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บทคัดย่อ
การวิจัยการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบเกษตรรายแปลงเพื่อ
การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ บริเวณอาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาข้อมูลแผนที่
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรรายแปลง ครอบคลุมทั้งระดับตาบล อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และเพื่อ
ศึกษาเทคนิคการจัดทาแผนที่รายแปลงจากข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง ได้มีการปรับแก้ความ
ถูกต้องเชิงเรขาคณิต การทาภาพผสมสีและการเน้นข้อมูลภาพ โดยพิจารณาจาก ชนิดสี ระดับสี
ขนาด รูปร่าง ความหยาบละเอียด รูปแบบ เงา ทาเลที่ตั้ง และความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง ผลการแปล
และวิเคราะห์ได้พื้นที่เกษตรกรรม ของอาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2559 ขนาด 217,258 ไร่
ผลการตรวจสอบความถูกต้องของการจาแนก ได้ร้อยละ 81.4 จากการจัดทาข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดินเพื่อ
การเกษตรรายแปลง ทาให้ทราบถึงรายละเอียดของอาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีพื้นที่
การเกษตร 217,258 ไร่ มีพื้นที่นา 3,838 ไร่ มีพื้นที่พืชไร่ 125,630 ไร่ พื้นที่ไม้ผล/ ไม้ยืนต้น 50,829
ไร่ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า 999 ไร่ และพื้นที่การเกษตรอื่น ๆ 35,962 ไร่
จากการจัดทาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินการเกษตรรายแปลง พื้นที่ดังกล่าว สามารถ
พัฒนาให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชใหม่ เช่น ปรับช่วงเวลาการเพาะปลูก เกษตรกรควร
ปลูกพืชที่ใช้น้าน้อย เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วต่าง ๆ เป็นต้น ตามความเหมาะสมของพื้นที่และความ
ต้องการของตลาด ส่งเสริมการปลูกพืชให้มีคุณภาพและการปลูกพืชหมุนเวียน การระบายน้าในคลอง
ระบายน้าไม่สะดวก สามารถขุดลอกคลองให้กว้างขึ้น และควรมีการจัดทาข้อมูลในพื้นที่จุดที่เกิดภัย
ธรรมชาติบ่อย ๆ
คาสาคัญ : พื้นที่เกษตรกรรม ความถูกต้อง การจาแนก รายแปลง

ง

Abstract
The objective of this research was to estimate the agricultural area from
satellite data and to engage in techniques for mapping land parcel from high
resolution satellite data. The study area was in Ban Bueng District, Chon Buri Province
of the Eastern part of Thailand. Data preparation was taken to include geometric
correction, color composition and image enhancement. Typical image interpretation
elements were used which included color, tone, texture, size, shape, pattern,
shadow, location, and association.
The result for Ban Bueng District, Chon Buri Province in 2017 was 217,258
rai. The classification accuracy undertaken in the process achieved 81.4%. The
mapping of agricultural land parcel above provide insight into detail in land use of
Ban Bueng District of Chon Buri Province that out of the total agriculture land area of
217,258 rai there existed 3,838 rai of rice area, 125,630 rai of dry crops, 50,829 rai of
perennial crops, 999 rai of aquaculture area and 35,962 rai for other area.
From the parcel mapping of agricultural land of the study area indicated
above, it was found possible to draw some recommendations as follows: It would be
wise for farmers to engage in new planting approaches, for example, adjusting
planting schedules, planting crops that require less water such as m7aize (corn) for
livestock or variety of beans (peas) based on land suitability and market needs.
Additionally.
Keywords : planting area, classification, accuracy, parcel
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อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการที่ดาเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ภูมิภาค
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
และสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคภาคตะวันออก
ในการนี้ ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออก ขอขอบคุณสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน และอนุเคราะห์
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บทที่ 1 บทนา

1

บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันความต้องการใช้ข้อมูลในภาคการเกษตรของประเทศไทย เพื่อกาหนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนาด้านการเกษตร รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพการเกษตรมีความ
หลากหลายมากขึ้น นอกจากความต้องการข้อมูลเชิงตัวเลขทางสถิติการเกษตรโดยเฉพาะสินค้าต่าง
ๆ ทั้งพื้นที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เพื่อกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการ
เกษตรของสินค้านั้น ๆ ยังมีความต้องการข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สามารถบอกแหล่งที่ตั้ง ขนาดพื้นที่
ลักษณะรูปร่างของแปลงและการใช้ประโยชน์ของที่ดินนั้นเพื่อกาหนดมาตรการส่งเสริมหรือช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับข้อเท็จจริง ซึ่ง
การจัดเก็บข้อมูลในเชิงพื้นที่นั้น สามารถดาเนินการได้ โดยใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS : Geographical Information System) โดยการนาข้อมูลเชิงพื้นที่จากภาพถ่ายทางอากาศสี
และข้อมูลจากดาวเทียมสารวจทรัพยากรธรรมชาติ ที่ทาการบันทึกรายละเอียดในการปลูกพืชของ
เกษตรกร ข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นผิวโลก มาประยุกต์ในด้านการสารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลทางการเกษตร เช่น การจาแนกเนื้อที่เพาะปลูกของพืชแต่ละชนิดและการประมาณการผลผลิต
ของพืชของเกษตรกร เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงในการปลูกพืช ที่สามารถระบุตาแหน่งของแหล่งผลิต
บนแผนที่ได้ชัดเจน สามารถทาให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบถึงพืชต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่จริงที่เป็นปัจจุบันทั้ง
ในเชิงตัวเลขและเชิงพื้นที่ในเวลาเดียวกันและสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศอื่น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-information Technology) ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก โดย
ประเทศไทยได้ส่งดาวเทียมสารวจทรัพยากรธรรมชาติ ชื่อ Thailand Earth Observation System
หรือ THEOS ขึ้นไปบันทึกข้อมูล เมื่อต้นปี พ.ศ. 2551 ต่อมาได้รับพระราชทานชื่อว่า”ไทยโชต” และ
ขณะนี้กาลังส่งดาวเทียมดวงใหม่ขึ้นไปหรือบริหารจัดการข้อมูลจากดาวเทียมกับเครือข่ายของ
ดาวเทียมทั่วโลกและมีโครงการร่วมสร้างดาวเทียมเอนกประสงค์ขนาดเล็ก ชื่อ Small Multi Mission
Satellite หรือ SMMS เป็นดาวเทียมร่วมสร้างระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ได้ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมมาใช้ประโยชน์อย่างมากมาย
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ทั้งนี้ ข้อมูลดาวเทียมสามารถนามาประยุกต์หาพื้นที่เกษตรกรรมได้เป็นอย่างดี สามารถใช้
แปลภาพเพื่อทาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงสามารถนามาจัดทา
ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมในระดับรายแปลง เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลที่ส่งต่อให้หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดทาแผนที่รายแปลงเกษตรกรรมไปแล้ว 6
อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอเมืองชลบุรี อาเภอพานทอง อาเภอพนัสนิคม อาเภอบ่อทอง อาเภอศรี
ราชา และอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT หรือข้อมูลจากดาวเทียม SMMS มา
แปลพื้นที่เกษตรกรรม และจัดทาแผนที่รายแปลงจากข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง เช่น ภาพ
จากดาวเทียม GeoEye หรือ IKONOS ใน Google Maps ภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายจาก
อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) เป็นต้น มาดาเนินงานดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อจัดทาข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรรายแปลง ครอบคลุมระดับตาบล
อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาเทคนิคการจัดทาแผนที่รายแปลงจากข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง

ขอบเขตของการวิจัย
อาเภอบ้านบึง ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครอง
ข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอพานทองและอาเภอพนัสนิคม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอบ่อทองและอาเภอหนองใหญ่
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอหนองใหญ่และอาเภอศรีราชา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอศรีราชาและอาเภอเมืองชลบุรี
การปกครองแบ่งออกเป็น 8 ตาบล 52 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย 1.ตาบลบ้านบึง
2.ตาบลคลองกิ่ว 3.ตาบลมาบไผ่ 4.ตาบลหนองซ้าซาก 5.ตาบลหนองบอนแดง 6.ตาบลหนองชาก
7.ตาบลหนองอิรุณ 8.ตาบลหนองไผ่แก้ว
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ได้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรมีความถูกต้องสามารถ
เรียกค้นและปรับแก้ไขข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีระบบ
วิเคราะห์สถานการณ์การผลิต การตลาด จัดทาเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) และการประเมินความ
เสียหายด้านเศรษฐกิจจากภัยธรรมชาติ
2. นาข้อมูลรายแปลงที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรมาเป็นกรอบพื้นที่
ตัวอย่างในการสารวจข้อมูลด้านการเกษตร รวมทั้งเป็นข้อมูลสนับสนุน
3. เพื่อเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่สาหรับใช้ในการวางแผนและพัฒนาด้านการเกษตร

นิยามศัพท์เฉพาะ
ความถูกต้อง (Accuracy) หมายถึง ความถูกต้องในการประมาณค่าประชากร
ความเอนเอียง (Bias) หมายถึง ขบวนการสุ่มตัวอย่างที่ให้ค่าที่ประมาณแตกต่างจากค่าจริง
ความแม่นยา (Precision) หมายถึง การกระจายค่าประมาณของประชากรรอบ ๆ ค่าจริง
รายแปลง (Parcel) หมายถึง พื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นผืนติดต่อกัน ผู้ถือครองรายหนึ่ง
อาจจะประกอบด้วยหลายแปลงก็ได้

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการประมาณพื้นที่การเกษตรจากข้อมูลจากดาวเทียมและศึกษา
เทคนิคการจัดทาแผนที่รายแปลงจากข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง กรณีศึกษาอาเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี มีขั้นตอนการศึกษา คือ การปรับแก้ความถูกต้องเชิงเรขาคณิต การทาภาพผสมสี การ
เน้นข้อมูลดาวเทียม การจาแนกพื้นที่เกษตรกรรมจากข้อมูลดาวเทียม การตรวจสอบความถูกต้องของ
การจาแนก การจัดทาแผนที่รายแปลงจากข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง ดาเนินการโดยการลาก
แปลงบนข้อมูลภาพจากดาวเทียมจากโปรแกรม Google Maps จากพื้นที่จริงพร้อมทั้งสอบถาม
รายละเอียดในแต่ละแปลง อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ดังภาพที่ 1-1
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ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT 8 ปี พ.ศ. 2560

ภาพปรับแก้เชิงเรขาคณิตครอบคลุมอาเภอบ้านบึง
แปลและวิเคราะห์โดย
วิธีดิจิไทซ์บนจอภาพ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ข้อมูลพื้นที่การเกษตร
พื้นที่การเกษตร
อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
(Overall Accuracy & Kappa)
กาหนดขอบเขตรายแปลง
อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
แผนที่รายแปลง อาเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี

ภาพที่ 1-1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษา การวิจัยการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบเกษตรราย
แปลงเพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ บริเวณอาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผูว้ ิจัยได้ทาการศึกษา
เอกสารและรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลพื้นที่ศึกษา
2. คุณลักษณะของดาวเทียมที่ใช้ในการศึกษา
3. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นที่ศึกษา
"บ้านบึง" เริ่มแรกเดิมทีเป็นชื่อวัดบึงล่างหรือวัดไร่บ้านบึงที่ปัจจุบันนี้รู้จักกันในนาม "วัดบึง
บวรสถิตย์" ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งชุมชนดั้งเดิมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2462 จวบจนเวลาผ่านล่วงเลย มาถึงปี
พ.ศ. 2464 อาเภอบ้านบึงจึงได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอาเภอบ้านบึงและจัดสร้าง ที่ว่าการอาเภอบ้าน
บึงขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2481
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอบ้านบึงตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครอง
ข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอพานทองและอาเภอพนัสนิคม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอบ่อทองและอาเภอหนองใหญ่
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอหนองใหญ่และอาเภอศรีราชา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอศรีราชาและอาเภอเมืองชลบุรี
การแบ่งเขตการปกครอง
อาเภอบ้านบึงแบ่งออกเป็น 8 ตาบล ได้แก่
1. บ้านบึง
(Bang Lamung)
2. คลองกิ่ว
(Khlong Kio)
3. มาบไผ่
(Map Phai)
4. หนองบอนแดง (Nong Bon Daeng)
5. เขาไม้แก้ว
(Khao Mai Kaeo)
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7. หนองอิรุณ
8. หนองไผ่แก้ว
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(Nong Chak)
(Nong Irun)
(Nong Phai Kaeo)

ท้องที่อาเภอบ้านบึงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่
1. เทศบาลเมืองบ้านบึง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตาบลบ้านบึง (ไม่ใช้การปกครองใน
ระบบหมู่บ้าน)
2. เทศบาลตาบลหนองไผ่แก้ว ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 2, 5 ตาบลหนองไผ่แก้ว
3. เทศบาลตาบลหัวกุญแจ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1 (บางส่วน) ตาบลคลองกิ่ว
4. เทศบาลตาบลหนองชาก ครอบคลุมพื้นที่ตาบลหนองชากทั้งตาบล
5. เทศบาลตาบลหนองซ้าซาก ครอบคลุมพื้นที่ตาบลหนองซ้าซากทั้งตาบล
6. เทศบาลตาบลบ้านบึง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบ้านบึง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองบ้าน
บึง/มีการปกครองในระดับหมู่บ้าน แบ่งเป็น 5 หมู่บ้าน)
7. องค์การบริหารส่วนตาบลคลองกิ่ว ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 1 (บางส่วน), 2-9 ตาบลคลอง
กิ่ว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตาบลหัวกุญแจ)
8. องค์การบริหารส่วนตาบลมาบไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลมาบไผ่ทั้งตาบล
9. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอนแดง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลหนองบอนแดงทั้งตาบล
10. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอิรุณ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลหนองอิรุณทั้งตาบล
11. องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่แก้ว ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1, 2 (บางส่วน), 3-4, 5
(บางส่วน) ตาบลหนองไผ่แก้ว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตาบลหนองไผ่แก้ว)
ประชากร
กลุ่มประชากรในอาเภอบ้านบึง มีจานวนประมาณ 104,882 คน จากข้อมูลปี พ.ศ. 2559
จานวน ความหนาแน่น 162.28 คน/ตารางกิโลเมตร
ลักษณะทางกายภาพ
อาเภอบ้านบึง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 646.3 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 403,937.5
ไร่

คุณลักษณะของดาวเทียมที่ใช้ในการศึกษา
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สุพรรณ กาญจนสุธรรม (2548) กล่าวว่า ดาวเทียม LANDSAT เดิมเป็นโครงการขององค์การ
บริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Aeronautic and Space
Administration) หรือ NASA ต่อมาได้มีการโอนกิจการ ดาวเทียม LANDSAT ให้ EOSAT ซึ่งเป็น
บริษัทเอกชน เพื่อดาเนินการในเชิงพาณิชย์ ความสูงของวงโคจรของ LANDSAT คือ 705 กิโลเมตร
โดยผ่านเส้นศูนย์สูตรที่มุม 98 องศา จานวนรอบ ของการโคจรต่อหนึ่งวัน คือ 14 รอบครึ่ง (หนึ่งรอบ
กินเวลา 103 นาที) และกลับมาที่เดิมบนจุดต่าง ๆ ของโลกเวลาเดิม คือ 9.30 น. ของเวลาท้องถิ่นใน
ทุก ๆ 16 วัน การคงที่ และสม่าเสมอในการกลับมายังจุดเดิมในเวลาเดิม ทาให้ได้ข้อมูลที่อยู่ในเวลา
เดียวกันทุกครั้ง ซึ่งเป็นการง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลผิวของโลกซึ่งได้รับการสารวจ และบันทึกโดย
ดาวเทียม LANDSAT ในแต่ละวัน รวม 14 แนวนั้นจะอยู่ห่างกัน 2,800 กิโลเมตรที่เส้นศูนย์สูตร
บันทึกภาพขนาด 185 x 185 ตารางกิโลเมตร รายละเอียดภาพประมาณ 80 x 80 ตารางเมตร
ปัจจุบันดาวเทียม LANDSAT 8 มีการบันทึกข้อมูลซ้าทุก 16 วัน รายละเอียดภาพสี 30 x 30 ตาราง
เมตร รายละเอียดภาพขาว-ดา 15 x 15 ตารางเมตร
โครงการดาวเทียม LANDSAT เริ่มแรกเรียกว่า โครงการดาวเทียมสารวจทรัพยากรโลก
(Earth Resources Technology – ERTS) โครงการดาวเทียม LANDSAT ได้รับการยอมรับว่าเป็น
โครงการที่ได้ทาความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางด้านรีโมทเซนซิ่ง ข้อมูล LANDSAT ได้
นามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการใช้งานในหลายด้าน ดาวเทียม LANDSAT แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่น
แรก ได้แก่ LANDSAT 1, 2 และ 3 รุ่นที่ 2 ได้แก่ ดาวเทียม LANDSAT 4 และ 5 ปัจจุบัน คือ
ดาวเทียม LANDSAT 7 และ 8
LANDSAT รุ่นแรกถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อ ปี พ.ศ. 2515, พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2521
ตามลาดับ ปัจจุบันนี้ทุกดวงได้หยุดปฏิบัติการแล้ว แต่มีผลงานในอดีตมากมายที่ใช้ประโยชน์ใน
การศึกษาทรัพยากรโลก LANDSAT รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย LANDSAT 4 และ 5 ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อ
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 และ 1 มีนาคม พ.ศ. 2527 ปัจจุบัน LANDSAT 5 ยังคงปฏิบัติการอยู่
LANDSAT 6 ถูกส่งขึ้นไปในเดือนกันยายน พ.ศ. 2536 แต่ไม่ได้เข้าสู่วงโคจร ดาวเทียม LANDSAT 7
เป็นดาวเทียมที่ถูกส่งขึ้นโคจรเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2542 มีวงโคจรแบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์
วงโคจรเอียง 98 องศา ดาวเทียมมีน้าหนัก 2,200 กิโลกรัม ยาว 4.3 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8
เมตร อุปกรณ์อีทีเอ็มพลัส (Enhanced Thematic Mapper Plus, ETM+) เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า
เครื่องกวาดภาพหลายช่วงคลื่น (Multispectral Scanning Radiometer) ตรวจวัดข้อมูลในช่วงคลื่น
แสงที่ตามองเห็น อินฟราเรดใกล้คลื่นสั้น และอินฟราเรดความร้อน ดาวเทียม LANDSAT 8 เป็น
ดาวเทียมสารวจทรัพยากรดวงล่าสุดในภารกิจ LANDSAT Data Continuity Mission (LDCM) ถูก
ส่งขึ้นสู่วงโคจรวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ภารกิจ LDCM ได้ออกแบบดาวเทียม LANDSAT 8
ให้มีวงโคจรแบบวงโคจรผ่านขั้วโลก (Polar Orbit) หลังจากขึ้นสู่วงโคจรแล้ว USGS เริ่มปฏิบัติการ
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ควบคุมดาวเทียมและเปลี่ยนชื่อดาวเทียมเป็น LANDSAT 8 ข้อมูลจากดาวเทียมนั้นจะถูกดาว์นโหลด
ไปยังสถานีรับสัญญาณภาคพื้นดินจานวน 3 สถานี ได้แก่ เมือง Gilmore Creek รัฐอะแลสกา
สหรัฐอเมริกา เมือง Svalbard ประเทศนอร์เวย์ และเมือง Sioux Falls รัฐ South Dakota
สหรัฐอเมริกา (สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), 2558)

ภาพที่ 2-1 ภาพดาวเทียม LANDSAT 8
ตารางที่ 2-1 แสดงรายละเอียดดาวเทียมที่ใช้ในการศึกษา
ที่มา : สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), 2558
ลักษณะทั่วไป
ความสูง
โคจรรอบ/วัน
จานวนวงโคจร
โคจรกลับมาที่เดิม
การซ้อนภาพที่อิเควเตอร์
เวลาที่โคจรผ่านอิเควเตอร์
เริ่มปฏิบตั ิงาน
ระบบบันทึกข้อมูล

LANDSAT 1, 2 และ 3
918 กิโลเมตร
14
251
18 วัน
14 เปอร์เซ็นต์
9.30 a.m.
1972-1984
MSS, RBV

LANDSAT 4, 5
705 กิโลเมตร
14.5
233
16 วัน
7.6 เปอร์เซ็นต์
10.30 a.m.
1982
MSS, TM

LANDSAT 7
705 กิโลเมตร
14.56
233
16 วัน
10.00 a.m.+/-15 นาที
15/4/1999
TM, ETM+

LANDSAT 8
705 กิโลเมตร
14
233
16 วัน
10.00 a.m.+/-15 นาที
11/2/2013
OLT, TIRS

ดาวเทียม LANDSAT 8 มีหน่วยงานรับผิดชอบ 2 หน่วยงาน คือ องค์การบริหารการบิน
และอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Aeronautics and Space Administration : NASA)
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และกรมสารวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Geological Survey : USGS) ซึ่งภาพ
ที่ได้มีทั้งหมด 11 แบนด์ โดยที่แต่ละแบนด์มีลักษณะช่วงคลื่นแตกต่างกัน คือ แบนด์ 1 ถึงแบนด์ 7
เป็นระบบหลายช่วงคลื่น (Multispectral) รายละเอียดภาพ 30 เมตร แบนด์ 8 เป็นระบบบันทึก
ข้อมูลช่วงคลื่นเดียว (Panchromatic) รายละเอียดภาพ 15 เมตร และแบนด์ 10, 11 เป็นช่วงคลื่น
ของ Thermal Infrared รายละเอียดภาพ 100 เมตร (ตารางที่ 2-2)
ตารางที่ 2-2 คุณสมบัติของดาวเทียม LANDSAT 8 ระบบ OLI / TIRS
ที่มา :United States Geological Survey (2013)
Bands
Band 1 – Coastal aerosol
Band 2 – Blue
Band 3 – Green
Band 4 – Red
Band 5 – Near Infrared (NIR)
Band 6 – SWIR 1
Band 7 – SWIR 2
Band 8 – Panchromatic
Band 9 – Cirrus
Band 10 – Thermal Infrared (TIRS) 1
Band 11 – Thermal Infrared (TIRS) 2

Wavelength
(micrometers)
0.43 – 0.45
0.45 – 0.51
0.53 – 0.59
0.64 – 0.67
0.85 – 0.88
1.57 – 1.65
2.11 – 2.29
0.50 – 0.68
1.36 – 1.38
10.60 – 11.19
11.50 – 12.51

Resolution
(meters)
30
30
30
30
30
30
30
15
30
100
100

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลจากการรับรู้จากระยะไกลได้มีการนามา
ประยุกต์ในการศึกษาและวิจัยหลากหลายด้านมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านป่าไม้ ด้าน
เกษตรกรรม เป็นต้น ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้มีงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย เช่น
Haryanto ; & et al. (2001) ศึกษาเรื่อง การประมาณผลผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีด้าน
การสารวจข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พื้นที่ศึกษา คือ เกาะชวา ประเทศ
อินโดนีเซีย ข้อมูลที่นามาใช้เป็นข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT TM ดาวเทียม SPOT XS ดาวเทียม
JERS-1 SAR และดาวเทียม ERS-1 SAR ซึ่งในการศึกษาด้านการสะท้อนพลังงานของพืชพรรณ ดัชนี
พืชพรรณที่นามาใช้ในการศึกษา คือ ค่า NDVI มาใช้ในการประมาณค่าผลผลิตข้าว โดยผลการศึกษา
ค่าความสัมพันธ์ของ NDVI กับผลผลิตข้าว ดาวเทียม LANDSAT TM เท่ากับ 0.92 ค่าความคลาด
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เคลื่อนมาตรฐาน เท่ากับ 0.20 ดาวเทียม SPOT XS มีค่าความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.70 ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน เท่ากับ 0.22 ส่วนในดาวเทียมระบบเรดาร์ คือ ดาวเทียม JERS-1 SAR ค่า
ความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.73 และดาวเทียม ERS-1 SAR ค่าความสัมพันธ์ เท่ากับ 0.61 ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน เท่ากับ 0.147
Labas ; & et al. (2002) ได้ทาการศึกษา เรื่อง การใช้ภาพจากดาวเทียมในหลาย ๆ ช่วง
ระยะเวลามาประมาณค่าผลผลิตข้าวสาลี โดยการศึกษาครั้งนี้มีการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ดัชนีพืชพรรณกับผลผลิตของข้าวสาลี ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลจากเครื่องมือรับสัญญาณ
ภาพ (Sensor) ในระบบ Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) และดัชนีพืช
พรรณที่นามาใช้ในการหาค่าความสัมพันธ์ คือ NDVI และผลการศึกษานั้น ค่า NDVI สามารถนามาใช้
ในการประมาณค่าผลผลิตของข้าวสาลีได้ดี เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ Heryanto (2001)
Rajapakse ; Tripathi ; & Honda (2002) ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของคุณสมบัติการ
สะท้อนพลังงานในแต่ละช่วงคลื่นกับดัชนีพื้นที่ใบของต้นชา ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ข้อมูลดัชนีพื้นที่ใบ
และค่าการสะท้อนพลังงานจะเก็บได้จากเครื่องวัดค่าสะท้อนพลังงานในแต่ละช่วงคลื่น คือ
Spectrophotometer เป็นเครื่องมือที่นามาใช้วัดค่าการสะท้อนพลังงานในแต่ละช่วงคลื่นภาคสนาม
จากนั้นนามาหาดัชนีพืชพรรณ คือ ค่า NDVI ซึ่งผลการศึกษาที่ได้ คือ คุณสมบัติการสะท้อนพลังงาน
ในแต่ละช่วงคลื่นจะขึ้นอยู่กับปริมาณความหนาแน่นของใบชา และความสัมพันธ์ระหว่างการวัดค่า
ดัชนีพนื้ ที่ใบจากภาคสนามกับค่า NDVI มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ เมื่อค่าดัชนีพื้นที่
ใบมีน้อย ค่า NDVI จะมีน้อยตามไปด้วย
Xiao ; & et al. (2004) ศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างการวัดค่าดัชนีพื้นที่
ใบภาคสนามกับดัชนีพืชพรรณจากภาพจากดาวเทียม ระบบรับสัญญาณภาพ VEGETATION สาหรับ
พื้นที่เพาะปลูกข้าว พื้นที่ศึกษา คือ เมืองเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน การเก็บข้อมูลภาคสนาม
ประกอบด้วย ดัชนีพื้นที่ใบ ความสูงของข้าว และมวลชีวภาพ ส่วนดัชนีพืชพรรณที่ใช้ในการศึกษา คือ
ค่า NDVI ซึ่งผลการศึกษาที่ได้ คือ ค่า NDVI ในช่วงเวลาระยะหว่านและจะเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ระยะแตก
กอ ส่วนในช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตทางลาต้นและใบ คือ ระยะเวลาที่มีการเพิ่มขึ้นของความสูง
การแตกหน่อเพิ่มขึ้น และการพัฒนาของใบ จะมีความสัมพันธ์กันอย่างมากระหว่างดัชนีพื้นที่ใบ กับ
ค่า NDVI
Barrett; & Curtis (1992) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของความยาวช่วง
คลื่น 0.63 – 0.69 ไมโครเมตร (Red) และความยาวช่วงคลื่น 0.76 – 0.90 ไมโครเมตร (Near
Infrared) มีหลายวิธีการที่สามารถนาไปวัดดัชนีพื้นที่ใบได้ และยังสามารถนาไปใช้ในการประมาณ
มวลชีวภาพได้อีกด้วย โดยในพืชพรรณธรรมชาติ การสะท้อนและการดูดซับพลังงานของคลอโรฟิลล์
(Chlorophyll) จะมีความแตกต่างกันอย่างมากในความยาวช่วงคลื่น 0.63 – 0.69 ไมโครเมตร และ
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ความยาวช่วงคลื่น 0.76 – 0.90 ไมโครเมตร ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ในการหาดัชนีพืชพรรณได้
(Chen; Elvidge; &Groeneveld. 1999 : 181) โดยดัชนีพืชพรรณสามารถใช้เป็นตัวบ่งบอกถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความอุดมสมบูรณ์และกิจกรรมของพืชสีเขียว รวมทั้งสามารถใช้เปรียบเทียบ
ดัชนีพื้นที่ใบ การปกคลุมของพืชสีเขียว (Percentage Green Cover) มวลชีวภาพ ปริมาณ
คลอโรฟิลล์ในใบพืช เป็นต้น (Jensen. 2005 : 526)
จุฑามาศ พร้อมมูล (2531) ทาการศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโตของพืชด้วยวิธีการไม่
ทาลายตัวอย่าง โดยการวัดการสะท้อนรังสีแสง ได้ศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของ
พืช ดัชนีพื้นที่ใบ และมวลชีวภาพ ของต้นถั่วเขียวและถั่วเหลือง โดยนามาหาความสัมพันธ์ กับดัชนี
พืชพรรณ (VI) ได้แก่ NDVI ที่วัดได้จากเครื่องวัดค่าการสะท้อนรังสีแสงในรูปของอัตราส่วน (Spectral
Ratio Meter) ผลการศึกษาที่ได้ คือ ค่า NDVI สามารถติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช
มวลชีวภาพและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ดัชนีพื้นที่ใบ
Sannier ; Taylor ; & Plessis (2002) ทาการศึกษา เรื่อง การตรวจสอบมวลชีวภาพของ
พืชเพื่อการประเมินค่าความเสี่ยงจากอัคคีภัยในวนอุทยานเอทโตชา (Etosha National Park)
ประเทศนามิเบีย โดยใช้ดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ที่ได้รับจากอุปกรณ์รับสัญญาณภาพระบบ AVHRR
จากดาวเทียม NOAA และมีการเก็บข้อมูลมวลชีวภาพภาคสนามในเวลาเดียวกับข้อมูลที่ได้รับจาก
ภาพจากดาวเทียม พบว่า มวลชีวภาพกับค่า NDVI มีความสัมพันธ์กันสูงในบริเวณที่มีพืชปกคลุมชนิด
เดียวกัน หากมีพืชชนิดอื่นรวมอยู่ด้วย สมการถดถอยที่ได้ก็จะแตกต่างกันออกไป แต่ผลสรุปโดยรวม
แล้วปรากฏว่า ภาพจากดาวเทียม NOAA สามารถนามาใช้ในการจัดการป้องกันอัคคีภัยได้ และข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนามาประยุกต์เป็นพื้นฐานในการตรวจสอบมวลชีวภาพในระดับ
ท้องถิ่นได้
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบเกษตรรายแปลงเพื่อ
การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ บริเวณอาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการและ
ขั้นตอนในการวิเคราะห์และจาแนกประเภทข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์พื้นที่เกษตรกรรมจากข้อมูลดาวเทียม

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา
สาหรับการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้
1. แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map) มาตราส่วน 1: 50,000 ชุด L7018 ของ
จังหวัดชลบุรี จากกรมแผนที่ทหาร
2. ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากข้อมูล LANDSAT 8 ระบบ Operational Land Imager
Path ที่ 129 Row ที่ 51 บันทึกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2560 จากสานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
5. โปรแกรมประยุกต์ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล
ดาวเทียมเชิงเลข IDRISI
6. เครื่องกาหนดตาแหน่งบนโลก (GPS)
7. เครื่องคอมพิวเตอร์
8. กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล (Digital Camera)
9. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิดสี
10. ยานพาหนะที่ใช้ในการออกภาคสนาม
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ขั้นตอนการวิเคราะห์พื้นที่เกษตรกรรมจากข้อมูลดาวเทียม
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT 8
Path ที่ 129 Row ที่ 51 บันทึกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2560 ประกอบด้วยขั้นตอนการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. การปรับแก้ความถูกต้องเชิงเรขาคณิต (Geometric Correction)
แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 ชุด L7018 จากกรมแผนที่ทหาร
มีรูปแบบไฟล์ในระบบแผนที่ดิจิตอลที่มีค่าพิกัดเรียบร้อยแล้ว ใช้เป็นภาพอ้างอิง (Reference Image)
ในการปรับแก้ข้อมูลจากดาวเทียม
ข้อมูลจากดาวเทียมในพื้นที่ศึกษาทั้งหมดจะต้องมีการปรับแก้ความถูกต้องเชิงเรขาคณิต
ก่อนนาไปวิเคราะห์ โดยใช้วิธกี ารดังนี้
1.1 กาหนดจุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCPs) โดยเลือกให้ครอบคลุมทั้งสองภาพ มีภูมิ
ประเทศที่เห็นได้ชัดเจนและเปลี่ยนแปลงได้ยากทั้งแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 และ
ข้อมูลจากดาวเทียม เช่น สี่แยกถนน 2 สายตัดกัน ตึกหรือสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น ทาการเลือกจุดบังคับ
ภาคพื้นดินให้ตรงกันโดยเลือกตาแหน่งให้ชัดเจน พยายามเลือกจุดควบคุมให้กระจายทั่วภาพ ใช้จุด
ควบคุมภาคพื้นดิน ภาพละ 30 จุด
1.2 การแปลงข้อมูล (Transformation) เพื่อทาการปรับแก้ข้อมูลจากดาวเทียมที่ไม่มี
พิกัดทางภูมิศาสตร์ให้เป็นข้อมูลที่มีพิกัดทางภูมิศาสตร์โดยใช้แผนที่ฐานมาตราส่วน 1 : 50,000 ที่มีค่า
พิกัดทางภูมิศาสตร์ UTM แล้วเป็นภาพอ้างอิง (Reference Map) มาปรับแก้ข้อมูลจากดาวเทียมกับ
แผนที่ (Map to Image) เมื่อได้ข้อมูลจากดาวเทียมที่มีพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องแล้ว จึงนามาใช้
เป็นภาพต้นแบบ และใช้วิธีการปรับแก้แบบข้อมูลภาพดาวเทียมกับดาวเทียม (Image to Image)
เพื่อให้ข้อมูลจากดาวเทียมมีพิกัดตรงกันทีละแบนด์จนครบทุกแบนด์ทั้งสองภาพ
1.3 การหาค่าใหม่ (Resample) หลังจากแปลงข้อมูลแล้วหรือข้อมูลจากดาวเทียมจะ
ปรับตาแหน่งให้ตรงกับแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 ดังนั้น ข้อมูลจากดาวเทียมตาแหน่ง
จะผิดไปจากเดิมโปรแกรมจะทาการคานวณหาค่าสะท้อนแสงให้ใหม่ (Digital Number : DN) เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
2. การทาภาพผสมสี (Color Composition)
การทาภาพผสมสี เป็นวิธีการทาให้เกิดภาพสี ด้วยการนาข้อมูลครั้งละ 3 ช่วงคลื่นมาผสมสี
ในแม่สีหลัก 3 สี คือ สีแดง สีเขียว และสีน้าเงิน ทาให้เกิดเป็นภาพต่าง ๆ การศึกษาครั้งนี้ใช้แบนด์
5-4-3 กับแม่สีหลัก สีแดง สีเขียว และสีน้าเงิน
3. การเน้นข้อมูลดาวเทียม (Image Enhancement)
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การเน้นข้อมูลดาวเทียม (Image Enhancement) เป็นกระบวนการปรับขยายช่วงฐานของ
ค่าระดับสีเทาหรือค่าความเข้มของข้อมูลเพื่อเพิ่มความแตกต่างในแต่ละประเภทข้อมูลเป็นผลให้
ข้อมูลที่ได้มีความชัดเจนขึ้น การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธี Linear with Saturation
4. การจาแนกพื้นที่เกษตรกรรมจากข้อมูลดาวเทียม
การจาแนกประเภทข้อมูลแบบลากบนหน้าจอ (Head up Digitizing) เฉพาะพื้นที่
เกษตรกรรมเท่านั้นเป็นการแปลตีความด้วยสายตาประกอบกับการวิเคราะห์จากคอมพิวเตอร์โดยภาพที่
นามาใช้ต้องผ่านกระบวนการข้างต้น คือ การปรับแก้ความถูกต้องเชิงเรขาคณิต การทาภาพผสมสี
และการเน้นข้อมูลภาพและใช้ปัจจัยบนภาพประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างกันของ
แต่ละข้อมูลจากดาวเทียมต่าง ๆ โดยดูจาก ชนิดสี (Color) ระดับสี (Tone) ขนาด (Size) รูปร่าง
(Shape) ความหยาบละเอียด (Texture) รูปแบบ (Pattern) เงา (Shadow) ทาเลที่ตั้ง (Site) และ
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง (Association) และใช้ประสบการณ์ที่ออกสารวจภาคสนามเพื่อจาแนกพื้นที่
เกษตรกรรมจากข้อมูลดาวเทียมให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นและคานวณหาพื้นที่ (Area Calculation)
5. การตรวจสอบความถูกต้องของการจาแนก (Classification Accuracy Assessment)
การตรวจสอบความถูกต้องของการจาแนก เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการลากบน
หน้าจอกับการสารวจภาคสนามและภาพถ่ายดาวเทียมจากซอฟท์แวร์ Google Maps บันทึกเมื่อวันที่
28 มกราคม พ.ศ. 2560 ภาพที่ 3-1 ซ้อนทับกริดขนาด 250 x 250 ตารางเมตรหรือขนาด 0.25
ตารางกิโลเมตร (156.25 ไร่) เพื่อใช้ในการสุ่มพื้นที่ จานวน 20 ตัวอย่าง ในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของการจาแนกมีวิธีการคานวณ ดังต่อไปนี้
ความถูกต้องทั้งหมด

= ผลรวมของจุดภาพที่ถูกต้องทั้งหมด x 100
ผลรวมของจุดภาพทั้งหมด

ความถูกต้องประเภทข้อมูล

=

(3-1)

จุดภาพที่ถูกต้อง x 100
(3-2)
จุดภาพที่ถูกต้อง+Omission+Commission

6. การนาเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของแต่ละชั้นข้อมูลโดยทาการ
ปรับแก้ค่าพิกัดให้เหมือนกันในที่นี้ใช้ระบบ (WGS 84) ได้แก่
6.1 ข้อมูลภาพดาวเทียม (ภาพที่ 3-1)
6.2 แผนที่ขอบเขตอาเภอบ้านบึง จากกรมการปกครอง นาเข้ามาในโปรแกรม
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาพที่ 3-2)
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6.3 ข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ จากกรมแผนที่ทหารมาตราส่วน 1 : 50,000 ชุด L7018
(ภาพที่ 3-3)
6.4 ข้อมูลเส้นทางถนน จากกรมทางหลวง (ภาพที่ 3-4)
6.5 ข้อมูลแหล่งน้า เขตชลประทาน จากกรมชลประทาน (ภาพที่ 3-5)
6.6 นาข้อมูลเขตอาเภอบ้านบึง ที่นาเข้ามาในโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซ้อนทับ
กับภาพดาวเทียม เพื่อที่จะได้แบ่งเขตเพื่อจัดทาข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดินเกษตรกรรมของอาเภอบ้าน
บึง จังหวัดชลบุรี
6.7 นาข้อมูล ที่นาเข้ามาในโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซ้อนทับกับภาพถ่าย
ดาวเทียม เพื่อดูว่าเขตของหมู่บ้านมีพื้นที่ครอบคลุมที่ตรงไหนบ้าง แล้วทาการแบ่งเขตหมู่บ้าน แต่ละ
หมู่ให้ถูกต้อง ชัดเจนเพื่อที่จะทาข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรรายแปลงของ อาเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี
6.8 นาเครื่องกาหนดค่าพิกัด GPS ออกสารวจกดค่าพิกัดแต่ละแปลงของเกษตรกรใน
พื้นที่
6.9 ออกส ารวจข้ อ มู ล รายแปลงของเกษตรกรในพื้ น ที่ โดยกดจุ ด ค่ าพิ กั ด ที่ แ ปลง
เกษตรกร ทาการสอบถามรายละเอียดข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร ในแต่ละแปลงนาเข้า
ข้อมูลในโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
6.10 นาเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่รายแปลง มาตราส่วน 1 : 4,000 ของ
อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ภาพที่ 3-1 ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมจากซอฟท์แวร์ Google Maps บันทึกเมื่อวันที่ 28 มกราคม
พ.ศ. 2560 บริเวณอาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
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ที่มา: กรมแผนที่ทหาร
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ที่มา: กรมทางหลวง
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบเกษตรรายแปลงเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงพื้นที่ บริเวณอาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย มีดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์พื้นที่เกษตรกรรมจากข้อมูลดาวเทียม
2. การจาแนกพื้นที่เกษตรกรรมจากข้อมูลดาวเทียม
3. การจัดทาแผนที่รายแปลงเกษตรกรรมจากข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง
อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

การวิเคราะห์พื้นที่เกษตรกรรมจากข้อมูลดาวเทียม
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยข้อมูลจากดาวเทียมเชิงตัวเลข ดาวเทียม
LANDSAT 8 Path ที่ 129 Row ที่ 51 บันทึกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้ดาเนินการ ดังนี้
ปรับแก้ความถูกต้องเชิงเรขาคณิตใช้จุดควบคุมภาคพื้นดิน 15 จุด ใช้แผนที่ฐานมาตราส่วน
1 : 50,000 ที่มีค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ UTM แล้วเป็นภาพอ้างอิง (Reference Map) มาปรับแก้ข้อมูล
จากดาวเทียมกับแผนที่ (Image to Map) ในแบนด์ที่ 1 ส่วนแบนด์ที่เหลือใช้วิธีการปรับแก้แบบ
ข้อมูลดาวเทียมกับดาวเทียม (Image to Image) การทาภาพสีผสม ใช้แบนด์ 5-4-3 กับแม่สีหลัก สี
แดง สีเขียว และสีน้าเงิน การเน้นข้อมูลดาวเทียม วิธี Linear with Saturation ดังภาพที่ 4-1

บทที่ 4 ผลการวิจัย

ภาพที่ 4-1 แผนที่ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT 8 อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
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การจาแนกพื้นที่เกษตรกรรมจากข้อมูลดาวเทียม
หลังจากการปรับแก้ความถูกต้องเชิงเรขาคณิต การทาภาพผสมสีและการเน้นข้อมูลภาพ
แล้ว การจาแนกประเภทข้อมูลแบบลากบนหน้าจอ (Head up Digitizing) เฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม
เท่านั้น เป็นการแปลตีความด้วยสายตาประกอบกับการวิเคราะห์จากคอมพิวเตอร์ โดยภาพที่นามาใช้
ต้องผ่านกระบวนการข้างต้น และใช้ปัจจัยบนภาพประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่าง
กันของแต่ละข้อมูลจากดาวเทียมต่าง ๆ โดยดูจาก ชนิดสี (Color) ระดับสี (Tone) ขนาด (Size)
รูปร่าง (Shape) ความหยาบละเอียด (Texture) รูปแบบ (Pattern) เงา (Shadow) ทาเลที่ตั้ง (Site)
และความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง (Association) และใช้ประสบการณ์ที่ออกสารวจภาคสนามเพื่อจาแนก
พื้นที่เกษตรกรรมจากข้อมูลดาวเทียมให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

บทที่ 4 ผลการวิจัย

ภาพที่ 4-2 แผนที่พื้นที่เกษตรกรรม อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2560
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การจัดทาแผนที่รายแปลงเกษตรกรรมจากข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง อาเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี
การจัดทาข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรรายแปลง อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
เป็นผลที่ได้รับจากการสารวจและวิเคราะห์ข้อมูลการจาแนกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร
จากข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากซอฟท์แวร์ Google Maps ซึ่งทาการ
จาแนกพื้นที่เกษตรกรรม โดยออกสารวจข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ใน
พื้นทีท่ ั้ง 8 ตาบล
ผลการตรวจสอบการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินการเกษตรรายแปลงโดยแบ่งการใช้
ประโยชน์ที่ดินการเกษตรเป็น 5 ชนิด ดังนี้ ที่นา, พืชไร่, ไม้ผลไม้ยืนต้น, พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า, พื้นที่
อื่น ๆ โดยอาเภอบ้านบึง ได้ผลดังตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 แสดง Error Matrix ของการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินการเกษตร อาเภอบ้านบึง

ข้อมูลที่ได้จากการจาแนก

ที่นา
พืชไร่
ไม้ผล/ไม้
ยืนต้น
เพาะเลี้ยง
สัตว์น้า
พื้นที่อื่นๆ
รวม
Producer’s
Accuracy

ข้อมูลการสารวจภาคสนาม
ไม้ผลไม้ยืนต้น
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
4
0
10
0
83
0

ที่นา
72
7
2

พืชไร่
25
81
15

8

0

0

1
89
79.78

14
135
60

3
100
83

Overall Accuracy = 81.4 Kappa Coefficiant = 0.75

พื้นที่อื่นๆ
0
2
0

รวม
100
100
100

User’s
Accuracy
71
81
83

90

2

100

90

0
90
100

82
86
86

100
100

82
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ภาพที่ 4-3 แผนที่รายแปลงเกษตรกรรม อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2560
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ตารางที่ 4-2 พื้นที่เกษตรกรรม อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมจาก
ซอฟท์แวร์ Google Maps
ตาบล
ที่นา
พืชไร่ ไม้ผล/ไม้ยืนต้น เพาะเลี้ยงสัตว์น้า การเกษตรอื่น
รวม
คลองกิ่ว
42,205
17,221
16,517
75,943
บ้านบึง
115
8,539
1,508
45
1,617
11,823
มาบไผ่
1,982 5,633
464
121
1,186
9,386
หนองไผ่แก้ว
13,643
13,457
78
4,149
31,327
หนองชาก
42
12,928
1,549
97
2,054
16,670
หนองซ้าซาก
457
1,519
433
1,303
3,712
หนองบอนแดง
997
9,990
1,570
2,365
14,921
หนองอิรุณ
245 31,173
14,628
658
6,771
53,475
3,838 125,630
50,829
999
35,962
217,258
รวม
จากตารางที่ 4-2 พื้นที่ทั้งหมดของอาเภอบ้านบึง จานวน 336,042 ไร่ โดยมีพื้นที่
ทาการเกษตรทั้งหมด 217,258 ไร่ ดังนั้น การใช้ประโยชน์จากที่ดินทางการเกษตรรายแปลงมี ดังนี้
1. ที่นา
3,838 ไร่
2. พืชไร่
125,630 ไร่
3. ไม้ผล/ ไม้ยืนต้น
50,829 ไร่
4. เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
999 ไร่
5. การเกษตรอื่น ๆ
35,962 ไร่
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ภาพที่ 4-4 แผนที่รายแปลงเกษตรกรรม ตาบลคลองกิ่ว อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2560
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ภาพที่ 4-5 แผนที่รายแปลงเกษตรกรรม ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2560
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ภาพที่ 4-6 แผนที่รายแปลงเกษตรกรรม ตาบลมาบไผ่ อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2560

บทที่ 4 ผลการวิจัย

ภาพที่ 4-7 แผนที่รายแปลงเกษตรกรรม ตาบลหนองไผ่แก้ว อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.
2560
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ภาพที่ 4-8 แผนที่รายแปลงเกษตรกรรม ตาบลหนองชาก อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2560
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ภาพที่ 4-9 แผนที่รายแปลงเกษตรกรรม ตาบลหนองซ้าซาก อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.
2560
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ภาพที่ 4-10 แผนที่รายแปลงเกษตรกรรม ตาบลหนองบอนแดง อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.
2560
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ภาพที่ 4-11 แผนที่รายแปลงเกษตรกรรม ตาบลหนองอิรุณ อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ.
2560

34

บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ

บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป
การวิจัยการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบเกษตรรายแปลงเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงพื้นที่ บริเวณอาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาข้อมูลแผนที่การ
ใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรรายแปลง ครอบคลุมทั้งระดับตาบล อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และเพื่อ
ศึกษาเทคนิคการจัดทาแผนที่รายแปลงจากข้อมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์พื้นที่เกษตรกรรมจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
2. การจัดทาข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรรายแปลง อาเภอบ้านบึง
การวิเคราะห์พื้นที่เกษตรกรรมจากข้อมูลดาวเทียม ได้มีการปรับแก้ความถูกต้องเชิง
เรขาคณิต การทาภาพผสมสีและการเน้นข้อมูลภาพ โดยพิจารณาจาก ชนิดสี ระดับสี ขนาด รูปร่าง
ความหยาบละเอียด รูปแบบ เงา ทาเลที่ตั้ง และความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง ผลการแปลและวิเคราะห์ได้
พื้นทีเ่ กษตรกรรม ของอาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2560 จานวน 217,258 ไร่ ผลการ
ตรวจสอบความถูกต้องของการจาแนก ได้ร้อยละ 81.4
จากการจัดทาข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรรายแปลง ทาให้ทราบถึงรายละเอียด
ของอาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 336,042 ไร่ มีพื้นที่นา 3,838 ไร่ มีพื้นที่พืชไร่
125,630 ไร่ พื้นที่ไม้ผล/ ไม้ยืนต้น 50,829 ไร่ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า 999 ไร่ และพื้นที่การเกษตร
อื่น ๆ 35,962 ไร่
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT 8 ซึ่งมีรายละเอียดภาพ 30
เมตร ซึ่งมีความผิดพลาดในบางพื้นที่ เช่น การปะปนกันของพื้นที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น จึงเสนอแนะให้
ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-2 ที่มีรายละเอียดภาพ 10 เมตร เพื่อให้การแปลและวิเคราะห์มี
ความถูกต้องมากยิ่งขึ้น
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