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บทคัดย่อ
ปจั จุบนั พลังงานทดแทนเป็ นสิง+ สําคัญ ดังนันL การพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น พลังงานชีวมวล สําหรับ
ประเทศทีม+ อี าชีพเกษตรกรรมเป็ นรายได้หลักอย่างประเทศไทย จะช่วยเพิม+ มูลค่าให้แก่ผลิตผลทางการเกษตร
และยังช่วยให้เกษตรกรมีรายได้จากพืชพลังงานที+สําคัญ การศึกษาในครังL นีLจงึ มีวตั ถุประสงค์เพื+อประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดา้ นภูมสิ ารสนเทศ (Geo-Information Technology) ในการจําแนกช่วงอายุปาล์มนํLามัน เนื+องจากอายุ
ปาล์มนํLามันมีผลต่อปริมาณผลผลิตปาล์มนํL ามัน และยังจัดเป็ นพืชที+มศี กั ยภาพในการผลิตไบโอดีเซล ซึง+ เป็ น
พลังงานทดแทนที+สงู ที+สุดในประเทศไทย โดยใช้ขอ้ มูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ปี พ.ศ. 2557 ซึง+ แบ่ง
ขันL ตอนการศึกษาเป็ น 2 ขันL ตอน ขันL ตอนแรกจะทําการจําแนกประเภทการใช้ทด+ี นิ โดยใช้วธิ กี ารจําแนกวิธคี วาม
น่ าจะเป็ นไปได้สงู สุด (Maximum Likelihood: ML) ซึง+ ให้ค่าความถูกต้องโดยรวม (Overall Accuracy) ร้อยละ
88.19 และค่าสัมประสิทธิแคปปา
(Kappa coefficient) เท่ากับ 0.79 ในส่วนขันL ตอนทีส+ อง จะดําเนินการจําแนก
d
ช่วงอายุปาล์มนํLามัน โดยใช้วธิ ี ML ซึง+ ให้ค่าความถูกต้องโดยรวมร้อยละ 72.48 และค่าสัมประสิทธิแคปปา
d
เท่ากับ 0.52 ผลจากการจําแนกช่วงอายุปาล์มนํLามันสามารถแบ่งช่วงอายุของปาล์มนํLามันออกเป็ น 2 ช่วงอายุ
ได้แก่ ปาล์มนํL ามันในช่วงอายุ 1-3 ปี และปาล์มนํL ามันช่วงอายุตงั L แต่ 4 ปี ขนLึ ไป ซึ+งคิดเป็ นร้อยละ 3.21 และ
96.79 ของพืนL ทีป+ ลูกปาล์มนํLามันทังL หมดตามลําดับ
คําสําคัญ: ปาล์มนํLามัน เทคโนโลยีดา้ นภูมสิ ารสนเทศ การจําแนกวิธคี วามน่าจะเป็ นไปได้สงู สุด

ABSTRACT
At present, alternative energy is important. The development of alternative energy can add value to
agricultural products. This study aims to apply Geo-Information Technology for classifying the age of oil palm.
The ages of oil palm have a strong relationship with the product of oil palm feedstock. Oil palm is the source of
biodiesel, an alternative resource of renewable energy in Thailand. A satellite image of Landsat 8 was acquired
in February 2014. Firstly, we classified five types of land use using the classification maximum likelihood (ML)
method with an overall accuracy of 88.19% and kappa coefficient of 0.79. Secondly, we conducted the
determination of ages of oil palm using ML with the overall accuracy of 72.48% and kappa coefficient of 0.52.
The result of the classification the age of oil palm can be divided into two age groups; oil palm in 1-3 years and
oil palm in 4 years upwards accounting for 3.21% and 96.79% of the total oil palm plantation, respectively.
KEY WORDS: Oil palm, Geo-Information Technology, Maximum Likelihood

1. ทีมาและความสําคัญของปัญหา
ในปจั จุบนั ประเทศไทยมีการใช้นLํ ามันปิ โตรเลียมในปริมาณที+เพิม+ ขึนL อย่างต่อเนื+อง ซึง+ ในอนาคตจะมี
ปริม าณนํL า มัน ปิ โ ตรเลีย มไม่เ พีย งพอต่ อ ความต้อ งการ ดัง นันL เพื+อ ทดแทนการใช้นLํ า มันปิ โ ตรเลีย ม จึง เห็น
ความสําคัญของการใช้พลังงานทดแทน ซึง+ ไบโอดีเซลเป็ นหนึ+งในพลังงานทดแทนทีไ+ ด้จากพืช โดยปาล์มนํLามัน
จัด เป็ น พืช ที+มีศ ัก ยภาพในการผลิต ไบโอดีเ ซลสูง ที+สุ ด ในประเทศไทย เนื+ อ งจากเป็ น พืช ที+ป รับ ตัว เข้า กับ
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้ดี และให้ผลผลิตนํLามันต่อพืนL ทีใ+ นแต่ละปี สงู รวมทังL มีการพัฒนาความพร้อม
ในระบบอุตสาหกรรมสูงกว่าพืชอื+น (สํานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร, 2550)
พืนL ทีเ+ หมาะสมในการปลูกปาล์มนํLามันในประเทศไทย คือภาคใต้ ซึง+ บริเวณพืนL ทีท+ ป+ี ลูกมากทีส+ ุด ได้แก่
จังหวัดกระบี+ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล และตรัง ทังL นีLเนื+องจากยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมปาล์มนํLามันทีม+ ุ่งสู่การ
เป็ นผูผ้ ลิตและส่งออกนํLามันปาล์ม รวมทังL นโยบายกําหนดให้ปาล์มนํLามันเป็ นแหล่งพลังงานทดแทนของประเทศ
ซึง+ มีเป้าหมายในการขยายพืนL ทีป+ ลูกปาล์มนํLามันให้ได้ 5.5 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2546 อีกทังL ราคาผลปาล์มนํLามัน
อยู่ในเกณฑ์สงู สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรในการขยายพืLนที+ปลูกปาล์มนํLามัน ทําให้ผลผลิตปาล์ม
นํLามันเพิม+ ขึนL อย่างต่อเนื+อง และคาดว่าปริมาณความต้องการนํLามันปาล์มภายในจะเพิม+ ขึนL มากอีก ทังL นีLเพราะ
ราคานํLามันปาล์มในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึนL
อย่างไรก็ตาม ปาล์มนํL ามันเป็ นพืชที+มรี ะบบรากที+ดูดนํL าได้มากและลึกกว่าพืชหลายๆชนิด และการ
เจริญเติบโตของต้นปาล์มนํL ามันนันL ต้องใช้นLํ าในปริมาณมาก จึงมีความกังวลว่าการขยายพืLนที+ปลูกปาล์มทัว+
ประเทศ เพื+อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐดังกล่าว โดยทีย+ งั ไม่มมี าตรการในการควบคุมพืนL ทีอ+ ย่างชัดเจนนันL จะ
นําไปสูค่ วามไม่เป็ นธรรมในการจัดสรรพืนL ที+ เช่น การบุกรุกพืนL ทีป+ ่าและพืนL ทีส+ าธารณะ เพื+อปลูกปาล์ม อีกทังL มี
ผลกระทบทังL ในแง่ระบบนิเวศ อาจเป็ นสาเหตุทาํ ให้นLําใต้ดนิ ลดลง เกิดความแห้งแล้งในอนาคต และส่งผลกระทบ
ต่อพืชอื+นๆได้ เช่น มีนLําไม่เพียงพอสําหรับปลูกข้าวและไม้ผลต่างๆหรือคุณภาพของผลผลิตทีไ+ ด้มคี ุณภาพไม่ดี
นัก นอกจากนีLย ังรวมไปถึงผลกระทบที+อ าจขยายไปสู่ วิถีชีว ิตชุม ชน วัฒนธรรม หรือ แม้ก ระทังผลั
+ ก ดันให้
ประชาชนซึง+ เป็ นเกษตรกรรายย่อยต้องอพยพออกไปจากชุมชนเดิม กลายเป็ นเหยื+อความยากจนจากโครงการ
ของรัฐ ทีเ+ อือL ประโยชน์ให้เพียงคนกลุ่มน้อยในสังคมเท่านันL (วารี ช้วนรักธรรม, 2548)
จากปญั หาที+อาจจะเกิดขึนL ดังที+กล่าวมาข้างต้น เพื+อให้ทราบว่าผลผลิตเป็ นไปตามที+คาดหวังไว้จริง
หรือไม่ การรูช้ ่วงอายุของปาล์มนํLามันจึงเป็ นปจั จัยหนึ+งทีส+ าํ คัญ ซึง+ สามารถบ่งบอกหรือใช้ในการคํานวณผลผลิต
จากปาล์มนํLามันในอนาคตได้ หากมีการดูแลรักษาอย่างสมํ+าเสมอเหมือนกันทุกๆ ปี เนื+องจากปาล์มนํLามันในแต่
ละช่วงอายุนันL จะให้ปริมาณผลผลิตที+แตกต่างกัน จึงเป็ นที+มาของโครงงานนีL ซึ+งมีพLนื ที+ศกึ ษาในอําเภอลําทับ
จังหวัดกระบี+ โดยใช้การประยุกต์ทางด้านระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ในการระบุขอบเขตของพืนL ทีศ+ กึ ษา และการ
รับรูร้ ะยะไกลซึง+ ช่วยในการจําแนกช่วงอายุปาล์มนํLามันแต่ละช่วงอายุ

2. วิ ธีการศึกษา
2.1 พืน% ทีศึกษา
อําเภอลําทับ เป็ นอําเภอหนึ+งในจังหวัดกระบี+ มีเนืLอที+ 281.6 ตารางกิโลเมตร ซึง+ ตังL อยู่ทางทิศตะวันออก
ของจังหวัดกระบี+ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง คือ ทิศเหนือติดต่อกับอําเภอเขาพนม และ
อําเภอทุ่งใหญ่ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอบางขัน (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ทิศใต้
ติดต่ อกับอําเภอบางขัน (จังหวัดนครศรีธรรมราช) อําเภอวังวิเศษ (จังหวัดตรัง) และอําเภอคลองท่อม ทิศ
ตะวันตก ติดต่อกับอําเภอคลองท่อม อําเภอลําทับแบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 4 ตําบล 28 หมู่บ้าน ได้แก่
ตําบลลําทับ 10 หมู่บา้ น ตําบลดินอุดม 7 หมู่บา้ น ตําบลทุ่งไทรทอง 5 หมู่บา้ น และตําบลดินแดง 6 หมู่บา้ น

เนื+องจากประชากรส่วนใหญ่มอี าชีพหลักเป็ นเกษตรกร รายได้หลักจึงมาจากการเกษตร ไม่ว่าจะเป็ น
ปาล์มนํL ามันหรือยางพารา ซึ+งเป็ นพืชเศรษฐกิจของอําเภอลําทับ ทําให้อําเภอลําทับเป็ นอําเภอที+มอี ตั ราการ
เพิม+ ขึนL ของพืนL ทีป+ ลูกปาล์มนํLามันสูงทีส+ ดุ ในจังหวัดกระบี+ จึงเลือกอําเภอลําทับเป็ นพืนL ทีศ+ กึ ษา

รูปที+ 1 พืนL ทีศ+ กึ ษาอําเภอลําทับ จังหวัดกระบีใ+ นภาคใต้ของประเทศไทย
2.2 ข้อมูลทีใช้ศึกษา
1) ข้อมูลแผนทีภ+ ูมปิ ระเทศจังหวัดกระบี+ ปี พ.ศ. 2543 มาตราส่วน 1:50,000 จากกรมแผนทีท+ หาร
2) ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 วันที+ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ความละเอียด 30 เมตร
จากสํานักงานสํารวจธรณีวทิ ยาสหรัฐ (The United States Geological Survey)
3) ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS ปี พ.ศ. 2555 และ 2557 ระบบ Panchromatic ความละเอีย ด
2 เมตร จากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน)
4) ข้อมูลขอบเขตจังหวัดกระบี+ ปี พ.ศ. 2554 จากกรมปกครอง
5) ข้อมูลการใช้ทด+ี นิ ปี พ.ศ. 2552 และ 2555 จากกรมพัฒนาทีด+ นิ

2.3 วิ ธีการศึกษา
ภาพถ่ายดาวเทียม

การปรับแก้เชิงรังสี
การปรับแก้เชิงเรขาคณิต

การปรับแก้ข้อมูลเบื้องต้น
การจําแนกแบบไม่กาํ กับดูแล
การลงเก็บข้อมูลภาคสนาม

ภาพถ่ายดาวเทียม THEOS (แบนด์ Panchromatic)

การตัดภาพ

K-means

ข้อมูลการใช้ที่ดิน

การผสมสีเท็จ

วิเคราะห์ด้วยสายตา

ค่าการสะท้อน

ข้อมูลโซนนิ่งปาล์มน้ํามันและยางพารา

การทําข้อมูลฝึกและ
ข้อมูลทดสอบ

การจําแนกแบบกํากับดูแล

การตรวจสอบความถูกต้อง

การปรับแต่งข้อมูลหลังการจําแนก

Maximum Likelihood
Support Vector Machine
Confusion
Sieve Class
Clump Class

การจัดกลุ่มการใช้ทดี่ ินใหม่

จําแนกช่วงอายุปาล์มน้ํามัน
รูปที+ 2 แผนผังการดําเนินงาน
ขันL ตอนและวิธกี ารในการจําแนกช่วงอายุปาล์มนํLามัน สามารถแบ่งเป็ น 2 ขันL ตอน ดังนีL
2.3.1 การจําแนกประเภทการใช้ทด+ี นิ
การศึกษานีLใช้ขอ้ มูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 (แบนด์ 1-7) ปี พ.ศ. 2557 ความละเอียด 30
เมตร โดยแบ่งพืLนที+กลุ่มตัวอย่าง (Region of Interests: ROIs) ออกเป็ น 5 ประเภท ได้แก่ ปาล์มนํL ามัน
ยางพารา พืนL ทีป+ า่ ไม้ ชุมชนและสิง+ ปลูกสร้าง และพืนL ทีแ+ หล่งนํLา โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม THEOS ระบบแพน
โครมาติก (Panchromatic) ปี พ.ศ. 2555 และ 2557 ความละเอียด 2 เมตร ข้อมูลการใช้ทด+ี นิ ปี พ.ศ. 2552 และ
2555 การผสมสีเท็จ (False Color Composite) และการแปลภาพด้วยสายตาประกอบการเลือก (ชรัตน์ มงคล
สวัสดิ,d 2552) จากนันL แบ่งประเภทการใช้ทด+ี นิ แต่ละประเภทออกเป็ น 2 ส่วนคือ ข้อมูลฝึ ก (Training Data) 60%
และข้อมูลทดสอบ (Testing Data) 40% โดยใช้วธิ กี ารสุม่ แบบชันL ภูมิ (Stratified Random Sampling) จากพืนL ที+
กลุ่มตัวอย่าง จากนั นL ทํา การจํา แนกข้อ มูล แบบกํา กับ ดูแ ล โดยใช้ด ชั นีพ ืช พรรณ NDVI (Normalized
Difference Vegetation Index) (David J. M., 2013) ประกอบการจําแนก ดังสมการ
NDVI = (NIR-Red)/(NIR+Red)
โดยที+
NIR คือ ช่วงคลื+นอินฟราเรดใกล้
Red คือ ช่วงคลื+นสีแดง

ซึง+ ใช้วธิ คี วามน่ าจะเป็ นไปได้สงู สุด (Maximum Likelihood: ML) และซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
(Support Vector Machine: SVM) ในการจําแนกประเภทการใช้ทด+ี นิ จากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ปี โดย
ใช้ขอ้ มูลฝึกเป็ นตัวแทนในการจําแนกประเภทการใช้ทด+ี นิ ในพืนL ทีศ+ กึ ษา ซึง+ การตรวจสอบค่าความถูกต้องใช้วธิ ี
Confusion matrix โดยใช้ขอ้ มูลทดสอบเพื+อตรวจสอบความถูกต้องจากการจําแนกการใช้ทด+ี นิ จากนันL นําภาพ
ผลจากการจําแนกมาปรับแต่งข้อมูลหลังการจําแนก โดยใช้วธิ ี Sieve class และ Clump class ซึง+ จะทําให้ขอ้ มูล
มีความเป็ นเนืLอเดียวกันและมีลกั ษณะใกล้เคียงกับความเป็ นจริงมากยิง+ ขึนL เนื+องจากวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ครังL นีL คือ ต้องการจําแนกช่วงอายุของปาล์มนํLามัน ฉะนันL จึงทําการจัดกลุ่มประเภทการใช้ทด+ี นิ ใหม่ โดยการดึง
ขอบเขตปาล์มนํLามันออกมาจากภาพทีผ+ ่านกระบวนการปรับแต่งหลังการจําแนกแล้ว เพื+อใช้เป็ นขอบเขตในการ
ตัดภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ให้มเี ฉพาะพืนL ทีป+ าล์มนํLามัน ซึง+ สามารถนําไปใช้ในการจําแนกช่วงอายุปาล์ม
นํLามันในขันL ตอนต่อไป
2.3.2 การจําแนกช่วงอายุปาล์มนํLามัน
ในขันL ตอนการจําแนกช่วงอายุปาล์มนํLามัน ใช้ดชั นีพชื พรรณ SAVI (Soil Adjusted Vegetation
Index) (David J. M., 2013) ในการจําแนก ดังสมการ
SAVI = 1.5*[(NIR-Red)/(NIR+Red+0.5)]
โดยที+
NIR คือ ช่วงคลื+นอินฟราเรดใกล้
Red คือ ช่วงคลื+นสีแดง
ซึง+ การจําแนกช่วงอายุปาล์มนํLามันใช้ภาพจากการจัดกลุ่มประเภทการใช้ทด+ี นิ ใหม่ในการจําแนก
โดยใช้ขอ้ มูลจากการลงภาคสนามเป็ นพืLนทีก+ ลุ่มตัวอย่าง (Region of Interests: ROIs) โดยแบ่งพืนL ที+กลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็ น 4 รูปแบบ คือ 2 ช่วงอายุ ได้แก่ ช่วงอายุปาล์มนํLามัน 1-3 ปี และตังL แต่ 4 ปี ขนLึ ไป ช่วงอายุ
ปาล์มนํLามัน 3 ช่วงอายุ ซึง+ แบ่งช่วงอายุเป็ น 2 แบบ แบบแรกคือ ช่วงอายุปาล์มนํLามัน 1-3 ปี , 4-10 ปี และ 11 ปี
ขึนL ไป แบบทีส+ องคือ ช่วงอายุปาล์มนํLามัน 1-3 ปี , 4-20 ปี และ 21 ปี ขนLึ ไป และ 4 ช่วงอายุ ได้แก่ ปาล์มนํL ามัน
ช่วงอายุ 1-3 ปี , 4-10 ปี , 11-20 ปี และตังL แต่ 21 ปี ขนึL ไป จากนันL แบ่งพืนL ทีก+ ลุ่มตัวอย่างแต่ละประเภทเป็ นข้อมูล
ฝึก 60% และข้อมูลทดสอบ 40% แล้วทําการจําแนกโดยวิธี ML และ SVM โดยใช้ขอ้ มูลฝึ ก 60% ในการจําแนก
จากนันL ใช้ขอ้ มูลทดสอบ 40% ในการตรวจสอบความถูกต้องของการจําแนกด้วยวิธี Confusion matrix แล้วทํา
การปรับแต่งข้อมูลหลังการจําแนกโดยใช้เครื+องมือ Sieve class และ Clump class เพื+อให้ขอ้ มูลรวมเป็ นเนืLอ
เดียวกันมากขึนL

3. ผลการศึกษาและอภิ ปรายผลการศึกษา
3.1 การจําแนกประเภทการใช้ทด+ี นิ
ในการเลือกพืนL ทีก+ ลุ่มตัวอย่างทังL 5 ประเภท ซึง+ แบ่งเป็ นข้อมูลฝึ กที+นํามาใช้ในจําแนกประเภทการใช้ทด+ี นิ
โดยมีความสามารถแยกออกจากกัน (Separability) ดังตารางที+ 1 และข้อมูลทดสอบทีน+ ํามาใช้ในการตรวจสอบ
ผลจากการจําแนกประเภทการใช้ทด+ี นิ ซึง+ ผลจากการตรวจสอบความถูกต้องเป็ นไปดังตารางที+ 2

ตารางที+ 1 ความสามารถแยกออกจากกันของการใช้ทด+ี นิ แต่ละประเภท
ภาพทีใช้
Multispectral
Gram + PC +
ประเภท
Multispectral
Gram PC
+ NDVI
NDVI
NDVI
การใช้ทีดิน
ชุมชนและสิง+
***
***
***
***
***
***
ปลูกสร้าง
ปาล์ม
พืนL ทีป+ า่ ไม้
*
**
*
**
*
*
นํLามัน
ยางพารา
**
**
*
*
**
**
พืนL ทีแ+ หล่งนํLา
***
***
***
***
***
***
พืนL ทีป+ า่ ไม้
***
***
***
***
***
***
ชุมชน
และสิง+
ยางพารา
**
***
**
**
**
**
ปลูกสร้าง พืนL ทีแ+ หล่งนํLา
***
***
***
***
***
***
ยางพารา
***
***
***
***
***
***
พืนL ทีป+ า่
ไม้
พืนL ทีแ+ หล่งนํLา
***
***
***
***
***
***
ยางพารา พืนL ทีแ+ หล่งนํLา
***
***
***
***
***
***
หมายเหตุ Gram หมายถึง Gram-schmidt Spectral Sharpening, PC หมายถึง PC Spectral Sharpening
เครื+องหมาย *** หมายถึง Separability > 1.9, ** หมายถึง Separability 1.7–1.9 และ * หมายถึง
Separability < 1.7
ตารางที+ 2 ผลจากการตรวจสอบความถูกต้องของการจําแนกการใช้ทด+ี นิ
ภาพทีใช้ในการจําแนก
วิ ธีการ
การตรวจสอบความ
Multispec
Multispec
Gram*
PC**
จําแนก
ถูกต้อง
-tral + Gram* PC**
-tral
+ NDVI + NDVI
NDVI
88.19
92.47
overall accuracy (%)
79.40 79.41 85.70
85.66
Maximum
0.79
0.86
0.65 0.65
0.74
0.74
Kappa coefficient
Likelihood producer’s accuracy (%)
86.26
93.27
75.34 75.34 85.31
85.23
user’s accuracy (%)
96.50
96.46
94.03 94.05 94.36
94.39
93.21
overall accuracy (%)
93.05
88.56 88.68 88.54
88.70
Support
Kappa coefficient
0.87
0.87
0.77 0.78
0.77
0.78
Vector
producer’s accuracy (%)
96.00
96.00
94.74 94.69 94.68
94.71
Machine
user’s accuracy (%)
94.10
93.88
88.87 89.11 88.93
89.12
หมายเหตุ เครื+องหมาย * หมายถึง Gram-schmidt Spectral Sharpening, ** หมายถึง PC Spectral Sharpening
สีแดง หมายถึง ค่าความถูกต้องมากทีส+ ดุ , สีนLําเงิน หมายถึง ส่วนทีน+ ําไปใช้ในการจําแนกอายุขนั L ตอนต่อไป
จากตารางที+ 2 แสดงให้เห็นว่า ภาพ Multispectral ทีใ+ ช้ดชั นีพืชพรรณ NDVI ในการจําแนกให้ค่าความ
ถูกต้องโดยรวมในการจําแนกด้วยวิธี ML มากที+สุดเป็ น 92.47% และภาพ Multispectral ให้ค่าความถูกต้อง
โดยรวมในการจําแนกด้วยวิธี SVM มากทีส+ ุด เป็ น 93.21% แต่เนื+องจากวัตถุประสงค์ของการศึกษานีL ต้อง

จําแนกช่วงอายุปาล์มนํL ามัน ความถูกต้องของการจําแนกประเภทปาล์มนํLามันจึงเป็ นสิง+ สําคัญ ซึ+งผลของการ
ตรวจสอบการจําแนกจาก Confusion matrix ด้วยวิธี SVM มีการจําแนกปาล์มนํLามันเป็ นพืนL ทีป+ ่าไม้ 17.46%
และยางพารา 7.91% แต่ผลจากการตรวจสอบการจําแนกจาก Confusion matrix ด้วยวิธี ML มีการจําแนก
ปาล์มนํLามันเป็ นพืนL ทีป+ ่าไม้ 6.54% และยางพารา 6.02% แสดงให้เห็นว่าวิธี ML สามารถจําแนกประเภทปาล์ม
นํLามันที+ตรงตามสภาพความเป็ นจริงมากกว่าวิธี SVM อย่างไรก็ตาม เมื+อทําการเปรียบเทียบภาพผลจากการ
จําแนกประเภทการใช้ทด+ี นิ ทังL หมดด้วยวิธี ML พบว่าภาพ Multispectral ให้ผลจากการจําแนกตรงกับพืนL ทีจ+ ริง
มากทีส+ ดุ แม้ว่าค่าความถูกต้องจากการจําแนกจะน้อยกว่าภาพ Multispectral ทีใ+ ช้ดชั นีพืชพรรณ NDVI ในการ
จําแนก เนื+องจากภาพ Multispectral มีการจําแนกปาล์มนํL ามันเป็ นพืนL ทีป+ ่าไม้ 5.36% และยางพารา 5.74%
ในขณะที+ภาพ Multispectral ที+ใช้ด ชั นีพ ืช พรรณ NDVI ในการจําแนก จําแนกปาล์มนํL ามันเป็ นพืLนที+ป่าไม้
6.54% และยางพารา 6.01% จากสาเหตุดงั กล่าวจึงนําผลทีไ+ ด้จากการจําแนกภาพ Multispectral มาใช้ในการ
จําแนกช่วงอายุปาล์มนํLามันต่อไป ซึง+ ผลจากการจําแนกประเภทการใช้ทด+ี นิ 5 ประเภท พบว่าในพืนL ทีอ+ ําเภอลํา
ทับทังL หมด 281.60 ตร.กม. แบ่งเป็ นชุมชนและสิง+ ปลูกสร้าง 7.88 ตร.กม. พืนL ทีป+ า่ ไม้ 23.34 ตร.กม. พืนL ทีแ+ หล่ง
นํLา 0.91 ตร.กม. และพืนL ทีเ+ กษตรกรรมทังL หมด 249.48 ตร.กม. คิดเป็ นร้อยละ 88.59 ของพืนL ทีท+ งั L หมด โดย
แบ่งเป็ นยางพารา 145.23 ตร.กม. และปลูกปาล์มนํLามัน 104.25 ตร.กม. ซึง+ ปาล์มนํLามันคิดเป็ น 37.02% ของ
พืนL ทีท+ งั L หมด แสดงให้เห็นว่าปาล์มนํLามันมีประมาณหนึ+งในสามของพืนL ทีท+ งั L หมดของอําเภอลําทับ
3.2 การจําแนกช่วงอายุปาล์มนํLามัน
ในขันL ตอนการจําแนกช่วงอายุปาล์มนํLามัน ได้แบ่งช่วงอายุปาล์มนํLามันออกทังL หมด 4 รูปแบบ ซึง+ ผลการ
จําแนกช่วงอายุปาล์มนํL ามันทังL 4 รูปแบบ โดยใช้ภาพ Multispectral ที+ใช้ดชั นีพชื พรรณ SAVI ร่วมกับการ
จําแนกและภาพ Multispectral ได้ผลดังตารางที+ 3
ตารางที+ 3 ผลจากการตรวจสอบความถูกต้องของการจําแนกช่วงอายุปาล์มนํLามัน
จํานวน
ช่วงอายุ
อายุ (ปี )
ที
จําแนก

4

3

3
2

1-3
4-10
11-20
>20
1-3
4-10
>10
1-3
4-20
>20
1-3
>3

Multispectral
Maximum Likelihood
Support Vector
(ML)
Machine (SVM)

Multispectral + SAVI
Maximum Likelihood
Support Vector
(ML)
Machine (SVM)

OA (%)

Kappa

OA (%)

Kappa

OA (%)

Kappa

OA (%)

Kappa

52.73

0.32

51.82

0.25

46.36

0.25

50.91

0.23

75.23

0.57

70.64

0.43

72.48

0.52

70.64

0.43

65.45

0.38

69.09

0

62.73

0.34

69.09

0

86.24

0.57

84.40

0

85.32

0.53

84.40

0

หมายเหตุ OA หมายถึง Overall Accuracy และ Kappa หมายถึง Kappa coefficient
ตัวหนา หมายถึง ส่วนทีเ+ ลือกมาใช้ในการจําแนกอายุ

จากตารางที+ 3 แสดงให้เห็นว่า เมื+อพิจารณาในส่วนของภาพ Multispectral ทีใ+ ช้ดชั นีพชื พรรณ SAVI ใน
การจําแนกกับภาพ Multispectral แสดงให้เห็นว่า ค่าความถูกต้องจากการจําแนกของทังL สองภาพ ให้ค่าความ
ถูกต้องใกล้เคียงกันในทุกๆ ช่วงอายุทไ+ี ด้ทาํ การจําแนก โดยการจําแนกช่วงอายุปาล์มนํLามันออกเป็ น 2 ช่วงอายุ
ด้วยวิธี ML จากภาพ Multispectral และภาพ Multispectral ทีใ+ ช้ดชั นีพชื พรรณ SAVI ในการจําแนก ให้ค่าความ
ถูกต้องโดยรวมมากที+สุดเป็ น 86.24% และ 85.32% ตามลําดับ ค่าสัมประสิทธิแคปปาเป็
น 0.57 และ 0.53
d
ตามลําดับ แต่เมื+อตรวจสอบผลจากการจําแนกกับความเป็ นจริงแล้ว ภาพ Multispectral ที+ใช้ดชั นีพชื พรรณ
SAVI ในการจําแนก จะสามารถแยกปาล์มนํL ามันทีม+ อี ายุ 1-3 ปี ได้ดกี ว่าภาพ Multispectral เนื+องจากปาล์ม
นํLามันในช่วงอายุ 1-3 ปี มีขนาดทรงพุ่มทีเ+ ล็กและการแผ่ของใบยังไม่ปกคลุมผิวดินมากนัก ประกอบกับภาพถ่าย
ดาวเทียมมีความละเอียดตํ+า (30 เมตร) จึงทําให้จุดภาพในบริเวณทีเ+ ป็ นพืนL ทีป+ าล์มนํLามันในช่วงอายุ 1-3 ปี ซึง+
ได้รบั ผลกระทบจากค่าการสะท้อนบนผิวดินค่อนข้างมาก ส่งผลให้ค่าการสะท้อนในบริเวณนันL มีค่าใกล้เคียงกับ
ค่าการสะท้อนจากผิวดิน เป็ นสาเหตุให้ภาพ Multispectral ทีใ+ ช้ดชั นีพชื พรรณ SAVI ซึง+ ช่วยลดผลกระทบจาก
ค่าการสะท้อนของดิน สามารถแยกปาล์มนํLามันในช่วงอายุ 1-3 ปี ได้ดกี ว่าภาพ Multispectral
ผลจากการจําแนกช่วงอายุปาล์มนํLามัน ซึง+ แบ่งออกเป็ น 2 ช่วงอายุ ด้วยภาพ Multispectral ทีใ+ ช้ดชั นี
พืชพรรณ SAVI ในการจําแนก มีพนLื ทีป+ าล์มนํLามันในช่วงอายุ 1-3 ปี จํานวน 3.35 ตร.กม. หรือ 3.21% ของ
พืนL ทีป+ าล์มนํLามันทังL หมด และมีพนLื ทีป+ าล์มนํLามันในช่วงอายุ 3 ปี ขนLึ ไป จํานวน 100.90 ตร.กม. หรือ 96.79%
ของพืนL ทีป+ าล์มนํLามันทังL หมด แสดงผลดังรูปที+ 3

รูปที+ 3 แผนทีช+ ่วงอายุปาล์มนํLามันในอําเภอลําทับ จังหวัดกระบี+

จากผลการศึกษา การจําแนกช่วงอายุปาล์มนํLามันโดยใช้การจําแนกแบบกํากับดูแลด้วยวิธี ML ให้ค่า
ความถูกต้องโดยรวมเท่ากับ 85.32% ซึง+ ใกล้เคียงกับการจําแนกด้วยวิธี SVM ทีใ+ ห้ค่าความถูกต้องโดยรวมเป็ น
84.40% แต่เมื+อเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิแคปปาของทั
งL สองวิธี จะแสดงให้เห็นว่าการจําแนกด้วยวิธ ี SVM ให้
d
ค่าสัมประสิทธิแคปปาเท่
ากับ 0 ซึง+ บ่งบอกถึงความไม่สอดคล้องกันของข้อมูลที+ได้จากการจําแนกและข้อมูล
d
ทดสอบ ในขณะทีก+ ารจําแนกด้วยวิธี ML ให้ค่าสัมประสิทธิแคปปาเท่
ากับ 0.53 ซึง+ อยู่ในระดับพอใช้ ทําให้ผล
d
จากการจําแนกของการศึกษานีL ไม่สอดคล้องกับผลจากงานวิจยั การจําแนกช่วงอายุปาล์มนํLามันจากการใช้
วิธกี ารจําแนกแบบกํากับดูแลด้วยวิธี ML และ SVM โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 (TM) ซึง+ วิธกี าร
จําแนก SVM มีประสิทธิภาพในการจําแนกช่วงอายุปาล์มนํL ามันได้ดกี ว่าการจําแนกด้วยวิธี ML (Shamala
Vadivelu et al., 2014)

4. บทสรุป
การจําแนกประเภทการใช้ทด+ี นิ ด้วยวิธี ML จากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 แบนด์ Multispectral
โดยแบ่งพืนL ทีก+ ลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 5 ประเภท คือ ปาล์มนํLามัน ยางพารา พืนL ทีป+ ่าไม้ พืนL ทีช+ ุมชนและสิง+ ปลูก
สร้าง และพืนL ทีแ+ หล่งนํLา และให้ค่าความถูกต้องโดยรวม 88.19% และค่าสัมประสิทธิแคปปาเท่
ากับ 0.79 ซึง+ ผล
d
จากการจําแนกตรงกับพืนL ทีจ+ ริงมากทีส+ ุด จึงนําผลทีไ+ ด้จากการจําแนกภาพ Multispectral มาใช้ในการจําแนก
ช่วงอายุปาล์มนํLามันต่อไป
การจําแนกช่วงอายุปาล์มนํLามันใช้ภาพ Multispectral ของภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 ทีเ+ ป็ นผลมา
จากการจําแนกประเภทการใช้ทด+ี นิ ร่วมกับดัชนีพชื พรรณ SAVI โดยจําแนกช่วงอายุปาล์มนํLามันด้วยวิธี ML มี
ประสิทธิภาพในการจําแนกช่วงอายุปาล์มนํLามันดีกว่าการจําแนกภาพ Multispectral เนื+องจากปาล์มนํLามันทีอ+ ายุ
น้อยกว่า 3 ปี มีขนาดเล็ก ทําให้ได้รบั ผลกระทบจากค่าการสะท้อนของดิน ดังนันL จึงใช้ด ชั นีพ ืช พรรณ SAVI ซึง+
เป็ นดัชนีพืชพรรณที+ช่วยในการลดผลกระทบจากค่าการสะท้อนของดินในการจําแนก จึงเป็ นสาเหตุ ให้การ
จําแนกด้วยภาพ Multispectral ทีใ+ ช้ด ชั นีพ ืช พรรณ SAVI ร่วมกับการจําแนก สามารถจําแนกปาล์มนํLามันทีม+ ี
อายุน้อยกว่า 3 ปี ได้ดี จากการจําแนกดังกล่าว แบ่งช่วงอายุของปาล์มนํLามันออกเป็ น 2 ช่วงอายุ ได้แก่ ปาล์ม
นํL า มัน ช่ว งอายุ 1-3 ปี และปาล์ม นํL า มัน อายุตังL แต่ 4 ปี ขLึนไป ให้ค่า ความถู กต้องโดยรวม 85.32% และค่ า
สัมประสิทธิแคปปา
0.53 โดยพืนL ทีข+ องปาล์มนํLามันในช่วงอายุ 1-3 ปี เป็ น 3.35 ตร.กม. หรือ คิด เป็ น 3.21% ของ
d
พืLน ที+ป าล์ม นํLา มัน ทังL หมด และพืLน ที+ป าล์ม นํLา มัน ในช่ว งอายุตังL แต่ 4 ปี ข ึLน ไป เป็ น 100.90 ตร.กม. หรือคิด
เป็ น 96.79% ของพืLนที+ปาล์มนํLามันทังL หมด
อย่างไรก็ตาม การจําแนกช่วงอายุปาล์มนํLามัน ต้องอาศัยความรูแ้ ละความเข้าใจในลักษณะพืนL ทีศ+ กึ ษา
และหลักการจําแนกเป็ นอย่างมาก และเนื+องจากพืLนที+ปลูกปาล์มนํLามันในแต่ละแปลงอาจมีรูปแบบการปลูกที+
ต่างกัน ซึง+ ในจังหวัดกระบีม+ รี ปู แบบการปลูกปาล์มนํLามันแบบสลับฟนั ปลาตังL แต่ 8*8 จนถึง 10*10 เมตร รวมทังL
การดูแลรักษาและการจัดการที+แตกต่ างกันในแต่ ละพืLนที+ ทําให้ปาล์มนํL ามันในแต่ละพืLนที+มกี ารเจริญเติบโต
แตกต่างกัน ดังนันL แม้ตน้ ปาล์มนํLามันจะมีขนาดเท่ากัน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีอายุเท่ากันเสมอไป ด้วย
เหตุนLีจงึ ทําให้การจําแนกอายุปาล์มนํL ามันอาจเกิดความคลาดเคลื+อนและเกิดความไม่ชดั เจนในการจําแนกช่วง
อายุได้

5. ข้อเสนอแนะ
ในการจําแนกช่วงอายุปาล์มนํLามันเพื+อให้ได้ผลลัพธ์ทด+ี ขี นLึ ผูจ้ ําแนกต้องมีความเข้าใจเกี+ยวกับพืLนที+
ปลูกปาล์มนํLามันและปจั จัยทีม+ ผี ลต่อการเจริญเติบโตของต้นปาล์มนํLามัน ซึง+ จะทําให้ผลจากการจําแนกถูกต้อง

ยิง+ ขึนL และการทราบอายุปาล์มนํLามันสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางในการคาดคะเนผลผลิตทีไ+ ด้ในปจั จุบนั และ
อนาคตได้ เนื+องจากอายุของปาล์มนํLามันมีความสัมพันธ์กบั ปริมาณผลผลิตทีไ+ ด้

เอกสารอ้างอิ ง
ไกด์พงษ์. 2553. จังหวัดกระบี.+ http://www.oknation.net/blog/guidepong/2010/02/27/entry-1
(วันที+ 16 มกราคม 2557)
จรัญ ยา กิติไ พศาลนนท์. 2548. ระบบผู้เ ชี+ย วชาญเพื+อ จํา แนกชันL อายุ ข องปาล์ม นํL า มัน ในจัง หวัด กระบี+.
วิทยานิพนธ์การจัดการสารสนเทศสิง แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสิง+ แวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม
ชรัตน์ มงคลสวัสดิ,d และอุราวรรณ จันทร์เกษ. 2552. การเปลีย+ นแปลงการใช้ประโยชน์ทด+ี นิ ทีม+ ผี ลกระทบต่อ
กษัย การของดิน ในลุ่ม นํL า พองตอนบน. ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอ วกาศและภู มิส ารสนเทศ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น
พีรเดช ทองอําไพ. 2548. ขยายพืนL ทีป+ าล์มนํLามัน. สํานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร.
http://www.oknation.net/blog/guidepong/2010/02/27/entry-1 (วันที+ 26 มกราคม 2557)
วารี ช้วนรักธรรม. 2548. นวัตกรรม “นํLามันปาล์ม” จากอุตสาหกรรมอาหารสู่แหล่งพลังงานทดแทนของไทย.
http://www.technologymedia.co.th/articledetail.asp?arid=3143&pid=308
(วันที+ 19 มกราคม 2557)
David, J. M. 2013. Twenty five years of remote sensing in precision agriculture: Key advances and
remaining knowledge gaps. Dept. Soil, Water and Climate, University of Minnesota, USA
Shamala, V., Asmala A., and Yun H. C. 2014. Remote sensing techniques for oil palm Age
classification using Landsat-5 TM Satellite. Sci.Int.(Lahore) 26(4): 1547-1551.

