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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาวิธีการจําแนกพื้นที่ป่าไม้แบบกําหนดเงื่อนไข (Rule Sets)จาก
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต จํานวน 4 ช่วงคลื่น รายละเอียดภาพ 2 เมตร โดยใช้วิธีการจําแนกเชิงวัตถุ
(Object – Based Classification) แบบการแบ่งส่วนภาพ Multi-resolution/Spectral Difference การให้
ค่าน้ําหนักช่วงคลื่น (Image Layer Weights) การกําหนดค่า Shape/Compactness และนํามาจําแนกโดย
กําหนดค่า Threshold และ NDVI พร้อมการทํา Relations to Neighbor Objectsผลของการจําแนกนํามา
เปรียบเทียบกับวิธีการจําแนกแบบ Nearest Neighborและตรวจสอบความถูกต้องด้วยพื้นที่ตัวอย่าง
(Sample) ซึ่งพบว่า การจําแนกพื้นที่ป่าไม้แบบกําหนดเงื่อนไขมีค่าความถูกต้องร้อยละ 71.0 และการจําแนก
แบบNearest Neighborมีค่าความถูกต้องร้อยละ 80.4 แต่ระยะเวลาในการประมวลผลของการกําหนด
เงื่อนไขจะเร็วกว่า
คําสําคัญ: ไทยโชต การจําแนกเชิงวัตถุ ป่าไม้

ABSTRACT
The purpose of this research is to develop a methodology for classifying forest cover
using 4 bands of THAICHOTE imageries. The resolution of THAICHOTE scene is 2m× 2m. The
object-based classification methodology was applied to this study. The processing was
consist of the multi-resolution/spectral difference algorithm, image layer weights parameters,
and composition of homogeneity criterion (shape/compactness) parameters. Then the data
was classified based on the threshold, NDVI values, and in relations to neighbor objects. The
result of this classification found thatthe accuracy of forest cover classification was similar to
traditional classification, but the processing time was more faster and comfortable.
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คํานํา
ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญของประเทศ เป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร แหล่งวัตถุดิบของ
ปัจจัยสี่ และช่วยรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อม ปัญหาสําคัญของป่าไม้ในปัจจุบัน คือ การบุกรุกทําลายป่า
และถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลประกาศให้ต้องดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้มี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี จากรายงานของกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2557พบว่าพื้นที่ป่าไม้ของประเทศตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2516 – 2556 มีแนวโน้มของพื้นที่ลดลงเป็นประจําทุกปี (Figure 1)

Figure 1 Statistic of Forest Area Between 1973 – 2013.
Source: RFD, 2014.
การคํานวณพื้นที่ป่าไม้ นิยมใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศเป็นเครื่องมือ
สําคัญในการจําแนกพื้นที่ เพื่อให้ได้ผลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เนื่องจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม สามารถ
บันทึกภาพได้เป็นพื้นที่บริเวณกว้างและมีข้อมูลให้เลือกได้หลากหลาย ซึ่งการมีข้อมูลที่หลากหลายนี้ทําให้การ
จําแนกพื้นที่ป่าไม้จะต้องคํานึงถึงรายละเอียดภาพของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม โดยจะมีผลต่อมาตราส่วนและ
พื้นที่ที่จะนําไปใช้งาน จากข้อมูลสถิติพื้นที่ป่าไม้ (Figure1) จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2516 – 2541 และ ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2556
เนื่องจากมาตราส่วนที่ใช้ในการจําแนกข้อมูลมีความแตกต่างกัน กล่าวคือก่อนปี พ.ศ. 2543 ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้
ถูกจัดทําขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทียมที่มาตรส่วน 1:250,000 ภายหลังจากปี พ.ศ. 2543 มีการ
เปลี่ยนแปลงมาตราส่วนที่ใช้เป็นฐานในการจัดทําข้อมูลเป็น 1:50,000 จึงทําให้ตัวเลขของพื้นที่ป่าไม้มีความ
แตกต่างกัน (กรมป่าไม้, 2557)
แนวโน้มในอนาคตการจําแนกพื้นที่ป่าไม้จะทําที่มาตราส่วนใหญ่ ซึ่งจําเป็นจะต้องใช้ข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมรายละเอียดภาพสูง ที่สามารถมองเห็นขอบเขตของพื้นที่ได้ชัดเจน โดยเฉพาะพื้นที่บุกรุก การ
คํานวณพื้นที่มีความถูกต้องและยังสามารถนํามาซ้อนทับร่วมกับขอบเขตแปลงที่ดินต่างๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การนํ า ไปใช้ วิ เ คราะห์ ต่ อ ยอดตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ ไปได้ มี ห ลายงานวิ จั ย ได้ ใ ช้
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงในการจําแนกพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ต่างๆ โดยใช้วิธีการจําแนกเชิงวัตถุ
ซึ่งมีการใช้เงื่อนไขและวิธีการที่แตกต่างกัน ในการจําแนกพื้นที่ป่าไม้ บริเวณทางตอนเหนือของประเทศกรีกซึ่ง
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เป็นป่าผลัดใบ โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Quickbirdใช้วิธีการจําแนกเชิงวัตถุแบบ Segmentation
ร่วมกับการกําหนดค่า GLCM entropy (Green), RVI, และ NDVI (Georgios, et al., 2007)ส่วนการจําแนก
แนวเชื่อมต่อป่าในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-5 ใช้การวิเคราะห์
เชิงวัตถุภาพ มีการกําหนดค่าน้ําหนักของทุกช่วงคลื่นในการทํา Segmentation เท่ากันการกําหนดค่า Scale,
Color, และ Smoothness เท่ากับ 20, 0.1, และ 0.5 ตามลําดับ สําหรับวิธีการจําแนกได้ใช้ค่า Mean ของแต่
ละช่วงคลื่นร่วมกับการสร้าง NDVI ในการจําแนกด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และปรับแก้ความถูกต้องด้วยการ
จําแนกด้วยสายตา (ณิชนันทน์, 2552 ) ในขณะที่การจําแนกพื้นที่ป่าไม้จากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง อาศัยวิธีการ
สร้าง Filter เพื่อลด Noise ให้กับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม การคํานวณและแบ่งแยกช่วงคลื่นสีเขียวในการทํา
Segmentation และใช้ Texture (GLCM) เพื่อจําแนกพื้นที่ป่าไม้ออกมาจากข้อมูลอื่นๆ (Xiaosong, et al.,
2010)นอกจากนั้นการจําแนกพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเป็นป่าสนและป่าผลัดใบ ในบริเวณตอนกลางของประเทศเกาหลี
ได้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม IKONOS ทําการผสมสีภาพแบบ IHS (RGB : 432) โดยทําการเปรียบเทียบผล
การจําแนกแบบ Pixel – Based (Maximum Likelihood) และ Object - Based ทําการกําหนดค่า
Weight, Shape, และ Compactness หลายค่า ผลการศึกษา พบว่า การจําแนกแบบ Object – Based มี
ความถูกต้องมากกว่า โดยค่าของความถูกต้องของการจําแนกด้วยวิธีนี้จะลดลงเมื่อค่า Scale มีขนาดใหญ่ขึ้น
(So-Ra Kim, et al., 2011) และการจําแนกช่วงชั้นอายุของต้นยางพารา 5 ช่วงอายุ (0 – 3 ปี, 4 – 6 ปี, 7 –
15 ปี, 16 – 25 ปี, มากกว่า 25 ปี) จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมธีออส โดยวิธีการจําแนกเชิงวัตถุ พื้นที่อําเภอ
นาหม่อม จังหวัดสงขลา โดยการทํา Segmentation จากการกําหนดค่า Scale และ Compactness จากนั้น
จึงใช้ค่า Layer Values (Mean, Standard Deviation, Pixel – Based, Neighbors), Texture, และ NDVI
ให้ผลความถูกต้องสูงสุดร้อยละ76 ในต้นยางพาราช่วงอายุ 0 – 3 ปี (สุดา และคณะ, 2555)
ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาวิธีการจําแนกพื้นที่ป่าไม้ จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต
โดยอาศัยวิธีการจําแนกเชิงวัตถุร่วมกับข้อมูลทางสถิติของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งการพัฒนาวิธีการจําแนก
นี้ จ ะใช้ เ ป็ น วิ ธี ก ารตั้ ง ต้ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ให้ ก ารจํ า แนกพื้ น ที่ ป่ า ไม้ แ บบอั ต โนมั ติ สํ า หรั บ ในการติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ให้มีความสะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะช่วยลดข้อจํากัดในการจําแนกข้อมูลด้วย
สายตาอีกด้วย
อุปกรณ์ และวิธีการ
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต ระบบ Multispectral รายละเอียดภาพ 15 เมตร มี 4ช่วงคลื่น
(Blue, Green, Red, และ NIR) และระบบ Panchromatic รายละเอียดภาพ 2 เมตร บันทึกภาพเมื่อวันที่
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่จํานวน 7,000
ไร่ ซึ่งลักษณะของสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง ที่ระดับความสูง 944 – 1,393 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง
(Figure 2) ประกอบไปด้วยป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณ โดยพื้นที่ป่าไม้บางส่วนมีการใช้ทําเกษตรกรรม และ
การทําไร่เลื่อนลอย
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Figure 2 Study Area (Red Box).
วิธีการศึกษา
ขั้นตอนในการศึกษา ได้แก่ การเลือกพื้นที่เป้าหมาย การรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต
การทํา Orthorectificationการทํา Pan-Sharpened การแบ่งส่วนภาพ การคัดเลือกพื้นที่ตัวอย่าง การ
กําหนดเงื่อนไขในการจําแนก การจําแนกข้อมูล และการประเมินความถูกต้องของผลการจําแนก ซึ่งสามารถ
สรุปขั้นตอนในการศึกษา ตาม Figure 3
การจําแนกข้อมูลภาพเชิงวัตถุ (Object – Based Classification)
การจําแนกข้อมูลภาพเชิงวัตถุเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม โดยอาศัยคุณลักษณะของ
วัตถุเชิงภาพ (Image Object) หรือกลุ่มของจุดภาพ แทนการใช้ค่าสะท้อนพลังงานของจุดภาพเดี่ยว (Pixel)
โดยมีวิธีการที่สําคัญคือการทํา Segmentation ทั้งนี้ Segmentation คือการแบ่งส่วนภาพ (Image) ออกเป็น
หลายพื้นที่ (Region) หรือวัตถุภาพ (Object Image) หลายชนิด ตามลักษณะของการเป็นเนื้อเดียวกันหรือมี
ความสัมพันธ์กัน (Homogenous Areas, Relatively Homogeneous Areas) เพื่อพยายามสร้างวัตถุและใช้
วัตถุที่สร้างขึ้นมาอธิบายชั้นข้อมูล (Class) อันเป็นตัวแทนของวัตถุที่ใช้ในการจําแนก (สุภาสพงษ์, 2555)
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Figure 3 Overviews of Methodology.
การแบ่งส่วนภาพ (Segmentation)
การจําแนกพื้นที่ป่าไม้ ด้วยวิธีการจําแนกเชิงวัตถุ ได้ทําการแบ่งส่วนภาพแบบ Multi-resolution
ของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อให้ได้เป็นวัตถุภาพ ซึ่งจะมีค่าพารามิเตอร์ที่สําคัญ 3 ตัว ได้แก่ Scale,
Shape, และ Compactness การกําหนดค่าเหล่านี้จะมีผลต่อขนาดและรูปร่างของวัตถุภาพ ในที่นี้กําหนดค่า
เป็น 20, 0.2, และ 0.8 ตามลําดับ เนื่องจากค่า Scale เป็นค่าที่แสดงขนาดเล็กและใหญ่ของวัตถุภาพ ซึ่งถ้า
กําหนดเป็นค่ามาก วัตถุภาพจะมีขนาดใหญ่ โดยจะรวมหลายจุดภาพเดี่ยวเข้าด้วยกัน อาจจะมีผลทําให้วัตถุ
ภาพไม่มีความสอดคล้องกัน (Figure 4) ส่วนค่า Shape เป็นการให้ค่าน้ําหนักที่ใช้ในการคํานวณรูปร่างวัตถุ
ภาพร่วมกับค่า Color และจะเป็นค่าแปรผกผันกัน(Color = 1 – Shape) ถ้ากําหนดให้ค่า Shape น้อย ค่า
Color ก็จะนํามาใช้คํานวณรูปร่างวัตถุภาพมาก (Figure 4)ส่วนค่า Compactness เป็นการให้ค่าน้ําหนักที่ใช้
ในการคํานวณความเป็นกลุ่มก้อนของวัตถุภาพร่วมกับค่า Smoothness และจะเป็นค่าแปรผกผันกันถ้า
กําหนดให้ค่า Compactness น้อย ค่า Smoothness ก็จะนํามาใช้คํานวณความราบเรียบวัตถุภาพมาก
(Figure 4) นอกจากการแบ่งส่วนภาพแบบ Multi-resolution แล้ว ยังสามารถกําหนดค่าการเกาะกลุ่มของ
ส่วนภาพได้ด้วย โดยใช้วิธีการ Spectral Difference Segmentation ซึ่งจะช่วยรวมกลุ่มของส่วนภาพที่มี
ค่าสถิติใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน ในที่นี้กําหนดค่าไว้เท่ากับ 3ทําให้การแบ่งส่วนภาพในพื้นที่ศึกษานี้ มีจํานวน
14,963วัตถุภาพ
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Figure 4 Parameters of Multi-resolution SegmentationAlgorithm.
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การจําแนกข้อมูลด้วยวิธี Nearest Neighbor
หลังจากการแบ่งส่วนภาพแล้ว ได้ทําการคัดเลือกพื้นที่ตัวอย่าง (Sample) จากวัตถุภาพ โดยทําการ
แบ่งชั้นข้อมูลออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เกษตร พื้นที่เปิดโล่ง และชุมชนเพื่อทําการสุ่มเลือก
พื้นที่ตัวอย่างแต่ละชั้นข้อมูลให้กระจายทั่วข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม และนํามาจําแนกข้อมูล โดยใช้วิธีการ
Standard Nearest Neighbor (Generated) ซึ่งประกอบไปด้วยค่าความสว่าง(Brightness)ค่าส่วนต่างสูงสุด
ของช่วงคลื่น (Max. diff.)และค่าเฉลี่ยช่วงคลื่น(Mean : Blue, Green, Red, NIR) ผลลัพธ์ที่ได้จากการจําแนก
นํามาจัดกลุ่มข้อมูลใหม่ โดยกําหนดให้พื้นที่เกษตร พื้นที่เปิดโล่ง และชุมชน เป็นพื้นที่ไม่ใช่ป่าไม้ นอกจากนั้น
ค่าข้อมูลสถิติจากพื้นที่ตัวอย่างจะนําไปใช้เป็นข้อมูลตั้งต้น เพื่อทําการจําแนกโดยการกําหนดเงื่อนไขจากค่า
ข้อมูล(Threshold)ต่อไป
การจําแนกข้อมูลด้วยวิธีการกําหนด Rule Sets
การจําแนกข้ อมู ลป่ าไม้ โดยการกําหนดเงื่อนไขได้ ใช้ ข้อมูล สถิติของพื้นที่ ตัวอย่ างก่อนหน้านี้ มา
พิจารณาและกําหนดค่าที่ใช้ในการจําแนก ซึ่งได้แบ่งกลุ่มของวิธีการจําแนกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ได้แก่ ข้อมูล
สถิติของค่าสี (Object Feature) ประกอบไปด้วย การสร้างสมการช่วงคลื่น Arithmetic Feature (NDVI>=
0.22)การกําหนดค่า Threshold ของ Layer Values (Max. diff.>= 3.7)การกําหนดค่า Threshold ของ
Standard Deviation (Blue 10.5 – 27.8)และ การกําหนดรูปแบบของ Texture (GLCM Entropy< 8.3)
และกลุ่มที่ 2 เป็นความสัมพันธ์ของวัตถุ (Class-Related Feature)ซึ่งประกอบไปด้วย Relation to
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Neighbor Object (Border>= 0.7, และ Area> 0.9)สําหรับวิธีการจําแนกได้ใช้ Assign Class โดยใช้
ค่าพารามิเตอร์หลัก 3 ตัว ได้แก่ การกรองชั้นข้อมูล (Class Filter)การสร้างเงื่อนไขกําหนดข้อมูล (Threshold
Condition)และการกําหนดชั้นข้อมูล(Use Class)ตามค่าสถิติที่กําหนดไว้ในเบื้องต้น
การตรวจสอบความถูกต้องของการจําแนก (Accuracy Assessment)
การตรวจสอบความถูกต้องของการจําแนกข้อมูลป่าไม้ ทั้ง 2 วิธี ได้แก่ วิธีการจําแนกข้อมูลโดยใช้
Nearest Neighborและวิธีการจําแนกข้อมูลโดยการกําหนด Rule Sets นํามาเปรียบเทียบกับพื้นที่ตัวอย่าง
(601 วัตถุภาพ)และสรุปเป็นตาราง Confusion Matrix ซึ่งประกอบไปด้วย ความถูกต้องในส่วนของผู้ใช้งาน
(User’s Accuracy) ความถูกต้องในส่วนของผู้จําแนก (Producer’s Accuracy)ความถูกต้องโดยรวมของการ
จําแนก (Overall Classification Accuracy)และ ความถูกต้องด้วยวิธีการวิเคราะห์สถิติ Kappa (Kappa
Statistic)
ผล และวิจารณ์
ผลการจําแนกข้อมูลป่าไม้จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต (Figure 5) โดยวิธีการNearest
Neighbor(NN) พบว่า มีพื้นที่ป่าไม้ (สีเขียว) จํานวน 5,896 ไร่ ซึ่งเกินกว่าพื้นที่ป่าไม้ที่จําแนกด้วยสายตา
(Visual : V) จํานวน 637 ไร่ โดยกลุ่มพื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่ของ NN เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ V แต่พื้นที่ป่า
ไม้บริเวณด้านบนซ้ายและด้านบนตรงกลางของ NN เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก ซึ่งควรจะเป็นพื้นที่เกษตรและไร่
เลื่อนลอย (สีเหลือง)นอกจากนั้นพื้นที่เกษตรและไร่เลื่อนลอยยังมีการกระจายตัวเป็นพื้นที่ขนาดเล็กทั่วทั้งภาพ
ซึ่งควรจะเป็นพื้นที่ป่าไม้ สําหรับการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการจําแนกแบบ NN เปรียบเทียบกับข้อมูล
พื้นที่ตัวอย่าง พบว่ามีความถูกต้องโดยรวมร้อยละ 80.4 ซึ่งพื้นที่ป่าไม้มีการปะปนกับพื้นที่เกษตรและไร่เลื่อน
ลอยมากที่สุด ส่งผลให้มีค่าความสอดคล้องกันของข้อมูลพื้นที่ตัวอย่างและผลการจําแนกอยู่ที่ร้อยละ 67.6ส่วน
ผลการจําแนกข้อมูลป่าไม้ด้วยวิธีการกําหนด Rule Sets (RS) พบว่า มีพื้นที่ป่าไม้ จํานวน 5,836 ไร่ ซึ่งพื้นที่มี
จํานวนใกล้เคียงกับวิธีการจําแนกแบบ NN แต่พื้นที่เกินกว่าการจําแนกด้วยสายตา จํานวน 577 ไร่ โดยพื้นที่
ป่าไม้มีจํานวนมากเกินความเป็นจริง ทั้งพื้นที่ด้านบนตรงกลาง ด้านบนขวา และด้านล่างขวา ซึ่งควรจะเป็น
พื้นที่เกษตรและไร่เลื่อนลอยนอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่มของพื้นที่เกษตรและไร่เลื่อนลอยยังมีการกระจายตัวเป็น
พื้นที่ขนาดปานกลางทั่วทั้งภาพ ซึ่งควรจะเป็นพื้นที่ป่าไม้สําหรับการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการจําแนก
แบบ RS เปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นที่ตัวอย่าง พบว่ามีความถูกต้องโดยรวมร้อยละ 71.0 ซึ่งพื้นที่ป่าไม้มีการ
ปะปนกับพื้นที่เกษตรและไร่เลื่อนลอยมากที่สุด นอกจากนั้นยังมีการปะปนกับข้อมูลพื้นที่เปิดโล่ง และพื้นที่
ชุมชน ที่ถูกกําหนดให้เป็นพื้นที่ไม่ใช่ป่าไม้ด้วย ส่งผลให้มีค่าความสอดคล้องกันของข้อมูลพื้นที่ตัวอย่างและผล
การจําแนกอยู่ที่ร้อยละ 52.2ส่วน Figure 6 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบของเส้นขอบที่ได้จากวิธีการจําแนก
ทั้งวิธี V, NN, และ RS ที่มาตราส่วน 1:4,000
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Figure 5 Result of Classification : Forest (Green), Non-Forest (Yellow) and Confusion Matrix.
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Figure 6 Comparison of Classification in Non-Forest:Visual (Yellow), Nearest Neighbor (Green)
and Rule Sets (Red)
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จากผลของการจําแนกข้อมูลป่าไม้ พบว่า ค่าสถิติของข้อมูลป่าไม้พื้นที่เกษตร และการทําไร่เลื่อนลอย
มีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งทําให้ยากต่อการจําแนกวัตถุภาพให้แยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นปัจจัยใน
เรื่องของแสงเงา ด้านรับแสง ชนิดและสภาพความสมบูรณ์ของป่า ก็เป็นปัจจัยทําให้พื้นที่ป่ามีได้หลากหลาย
รูปแบบ สิ่งที่เป็นความแตกต่างอย่างชัดเจนที่สามารถมองเห็นได้จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างพื้นที่ป่า
ไม้กับพื้นที่อื่นๆ คือ รูปแบบของกลุ่มเงาต้นไม้ การจัดเรียงตัวที่ไม่เป็นระเบียบและมีความหยาบส่วนสวนป่า
หรือไม้ยืนต้นมีความสูงที่เป็นกลุ่มเงาเหมือนกัน แต่จะมีการจัดเรียงตัวและความหยาบที่ความแตกต่างกัน
ออกไป สําหรับพื้นที่เกษตร จะมีลักษณะเป็นพื้นที่เรียบไม่มีเงา มีความละเอียดของเนื้อภาพแต่จะขึ้นอยู่กับ
ชนิดพืชและช่วงเวลาของการปลูก ซึ่งถ้าเป็นพืชที่เตรียมพื้นที่เพาะปลูกหรือหลังจากเก็บเกี่ยว จะสามารถ
มองเห็นขอบเขตแปลงได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามในการวิจัยครั้งนี้ ได้ค่า Rule Sets เบื้องต้นที่ใช้ในการ
จําแนกข้อมูลป่าไม้ไว้แล้ว ซึ่งจะต้องมีการค้นคว้า และปรับแก้วิธีการเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ผลของการจําแนก
ข้อมูลป่าไม้ที่มีความถูกต้องเพิ่มมากขึ้นต่อไป
สรุป และข้อเสนอแนะ
การจําแนกข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ในมาตราส่วนใหญ่ การจําแนกด้วยวิธี Nearest Neighborจะมีความถูก
ต้องมากกว่าการจําแนกด้วยวิธีการกําหนด Rule Setsเนื่องจากวิธีการจําแนกแบบNearest Neighborมีการ
นําค่าสถิติที่ได้มีการแบ่งแยกข้อมูลที่ชัดเจนไว้แล้ว นําไปใช้เป็นตัวแทนเพื่อคํานวณและจัดกลุ่มข้อมูลทั้งหมด
ในขณะที่วิธีการจําแนกแบบRule Sets ต้องค้นหาค่าสถิติที่สามารถใช้เป็นตัวแทนที่ดีของชั้นข้อมูลนั้นๆ
ร่วมกับลําดับขั้นตอนและฟังก์ชั่นที่หลากหลาย เพื่อคํานวณกลุ่มของข้อมูลทั้งหมดซึ่งทําได้ยากกว่า แต่การ
ค้นหาสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจําแนกในระยะยาว ถ้าคํานึงถึงการจําแนกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
เป็นปริมาณมากและเป็นงานจําแนกในลักษณะเดิม การมีแบบจําลองที่ดีและมีความถูกต้องที่ผ่านการค้นคว้า
มาแล้ว จะช่วยทําให้ลดเวลาการทํางาน ได้ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น ลดกําลังเจ้าหน้าที่ในการจําแนก และลด
งบประมาณในการจ้างจําแนก
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