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บทคัดยอ 

การติดตามการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินเปนสิ่งจําเปนสําหรับการวางแผนการจัดการท่ีดิน
บนท่ีสูงเพื่อการพัฒนาระบบการเกษตรที่ย่ังยืน การศึกษาน้ีไดใชขอมูลระยะไกล 2 ชวงเวลา เพื่อติดตามการ
เปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินระหวางป พ.ศ. 2526-2543 ในบริเวณศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยและแมแฮ 
ในจังหวัดเชียงใหม ขอมูลการใชประโยชนท่ีดินในป 2526 ไดจากการแปลภาพถายทางอากาศ มาตราสวน  
1:15,000 ในระบบดิจิตอล สวนการใชประโยชนท่ีดินในป 2543 ไดจากการวิเคราะหขอมูลภาพหลายชวงคลื่นท่ี
มีความละเอียดของจุดภาพขนาด 4×4 เมตร จากดาวเทียม IKONOS  การศึกษาน้ีไดพัฒนาวิธีการวิเคราะห  
ขอมูลภาพจากดาวเทียม IKONOS เพื่อจําแนกประเภทการใชประโยชนท่ีดินท่ีสําคัญท่ีพบในพื้นท่ีศึกษา  ผล
การศึกษาชี้ใหเห็นวามีการขยายพ้ืนท่ีการเกษตรแบบถาวรในเขตศูนยพัฒนาฯ หนองหอย เพิ่มข้ึนระหวางป 
2526-2543  ทําใหพื้นท่ีปาไมลดลงเล็กนอย ในชวงเวลาเดียวกัน พื้นท่ีการเกษตรดังกลาวกระจายอยูในทุกชั้น
ความลาดชัน สวนการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินในเขตศูนยพัฒนาฯ แมแฮแสดงใหเห็นวาในชวงเวลา 17  ปท่ี
ผานมา พื้นท่ีการเกษตรมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนเฉพาะในบริเวณท่ีมีความลาดชันนอยกวา 20% แตในบริเวณท่ีมี
ความลาดชันมากกวา 35% พบวามีพื้นท่ีปาไมเพิ่มข้ึน พื้นท่ีการเกษตรในสวนท่ีมีการขยายตัวข้ึนเปนพื้นท่ีใชใน
การปลูกผัก พืชไร และสวนผลไม  แผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินซ่ึงไดจากงานวิจัยน้ีสามารถนําไปใชในการ
ประมาณคาการสูญเสียดินในระดับแปลงและลุมนํ้า  นอกจากนี้ยังไดรับการจัดเก็บเปนฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีใน
ระบบสนับสนุนการวางแผนการเกษตรและจัดการทรัพยากรของศูนยพัฒนาโครงการหลวง ซ่ึงปรากฏในรายงาน
ฉบับอื่นในการสัมมนาครั้งน้ี 



  การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินบริเวณศูนยพัฒนาฯ หนองหอยและแมแฮโดยใชขอมูลระยะไกล   2

 

Abstract 

This paper describes land use and cover detection using digital aerial photo interpretation and 
image analyses of IKONOS multi-spectral data that cover the study sites in Mae Hae and Nong Hoi 
Royal Project Development Centers (RPDC) during 1983-2000 period.  The procedures for analyses of 
IKONOS images and ancillary data to produce maps of major land use types are discussed.  Change 
detection analysis indicates two different patterns of land use changes and strategies in the two study 
sites.  In Nong Hoi RPDC, more land was converted from forest and fallow into agricultural land mainly 
used for growing vegetables.  These areas are uniformly distributed over different slope classes.  In 
contrast, it was clearly evidenced in Mae Hae RPDC that expansion of agricultural areas have been 
concentrated on less than 20% sloping land. More land on the steeper slope (>35%) were left as 
regenerated forest. 

Results from this study are also used in predicting soil erosion at the landscape and sub-
watershed scale.  Spatial information on land use and cover change are also stored in a decision 
support system for agriculture and resource planning for RPDC as discussed in the other papers in this 
proceeding. 

คํานํา 
ชุมชนบนที่สูงในบริเวณเขตความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาโครงการหลวงมีระบบการ

ดํารงชีพที่ตองพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติรอบชุมชน อันประกอบดวยที่ดิน นํ้า และปาไม 
เปนหลัก ปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติเหลาน้ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งในเชิงพื้นที่
และเวลาตามความตองการพื้นฐานและเปาหมายทางเศรษฐกิจของชุมชนตลอดจนนโยบายและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

การติดตามสถานภาพของการใชทรัพยากรธรรมชาติรอบชุมชนเปนสิ่งจําเปนสําหรับการ
พัฒนาความเปนอยูของประชากรในชุมชนในระยะยาว เพื่อเปนหลักประกันความยั่งยืนของระบบ
การเกษตร และเปนการสรางระบบเตือนภัยอันเกิดจากผลกระทบดานสิ่งแวดลอมทั้งตอชุมชน
น้ันๆ และตอชุมชนอ่ืนทางดานลางของลุมนํ้า  การติดตามการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
จําเปนตองอาศัยขอมูลการใชประโยชนที่ดินในปจจุบันและขอมูลอีกอยางนอยหน่ึงชวงเวลาใน
อดีตที่นานพอที่จะวิเคราะหการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติอันเน่ืองมาจากกิจกรรมของ
ชุมชนได 

เน่ืองจากชุมชนบนที่สูงมีขนาดเล็กสวนใหญอยูในเขตปาหรือบริเวณที่มีความลาดชันสูง 
จึงมักอยูนอกเขตการสํารวจเพื่อจัดทําแผนที่การใชประโยชนที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน   ดังนั้น 
ขอมูลการใชประโยชนที่ดินของศูนยพัฒนาโครงการหลวงในรูปแผนที่จึงยังไมมีการจัดทํา โดย
เฉพาะขอมูลการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินบนที่สูงเปนขอมูลที่ปรากฏในรายงานนอยชิ้น
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ในประเทศไทย (เมธี และคณะ, 2538)  ทั้งๆ ที่ขอมูลเหลาน้ีเปนขอมูลที่จําเปนในการวิเคราะห
ระบบการดํารงชีพของชุมชน  สมรรถนะของที่ดินในการผลิตอาหารและรายได  ความเสี่ยงในการ
เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และแรงขับเคล่ือนที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 
(Verburg et al., 1999) อันนําไปสูการปรับนโยบายการพัฒนาการเกษตรบนที่สูงใหสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจสังคมและสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 

ในทศวรรษที่ผานมาไดมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะการวิเคราะหขอมูลจาก
ระยะไกล (Remote Sensing) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information 
Systems, GIS) เพื่อติดตามการใชประโยชนที่ดินในอนาคตรวมกับแบบจําลองสถานการณการใช
ประโยชนที่ดินที่กําลังอยูในระหวางการพัฒนาโดยนักวิจัยหลายกลุม (Verburg et al., 2001; de 
Koning et al., 1999; Fisher and Laixiang, 2001; Veldkamp, 2001; Weber et al., 2001) กรอบ
แนวคิด หลักการ ผลลัพธ รวมทั้งจุดออนจุดแข็งของแบบจําลองเหลานี้ไดรับการทบทวนอยาง
ละเอียดโดย Lambin et al. (2000) 

ขอมูลที่ใชในการจําแนกประเภทและติดตามการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินอาจ
มาจากหลายแหลงขอมูล  อยางไรก็ตามการจําแนกการใชประโยชนที่ดินบริเวณชุมชนบนที่สูง
ตองการขอมูลที่ความละเอียดสูงเน่ืองจากการใชประโยชนที่ดินมีความหลากหลายและขนาดของ
แปลงเพาะปลูกมีขนาดเล็ก  นอกจากน้ียังตองการขอมูลเชิงพื้นที่อ่ืนประกอบในการวิเคราะหเชิง
พื้นที่ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อชวยในการจําแนกประเภทการใชที่ดินบางประเภทให
มีความถูกตองแมนยํายิ่งข้ึน 

งานวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการวางแผนการ
เกษตรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติในศูนยพัฒนาโครงการหลวง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ             
(ก) พัฒนาวิธีการจําแนกการใชประโยชนที่ดินบนที่สูงโดยใชขอมูลภาพดาวเทียมความละเอียดสูง 
(ข) วิเคราะหการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยและ
แมแฮ ระหวางป 2526-2543 โดยอาศัยขอมูลระยะไกลตางประเภท และ (ค) สรางฐานขอมูลเชิง
พื้นที่การใชประโยชนที่ดิน ซึ่งเปนองคประกอบหน่ึงของระบบสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนการ
เกษตรและจัดการทรัพยากรบนที่สูง 

วิธีการศึกษา 

พื้นท่ีศึกษา 
งานวิจัยน้ีครอบคลุมพื้นที่ศึกษาในบริเวณพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาโครงการ

หลวง 2 ศูนยคือ ศูนยพัฒนาฯ หนองหอย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ระหวางพิกัด 476285 mE, 2090726 
mN ถึง 483005 mE, 2098502 mN ในเขตตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  สวนศูนย
พัฒนาฯ แมแฮต้ังอยูในตําบลแมวิน  อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ครอบคลุมพื้นที่บริเวณพิกัด 
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447862 mE, 2073270 mN ถึง 454822 mE, 2083010 mN บริเวณพื้นที่ ศึกษาในศูนยพัฒนาฯ 
หนองหอยประกอบดวยหมูบานจํานวน 5 หมูบาน 322 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 2,122 คน 
สวนใหญเปนชาติพันธุมง สําหรับพื้นที่บริเวณศูนยพัฒนาฯ แมแฮครอบคลุมหมูบานจํานวน 14  
หมูบาน 550 ครัวเรือน และประชากรทั้งสิ้น 2,958 คน เปนชาติพันธุกะเหร่ียง 299 ครัวเรือน และ
มง 251 ครัวเรือน รายละเอียดทางเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนระบบการดํารงชีวิตของประชากรใน
พื้นที่ศึกษาไดแสดงไวในรายงานของเบญจพรรณและคณะ (2544) 

การวิเคราะหขอมูลภาพถายทางอากาศ 

ขอมูลระยะไกลที่นํามาใชจําแนกการใชประโยชนที่ดินไดจาก 2 แหลงขอมูลคือ ขอมูล
ภาพถายทางอากาศและขอมูลภาพจากดาวเทียม IKONOS ขอมูลภาพถายทางอากาศที่นํามาใชมี
มาตราสวน 1:15,000 ทําการบันทึกชวงเดือนธันวาคม พ .ศ.2526 โดยกลองรุน ZEISS JENA 
MRB 15/2523 NO.247498/D ระยะโฟกัสที่ 152.23 มม. ไดภาพถายมีขนาด 9x9 น้ิว มี Fiducial 
mark จํานวน 4 จุด  ภาพถายทางอากาศทั้งหมดถูกนําเขาเพื่อใหอยูในรูปของขอมูลเชิงตัวเลข 
(Digital data) โดยวิธีการกราดภาพ ดวยเคร่ืองกราดภาพ (Scanner) Cal Comp รุน Scan Plus 
III 800T ในระดับความละเอียดที่ 600 dpi (dot per inch) ภาพทั้งหมดที่ไดจะถูกเก็บอยูในรูปแบบ
ของ TIFF  

การปรับแกเชิงตําแหนงและการตอภาพถายทางอากาศ 

ขอมูลภาพถายทางอากาศไดรับการปรับแกความถูกตองเชิงตําแหนง (Othorectification) 
ดวยโปรแกรม VirtuoZo NT 3.2  ซึ่งตองอาศัยขอมูลประกอบที่สําคัญคือ ขอมูลการปรับแกกลองที่
บันทึกภาพ (camera calibration information) อันประกอบดวยชื่อและชนิดของกลอง ระยะโฟกัส 
ขนาดของภาพ  ระยะทางจุดควบคุมภาพ (Fiducial point offset)  และจํานวน Fiducial mark 
นอกจากน้ียังใชขอมูลจุดควบคุมภาคพื้น (Ground Control Point, GCP) ที่ไดจากการสํารวจรังวัด
ภาคสนามดวยระบบกําหนดตําแหนงดวยดาวเทียม (Global Positioning System, GPS) อีก
จํานวนหน่ึงดวย  

การปรับแกดําเนินไปจนไดระดับความถูกตองเชิงพื้นที่ของขอมูลภาพถายทางอากาศตาม
ตองการ กลาวคือคา Root Mean Square Error (RMSE) ที่เกิดข้ึนจากการกําหนดจุดควบคุมภาค
พื้นในแตละจุด ตํ่ากวาคร่ึงหน่ึงของรายละเอียดจุดภาพของขอมูลภาพถายทางอากาศ ขอมูลภาพ
ถายที่ถูกปรับแกเชิงพื้นที่จนมีความคลาดเคล่ือนในระดับที่กําหนดถูกนํามาเชื่อมตอใหเปนภาพ
ใหญ (Mosaic) จากน้ันทําการปรับภาพใหมีความกลมกลืนกันทุกภาพ (Image Balancing) เพื่อ
ใหภาพที่ไดมีความสมํ่าเสมอโดยเฉพาะบริเวณรอยตอของภาพยอยแตละภาพ (รูปที่ 1)  
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การจําแนกการใชประโยชนท่ีดินจากขอมูลภาพถายทางอากาศ 

การจําแนกการใชประโยชนที่ดินของภาพถายทางอากาศประมวลผลภายใตโปรแกรม ER 
Mapper 6.2 โดยการนําเขาขอมูลภาพที่ไดผานกระบวนการปรับแกและเชื่อมตอภาพแลวใหอยูใน
รูปแบบที่โปรแกรม ER Mapper 6.2 สามารถประมวลผลได ซึ่งขอมูลภาพที่ไดมาจะอยูในรูปแบบ
ราสเตอรที่มีชั้นขอมูล (band) เพียง 1 ชั้นขอมูล ทําการจําแนกคาการสะทอนดวยวิธี density 
slicing ใหไดกลุมขอมูลคาการสะทอนประมาณ 40-60 กลุม หลังจากน้ันจึงวิเคราะหรายละเอียด
การสะทอนแสงของกลุมตางๆ กลุมที่เปนการใชประโยชนชนิดเดียวกันจะถูกยุบกัน สุดทายจะได
กลุมขอมูลการใชประโยชนที่ดินสําหรับป 2526  ทั้งสิ้น 6 กลุม คือ ปาไม นาขาว พืชไร ลานโลง  
ไรหมุนเวียน และ หมูบาน 

ขอมูลภาพถายดาวเทียม IKONOS  
ขอมูลภาพถายดาวเทียมที่ใชเปนขอมูลภาพหลายชวงคล่ืนที่บันทึกโดยขอมูลดาวเทียม 

IKONOS ดาวเทียมดวงน้ีเร่ิมทํางานเม่ือ 24 กันยายน 2542 โดยมีวงโคจรสูง 681 กิโลเมตรจาก
พื้นโลก ผานสถานที่เดิมไมเกินทุก 3 วัน ระยะกราดภาพของเคร่ืองบันทึกภาพ 11 กิโลเมตร 
สามารถบันทึกภาพที่มีความละเอียดสูงขนาด 4x4 เมตร มีทั้งหมด 4 ชวงคล่ืน ไดแก 0.45�0.52 µm, 
0.52�0.60 µm, 0.63�0.69 µm, และ 0.76�0.90 µm ตามลําดับ (Jensen, 2000)  ขอมูลภาพใน
พื้นที่ศึกษามีขนาดของขอมูลภาพ  2081x1809 จุดภาพ (pixels)  ดาวเทียม IKONOS ทําการ
บันทึกขอมูลเม่ือวันที่ 6 พ.ย. 2543 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ปราศจากเมฆ ทําใหสามารถวิเคราะหขอมูล
ไดครบถวนทั้งพื้นที่ศึกษา 

หลังจากนําเขาขอมูลภาพเพื่อทําการวิเคราะหในโปรแกรม ER Mapper 6.2 แลว ไดทํา
การปรับแกเชิงตําแหนงของขอมูลภาพถายดาวเทียมแบบ polynomial โดยการวางจุดควบคุมใน
สนามใหกระจายทั่วทั้งภาพ คาพิกัดของจุดควบคุมไดจากการสํารวจภาคสนามดวยระบบกําหนด
ตําแหนงดวยดาวเทียมที่มีการปรับแกความคลาดเคล่ือน (Differential correction) ของสัญญาณ
ดาวเทียมใหมีนอยสุด   

ขั้นตอนการจําแนกการใชประโยชนท่ีดินจากขอมูลภาพ IKONOS 

ในการจําแนกคร้ังน้ีกําหนดประเภทการใชประโยชนที่ดินเบื้องตนไว 13 ชนิดคือ แหลงนํ้า 
ปาไม  นาขาว  โรงเรือนพลาสติก  ลานโลง  แปลงพืชไร  แปลงผัก  พื้นที่เตรียมดิน  ไรหมุนเวียน
/พื้นที่ทิ้งราง  สวนไมผล  ถนน  และหมูบาน  

ข้ันตอนแรกสุดทําการจําแนกพื้นที่ที่เปนแหลงนํ้าโดยใชอัตราสวนระหวางชวงคล่ืน Near 
Infrared : Green (Nir/Green) พื้นที่ที่เปนแหลงนํ้าจะถูกกําหนดใหอยูในบริเวณที่มีคาการสะทอน
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ของชวงคล่ืน Near Infrared ที่นอยกวาหรือเทากับ 300 และเปนพื้นที่ที่มีคา Nir/Green นอยกวา
หรือเทากับ 1.2  

ข้ันตอนตอไปไดใชวิธีการจําแนกแบบไมควบคุม (Unsupervised classification) โดยใช
วิธีการ ISODATA (Jensen, 1996) กําหนดจํานวนคร้ังในการทําซ้ํา (Iteration) เทากับ 100 คร้ัง 
ความคงที่ของผลการจําแนก (percent unchanged) เทากับ 98% คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ของขอมูลในแตละชั้นขอมูลเทากับ 0.1 และความแตกตางที่นอยที่สุดของ
คาเฉล่ียระหวางกลุมขอมูล (Minimum distance to mean) เทากับ 0.3  นอกจากน้ีไดกําหนด
จํานวนกลุมขอมูล (class) ใหโปรแกรมจําแนก (Number of class) มีจํานวนสูงสุดเทากับ 255  
ชั้นขอมูล เพื่อใหชนิดของการใชประโยชนที่แตกตางกันอยูในกลุมขอมูลเดียวกันใหนอยที่สุด  

การจําแนกในข้ันตอนน้ีไดชั้นขอมูลที่เปนปาไมและชั้นขอมูลที่เปนลานโลง ซึ่งเปนสองชั้น
ขอมูลที่มีคาการสะทอนในแตละชวงคล่ืนตางกันโดยสิ้นเชิง เม่ือทําการจําแนกแบบไมควบคุมจะ
พบวาปาไมอยูในชวงคาชั้น (class) ตํ่า สวนลานโลงอยูในชวงคาที่สูง เม่ือไดชั้นของปาไมและชั้น
ของลานโลง จึงไดตัด (Mask) ขอมูลชั้นน้ีออกจากขอมูลภาพ IKONOS เร่ิมตน เพื่อทําใหขอมูล
ภาพ IKONOS ไมมีสวนที่เปนแหลงนํ้า ปาไม และลานโลง จากน้ันไดนําภาพที่ไดมาทําการ
จําแนกแบบไมควบคุมอีกคร้ังเพื่อทําการจําแนกพื้นที่นาขาว 

ในการจําแนกพื้นที่นาขาวพบวาคาการสะทอนของนาขาวในแตละชวงคล่ืนมีคาใกลเคียง
กับการใชประโยชนที่ดินชนิดอ่ืนๆ เชน พื้นที่ที่เปนพืชไรหรือแปลงผักบางชนิด ดังน้ันในการ
จําแนกนาขาวจึงไดนําไปวิเคราะหเชิงซอนทับ (Overlay) รวมกับชั้นขอมูลแถบพื้นที่สองฟากลํานํ้า 
(Stream buffer) เน่ืองจากพื้นที่ปลูกขาวนาของเกษตรกรมักจะเปนพื้นที่ที่อยูสองฟากฝงของลํานํ้า
ทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก เพราะขาวนาตองการนํ้าในปริมาณสูง การสรางชั้นขอมูล Stream 
buffer ไดจากการวิเคราะหระยะทางใน GIS  โดยอาศัยขอมูลสภาพภูมิประเทศเชิงตัวเลข (Digital 
Elevation Model, DEM) เพื่อสรางลํานํ้า จากน้ันจึงตัดชั้นขอมูลนาขาวออกจากขอมูลภาพ 
IKONOS เพื่อทําการจําแนกประเภทการใชที่ดินชนิดอ่ืนๆ ตอไป 

ในข้ันตอนน้ีขอมูลภาพ IKONOS ไมมีพื้นที่นาขาว แหลงนํ้า ปาไม และลานโลงรวมอยู
ดวย จึงไดนําภาพที่ไดมาทําการจําแนกแบบไมควบคุมอีกคร้ัง เพื่อทําการจําแนกชั้นขอมูลที่เปน
โรงเรือนพลาสติก พบวาโรงเรือนพลาสติกสวนใหญมีคาระดับชั้นที่เทากันหรือใกลเคียงกับสวนที่
เปนบานเรือน ดังน้ันจึงตองทําการจําแนกบานเรือนออกจากสวนที่เปนโรงพลาสติกอีกคร้ังโดย
อาศัยขนาดของวัตถุเปนตัวกําหนดเง่ือนไขในการจําแนก ซึ่งกําหนดใหพื้นที่ที่มีขนาดมากกวา 100 
ตารางเมตร เปนโรงพลาสติกที่ใชปลูกพืช  สวนพื้นที่ที่มีขนาดตํ่ากวา 100 ตารางเมตร จะถูก
จําแนกเปนบานเรือน  
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เม่ือไดชั้นขอมูลที่เปนโรงเรือนพลาสติกแลว จึงตัดขอมูลการใชประโยชนที่ดินประเภทน้ี 
ออกจากขอมูลภาพ IKONOS และนําขอมูลดาวเทียมที่ไดมาทําการจําแนกแบบไมควบคุมอีกคร้ัง 
เพื่อจําแนกแปลงพืชไร ผัก พื้นที่เตรียมดิน และไรหมุนเวียน/แปลงทิ้งรางออกจากกัน ในข้ันตอน
น้ีตองใชความระมัดระวังในการจําแนก เน่ืองจากแตละชนิดของการใชประโยชนที่ดินมีคาการ
สะทอนที่ใกลเคียงกัน  รูปที่ 2 แสดงข้ันตอนการจําแนกประเภทการใชประโยชนที่ดินจากขอมูล
ภาพ IKONOS ที่ใชในการศึกษาน้ี 

วิธีการจําแนกแบบไมควบคุมสามารถจําแนกการใชประโยชนที่ดินไดทั้งหมด 9 ชนิด ดังน้ี 
แหลงนํ้า ปาไม  นาขาว  โรงเรือนพลาสติก  ลานโลง  แปลงพืชไร  แปลงผัก  พื้นที่เตรียมดิน และ
ไรหมุนเวียน/พื้นที่ทิ้งราง  สวนของการใชประโยชนที่เหลือคือ สวนไมผล  หมูบาน และถนนน้ัน
สามารถจําแนกดวยวิธี Digitize บนจอภาพ เน่ืองจากสวนไมผลมีคาการสะทอนเหมือนกับการใช
ประโยชนชนิดอ่ืน สวนในกรณีของถนนและหมูบานน้ันสามารถทําการ Digitize ไดสะดวก มีความ
ถูกตองสูงและสามารถเก็บรายละเอียดของการจําแนกไดดี หลังจากแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบ
ราสเตอรแลว จึงนําชุดขอมูลการใชประโยชนที่ดินตางๆ ที่ไดทั้งหมดมารวมกัน  แลวสรางเปน
แผนที่การใชประโยชนที่ดินแตละชนิด 

ไดตรวจสอบความถูกตองของการจําแนกโดยสุมตัวอยางจุดตรวจสอบภาคสนามจากแผนที่
การใชประโยชนที่ดินที่ผานกรรมวิธีการจําแนกแลว จํานวนตัวอยางของแตละประเภทการใช
ประโยชนที่ดินข้ึนอยูกับพื้นที่ของประเภทการใชประโยชนที่ดินที่จําแนกได จากน้ันจึงทําการตรวจ
สอบการใชประโยชนที่ดิน ณ บริเวณจุดตัวอยางโดยใช GPS แลวนําขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบ
ภาคสนามมาเปรียบเทียบกับแผนที่การใชประโยชนที่ดินที่ไดจากการจําแนก โดยสรางเปนตาราง 
error matrix เพื่อคํานวณคาสถิติ Kappa ตามวิธีการของ Congalton (1991) ผลลัพธที่ไดจะบงชี้
ถึงความถูกตองในการจําแนกขอมูลภาพดาวเทียม 

การวิเคราะหการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน 
ไดทําการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงใชประโยชนที่ ดิน โดยการนําชั้นขอมูลการใช

ประโยชนที่ ดินที่จําแนกไดจากภาพถายทางอากาศป 2526 ไปทําการวิเคราะหเชิงซอนทับ 
(Overlay analysis) กับชั้นขอมูลการใชประโยชนที่ดิน 2540 ที่จําแนกจากขอมูลภาพ IKONOS 
การวิเคราะหเชิงซอนทับดําเนินการโดยอาศัยชุดคําสั่งในโปรแกรม ARC/INFO ผลลัพธที่ไดนําไป
วิเคราะหเชิงซอนทับอีกคร้ังกับขอมูลความลาดชันของพื้นที่ซึ่งสรางจาก DEM ในบริเวณพื้นที่
ศึกษา  การวิเคราะหดังกลาวสามารถระบุไดวาการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินเกิดข้ึนบน
ชั้นความลาดชันใดและเปนพื้นที่กวางขวางเพียงใด 
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ผลการศึกษา 

การจําแนกจากภาพถายทางอากาศ 
พบวาการจําแนกการใชประโยชนที่ดินจากแหลงขอมูลที่เปนภาพถายทางอากาศสามารถ

ทําไดดีในระบบดิจิตอล ข้ันตอนที่สําคัญในการจําแนกและตองการความละเอียดและใชเวลานาน 
ไดแกการปรับแกความถูกตองเชิงตําแหนงของขอมูลภาพ ในการศึกษาน้ีนอกจากจะใชจุดควบคุม
ภาคสนามที่วัดคาพิกัดโดยใช GPS จํานวนมากแลว ยังไดใชขอมูลภาพ IKONOS ที่ไดปรับคา
ความถูกตองเชิงตําแหนงแลวเพื่อชวยในการกําหนดจุดควบคุมดวย เน่ืองจากจุดเหลาน้ันสามารถ
เห็นไดชัดเจนในขอมูลภาพ IKONOS และสามารถระบุไดชัดเจนในสนาม 

สําหรับการใชประโยชนที่ดินในป 2526 ซึ่งปรากฏในภาพถายทางอากาศน้ัน ในปจจุบันมี
การเปล่ียนแปลงไปมาก ทําใหกําหนดจุด GCP ไดเฉพาะบางสวนของภาพไมกระจายตัวทั่ว
บริเวณภาพซึ่งอาจทําใหเกิดความคลาดเคล่ือนเชิงตําแหนงสูง 

หลังจากปรับแกเชิงตําแหนงแลวพบวาสามารถเชื่อมตอภาพถายทางอากาศที่บันทึกภาย
ในแนวบินเดียวกันและตางแนวบินไดคอนขางดี ขอมูลภาพป 2526 ที่เชื่อมตอกันแลวในบริเวณ
ศูนยพัฒนาฯ หนองหอยและแมแฮปรากฏในรูปที่ 3   ขอมูลภาพเหลาน้ีเม่ือนําไปจําแนกโดยวิธี
การ density slicing  โดยเร่ิมตนที่ 40-60 กลุมและยุบลงเหลือ 6 ประเภทการใชประโยชนที่ดิน 
จะไดแผนที่การใชประโยชนที่ดินในป 2526 ดังปรากฏในรูปที่ 4 และรูปที่ 5 

การใชประโยชนท่ีดินป 2526 

ผลการจําแนกประเภทการใชประโยชนที่ดินจากขอมูลภาพถายทางอากาศป 2526 พบวา
ภายในเขตความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาฯหนองหอยมีพื้นที่ปาไมจํานวน 9,967 ไร คิดเปน 
75.2% ของพื้นที่ (ตารางที่ 1) พื้นที่ทําการเกษตรแบบไรหมุนเวียนมี 2,222 ไร คิดเปน 16.8% 
พื้นที่นา 192 ไร คิดเปน 1.4% และพื้นที่ปลูกพืชไร 808 ไร หรือประมาณ 6.1% ของพื้นที่ทั้งหมด 

สัดสวนของการใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ ในศูนยพัฒนาฯ แมแฮเปนไปในทํานอง
เดียวกัน  กลาวคือพื้นที่สวนใหญเปนปาไมคิดเปนเน้ือที่ 12,367 ไร หรือ 60.2%  (ตารางที่ 1)  
พื้นที่เกษตรสวนใหญเปนแปลงไรหมุนเวียนถึงจํานวน 911 ไร ซึ่งมากกวาในศูนยพัฒนาฯ หนองหอย  
5 เทา ในขณะที่เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกพืชไรในป 2526 คิดเปนพื้นที่ 1,935 ไร หรือ 9.4% ของพื้นที่
ทั้งหมด 
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การจําแนกขอมูลภาพ IKONOS 

เน่ืองจากขอมูลภาพ IKONOS มีความละเอียดของจุดภาพขนาด 4x4 เมตรและมีการ
บันทึกขอมูลไวหลายชวงคล่ืน ดังน้ันจึงสามารถแยกแยะประเภทการใชประโยชนที่ดินจากการ
วิเคราะหคาการสะทอนแสงไดดี จากการศึกษาพบวาชวงคล่ืนที่เหมาะตอการใชในการจําแนกการ
ใชประโยชนที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษาไดแก ชวงคล่ืน 1, 2 และ 3 (รูปที่ 6 (ก)) แสดงบริเวณพื้นที่
ศึกษาศูนยพัฒนาฯ หนองหอย ไดจากการผสมชวงคล่ืนที่ 3 ผานสีแดง (Red) ชวงคล่ืนที่ 2 ผานสี
เขียว (Green) และชวงคล่ืนที่ 1 ผานสีนํ้าเงิน (Blue) สวนรูปที่ 6 (ข) เปนพื้นที่ศูนยพัฒนาฯ แมแฮ 

ผลการจําแนกการใชประโยชนที่ดินดวยวิธีการจําแนกแบบไมควบคุม พบวาความถูกตอง
ในการจําแนกบริเวณศูนยพัฒนาฯ ทั้งสองแหงแตกตางกันเล็กนอย เน่ืองจากประเภทการใช
ประโยชนที่ดินและสภาพภูมิประเทศที่แตกตางกัน ทําใหระดับการปะปนกันของคาการสะทอน
แตกตางกัน  การจําแนกโดยวิธีการที่ใชในงานวิจัยน้ีใหคาความถูกตองโดยรวมเทากับ 88.4% ใน
ศูนยพัฒนาฯ หนองหอย  (ตารางที่ 2) โดยใหคาสถิติ Kappa เทากับ 0.87 ในขณะที่ความถูกตอง
ของการจําแนกโดยรวมในพื้นที่ศูนยพัฒนาฯ แมแฮเทากับ 77.7% และมีคาสถิติ Kappa เทากับ 
0.78  (ตารางที่ 3) 

สาเหตุที่ความถูกตองของการจําแนกในศูนยพัฒนาฯ แมแฮตํ่ากวาศูนยพัฒนาฯ หนองหอย
เล็กนอย เน่ืองจากพื้นที่ปลูกไมผลในพื้นที่แมแฮมีมากกวาพื้นที่หนองหอย  แปลงไมผลที่มีระยะ
การเจริญเติบโตตางๆ มีคาการสะทอนแสงคลายคลึงกับการใชประโยชนที่ดินประเภทอ่ืน กลาวคือ 
แปลงไมผลระยะแรกมีการสะทอนแสงที่คลายคลึงกับแปลงทิ้งราง ขณะที่แปลงไมผลที่มีทรงพุม
ปกคลุมดินมีคาการสะทอนแสงคลายคลึงกับไมยืนตนในแปลงที่ไมปากําลังฟนคืนสภาพสําหรับ
การจําแนกประเภทการใชประโยชนที่ดินอ่ืนๆ เชน ปาไม นาขาว พืชผัก แหลงนํ้า พื้นที่เตรียมดิน 
และโรงเรือนพลาสติกปลูกพืชมีความถูกตองสูงมาก (ตารางที่ 2 และตารางที่ 3) 

การใชประโยชนท่ีดินป 2543  

การวิเคราะหขอมูลภาพ IKONOS โดยวิธีการจําแนกแบบไมควบคุมทําใหสามารถจําแนก 
ประเภทการใชประโยชนที่ดินไดมากประเภทกวาที่ดําเนินการโดยใชภาพถายทางอากาศ ผลของ
การจําแนกในศูนยพัฒนาฯ หนองหอยและแมแฮปรากฏในตารางที่ 4 การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของ
ประเภทการใชประโยชนที่ดินปรากฏดังในรูปที่ 7 และรูปที่ 8 และสามารถเห็นการกระจายตัวใน
สภาพพื้นที่ซึ่งมีความลาดชันตางๆ ไดชัดเจน เม่ือนําไปซอนทับกับสภาพภูมิประเทศในลักษณะ
ภาพสามมิติที่สรางจาก DEM (รูปที่ 9, 10, 11 และ 12) 
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การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน 
ผลการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินโดยการวิเคราะหเชิงซอนทับ

ระหวางการใชประโยชนที่ดินป 2526 และป 2543 รวมทั้งชั้นความลาดชันของพื้นที่ทั้งสองศูนย
พัฒนาฯ พบวารูปแบบของการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินของสองศูนยพัฒนาฯ มีทิศทาง
ตางกัน เปนที่นาสังเกตวาพื้นที่ปาไมในเขตศูนยพัฒนาฯ หนองหอยมีขนาดลดลงรวม 1,252 ไร 
การลดลงของพื้นที่ปาไมเกิดข้ึนในทุกระดับความลาดชันแตเกิดข้ึนมากที่สุดในชั้นความลาดชัน
ระหวาง 20-35% เปนจํานวน 430 ไร รองลงมาคือในชั้นความลาดชันมากกวา 35% (ตารางที่ 5) 
ในทางตรงกันขามพบวาพื้นที่เกษตรซึ่งสวนใหญปลูกพืชผักมีการขยายตัวจากป 2526 ในทุกชั้น
ความลาดชัน รวมแลวมีการขยายพื้นที่เกษตรเพิ่มข้ึน 1,672 ไร  ประมาณ 65%  ของพื้นที่เกษตร
ที่เพิ่มข้ึนอยูบนพื้นที่ความลาดชันเกิน  20% ที่อาจมีความเสี่ยงตอการเกิดชะลางพังทลายของดิน 
อันนําไปสูการเสื่อมโทรมของคุณภาพดินในอนาคตหากไมไดรับการอนุรักษและจัดการดินที่มี
ประสิทธิภาพ  พื้นที่เกษตรที่ขยายตัวสวนหน่ึงเกิดจากการเปล่ียนสภาพปาไมมาทําการเขตกรรม 
อีกสวนหน่ึงเกิดจากการเปล่ียนลักษณะการทําเขตกรรมแบบไรหมุนเวียนมาเปนการทําเกษตร
แบบถาวรโดยมีพืชผักเปนหลัก จะเห็นไดจากจํานวนพื้นที่แปลงไรหมุนเวียนและแปลงทิ้งรางที่ลด
ลงในทุกระดับความลาดชัน (ตารางที่ 5) 

การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินในศูนยพัฒนาฯ แมแฮมีรูปแบบที่นาสนใจเปน
อยางยิ่ง กลาวคือในขณะที่พื้นที่ปาไมที่อยูบนความลาดชันนอย (นอยกวา 20%) ถูกเปล่ียนสภาพ
เปนการใชประโยชนที่ดินประเภทอ่ืน ทําใหพื้นที่ปาไมลดลงจากป 2526 จํานวน 256 ไร (ตารางที่ 6) 
ในขณะที่บนพื้นที่ลาดชันเกิน 20% การใชประโยชนที่ดินประเภทอ่ืนถูกเปล่ียนเปนพี้นที่ปาไมเพิ่ม
มากข้ึนรวม 2,253 ไร โดยเฉพาะพื้นที่ลาดชันสูงกวา 35% มีพื้นที่ปาไมเพิ่มข้ึนถึง 1,515 ไร ใน
ชวงระยะเวลาเดียวกันผลการวิเคราะหยังชี้ใหเห็นวามีการลดลงของพื้นที่เกษตรและไรหมุนเวียน
รวมกันบนพื้นที่ความลาดชันเกิน 35% มีจํานวน 1,603 ไร  ในทํานองเดียวกันพื้นที่เกษตรและไร
หมุนเวียนบนความลาดชันระหวาง 20-35% มีจํานวนลดลง 904 ไร (ตารางที่ 6) พื้นที่เหลาน้ีสวน
ใหญฟนตัวกลับเปนสภาพปาดังที่กลาวแลวขางตน  สําหรับไรหมุนเวียนและแปลงทิ้งรางใน
บริเวณที่มีความลาดชันตํ่ากวา 20% ถูกใชเปนแปลงเกษตรกรรมแบบถาวรเพื่อผลิตผักและพืชไร
ประเภทตางๆ   การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินดังกลาวของทั้งสองศูนยพัฒนาฯ สามารถ
เห็นไดชัดเจนเม่ือแสดงเปนแผนที่ดังภาพของศูนยพัฒนาฯ หนองหอย (รูปที่ 13) และศูนยพัฒนาฯ 
แมแฮ  (รูปที่ 14) 
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สรุป 
การศึกษาน้ีแสดงใหเห็นถึงแนวทางและวิธีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจําแนกและ

ติดตามการใชประโยชนที่ดินของศูนยพัฒนาโครงการหลวงสองแหงคือหนองหอยและแมแฮ  ผล
ของการศึกษาชี้ใหเห็นวาสามารถนําขอมูลภาพดาวเทียมที่มีความละเอียดสูง เชน IKONOS มาใช
ในการจําแนกประเภทการใชประโยชนที่ดินบนที่สูงไดดี ใหความถูกตองโดยรวม 78-89% และ
สามารถจําแนกประเภทการใชที่ดินไดละเอียด ความคลาดเคล่ือนในการจําแนกเกิดข้ึนเน่ืองจาก
การใชประโยชนที่ดินประเภทไมผล ซึ่งมีระยะการเจริญเติบโตไมเทากันในแตละแปลงทําใหไม
สามารถแยกออกจากการใชประโยชนที่ดินประเภทอ่ืนไดชัดเจน  การศึกษาน้ียังแสดงใหเห็นวา
สามารถนําภาพถายทางอากาศมาใชรวมกับขอมูลภาพ IKONOS เพื่อวิเคราะหการเปล่ียนแปลง
การใชประโยชนที่ดินไดดี  ทําใหเห็นวามีความแตกตางกันอยางชัดเจนระหวางศูนยพัฒนาฯ 
หนองหอยและแมแฮในดานการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินและกลยุทธในการใชประโยชน
ที่ดินในสภาพภูมิประเทศที่มีความลาดชันตางๆ  รูปแบบการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินใน
ศูนยพัฒนาฯ แมแฮ  ไมวาจะเกิดข้ึนโดยธรรมชาติหรือการรวมมือทํางานระหวางเจาหนาที่และ
ชุมชนที่เกี่ยวของ เปนสิ่งที่นาติดตามและพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมถึงปจจัยที่สามารถทําใหการใช
ประโยชนที่ดินไดรับการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่อาจกอใหเกิดความยั่งยืนของการพัฒนาการ
เกษตรและจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว  นอกจากขอมูลการเปล่ียน
แปลงการใชประโยชนที่ดินแลว  แผนที่การใชประโยชนที่ดินที่ผลิตข้ึนจากการศึกษาน้ียังสามารถ
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ตารางที่ 1  การใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยและแมแฮ ป 2526 จําแนกจากขอมูล
ภาพถายทางอากาศ 

ศูนยพัฒนาฯ หนองหอย ศูนยพัฒนาฯ แมแฮ 
ประเภทการใชประโยชนที่ดิน 

เนื้อท่ี (ไร) % เนื้อท่ี (ไร) % 
ปาไม         9,967         75.2          12,367         60.2 
นาขาว  192 1.4    911   4.4 
ไรหมุนเวียน/แปลงท้ิงราง 2,222          16.8 5,216 25.4 
พืชไร   808   6.1 1,935   9.4 
แหลงน้ํา - -      10   0.1 
ลานโลง     13   0.1 - - 
หมูบาน     57   0.4     115   0.5 
รวม       13,258        100.0          20,553       100.0 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินความถูกตองของการจําแนกการใชประโยชนท่ีดินในศูนยพัฒนาฯ หนองหอย 
จําแนก 

ปาไม            นาขาว         ไรหมุนเวียน       ลานโลง          แหลงนํ้า 
 

           ผัก           โรงพลาสติก         ไมผล        พื้นที่เตรียมดิน          รวม 
ปาไม 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 
ผัก 0 25 0 1 8 0 0 0 0 34 
นาขาว 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 
โรงพลาสติก 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 
ไรหมุนเวียน 3 4 0 0 18 0 0 0 0 25 
ไมผล 4 1 0 0 0 15 0 0 0 20 
ลานโลง 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 
พื้นท่ีเตรียมดิน 0 0 0 0 0 0 2 50 0 52 

จุด
สํา
รว
จ 

แหลงน้ํา 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
 รวม 67 30 10 8 26 15 5 50 3 214 

 ความถูกตองรวม  88.4% Kappa statistics 0.87 
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ตารางที่  3  ผลการประเมินความถูกตองของการจําแนกการใชประโยชนท่ีดินในศูนยพัฒนาฯ แมแฮ 

จําแนก 
ปาไม              นาขาว             ไรหมุนเวียน        ไมผล          พื้นที่เตรียมดิน        พืชไร 

 

            ผัก             โรงพลาสติก     แปลงทิ้งราง           ลานโลง            แหลงนํ้า                รวม 
ปาไม 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 
ผัก 0 22 2 0 6 0 0 0 0 0 3 33 
นาขาว 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
โรงพลาสติก 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 
ไรหมุนเวียน 0 4 0 0 19 4 0 0 0 0 1 28 
แปลงท้ิงราง 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 32 
ไมผล 0 0 0 0 3 12 8 0 0 0 0 23 
ลานโลง 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 
พื้นท่ีเตรียมดิน 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16 
แหลงน้ํา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

จุด
สํา
รว
จ 

พืชไร 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 12 19 
 รวม 44 30 21 3 30 48 8 5 16 3 16 224 

ความถูกตองรวม  77.7% Kappa statistics  0.78 

ตารางที่ 4  การใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอยและแมแฮ ป 2543 จําแนกจากขอมูลภาพ 
IKONOS 

ศูนยพัฒนาฯ หนองหอย ศูนยพัฒนาฯ แมแฮ 
ประเภทการใชประโยชนที่ดิน 

เนื้อท่ี (ไร)             % เนื้อท่ี (ไร)   % 
ปาไม 8,715  65.7  14,314  69.6  
พืชผัก 583  4.4  477  2.3  
นาขาว 146  1.1  929  4.5  
พืชไร      -       -  304  1.5  
แปลงท้ิงราง/ไรหมุนเวียน 1,486  11.1  2,914  14.2  
ไมผล 460  3.5  766  3.7  
พื้นท่ีเตรียมดิน 1,448  0.9  227  1.1  
ลานโลง 12  0.1  22  0.1  
โรงเรือนพลาสติก 24  0.2  8            -  
แหลงน้ํา 2       -  14  0.1  
หมูบาน 223  1.8  356  1.7  
ถนน 148  1.1  224  1.1  
รวม 13,258  100  20,553  100  
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ตารางที่ 5  การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินศูนยพัฒนาฯ หนองหอย ป 2526-2543 

เปอรเซ็นตความลาดชัน การใชประโยชนที่ดิน 
0-12 12-20 20-35 >35 รวม 

 (ไร) 
ปาไม -195 -218 -430 -409 -1,252 
พื้นท่ีเกษตร 284 308 556 524 1,672 
หมูบาน 71 37 42 27 176 
ถนน 34 25 43 45 148 
แหลงน้ํา 0.8 0.7 0.5 0.2 2.2 
แปลงท้ิงราง/ไรหมุนเวียน -195 -153 -211 -186 -746 

ตารางที่ 6  การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินศูนยพัฒนาฯ แมแฮ ป 2526-2543 

เปอรเซ็นตความลาดชัน การใชประโยชนที่ดิน 
0-12 12-20 20-35 >35 รวม 

 (ไร) 
ปาไม -210 -46 738 1,515 1,997 
พื้นท่ีเกษตร 262 174 -48 -501 -114 
หมูบาน 58 74 79 36 264 
ถนน 43 42 85 51 221 
แหลงน้ํา 1.1 0.6 2.8 0.6 5.1 
แปลงท้ิงราง/ไรหมุนเวียน -154 -244 -856 -1,102 -2,356 
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รูปท่ี 1  ข้ันตอนการจําแนกการใชประโยชนท่ีดินป 2526 จากขอมูลภาพถายทางอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2  ข้ันตอนการจําแนกการใชประโยชนท่ีดินจากขอมูลภาพถายดาวเทียม IKONOS  

ขอมูลดาวเทียม IKONOS 

ขอมูลตําแหนงจาก GPS 

รวมกลุมขอมูล 
ตามชนิดการใชประโยชน 

จําแนกดวยวิธี
density slicing 

เปนจํานวน 40-60 กลุม 

ปรับความถูกตองเชิงตําแหนง
ภาพถายทางอากาศ ขอมูลดิจิตอล

หมูบาน ถนน ไมผล

แหลงนํ้า ปาไม Image2

DEM ทางนํ้า

หมูบาน

แปลงท้ิงราง/ไรหมุนเวียนพืชไรพ้ืนท่ีเตรียมผัก 

Image3 

Image4

Image5

Image1

ดินโลง

นาขาว

โรงเรือนพลาสติก

Digitize

ปรับแกตําแหนง 
ขอมูลภาพ IKONOS 

จําแนกคร้ังท่ี 1 

จําแนกคร้ังท่ี 2 

จําแนกคร้ังท่ี 3 

จําแนกคร้ังท่ี 4 

จําแนกคร้ังท่ี 5 
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รูปท่ี 3  ภาพถายทางอากาศบริเวณศูนยพัฒนาฯ หนองหอยและแมแฮท่ีผานการปรับแกเชิงตําแหนง            
และตอภาพแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี.... การใชประโยชนที่ดินศูนยพัฒนาฯ หนองหอย ป 2526 

รูปท่ี 4 แผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินในศูนยพัฒนาฯ หนองหอย ป 2526

ขอมูลภาพถายทางอากาศ       
ศูนยพัฒนาฯ หนองหอย 

3 ธันวาคม 2526 

ขอมูลภาพถายทางอากาศ       
ศูนยพัฒนาฯ แมแฮ 

3 ธันวาคม 2526 
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รูปท่ี 6  ขอมูลภาพ IKONOS บริเวณศูนยพัฒนาฯ หนองหอยและแมแฮท่ีผานการปรับแกเชิงตําแหนงแลว             

ตามลําดับ 

 
รูปท่ี 5 แผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินในศูนยพัฒนาฯ  แมแฮ ป 2526

(ก) ขอมูลภาพ IKONOS   
ศูนยพัฒนาฯ หนองหอย 
2 พ.ย. 2526 

(ข) ขอมูลภาพ IKONOS  
ศูนยพัฒนาฯ แมแฮ 
2 พ.ย. 2526 
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รูปท่ี 7 การใชประโยชนท่ีดินศูนยพัฒนาฯ หนองหอย ป 2543 

 
รูปท่ี 8 การใชประโยชนท่ีดินศูนยพัฒนาฯ แมแฮ ป 2543 
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รูปท่ี 9  การใชประโยชนท่ีดินในศูนยพัฒนาฯ หนองหอย ป 2526

หมูบาน 

ไรหมุนเวียน 
ลานโลง 

นาขาว 
ปาไม 

พืชไร 

นาขาว 

หมูบาน 
แหลงนํ้า 

ปาไม 

พืชไร 
ไรหมุนเวียน 

รูปท่ี 10 การใชประโยชนท่ีดินในศูนยพัฒนาฯ แมแฮ ป 2526



  การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินบริเวณศูนยพัฒนาฯ หนองหอยและแมแฮโดยใชขอมูลระยะไกล   21

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมูบาน 
แหลงนํ้า 

ลานโลง 

สวนไมผล
พืชไร 

พื้นที่เตรียมดิน 

นาขาว 
ปาไม 

ผัก 
แปลงทิ้งราง/ไรหมุนเวียน 

รูปท่ี 11  การใชประโยชนท่ีดินในศูนยพัฒนาฯ หนองหอย ป 2543

รูปท่ี 12  การใชประโยชนท่ีดินในศูนยพัฒนาฯ แมแฮ ป 2543 

 

นาขาว 
ผัก 

สวนไมผล 

พืชไร 
ไรหมุนเวียน 
พื้นที่เตรียมดิน 

ถนน 

หมูบาน 
แหลงนํ้า 

แปลงทิ้งราง 
ลานโลง 

ปาไม 
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รูปท่ี 13 การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินในศูนยพัฒนาฯ หนองหอย ป 2526-2543

รูปท่ี 14  การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินในศูนยพัฒนาฯ แมแฮ ป 2526-2543


