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การศึกษาความถูกตองของแผนท่ีการใชประโยชน�ท่ีดินจากภาพถ#ายดาวเทียม
รายละเอียดสูง ซ่ึงจำแนกโดยคอมพิวเตอร�บริเวณจังหวัดนราธิวาส  

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และคณะ 

บทคัดย#อ 

ข�อมูลดาวเทียม Landsat 5 Thematic Mapper (TM) ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา 4 พ้ืนท่ี ในบริเวณ
จังหวัดนราธิวาสอยู?ใน path ท่ี 127 row ท่ี 56 แต?ละพ้ืนท่ีมีขนาด 512 บรรทัดภาพ x 512 จุดภาพ แต?ละ
จุดภาพคลุมพ้ืนท่ี 25×25 เมตร ข�อมูลดาวเทียมนี้ไดแก�ไขความคลาดเคลื่อนของตำแหน?งเนื่องจากการหักเห
แสง และปรับจุดพิกัดให�ถูกต�องตรงกับแผนท่ีภูมิประเทศ (UTM) แล�วพ้ืนท่ีศึกษาท้ัง 4 พ้ืนท่ี มีการใช�ท่ีดินและ
สิ่งปกคลุมแตกต?างกัน คือ (1) พ้ืนท่ีพรุโตOะแดง พ้ืนท่ีส?วนใหญ?เปQนปRาพรุธรรมชาติอยู?ในท่ีลุ?ม พ้ืนท่ีโดยรอบเปQน
นาข�าวแปลงเล็กๆ สวนยางพารา ทุ?งหญ�า และหมู?บ�าน (2) บริเวณเกาะสะท�อน พ้ืนท่ีส?วนใหญ?เปQนนาข�าวท่ี
ได�รับน้ำชลประทาน นาข�าวน้ำฝน และพ้ืนท่ีส?วนน�อยเปQนปRาไม�โกงกาง (3) บริเวณพระตำหนักทักษิณราช
นิเวศนVและปริมณฑล เปQนพ้ืนท่ีปRาดิบชื้น สวนยางพาราท่ีมีอายุต?างๆกัน แปลงนาข�าว นาร�าง และการใช�พ้ืนท่ี
หลายๆชนิดในพ้ืนท่ีเดียวกันและ (4) บริเวณระแงะ เปQนพ้ืนท่ีปลูกยางพาราเปQนส?วนใหญ? และมีแปลงสวนไม�ผล
เล็กๆ บ�างเล็กน�อย การวิจัยนี้ใช�เครื่องคอมพิวเตอรV IBM รุ?น 083 และใช�ซอฟแวรV “DIMAPS” วิเคราะหVข�อมูล
ดาวเทียมในแต?ละช?วงคลื่นและช?วงคลื่นผสมหลายๆช?วงคลื่น โดยจำแนกข�อมูลด�วยวิธี unsuperviser 
classification และ superviser classification สามารถจำแนกประเภทข�อมูลและทำแผนท่ีแสดงขอบเขต
ของการใช�ท่ีดินประเภทต?างๆ ได� ได�แก? ปRาดิบเขา ปRาพรุสมบูรณV ปRาพรุถูกทำลาย หญ�าพรุ ท่ีลุ?มน้ำขัง ปRาสม็ด
และปRาชายเลน สวนผสม สาคู ยางพารา ยางพาราปลูกใหม? นาข�าว นาร�าง หญ�า กกและกระจูด ทุ?งหญ�าปศุ
สัตวV ท่ีว?างเปล?า และน้ำ เปQนต�น การตรวจสอบความถูกต�องในการทำแผนท่ีการใช�ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินจาก
ข�อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงด�วยวิธี superviser classification ได�ตรวจสอบด�วยวิธี confusion matrix 
พบว?าให�ความถูกต�องอยู?ระหว?างร�อยละ 80 ถึง 89 โดยให�ความแตกต?างดังนี้ คือ (1) บริเวณพรุโตOะแดง ข�อมูล
ดาวเทียมบันทึกเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2531 ให�ความถูกต�องร�อยละ 82 และข�อมูลดาวเทียมบันทึกเม่ือวันท่ี 7 
สิงหาคม 2531 ให�ความถูกต�องร�อยละ 89 (2) บริเวณเกาะสะท�อน ข�อมูลดาวเทียมบันทึกเม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 
2531 ให�ความถูกต�องร�อยละ 82 และข�อมูลดาวเทียมบันทึกเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2531 ให�ความถูกต�องร�อยละ 
88 (3) บริเวณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศนVและปริมณฑล ข�อมูลดาวเทียมบันทึกเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม2531 
ให�ความถูกต�องร�อยละ 85 และ (4) บริเวณระแงะ ข�อมูลดาวเทียมบันทึกเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2531 ให�
ความถูกต�องร�อยละ 80 
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หลักการและเหตุผล 

ภาพถ?ายจากดาวเทียมเพ่ือการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ นับเปQนข�อมูลมิติใหม?ในวงการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ภาพถ?ายจากดาวเทียวแต?ละดวง มีลักษณะเฉพาะสำหรับการใช�ประโยชนV
เฉพาะอย?าง และประสบการณVในการใช�ในประเทศต?างๆ ก็แตกต?างกัน โครงการวิจัยนี้เปQนการทดลองนำ
ภาพถ?ายดาวเทียม Landsat Thematic Mapper ในการศึกษาการใช�ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินในจังหวัด
นราธิวาส 

1.1 ข�อมูลดาวเทียม Landsat Thematic Mapper  
ดาวเทียม Landsat ดวงท่ี 1 ของสหรัฐอเมริกา ถูกส?งโคจรรอบโลกเม่ือวันท่ี  23 กรกฎาคม 

2515 เพ่ือเก็บข�อมูลทรัพยากรบนผิวโลก นำความต้ืนเต�นมาสู?มวลมนุษยVเปQนอย?างมากและทำให�คำว?า 
“Remote Sensing” เปQนท่ีรู�จักในหมู?นักวิชาการหลายๆสาขา เหตุท่ีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรVท่ีใช�ในการ
วิเคราะหVข�อมูลดาวเทียมเปQนไปอย?างรวดเร็วและแม?นยำในประเทศพัฒนาแล�วจึงมีการถ?ายทอดเทคโนโลยี
ดังกล?าวมาสู?ประเทศท่ีกำลังพัฒนารวมท้ังประเทศไทยในขณะนั้น ระบบข�อมูลดาวเทียมท่ีใช�กันมากในขณะนั้น 
คือ MSS (multispectral scanner) ซ่ึงมีรายละเอียดภาคพ้ืนดินทุก 80x80 เมตร หมายความว?าข�อมูล
ทรัพยากรต?างๆ บนผิวโลกท่ีมีลักษณะผสมกันท้ังพืช ดิน น้ำ และอ่ืนๆ จะถูกบันทึกรวมกัน โดยมีรายละเอียด
ข�อมูล 80x80 เมตร ต?อหนึ่งค?าตัวเลข (0-255) ในแถบสีเทา (ดำ-ขาว) ตามค?าการสะท�อนแสงของทรัพยากร
นั้นๆ และรับภาพได�ใน 4 ช?วงคลื่น (Wavelenght) สามารถใช�ประกอบการศึกษาทรัพยากรบนผิวโลก และใน
บางกรณีอาจใช�ศึกษาข�อมูลทรัพยากรใต�ผิวโลกด�วย โดยอาจใช�เพียงช?วงคลื่นเดียวหรือผสมกันมากกว?าหนึ่งช?วง
คลื่น เช?น ภาพขาว-ดำช?วงคลื่นท่ี 4, 5, 6 และ 7 หรือภาพสีผสมของช?วงคลื่นท่ี 4, 5 และ 7 เปQนต�น หลังจาก
ดาวเทียม Landsat ดวงท่ี 1 แล�ว ดาวเทียม Landsat ดวงท่ี 2 และ 3 จึงได�ถูกส?งข้ึนไปอีกตามลำดับ เพ่ือ
บริการการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรบนผิวโลก ถึงแม�ว?าดาวเทียมท้ังสามดวงจะบันทึก
ข�อมูลภาคพ้ืนดินทุก 80x80 เมตร แต?ก็ยังไม?เปQนท่ีน?าพอใจ เนื่องจากทรัพยากรบนผิวโลกมีท้ังท่ีอยู?เปQนกลุ?ม
ก�อนคลุมพ้ืนท่ีมาก และมีพ้ืนท่ีขนาดเล็กท่ีกระจัดกระจาย แต?มีความสำคัญซ่ึงดาวเทียมไม?สามารถจะบันทึก
เปQนข�อมูลไว�ได� เพ่ือการศึกษาจะต�องใช�กลุ?มข�อมูล ซ่ึงไม?ใช?ข�อมูลเพียงหนึ่งหน?วยภาพ (pixel) ดังนั้น การศึกษา
และติดตามการใช�และวางแผนทรัพยากรบนผิวโลกจึงมีข�อจำกัดมาก  

เม่ือดาวเทียม Landsat ดวงท่ี 4 ถูกส?งข้ึนไปเพ่ือเก็บข�อมูลทรัพยากรบนผิวโลก เม่ือวันท่ี 16 
กรกฎาคม 2525 มีระบบเก็บข�อมูล TM (Thematic Mapper) ซ่ึงมีรายลเอียดทุก 30x30 เมตร แบ?งเปQน 6 
ช?วงคลื่น และมีช?วงคลื่นหนึ่ง (ช?วงคลื่นท่ี 6) ท่ีเก็บข�อมูลรายละเอียด 120x120 เมตร ถึงแม�ว?าจะมีข�อมูลท่ีมี
รายละเอียดดีกว?าดาวเทียม Landsat ดวงท่ี 1, 2, และ 3 ก็ตาม ประเทศไทยก็ไม?สามารถรับข�อมูลดังกล?าวนี้ได� 
ดาวเทียม Landsat ดวงท่ี 5 ถูกส?งข้ึนไปเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2527 มีระบบการเก็บข�อมูลเหมือนกับดาวเทียม
ดวงท่ี 4 ทุกประการ รายละเอียดของวันท่ีส?ง วันหมดอายุ ระบบ และจำนวนวันครบรอบของดาวเทียมใหม?ใน
แต?ละดวง  

เม่ือต�นปt 2531 สถานีรับสัญญาณข�อมูลดาวทียมของประเทศไทยได�รับการปรับปรุงจนรับ
ข�อมูลดาวเทียม Landsat ระบบ TM และข�อมูลรายละเอียดสูงจากดาวเทียมดวงอ่ืนๆ ของฝรั่งเศส และญ่ีปRน
ได� จึงเปQนท่ีสนใจแก?นักวิทยาศาสตรVนาขาทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมในประเทศเปQนอย?างมาก ดาวเทียม 
Landsat ดวงท่ี 4 และ 5 นี้อยู?สูงจากผิวโลกประมาณ 705 กิโลเมตร และจะผ?านพ้ืนท่ีเดิมของประเทศทุก 16 
วัน แต?ละภาพ (Scene) จะครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 185x185 กิโลเมจร หรือประมาณ 34,225 ตาราง
กิโลเมตร โดยใช�เวลาบันทึกข�อมูลเพียง 25 วินาที ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรบนผิวโลกในพ้ืนท่ี
ภายในเวลาดังกล?าวจึงมีน�อยมาก ข�อมูลดาวเทียมระบบ TM นี้ได�รับการออกแบบเพ่ือเก็บข�อมูลทรัพยากรบน
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ผิวโลกแต?ละชนิดท่ีสำคัญ และมีเอกสารแนะนำว?าควรจะต�องใช�ข�อมูลช?วงคลื่นใดเพ่ือการศึกษาทรัพยากรบนผิว
โลก แต?ปรากฏยังไม?ได�รับความสนใจเท?าท่ีควร เนื่องจากทรัพยากรผิวโลกท่ีอยู?ในประเทศไทย และในประเทศ
ใกล�เคียงแตกต?างจากการศึกษา และการแนะนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น จึงควรจะมีการทดสอบ
ข�อมูลดาวเทียมระบบ TM ว?าข�อมูลแต?ละช?วงคลื่นจะให�ข�อมูลการใช�ท่ีดินอะไรบ�าง และมีความถูกต�องมากน�อย
เพียงใด พอท่ียอมรับได�หรือไม? หรือเม่ือนำข�อมูลแต?ละช?วงคลื่นมาผสมกันต้ังแต?สองช?วงคลื่นหรือมากกว?า จะ
ให�ข�อมูลการใช�ท่ีดินได�ดีเพียงไร รายละเอียดท่ีให�มากข้ึนเท?าใด และมีความถูกต�องอย?างไร ซ่ึงข�อมูลดังกล?าวนี้
จะเปQนประโยชนVอย?างยิ่งสำหรับการศึกษาสำรวจ หรือติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติแต?ละชนิด 
เช?น การศึกษา พ้ืนท่ีปRาไม� อาจจะใช�ภาพเพียงช?วงคลื่นเดียวซ่ึงเปQนภาพสีขาว-ดำ ในระดับความถูกต�อง
ประมาณร�อยละ 80 หรือหากจะศึกษาตะกอนแขวนลอยในแม?น้ำ เข่ือน หรือปากแม?น้ำ อาจจะใช�ภาพสีผสม 
เพราะจะได�ข�อมูลท่ีดีกว?าข�อมูลเพียงช?วงคลื่นเดียว เปQนต�น จึงเปQนการใช�ข�อมูลดาวเทียมระบบ TM ให�มี
ประสิทธิภาพตรงตามความต�องการและประหยัดค?าใช�จ?าย เปQนต�น 

ภาพสีผสมเทียมของข�อมูลดาวเทียมระบบ TM ท่ีคล�ายกับภาพสีผสมเทียมของระบบ MSS 
คือ ภาพสีผสมเทียมของช?วงคลื่นท่ี 2, 3 และ 4 นอกจากนี้ยังมีการแนะนำการใช�ประโยชนVของข�อมูลดาวเทียม
ในแต?ละช?วงคลื่น หรือข�อมูลผสมหลายช?วงคลื่น เพ่ือให�ตรงกับความต�องการของผู�ใช� เช?น EOSAT เสนอแนะว?า 
ข�อมูลดาวเทียมระบบ TM ช?วงคลื่นท่ี 1 เหมาะมากสำหรับการศึกษาเส�นทางและแหล?งน้ำ ช?วงคลื่นท่ี 5 เหมาะ
สำหรับทุ?งหญ�า และช?วงคลื่นท่ี 7 เหมาะสำหรับสภาพภูมิประเทศ สำหรับการผสมข�อมูลดาวเทียมระบบ  TM 
3 ช?วงคลื่น โดยใช�ลำดับสีน้ำเงิน สีเขียว และสีแดง (BGR) นั้น EOSATชี้แจงว?าการผสมช?วงคลื่นท่ี 1, 2, 3จะ
เปQนสีธรรมชาติและเหมาะสำหรับแหลงน้ำ ช?วงคลื่นท่ี 4, 5, 7 ซ่ึงเหมาะสำหรับพืชพรรณ ถนน และแหล?งน้ำ 
ช?วงคลื่นท่ี 3, 4, 5 พืชจะมีสีเขียว ถนนจะไม?ชัดเจน ช?วงคลื่นที 3, 4, 7 คล�ายกับช?วงคลื่นท่ี 3, 4, 5 แต?บริเวณ
ไฟไหม�จะชัดเจนช?วงคลื่นท่ี 1, 5, 4 เหมาะสำหรับการศึกษาระบบชลประทาน ช?วงคลื่นท่ี 2, 4, 7 เหมาะกับ
การศึกษาทางธรณีวิทยา แนวทางการเลือกผสมข�อมูลดาวเทียมระบบ TM นั้นควรจะเลือกช?วงคลื่นท่ี
สหสัมพันธVกันน�อยท่ีสุด เพ่ือจะได�เพ่ิมความชัดเจนของวัสดุท่ีต�องการนั้นๆ มากข้ึน 

ถึงแม�ว?าอายุของดาวเทียม Landsat 5 จะหมดในเวลาอีกไม?นานนักก็ตาม แต?ในอนาคตจะมี
ดาวเทียม Landsat 6. 7 และ 8 ติดตามมา ดังนั้นผลการศึกษาครั้งนี้จึงสามารถนำไปใช�ประโยชนVศึกษา
ทรัพยากรต?างๆต?อไป เพราะในดาวเทียม Landsat ดวงใหม?นี้ยังคงใช�ระบบ TM  

1.2 การใช�ท่ีดินในจังหวัดนราธิวาสและการสะท�อนแสง 
นราธิวาสเปQนจังหวัดท่ีอยู?ใต�สุดของประเทศไทย การเดินทางต�องใช�เวลา และค?าใช�จ?ายมาก 

จึงไม?มีผู�สนใจไปทำการศึกษาและวิจัยในท�องท่ีมากนัก การใช�ท่ีดินในจังหวัดนราธิวาสแบ?งเปQน 5 ประเภท คือ 
(1) พ้ืนท่ีก?อสร�าง (built-up area) (2) พ้ืนท่ีการเกษตร (agricultural land) (3) พ้ืนท่ีปRาไม� (forest land ) 
(4) พ้ืนท่ีน้ำ (water body) และ (5) พ้ืนท่ีดินโล?ง (barren land) การใช�พ้ืนท่ีแต?ละประเภทนี้มีการกระจาย
และมีขนาดท่ีไม?แน?นอน หรือทำให�ยากต?อการจำแนก เนื่องจากการปะปนของการใช�ท่ีดิน เช?น ท่ีดินโล?ง
ระหว?างต�นมะพร�าว หรือต�นมะม?วงหิมพานตV เปQนต�น 

1.3 ทำไมจึงเลือกการใช�ท่ีดินในจังหวัดนราธิวาส 
การเลือกการใช�ท่ีดินในจังหวัดนราธิวาสเปQนพ้ืนท่ีศึกษาวิจัยนั้น มีเหตุผลหลายประการด�วยกัน 

คือ  
1) ความคุ�นเคยกับพ้ืนท่ี เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ต�องการทดสอบข�อมูลดาวเทียม Landsat 

ระบบ TM ซ่ึงจำเปQนต�องมีการตรวจสอบภาคสนามและเก็บข�อมูลของพ้ืนท่ีให�ตรงกับวันและเวลาท่ีดาวเทียม
โคจรผ?าน หากไม?มีความคุ�นเคยกับพ้ืนท่ีมาก?อนแล�ว การกำหนดประเภทของการใช�ท่ีดินและการวางแผนเก็บ
ตัวอย?าง จะต�องมีการศึกษาล?วงหน�าก?อน ซ่ึงจะใช�เวลาในการศึกษาและตรวจสอบภาคสนามมากข้ึน 
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2) ลักษณะภูมิอากาศ ข�อจำกัดการใช�ข�อมูลดาวเทียมท่ีสำคัญคือ เมฆ เนื่องจากช?วงคลื่นท่ีใช�
ไม?สามารถจะทะลุเมฆได� และจังหวัดนราธิวาสก็มีเมฆมาปกคลุมเกือบตลอดปt ทำให�การกำหนดวันเวลาท่ีจะรับ
ข�อมูลดาวเทียมของพ้ืนท่ีท่ีต�องการเปQนไปได�ยาก ดังนั้น ทุกครั้งท่ีดาวเทียมโคจรผ?านพ้ืนท่ีศึกษาและสภาพ
อากาศปลอดโปร?งจะมีการเก็บข�อมูลภาคพ้ืนดินพร�อมกันไปด�วย โดยเจ�าหน�าท่ีของสำนักงานเกษตรอำเภอ 
เจ�าหน�าท่ีกรมชลประทาน และเจ�าหน�าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีอยู?ในพ้ืนท่ีใกล�เคียง 

3) ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร นราธิวาสเปQนจังหวัดท่ีอยู?ไกลจากกรุงเทพฯมาก การ
เดินทางไปมาด�วยรถยนตVและรถไฟ จึงลำบากและต�องใช�เวลาในการเดินทางมาก การเดินทางด�วยเครื่องบินจะ
สะดวกรวดเร็ว แต?เสียค?าใช�จ?ายสูง ดังนั้น จึงไม?มีมีนักวิชาการให�ความสนใจท่ีจะไปศึกษาทรัพยากรในจังหวัด
นราธิวาส ทำให�ข�อมูลพ้ืนฐานของการพัฒนาไม?สมบูรณVนัก ถ�าหากการศึกษาครั้งนี้ได�ผลดี จะทำให�สามารถทำ
แผนท่ีการใช�ท่ีดินของจังหวัดอ่ืนๆท่ีห?างไกล โดยใช�ข�อมูลดาวเทียมได� 

4) ความซับซ�อนของทรัพยากร การใช�ท่ีดินในจังหวัดนราธิวาสมีความซับซ�อน เช?นเดียวกับ
จังหวัดอ่ืนๆของภาคใต� หรือภาคอ่ืนๆขงประเทศ กล?าวคือ ประกอบด�วยการใช�ท่ีดินแปลงเล็กท่ีมีรูปร?างไม?
สม่ำเสมอ ภายในแปลงเล็กยังมีการผสมของการใช�ท่ีดินชนิดอ่ืนๆ หากการศึกษาพบว?าข�อมูลดาวเทียมสามารถ
ใช�สร�างแผนท่ีการใช�ท่ีดินได� และมีความถูกต�องน?าเชื่อถือได� ก็จะเปQนประโยชนVในการศึกษาในลักษณะเดียวกัน
นี้ในจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีมีสภาวะแวดล�อมคล�ายๆกันได� 

อุปกรณ�และวิธีการ 

1. อุปกรณ�  
อุปกรณVท่ีใช�ในการศึกษาในโครงการวิจัยนี้ประกอบด�วยแผนท่ีภูมิประเทศ ภาพถ?ายทางอากาศ 

ภาพถ?ายดาวเทียมท่ีเปQนภาพขาว-ดำ ภาพสีผสมเทียม และเทปข�อมูลดาวเทียม ผลท่ีได�จาการวิเคราะหV
ภาพถ?ายด�วยคอมพิวเตอรV ได�นำผลไปตรวจสอบความถูกต�องกับรูปถ?ายทางอากาศ และความเปQนจริงในท�องท่ี 
แล�วจึงผลิตเปQนแผนท่ีการใช?ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินพ้ืนท่ีการศึกษา 

1.1 รูปถ?ายทางอากาศและแผนท่ี 
1) รูปถ?ายทางอากาศ โครงการวิจัยนี้ใช�รูปถ?ายทางอากาศในการเปรียบเทียบการใช�ท่ีดิน หรือ

จัดกลุ?มการใช�ท่ีดิน ในกรณีท่ีไม?สามารถจะตรวจสอบภาคพ้ืนดินได�อย?างรวดเร็วและท่ัวถึง ซ่ึงเปQนรูปถ?ายท่ีทำใน
ช?วงเวลาท่ีใกล�เคียงกับข�อมูลดาวเทียมชุดแรก ซ่ึงรับสัญญาณเม่ือเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2531 ยกเว�น
บริเวณลุ?มน้ำบางนราด�านใต� ซ่ึงใช�รูปถ?ายทางอากาศท่ีถ?ายเม่ือเดือนเมษายน 2529 ได�คัดเลือกรูปถ?ายทาง
อากาศบางรูปมาแสดงการใช�ท่ีดินในแต?ละพ้ืนท่ีศึกษา 

2) แผนท่ีภูมิประเทศ แผนท่ีภูมิประเทศของกรมแผนท่ีทหารท่ีครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 
ซ่ึงนำมาใช�ในงานวิจัยนี้มี 2 มาตราส?วน คือ มาตราส?วน 1: 250,000 และ 1: 50,000 

1.2 ข�อมูลภาพถ?ายดาวเทียม  
ภาพถ?ายดาวเทียมท่ีใช�อยู?ในรูปของเทป และภาพถ?ายดาวเทียม  Landsat Thenmatic 

Mapper (TM) จากกองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด�วยดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห?งชาติ โดย
เลือกภาพท่ีปราศจากเมฆ และไม?มีป}ญหาสัญญาณภาพ และใช�เทปข�อมูลดาวเทียมแบบ CCRS-BIL ซ่ึงได�แก�ไข
ทางด�าน radiometric correction และ geometric correction เปQนจุดภาพละ 25x25 เมตรแล�ว และยังใช�
ภาพขาว-ดำในช?วงคลื่นต?างๆ และภาพสีผสมเทียมช?วงคลื่นท่ี 2, 3 และ 4 มาตราส?วน 1: 50,000 ประกอบใน
การทำงานวิจัยนี้ด�วย 
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ข�อมูลดาวเทียมท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษาอยู?ใน path ท่ี 127 row ท่ี 56 คัดเลือกพ้ืนท่ีศึกษา
ย?อยได� 4 พ้ืนท่ี แต?ละพ้ืนท่ีมีขนาด 512 บรรทัดภาพ x 512 จุดภาพ โดยบางพ้ืนท่ีศึกษาประกอบด�วยข�อมูล 2 
ช?วงเวลา ดังนี้คือ 

บริเวณพ้ืนท่ีศึกษา    บันทึกข�อมูลภาพเม่ือวันท่ี 
บริเวณพรุโตOะแดง   1 เมษายน 2531 และ 7 สิงหาคม 2531  
บริเวณเกาะสะท�อน    4 มิถุนายน 2531 และ 7 สิงหาคม 2531 
บริเวณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศนV 7 สิงหาคม 2531 
และปริมณฑล 
บริเวณระแงะ     7 สิงหาคม 2531 

1.3 เครื่องคอมพิวเตอรVและอุปกรณVการผลิตภาพ 
ระบบคอมพิวเตอรVท่ีใช�ในงานวิจัยนี้ ใช�บนเครื่องคอมพิวเตอรVขนาดใหญ?ของ IBM รุ?น 3083 ท่ี

สถาบันเทคโนโลยีแห?งเอเชีย มีหน?วยความจำหลัก (main memory) ขนาด 16 MB และใช�ซอฟแวรVในการ
วิเคราะหVข�อมูลจากดาวเทียมชื่อ “DIMAPS” (Digital Image Manipulation Analysis Processing System) 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
2. วิธีการ 

ข�อมูลดาวเทียมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห?งชาติบันทึกอยู?ในเทปแม?เหล็ก (CCT) 
ชนิด 9 แทรค ขนาดความยาว 2,400 ฟุต 6250 bpi ข�อมูลดังกล?าวเปQนค?าสะท�อนแสงของทรัพยากรต?างๆบน
ผิวโลก ซ่ึงมีค?าเปQนตัวเลขอยู?ระหว?าง 0 ถึง 255 ประกอบด�วยข�อมูลจำนวน 2,280 เขตข�อมูล (Record) แต?ละ
เขตข�อมูลประกอบด�วยข�อมูลจำนวน 3,600 จุดภาพ (pixel) โดยเก็บอยู?ในรูปแบบของ BIL (Band Interleave 
by Line) คือ ข�อมูลจะเริ่มจากเขตข�อมูลท่ี 1 เปQนข�อมูลของช?วงคลื่นท่ี 1 เขตข�อมูลท่ี 2 เปQนข�อมูลช?วงคลื่นท่ี 2 
เขตข�อมูลท่ี 3 เปQนข�อมูลของช?วงคลื่นท่ี 3 เขตข�อมูลท่ี 4 เปQนข�อมูลของช?วงคลื่นท่ี 4 เขตข�อมูลท่ี 5 เปQนข�อมูล
ของช?วงคลื่นท่ี 5 เขตข�อมูลท่ี 6 เปQนข�อมูลของช?วงคลื่นท่ี 7 แล�วเริ่มด�วยเขตข�อมูลท่ี 7 เปQนข�อมูลของช?วงท่ี 1 
ต?อกันไปเรื่อยๆ จนจบแฟ�มข�อมูล ในการศึกษานี้มิได�ใช�ข�อมูลในช?วงคลื่นท่ี 6 เนื่องจากมีรายละเอียด 120x120 
เมตร 

จากข�อมูลท้ัง 2,280 เขตข�อมูล และ 3,600 จุดภาพ จะถูกอ?านและเก็บใน disk และทำการ
แบ?งเปQนพ้ืนท่ีศึกษาท้ังหมด 4 พ้ืนท่ีย?อยดังกล?าวมาแล�ว แต?ละพ้ืนท่ีมีขนาด 512 บรรทัดภาพ และ 512 
จุดภาพ เปQนจำนวน 6 ช?วงคลื่น หรือคิดเปQนพ้ืนท่ีบริเวณละ 102,400 ไร? 

2.1 การแก�ไขทางเรขาคณิต 
การแก�ไขทางเรขาคณิต เปQนการแก�ไขความคลาดเคลื่อนของตำแหน?งต?างๆ ท่ีเกิดในภาพ 

เนื่องจากการโคจรของดาวเทียมรอบโลก ความเร็วของโลกในการหมุนรอบตัวเอง และความบกพร?องของ
อุปกรณVท่ีสถานีรับสัญญาณ โดยวิธีกำหนดตำแหน?งของจุดควบคุมภาคพ้ืนดิน (ground control point, 
G.C.P.) ในภาพถ?ายดาวเทียมตามระบบเส�นโครงแผนท่ี Universal Transverse Mercator (UTM) และ
กำหนดขนาดของจุดภาพเปQนตัวแทนของพ้ืนท่ีขนาด 30x30 เมตร ซ่ึงสะดวกต?อการคำนวณพ้ืนท่ีมาตราวัด
แบบไทยท่ีมีหน?วยของพ้ืนท่ีเปQนไร? โดยพ้ืนท่ี 1 ไร? มีค?าเท?ากับ 16 บรรทัดภาพ x 16 จุดภาพ 

2.2 การเลือกใช�ภาพแต?ละช?วงคลื่น 
ข�อมูลดาวเทียมระบบ TM ท้ัง 6 ช?วงคลื่น จะถูกนมารวมกันอยู?ในแฟ�มข�อมูลของแต?ละ

พ้ืนท่ีย?อยท้ัง 4 พ้ืนท่ี จากนั้นก็แสดงภาพแต?ละช?วงคลื่นของแต?ละพ้ืนท่ี เพ่ือศึกษาความแตกต?างของค?าระดับสี
เท (gray scale) แสดงค?าระดับสีเทาในแต?ละช?วงของบริเวณพรุโตOะแดงจากข�อมูลดาวเทียมบันทึกเม่ือวันท่ี 7 
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สิงหาคม 2531 แสดงให�เห็นว?าช?วงคลื่นท่ี 4 และ 5 มีความแตกต?างของระดับค?าสีเทาสูงกว?าช?วงคลื่นอ่ืนๆ ซ่ึงมี
คุณสมบัติในการช?วยแยกแยะประเภทของการใช�ท่ีดินโดยส?วนรวมได�ดี  

ในการตรวจสอบภาพถ?ายดาวเทียมแต?ละช?วงคลื่นกระทำโดยการเปรียบเทียบกับ
ภาพถ?ายทางอากาศ ซ่ึงถ?ายในช?วงเดือนพฤษภาคม 2531 มาตราส?วน 1: 11,000 นำมาประกอบเปQนผืน
เดียวกัน (Mosaic) แล�วแบ?งพ้ืนท่ีด�วยตารางกริด (grid cell) เปQนจำนวน 32x32 ช?อง ได� 1024 ตารางกริด แต?
ละตารางกริดมีขนาด 400x400 เมตร เพ่ือเปรียบเทียบกับข�อมูลดาวเทียมระบบ TM แต?ละช?วงคลื่นในแต?ละ 4
พ้ืนท่ีย?อย ท่ีแสดงภาพบนหน�าจอสีและขาวดำขนาด 512 บรรทัดภาพ x 512 จุดภาพ และแบ?งด�วยตารางกริด
ขนาด 32x32 ช?อง แต?ละตารางกริดมีขนาด 400x400 เมตร เท?ากัน แต?เนื่องจากจำนวนตารางกริดมีมาก จึงได�
ทำการสุ?มตัวอย?างข้ึนมา 100 ตารางกริด เพ่ือเปQนพ้ืนท่ีตัวอย?างในการตรวจสอบหาความถูกต�องเปQนอัตราร�อย
ละ  

ในการตรวจสอบหาความถูกต�องระหว?างข�อมูลดาวเทียมระบบ TM ในแต?ละช?วงคลื่นกับ
ภาพถ?ายทางอากาศนี้ แบ?งระดับความถูกต�องออกเปQน 4 ระดับ ดังนี้  

ระดับท่ี 1  มีความถูกต�องคิดเปQนอัตราร�อยละ  75-100 
ระดับท่ี 2  มีความถูกต�องคิดเปQนอัตราร�อยละ  51-74 
ระดับท่ี 3  มีความถูกต�องคิดเปQนอัตราร�อยละ   25-50 
ระดับท่ี 4  มีความถูกต�องคิดเปQนอัตราร�อยละ   0-24 
ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีศึกษา มีการแบ?งลักษณะพืชพรรณออกเปQนชนิดต?างๆ เพ่ือสะดวกใน

การให�ค?าความถูกต�องในแต?ละช?วงคลื่นเปQนร�อยละ เนื่องจากว?าพืชแต?ละชนิดในช?วงคลื่นต?างกันจะทำให�ค?า
ความถูกต�องแตกต?างกัน 

2.3 การใช�สีผสมเทียม 
เนื่องจากข�อมูลดาวเทียมระบบ TM ท่ีนำมาใช�มีท้ังหมด 6 ช?วงคลื่น ได�แก? ช?วงคลื่นท่ี 

1, 2, 3, 4, 5, และ 7 แต?การผสมช?วงคลื่นแสงให�เปQนสีผสมเทียม (false color composite) ใช�ได�เพียง 3 ช?วง
คลื่น ลำดับการผสมสี เริ่มจากสีน้ำเงิน สีเขียว และสีแดง โดยในท่ีนี้ให�ความเข�มข�นของสีเปQนจำนวน 3 bits 
เท?าๆกัน รวมเปQน 9 bits ดังนั้น ช?วงคลื่นใดท่ีปรากฏในลำดับของสีดังกล?าวก็จะมีคุณสมบัติ หรือแสดงข�อมูล
ของช?วงคลื่นนั้นๆ ภาพสีผสม 3 ช?วงคลื่น จาก 6 ช?วงคลื่น ประกอบด�วยองคVประกอบท่ีต?างกัน ภาพสีผสมเทียม
ท้ัง 13 ชุดท่ีปรากฏทางจอภาพ จะใช�เปรียบเทียบกับข�อมูลจากการสำรวจภาคพ้ืนดิน เพ่ือหาความสัมพันธV
ระหว?างประเภทข�อมูลของสิ่งปกคลุมดิน (Land cover) กับภาพสีผสมเทียมว?ามีความแตกต?างกันมากน�อย
เพียงใด และภาพสีผสมเทียมชุดใดท่ีเหมาะกับการประยุกตVใช�สำหรับงานด�านใด ภาพสีผสมเทียมบางชุดมี
คุณสมบัติคล�ายๆ กัน เนื่องจากช?วงคลื่นท่ีนำมาใช�ประกอบด�วยช?วงคลื่นท่ีมีความสัมพันธVระหว?างข�อมูลสูงมาก 
(high correlated bands) 

ภาพสีผสมเทียม ช?วงคลื่นท่ี 2, 3, 4 เปQนภาพสีผสมเทียมมาตรฐานสำหรับการใช�งาน
ท่ัวไป ประกอบด�วยช?วงคลื่นท่ี 2 ซ่ึงให�ข�อมูลเก่ียวกับน้ำได�สูงสุด จะปรากฏเปQนสีน้ำเงิน ช?วงคลื่นท่ี 3 ซ่ึงให�
ข�อมูลดินสูงท่ีสุด จะปรากฏเปQนสีเขียว ส?วนช?วงคลื่นท่ี 4 ให�ข�อมูลเก่ียวกับพืช จะปรากฏเปQนสีแดง  

2.4 การจำแนกข�อมูลด�วยภาพหลายช?วงคลื่น 
การจำแนกข�อมูลดาวเทียมด�วยภาพหลายช?วงคลื่นในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาท้ัง 4 บริเวณนี้

ใช�วิธีการจำแนกการใช�ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินด�วยวิธีการ maximum classification  
1) การจำแนกด�วยวิธี unsupervised classification 

การวิเคราะหVข�อมูลด�วยวิธี unsupervised classification ใช�วิธีการ maximum 
likelihood กล?าวคือ โปรแกรมจะจัดแบ?งค?าระดับสีเทาในกรอบพ้ืนท่ีทุก 3x3 จุดภาพออกเปQนกลุ?มๆ แล�ว
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คำนวณหาค?า mean ค?า standard variation ค?า covariance matrix และค?า correlation coefficient 
แล�วแยกแยะตามประเภทของข�อมูลจากหลักเกณฑVดังกล?าวว?าประเภทข�อมูลใดมีค?าเหล?านี้ใกล�เคียงกันโดยมี 
scale distance น�อยกว?า 3.0 ก็จัดเปQนข�อมูลเดียวกัน ค?าสถิติของประเภทข�อมูลจะถูกเก็บไว�เปQน 1 
แฟ�มข�อมูลต?างหาก เพ่ือใช�ในการจำแนกข�อมูลด�วยหลักการของ maximum likelihood ต?อไป  

2) การจำแนกด�วยวิธี supervised classification 
หลังจากการวิเคราะหVข�อมูลด�วยวิธี unsupervised classification ด�วยข�อมูลท้ัง 4 

ช?วงคลื่นแล�วท้ัง 15 ชุด ก็มาพิจารณาดูว?าจะใช�ข�อมูลช?วงคลื่นใดในการวิเคราะหVด�วยวิธี supervised 
classification เพ่ือท่ีจำแนกประเภทข�อมูลได�ใกล�เคียงกับข�อมูลภาคพ้ืนดินมากท่ีสุด นอกจากนั้นยังพิจารณา
ถึงการกำหนดพ้ืนท่ีตัวอย?าง (training area) ของข�อมูลแต?ละประเภทในแต?ละพ้ืนท่ีย?อย โดยใช�หลักการของ
การสะท�อนแสงของวัตถุบนผิวโลก แต?ท้ังนี้จะต�องคำนึงถึงความเปQนจริงว?าวัตถุต?างชนิดกันอาจจะมีค?าการ
สะท�อนแสงท่ีไม?เท?ากันก็ได� ฉะนั้นจึงต�องใช�ภาพถ?ายทางอากาศ หรือภาพสีผสมเทียมท่ีผ?านการเน�นความคมชัด
ของข�อมูลให�เด?นชัดข้ึนมาแล�ว ไปตรวจสอบกับสภาพความเปQนจริงในพ้ืนท่ี เพ่ือช?วยในการกำหนดพ้ืนท่ี
ตัวอย?าง พ้ืนท่ีตัวอย?างของแต?ละพ้ืนท่ีศึกษามีจำนวนดังนี้  

บริเวณพรุโตOะแดง     40 พ้ืนท่ีตัวอย?าง 
บริเวณเกาะสะท�อน     48 พ้ืนท่ีตัวอย?าง 
บริเวณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศนVและปริมณฑล 68 พ้ืนท่ีตัวอย?าง 
บริเวณระแงะ       43 พ้ืนท่ีตัวอย?าง 
จากนั้นจึงทำการวิเคราะหVข�อมูลด�วยวิธี  supervised classification โดยใช�

หลักการของ maximum likelihood ซ่ึงเปQนวิธีเดียวกับท่ีใช�ใน unsupervised classification โดยเครื่อง
คอมพิวเตอรVจะคำนวณหาค?าสถิติต?างๆ จากพ้ืนท่ีตัวอย?างท่ีกำหนด เพ่ือจำแนกประเภทของข�อมูล ดังนั้น จึง
จำเปQนต�องทดลองจำแนกประเภทข�อมูลด�วยการเลือกชนิดของช?วงคลื่น และพ้ืนท่ีตัวอย?างหลายครั้ง จนกว?าจะ
ได�ผลของการจำแนกประเภทข�อมูลถูกต�องมากยิ่งข้ึน และสุดท�ายจะดำเนินการรวมประเภทข�อมูลท่ีมีลักษณะ
ใกล�เคียงกันเข�าเปQนกลุ?มเดียวกัน (classes combination) แล�วใช�ชื่อและคำนิยามของการใช�ท่ีดินประเภทต?าง 

2.5 ค?าสะท�อนแสง 
ข�อมูลดาวเทียมเปQนค?าเฉลี่ยของทรัพยากรบนผิวโลก เช?น พืช ดิน และน้ำ ซ่ึงข�อมูลจะ

ถูกบันทึกเปQนค?าระดับสีเทาของวัตถุแต?ละชนิด การสะท�อนคลื่นแม?เหล็กไฟฟ�าของวัตถุเดียวกันแม�จะเก็บข�อมูล
ในเวลาเดียวกัน ในกรณีท่ีเปQนดินประเภทเดียวกันแต?มีความชื้นต?างกัน ก็จะทำให�ค?าสะท�อนแสงไม?เทากันด�วย 

1) สหสัมพันธVของค?าสะท�อนแสงของพ้ืนท่ีตัวอย?าง 
สหสัมพันธVของค?าสะท�อนแสงในท่ีนี้จะกล?าวเฉพาะบริเวณพรุโตOะแดงซ่ึงเปQนข�อมูล

ดาวเทียมบันทึกเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2531 เท?านั้น เนื่องจากมีลักษณะไม?แตกต?างกันมากนักในแต?ละพ้ืนท่ี
ศึกษา ค?าสหสัมพันธVนี้ได�มาจากการกำหนดพ้ืนท่ีตัวอย?าง (training area) .ในการวิเคราะหVด�วยวิธี supervised 
classification และการใช�ค?าสะท�อนแสงของพ้ืนท่ีดังกล?าว มาหาค?าสหสัมพันธVท้ัง 6 ช?วงคลื่น ค?าสหสัมพันธV
ระหว?างช?วงคลื่นในแต?ละคู?พิสัยระหว?าง -1 ถึง 1 ค?าท่ีมีค?าสูงแสดงว?าข�อมูลในระหว?างช?วงคลื่นคู?นั้นมีความ
ใกล�เคียงกัน นั้นคือ สามารถใช�ข�อมูลช?วงคลื่นใดช?วงคลื่นหนึ่งทดแทนกันได�ในบางกรณีส?วนค?าต่ำหรือค?าติดลบ 
หมายถึงข�อมูลท่ีแตกต?างกันในระหว?างช?วงคลื่นคู?นั้น เช?น ช?วงคลื่นท่ี 1 และช?วงคลื่นท่ี 2 กับ ช?วงคลื่นท่ี 2 และ
ช?วงคลื่นท่ี 3 มีค?าใกล�เคียงกันมากในการใช�ท่ีดินประเภทยางพารา ยางพาราปลูกใหม? นาข�าว นาร�าง ทุ?งหญ�า
ปศุสัตวV และท่ีว?างเปล?าส?วนช?วงคลื่นท่ี 5 กับ ช?วงท่ีคลื่นท่ี 7 มีค?าใกล�เคียงกันกันในการใช�ท่ีดินเกือบทุกประเภท 
ดังนั้นสามารถใช�ภาพในช?วงคลื่นใดช?วงคลื่นหนึ่งทดแทนกันได� ในการเลือกช?วงคลื่นต?างๆ เพ่ือจำแนกการใช�
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ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินควรเลือกภาพในช?วงคลื่นท่ีมีค?าสหสัมพันธVใกล�กับศูนยVหรือติดลบจะได�ข�อมูลท่ีมีความ
แตกต?างกันในการวิเคราะหV ซ่ึงจะเปQนประโยชนVต?อการลดจำนวนช?วงคลื่นและเวลาท่ีใช�ในการวิเคราะหV 

2) scatter plot ของค?าสะท�อนแสงเฉลี่ยของขอมูลประเภทต?างๆในพ้ืนท่ีตัวอย?าง 
จากแฟ�มข�อมูลสถิติท่ีใช�ในการวิเคราะหVด�วยวิธี supervised classification โดยใช�

หลักการของ maximum likelihood ถ�านำค?าสะท�อนแสงเฉลี่ยของข�อมูลประเภทต?างๆ ในพ้ืนท่ีตัวอย?างมา
สร�าง scatter plot จะเห็นว?าแม�จะเปQนประเภทข�อมูลเดียวกันก็มีค?าสะท�อนแสงท่ีไม?เท?ากัน และข�อมูลต?าง
ประเภทก็อาจมีค?าสะท�อนแสงท่ีใกล�เคียงกัน scatter plot แสดงค?าสะท�อนแสงเฉลี่ยระหว?างช?วงคลื่นท่ี 2 และ
ช?วงคลื่นท่ี 5 บริเวณพรุโตOะแดงจากข�อมูลดาวเทียมบันทึกเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2531 จะเห็นว?าข�อมูลประเภท
ต?างๆแยกออกจากกันได�อย?างชัดเจน คือ กลุ?มยางพาราสามารถแยกออกจากกลุ?มยางพาราปลูกใหม?ได�เด?นชัด 
ท้ังนี้อาจเปQนเพราะในแปลงยางพาราปลูกใหม?มีการสะท�อนแสงของดินสูงมาก พ้ืนท่ีนาข�าวและนาร�างก็แยก
ออกเปQนต?างกลุ?ม แต?ปRาพรุสมบูรณV ปRาพรุถูกทำลาย หญ�าพรุ ท่ีลุ?มน้ำขังและนาร�างบางกลุ?มยังปะปนกัน 
เนื่องจากมีค?าสะท�อนแสงใกล�เคียงกัน ทำให�เกิดป}ญหาประเภทข�อมูลผสมในการวิเคราะหVด�วยวิธี supervised 
classification ซ่ึงทำให�ต�องใช�เวลามากในการวิเคราะหVและตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูล scatter plot 
ของค?าสะท�อนแสงเฉลี่ยของข�อมูลประเภทต?างๆ ในพ้ืนท่ีตัวอย?างของบริเวณอ่ืนๆ ก็มีลักษณะคล�ายคลึงกัน  

2.6 การเก็บข�อมูลภาคสนาม 
การเก็บข�อมูลภาคสนามนี้มีการเก็บข�อมูลเก่ียวกับการใช�ท่ีดิน ดิน และน้ำ ในบริเวณ

พ้ืนท่ีศึกษาแต?ละพ้ืนท่ี ซ่ึงในการเก็บข�อมูลจะกระทำในเวลาใกล�เคียงกับท่ีดาวเทียมโคจรผ?าน คือ อยู?ในช?วง
เวลา 09.30-10.30 น. วิธีการเก็บข�อมูลภาคสนามมีดังนี้ 

1) การสนทนากับเจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ี ได�แก? เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล และ
เจ�าหน�าท่ีจากศูนยVศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 

2) การทดสอบแบบสำรวจ โดยทำการสุ?มตัวอย?างจำนวน 30 ชุด  
3) การกำหนดรหัสของจุดสำรวจในแต?ละพ้ืนท่ีศึกษา เนื่องจากแต?ละพ้ืนท่ีศึกษามีพ้ืนท่ี

ตัวอย?างหรือจุดสำรวจไม?เท?ากัน จึงได�มีการกำหนดรหัสข้ึน โดยใช�อักษรของพ้ืนท่ีศึกษาข้ึนต�นแล�วตามด�วย
หมายเลขของจุดสำรวจ ได�แก? บริเวณพรุโตOะแดง ใช�รหัส P01-P040 บริเวณเกาะสะท�อน ใช�รหัส K01-K48 
บริเวณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศนVและปริมณฑล ใช�รหัส T01-T68 และระแงะ ใช�รหัส R01-R43 

4) ดำเนินการสำรวจ โดยใช�เจ�าหน�าท่ีจากศูนยVศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและเจ�าหน�าท่ี
เกษตรในพ้ืนท่ี เปQนผู�ทำการบันทึกในแบบสำรวจของแต?ละจุดสำรวจ เนื้อหาของแบบสำรวจครอบคลุมถึงข�อมูล
ต?างๆคือ  

(ก) ข�อมูลท่ัวๆไป ได�แก? วันท่ีท่ีทำการบันทึก หมายเลขจุดสำรวจ ภาพถ?ายทาง
อากาศ แผนท่ีภูมิประเทศ แผนท่ีภูมิประเทศ และภาพถ?ายดาวเทียมท่ีใช� สภาพพ้ืนท่ี มีความลาดชันก่ี
เปอรVเซ็นตV สัณฐาน การเกิดกษัยการ การระบายน้ำ ระดับน้ำใต�ดิน และลักษณะของภูมิอากาศ เปQนต�น 

(ข) ข�อมูลเก่ียวกับน้ำ ได�แก? สีของน้ำท่ีมองเห็น อุณหภูมิ ความลึก ตะกอน ความ
เค็ม ความขุ?นของน้ำ ค?า pH ค?า SO4 ค?า PO4 และ ค?า HF เปQนต�น 

(ค) ข�อมูลเก่ียวกับดิน ซ่ึงแบ?งออกเปQนดินชั้นบน ดินชั้นล?าง (ช?วงบน) และดินชั้น
ล?าง (ช?วงล?าง) จะบันทึกเก่ียวกับ ระดับความลึก เนื้อดิน สีดิน จุดประ ค?า pH ในดิน กลุ?มดินและชุดดิน เปQน
ต�น 

(ง) ข�อมูลเก่ียวกับพืชพรรณธรรมชาติ โดยแบ?งออกเปQนชนิดพืชไม�ชั้นบน และชนิด
พ้ืนไม�ชั้นล?าง ทำการบันทึกว?ามีพืชอะไรบ�าง ขนาดเรือนยอดเท?าไร? สูงก่ีเมตร 
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(จ) ข�อมูลเก่ียวกับการใช�ท่ีดิน ได�แก? ขนาดแปลง อายุ การจัดการ ปุ�ยและผลผลิต 
เปQนต�น 

ผลการศึกษาและวิจารณ� 

การจำแนกการใช�ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินท้ังวิธี unsupervised classification และ supervised 
classification โดยใช�หลักการของ maximum likelihood technique ในพ้ืนท่ีศึกษาท้ัง 4 บริเวณได�ผลดังนี้ 

1. บริเวณพรุโตOะแดง  
การใช�ท่ีดินและสิ่งปกคลุมในบริเวณพรุโตOะแดงจำแนกได�ดังนี้ คือ ปRาพรุสมบูรณV ปRาพรุถูกทำลาย 

หญ�าพรุ ท่ีลุ?มน้ำขัง ยางพารา ยางพาราปลูกใหม? นาข�าว หญ�าปศุสัตวV ท่ีว?างเปล?า และอ่ืนๆ รวมท้ังบริเวณท่ีมี
เมฆปกคลุม ผลการจำแนกการใช�ดินและสิ่งปกคลุมดินในพ้ืนท่ีบริเวณพรุโตOะแดงโดยวิธี unsupervised 
classification ระหว?างข�อมูลดาวเทียมบันทึกเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2531 กับ วันท่ี 7 สิงหาคม 2531 พบว?าปRา
พรุสมบูรณVในภาพถ?ายวันท่ี 7 สิงหาคม 2531 มีพ้ืนท่ีมากกว?าภาพท่ีถ?ายในวันท่ี 1 เมษายน 2531 นั้น 
เนื่องจากมีเมฆป�ดบังบริเวณปRาพรุสมบูรณV และปRาพรุถูกทำลายในวันท่ี 1 เมษายน 2531 ส?วนพ้ืนท่ีสวน
ยางพารามีขนาดลดลงในวันท่ี 7 สิงหาคม 2531 นั้น เนื่องมาจากมีการตัดโค?นในสวนยางขนาดใหญ?หลายแห?ง 
โดยเฉพาะอย?างยิ่งในบริเวณถนนชนานันทV สำหรับพ้ืนท่ีนาข�าวและยางพาราปลูกใหม?ไม?สามารถแยกได�ชัดเจน
ในข�อมูล วันท่ี 1 เมษายน 2531 เนื่องจากมีซังข�าว หญ�ากกและอ�อ ปกคลุมบริเวณแปลงนา ทำให�ค?าสะท�อนมี
ลักษณะใกล�เคียงกับแปลงยางพาราปลูกใหม?ซ่ึงมีหญ�าปกคลุมบริเวณพ้ืนล?าง ส?วนในบริเวณแปลงหญ�าปศุสัตวV
ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2531 มีหญ�าปกคลุมน�อยลงเม่ือเปรียบเทียบกับวันท่ี 1 เมษายน 2531 เนื่องจากช?วง
ระหว?างวันท่ี 1 กรกฎาคม ถึง วันท่ี 3 สิงหาคม 2531 มีการตรียมดินโดยวิธีการไถพรวนดินถึง 77.3 ไร? การไถ
พรวนดินนี้ทำให�ดินในแปลงหญ�าถูกจำแนกเปQนท่ีว?างเปล?า ซ่ึงมีการสะท�อนสูงมากเม่ือถูกจำแนกด�วยวิธีการ 
maximum likelihood จึงทำให�พ้ืนท่ีส?วนนี้ถูกจำแนกเปQน unclassified pixel  

การจำแนกการใช�ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินด�วยวิธี unsupervised classification และ supervised 
classification ในภาพถ?ายวันท่ี 7 สิงหาคม 2531 นี้ ให�ผลลัพธVไม?เหมือนกัน ถึงแม�จะใช�ข�อมูลในวันเดียวกัน 
แต?เลือกใช�ช?วงคลื่นในการวิเคราะหVท่ีแตกต?าง คือ unsupervised classification ใช�ช?วงคลื่นท่ี 1, 2, 4, 5 
ในขณะท่ีวิธี supervised classification ใช�ช?วงคลื่นท่ี 1, 2, 3, 4, 5 และ 7 การวิเคราะหVด�วยวิธี supervised 
classification สามารถแยกการใช� ท่ี ดิน ได�ละเอียดกว?า เช?น  พ้ืน ท่ี ท่ี เปQ นยางพาราปลูกใหม?  ในวิธี  
unsupervised classification ของภาพถ?ายวันท่ี 1 เมษายน 2531 ไม?สามารถแยกออกเปQนเอกเทศได�และจะ
ไปรวมกับพ้ืนท่ีนาข�าว ท้ังนี้เนื่องจากค?าการสะท�อนแสงใกล�เคียงกัน สำหรับในภาพถ?ายวันท่ี 7 สิงหาคม 2531 
พ้ืนท่ียางพาราปลูกใหม?และพ้ืนท่ีนาข�าว ก็ยังมีการปะปนกัน แต?ในวิธี supervised classification สามารถ
แยกพ้ืนท่ียางพาราปลูกใหม?และพ้ืนท่ีนาข�าวออกจากกัน 

2. บริเวณเกาะสะท�อน 
การใช�ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินในบริเวณเกาะสะท�อนจำแนกได�ดังนี้คือ ปRาพรุสมบูรณV ปRาพรุถูก

ทำลาย หญ�าพรุ ปRาเสม็ด ยางพารา ยางพาราปลูกใหม? นาข�าว นาร�าง หญ�า กก กระจูด ท่ีว?างเปล?า น้ำขุ?น น้ำ
ใส และข�อมูลอ่ืนๆ รวมท้ังเมฆ ผลการจำแนกการใช�ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินในพ้ืนท่ีบริเวณเกาะสะท�อนด�วยวิธี 
unsupervised classification ระหว?างข�อมูลดาวเทียมบันทึกเม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2531 กับวันท่ี 7 สิงหาคม 
2531 พบว?าสัญญาณภาพในวันท่ี 4 มิถุนายน 2531 มีเมฆปกคลุมพ้ืนท่ีบางส?วนของบริเวณปRาพรุสมบูรณV ปRา
พรุถูกทำลาย และหญ�าพรุ ทำให�มีเนื้อท่ีน�อยกว?าข�อมูลในภาพถ?ายวันท่ี 7 สิงหาคม 2531 พ้ืนท่ีนาข�าวในเดือน
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มิถุนายนจะมีเนื้อท่ีมากกว?าในเดือนสิงหาคม เนื่องจากเปQนช?วงเริ่มต�นของการทำนาปรังในเดือนสิงหาคม ซ่ึง
เปQนช?วงเก็บเก่ียวแล�ว ก็จะมีการไถพรวนดินจึงเปQนผลให�พ้ืนท่ีว?างเปล?ามีเนื้อท่ีมากข้ึนด�วย 

ในเดือนสิงหาคม 2531 จะพบตะกอนของน้ำแขวนลอยอยู?สูงกว?าเดือนมิถุนายน เนื่องจากมีฝนตก
มากกว?า ปริมาณฝนตกเฉลี่ยในคาบ 30 ปt (พ.ศ. 2499-2528) ของกรมอุตุนยมวิทยา พบว?าเดือนสิงหาคมมี
ปริมาณฝนโดยเฉลี่ย 162.7 มม. ในขณะท่ีเดือนมิถุนายนมีปริมาณฝนท่ีเพ่ิมข้ึนจะมีผลต?อการชะล�างหน�าดินลง
ไปตามแหล?งน้ำต?างๆ จนถึงปากแม?น้ำโกลกด�วย 

การเปรียบ เทียบผลการจำแนกการใช� ท่ี ดินและสิ่ งปกคลุม ดินระหว?างวิธี  unsupervised 
classification และ supervised classification จากข�อมูลดาวเทียมบันทึกวันท่ี 7 สิงหาคม 2531 แม�จะใช�
ข�อมูลวันเดียวกัน ก็ไม?ได�ผลลัพธVท่ีเหมือนกัน เนื่องจาก unsupervised classification ให�ผลการจำแนกท่ี
หยาบกว?า มีการปะปนของข�อมูลค?อนข�างสูง ส?วนวิธี supervised classification เปQนการจำแนกโดยการ
อาศัยการกำหนดพ้ืนท่ีตัวอย?างจากการรู�จักพ้ืนท่ีลงไปช?วยในการวิเคราะหV ฉะนั้นผู�จำแนกจะสามารถให�คำ
นิยามของการใช�ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินได�ดีกว?า 

อีกประการหนึ่ง การจำแนกของท้ัง 2 วิธี ก็มิได�ใช�ช?วงคลื่นแสงเดียวกัน คือ ในวิธี unsupervised 
classification ในช?วงคลื่นท่ี 1, 2, 3 และ 4 ส?วนในวิธี supervised classification ใช?ช?วงคลื่นท่ี 1, 2, 4 และ 
7 การใช�ช?วงคลื่นท่ี 7 ซ่ึงอยู?ในช?วงคลื่นอินฟาเรดกลางแทนช?วงคลื่นท่ี 3 ซ่ึงอยู?ในช?วงคลื่นอินฟาเรดใกล� ก็มี
ข�อดีท่ีสามารถแยกความแตกต?างของสิ่งปกคลุมได�ดีข้ึน เช?น ปRาพรุสมบูรณV ปRาพรุถูกทำลาย ยางพารา และ
สวนผสม มีขอบเขตชัดเจนมาก 

3. บริเวณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศนVและปริมณฑล  
การใช�ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินในบริเวณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศนVและปริมณฑลจำแนกได�ดังนี้ 

คือ ปRาดิบ ปRาพรุสมบูรณV ปRาเสม็ดและปRาชายเลน หญ�าพรุ ยางพารา ยางพาราปลูกใหม? สวนผสม นาข�าว นา
ร�าง ท่ีว?างเปล?า พืชน้ำ น้ำขุ?น น้ำใส และอ่ืนๆ การเปรียบเทียบผลการจำแนกการใช�ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินใน
บริ เวณพระตำหนักทักษิณราชนิ เวศนVและปริมณฑลระหว?างวิธี  unsupervised classification และ 
supervised classification จากข�อมูลดาวเทียมบันทึกเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2531 นั้น วิธี unsupervised 
classification ซ่ึงใช�ช?วงคลื่นท่ี 2 , 3, 4, 5 ให�ผลการจำแนกการใช�ท่ีดินหยาบกว?า มีการปะปนชนิดของพืช
มาก เช?น พ้ืนท่ียางพาราปนกับพ้ืนท่ีสวนผสม พ้ืนท่ียางพาราปลูกใหม?ปนกับหญ�า พ้ืนท่ีนาข�าวปนกับหญ�า แต?
ในวิธี supervised classification ไดเพ่ิมช?วงคลื่นท่ี 7 มาช?วยในการวิเคราะหVและมีการกำหนดพ้ืนท่ีตัวอย?าง
ลงไป ทำให�สามารถแยกความแตกต?างของสิ่งปกคลุมได�ดีข้ึน คือ สามารถแยกพ้ืนท่ียางพารากับพ้ืนท่ีสวนผสม
ออกจากกันได� อีกท้ังยังสามารถแยกหญ�าท่ีปะปนกับพ้ืนท่ียางพาราปลูกใหม?และพ้ืนท่ีนาข�าวออกจากกันได�อีก
ด�วย 

4. บริเวณระแงะ 
การจำแนกใช�ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินในบริเวณระแงะจำแนกได�ดังนี้ คือ ยางพารา ยางพาราปลูกใหม? 

นาข�าว นาร�าง สวนผสม หญ�า กก กระจูด สาคู ท่ีว?างเปล?า น้ำ และอ่ืนๆ การเปรียบเทียบผลการจำแนกกาใช�
ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินระหว?างวิธี unsupervised classification และ supervised classification ในบริเวณ
ระแงะจากข�อมูลดาวเทียมบันทึกเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2531 ให�ผลแตกต?างกัน คือ วิธี unsupervised 
classification เลือกใช�ช?วงคลื่นท่ี 1, 3, 4, 5 ซ่ึงไม?สามารถแยกพ้ืนท่ียางพาราและสวนผสมออกจากกันได� และ
พ้ืนท่ียางพาราปลูกใหม?ก็มีหญ�าปะปนอยู?มาก ผลการจำแนกข�อมูลจึงหยาบกว?า ดังนั้น ในการวิเคราะหVด�วยวิธี 
supervised classification จึงเปลี่ยนจากช?วงคลื่นท่ี 5 มาเปQนช?วงคลื่นท่ี 7 และมีการกำหนดพ้ืนท่ีตัวอย?างลง
ไป ทำให�การวิเคราะหVสามารถแยกความแตกต?างของสิ่งปกคลุมได�ดีข้ึน คือ พ้ืนท่ียางพารามีขอบเขตชัดเจน
แยกออกจากพ้ืนท่ีสวนผสมได� ในขณะเดียวกันก็สามารถแยกพ้ืนท่ียางพาราปลูกใหม?ออกจากหญ�าได�เช?นกัน ท้ัง
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ยังจำแนกพ้ืนท่ีสาคู และน้ำ ซ่ึงในวิธี unsupervised classification ไม?สามารถจำแนกข�อมูลได� และยังมี 
unclassified pixel น�อยลงอีกด�วย 

สรุป 

งานวิจัยนี้เน�นการศึกษาความถูกต�องของแผนท่ีการใช�ท่ีดินจากภาพถ?ายดาวเทียมรายละเอียดสูง 
(Landsat Thematic Mapper) ซ่ึงจำแนกโดยเครื่องคอมพิวเตอรV บริเวณจังหวัดนราธิวาส ซ่ึงมีพ้ืนท่ีศึกษา
ย?อยท้ังหมด 4 บริเวณ ด�วยกันคือ 

1. บริเวณพ้ืนท่ีพรุโตOะแดง  ใช�ข�อมูลดาวเทียมระบบ TM บันทึกเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2531 
และวันท่ี 7 สิงหาคม 2531 

2. บริเวณเกาะสะท�อน ใช�ข�อมูลดาวเทียมระบบ TM บันทึกเม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2531 
และวันท่ี 7 สิงหาคม 2531 

3. บริเวณพระตำหนักทักษิณ ใช�ข�อมูลดาวเทียมระบบ TM บันทึกเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2531 
ราชนิเวศนVและปริมณฑล และวันท่ี 7 สิงหาคม 2531  

4. บริเวณระแงะ   ใช�ข�อมูลดาวเทียมระบบ TM บันทึกเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2531 
งานวิจัยนี้ได�แก�ไขข�อมูลดาวเทียมระบบ TM ทางเรขาคณิต โดยลดขนาดของจุดภาพจากเดิม 30x30 

เมตร มาเปQน 25x25 เมตร ซ่ึงอำนวยความสะดวกในการคิดพ้ืนท่ีมาตราวัดแบบไทยท่ีมีหน?วยเปQนไร? โดยท่ี
ขนาด 512 บรรทัดภาพ x 512 จุดภาพ จะคิดเปQนเนื้อท่ี 102,400 ไร? ในการประเมินผลข�อมูลในแต?ละช?วง
คลื่นท่ี 7 ซ่ึงเปQนช?วงคลื่นอินฟาเรดกลางท่ีมีความแตกต?างของสิ่งปกคลุมดินสูงสุดระหว?างดิน พืช และน้ำ โดยท่ี
น้ำจะดูดกลืนสูงไม?มีการสะท�อนกลับเลย จึงเหมาะในการศึกษาเรื่องดินและหินรวมท้ังศึกษาลักษณะของลำน้ำ
หรือชายฝ}�ง รองลงมาคือ ช?วงคลื่นท่ี 5 ช?วงคลื่นท่ี 2 ช?วงคลื่นท่ี 4 ช?วงคลื่นท่ี 3 และช?วงคลื่นท่ี 1 ตามลำดับ 

การประเมินผลข�อมูลในภาพสีผสมเทียมนั้น ภาพถ?ายดาวเทียม Landsat TM จำนวน 6 ช?วงคลื่นนี้ 
สามารถนำมาจัดทำภาพสีผสมเทียมชุดละ 3 ช?วงคลื่น โดยมีสีน้ำเงิน สีเขียว สีแดง ตามลำดับจะได�ภาพสีผสม
เทียมท้ังหมด 13 ชุด ท้ังนี้การใช�งานข้ึนอยู?กับวัตถุประสงคV และการเน�นการศึกษาเฉพาะเรื่อง สามารถกำหนด
สีของข�อมูลท่ีจะแสดงโดยใช�ช?วงคลื่นท่ีข�อมูลประเภทนั้นมีค?าสะท�อนสูงสุด เช?น การศึกษาเรื่องน้ำ ควรใช�ข�อมูล
ในช?วงคลื่นสีน้ำเงิน ถ�าศึกษาเรื่องดินก็ควรใช�ช?วงคลื่นอินฟาเรดกลางได�แก? ช?วงคลื่นท่ี 5 และช?วงคลื่นท่ี 7 ถ�า
ต�องการศึกษาเรื่องพืชควรใช�ช?วงคลื่นท่ี 4 อย?างไรก็ตามการตีความภาพถ?ายดาวเทียมจากช?วงคลื่นเดียวหรือ
ภาพสีผสมเทียม 3 ช?วงคลื่น ยังไม?เพียงพอสำหรับการแยกแยะการใช�ท่ีดินในรายละเอียดท่ีต�องการในพ้ืนท่ี
ศึกษาท้ัง 4 บริเวณ จึงใช�การจำแนกการใช�ท่ีดินด�วยภาพหลายช?วงคลื่นเข�ามาช?วย โดยใช�หลักการของ 
maximum likelihood classifier ซ่ึงมีหลักการในการประเมินค? าความแตกต?าง (variance) และค? า
สหสัมพันธV (correlation) ของค?าสะท�อนแสงของการใช�ท่ีดินแต?ละประเภท ท้ังนี้สมมติฐานว?าข�อมูลจะต�องมี
ลักษณะการกระจายตัวท่ีสม่ำเสมอคือ เปQน histogram รูประฆังคว่ำ 

ในการจำแนกการใช�ท่ีดินด�วยภาพหลายช?วงคลื่นนี้ได�กระทำท้ังวิธี unsupervised classification 
และ  supervised classification ป รากฏ ว? าผลการจำแนกการใช� ท่ี ดิ นและสิ่ งปกคลุ ม ดินด� วยวิ ธี  
unsupervised classification จะให�ข�อมูลท่ีกว�างกว?า แต?ง?ายต?อความเข�าใจสำหรับการจำแนกข�อมูลด�วยวิธี 
supervised classification มีการกำหนดพ้ืนท่ีตัวอย?าง (training area) ท่ีได�รับการคัดเลือกท่ีมีลักษณะ
สม่ำเสมอ (homogeneous) ในสิ่งปกคลุมดินบางประเภท อาจพบว?าพ้ืนท่ีตัวอย?างนั้นมีการใช�ท่ีดินท่ีค?อนข�าง
สม่ำเสมอไม?ปะปน ซ่ึงในจุดอ่ืนๆของพ้ืนท่ีอาจไม?มีข�อมูลท่ีมีความสมบูรณVดังกล?าวหรืออาจมีน�อยมาก ทำให�
จุดภาพเหล?านั้นจัดเปQนข�อมูลแบบ unclassified คือ มิได�รับการจัดกลุ?มเข�ากับข�อมูลอ่ืนๆ อีกประการหนึ่ง สิ่ง
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ปกคลุมดินบางประเภทมีธรรมชาติท่ีไม?มีความสม่ำเสมอของข�อมูลไม?ว?าจะเปQนข�อมูลในช?วงคลื่นใดก็ตามเช?น 
ท่ีดินว?างเปล?า หรือพ้ืนท่ีเมือง นั้นคือ มีลักษณะความแตกต?างของข�อมูล (heterogeneous) สูงมาก การ
กระจายตัวของข�อมูลไม?อยู?ในรูปการกระจายตัวปกติ จึงทำให�ไม?เปQนไปตามสมมุติฐานของการจำแนกด�วยวิธี 
maximum likelihood classifier 

สำหรับผลการประเมินความถูกต�องของแผนท่ีการใช�ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินในพ้ืนท่ีศึกษาท้ัง 4 
บริเวณ จากข�อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงด�วยวิธี supervised classification โดยใช� confusion matrix 
สามารถสรุปได�ดังนี้ 

(1) บริเวณพรุโตOะแดง  วันท่ี 1 เมษายน 2531 และ มีความถูกต�องร�อยละ 82 
วันท่ี 7 สิงหาคม 2531  มีความถูกต�องร�อยละ 89 

(2) บริเวณเกาะสะท�อน  วันท่ี 4 มิถุนายน 2531 และ มีความถูกต�องร�อยละ 82 
วันท่ี 7 สิงหาคม 2531  มีความถูกต�องร�อยละ 88 

(3) บริเวณพระตำหนักฯ วันท่ี 7 สิงหาคม 2531  มีความถูกต�องร�อยละ 85 
(4) บริเวณระแงะ  วันท่ี 7 สิงหาคม 2531  มีความถูกต�องร�อยละ 80 


