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บทคัดยอ
ในการประมวลผลภาพถายดาวเทียมสําหรับ งานประยุกตดานเกษตร กราฟชีพลักษณพืชพรรณ สามารถ
นํามาใชเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะของแปลงเพาะปลูกได โดยทั่วๆ ไป รูปภาพดาวเทียมอนุกรมเวลา จะถูก
คํานวณคาดัชนีพืชพรรณ เพื่อสรางกราฟชีพลักษณพืชพรรณ และ นําไปหาคาปฎิทินเพาะปลูก ซึ่งจะมุงเนนไปที่ 2 ตัว
แปรสําคัญ คือ วันเริ่มตนและสิ้นสุดการเพาะปลูก อยางไรก็ตามขอมูลจากภาคพื้นดินเปนสิ่งจําเปนสําหรับ การ
ตรวจสอบความถูกตอง ในที่นี้จะใชรูปภาพจากอุปกรณ Field Server ซึ่งติดตั้งที่แปลงเกษตรเปนขอมูลอางอิง
บทความฉบับ นี้ เสนอการประมวลผลชีพลักษณพืชพรรณของแปลงขาว บนพื้นฐานของขอมูล 2 ประเภท ไดแก
รูป ภาพภาคพื้นดิน (Field Server) และ รูป ภาพดาวเทียม (Landsat 8) ปฎิทินเพาะปลูกที่คํานวณได จะถูกนํามา
เปรียบเทียบ โดยใชรปู ภาพภาคพื้นดินเปนขอมูลอางอิง จากผลการทดลอง เมื่อใชขอมูลดาวเทียม Landsat 8 ราย 16
วัน ปฎิทินที่ไดมีความผิดพลาดของปฎิทินเพาะปลูกประมาณ 18-19 วัน สําหรับแนวทางในการดําเนินงานตอไป กราฟ
ชีพลักษณพืชพรรณ จะถูกใชในการสอบเทียบ (Calibrate) เพื่อสรางแบบจําลองที่มีป ระสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนประโยชน
ในการสรางกระบวนการจําแนกพื้นที่และสถานะของแปลงขาว ณ เวลาตางๆ จากภาพถายดาวเทียม ไดอยางแมนยํา
มากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : ชีพลักษณพืชพรรณ ดัชนีพืชพรรณ แปลงขาว Field Server Landsat 8

ABSTRACT
To process satellite images for agricultural applications, the vegetation phenology can be
utilized for monitoring status of crop cycle. In general, vegetation index is computed on the timeseries images. Then the vegetation phenology and crop calendar will be obtained respectively.
Considering to the crop calendar, we focus on two significant parameters: start of growing season
(SOS) and end of growing season (EOS). However, ground-based data is required for validating
results of the SOS and EOS. The ground-based data is referred to images acquired from Field Server
stations installed in agriculture fields. In this paper, we propose a method for processing the
vegetation phenology of rice field. Based on two sets of images, ground-based (Field Server) and
satellite-based (Landsat 8), the results of the crop calendars will be compared and evaluated by
using the ground-based as the reference. In the experiments, the day shift error (SOS, EOS) is
approximately 18-19 days by using 16 days images (Landsat 8). For the perspective work, the
vegetation phenology curve will be calibrated in order to obtain an efficient model. Given the

satellite images, the calibration model will be used for classifying the accurate areas and status of
the rice fields.
KEY WORDS : Vegetation Phenology, Vegetation Index, Rice Field, Field Server, Landsat 8

1. บทนํา
เทคโนโลยีการรับรูระยะไกล (Remote Sensing Technology) สามารถนํามาใชพัฒนางานประยุกตตางๆ
ไดหลากหลาย หนึ่งในงานประยุกตที่มีการกลาวถึงในปจจุบ ัน คือ เกษตรแบบแมนยํา (Precision Agriculture)
เนื่องจากขาวเปนอาหารหลักของคนไทย มีความเกี่ยวของในเชิงสังคม วิถีชีวิต อีกทั้งยังมีเกษตรกรไทยเพาะปลูกขาว
เปนจํานวนมาก บทความฉบับนี้ จึงมุงเนนไปที่แนวทางการสรางระบบติดตามการเพาะปลูกขาวแบบอัตโนมัติ โดย
นําเสนอการเปรียบเทียบชีพลักษณพืชพรรณ (Vegetation Phenology) บนแปลงขาว ซึ่งคํานวณมาจากขอมูลรูปภาพ
อนุกรมเวลา 2 ชุด ที่มีความแตกตางกัน คือ ภาพถายจากภาคพื้นดิน “Field Server” และ ภาพถายจากดาวเทียม
“Landsat 8” [3] การเปรียบเทียบนี้ จะใช 2 ตัวแปรที่สําคัญ คือ วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดของแตละรอบการเพาะปลูก
(ปฎิทินการเพาะปลูก) ทีค่ ํานวณไดจากภาพถายทั้ง 2 ชุด โดยใชขอมูลภาคพื้นดินเปนขอมูลอางอิง [1,2,5,7,8]
เนื่องจากเปนรูป ภาพจากแปลงขาวโดยตรง มีความชัดเจน สามารถจําแนกสถานะเพาะปลูกไดจากรูป ภาพ

รูปที่ 1 การเปรียบเทียบชีพลักษณพืชพรรณ ระหวาง ภาพถายดาวเทียม “Landsat 8” และภาคพื้น “Field Server”
(1 จุดภาพของ Landsat 8 ที่ 30 x 30 ตารางเมตร จะถูกเทียบกับ 1 รูปภาพของ Field Server บริเวณแปลงขาว)
หากกลาวถึง ขอมูลทั้ง 2 ชุด ที่นํามาใชในการทดลอง ขอมูลภาพถายภาคพื้น จะอางถึง ระบบติดตาม
การเกษตร (Agriculture Monitoring System: AMS Thailand) โดยระบบดังกลาวนี้ มีการติดตั้งอุป กรณที่เรียกวา
Field Server เพื่อเก็บขอมูลแปลงเกษตรตางๆ ทั่วประเทศ ปจจุบันมีจํานวน 24 สถานี ประกอบไปดวยแปลงขาว
จํานวน 11 สถานี ขอมูลรูปภาพแปลงขาวรายวัน จะถูกบันทึกและสงมาเก็บ ที่ฐานขอมูลแบบอัตโนมัติ โดยผูใชงาน
สามารถเขาถึงขอมูลบนพื้นฐานบริการผานเว็บ (Web-based services) ได ซึ่งชีพลักษณพืชพรรณของแปลงขาวจะ
คํานวณจากรูป ภาพรายวันนี้ สําหรับขอมูลภาพถายดาวเทียม Landsat 8 ซึ่งเปนขอมูลแบบเปด (Open data) ไมมี
คาใชจาย รูปภาพ Landsat 8 มีความละเอียดเชิงพื้นที่ (Spatial resolution) 30 เมตร/จุดภาพ และมีความละเอียด

เชิงเวลา (Temporal resolution) 16 วัน ในการคํานวณชีพลักษณพืชพรรณของภาพถายดาวเทียม Landsat 8 ณ
ตําแหนงจุดติดตั้ง Field Server จะถูกนํามาใชเพื่อการเปรียบเทียบผลลัพธจากแปลงขาวเดียวกัน อยางไรก็ตาม
เนื่องจาก Landsat 8 มีความละเอียดเชิงเวลานอยกวา Field Server วิธีการประมาณคาในชวง (Interpolation) จะ
ถูกนํามาใชสําหรับ การเปรียบเทียบดังกลาว แสดงแผนภาพในรูป ที่ 1

2. วัตถุประสงค
 เพื่อสรางระเบียบวิธีในการประมวลผลกราฟชีพลักษณพืชพรรณ (รายป) แบบอัตโนมัติ และ กําหนดปฎิทิน
การเพาะปลูก โดยมุงไปที่ตัวแปรสําคัญ 2 ตัวแปร คือ วันเริ่มตนและสิ้นสุดรอบการเพาะปลูก
 เพื่อเปรียบเทียบชีพลักษณพืชพรรณบนแปลงขาวที่ไดจากรูป ภาพ Field Server และ Landsat 8
 เพื่อหาความสัมพันธ และ ความคลาดเคลื่อนของปฎิทินการเพาะปลูก ระหวางรูปภาพภาคพื้นดิน และ
ดาวเทียม โดยใชรปู ภาพภาคพื้นดิน (Field Server) เปนขอมูลอางอิง

3. วิธกี ารวิจัย
ในงานวิจัยนี้ จะกลาวถึง วิธีการคํานวณชีพลักษณพืชพรรณ ซึ่งใชระดับ ของดัชนีพืชพรรณที่คํานวณไดจาก
รูป ภาพ ณ เวลาตางๆ จากนั้นจะเปนการประมวลผลกราฟชีพลักษณพืชพรรณ เพื่อนําไปสูการกําหนดปฎิทินการ
เพาะปลูก สามารถอธิบายแยกตามประเภทของขอมูลรูป ภาพทั้ง 2 ประเภท ดังนี้
3.1 รูปภาพภาคพื้นดิน “Field Server”
รูป ภาพที่ไดจากภาคพื้นดิน อางถึงขอมูลของป พ.ศ. 2557 ถูกบันทึกจากอุปกรณ Field Server ของระบบ
ติดตามการเกษตร (AMS) เปนรูปภาพรายวันมีความละเอียด 640 x 480 จุดภาพ แผนภาพดังแสดงในรูป ที่ 2 การ
ประมวลผลรูปภาพ Field Server สามารถอธิบ ายไดดังนี้
I. รูปภาพ Field Server แตละรูป จะประกอบดวย แปลงขาวและสวนที่ไมใชแปลงขาว (แนวเขา ทองฟา)
ดังนั้น รูปภาพจะถูกประมวลผลเพื่อแยกบริเวณสนใจ (Area of Interest: AOI) คือ แปลงขาว
II. การคํานวณคาดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Index) อางอิงจากบริเวณแปลงขาวแตละรูป เพื่อใหได
กราฟชีพลักษณพืชพรรณ ในที่นี้จะใชดัชนีพืชพรรณแบบ ExG (Excessive Green) [7,8,9]
III. กราฟชีพลักษณพืชพรรณถูกประมวลผล ผานตัวกรองสัญ ญาณความถี่ต่ํา เพื่อลดการสวิงขึ้น-ลงของ
กราฟ “Smooth curve” โดยใชระเบียบวิธีแบบ Savitzky-Golay [6]
IV. การกําหนดคาวันเริ่มตนและสิ้นสุด การเพาะปลูก โดยกําหนดจาก 2 เงื่อนไข ณ ชวงเวลาที่มีการ
เพาะปลูก คือ (1) คาระดับดัชนีพืชพรรณ มากกวาหรือเทากับ 0.4 อางอิงจากคานอรมัลไลซของดัชนี
พืชพรรณ (Normalized Vegetation Index) และ (2) พื้นที่ใตกราฟที่คํานวณได 5% “วันเริ่มตน”
และ 95% “วันสิ้นสุด” [8]

รูปที่ 2 แผนภาพการประมวลผลรูปภาพจาก Field Server สําหรับ ชีพลักษณพืชพรรณ และ ปฎิทินการเพาะปลูก

ผลการประมวลผลรูป ภาพจาก Field Server ของแปลงขาว ชนิดนาปรัง จ. สุพรรณบุรี เพื่อสรางกราฟชีพ
ลักษณพืชพรรณ รวมทั้งการกําหนดวันเริ่มตนและสิ้นสุดแตละรอบการเพาะปลูก แสดงในรูปที่ 3 จะเห็นวามีจํานวน 2
รอบเพาะปลูก (มีคลื่นหลัก 2 ลูก สวนคลื่นยอยขนาดเล็กเกิดขึ้นเนื่องจากวัชพืช) จุดสีเหลืองที่แสดงบนกราฟ หมายถึง
วันเริ่มตน (SOS: start of growing season) และ วันสิ้นสุด (EOS: end of growing season) ตามลําดับ สามารถ
อธิบายความหมายของกราฟไดดังนี้ คาทางแกน Y หมายถึง ระดับ ของคานอรมัลไลซ ExG ซึ่งเปนคาดัชนีพืชพรรณที่ใช
ในการคํานวณภาพจาก Field Server และ คาทางแกน x หมายถึง เวลา แสดงโดยคา DOY (day of year) มีคา
ระหวาง 1 (1 ม.ค. 57) ถึง 365 (31 ธ.ค. 57) จากกราฟดังกลาว วันเริ่มตนรอบเพาะปลูกที่ 1 (SOS #1) ไมสามารถ
กําหนดได สังเกตไดจากกราฟวามีการเริ่มปลูกกอนป พ.ศ. 2557 วันสิ้นสุดรอบที่ 1 (EOS #1) เทากับ 83 วันเริ่มตน
รอบที่ 2 (SOS #2) เทากับ 163 และ วันสิ้นสุดรอบที่ 2 (EOS #2) เทากับ 249

รูปที่ 3 ชีพลักษณพืชพรรณ และ ปฎิทินการเพาะปลูกขาว ที่คํานวณไดจากรูปภาพ Field Server
3.2 รูปภาพดาวเทียม “Landsat 8”

รูปที่ 4 แผนภาพการประมวลผลรูปภาพ Landsat 8 สําหรับชีพลักษณพืชพรรณ และ ปฎิทินการเพาะปลูก
รูป ภาพดาวเทียม Landsat 8 อางถึงขอมูล ณ เวลา (พ.ศ. 2557) และ ตําแหนงเดียวกัน (หนึ่งจุดภาพ ณ
ตําแหนงติดตั้ง Field Server) ซึ่งจะมีความละเอียดเชิงพื้นที่ เทากับ 30 เมตร และมีความละเอียดเชิงเวลา 16 วัน ดัง
แสดงในรูปที่ 4 ชีพลักษณพืชพรรณ และ ปฎิทินการเพาะปลูก ที่คํานวณไดจากรูปภาพ Landsat 8 สามารถอธิบายได
ดังนี้

I.
II.
III.

IV.
V.

เลือกจุดภาพที่ตรงกับ ตําแหนงติดตั้ง Field Server ของแปลงขาว
คํานวณคาดัชนีพืชพรรณของจุดภาพนั้น โดยใชดัชนีพืชพรรณแบบ ExG เชนเดียวกัน
การประมวลผลชีพลักษณพืชพรรณ โดยใชแบบจําลองเพื่อวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ คือ ลดคารบกวน
จากสภาพอากาศ เชน เมฆ ฝน และ การประมาณคาในชวง (Interpolation) ใหมีความละเอียดเชิงเวลา
เทากับ 365 วัน (เทียบเทากับชีพลักษณพืชพรรณที่คํานวณไดจาก Field Server) เนื่องจาก Landsat 8 เปน
ขอมูลราย 16 วัน
หลังจากไดกราฟชีพลักษณพืชพรรณมาแลว จะถูกนํามาประมวลผลอีกครั้ง เพื่อลดการสวิงขึ้นลง โดยใช
แนวทางเดียวกันกับชีพลักษณที่ไดจาก Field Server คือ Savitzky-Golay
ในขั้นตอนสุดทาย การคํานวณหาปฎิทินการเพาะปลูก ก็จะอางถึงวิธีการเดียวกับการประมวลผลชีพลักษณที่
ไดจาก Field Server (คาดัชนีพืชพรรณ มีคามากกวาหรือเทากับ 0.4 และ พื้นที่ใตกราฟมีคา 5% และ 95%
สําหรับ วันเริ่มตนและสิ้นสุดรอบเพาะปลูกโดยลําดับ)

รูปที่ 5 คาดัชนีพืชพรรณที่ไดจาก Landsat 8 และการประมาณคาในชวงเพื่อทดแทนคาที่หายไป

รูปที่ 6 การประมวลผลเพื่อลดคารบกวนจาก เมฆ ฝน กราฟทีป่ รับระดับ (ลดคารบกวน) แลว
คือ กราฟสีชมพู

รูปที่ 7 ชีพลักษณพืชพรรณ และ ปฎิทินการเพาะปลูกขาว ที่คํานวณไดจากรูปภาพ Landsat 8
ในรูปที่ 5 แสดงคาดัชนีพืชพรรณที่คํานวณไดจากรูป ภาพ Landsat 8 ทุกๆ 16 วัน (วงกลมสีน้ําเงิน) และ
คาที่หายไป (ไมมีรูป ภาพ) จะถูกประมาณคาในชวง (* สีแดง) สวนเสนประสีเขียวหมายถึงกราฟชีพลักษณพืชพรรณที่
ไดในเบื้องตน ในรูปที่ 6 เปนการประมวลผลชีพลักษณพืชพรรณ เพื่อลดคารบกวนจาก เมฆ ฝน หรือการรบกวนจาก
ชั้นบรรยากาศ โดยมีสมมติฐานวาสัญญาณที่ไดจะลดระดับลงมาต่ํา (ตองถูกทําการปรับคาขึ้นไป) คากราฟชีพลักษณ
พืชพรรณที่ไดจะแสดงดวย กราฟสีชมพู ในรูปที่ 7 จะเปนประมาณคาในชวงใหมีคาในแกนเวลา เทากับ 365 วัน และ
ทําการกรองสัญญาณดวยวิธีการแบบ Saviztky-Golay สําหรับ วันเริ่มตนและสิ้นสุดของแตละรอบเพาะปลูก สามารถ
กําหนดดวย ระดับของดัชนีพืชพรรณที่ถูกนอรมัลไลซ (มากกวาหรือเทากับ 0.4) และ พื้นที่ใตกราฟชวงการเพาะปลูก
5% และ 95% สําหรับ วันเริ่มตนและสิ้นสุดโดยลําดับ สําหรับปฎิทินเพาะปลูกที่ไดจาก Landsat 8 ดังนี้ วันเริ่มตนรอบ
ที่ 1 (SOS #1) ไมสามารถกําหนดได วันสิ้นสุดรอบที่ 1 (EOS #1) เทากับ 59 วันเริ่มตนรอบที่ 2 (SOS #2) เทากับ
158 และ วันสิ้นสุดรอบที่ 2 (EOS #2) เทากับ 264
หากจะเปรียบเทียบคุณลักษณะของรูป ภาพ Field Server และ Landsat 8 สามารถสรุป ไดดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคุณลักษณะของรูปภาพ Field Server และ Landsat 8
ความละเอียดเชิงพื้นที่
ความละเอียดเชิงเวลา
มุมมองภาพ
แถบความยาวคลื่น
ดัชนีพืชพรรณ
การประมาณคาในชวง
ประเภทของพืช
กรอบเวลา (1 ป)
ตัวกรองสัญญาณ
ปฎิทินเพาะปลูก
ขอดี
ขอดอย

Field Server
Landsat 8
30 x 30 ตารางเมตร
100 x 100 ตารางเมตร (โดยประมาณ)
รายวัน
16 วัน
ดานขาง
ดานบน
R, G, B
NIR, R, G, B
ExG
ExG, NDVI
แบบ Cubic
แปลงขาว (นาปและนาปรัง)
พ.ศ. 2557
Savitzky-Golay
 คาดัชนีพืชพรรณมากกวาหรือเทากับ 0.4
 5% และ 95% ของพื้นที่ใตกราฟ (วันเริ่มตนและสิ้นสุดรอบการเพาะปลูก)
ความละเอียดเชิงพื้นที่และเชิงเวลาสูง ครอบคลุมพื้นที่กวาง
ครอบคลุมพื้นที่แคบ (1-2 แปลงขาว) ความละเอียดเชิงพื้นที่และเชิงเวลาต่ํา

4. ผลการเปรียบเทียบ
อางถึงวิธีวิจัยที่อธิบ ายในขอ 3 จะทําการประมวลผลรูปภาพจาก Field Server และ Landsat 8 ตาม
แผนภาพที่นําเสนอ และ ผลลัพธที่ได คือ ชีพลักษณพืชพรรณ และ ปฎิทินเพาะปลูก (วันเริ่มตนและสิ้นสุด) การ
นําเสนอผลการเปรียบเทียบ ณ ที่นี้ จะแสดงตัวอยางจากแปลงทดสอบ 3 แปลง ดังนี้ นาปรัง จ.สุพรรณบุรี (ก) (ข)
จํานวน 2 แปลง และ นาป จ.รอยเอ็ด จํานวน 1 แปลง โดยใชรปู ภาพทีบ่ ันทึกไดป  พ.ศ. 2557 ซึ่งผลลัพธของปฎิทิน
เพาะปลูกทีค่ ํานวณไดจาก Field Server จะใชเปนขอมูลอางอิง เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธและคาความ
คลาดเคลื่อนของปฎิทินเพาะปลูกที่ไดจาก Landsat 8
4.1 แปลงขาว จ.สุพรรณบุรี (ก)
ในรูปที่ 8 แสดงผลการเปรียบเทียบชีพลักษณพืชพรรณ และ ปฎิทนิ เพาะปลูก จากรูปภาพ Field Server
และ Landsat 8 รวมทั้งแสดงตัวอยางรูป ภาพจาก Field Server ที่บันทึกได ณ เวลาตางๆ สําหรับ แปลงขาว จ.
สุพรรณบุรี (ก) ซึ่งเปนแปลงเดียวกับที่ใชอธิบ ายในขอ 3

รูปที่ 8 เปรียบเทียบชีพลักษณพืชพรรณ และ ปฎิทินการเพาะปลูกขาว นาปรัง จ.สุพรรณบุรี (ก)
4.2 แปลงขาว จ.สุพรรณบุรี (ข)
ในรูปที่ 9 คือ ผลของชีพลักษณพืชพรรณ แปลงขาว จ.สุพรรณบุรี (ข) ประเภทนาปรัง 2 รอบการเพาะปลูก
จากกราฟดัชนีพืชพรรณ และปฎิทินเพาะปลูก จะเห็นวา วันเริ่มตนและสิ้นสุดการเพาะปลูก มีความคลาดเคลื่อนไม
มาก ยกเวนวันสิ้นสุดการเพาะปลูกรอบที่ 2 ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการเก็บ เกี่ยวที่แปลงขาวจริงถูกเลื่อน
ออกไป ทําใหรูปคลื่นมีการสวิงขึ้นลง เกิดเปนยอดคลื่นหลัก 2 ยอด ถือเปนความคลาดเคลื่อนอันหนึ่งที่พบในการ
ทดลอง อยางไรก็ตามหากนับ จํานวนรอบการเพาะปลูก ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับ ผลผลิต ระเบียบวิธีที่ใชยังคงแปล
ความหมายได 2 รอบการเพาะปลูก ซึ่งทั้งรูป ภาพจาก Field Server และ Landsat 8 มีขอมูลจํานวนรอบเพาะปลูกที่
สอดคลองกัน

รูปที่ 9 เปรียบเทียบชีพลักษณพืชพรรณ และ ปฎิทินการเพาะปลูกขาว นาปรัง จ.สุพรรณบุรี (ข)
4.3 แปลงขาว จ.รอยเอ็ด
ในรูปที่ 10 ผลการทดลองสําหรับแปลงขาว จ. รอยเอ็ด ประเภทนาป (1 รอบเพาะปลูกตอป) การเพาะปลูก
จะอยูในชวงครึ่งหลังของป และมีระยะเวลายาวนานกวานาปรัง กลาวถึง ปฎิทินเพาะปลูกที่คํานวณไดจาก Landsat 8
วันเริ่มตนรอบที่ 1 (SOS #1) เทากับ 218 วันสิ้นสุดรอบที่ 1 (EOS #1) เทากับ 312 ตามลําดับ

รูปที่ 10 เปรียบเทียบชีพลักษณพืชพรรณ และ ปฎิทินการเพาะปลูกขาว นาป จ.รอยเอ็ด
ผลเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของ ปฎิทินเพาะปลูก ที่คํานวณไดจากแปลงขาวทดสอบทั้ง 3 แปลง แสดง
ในตารางที่ 2 คาคลาดเคลื่อนที่เปนลบ หมายถึง ปฎิทินที่คํานวณจาก Landsat 8 เกิดขึ้นกอน Field Server คา
คลาดเคลื่อนที่เปนบวก หมายถึง ปฎิทินที่คํานวณจาก Landsat 8 เกิดขึ้นหลัง Field Server คาคลาดเคลื่อนสูงสุด
-47 เกิดขึ้นที่แปลง จ.สุพรรณบุรี (ข) รอบเพาะปลูกที่ 2 เนื่องจากรูปคลื่นชีพลักษณพืชพรรณมี 2 คลื่นยอยๆ ในรอบ

การเพาะปลูก แตคาคลาดเคลื่อนโดยเฉลี่ย จะอยูที่ประมาณ 18 ถึง 19 วัน ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพทีย่ อมรับ ไดสําหรับ
การประมวลผลจากขอมูล Landsat 8 ที่มีความละเอียดเชิงเวลา 16 วัน อยางไรก็ตาม จําเปนตองพัฒนาวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดคาความคลาดเคลื่อนดังกลาวนี้
ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของปฎิทินเพาะปลูกขาว ระหวาง Field Server และ Landsat 8
แปลงขาว ประเภทนา
สุพรรณบุรี (ก) นาปรัง
สุพรรณบุรี (ข)

นาปรัง

รอยเอ็ด

นาป

รูปภาพ
Field Server
Landsat 8
คาคลาดเคลื่อน
Field Server
Landsat 8
คาคลาดเคลื่อน
Field Server
Landsat 8
คาคลาดเคลื่อน

SOS #1
N/A
N/A
N/A
77
87
+10
218
223
+5

EOS #1
83
59
-24
146
170
+24
312
349
+37

SOS #2
163
158
-5
220
223
+3
-

EOS #2
249
264
+15
340
293
-47
-

5. วิจารณผลและสรุปผล
บทความฉบับ นี้ นําเสนอ การเปรียบเทียบชีพลักษณพืชพรรณ และ ปฎิทินเพาะปลูก (วันเริ่มตนและวัน
สิ้นสุดของแตละรอบเพาะปลูก) ระหวางรูปภาพ Field Server (ภาคพื้นดิน) และ Landsat 8 (ดาวเทียม) เนื่องจาก
ขอมูลทั้ง 2 เซต ไดแก Field Server: รายวัน และ Landsat 8: ราย 16 วัน มีความละเอียดเชิงเวลาที่ไมเทากัน จึงไม
สามารถเปรียบเทียบกันไดโดยตรง การประมาณคาในชวงแบบ Cubic (Cubic interpolation) จึงถูกนํามาใช สําหรับ
ขอมูล Landsat 8 ผลการทดลองแสดงการเปรียบเทียบขอมูลแปลงขาว 2 แปลง ที่ จ.สุพรรณบุรี (นาปรัง) และ 1
แปลง ที่ จ.รอยเอ็ด (นาป) โดยใชไดอะแกรมที่นําเสนอ ปฎิทินเพาะปลูกที่คํานวณไดจาก Landsat 8 มีความใกลเคียง
กับ Field Server ยกเวนกรณีที่การปลูกมีการเลื่อนวันเก็บ เกี่ยว ที่แปลงขาว จ.สุพรรณบุรี (ข) รอบเพาะปลูกที่ 2
อยางไรก็ตาม จํานวนรอบเพาะปลูก ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับ ผลผลิต สามารถระบุไดอยางแมนยําในทั้ง 3 แปลงทดสอบ
ดังกลาว
สําหรับ การดําเนินงานตอไป นอกจากจะเปนการพัฒนาแบบจําลองในการสอบเทียบระหวาง Field Server
และ Landsat 8 เพื่อสรางกระบวนการในการจําแนกและติดตามขาว ที่มีความแมนยําสูงแลว ยังใหความสนใจในการ
ใชขอมูลภาพถายดาวเทียมอื่นๆ เชน MODIS [4] เพื่อลดขอดอยในเรื่องความละเอียดเชิงเวลาของขอมูล เพราะขอมูล
MODIS มีความละเอียดเชิงเวลารายวัน และมีรูป ภาพคอมโพสิทราย 8 วัน และ 16 วัน ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกวาใน
การลดปญ หาการรบกวนจาก เมฆ หมอก ฝน เมื่อเปรียบเทียบกับ Landsat 8
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