
และพื้นที่ปลูกขาวนาปรังซึ่งไดดํ าเนินการโดยวิธีการตางๆ ดังกลาวขางตน ดวยวิธีการ Error 
Matrix (Lillesand and Kiefer, 1994) และ Kappa statistics (Congalton, 1991) โดยแผนที่
แสดงพื้นที่ปลูกขาวนาปที่วิเคราะหไดจากขอมูลชุด 1,5,3/R,G,B จะถูกซอนทับลงบนแผนที่การ
ใชประโยชนทีดิ่นโดยท ําการประเมินแยกเปนคาความถกูตองในแตละชนิดของการใชประโยชนที่ดิน 
รวมทัง้พืน้ทีป่ลูกขาวนาปและขาวนาปรังของพืน้ทีศึ่กษาจังหวัดเชียงใหมและพิษณุโลก

ผลของการประเมินคาความถูกตองของการจํ าแนกพื้นที่ปลูกขาวนาปและขาวนาปรังใน
พื้นที่ศึกษาจังหวัดเชียงใหมที่เปนพื้นที่ราบขนาดใหญและที่ราบในหุบเขา และจังหวัดพิษณุโลกซึ่ง
สวนใหญเปนพื้นที่นาบนที่ราบขนาดใหญ พบวาการจํ าแนกโดยใชขอมูลภาพดาวเทียมดวยวิธี
แบบไมควบคุม โดยใชชวงคล่ืนชุด 1,3 และ 5  ใหความถูกตองมากที่สุด รายละเอียดมีดังน้ี

ในพืน้ทีศึ่กษาจงัหวดัเชยีงใหม แผนทีก่ารใชประโยชนทีดิ่นรวมกับขอมูลพื้นที่ปลูกขาวนาป
ทีจ่ ําแนกจากขอมูลภาพดาวเทยีมชดุ 1,5,4,3/R,G,B,intensity และ 1,5,3/R,G,B ตามลํ าดับ มีคา
ความถูกตองโดยรวม (overall accuracy) 95.3% มีคา Overall kappa เทากบั 0.93 โดยพื้นที่ปลูก
ขาวนาปมีคาความถูกตองของ Producer�s accuracy 99.3%, User�s accuracy 97.8% และ 
Conditional kappa เทากับ 0.96  (ตารางที่ 5-6) สํ าหรับแผนที่การใชประโยชนที่ดินรวมกับ    
ขอมูลพื้นที่ปลูกขาวนาปรังที่จํ าแนกจากขอมูลภาพดาวเทียมชุด 1,5,4,3/R,G,B,intensity และ 
5,4,3/R,G,B ตามลํ าดับ มีคาความถกูตองโดยรวม (overall accuracy) 92.7% คา Overall kappa 
เทากบั 0.91 โดยพืน้ทีป่ลูกขาวนาปรังมีคาความถูกตองของ Producer�s accuracy 97.2%, User�s 
accuracy 96.4% และ Conditional kappa เทากบั 0.96 (ตารางที่ 5-7)

ในพืน้ทีศึ่กษาจงัหวดัพษิณุโลก แผนทีก่ารใชประโยชนทีดิ่นรวมกับขอมูลพื้นที่ปลูกขาวนาป
ที่จํ าแนกจากชุดขอมูลภาพดาวเทียมเชนเดียวกับจังหวัดเชียงใหมคือ 1,5,4,3/R,G,B,intensity 
และ 1,5,3/R,G,B ตามลํ าดับ มีคาความถูกตองโดยรวม (overall accuracy) 87.1% มีคา 
Overall kappa เทากับ 0.87 โดยพื้นที่ปลูกขาวนาปมีคาความถูกตองของ Producer�s accuracy 
90.9%, User�s accuracy 94.4% และ Conditional kappa เทากับ 0.81 (ตารางที่ 5-8) 
ส ําหรับแผนทีก่ารใชประโยชนทีดิ่นรวมกบัขอมูลพืน้ทีป่ลูกขาวนาปรังจ ําแนกจากขอมูลภาพดาวเทยีม
ชดุ 1,5,4,3/R,G,B,intensity และ 5,4,3/R,G,B ตามลํ าดับ มีคาความถูกตองโดยรวม (overall 
accuracy) 86.2% มีคา Overall kappa เทากับ 0.83 โดยพื้นที่ปลูกขาวนาปรังมีคาความถูกตอง
ของ Producer�s accuracy 86.7%, User�s accuracy 84.1% และ Conditional kappa เทากับ 
0.81 (ตารางที่ 5-9)
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ตารางท่ี 5-6 ผลการประเมินคาความถูกตองของแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินป 2540 จังหวัดเชียงใหม
เพือ่จ ําแนกพ้ืนท่ีปลูกขาวนาป

การใชที่ดิน 1 2 3 4 5 รวม               คําอธิบาย
1 904 12 2 6 0 924 หมายเลข ประเภทการใชที่ดิน
2 4 305 5 16 0 330 1 นาป
3 0 17 290 7 0 314 2 พืชไร/พื้นท่ีอื่นๆ
4 2 12 3 347 0 364 3 ปาไม
5 0 0 12 0 146 158 4 ชุมชน
รวม 910 346 312 376 146 2090 5 แหลงนํ้า

Overall accuracy = 95.3%  Kappa statistics = 0.93
ประเภทการใชที่ดิน Producer's accuracy      User's accuracy    Conditional Kappa
นาป =   99.3% = 97.8% = 0.96
พืชไร/พื้นท่ีอื่นๆ =   88.2% = 92.4% = 0.91
ปาไม =   93.0% = 92.4% = 0.91
ชุมชน =   92.3% = 95.3% = 0.94
แหลงนํ้า = 100.0% = 92.4% = 0.91

 ตารางที่ 5-7  ผลการประเมินคาความถูกตองของแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินป 2541 จังหวัดเชียงใหม    
เพือ่จ ําแนกพ้ืนท่ีปลูกขาวนาปรัง

การใชท่ีดิน 1 2 3 4 5 6 รวม            คําอธิบาย
1 215 7 1 0 0 0 223 หมายเลข ประเภทการใชท่ีดิน
2 0 238 0 0 0 31 269 1 นาปรัง
3 0 9 290 8 0 7 314 2 นาวางเปลา/พ้ืนที่ทิ้งราง
4 0 0 0 347 0 17 364 3 ปาไม
5 0 0 8 0 150 0 158 4 ชุมชน
6 6 7 3 20 0 345 381 5 พืชไรและพืชสวน
รวม 221 261 302 375 150 400 1709 6 แหลงนํ้า

Overall accuracy      =  92.7% Kappa statistics     = 0.91
ประเภทการใชท่ีดิน    Producer's accuracy User's accuracy        Conditional Kappa
นาปรัง = 97.2% = 96.4% = 0.96
นาวางเปลา/พ้ืนที่ทิ้งราง = 91.1% = 88.4% = 0.86
ปาไม = 96.0% = 92.3% = 0.91
ชุมชน = 92.5% = 95.3% = 0.94
พืชไร/พืชสวน = 100.0% = 94.9% = 0.94
แหลงนํ้า = 86.2% = 90.5% = 0.88
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ตารางท่ี 5-8  ผลการประเมินคาความถูกตองของแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินป 2540 จังหวัดพิษณุโลก
เพือ่จ ําแนกพ้ืนท่ีปลูกขาวนาป

ตารางท่ี 5-9  ผลการประเมินคาความถูกตองของแผนการใชประโยชนท่ีดินป 2541 จังหวัดพิษณุโลก    
เพือ่จ ําแนกพ้ืนท่ีปลูกขาวนาปรัง

การ ใช ท่ี ดิ น 1 2 3 4 5 6 ร ว ม คํ า อธิ บ าย
1 17 0 - 8 - 5 4 18 7 หมาย เลข ประ เภทการใชที่ ดิ น
2 - 35 1 3 - - 39 1 น า ป
3 2 3 26 - - - 3 1 2 ป า ไ ม/ไ ม ยื นต น
4 - 8 1 26 - - 35 3 พื ช ไ ร/พื้ น ท่ี ท้ิ งร าง
5 5 - - - 21 1 27 4 สวน ไม ผล/ห มู บ า น
6 3 - - - 1 2 7 3 1 5 ชุ ม ช น/สิ่ ง ก อสร าง
ร ว ม 18 0 46 36 2 9 2 7 3 2 35 0 6 แหล งน ํ้ า

        Overal l accuracy    =    8 7 .1% Kappa statistics = 0 . 8 7

ประ เภทการใช ท่ีดิน Producer 's accuracy User 's accuracy Cond it ional kappa

น า ป = 90 . 9 % = 9 4 . 4 % = 0 . 81
ป า ไ ม/ไ ม ยื นต น = 89 . 7 % = 7 6 . 0 % = 0 .8 8
พื ช ไ ร/พื้ น ท่ี ท้ิ งร าง = 8 3 . 8 % = 7 2 . 2 % = 0 . 8 2
สวน ไม ผล/ห มู บ า น = 74 . 2 % = 89 . 6 % = 0 .7 2
ชุ ม ช น/สิ่ ง ก อสร าง = 7 7 . 7 % = 77 . 7 % = 0 . 76
แหล งน ํ้ า = 8 7 .1% = 84 . 3 % = 0 . 86

การใชท่ีดิน 1 2 3 4 5 6 7 รวม คําอธิบาย
1 85 1 - - 5 4 3 98 หมายเลข ประเภทการใชที่ดิน
2 5 85 - 7 - - - 97 1 นาปรัง
3 2 - 30 - 3 - - 35 2 นาวางเปลา
4 - 2 3 30 - - - 35 3 ปาไม/ไมยืนตน
5 1 - 2 - 26 1 - 30 4 พืชไร/พื้นท่ีท้ิงราง
6 4 - - - 1 25 - 30 5 สวนไมผล/หมูบาน
7 4 - - - - - 21 25 6 ชุมชน/สิ่งกอสราง
รวม 180 88 35 37 35 30 24 350 7 แหลงนํ้า

     Overall accuracy     =    86.2% Kappa statistics = 0.83

ประเภทการใชท่ีดิน Producer's accuracy User's accuracy Conditional kappa

นาปรัง = 86.7% = 84.1% = 0.81
นาวางปลา = 87.6% = 96.5% = 0.83
ปาไม/ไมยืนตน = 85.7% = 85.7% = 0.84
พืชไร/พื้นท่ีท้ิงราง = 85.7% = 81 .0% = 0.84
สวนไมผล/หมูบาน = 86.6% = 74.2% = 0.85
ชุมชน/สิ่งกอสราง = 83.3% = 83.3% = 0.82
แหลงนํ้า = 84.0% = 87.5% = 0.83
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สรุป
การจํ าแนกพื้นที่ปลูกขาวนาปและขาวนาปรังในพื้นที่ศึกษาจังหวัดเชียงใหมและพิษณุโลก 

ไดใชเทคนิคกรรมวิธีขอมูลภาพจากดาวเทียมของระบบขอมูลระยะไกลทํ าการจํ าแนกคาการ
สะทอนชวงคล่ืนของการใชประโยชนที่ดินชนิดตางๆ รวมทั้งพื้นที่ปลูกขาว และใชเทคนิคของ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรชวยในการปรับปรุงคาความถูกตองของขอมูลใหมีความถูกตองนา
เชื่อถือมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยังไดใชขอมูลพื้นที่ปลูกขาวจากแผนที่การใชประโยชนที่ดินของกรมพัฒนา
ที่ดินที่ไดสํ ารวจไวเดิมนํ ามาเปนฐานในการชวยวิเคราะหพื้นที่ปลูกขาวดวย

ผลการจ ําแนกรายละเอียดดวยขอมูลภาพจากดาวเทียมสามารถสรุปไดคือขอมูลที่ตองการ
ใชในการจ ําแนกพืน้ทีป่ลูกขาวนาปจะมี 2 ชุดคือ ชดุแรกใชชวงคล่ืน 1, 3, 4 และ 5 ส ําหรับการ
จ ําแนกพืน้ทีก่ารใชประโยชนทีดิ่นโดยทัว่ไป และชดุที่สองใชชวงคล่ืน 1, 3 และ 5 ส ําหรับการ
จ ําแนกพืน้ทีป่ลูกขาวนาปโดยเฉพาะ  สวนการจ ําแนกพืน้ทีป่ลูกขาวนาปรังใชขอมูลชวงคล่ืน 3, 4 
และ 5 เพยีงอยางเดียว

ผลการประเมินคาความถกูตองของวธิกีารจ ําแนกดวยคา Conditional kappa ของพื้นที่
ปลูกขาวจังหวัดเชียงใหม พบวาการจํ าแนกพื้นที่ปลูกขาวนาปไดคาความถูกตองเทากับพื้นที่ปลูก 
ขาวนาปรังคือ 0.96 ส ําหรับจงัหวดัพษิณุโลกไดคาความถกูตองของการจํ าแนกพื้นที่ปลูกขาวนาป
เทากบัพืน้ทีป่ลูกขาวนาปรังเชนเดียวกนัคือ 0.81 ดังน้ันผลการจ ําแนกจึงสามารถนํ าไปจัดทํ าเปน
แผนทีแ่สดงพืน้ทีป่ลูกขาวนาปและพืน้ที่ขาวนาปรัง เพื่อนํ าไปใชในการประมาณการณผลผลิตของ
ขาวในระบบสนับสนุนการตัดสนิใจการผลิตขาวตอไป
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