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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้นําเสนอการจําแนกสิ่งปกคลุมดินจากภาพถ่ายดาวเทียมด้วยวิธี Decision Tree โดยเลือกลุ่มน้ําลําภาชีซ่ึงเป็นลุ่มน้ําย่อย

ของลุ่มน้ําแม่กลองเป็นพ้ืนท่ีศึกษา วิธี Decision Tree เป็นเครื่องมือช่วยจําแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มจากเงื่อนไขหรือเกณฑ์ท่ีได้กําหนดไว้
ล่วงหน้าโดยมีรูปร่างคล้ายกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ ในการจําแนกสิ่งปกคลุมดินใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ปี พ.ศ.2532 พ.ศ.2543 และ พ.ศ.
2557 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินของพ้ืนท่ีศึกษา เกณฑ์ท่ีใช้ในการจําแนก ประกอบด้วย ดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ดัชนีน้ํา (NDWI) 
และดัชนีภูมิประเทศ การตรวจสอบความแม่นยําของผลการจําแนกทําโดยการสํารวจภาคสนามและวิเคราะห์โดยวิธี Error Matrix ผลการ
จําแนกมีความแม่นยําอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่า overall accuracy สูงกว่าร้อยละ 80 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีความแม่นยําน้อยกว่าพ้ืนท่ีอ่ืนเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินจากกิจกรรมทางการเกษตร วิธี Decision Tree สามารถนําไปใช้จําแนกสิ่งปกคลุมดินในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําลําภาชีได้โดยไม่
ต้องกําหนดพ้ืนท่ีตัวอย่างล่วงหน้า 
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Abstract 
This research presented the application of the Decision Tree method for land cover classification from satellite 

images. Lam Pachi basin, a subbasin of Mae Klong river basin, was selected as study area. The Decision Tree is a decision 
support tool that uses a tree-like model for classifying data into categories based on pre-defined conditions or rules. 
Three Landsat images (1989, 2000 and 2014) were used for investigating land cover change in the study area. The 
classification rules were extracted from normalized difference vegetation index (NDVI), normalized difference water index 
(NDWI) and topographic index. Accuracy assessment of classification was performed by ground-truth survey and error 
matrix calculation. The classification result was relatively good; the overall accuracy was greater than 80 percent. The 
classification accuracy in agriculture land seemed lower due to land cover dynamic from cultivation activities.  In 
conclusion, the Decision Tree method can be applied for classifying land covers in Lam Pachi basin without pre-defined 
training sites. 
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1. บทนํา 
ลุ่มน้ําลําภาชีเป็นลุ่มน้ําย่อยของลุ่มน้ําแม่กลองซ่ึง เป็นลุ่มน้ําท่ี

สําคัญของภาคกลางของประเทศไทย อยู่ในเขตจังหวัดราชบุรี ในส่วน
ของอําเภอสวนผ้ึง อําเภอจอมบึง อําเภอบ้านคา และจังหวัด
กาญจนบุรี ในส่วนของอําเภอด่านมะขามเต้ีย ในช่วงท่ีผ่านมามีการ
เจริญเติบโตของธุรกิจการท่องเท่ียวในอําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 
การบุกรุกทําลายพ้ืนท่ีป่าไม้ทําให้หน้าดินปราศจากสิ่งปกคลุม อีกท้ัง
การก่อสร้างถนนเพ่ือการพัฒนาด้านอ่ืนๆ กรมพัฒนาท่ีดิน (2542) ทํา
ให้การใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินมีการเปลี่ยนแปลงไป 

การจําแนกการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม 
เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน/สิ่ง
ปกคลุมดิน การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสามารถนํามาใช้ในการ
วางแผนและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทัน
เหตุการณ์มากขึ้น (จรัณธร, 2557) โดยสมพร (2552) แบ่งการจําแนก
ประเภทข้อมูลเป็น 3 แนวทาง คือ (1) การจําแนกแบบกํากับดูแล 
(supervised classification) (2) การจําแนกแบบไม่กํากับดูแล 
(unsupervised classification) และ (3) การจําแนกประเภทข้อมูล
ด้วยระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) 

วิธี Decision Tree เป็นวิธีจําแนกประเภทของข้อมูลใช้ท่ีตัวแบบ
ในรูปต้นไม้ในการตัดสินใจ แต่ละโหนดของต้นไม้ตัดสินใจสําหรับการ
จําแนกประเภทของข้อมูลจะประกอบด้วยเงื่อนไขท่ีใช้ตัวแปรใดตัว
แปรหนึ่งของข้อมูล ในการตัดสินใจเลือกโหนดลูกใด เพ่ือจะเป็นโหนด
ต่อไปในการตัดสินใจ การตัดสินใจจะเริ่มจากโหนดรากของต้นไม้ 
และไล่ไปยังโหนดลูก จนถึงโหนดใบ ซ่ึงจะบอกประเภทของข้อมูลนั้น
ได้ (สายชล, 2558) ข้อดีท่ีสําคัญของวิธี Decision Tree ท่ีใช้ในการ
จําแนกข้อมูลการสํารวจระยะไกล คือ ใช้งานง่ายเนื่องจากโครงสร้าง
ในการจําแนกมีความชัดเจนและง่ายต่อการตีความ (Friedl and 
Brodley, 1997) 

บทความนี้มีเป้าหมายเพ่ือนําเสนอวิธี Decision Tree สําหรับ
การจําแนกการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินจากภาพถ่ายดาวเทียม 
Landsat ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําลําภาชีและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสิ่ง
ปกคลุมดิน 

2. อุปกรณ์และวิธีการ 
2.1 พ้ืนท่ีศึกษา 

ลุ่มน้ําลําภาชีเป็นลุ่มน้ําย่อยของลุ่มน้ําแม่กลอง มีพ้ืนท่ีรับน้ํา 
2,634 km2 ซ่ึงอยู่ในเขตจังหวัดราชบุรี ในส่วนของอําเภอสวนผึ้ง 
อําเภอจอมบึง อําเภอบ้านคา และจังหวัดกาญจนบุรีในส่วนของ
อําเภอด่านมะขามเต้ีย (Figure 1) ต้นน้ําเริ่มจากพ้ืนท่ีรอยต่อระหว่าง
จังหวัดราชบุรีและเพชรบุรี จากนั้นไหลข้ึนสู่ทิศเหนือ ระบายลงสู่
แม่น้ําแควน้อยท่ีอําเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี ลําภาชีมี
ลําน้ําสาขา 24 สาย ลําน้ําสาขาหลัก ได้แก่ ห้วยมะหาด ห้วยโป่งกก 
ห้วยคลุม ห้วยหินเหล็กไฟ ห้วยท่าเคย ห้วยอะนะ เป็นต้น พ้ืนท่ีลุ่มน้ํา
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย 

ปริมาณฝนเฉลี่ยท้ังปี 1210.6 mm. จํานวนวันฝนตกทั้งปี 121 วัน 
ฤดูฝนเริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน อุณหภูมิสูงสุด 
40.9oC ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม และอุณหภูมิตํ่าสุด 9.8oC 
ช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ลักษณะภูมิประเทศแบ่งได้เป็น 3 ส่วน 
คือ ภูเขา ลูกคลื่นลอนลาดและท่ีราบ พ้ืนท่ีภูเขาอยู่บริเวณทิศใต้และ
ทิศตะวันตกของลุ่มน้ําซ่ึงเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ํา พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอน
ลาดอยู่ทางทิศตะวันออกซ่ึงเป็นส่วนต่อระหว่างลุ่มน้ําลําภาชีกับท่ี
ราบแม่น้ําแม่กลอง ท่ีราบเป็นพ้ืนท่ีบริเวณจุดบรรจบกับแม่น้ําแคว
น้อยแถบอําเภอด่านมะขามเต้ียและท่ีราบในร่องเขาบริเวณตอนกลาง
ของพ้ืนท่ีลุ่มน้ําซ่ึงเป็นท่ีราบแคบ ๆ ตามลําน้ําสาขาของลําภาชี 

 
Figure 1 Lam Pachi Basin, Thailand 

2.2 ข้อมูลดาวเทียม 
ในงานวิจัยนี้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 (TM) วันท่ี 21 

ธันวาคม พ.ศ.2532 Landsat 7 (ETM+) วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2543 
และ Landsat 8 (OLI/TIRS) วันท่ี  24 ธันวาคม พ .ศ 2557 ซ่ึ งมี
ระยะห่างกัน 10 ปีโดยประมาณ เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ ภาพถ่าย
ดาวเทียมท่ีใช้เป็น path 130 row 50 และ path 130 row 51 

2.3 ดัชนีน้ําและดัชนีพืชพรรณ 
ดัชนีน้ํา หรือ Normalized Difference Water Index (NDWI) 

เป็นค่าท่ีบอกถึงน้ําท่ีปกคลุมผิวดิน โดยหาจากความแตกต่างของการ
สะท้อนของพ้ืนผิวระหว่างช่วงคลื่นท่ีตามองเห็น (VIS) กับช่วงคลื่น 
short-wave infrared (SWIR) (Takeuchi, 2004) 
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ดัชนีพืชพรรณ หรือ Normalized Difference Vegetation 
Index (NDVI) เป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงสัดส่วนของพ้ืนผิวดินท่ีปกคลุมด้วย
พืชพรรณ โดยหาความแตกต่างของการสะท้อนของพ้ืนผิวระหว่างช่วง
คลื่นอินฟาเรดใกล้ (NIR) กับช่วงคลื่นท่ีตามองเห็นด้วยสีแดง (RED) 
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2.4 ดัชนีภูมิประเทศ 
การแบ่งสภาพภูมิประเทศ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ใช้

เกณฑ์ของระดับความสูงจากก้นร่องน้ํา (adjacent valley bottom) 
และความลาดชันของพ้ืนท่ี (slope) ดังต่อไปน้ี (1) พ้ืนท่ีภูเขา 
(mountain and hill) มีลักษณะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสูงต้ังแต่ 150 
เมตร จากก้นร่องน้ําข้ึนไป และมีความลาดชันต้ังแต่ 10% ข้ึนไป (2) 
พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนลาด (rolling plain) เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสูงอยู่
ระหว่าง 30-150 เมตร เหนือก้นร่องน้ํา และมีความลาดชันของพ้ืนท่ี
อยู่ระหว่าง 2 ถึง 10% (3) พ้ืนท่ีราบ (plain) เป็นพ้ืนท่ีมีความสูงตํ่า
กว่า 30 เมตร เหนือก้นร่องน้ํา และมีความลาดชันตํ่ากว่า 2% (เอก
สิทธ์ิ, 2557) 

2.5 การประเมินความถูกต้องของการจําแนก 
การคํานวณความแม่นยําของการจําแนกประเภทข้อมูลด้วย

วิธีการใช้ตารางความคลาดเคลื่อน (error matrix) และวิธีการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของการจําแนกภาพด้วยวิธีแคปปา (Kappa 
Statistics) (สมพร, 2552) ดังนี้ 

 ตารางความคลาดเคลื่อน (error matrix) เป็นตารางท่ีแสดง
จุดภาพท่ีกําหนดให้ตามประเภทการใช้ท่ีดินท่ีมีการตรวจสอบใน
สนาม (reference pixel) กับจํานวนจุดภาพท่ีได้จากการจําแนก 
(classified pixel) เมทริกซ์ท่ีสร้างข้ึนมาสามารถใช้คํานวณความ
แม่นยําของการจําแนกประเภทข้อมูลได้ 3 ค่า คือ (1) ความแม่นรวม 
(overall accuracy) เป็นอัตราส่วนของจํานวนจุดภาพท่ีเคร่ือง
จําแนกได้ถูกต้อง ต่อผลรวมจํานวนจุดภาพท้ังหมดท่ีนํามาจําแนก
ประเภท (2) ความผิดพลาดของข้อมูลท่ีทําการจําแนกขาดหายไป 
(omission error) เป็น อัตราส่วนของจํานวนจุดภาพท่ีเครื่องไม่ได้
จําแนกเข้ากลุ่มต่อจํานวนจุดภาพท้ังหมดของช้ันข้อมูลท่ีนํามา
ทดสอบ หรือ จํานวนจุดภาพท่ีจําแนกถูกต้องของชั้นข้อมูลหนึ่งๆ 
หารด้วยผลรวมจํานวนจุดภาพตามแนวต้ังในตาราง (3) ความ
ผิดพลาดของข้อมูลท่ีทําการจําแนกเกินมา (commission error) เป็น
อัตราส่วนของจํานวนจุดภาพจากข้อมูลท่ีนํามาทดสอบต่อจํานวน
จุดภาพท่ีจําแนกถูกต้องท้ังหมดของชั้นข้อมูลนั้น 
 ค่าสถิติแคปปา (Kappa Statistics) สามารถคํานวณได้ ดังนี้ 
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เม่ือ r เป็นจํานวนแถวของเมตริกซ์แสดงความคลาดเคลื่อน, 

iix เป็นผลรวมของจํานวนข้อมูลท่ีแถว i และคอลัมน์ i, ix  เป็น
ผลรวมของจํานวนข้อมูลท่ีแถว i (คอลัมน์ขวาสุดของเมตริกซ์), ix
เป็นผลรวมของจํานวนข้อมูลท่ีคอลัมน์ i (แถวล่างสุดของเมตริกซ์), 
N เป็นจํานวนข้อมูลท้ังหมดของเมตริกซ์ 

2.6 วิธีการดําเนินงาน 

การดําเนินงานประกอบด้วย (1) ข้ันตอนก่อนการประมวลผล 
(pre-processing) เป็นคัดเลือกภาพถ่ายดาวเทียม การปรับแก้เชิง
คลื่น (Radiometric correction) เพ่ือปรับแก้ค่าของจุดภาพท่ี
คลาดเคลื่อนจากการบันทึกภาพ (2) ข้ันตอนการประมวลผลเป็น
การพัฒนาเกณฑ์การจําแนกสิ่งปกคลุมดินด้วยวิธี Decision Tree 
โดยเลือกภาพดาวเทียมปี 2543 เป็นฐานในการพัฒนาเกณฑ์ ดัชนี
ท่ีใช้ในการจําแนกสิ่งปกคลุมดินประกอบด้วย ดัชนีพืชพรรณ 
(NDVI) ดัชนีน้ํา (NDWI) ดัชนีภูมิประเทศ และทําการจําแนกสิ่งปก
คลุมท้ังสามปี (3) ข้ันตอนหลังการประมวลผล (post-processing) 
เกลี่ยข้อมูลขนาดเล็กของผลการจําแนกสิ่งปกคลุมดินท้ังสามปีและ
ทําการประเมินความแม่นยําในการจําแนกใช้ผลจากการจําแนกสิ่ง
ปกคลุมดิน ปี พ.ศ.2557 เป็นปีท่ีใกล้เคียงกับปัจจุบัน โดยการ
สํารวจภาคสนามและวิเคราะห์ด้วยวิธี Error Matrix (4) ทําการ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งปกคลุมดินใช้ผลจากการ
จําแนกสิ่งปกคลุมดิน ปี พ.ศ.2532 กับ พ.ศ.2557 ด้วยวิธีการ
ซ้อนทับพ้ืนท่ี (overlay) 

3. ผลและวิจารณ์ 
การจําแนกสิ่งปกคลุมด้วยวิธี Decision Tree แบ่งกลุ่มชนิดของ

สิ่งปกคลุมดินเป็น 6 ประเภทได้แก่ พ้ืนท่ีป่าไม้ (F, forest) พ้ืนท่ีพืช
พรรณน้อยในพื้นท่ีเขา (LV, low vegetation in hilly area) พ้ืนท่ี
เกษตรกรรม (C, crop) พ้ืนท่ีไม้ยืนต้น (P, perennial tree) พ้ืนท่ีผิว
น้ํ า  (W, water body) พ้ื น ท่ี ดิ น เปล่ า และสิ่ ง ก่ อส ร้ า ง  ( SB, 
soil/building) สําหรับเกณฑ์ท่ีใช้ในการแบ่งประเภทของสิ่งปกคลุม
ดินดังแสดงในรูปท่ี 2 (Figure 2) 

จากรูปท่ี 3 (figure 3) และตารางท่ี 1 (table 1) ผลการจําแนก
สิ่งปกคลุมดินในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําลําภาชีด้วยวิธี Decision Tree ของปี 
พ.ศ.2532 พ.ศ.2543 และ พ.ศ.2557 พบว่า บริเวณทิศตะวันตกและ
ทิศใต้ของลุ่มน้ําซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีภูเขา ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีป่ามากกว่า
ครึ่งหนึ่งของพ้ืนท่ีท้ังหมด และเป็นพ้ืนท่ีพืชพรรณน้อยในพ้ืนท่ีเขาไม่
ถึง 2% ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ส่วนบริเวณทางทิศตะวันออกซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี
ลูกคลื่นลอนลาดและพ้ืนท่ีราบ เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมคิดเป็นหนึ่งในส่ี
ของพ้ืนท่ีท้ังหมด รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีไม้ยืนต้น พ้ืนท่ีผิวดินและ
สิ่งก่อสร้าง พ้ืนผิวน้ํา ตามลําดับ 

ผลการประเมินความแม่นยําในการจําแนกค่า overall accuracy 
= 82.92% ค่า Kappa coefficient =  0.745 ท้ังสองอยู่ในเกณฑ์ดี
พอใช้ แต่เม่ือพิจารณา ค่าความคลาดเคล่ือน (errors) และความ
แม่นยํา (accuracy) แยกตามชนิดของสิ่งปกคลุมดิน (Table 2) 
พบว่า พ้ืนท่ีผิวน้ํา พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีป่าไม้ มีความถูกต้องในการ
จําแนกดีพอใช้ ในขณะท่ีพ้ืนท่ีไม้ยืนต้น พ้ืนท่ีผิวดินและสิ่งก่อสร้าง มี
ความถูกต้องในการจําแนกค่อนข้างตํ่า โดยพ้ืนท่ีไม้ยืนต้นมีความ
สับสนกับการจําแนกพ้ืนท่ีป่าและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ส่วนพ้ืนท่ีผิวดิน
และสิ่งก่อสร้าง มีความสับสนกับการจําแนกพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
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การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงสิ่งปกคลุมดินในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําลํา
ภาชีระหว่างปี พ.ศ.2532 กับ พ.ศ.2557 (Table 3) พบว่าพ้ืนท่ีป่า
มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก พ้ืนท่ีพืชพรรณน้อยในพ้ืนท่ีภูเขามี
พ้ืนท่ีลดลงโดยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนท่ีป่าคิดเป็น 42.564 km2 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีพ้ืนท่ีลดลงโดยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนท่ีไม้ยืน
ต้นคิดเป็น 285.684 km2 พ้ืนท่ีไม้ยืนต้นมีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน แต่บางส่วน
กลายเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมคิดเป็น 102.425 km2 พ้ืนท่ีดินเปล่า
และส่ิงก่อสร้างมีพ้ืนท่ีลดลงโดยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมและพื้นท่ีไม้ยืนต้นคิดเป็นพ้ืนท่ี 57.093 km2 และ 
16.004 km2 ตามลําดับ และพื้นท่ีน้ํามีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน จากปี พ.ศ.
2532 คิดเป็นพ้ืนท่ี 2.930 km2 เป็น 7.416 km2 ของปี พ.ศ.2557 

Table 1 Comparison of land cover types of Lam Pachi 
basin in 1989, 2000 and 2014. 

Land Cover 
Area (km2) 

1989 2000 2014 
F 1352.21 1389.36 1388.60 
LV 45.36 8.24 8.55 
C 865.01 716.69 723.42 
P 233.07 426.95 430.10 
W 2.93 5.45 7.42 
SB 76.15 28.04 16.64 

Total 2574.73 2574.73 2574.73 
Remark: F, forest; LV, low vegetation in hilly area; C, crop; P, perennial 
tree; W, water body; SB, soil/building. 

 

 
Figure 2 Decision tree structure for land cover classification of Landsat image. 

 
(a) Landsat 5 21/12/1989 (b) Landsat 7 27/12/2000 (c) Landsat 8 24/12/2014 

Figure 3 Land cover maps of Lam Pachi basin in 1989, 2000 and 2014. 
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Table 2 Accuracy assessment between ground-truth survey and land cover in 2014. 

 Ground-truth survey (pixels) 

La
nd

  c
ov

er
 in

 
20

14
 (p

ixe
ls)

 

 F C P W SB Total C.E.(%) U.A. (%) 
F 2578 0 66 21 0 2665 3.26 96.74 
C 140 2943 63 1 313 3460 14.94 85.06 
P 478 171 438 7 0 1094 59.96 40.04 
W 0 0 0 343 0 343 0 100 
SB 0 90 0 0 254 344 26.16 73.84 

Total 3196 3204 567 372 567 7906   
O.E (%) 19.34 8.15 22.75 7.80 55.20    
P.A. (%) 80.66 91.85 77.25 92.20 44.80    

Remark: F, forest; LV, low vegetation in hilly area; C, crop; P, perennial tree W, water body; SB, soil/building; O.E, omission error; P.A., producer 
accuracy; C.E., commission error; U.A., user accuracy. 

Table 3 Land cover changes between 1989 and 2014 

 Land Cover in 2014 (km2) 

La
nd

 C
ov

er
 in

 1
98

9 
(km

2)
 

 F LV C P W SB Total 
F 1343.184 6.159 0.531 1.617 0.720 0.004 1352.215 
LV 42.564 2.215 0.203 0.316 0.063 0.002 45.363 
C 1.467 0.116 562.768 285.684 3.020 11.951 865.006 
P 1.288 0.019 102.425 126.126 1.365 1.846 233.069 
W 0.081 0.041 0.455 0.352 1.815 0.185 2.930 
SB 0.017 0.003 57.039 16.004 0.433 2.654 76.150 

Total 1388.601 8.553 723.422 430.099 7.416 16.642 2574.733 
Remark: F, forest; LV, low vegetation in hilly area; C, crop; P, perennial tree W, water body; SB, soil/building;.  

4. สรุป 
งานวิจัยนี้เป็นการจําแนกสิ่งปกคลุมดินด้วยวิธี Decision Tree 

ในการจําแนกใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ปี พ.ศ.2532 พ.ศ.2543 
และ พ.ศ.2557 โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการจําแนก ประกอบด้วย ดัชนีพืช
พรรณ (NDVI) ดัชนีน้ํา (NDWI) และดัชนีภูมิประเทศ พบว่า ในลุ่มน้ํา
ลําภาชีมีพ้ืนท่ีป่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของพ้ืนท่ีท้ังหมด พ้ืนท่ีเกษตรกรรม
มีพ้ืนท่ีประมาณหนึ่งในสี่ของพ้ืนท่ีท้ังหมด รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีไม้ยืน
ต้น พ้ืนท่ีดินเปล่าและสิ่งก่อสร้าง พ้ืนท่ีพืชพรรณน้อยในพ้ืนท่ีภูเขา 
และพื้นท่ีผิวน้ําตามลําดับ 

จากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินในลุ่มน้ําลํา
ภาชีระหว่างปี พ.ศ.2532 กับ พ.ศ.2557 พบว่า พ้ืนท่ีป่ามีการ
เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก โดยมีการเพ่ิมข้ึนจากเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ี
พืชพรรณน้อยในพ้ืนท่ีภูเขาเป็นพ้ืนท่ีป่า พ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีพ้ืนท่ี
ลดลงส่วนใหญ่กลายเป็นพ้ืนท่ีไม้ยืนต้น พ้ืนท่ีไม้ยืนต้นมีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 
โดยบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีน้ํามี
พ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา 

การตรวจสอบความแม่นยําของผลการจําแนกสิ่งปกคลุมดินทํา
โดยการสํารวจภาคสนามและวิเคราะห์โดยวิธี Error Matrix ผลการ
จําแนกมีความแม่นยําอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่า overall accuracy สูงกว่า
ร้อยละ 80 ค่า Kappa coefficient = 0.745  วิธี Decision Tree 

สามารถนําไปใช้จําแนกสิ่งปกคลุมดินในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําลําภาชีได้โดยไม่
ต้องกําหนดพ้ืนท่ีตัวอย่างล่วงหน้า 
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6. เอกสารอ้างอิง 
กรมพัฒนาท่ีดิน. 2542. การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินแม่น้ําลํา

ภาชี. กรมพัฒนาท่ีดิน, กรุงเทพฯ. 
จรัณธร บุญญานุภาพ. 2557. หลักการรับรู้จากระยะไกล. สนพ.โอ

เดียนสโตร์. กรุงเทพฯ. 
สมพร สง่าวงศ์. 2552. การสํารวจระยะไกลในด้านการใช้ประโยชน์

ท่ี ดิน/สิ่ งปกคลุมดินและการประยุกต์ . สนพ.จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ 

สรรค์ใจ กลิ่นดาว. 2550. การสํารวจระยะไกล การประมวลผลภาพ
เชิงเลขเบื้องต้น. สาํนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ 

สายชล สินสมบูรณ์. การทําเหมืองข้อมูล. สนพ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์. กรุงเทพฯ 



 

 197

เอกสิทธ์ิ โฆสิตสกุลชัย. 2557. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับ
วิศวกรรมชลประทาน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. นครปฐม. 

Friedl, M.A and C.E. Brodley. 1997. Decision Tree 
Classification of Land Cover from Remotely Sensed 
Data. Remote Sens. Environ. 61: 399-409. 

Takeuchi, W. and Y. Yasuoka. 2004. Development of 
normalized vegetation, soil and water indices derived 
from satellite remote sensing data, p. 859-864. In: 
Proc. of the 25th ARCS. Chiang Mai. 

 
 


