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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มุ่งเปรียบเทียบความถูกต้ องของผลลัพธ์จากการจาแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพ และการจาแนกแบบ
จุดภาพ ในการจาแนกพื้นที่ปลูกอ้ อย ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดยใช้ ข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซท 8 วันที่
13 ธันวาคม 2558 โดยที่การจาแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพได้ ทาการทดลองสุ่มเลือกพื้นที่ตวั อย่าง 2 แบบคือ (1) การ
สุ่มเลือกพื้นที่ตัวอย่ างจากขนาดและการกระจาย และ (2) การสุ่มเลือกพื้นที่ตัวอย่ างตามจานวนจุ ดภาพ แล้ วทาการ
ตรวจสอบความถูกต้ องเชิงตาแหน่งกับข้ อมูลการใช้ ประโยชน์ท่ดี นิ ปี 2559 จากสานักพัฒนาที่ดนิ จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่ง
ผลการศึกษาพบว่า การจาแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพโดยการสุ่มเลือกพื้นที่ตวั อย่างที่มพี ้ ืนที่ขนาดเล็ก จานวนมาก และ
กระจายตัวทั่วพื้นที่ ให้ ความถูกต้ อง คิดเป็ นร้ อยละ 75.74 ส่วนผลที่ได้ จากการสุ่มเลือกพื้นที่ตวั อย่างจานวน 50 จุดภาพ
ให้ ความถูกต้ องร้ อยละ76.96 ซึ่งมีความถูกต้ องสูงกว่าการจาแนกแบบกากับดูแล ที่ให้ ความถูกต้ องร้ อยละ 47.06 โดย
จากการตรวจสอบความถูกต้ องของการจาแนกแสดงให้ เห็นว่า การจาแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพให้ ผลลัพธ์ท่มี ีความ
ถูกต้ องสูงกว่าการจาแนกแบบจุดภาพ ทั้งนี้เนื่องจากการจาแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพสามารถจาแนกหรือบ่งชี้วัตถุท่มี ี
ขนาดเล็กกว่าจุดภาพได้ โดยผลลัพธ์ท่ไี ด้ จะแสดงสัดส่วนของพื้นที่ปลูกอ้ อยต่อพื้นที่ท้งั หมดของจุดภาพ เริ่มตั้งแต่ร้อยละ
20 ไปจนถึงร้ อยละ 100 อันเป็ นส่วนดีท่ีช่วยเพิ่มความละเอียดในการจาแนกให้ กับผลลัพธ์ ซึ่งสามารถนาใช้ ในเป็ น
แนวทางในการจาแนกข้ อมูลดาวเทียมที่มกี ารปะปนกันของวัตถุภายในจุดภาพ เพื่อให้ ผลลัพธ์ท่มี คี วามถูกต้ องมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: การจาแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพ อ้ อย ดาวเทียมแลนด์แซท 8
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Abstract
The study aimed to compare the accuracy of sub-pixel and pixel-based classification on sugarcane
plantation in Meuang District, Kampheangphet Province using Landsat 8 imagery data on December 13, 2015.
Two techniques of choosing random sampling area were applied as follows: (1 ) a number of random sampling
areas chosen from size and distribution (2 ) an amount of random sampling areas chosen by number of pixels.
Accuracy assessments were applied in order to compare the results to Kampheangphet land use/land cover data in
2 0 1 6 collected from Land Development Department. The study indicated that random sampling areas which are
in smaller size, larger numbers and more distributed throughout the area produced 75.74 percent in the accuracy
assessment; while the sampling areas collected randomly using the number of pixel method produced 76.96 percent
in the accuracy assessment. On the other hand, the accuracy of pixel-based supervised classification was only
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บทนา
การส ารวจจากระยะไกล (Remote seneing) มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนมี ก ารส่ ง ดาวเทีย มแลนด์แ ซท
(Landsat satellite) ขึ้นไปโคจรรอบโลกเป็ นครั้งแรกในปี 1972 และมีการพัฒนาระบบการบันทึกข้ อมูลอย่างต่อเนื่อง จน
มาถึงดาวเทียมแลนด์แซท 8 ที่ใช้ งานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีการนามาประยุกต์ใช้ งานในหลายๆด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นการติดตาม
ก่อนและหลังการเกิดภัยพิบัติ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของการใช้ ประโยชน์ท่ดี ิน เช่ น การศึกษาของณัฐพล และคณะ
(2556) ที่ใช้ ข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซท 8 ในการวิเคราะห์หาพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง ด้ วยการจาแนกระบบผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อหาพื้นที่ท่มี ศี ักยภาพสาหรับตั้งโรงงานผลิตเอทานอล และเส้ นทางการขนส่งมันสาปะหลัง
ในการประยุกต์ใช้ ข้อมูลดาวเทียมในงานด้ านการจาแนกสิ่งปกคลุมดิน เป็ นวิธกี ารหนึ่งที่สาคัญและนิยมใช้ กัน
อย่างแพร่หลายในงานด้ านการสารวจ ซึ่งจะเป็ นการรวมกลุ่มพื้นที่ท่มี ลี ักษณะเหมือนกันเข้ าอยู่ในประเภทเดียวกัน โดยใช้
หลักการทางสถิติของการจัดกลุ่ม ซึ่งวิธที ่นี ิยมใช้ กนั โดยทั่วไปคือ การจาแนกแบบไม่กากับดูแล มีข้อดีคือ ไม่จาเป็ นต้ องรู้
ว่าสิ่งที่ต้องการจาแนกนั้นมีค่าสะท้ อนของช่วงคลื่นเป็ นอย่างไร แต่กม็ ขี ้ อด้ อยคือ บริเวณที่มคี ่าสะท้ อนใกล้ เคียงกัน ทั้งๆที่
เป็ นวัตถุคนละชนิดกัน มีโอกาสที่จะถูกรวมเข้ าไว้ ในกลุ่มเดียวกัน ส่วนอีกวิธกี ารจาแนกที่นิยมใช้ คอื การจาแนกแบบกากับ
ดูแล ที่มีข้อดีคือมีการเลือกพื้นที่ตัวอย่างที่ใช้ ในการจาแนกเพื่อจะทาการเก็บค่าสถิติของช่วงคลื่นในการเปรียบเทียบกับ
ค่าการสะท้ อนของจุดภาพอื่นในต้ องการจาแนกที่มลี ักษณะคล้ ายคลึงกันเพื่อรวมกลุ่มเข้ าไว้ ด้วยกัน มักจะทาให้ ได้ ผลลัพธ์
มีความถูกต้ องมากกว่าการจาแนกแบบไม่กากับดูแล แต่กม็ ีข้อด้ อยคือถ้ าเลือกพื้นที่ตัวอย่ างเป็ นตัวแทนของค่าสะท้ อน
ของสิ่งปกคลุมดินแต่ละชนิดที่มีค่าสะท้ อนไม่ดี จะทาให้ ผลลัพธ์ท่ไี ด้ มีความถูกต้ องลดลง จากการจาแนกทั้ง 2 วิธที ่กี ล่าว
มาข้ างต้ นนั้นเป็ นการจาแนกในระดับจุ ดภาพ ถ้ าภายในจุ ดภาพมีการปะปนกันของวัตถุมากกว่ า 1 ชนิด การจาแนก
ดังกล่ าวจะไม่สามารถจาแนกวัตถุเหล่ านั้นได้ ตามที่ Watanachaturaporn et al. (2006) กล่ าวไว้ ว่า การจาแนกแบบ
จุ ดภาพนั้นอาจจะทาให้ เกิดความผิดพลาดในการจาแนกที่มีปัญหาการปะปนกันภายในจุ ดภาพ จึงได้ มีการนาวิธีการ
จาแนกแบบละเอียดกว่าจุ ดภาพมาแก้ ปัญหานี้ เพราะเป็ นวิธีการหนึ่งที่สามารถแก้ ไขการจาแนกวัตถุท่ปี ะปนกันภายใน
จุดภาพได้ เช่น วิลาสลักษณ์ (2546) ได้ ทาการศึกษาเรื่องการจาแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพ ในการจาแนกพื้นที่ปลูก
ฝิ่ น โดยใช้ ข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซท 7 ทาการเปรียบเทียบกับการจาแนกแบบจุดภาพ ทั้งการจาแนกแบบกากับดูแลและ
การจาแนกแบบไม่กากับดูแล ซึ่งปรากฏว่าการจาแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพให้ ผลลัพธ์ท่มี คี วามถูกต้ องร้ อยละ 89 และ
การจาแนกแบบกากับดูแลให้ ผลลัพธ์ท่มี คี วามถูกต้ องร้ อยละ 72
จังหวัดกาแพงเพชรเป็ นจังหวัดหนึ่งที่เป็ นแหล่งผลิตอ้ อยและนา้ ตาลที่สาคัญ โดยมีพ้ ืนที่ปลูกประมาณ 4 แสน
กว่าไร่ มีผลผลิตประมาณ 10 ตันต่อไร่ จากสภาเกษตรกรจังหวัดกาแพงเพชร (2559) มีระบบการผลิตและการตลาดที่
มั่นคง มีโรงงานนา้ ตาลที่สามารถรองรับผลผลิตจากเกษตรกร เพื่ออุตสาหกรรมการแปรรูป 3 แห่ ง ซึ่งในการตรวจสอบ
พื้นที่ของแต่ละองค์กรจะเป็ นการแปลความจากภาพถ่ายด้ วยสายตาและการตรวจสอบในภาคสนาม ในส่วนของการแปล
ความจากภาพถ่ายด้ วยสายตานั้นถึงแม้ ว่าจะให้ ความถูกต้ องสูง แต่กจ็ ะใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการมากเช่นกัน ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการจาแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพ เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง
ของการจาแนกพื้นที่ปลูกอ้ อย จากข้ อมูลดาวเทียมแลนด์แซท 8 พร้ อมทั้งเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ของการจาแนกแบบ
จุดภาพ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการตรวจสอบพื้นที่ให้ มีความรวดเร็วและมีความถูกต้ อง สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการ
จาแนกข้ อมูลดาวเทียมแลนด์แซท 8 ในการจาแนกของพื้นที่ท่มี ีการปะปนกันของวัตถุภายในจุดภาพ และได้ แผนที่ปลูก
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47.06 percent. This obviously shows that the sub-pixel classification provided more accurate results than pixelbased classification. Since the sub-pixel classification can separate and identify objects that smaller than the size of
pixel and can represent the proportion of sugarcrane area per total area of pixel from 2 0 to 1 0 0 percent. This is
considered as a good way to produce higher accuracy of image classification, which can be used as a guideline for
better result of mixed-pixel image classification.
Keywords: Sub-pixel classification, sugarcane, Landsat 8
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อ้ อย เขตอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ที่สามารถนาไปใช้ เป็ นข้ อ มูล สนับ สนุ นการติด ตามพื้ นที่ปลู กอ้ อ ยในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาครั้งนี้ม่งุ ศึกษาเรื่องการประเมินความถูกต้ องของการจาแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพ ในการจาแนก
พื้นที่ปลูกอ้ อย บริเวณพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดยใช้ ข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซท 8 วันที่ 13 ธันวาคม
2558 ซึ่งอยู่ใน Path และ Row ที่ 130 และ 049 ตามลาดับ เปรียบเทียบกับการจาแนกแบบจุดภาพ ทาการตรวจสอบ
ความถูกต้ องกับข้ อมูลการใช้ ประโยชน์ท่ดี นิ (Land use) จากข้ อมูลกรมพัฒนาที่ดนิ ที่ได้ เผยแพร่ในปี 2559 ที่ได้ มกี าร
จัดทาโดยใช้ ข้อมูลสารวจจากปี ก่อนหน้ า ทาให้ ผ้ วู ิจัยคิดว่าน่าจะนามาใช้ ในการตรวจสอบข้ อมูลผลการจาแนกของภาพ
ดาวเทียมปี 2558 ได้
ตารางที่ 1 ข้ อมูลและแหล่งที่มา
ข้ อมูล
1.ข้ อมูลดาวเทียมแลนด์แซท 8
2.ข้ อมูลการใช้ ประโยชน์ท่ดี ิน
3.ข้ อมูลภาคสนาม

ที่มา
https://earthexplorer.usgs.gov
สานักพัฒนาที่ดิน, จังหวัดกาแพงเพชร
การสารวจภาคสนาม

พ.ศ.
2558
2559
2559-2560
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รูปที่ 1 พื้นที่ศกึ ษา บริเวณอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งมีข้อมูลขอบเขตการปกครองระดับอาเภอและตาบล ซ้ อนทับกับข้ อมูลดาวเทียม
แลนด์แซท 8 วันที่ 13 ธันวาคม 2558 ที่แสดงเป็ นภาพสีผสมเท็จ RGB:543
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วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ได้ เลือกการเปรียบเทียบความถูกต้ องของผลลัพธ์จากการจาแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพกับ
การจาแนกแบบจุดภาพ ด้ วยวิธกี ารจาแนกแบบกากับดูแล โดยการใช้ ข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซท 8 ในบริเวณพื้นที่อาเภอ
เมือง จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งมีลักษณะพื้นที่เป็ นภูเขาสูง ลาดจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ดังรูปที่ 1 ลักษณะ
ของดินจะเป็ นดินปนทราย ซึ่งเหมาะกับการทาเกษตรกรรมทั้งพืชไร่และพืชสวน
เลือกใช้ ข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซท 8 จาก https://earthexplorer.usgs.gov มาทาการประมวลผลเบื้องต้ นโดย
การรวมแบนด์ (Layer stacking) โดยทาการรวมแบนด์ 2-7 คือ ช่วงคลื่นตามองเห็นคือ สีนา้ เงิน สีเขียว สีแดง ช่วงคลื่น
อินฟาเรดใกล้ ช่ วงคลื่นอินฟาเรดสั้น 1 และช่ วงคลื่นอินฟาเรดสั้น 2 จากนั้นทาการปรับแก้ เชิงเรขาคณิต เพื่ อสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูลดาวเทียมกับข้ อมูลที่ใช้ ในการอ้ างอิงระบบพิกดั ภูมศิ าสตร์ ห ลั ง จ า ก ก า ร เ ต รี ย ม ข้ อ มู ล
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ดาวเทียมแล้ วทาการออกภาคสนาม เพื่ อเก็บข้ อมูลในพื้ นที่ โดยทาการเก็บข้ อมูล 7 ประเภทคือ อ้ อย ยางพารา มัน
สาปะหลัง เมือง ป่ าไม้ แหล่งนา้ และพื้นที่เปิ ดโล่ง เพราะพื้นที่ดงั กล่าวมีขนาดใหญ่และเห็นได้ เด่นชัดบนข้ อมูลดาวเทียม
ซึ่งจะง่ายต่อการเลือกพื้นที่ตวั อย่างที่จะนาไปใช้ ในการจาแนก โดยทาการเก็บข้ อมูลทั้งหมด 2 ชุดคือ ชุดที่ 1 ใช้ เป็ นพื้นที่
ศึกษาของวัตถุท่สี นใจ และชุดที่ 2 ใช้ เป็ นพื้นที่ท่ใี ช้ ในการตรวจสอบความถูกต้ อง
ในการจาแนกแบบจุดภาพเลือกใช้ วิธกี ารจาแนกแบบกากับดูแล ได้ ทาการจาแนกข้ อมูลออกเป็ น 7 ชั้นข้ อมูล
ได้ แก่ อ้ อย ยางพารา มันสาปะหลัง เมือง ป่ าไม้ แหล่งนา้ และพื้นที่เปิ ดโล่ง ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เลือกใช้ วิธกี ารจาแนกวิธี
ความเป็ นไปได้ สูงสุด (Maximum likelihood) ซึ่งเป็ นวิธีท่นี ิยมใช้ ในการจาแนก เนื่องจากวิธีน้ ีให้ ความถูกต้ องสูงที่สดุ
โดยใช้ ข้อมูลการสารวจภาคสนามชุดที่ 1 มาใช้ ในการกาหนดพื้นที่ตวั อย่างในการจาแนก
ส่วนการจาแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพ (Sub-pixel classification) จะใช้ ค่าสะท้ อนของพื้นที่ปลูกอ้ อยจาก
ข้ อมูลการสารวจภาคสนามชุดที่ 1 มาเป็ นพื้นที่ตวั อย่างที่สนใจมาจัดเก็บเป็ นค่าสะท้ อนที่จะใช้ ในการจาแนก
รูปที่ 2 แสดงแบบจาลองการปะปนของวัตถุในหนึ่งจุดภาพที่มกี ารปกคลุมของ 2 วัตถุโดย
𝑅1 (λ) เป็ นวัตถุท่สี นใจ และ 𝑅2 (λ) วัตถุพ้ ืนหลังอื่นๆ ซึ่งอาจจะมีสว่ นผสมของวัตถุ
หลายๆวัตถุ แต่ถอื ว่าเป็ นเพียงวัตถุเดียว
ที่มา: Imagine subpixel classifier user’s guide 2008 ของ Leica Geosystems
รังสีของจุดภาพเป็ นการรวมรังสีของวัตถุท้งั 2 ชนิด
𝐼1 (λ) = 𝐼0 (λ)

(𝑅1 (λ)𝐴1 +𝑅2 (λ)𝐴2 )
𝐴

________
สมการ (1)
𝑅1 (λ) = ค่าสะท้ อนของวัตถุท่ี

𝐼1 (λ) = ค่ารังสีสะท้ อน
𝐼0 (λ) = ค่ารังสีตกกระทบ
สนใจ
𝑅2 (λ) = ค่าสะท้ อนของวัตถุพ้ ืนหลัง
𝐴1 = พื้นที่ของ R1 (λ)
𝐴2
= พื้นที่ของ
R2 (λ)
𝐴
= พื้นที่ท้งั หมด ซึ่งได้ มาจาก A1+ A2
เมื่อได้ ผลลัพธ์จากการจาแนกแล้ ว ทาการตรวจสอบความถูกต้ อง โดยการใช้ ข้อมูลการใช้ ประโยชน์ท่ดี ินปี
2559 ซึ่งเป็ นข้ อมูลการใช้ ประโยชน์ท่ดี นิ ปี ล่าสุด และข้ อมูลชุดที่ 2 จากการสารวจภาคสนาม ด้ วยการตรวจสอบออกมาใน
รูปแบบของตารางการตรวจสอบความถูกต้ อง ซึ่งในการตรวจสอบความถู กต้ องทาการสุ่มตัวอย่ างที่จะต้ องใช้ ในการ
ตรวจสอบความถูกต้ องจาก
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𝑍 2 𝑝𝑞

N= 2
________สมการ (2)
𝐸
N = จานวนจุดที่น้อยที่สดุ ที่ต้องใช้ ในการสุ่มตัวอย่าง
P = ความถูกต้ องที่คาดหวังเป็ นร้ อยละ
E = เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดที่ยอมรับได้
q = ค่าความแตกต่างระหว่าง 100-q
Z = ค่ามาตรฐานตามการแจกแจงแบบปกติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่กาหนด (95%)
ในการจาแนกแบบละเอียดกว่ าจุ ดภาพ ทาการสุ่มเลือกพื้นที่ตัวอย่ าง ด้ วยการเลือกจากลักษณะของพื้นที่บน
ข้ อ มู ล ดาวเทีย มที่มี ลั ก ษณะรู ป ร่ า งที่แ ตกต่ า งกัน จึ ง ท าการออกแบบการสุ่ม ตั ว อย่ า งออกเป็ น 6 รู ป แบบ โดยใช้
ความสัมพันธ์ของขนาดและการกระจายตัวของพื้นที่ตัวอย่าง ซึ่งขนาดของพื้นที่ถูกแบ่งออกเป็ นขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ส่วนการกระจาย จะถูกแบ่งออกเป็ น การกระจายตัวทั่วพื้นที่ การกระจายตัวแต่ไม่ท่วั พื้นที่ และการไม่กระจายตัว ดัง
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ลักษณะการสุ่มเลือกพื้นที่ตวั อย่าง
รหัส
S1

การสุ่มเลือกพื้ นที่ตวั อย่าง

คาอธิบาย
พื้นที่ขนาดเล็ก จานวนจุดมาก กระจายตัวทั่วพื้นที่

S2

พื้นที่ขนาดเล็ก จานวนไม่จุดมาก กระจายตัวทั่วพื้นที่

S3

พื้นที่ขนาดเล็ก 1 จุด

S4

พื้นที่ขนาดใหญ่ 1 จุด

S5

พื้นที่ขนาดใหญ่ กระจายตัวไม่ท่วั พื้นที่

S6

พื้นที่ขนาดเล็ก กระจายตัวไม่ท่วั พื้นที่
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ผลการศึกษา
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รูปที่ 3 ความถูกต้ องของการจาแนกแบบกากับดูแล
จากผลการจาแนกพื้นที่ปลูกอ้ อยด้ วยการจาแนกแบบกากับดูแล ถูกนามาตรวจสอบความถูกต้ องกับการใช้
ประโยชน์ท่ดี ินพบว่า การสุ่มตรวจสอบความถูกต้ องของผลการจาแนกที่เป็ นพื้นที่ปลูกอ้ อย ให้ ผลลัพธ์ท่เี ป็ นพื้นที่ปลูก
อ้ อยจานวน 24 จุด จากการสุ่มตรวจสอบทั้งหมด 51 จุด คิดเป็ นร้ อยละ 47.06 ส่วนผลจากจาแนกที่ไม่ใช่พ้ ืนที่ปลูกอ้ อย
ตรวจสอบแล้ วพบว่าเป็ นพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง ยางพารา ป่ าไม้ เมือง แหล่งนา้ พื้นที่เปิ ดโล่ง และพื้นที่อ่นื ๆ โดยคิดเป็ น
ร้ อยละ 9.80, 1.96, 1.96, 5.88, 3.92, 21.57 และ 7.84 ตามลาดับ ดังรูปที่ 3 เนื่องด้ วยวัตถุประสงค์หลักเป็ นการ
จาแนกพื้นที่ปลูกอ้ อย จึงได้ ส่มุ เลือกเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องจากผลลัพธ์ท่เี ป็ นชั้นข้ อมูลของพื้นที่ปลูกอ้ อยเท่านั้น
เพื่อให้ ทราบว่ ามีความถูกต้ องของผลจากการจาแนกเป็ นพื้นที่อ้อยว่ ามีความถูกต้ องมากน้ อย และในส่วนที่จาแนกไม่
ถูกต้ องนั้นมีการจาแนกเป็ นการใช้ ประโยชน์ท่ดี นิ ประเภทใดบ้ าง
จากผลการศึกษาการจาแนกแบบละเอียดกว่ าจุ ดภาพ ได้ มีการสุ่มเลือกพื้นที่ตัวอย่ าง 6 รูปแบบ โดยทาการ
ตรวจสอบกับข้ อมูลการใช้ ประโยชน์ท่ดี ินของจังหวัดกาแพงเพชร ปี 2559 พบว่า การสุ่มเลือกพื้นที่ตัวอย่างแบบ S1 ให้
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ผลลั พธ์ท่ีเป็ นพื้ นที่ปลู กอ้ อยที่มีความถู กต้ องสูงที่สุด โดยมีความถู กต้ องร้ อยละ 74.75 ส่ วนที่เหลื อเป็ นพื้ นที่ปลูกมัน
สาปะหลัง เมือง แหล่งนา้ พื้นที่เปิ ดโล่ง และพื้นที่อ่นื ๆ โดยคิดเป็ นร้ อยละ 3.68, 1.23, 1.47, 14.46 และ 3.43 ตามลาดับ
ส่วนการสุ่มพื้นที่ตวั อย่างที่ให้ ความถูกต้ องน้ อยที่สดุ คือ การสุ่มเลือกพื้นที่ตวั อย่างแบบที่ S5 ให้ ผลลัพธ์ท่มี คี วามถูกต้ องร้ อย
ละ 49.26 ส่วนที่เหลือตรวจสอบแล้ วพบว่าเป็ นพื้นที่มันสาปะหลัง ยางพารา ป่ าไม้ เมือง แหล่งนา้ พื้นที่เปิ ดโล่ง และพื้นที่
อื่นๆ โดยคิดเป็ นร้ อยละ 16.18, 0.25, 0.98, 4.90, 1.96, 16.18 และ 10.24 ตามลาดับ ดังรูปที่ 4
รูปที่ 4 กราฟแสดงความถูกต้ องของการจาแนกแบบละเอียดกว่ าจุ ดภาพ โดยการสุ่มเลือกพื้ นที่ตัวอย่ าง 6
รูปแบบ พบว่ าจากการจาแนกโดยการสุ่มพื้นที่ตัวอย่ าง ผลลัพธ์ท่รี ะบุว่าเป็ นพื้นที่ปลูกอ้ อย เมื่อทาการตรวจสอบความ
ถูกต้ องแล้ วปรากฏว่าเป็ นพื้นที่ปลูกอ้ อยจริง มีความถูกต้ องอยู่ท่รี ้ อยละ 49.26-75.74 ส่วนพื้นที่ท่ผี ลลัพธ์ระบุว่าเป็ น
พื้ นที่ปลูกอ้ อย แต่ เมื่อทาการตรวจสอบความถูก ต้ องแล้ วพบว่ าไม่ ใช่ พ้ ื นที่ปลูก อ้ อย โดยพบว่ าเป็ นพื้ นที่อยู่ ปลูก มัน
สาปะหลังร้ อยละ 3.68-16.18 เป็ นพื้นที่ปลูกยางพาราร้ อยละ 0.25-1.47 เป็ นป่ าไม้ ร้อยละ 0.25-0.98 เป็ นเมืองร้ อย
ละ 1.23-5.63 เป็ นแหล่ งนา้ ร้ อยละ 0.25-2.70 เป็ นพื้นที่เปิ ดโล่ งร้ อยละ 11.75-23.28 และเป็ นพื้นที่อ่ นื ๆ ร้ อยละ
3.43-10.29 เนื่องจากผลลัพธ์ท่ไี ด้ จากการจาแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพ อยู่ในรูปแบบของสัดส่วนของพื้นที่ตวั อย่างที่
ปรากฏในแต่ละจุดภาพ โดยใน 1 จุดภาพ มีพ้ ืนที่ท่มี ีการปลูกอ้ อยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 20-29, ร้ อยละ 30-39, ร้ อย
ละ 40-49, …, ร้ อยละ 90-100 มีก ารแสดงลั ก ษณะเป็ นเฉดสีท่ีเ ตกต่ า งกัน ดัง รูป ที่ 6 เมื่อน าจุ ด ภาพนี้ มาท าการ
ตรวจสอบความถูกต้ องกับข้ อมูลการใช้ ประโยชน์ท่ดี ิน แล้ วปรากฏว่าเป็ นพื้นที่ปลูกอ้ อยเหมือนกัน แสดงว่าการจาแนก
จุดภาพนี้มคี วามถูกต้ อง แต่ถ้าผลปรากฏออกมาว่าไม่ใช่พ้ ืนที่ปลูกอ้ อย แสดงว่าการจาแนกจุดภาพนี้ไม่ถูกต้ อง ซึ่งสาเหตุ
ของการจาแนกที่ไม่ถกู ต้ อง อาจเนื่องมาจากข้ อมูลที่ใช้ ในการจาแนกเป็ นข้ อมูลคนละช่วงเวลา ซึ่งเป็ นช่วงที่เกษตรกรได้ ทา
การเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ ว หรือเกษตรกรได้ ทาการเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก เพราะในการจาแนกข้ อมูลจะใช้ ค่าสะท้ อนของ
พืชที่ปลูกมาทาการคานวณค่าทางสถิตเิ พื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ออกมา ค่าสะท้ อนของข้ อมูลดาวเทียมบ่งชี้ว่าเป็ นพื้นที่ปลูกอ้ อยก็
จะให้ การสะท้ อนที่แตกต่างกับพื้นที่ท่เี ก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ ว เมื่อเปรียบเทียบกับข้ อมูลการใช้ ประโยชน์ท่ดี ินที่แสดงพื้นที่
ปลูกอ้ อยทั้งที่มกี ารเพาะปลูกอยู่และพื้นที่ท่เี ก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ ว
รูปที่ 5 กราฟแสดงความถูกต้ องของการทดสอบความอ่อนไหวของความถูกต้ องของการจาแนกแบบละเอียด
กว่ าจุ ดภาพ โดยการปรับค่าด้ วยการสุ่มเลือกพื้นที่ตัวอย่ างจานวน 50, 100, 200, 400, 800, 1000, 1200, 1400,
1600, และ 1800 จุ ดภาพ โดยในการสุ่มเลือกจานวนพื้นที่ตามที่กาหนดไว้ โดยเลือกตาแหน่ งจากข้ อมูลภาคสนาม
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการสุ่มเลือกพื้นที่ตัวอย่างแบบไม่เป็ นระบบ จานวนจุดน้ อยจะทาการสุ่มตัวอย่างเพียงตาแหน่งเดียว
แต่ เ มื่อ จ านวนจุ ดภาพเพิ่ ม มากขึ้น ก็มีก ารจะเพิ่ ม ต าแหน่ งการสุ่ม ตัวอย่ า งเพิ่ ม ขึ้นตามไปด้ วย เพราะพื้ นที่บ นข้ อมูล
ดาวเทียมเป็ นไปตามลักษณะบนพื้นโลกจริง ซึ่งมีลักษณะการใช้ ท่ดี ินที่ปะปนกันไม่ได้ แยกเป็ นพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่ขนาด
ใหญ่พอที่จะเป็ นพื้นที่ตัวอย่างเพียงตาแหน่งเดียวได้ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า จากการตรวจสอบความถูกต้ องของการสุ่ม
เลือกพื้นที่จุดภาพจานวน 50 จุดภาพ ให้ ความถูกต้ องสูงที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 76.96 ส่วนที่เหลือตรวจสอบแล้ วพบว่ า
เป็ นพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง ยางพารา ป่ าไม้ เมือง แหล่ งนา้ พื้นที่เปิ ดโล่ง และพื้นที่อ่ นื ๆ คิดเป็ นร้ อยละ 2.94, 0.25,
0.00, 1.72, 0.98, 14.71 และ 2.45 ตามลาดับ ส่วนการสุ่มเลือกตัวอย่างที่เหลือมีความถูกต้ องตามลาดับจากมากไป
น้ อย ดั ง ต่ อ ไปนี้ 400, 100, 200, 1200, 800, 1600, 1800, 1000 และ 1400 จุ ด ภาพ มี ค วามถู ก ต้ อ งร้ อยละ
64.14, 66.42, 65.20, 64.71, 59.31, 58.82, 58.58 และ 54.90 ตามลาดับ
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รูปที่ 4 ความถูกต้ องของการจาแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพ โดยการสุ่มเลือกพื้นที่ตวั อย่าง 6 รูปแบบ
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รูปที่ 5 ความถูกต้ องของการจาแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพ โดยการเลือกพื้นที่ตวั อย่างตามจานวนจุดภาพ
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อภิปรายผลการศึกษา
ผลลัพธ์จากการจาแนกแบบละเอียดกว่ าจุ ดภาพ ในการจาแนกพื้นที่การปลูกอ้ อย ด้ วยทาการสุ่มเลือ กพื้ นที่
ตัวอย่างที่สนใจ 6 รูปแบบ เปรียบเทียบกับการจาแนกแบบกากับดูแล โดยใช้ ข้อมูลการใช้ ประโยชน์ท่ดี ิน ปี 2559 จาก
สานักพัฒนาที่ดินจังหวัดกาแพงเพชรในการตรวจสอบความถูกต้ อง ซึ่งพบว่าผลจากการจาแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพ
ที่มีการสุ่มเลือกพื้นที่แบบ S1 ให้ ผลลัพธ์ท่มี ีความถูกต้ องร้ อยละ 75.74 ส่วนการสุ่มเลือกพื้นที่ตัวอย่ างแบบ S3, S2,
S6, S4 และ S5 มีความถูกต้ องร้ อยละ 67.40 63.73 56.62 72.55 และ 49.26 ตามลาดับ เมื่อนาผลลัพธ์จากการ
จาแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพ ที่มกี ารสุ่มเลือกพื้นที่ตวั อย่างทั้ง 6 รูปแบบมาเปรียบเทียบกับการจาแนกแบบกากับดูแล
ด้ วยวิธี Maximum likelihood มีความถูกต้ องอยู่ท่รี ้ อยละ 46.06 จากผลการศึกษาดังกล่าวก็แสดงให้ เห็นว่าการจาแนก
แบบละเอียดกว่าจุดภาพให้ ผลลัพธ์ท่มี ีความถูกต้ องสูงกว่าการจาแนกแบบกากับดูแล ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวก็มีความ
สอดคล้ องกับการศึกษาของวิลาสลักษณ์ (2546) ที่ได้ ทาการศึกษาเรื่องการจาแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพในการจาแนก
พื้นที่ปลูกฝิ่ น ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการจาแนกแบบละเอียดกว่าจุ ดภาพให้ ความถูกต้ องมากกว่าการจาแนกแบบกากับ
ดูแล โดยมีความถูกต้ องอยู่ท่ี ร้ อยละ 89 และ 72 ตามลาดับ แต่จะมีข้อสังเกตของทั้ง 2 ผลการจาแนกว่า ผลการจาแนก
ของวิลาสลักษณ์ (2546) มีความต่างกันไม่มาก เหมือนกับผลการศึกษาในครั้งนี้ เพราะวิธกี ารตรวจสอบความถูกต้ องที่
ต่างกัน ในการจาแนกพื้นที่ปลูกอ้ อยได้ ใช้ การตรวจสอบความถูกต้ องกับข้ อมูลการใช้ ประโยชน์ท่ดี ินปี 2559 แต่วิลาส
ลักษณ์ (2546) ได้ ใช้ ข้อมูลภาคสนามที่เป็ นแปลงฝิ่ น 54 แปลงในการตรวจสอบความถูกต้ อง ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้
จึงได้ ทาการปรับการตรวจสอบความถูกต้ องของวิลาสลักษณ์มาใช้ ในการตรวจสอบพื้นที่ปลูกอ้ อย โดยการสุ่มจุดจากแต่ละ
ชั้นข้ อมูลที่ได้ จากการจาแนกพื้นที่ปลูกอ้ อยชั้นข้ อมูลละ 51 จุด ส่วนการตรวจสอบความถูกต้ องของพื้นที่ปลูกอ้ อยที่ได้
จากการจาแนกแบบกากับดูแล เลือกชั้นข้ อมูลที่เป็ นพื้นที่ปลูกอ้ อยเพียงชั้นข้ อมูลเดียวจากทั้งหมด 7 ชั้นข้ อมูล แล้ วทา
การสุ่มจุ ดจานวน 51 จุ ดเช่ นเดียวกัน แล้ วนามาเปรียบเทียบกับข้ อมูลการใช้ ประโยชน์ท่ดี ินปี 2559 และเปรียบเทียบ
ความถูกต้ องของการจาแนกทั้งสองวิธี

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปที่ 6 แผนที่การจาแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพ แสดงพื้นที่ปลูกอ้ อย บริเวณอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
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ผลลัพธ์จากการจาแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพ ในการจาแนกพื้นที่ปลูกอ้ อย ด้ วยทาการสุ่มเลือกพื้นที่ตวั อย่าง
จานวน 50, 100, 200, 400, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, และ 1800 จุดภาพ ทดสอบความอ่อนไหวของความ
ถูกต้ องของการจาแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการสุ่มเลือกพื้นที่จานวน 50 จุดภาพ โดยให้ ความ
ถูกต้ องสูงที่สดุ ร้ อยละ 76.96 ส่วนที่เหลือตรวจสอบแล้ วพบว่าเป็ นพื้นที่ปลูกมันสาปะหลัง ยางพารา ป่ าไม้ เมือง แหล่งนา้
พื้นที่เปิ ดโล่ง และพื้นที่อ่นื ๆ โดยคิดเป็ นร้ อยละ 2.94, 0.25, 0.00, 1.72, 0.98, 14.71 และ 2.45 ตามลาดับ ซึ่งผล
การศึ ก ษาในครั้ง นี้ให้ ผ ลลั พธ์ท่ีต รงกันข้ า มกับ การศึ ก ษาของ Kumar et al. (2008) ที่ท าการศึ ก ษาการจ าแนกแบบ
ละเอียดกว่าจุดภาพ โดยการใช้ ข้อมูล Hyperion EO1 และข้ อมูล LISS-3 (Linear Imaging and Self Scanning III) จาก
ดาวเทียม Indian Remote Sensing Satellite ได้ ทาการสุ่มเลือกพื้ นที่ตัวอย่ างจานวน 100, 200, 300, 400 และ 500
จุดภาพ ซึ่งผลลัพธ์ท่มี คี วามถูกต้ องสูงที่สดุ อยู่ท่รี ้ อยละ 86.53 จากการสุ่มพื้นที่ตวั อย่างจานวน 500 จุดภาพ จากผลลัพธ์
นี้เองแสดงให้ เห็นถึงความไม่สอดคล้ องกับการศึกษาในครั้งนี้ท่ที าการสุ่มพื้นที่ตวั อย่างจานวนเพียง 50 จุดภาพ ก็ให้ ความ
ถูกต้ องสูงสุดร้ อยละ 76.96 ซึ่งความไม่สอดคล้ องนี้อาจจะมาจากการเลือกใช้ ข้อมูลที่แตกต่างกัน การศึกษาในครั้งนี้ใช้
ข้ อมูลดาวเทียมแลนด์แซท 8 ที่มีความละเอียดปานกลาง เลือกใช้ เพียง 6 แบนด์ จากทั้งหมด 11 แบนด์ ส่วน Kumar et
al. (2008) ใช้ ข้อมูลจาก Hyperion EO1 ที่เป็ นเครื่องมือถ่ายภาพที่มคี วามละเอียดสูง มี 220 แบนด์ มาใช้ ในการจาแนก
ข้ อมูล และอาจจะมาจากการเลือกใช้ ข้อมูลที่ใช้ ในการตรวจสอบความถูกต้ องที่ Kumar et al. (2008) ได้ เลือกใช้ ข้อมูล
คนละช่วงเวลา ซึ่งข้ อมูล Hyperion EO1 ใช้ ข้อมูลในช่วงเดือนเมษายน ปี 2005 ซึ่งเป็ นช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวในการ
จ าแนก และใช้ ข้ อมู ล LISS-3 ใช้ ใ นช่ ว งเดือนมีน าคม ปี 2005 ซึ่ ง เป็ นช่ ว งใกล้ ฤ ดู เก็บ เกี่ย ว ซึ่ ง ความแตกต่ า งของ
ระยะเวลาของข้ อมูล เป็ นจุดอ่อนส่วนหนึ่งของ Kumar et al. (2008) เพราะข้ อมูลที่ใช้ ในการจาแนกที่มีความละเอียดสูง
แต่ข้อมูลที่ใช้ การตรวจสอบความถูกต้ องมีน้นั ลักษณะของพื้นที่ท่แี ตกต่างกันเป็ นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับข้ อมูลที่ใช้
ในการจาแนก ผู้วิจัยยังไม่สามารถหาเหตุผลและเอกสารมายืนยันว่าการเพิ่มขึ้นของขนาดตัวอย่างทาไมจึงส่ง ผลให้ ความ
ถูกต้ องของการจาแนกลดลง ดังนั้นจึงต้ องมีการศึกษาในจุดนี้ให้ มากยิ่งขึ้น
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สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาการเปรียบเทียบความถูกต้ องของการจาแนกแบบละเอียดกว่ าจุ ดภาพ โดยใช้ ข้อมูลดาวเทียม
แลนด์แซท 8 เปรียบเทียบกับการจาแนกแบบกากับดูแล บริเวณอาเภอเมื อง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่ าในการศึกษา
ความถูกต้ องของการจาแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพ ที่มีการสุ่มเลือกพื้นที่ตัวอย่างที่มีขนาดเล็ก จานวนจุดมาก กระจาย
ตัวทั่วพื้นที่ (S1) และการเลือกพื้นที่ตัวอย่างจานวน 50 จุดภาพ ให้ ผลลัพธ์ท่มี ีความถูกสูงที่สดุ โดยคิดเป็ นต้ องร้ อยละ
75.74 และ 76.96 ตามลาดับ ซึ่งผลลัพธ์มคี วามถูกต้ องสูงกว่าการจาแนกแบบกากับดูแลที่มีความถูกต้ องร้ อยละ 47.06
ซึ่งผลการศึกษาขั้นต้ นเป็ นการตรวจสอบความถูกต้ องกับข้ อมูลการใช้ ประโยชน์ท่ีดินปี 2559 จากสานักพัฒนาที่ดิน
จังหวัดกาแพงเพชร จะต้ องทาการตรวจสอบความถูกต้ องกับข้ อมูลการสารวจภาคสนามต่อไป และเนื่องจากการศึกษา
ความถูกต้ องของผลการจาแนกในครั้งนี้เป็ นการตรวจสอบความถูกต้ องเชิงตาแหน่ง เป็ นการตรวจสอบว่าจุดภาพที่ได้ จาก
การจาแนกเป็ นพื้นที่ปลูกอ้ อยหรือไม่ แต่เนื่องจากผลลัพธ์ท่ไี ด้ จากการจาแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพเป็ นการแสดงผล
ลัพธ์ในรูปแบบสัดส่วนของพื้นที่ปลูกอ้ อยต่อพื้นที่ท้งั หมดของจุดภาพ ซึ่งจะแสดงอยู่ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้ อย
ละ 100 ซึ่งไม่ได้ ทาการตรวจสอบว่าจุดภาพที่ได้ จากการจาแนกเป็ นจุดภาพที่มีสดั ส่วนของพื้นที่ปลูกอ้ อยดังผลที่ได้ จาก
การจาแนกจริงหรือไม่
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณเจ้ าหน้ าที่ สานักพัฒนาที่ดิน จังหวัดกาแพงเพชร ที่ให้ ความอนุเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประโยชน์
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