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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงประยุกต์ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิจยั เชิงคุณภาพในลักษณะของการพัฒนาริเริม่ สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ โดยใช้วธิ ดี ำ� เนินการวิจยั ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดาวเทียม SMMS ในแต่ละช่วงคลื่น จ�ำนวน 4 แบนด์ เพื่อสร้างดัชนีภาพสีผสมจากข้อมูลดาวเทียม SMMS ในพื้นที่
ภาคตะวันตกของประเทศไทย ได้แก่ แบนด์ 1 ความยาวช่วงคลื่น 0.43-0.52 ไมโครเมตร แบนด์ 2 ความยาวช่วงคลื่น
0.52-0.60 ไมโครเมตร แบนด์ 3 ความยาวช่วงคลื่น 0.63-0.69 ไมโครเมตร และแบนด์ 4 ความยาวช่วงคลื่น 0.76-0.90
ไมโครเมตร โดยน�ำข้อมูลมาซ้อนทับกันได้ครั้งละ 3 แบนด์ ไม่ซ�้ำกัน และท�ำให้แต่ละแบนด์ที่เป็นสีขาวด�ำแทนด้วยแม่สี
บวก 3 สีหลัก คือ สีน�้ำเงิน สีเขียว และสีแดง แสดงดัชนีภาพสีผสมด้วยวิธีการเรียงสับเปลี่ยนจ�ำนวน 24 ดัชนี ได้แก่ 123,
124, 132, 134, 142, 143, 213, 214, 231, 234, 241, 243, 312, 314, 321, 324, 341, 342, 412, 413, 421, 423,
431 และ 432 หลังจากนั้นน�ำข้อมูลดัชนีภาพสีผสมที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อสร้างดัชนีการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดย
ประยุกต์ใช้หลักการแปลตีความข้อมูลด้วยสายตา และหลักการพิจารณาการแปลตีความข้อมูลดาวเทียม ตามมาตรฐาน
การจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ 3 ระดับ พบว่าสามารถวิเคราะห์ดชั นีการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ได้ 15 ดัชนี ได้แก่
ตัวเมืองและย่านการค้า สนามบิน สนามกอล์ฟ นาข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง
ป่าไม่ผลัดใบ ป่าผลัดใบ ป่าเลน พื้นที่ทะเล แม่น�้ำล�ำคลอง อ่างเก็บน�้ำ และถนน
ค�ำส�ำคัญ : ดัชนีภาพสีผสม ดัชนีการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน

Abstract

This applied research was conducted by employing both methods from a quantitative research
and a qualitative research in the innovative ways. The research investigates on the satellite data of
four bands sent from SMMS (Small Multi-Mission Satellite). Each band was analyzed to create color
composition indices of the West areas of Thailand. The four bands consisted of band 1 which had a
wavelength of between 0.43-0.52 micrometers, band 2 which had a wavelength of between 0.52-0.60
micrometers, band 3 which had a wavelength of between 0.63-0.69 micrometers, and band 4 which
had a wavelength of between 0.76-0.90 micrometers. Then, three layers of satellite data were overlaid
in non-repeated arrangements, which made every band show gray scale instead including 3 primary
colors: blue, green, and red. The arrangements were permutated into 24 indices: 123, 124, 132, 134,
142, 143, 213, 214, 231, 234, 241, 243, 312, 314, 321, 324, 341, 342, 412, 413, 421, 423, 431 and 432.
The data of color composition indices were later analyzed in order to create the land use indices.
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The visual interpretation and the 3 levels of land use classification were used in this procedure. The
result revealed that the land used was classified into 15 indices: city, commercial and service area,
airport, golf course, paddy field, field crop, perennial, aquaculture farm, shrimp farm, evergreen forest,
deciduous forest, mangrove forest, marine, river, canal, reservoir, and road.
Keywords : Color Composition Index, Land Use Index

1. บทน�ำ

ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติได้กำ� หนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 25552559) โดยเน้นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีกระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ พัฒนาองค์ความรู้
และก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศ ซึ่งให้ความส�ำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการสร้างศักยภาพและความสามารถ
ในการพัฒนาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และองค์ความรู้ใหม่ทางสังคมศาสตร์และวิทยาการเกี่ยวกับ
ภูมิสารสนเทศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพึ่งพาตนเอง โดยใช้ฐานความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาการอย่างสมดุลและเหมาะสม (ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554)
ส�ำหรับดาวเทียมเอนกประสงค์ขนาดเล็ก (Small Multi-Mission Satellite: SMMS) เป็นดาวเทียมส�ำรวจโลก
ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถบันทึกภาพสี รายละเอียดจุดภาพ
30 x 30 ตารางเมตร มีความเหมาะสมกับการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ และการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน อีกทั้ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารสนับสนุนการใช้ขอ้ มูลภาพถ่ายดาวเทียม SMMS เพือ่ ให้เกิดการใช้ประโยชน์
ในเชิงวิชาการโดยไม่เสียค่าใช่จา่ ย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร, 2554)
จากการส�ำรวจการใช้งานข้อมูลดาวเทียม SMMS ในหน่วยงานและสถาบันการศึกษา โดยผู้วิจัยในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เพื่อทราบถึงปัญหาและความต้องการของการประยุกต์ข้อมูลดาวเทียมในการจ�ำแนกการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ในหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการฐานข้อมูลภูมสิ ารสนเทศในพืน้ ทีภ่ าคตะวันตกของประเทศไทย
จ�ำนวน 33 หน่วยงาน พบว่าหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ ประสบปัญหาในการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อีกทั้งมีความต้องการดัชนีภาพสีผสมและดัชนีการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินจากข้อมูลดาวเทียม SMMS ฉะนั้นผู้วิจัย
จึงเล็งเห็นความส�ำคัญของดัชนีภาพสีผสมและดัชนีการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ และเป็นต้นแบบของการวิเคราะห์ขอ้ มูลดาวเทียมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัดทัง้ เวลา แรงงาน และค่าใช้จา่ ย
เพื่อรองรับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ในการมุ่งเน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับ
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ในการสร้างศักยภาพ
เพือ่ การพัฒนานวัตกรรมโดยใช้ฐานความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาการเกีย่ วข้องกับภูมสิ ารสนเทศ เพือ่ น�ำ
ไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. วิธีการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยประยุกต์ที่ผสมผสานการวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในลักษณะของการพัฒนาริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ โดยมุ่งเน้นการสร้างดัชนีภาพสีผสม และการสร้างดัชนีการจ�ำแนก
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. น�ำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย
		 1.1 ข้อมูลดาวเทียม SMMS มีความละเอียดเชิงพื้นที่ 30 x 30 ตารางเมตร จ�ำนวน 4 แบนด์ ได้แก่
แบนด์ 1 แบนด์ 2 แบนด์ 3 และแบนด์ 4
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		 1.2 สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยน�ำเข้าข้อมูลเชิงเลขสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน แสดงลักษณะพื้นที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่น�้ำ และพื้นที่เบ็ดเตล็ด
		 1.3 ลักษณะเชิงพื้นที่ ซึ่งน�ำเข้าข้อมูลเชิงเลขขอบเขตการปกครอง เส้นทางน�้ำ และเส้นทางถนน
2. สร้างดัชนีภาพสีผสมจากข้อมูลดาวเทียม SMMS โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมสีขาวด�ำ จ�ำนวน 4 แบนด์ ได้แก่
แบนด์ 1 แบนด์ 2 แบนด์ 3 และแบนด์ 4 น�ำมาซ้อนทับกันได้ครั้งละ 3 แบนด์ ไม่ซ�้ำกันด้วยวิธีการเรียงสับเปลี่ยน โดย
ท�ำให้แต่ละแบนด์แทนด้วยแม่สีบวก 3 สีหลัก คือ แดง เขียว และน�้ำเงิน
3. สร้างดัชนีการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินจากข้อมูลดาวเทียม SMMS ซึ่งประกอบด้วย
		 3.1 หลักในการแปลตีความเรียงล�ำดับเป็นระบบให้ครบวงจรเป็นแต่ละประเภท
		 3.2 ปัจจัยในการพิจารณาแปลตีความ คือ ขนาด รูปร่าง เนือ้ ภาพหรือความหยาบละเอียดของภาพ เงาและ
ความสูง สีหรือความเข้มของสี รูปแบบการจัดเรียงตัว ต�ำแหน่งที่ตั้ง และความเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อม
		 3.3 เกณฑ์การสร้างดัชนีการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินจากข้อมูลดาวเทียม SMMS ใช้เกณฑ์จากระดับ
การจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ จากข้อมูลดาวเทียมของแอนเดอร์สนั และคณะ (Anderson et al., 1976) และใช้ระบบ
การจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามมาตรฐานการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ได้แก่ ทะเล และ
ถนน ระดับที่ 2 ได้แก่ ตัวเมืองและย่านการค้า นาข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ ป่าไม่ผลัดใบ ป่าผลัดใบ
และป่าเลน และระดับที่ 3 ได้แก่ สนามบิน ท่าเรือ นิคมอุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง แม่น�้ำล�ำคลอง
และอ่างเก็บน�้ำ (กองวางแผนการใช้, 2554)
		 3.4 วิเคราะห์ความถูกต้องของดัชนีการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยค�ำนวณความถูกต้องจากตาราง
ความคลาดเคลื่อน (error matrix) ซึ่งยอมรับความถูกต้องเพื่อก�ำหนดดัชนีการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินตามเกณฑ์
มาตรฐานของระบบการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินจากข้อมูลการส�ำรวจระยะไกลที่ระดับความถูก
ต้องต�่ำสุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (Anderson, 1971) และ (Getimis et al., 1999)

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ผลการศึกษา

		 3.1.1 ดัชนีภาพสีผสม
			
การสร้างดัชนีภาพสีผสมจากข้อมูลดาวเทียม SMMS มีผลการศึกษา 2 ด้าน ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์เพื่อศึกษาศักยภาพของดัชนีภาพสีผสม และการสร้างดัชนีภาพสีผสม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
			
1) การวิเคราะห์เพื่อศึกษาศักยภาพของดัชนีภาพสีผสม
				 ส�ำหรับภาพรวมระดับศักยภาพของดัชนีภาพสีผสม ทั้ง 3 ด้าน (ตารางที่ 1) พบว่า ความ
เชื่อมโยงกับนโยบาย ความสามารถในการวิเคราะห์ และความสามารถตรวจวัดมีระดับศักยภาพเท่ากัน คือ 4.85 ซึ่งอยู่
ในระดับศักยภาพของดัชนีที่สูงมาก
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1) การวิเคราะหเพื่อศึกษาศักยภาพของดัชนีภาพสีผสม
สําหรับภาพรวมระดับศักยภาพของดัชนีภาพสีผสม ทั้ง 3 ดาน (ตารางที่ 1) พบวา ความเชื่อมโยงกับนโยบาย
ความสามารถในการวิ
และความสามารถตรวจวั
บศักยภาพของดัชนีที่สูง
วารสารวิจัย ปีที่ 9 ฉบับเคราะห
ที่ 2 กรกฎาคม
- ธันวาคม 2559 ดมีระดับศักยภาพเทากัน คือ 4.85 ซึ่งอยูในระดัhttp://ird.rmutto.ac.th
มาก

ตารางที
บศักบยภาพของดั
ชนีภาพสี
สม ผสม
ตารางที่ ่11ภาพรวมระดั
ภาพรวมระดั
ศักยภาพของดั
ชนีภผาพสี
ประเด็
ประเด็นนความคิ
ความคิดดเห็เห็นน
ความเชื่อ่อมโยงกั
ความเชื
มโยงกับบนโยบาย
นโยบาย
ความสามารถในการวิเคราะห์
ความสามารถในการวิ
เคราะห
ความสามารถตรวจวั
ด
ความสามารถตรวจวัด

ระดั
ระดับบศัศักกยภาพ
ยภาพ
4.85
4.85
4.85
4.85
4.85
4.85

			
2) การสร้างดัชนีภาพสีผสม
2)
การสร
างดัชนีภาพสี
				 การผสมข้
อมูผลสม
ดาวเทียม 3 แบนด์ ให้เป็นภาพสีผสมบวก โดยใช้หลักการท�ำภาพสีผสม
การผสมขางสี
อมูขลึ้นดาวเที
ยมจ3ากข้
แบนด
เปนภาพสี
การทํผาสมบวกจากแหล่
ภาพสีผสมในการเน
ภาพด
วยการ
ในการเน้นภาพด้วยการสร้
มาใหม่
อมูลให
หลายช่
วงคลืผ่นสมบวก
ด้วยวิโดยใช
ธีการท�หลัำกภาพสี
งก�นำเนิ
ดแสง
มาใหม
อมูล้ำหลายช
วงคลื่อ่นค�ดำวนวณจ�
ยวิธีการทํ
าภาพสี
สมบวกจากแหล
าเนิยดงสั
แสงบเปลี
3 สี่ยคืนอพบว่
แดงาเขีสามารถค�
ยว และน้ำํานวณ
เงิน และ
3สรสีางสีคือขึ้นแดง
เขียจวากข
และน�
เงิน และเมื
ำนวนดั
ชนีภผาพสี
ผสมด้วยวิธีกงกํารเรี
านวนดัจ�ำชนวน
นีภาพสี
บเปลี132
่ยน 134
พบวา142
สามารถคํ
านวณดั
ภาพสี234
ผสมได
นี ได321
แก 123
ดัเมืช่อนีคํภานวณจํ
าพสีผสมได้
24ผสมด
ดัชนีวยวิ
ได้ธแีกก่ารเรี
123ยงสั124
143 213
214ชนี231
241จํานวน
243 24
312ดัช314
124 132
241432
243 312 314 321 324 341 342 412 413 421 423 431 และ 432
324
341 134
342142
412143
413213
421214
423231431234และ
าแนกการใช
ประโยชน
ที่ดินที่ดิน
		 3.1.2
3.1.2ดัชดันีชกนีารจํ
การจ�
ำแนกการใช้
ประโยชน์
การสรางดัการสร้
ชนีการจํ
ประโยชนทปี่ดระโยชน์
ินจากขอทมูี่ดลินดาวเที
กษามีผ3ลการศึ
สวนดกวยกั
			
างดัาชแนกการใช
นีการจ�ำแนกการใช้
จากข้ยอมมูSMMS
ลดาวเทีมียผมลการศึ
SMMS
ษาน3 คืส่อวนความ
ตอนงของการจํ
าแนกการใช
ประโยชน
ที่ดิน การวิ
เคราะหทศดี่ ักนิ ยภาพของดั
ชนีกศารจํ
าแนกการใช
ที่ดิน และการสร
างดัชนี
ด้ถูกวยกั
คือ ความถู
กต้องของการจ�
ำแนกการใช้
ประโยชน์
การวิเคราะห์
กั ยภาพของดั
ชนีปกระโยชน
ารจ�ำแนกการใช้
ประโยชน์
แนกการใชปางดั
ระโยชน
ที่ดินำแนกการใช้
มีรายละเอีปยดดั
งตอไปนี
ทีการจํ
่ดิน าและการสร้
ชนีการจ�
ระโยชน์
ที่ด้ ิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กตองของการจํ
าแนกการใช
ประโยชน
ที่ดิน ที่ดิน
			 1) ความถู
1) ความถู
กต้องของการจ�
ำแนกการใช้
ประโยชน์
				
การจ�ำแนกการใช้
ที่ดดินและความถู
ฯ ทุกชนิดกและความถู
กต้องโดยภาพรวมอยู
การจําแนกการใช
ประโยชนทปี่ดระโยชน์
ินฯ ทุกชนิ
ตองโดยภาพรวมอยู
ในระดับความถู่ใกนระดั
ตองทีบ่สความ
ูงกวา รอย
ถูละกต้85องทีดัง่สภาพที
ูงกว่า ่ ร้1อยละ
85 ดังภาพทีบ่ ได
1 ใซึนระดั
่งสามารถยอมรั
ได้ในระดัาแนกการใช
บมากที่สุดของการจ�
ินจาก
ซึ่งสามารถยอมรั
บมากที่สุดบของการจํ
ประโยชนำทแนกการใช้
ี่ดินจากขอมูปลระโยชน์
ดาวเทียทมี่ดตามเกณฑ
ข้มาตรฐานของระบบการจํ
อมูลดาวเทียม ตามเกณฑ์
มาตรฐานของระบบการจ�
ำแนกการใช้
ินและสิ
าแนกการใช
ประโยชนที่ดินและสิ
่งปกคลุมดิปนระโยชน์
จากขอมูทลี่ดดาวเที
ยม่งปกคลุมดินจากข้อมูลดาวเทียม

ภาพทีภาพที
่ 1 ความถู
กต้กอตงของการจ�
ำแนกการใช้
ดาวเทียยมม SMMS
SMMS
่ 1 ความถู
องของการจํ
าแนกการใชปประโยชน์
ระโยชนทที่ดี่ดินินจากข้
จากขออมูมูลลดาวเที
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2) การวิเคราะห์ศักยภาพของดัชนีการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
				 ผลการวิเคราะห์ระดับศักยภาพด้านความสามารถในการวิเคราะห์ จากความคิดเห็นของ
บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ (ตารางที่ 2) พบว่า ความเชื่อมโยงกับนโยบายมีระดับศักยภาพเท่ากับ 4.87 ความสามารถ
ในการวิเคราะห์มีระดับศักยภาพเท่ากับ 4.86 และความสามารถตรวจวัดมีระดับศักยภาพเท่ากับ 4.84 ซึ่งทุกประเด็น
อยู่ในระดับศักยภาพของดัชนีที่สูงมาก

ตารางที่ 2 ระดับศักยภาพด้านความสามารถในการวิเคราะห์
ประเด็นความคิดเห็น
ความเชื่อมโยงกับนโยบาย
ความสามารถในการวิเคราะห์
ความสามารถตรวจวัด

ระดับศักยภาพ
4.87
4.86
4.84

3) การสรางดัชนีการจําแนกการใชประโยชนที่ดิน

			
3) การสร้างดัชนีการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การสรางดัชนีการจําแนกการใชประโยชนที่ดิน โดยใชเกณฑจากระดับการจําแนกการใชประโยชนที่ดินจาก
				 การสร้างดัชนีการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้เกณฑ์จากระดับการจ�ำแนกการใช้
ขอมูลดาวเทียมของแอนเดอรสัน และคนอื่นๆ (Anderson et al., 1976) และใชระบบการจําแนกการใชประโยชนที่ดิน (land
ประโยชน์ที่ดินจากข้อมูลดาวเทียมของแอนเดอร์สัน และคนอื่นๆ (Anderson et al., 1976) และใช้ระบบการจ�ำแนก
use classification system) ตามมาตรฐานการจําแนกการใชประโยชนที่ดิน 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 (level one) และระดับที่ 2
การใช้ประโยชน์ที่ดิน (land use classification system) ตามมาตรฐานการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2 ระดับ คือ
(level two) พบวา สามารถสรางดัชนีการจําแนกการใชประโยชนที่ดินได 15 ดัชนี ไดแก ดัชนีตัวเมืองและยานการคา (city,
ระดับที่ 1 (level one) และระดับที่ 2 (level two) พบว่า สามารถสร้างดัชนีการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ 15 ดัชนี
commercial and services: U1) ดัชนีสนามบิน (airport: U401) ดัชนีสนามกอลฟ (golf course: U602) ดัชนีนาขาว (paddy
ได้แก่ ดัชนีตัวเมืองและย่านการค้า (city, commercial and services: U1) ดัชนีสนามบิน (airport: U401) ดัชนีสนาม
field: A1) ดัชนีพืชไร (field crop: A2) ดัชนีไมยืนตน (perennial: A3) ดัชนีสถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (aquacultural land: A9)
กอล์ฟ (golf course: U602) ดัชนีนาข้าว (paddy field: A1) ดัชนีพืชไร่ (field crop: A2) ดัชนีไม้ยืนต้น (perennial:
ดัชนีสถานที่เพาะเลี้ยงกุง (shrimp farm: A903) ดัชนีปาไมผลัดใบ (evergreen forest: F1) ดัชนีปาผลัดใบ (deciduous forest:
A3) ดัชนีสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ (aquacultural land: A9) ดัชนีสถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง (shrimp farm: A903) ดัชนีป่า
F2) ดัชนีปาเลน (mangrove forest: F3) ดัชนีพื้นที่ทะเล (marine: W1) ดัชนีแมน้ําลําคลอง (river, canal: W101) ดัชนีอางเก็บ
ไม่ผลัดใบ (evergreen forest: F1) ดัชนีป่าผลัดใบ (deciduous forest: F2) ดัชนีป่าเลน (mangrove forest: F3) ดัชนี
น้ํา (reservoir: W201) และดัชนีถนน (road: R)
พื้นที่ทะเล (marine: W1) ดัชนีแม่น�้ำล�ำคลอง (river, canal: W101) ดัชนีอ่างเก็บน�้ำ (reservoir: W201) และดัชนีถนน
(road: R)3.2 อภิปรายผล

การวิ
ในครั
้งนี้บรรลุวัตถุประสงคในการสรางดัชนีภาพสีผสมและสรางดัชนีการจําแนกการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งทฤษฎี
3.2จัยอภิ
ปรายผล
เชิ		
งระบบเปนสวนสํ
าคัญ
่ทําใหง้ ผนีลการวิ
องกัในการสร้
บวัตถุประสงค
งจากเป
นกระบวนการที
ีการศึ
กษาเปนระบบในการ
การวิ
จยั ทีในครั
บ้ รรลุจวัยตสอดคล
ถุประสงค์
างดัชนีเนืภ่อาพสี
ผสมและสร้
างดัชนีก่มารจ�
ำแนกการใช้
ประโยชน์
นํทีา่ดเขินาขซึอ่งมูทฤษฎี
ลผานกระบวนการประมวลผลจนได
ตตามความต
องการของพื
ละปรับแก
อเสนอแนะเพื
่อใหไ ดผ่มลี
เชิงระบบเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำผให้ลผลิ
ผลการวิ
จัยสอดคล้
องกับวัต้นถุทีป่แระสงค์
เนืต่อามข
งจากเป็
นกระบวนการที
การศึ
องสมบูรณและสามารถนํ
งานไดจริงในการจัดการเพื่อแกผลผลิ
ปญหาได
ตรงประเด็องการของพื
น จากผลการประเมิ
นของผู
การศึกกษาที
ษาเป็่ถูกนตระบบในการน�
ำเข้าข้อมูลผ่าไปใช
านกระบวนการประมวลผลจนได้
ตตามความต้
น้ ทีแ่ ละปรั
บแก้ 
ทดลองใช
จํานวน 401่อคน
เห็นกวษาที
าดัชนี่ถภูกาพสี
ผสมและดั
นีการจําแนกการใช
ินที่สรางขึดการเพื
้นนั้นมีศ่อักแก้
ยภาพสู
งมาก
ตามข้อเสนอแนะเพื
ให้ไแสดงให
ด้ผลการศึ
ต้องสมบู
รณ์แชละสามารถน�
ำไปใช้ปงระโยชน
านได้จริทงี่ดในการจั
ปัญหาได้
เหมาะที
่จะนํนาไปประยุ
กตใชงาน นแตของผู
การวิ้ทจดลองใช้
ัย ในครั้งนีจ�้ำยนวน
ังมีจุด ด401
อยดคน
านดัแสดงให้
ชนีภาพสีเห็ผนสมที
าไปใชง านร
อมู ล
ตรงประเด็
จากผลการประเมิ
ว่าดั่ไมชนีสามารถนํ
ภาพสีผสมและดั
ชนีวกมกั
ารจ�บำขแนก
ดาวเที
กทั้งดัชนีงมากเหมาะที
การจําแนกการใช
ในการจํ
การใช้ยปมรายละเอี
ระโยชน์ทยี่ดดสูินงทีของประเทศไทย
่สร้างขึ้นนั้นมีศักอียภาพสู
่จะน�ปำระโยชน
ไปประยุทกี่ดต์ินใยัช้งงไมานสามารถนํ
แต่การวิามาใช
จัยในครั
้งนี้ยาังแนกการใช
มีจุดด้อย
ประโยชน
ินไดผทสมที
ุกภาคของประเทศไทย
่องจากบางพื
องประเทศมี
ลักษณะการใช
ที่ดินเฉพาะดานทีอี่ยกังทัไมง้ ดัมชีในการศึ
ด้านดัชนีทภี่ดาพสี
ไ่ ม่สามารถน�ำไปใช้เนืงานร่
วมกับข้อ้นมูทีล่ขดาวเที
ยมรายละเอี
ยดสูงของประเทศไทย
นีการจ�กำษาใน
แนก
ครั้งนี้
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การใช้ประโยชน์ที่ดินยังไม่สามารถน�ำมาใช้ในการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ทุกภาคของประเทศไทย เนื่องจากบาง
พื้นที่ของประเทศมีลักษณะการใช้ที่ดินเฉพาะด้านที่ยังไม่มีในการศึกษาในครั้งนี้

4. สรุป

จากผลการสร้างดัชนีการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินจากข้อมูลดาวเทียม SMMS ในพื้นที่ภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย สรุปได้ดังนี้
1. ดัชนีภาพสีผสมจากข้อมูลดาวเทียม SMMS ในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย มีศักยภาพของดัชนีท่ี
สูงมาก ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความเชื่อมโยงกับนโยบาย ด้านความสามารถในการวิเคราะห์ ซึ่งการศึกษาในวัตถุประสงค์นี้
สามารถสร้างดัชนีภาพสีผสมได้จ�ำนวน 24 ดัชนี ได้แก่ 123 124 132 134 142 143 213 214 231 234 241 243 312
314 321 324 341 342 412 413 421 423 431 และ 432
2. ดัชนีการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินจากข้อมูลดาวเทียม SMMS ในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย
มีศักยภาพของดัชนีที่สูงมาก ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ความเชื่อมโยงกับนโยบาย ความสามารถในการวิเคราะห์ และ
ความสามารถตรวจวัด ซึ่งความถูกต้องโดยภาพรวมและผลการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละชนิดอยู่ในระดับ
ความถูกต้องที่สูงกว่าร้อยละ 85 สามารถยอมรับได้ในระดับมากที่สุด ส�ำหรับในการศึกษาตามวัตถุประสงค์นี้สามารถ
สร้างดัชนีการจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ได้ 15 ดัชนี ได้แก่ ดัชนีตวั เมืองและย่านการค้า ดัชนีสนามบิน ดัชนีสนามกอล์ฟ
ดัชนีนาข้าว ดัชนีพืชไร่ ดัชนีไม้ยืนต้น ดัชนีสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ ดัชนีสถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง ดัชนีป่าไม่ผลัดใบ ดัชนีป่า
ผลัดใบ ดัชนีป่าเลน ดัชนีพื้นที่ทะเล ดัชนีแม่น�้ำล�ำคลอง ดัชนีอ่างเก็บน�้ำ และดัชนีถนน
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