แผนที่ปา ไมโดยภาพถายดาวเทียม ป พ.ศ. 2551
1. ความเปนมาของโครงการ
พื้นที่ปาไมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีการบุกรุกเขา
ครอบครองพื้ นที่ ปาไมเพื่ ออยูอาศัยและทํา กิน ทํา การแผวถางปาเพื่อทํา การเกษตร และการ
สงเสริมการปลูกพืชทดแทนพลังงานที่มีความตองการใชพื้นที่ขนาดใหญ เปนตน ในปจจุบันการ
บุกรุกพื้นที่ปาพบกระจายอยูในทุกภูมิภาคของประเทศสงผลกระทบกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม
และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรติดตามมาอยางมากมาย ทั้งปญหาการเกิดพิบัติภัยที่มีความถี่
และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จากสาเหตุดังกลาวหากมีการจัดการทรัพยากรปาไมที่ดีจะชวยแกไข
ปญหาการลดลงของพื้นที่ปาไมในประเทศไทยไดอีกทางหนึ่ง
กรมปาไมจึงไดจัดตั้งสํานักจัดการที่ดินปาไม ใหเปนหนวยงานสวนกลางกรมปาไมทํา
หนาที่บริหารงานดานการจัดการที่ดินปาไมใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีภารกิจ
หลั ก ในการสํ า รวจวิ เ คราะห แ ละประมวลผลข อ มู ล ทรั พ ยากรป า ไม เพื่ อ ใช ใ นการกํ า หนด
ยุท ธศาสตร แ ละเปา หมาย ในการจั ด การทรั พ ยากรป า ไม การประเมิ น ผลและติด ตามการใช
ประโยชนในพื้นที่ปาไม และนโยบายการแกไขปญหาขอขัดแยงในเรื่องที่ดินเพื่อการอยูอาศัย หรือ
การใชประโยชนอื่นๆ
จากภารกิจของสํานักจัดการที่ดินปาไมดังกลาว จําเปนตองมีขอมูลดานสภาพทรัพยากร
ป า ไม ที่ เ ป น ป จ จุ บั น เพื่ อ ใช ป ระกอบในการปฏิ บั ติ ง านด า นการจั ด การทรั พ ยากรป า ไม ข อง
หนวยงานและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ จึงไดจัดทําโครงการจัดทําแผนที่ปาไมโดยภาพถาย
ดาวเที ย ม โดยมอบหมายให ค ณะสิ่ ง แวดล อ มและทรั พ ยากรศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
เปนผูดําเนินการภายใตการควบคุมของสํานักจัดการที่ดินปาไม เพื่อสํารวจและวิเคราะหสถานภาพ
ของทรั พยากรป า ไม ที่มีอยู ใ นปจ จุบัน โดยเฉพาะการจัด ทํา แผนที่ป า ไม ของประเทศไทยและ
จัดทําฐานขอมูลปาไม เพื่อ รองรับ และสนับ สนุน ตอ การดํา เนิน การจัด การปา ไมข องประเทศ
ใหส อดคลอ งกับ สถานการณที่เ ปน จริง รวมทั้งสามารถดํา เนิน การใชขอ มูล ดัง กลา วเพื่อ การ
ติดตามและเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรปาไมไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสํารวจและจัดทําแผนที่ปาไมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2551 ที่เปนมาตรฐานและ
มีความถูกตองตามหลักวิชาการ
2. จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลพื้นที่ปาไม เพื่อรองรับและสนับสนุนการจัดทํานโยบาย
เพื่อการวางแผนการจัดการทรัพยากรปาไม และการติดตามเฝาระวังทรัพยากรปาไมของประเทศ
3. เพื่อเตรียมการพัฒนาขอมูลปาไมไปสูรายละเอียดระดับสูงยิ่งขึ้นไป
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3. เปาหมายและขอบเขต
พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัด 6 ภูมิภาค ทั่วประเทศไทย
1. การรวบรวมขอมูลการจําแนกพื้นที่ปาไมของประเทศไทย ที่ไดมีการดําเนินการที่ผาน
มาโดยหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ และหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. การจําแนกพื้นที่และจัดทําแผนที่ปาไมของประเทศไทย โดยใชขอมูลดาวเทียมแลนด
แสท (LANDSAT-TM) ป พ.ศ. 2551 กําหนดมาตราสวนที่ 1: 50,000
3. การจัดทําและพัฒนาฐานขอมูลพื้นที่ปาไม ซึ่งกรมปาไมสามารถนําไปประยุกตใชใน
การจัดการทรัพยากรปาไมของประเทศไดอยางสอดคลองเหมาะสม
4. กรอบการศึกษา

ภาพถายดาวเทียม
(LANDSAT-TM)
ป พ.ศ. 2551
ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย 76 จังหวัด

ขอมูลทุติยภูมิสนับสนุนการทําแผนที่ปาไม
- แผนที่ภูมิประเทศ ชุด L7018
- ฐานขอมูลปาไม ในอดีต
- ภาพถายทางอากาศออรโธสี ป พ.ศ. 2545
- Open Software : Google Earth,
Point Asia เปนตน

ระบบภูมิสารสนเทศ
(Geo-Informatics)
- การสํารวจระยะไกล (RS)
- ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร (GIS)
- ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (GPS)
การสํารวจภาคสนาม

ฐานขอมูลพื้นที่ปาไม
ประเทศไทย ป พ.ศ. 2551

แผนที่ปาไมประเทศไทย
ป พ.ศ. 2551
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5. อุปกรณและวิธีการดําเนินการ
5.1 อุปกรณและเครื่องมือ
- ขอมูลดาวเทียม LANDSAT ในระบบดิจิตอล ป พ.ศ. 2551
- แผนที่ดจิ ิตอลภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1:50,000 ลําดับชุด L7018
- ขอมูลดิจิตอลขอบเขตจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร ความเร็วหนวยประมวลผลกลาง Core II dual 2.0 GHz.
หนวยความจํา 2 GB และหนวยเก็บขอมูลหลัก 250 GB
- เครื่องวัดพิกัดจากดาวเทียม (Global Positioning System : GPS)
- เข็มทิศ
- กลองถายรูป
- Printer และ Plotter
- Scanner
- โปรแกรมวิเคราะหขอมูลดาวเทียม ERDAS IMAGINE
- โปรแกรมวิเคราะหขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ArcGIS
- โปรแกรมวิเคราะหตําแหนงภูมิศาสตร DNR Garmin
5.2 ขั้นตอนการจําแนกพื้นที่ปาไมบนภาพถายดาวเทียม
การจําแนกพื้นที่ปาไมบนภาพถายดาวเทียม เปนการแปลตีความขอมูลพื้นที่ปาไม
ออกจากพื้นที่การใชประโยชนอื่นๆ บนภาพดาวเทียม ประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้และดังภาพ
ที่ 1
5.2.1 การเตรียมขอมูลเบื้องตน (Pre-Processing)
- ทําการคัดเลือกขอมูลดาวเทียมในชวงวันเวลาที่ปราศจากเมฆ มักเปน
ภาพถายที่ทําการบันทึกในชวงฤดูแลง ในระหวางเดือน ธันวาคม ถึง มีนาคม ซึ่งในแตละฤดูกาล
การสะทอนแสงของสิ่งปกคลุมดินบนพื้นผิวโลกก็จะมีลักษณะตางกันไป นอกจากนี้ตองเลือก
แบนดและจํานวนแบนดโดยที่คาความเขมของวัตถุในแตละแบนดจะไมเหมือนกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขอมูล TM ซึ่งมี จํานวน 7 แบนด ดังนั้น การเลือกใชแบนดและจํานวนแบนดที่เหมาะสม
จะชวยใหการวิเคราะหมีความถูกตอง และใชเวลาคอมพิวเตอรไมมาก เชน การศึกษาดานการใช
ที่ดินปกติจะใชแบนด 4-5-3 / R-G-B สําหรับขอมูล TM เปนตน
- การแสดงภาพ เปนการเรียกขอมูลจากแหลงจัดเก็บ ซึ่งอยูในรูปของตัวเลข
มาแสดงเปนภาพในปจจุบันการแสดงภาพสามารถแสดงผลออกมาทางจอภาพ โดยการเปลี่ยนคา
ตัวเลขในแตละชวงมาเปนคาความเขมของแสง เปนภาพขาว-ดําไดพรอมกัน 3 แบนด และเมือ่ ให
ความเขมของแสงเปนสีตางๆ กัน ในแตละแบนดแลวนํามาซอนเขาดวยกันทําใหเกิดภาพสีผสม
ขึ้น (Color Composite) สําหรับภาพสีที่นิยมใช คือ ภาพสีผสมเท็จ (False Color Composite)
ซึ่งพืชพรรณปรากฏเปนสีแดง
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5.2.2 การเนนภาพใหสมบูรณ (Image Enhancement)
ขบวนการสรางภาพกลับคืน (Image Restoration) หรือปรับปรุงขอมูลที่มี
ขอบกพรองในคุณสมบัติตาง ๆ ใหมีความถูกตองตรงตามความเปนจริงและใหมีความละเอียด
ชัดเจนตามเปาหมาย เพื่อเตรียมพรอมในการวิเคราะหตอไป ประกอบดวย
- การแกระดับความเขมสีเทา (Radiometric Correction) การปรับแก
ระดับสีเทาที่อาจผิดพลาดจากอุปกรณบันทึกภาพ หรือจากมุมแสงอาทิตย (Sun Angle) หรือจาก
การแผกระจายพลังแม เหล็กไฟฟาผานชั้นบรรยากาศ ทําใหไดขอมูลครบถวนสมบูรณ และเปน
การปรับคาขอมูลบริเวณเดียวกัน แตบันทึกในตางวันตางฤดูใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
- การปรับแกความผิดพลาดเชิงเรขาคณิต (Geometric Correction) การ
บิดเบือนของตําแหนงในภาพเนื่องจากความผิดพลาดของการโคจรและระบบการบันทึกภาพของ
ดาวเทียม โดยอาศัย จุดโยงยึดจากแผนที่ ขอมูลจะไดรับการแกไขใหอยูในตําแหนงที่ถูกตองและ
สอดคลองกับตําแหนงบนผิวโลกตามระบบพิกัดทางภูมิศาสตร หรือพิกัด UTM ของแผนที่ ในที่นี้
ใชแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 มาทําการปรับแกใหเปนไปตามระบบมาตรฐานทาง
แผนที่มาตราสวน 1:50,000 ที่ใชกันอยูในปจจุบันของประเทศไทย คือ ระบบ UTM หรือ
Universal Transverse Mercator รูปทรงรี (Ellipsoid) และพื้นหลักฐานทางราบ (Horizontal
Datum) ในระบบ World Geodetic System 1984 (WGS 1984) โดยอางอิงกับแผนที่สภาพภูมิ
ประเทศ ลําดับชุด L7018 โดยใชแบบจําลอง Polynomial Order 2 ในการคํานวณคาพิกัดใหมที่
อางอิงจากแผนที่ภูมิประเทศ ชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหาร ซึ่งตองใชจุดควบคุม (Ground
Control Point/GCP) อยางนอย 6 จุด แตในการศึกษาครั้งนี้ใชจุดควบคุมประมาณ 20 จุด ตอ
ภาพถายดาวเทียม 1 ภาพ (185x185 กม.) และมีคาความคลาดเคลื่อน (Root Mean Square
Error/RMS) ไมเกิน 1.0

ภาพที่ 1 แสดงการกําหนดจุดควบคุมภาพ GCPs จากแผนที่ลงบนภาพดาวเทียม
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- การเนนคุณภาพขอมูล (Image Enhancement) การปรับปรุงคาระดับ
ความเขมสีเทาของขอมูลโดยการเลือกวิธีเนนคุณภาพใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคเพื่อใหไดขอมูล
ใหมตามที่ตองการศึกษาทําใหการวิเคราะหถูกตองยิ่งขึ้น โดยทั่วไปนิยมใชวิธียืดความเขมสีเทา
เดิม อยูในชวงแคบ ๆ ใหกระจายกวางขึ้นโดยเชิงคณิตศาสตร ซึ่งทําไดหลายวิธี คือ
(1) Linear Contrast Stretch เปนการขยายพิสัย (Range) ของคาความ
เขมสีเทาเดิมใหมีคามากยิ่งขึ้น ตามสมการเสนตรง
(2) Histogram Equalization เปน Non-Linear Contrast Stretch โดย
การ กระจายคาความเขมสีเทาใหเปนการกระจายแบบปกติ คือใหจํานวนจุดภาพในแตละคาความ
เขมมีจํานวนใกลเคียงกัน
(3) Piecewise Stretch การขยายคาความเขมสีเทาเฉพาะชวงที่ตองการ
ใหขยายออกไป ทําใหไดขอมูลชัดเจนเฉพาะชวงที่ตองการ
(4) Rationing Image การหาอัตราสวนระหวางแบนด โดยนําคาความ
เขมของแบนดหนึ่งๆ มาหารกับอีกแบนดหนึ่งในแตละจุดภาพเดียวกัน ภาพที่ไดใหมสามารถเนน
เฉพาะพืชพรรณใหมีความแตกตางจากพื้นที่อื่น ๆ
(5) Principle Component Analysis (PCA) เทคนิคการเนนภาพโดย
อาศัยการเปลี่ยนแปลงคาระดับสีเทาของการสะทอนแสงที่มีคาซ้ําซอนกันเพื่อสรางภาพใหมมี
ขนาดของขอมูลลดลง และไดภาพที่มีขอมูลรายละเอียดครบถวนและมีคุณภาพเดนชัดขึ้น
(6) Color Composite Image การ ทําภาพสีผสมจากภาพจากดาวเทียม
สามารถทําไดโดยการนําภาพจากดาวเทียมขาวดํา 3 ชวงคลื่นใดๆ มาผสมเปนภาพสีผสม ให
รายละเอียดขอมูลตาง ๆ ชัดเจนกวาภาพขาวดํา โดยสามารถทําไดทั้งภาพวันที่เดียวกัน (SingleData Image) และภาพจากดาวเทียมหลายวัน ( Multi-date Image) รวมทั้งภาพจากดาวเทียม
ตางกัน เชน การผสมภาพสี TM แบนด 5 แบนด 4 และ แบนด 3
5.3 การกําหนดประเภทขอมูล (Nomenclature Identification)
การกําหนดประเภทขอมูลเปนการกําหนดจํานวนและคุณลักษณะของประเภทขอมูล
กอนที่จะทําการแปลหรือตีความขอมูล เพื่อควบคุมการแปลภาพใหครอบคลุมลักษณะการใชที่ดิน
และสิ่งปกคลุม ดินทุกประเภทที่พบในพื้ นที่ศึ กษานั้น ๆ และเปน เกณฑที่ชวยในการตัดสิ นใจ
ตีความวาวัตถุที่พบเปนประเภทใด ในการศึกษาครั้งนี้ออกแบบการกําหนดประเภทขอมูล ไดแก
พื้นที่ปา และพื้นที่ไมใชปาไม
5.4 การจําแนกพื้นที่ปาไมบนภาพถายดาวเทียม (Image Classification)
กอนการแปลขอมูลภาพจะทําภาพสีผสม (Color Composite Image) โดยการนํา
ขอมูลภาพดาวเทียมจํานวน 3 ชวงคลื่นใดๆ มาผสมใหเกิดภาพสีผสม ใหรายละเอียดขอมูลตางๆ
ชัดเจนกวาภาพขาวดํา โดยสามารถทําไดทั้งภาพวันที่เดียวกัน (Single-Data Image) และภาพ
จากดาวเทียมหลายวัน (Multi-date Image) รวมทั้งภาพจากดาวเทียมตางกัน เชน การผสม
ภาพสี TM แบนด 4 แบนด 5 และ แบนด 3 ใหผานแสงสีแดง เขียว และน้ําเงิน ตามลําดับ
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การทําภาพสีผสมเท็จ (False Color Composite) ของภาพดาวเทียม เปนการ
เลือกใชคาความสวางของขอมูลในแตละแบนดของดาวเทียม LANDSAT ผสมเปนภาพผานแสง
สีแดง เขียว และน้ําเงิน (RGB) เพื่อใหพื้นที่ปาไมปรากฏเปนสีแดง-มวงแดง และเหมาะสมตอ
การจําแนกดวยสายตา (Visual Interpretation) ดังภาพที่ 3 เปรียบเทียบการผสมสีตามธรรมชาติ
และการผสมสีเท็จ แสดงไดวาการผสมสีเท็จ (แบนด 4,5,3 : R,G,B) ทําใหจําแนกขอบเขตของ
พื้นที่ปาไม ปรากฏเปนสีแดงเขม สังเกตไดดีกวาการผสมสีตามธรรมชาติที่พื้นที่ปาไมเปนสีเขียว

(1)

(2)

ภาพที่ 2 (1) ภาพสีผสมเท็จ แบนด 4,5,3 : R,G,B, และ (2) ภาพสีธรรมชาติ แบนด 3,2,1 : R,G,B
การแปลขอมูลภาพที่ไดทําการปรับแกแลวจะทําเปนรายจังหวัด เมื่อเรียกภาพแลว
จะนําขอมูลขอบเขตจังหวัดมาซอนทับ ซึ่งไดจากกรมแผนที่ทหาร เพื่อทําการจําแนกพื้นที่ปาไมใน
จังหวัด
ความหมายเนื้อที่ปาไม ป พ.ศ. 2551 เพื่อใชประกอบการแปลภาพถายดาวเทียม
LANDSAT - 5 TM ป พ.ศ. 2551-2552 มาตราสวน 1 : 50,000 สําหรับการวิจัยในครั้งนี้
เนื้อที่ปาไม หมายถึง ที่ปาชนิดตางๆ ไดแก ปาดงดิบ ปาสน ปาชายเลน ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง
ปาเต็งรังแคระแกร็น ปาพรุ ปาชายเลน และปาชายหาด เปนตน ไมวาจะอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ
อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และพื้นที่ที่ใหญกวา 5 เฮกแตร (3.125 ไร) และจําแนก
ความแตกตางของขอมูลภาพบนจอคอมพิวเตอรดวยสายตา ดวยการลากจุดเพื่อสรางเสนรอบรูป
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การแปลภาพโดยจําแนกดวยสายตาผสมผสานกับการจําแนกดวยคอมพิวเตอร หรือ
Hybrid Classification เปนการแปลภาพโดยใชคอมพิวเตอรในการจําแนกคาความสวางของเซลล
ภาพ (Digital Number/DN) ในเบื้องตนกอน โดยใชการทําดัชนีพืชพรรณ (NDVI) และแผนที่
การจําแนกพื้นที่แบบไมกํากับดูแล (Unsupervised Classification) มาชวยจําแนก เพื่อใหสะดวก
ตอการจําแนกดวยสายตา เพราะการจําแนกดวยสายตาตองอาศัยความสามารถของผูทําการแปล
และถือวาเปนสิ่งสําคัญ หากมีความรูหรือคุนเคยกับสภาพพื้นที่นั้นๆ ดวยแลว จะทําใหการแปล
ภาพมีความถูกตองและรวดเร็ว
ระหวางการแปลขอมูลใชขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศ ฐานขอมูลพื้นที่ปาไมเดิม
แผนที่ ดัชนี พืชพรรณ แผนที่การจําแนกพื้น ที่แบบไมกํา กับ ดูแล และการเป ด เว็บไซทที่แสดง
ขอมูลภาพดาวเทียม เชน Google Earth และ Point Asia มาชวยตรวจสอบอีกทางหนึ่ง
5.4.1 องคประกอบของการแปลภาพดวยสายตา (Visual Classification) สรุปได
ดังนี้
- ความเขมของสีและสี (Tone/Color) ระดับความแตกตางของความเขม
ของสีหนึ่งๆ ขึ้นอยูกับชนิดของวัตถุ การทํามุมกับแสง ตลอดจนการเรียงตัวของวัตถุ
- ขนาด (Size) ขนาดของวัตถุที่ปรากฏในภาพซึ่งสัมพันธกับมาตราสวน
ของภาพที่ปรากฏในรูปของความยาว กวาง หรือพื้นที่
- รูปราง (Shape) รูปรางของวัตถุที่เปนเฉพาะตัว อาจสม่ําเสมอ (Regular)
หรือรูปรางไมสม่ําเสมอ (Irregular)
- เนื้อภาพ (Texture) หรือความหยาบ ละเอียดของผิววัตถุ เปนผลมาจาก
ความสม่ําเสมอของวัตถุที่รวมกันอยู
- รูปแบบ (Pattern) ลักษณะการจัดเรียงตัวของวัตถุปรากฏเดนชัดระหวาง
ความแตกตางตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น
- ความสูงและเงา (Height and Shadow) เงาของวัตถุมีความสําคัญในการ
พิจารณาความสูง และมุมของดวงอาทิตย
- พื้นที่ (Site) หรือตําแหนงของวัตถุที่พบตามธรรมชาติ เชน พื้นที่ปาชาย
เลนพบบริเวณชายฝงทะเลน้ําทวมถึง สนามบินอยูใกลแหลงชุมชน
- ความเกี่ ย วพั น (Association) วั ต ถุ บ างอย า งมี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ เชน บริเวณที่มีตนไมเปนกลุมๆ มักเปนที่ตั้งของหมูบาน ไรเลื่อนลอยอยูในพื้นที่
ปาไมบนเขา การแปลภาพเพื่อจําแนกวัตถุไดดีและถูกตอง ขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ ดังกลาว
ขางตน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางพรอมๆ กันไป ตามความยากงายและมาตราสวนที่
แตกตางกันไป ซึ่งอาจไมแนนอนเสมอไป รูปราง สี ขนาด อาจใชเปนองคประกอบในการแปล
ภาพพื้นที่หนึ่งหรือลักษณะหนึ่ง สวนอีกบริเวณหนึ่งของพื้นที่เดียวกันอาจจะใชองคประกอบอีก
อยางหนึ่งก็ได
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5.4.2 การจําแนกประเภทขอมูลแบบไมกํากับดูแล
ดําเนินการแปลและตีความขอมูลดาวเทียมดวยคอมพิวเตอรแบบไมกํากับ
ดูแล (Unsupervised Classification) ดวยใชวิธี ISODATA Clustering Algorithm และกําหนด
จํานวนกลุมประเภทขอมูล (Cluster) มากกวา 2 เทาของรูปแบบการใชที่ดิน จากนั้นดําเนินการ
รวมกลุมขอมูล (Reclassify) ใหเหลือเพียงพื้นที่ปาและไมใชปา เพื่อเนนการแปลพื้นที่ปาไม และ
ดําเนินการจัดทําแผนที่ เพื่อประกอบในการแปลปาไมตอไป
5.4.3 การใชดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Index)
การแปลตีความพื้นที่ปาไมไดนําดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Index) มาชวย
ในการจําแนกเพื่อเพิ่มความถูกตอง ดัชนีพืชพรรณเปนตัวชี้ถึงพื้นที่ที่มีพืชปกคลุม พื้นที่ที่พืชปกคลุม
หนาแนนจะมีความแตกตางจากพื้นที่ที่พืชปกคลุมอยูนอยและมีความแตกตางจากพื้นที่ที่ไมมีพืช
ปกคลุม
ดัชนีพืชพรรณที่เลือกใชเรียกวา Normalize Difference Vegetation Index
เปนการคํานวณโดยนําคาการสะทอนแสงในรูปตัวเลข (Digital Number) ของพืชในชวงคลื่นที่
เกี่ยวของกับพืชพรรณมาคํานวณผานเครื่องหมายทางคณิตศาสตร ในที่นี้คือการเขาสัดสวนซึ่งกัน
และกัน แลวใหผลลัพธในการจําแนกบริเวณที่มีปริมาณพืชปกคลุม กับบริเวณที่ไมมีพืชพรรณ
ปกคลุม ซึ่งใชติดตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพืชพรรณ NDVI ใชความแตกตางของชวงคลื่น
ตามองเห็นในชวงคลื่นสีแดง พืชหรือคลอโรฟลลในใบพืช จะดูดกลืนพลังงานชวงคลื่นสีแดง
ในทางตรงกันขามในแถบคลื่นชวงคลื่นใตแดงใกล (Near Infrared) ใบและกิ่งกานพืชจะสะทอน
ช ว งคลื่ น ใต แ ดงใกล ไ ด ดี แตกตา งจากพื้น ที่ที่ ไ มมี พืช หรือ พื้ น ที่อื่ น ๆ (ดิน น้ํ า ) ในกรณี ของ
ดาวเทียม LANDSAT TM คือ ชวงคลื่นที่ 3 และชวงคลื่นที่ 4
หลักการคํานวณดัชนีพืชพรรณโดยวิธี Normalize Difference Vegetation
Index เปนการเขาสัดสวนระหวางสองชวงคลื่น เปนการปรับใหมีลักษณะการกระจายแบบปกติ
คือ นําชวงคลื่นใตแดงใกลหรืออินฟาเรดใกลมาลบดวยชวงคลื่นแสงสีแดง แลวหารดวยผลบวก
ของชวงคลื่นอินฟาเรดใกลและชวงคลื่นแสงสีแดง ดังนี้
NDVI =
โดย

( NIR − RED)
( NIR + RED)

NDVI = ดัชนีพืชพรรณโดยวิธี Normalized Difference Vegetation Index
NIR = ชวงคลื่นใตแดงใกลหรืออินฟาเรดใกล
RED = ชวงคลื่นแสงสีแดง

การคํานวณดัชนีพรรณพืชโดยปกติจะใหคาอยูระหวาง -1 และ 1 โดยเซลลภาพ
ที่มีคาเขาใกล 1 หมายถึงบริเวณที่มีพืชหนาแนนและมวลชีวภาพสูง
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ปาไม
ไมใชปา
ภาพที่ 3 แผนที่แสดงดัชนีพืชพรรณ (NDVI) แสดงการปรากฏของพื้นที่ปาไม
5.5 การสํารวจเก็บขอมูลภาคสนาม
ดําเนินการสํารวจเก็บขอมูลภาคสนามในแตละภาค เพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่ทําการแปล
ใหมีค วามถู ก ต องมากยิ่ งขึ้ น โดยใชวิธี เลื อกสุม ตรวจในพื้ น ที่ที่มีค วามซั บ ซอ นในการใชพื้น ที่
เพื่อใหไดขอมูลที่เปนปจจุบัน การสํารวจภาคสนามจะนําขอมูลดาวเทียมเชื่อมตอกับระบบบอก
ตําแหนงทางภูมิศาสตร (GPS) ชวยในการบอกตําแหนงพื้นที่ปาไม และการนําทาง โดยเชื่อมตอ
ผานโปรแกรม DNR Garmin แบบเรียลไทม (Real time) รวมกับโปรแกรม ArcMap และ แสดง
ลักษณะพื้นที่จริงกับภาพถายดาวเทียม ไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การสํารวจการใชที่ดินประเภทตางๆ
ประเภท การใชประโยชน
ลักษณะสภาพพื้นที่
(Ground Truth)
ที่ดิน
1
ปาเบญจพรรณ
(Mixed
Deciduous
Forest)
2

ปาเต็งรัง
(Dry
Dipterocarp
Forest)

ภาพสีผสม Band 453 (RGB)
(Satellite Image)
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ตารางที่ 1 การสํารวจการใชที่ดินประเภทตางๆ (ตอ)
ปาเต็งรัง
(Dry
Dipterocarp
Forest)
3

ปาไผ
(Bamboo
Forest)

4

ปาชายเลน
(Mangrove
Forest)

ปาชายเลน
(Mangrove
Forest)

5

ปาไผ
(Bamboo
Forest)

6

ยางพารา
(Para
Plantation)

7

ปาทดแทน
(Secondary
Forest)

11

ตารางที่ 1 การสํารวจการใชที่ดินประเภทตางๆ (ตอ)
8

พื้นที่เกษตร
บนเขาสูง
(High Land
Agriculture)

9

พื้นที่
สวนปาลม

10

พื้นที่เกษตร
(ไรสัปปะรด)

11

พื้นที่พืชไร
(Field Crop)

12

นาขาว
(Paddy Field)

13

ชุมชน
(Urban and
Build-up
Land)

14

แหลงน้ํา
(Water
bodies)
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ภาพที่ 4 ตรวจสอบภาพถายดาวเทียมแบบเรียลไทม (Real time)
5.6 การวิเคราะหความถูกตอง (Classification Accuracy)
เปนการเปรียบเทียบระหวางผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลดาวเทียมกับการออก
สํารวจในภาคสนาม (Ground truth) เพื่อหาระดับความถูกตองที่สามารถยอมรับได โดยทั่วไป
แลวโอกาสความนาจะถูกตอง (p) อยูที่ 80% และเปอรเซ็นตความผิดพลาดที่ยอมรับได (E)
เทากับ 10% และนํามาประมาณจุดภาพตัวอยางจํานวนอยางนอยที่สุด ที่ควรจะนํามาตรวจสอบ
ดวยสูตร
สูตรสําหรับการวิเคราะหความถูกตอง
n =

Z 2 ( p )( q )
E2

โดย n = จํานวนจุดภาพอยางนอยที่สุดที่ควรจะใชสุมเปนตัวอยาง
P = โอกาสความนาจะเปนที่จุดภาพนัน้ นาจะถูกตอง
q = คาความแตกตางระหวาง 100 - p
E = รอยละของความผิดพลาดที่สามารถยอมรับได
Z = คามาตรฐานตามการแจกแจงแบบปกติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่กําหนด (95%)
ทําการสรุปผลการสํารวจและตรวจสอบความถูกตองภาคสนาม ดวยตารางจากขอมูล
การสํารวจภาคสนาม เพื่อใหทราบตรวจความถูกตองของการจําแนกพื้นที่ปาไมและไมใชปา ไม
โดยเลือกสุมตรวจในแตละจังหวัดไมนอยกวา 50 จุด โดยกําหนดคาของความถูกตองที่มากกวา
รอยละ 80 ของพื้นที่สุมตรวจ และสรางตารางประเมินความถูกตองดังตัวอยาง ตารางที่ 2
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ผลการแปลตีความ

ตารางที่ 2 แมทริกตการคํานวณการประเมินความถูกตอง

การใชประโยชนที่ดิน
ปา
ไมใชปา
รวม

ปา
28
3
31

ผลการสํารวจในภาคสนาม
ไมใชปา
รวมจุดสํารวจ
2
30
17
20
19
50

ความถูกตองโดยรวม (Overall Accuracy) ของพื้นที่ เทากับ ((28+17)/50) x 100 = 90%
ความผิดพลาดในการแปลตีความ เทากับ ((2+3)/50) x 100 = 10%
และระดับผลลัพธการวิเคราะหความถูกตองของการแปลตีความขอมูลภาพถายดาวเทียม สามารถ
ชี้ใหเห็นถึงระดับความถูกตอง โดยใชวิธีวิเคราะหคาดัชนีแคปปา (Kappa Index) ซึ่งวิเคราะหเชิง
บรรยาย (Descriptive Analysis) ดวยสูตร
สูตรในการวิเคราะหดัชนีแคปปา (Kappa Index)
r
r
N ∑ X - ∑ X
+X
ii
i+
+i
i =1
K̂ = i = 1
r
N2 - ∑ X X
i+ +i
i =1

โดย

r = จํานวนแถว (row) และแนว (column) ในตารางความคลาดเคลื่อน (error matrix)
N = จํานวนที่สังเกตทั้งหมด
Xii = คาสังเกตในแถว (row i) และแนว (column i)
Xi+ = จํานวนขอบเขตทั้งหมดของแถว (row i)
X+i = จํานวนขอบเขตทั้งหมดของแนว (column i)

คาการจําแนกเชิงปริมาณแบงเปนระดับการยอมรับ (degree of agreement) ดังนี้
<0

การยอมรับระดับนอยมาก (Less than chance agreement)

0.01-0.20

การยอมรับระดับนอย (Slight agreement)

0.21-0.40

การยอมรับระดับพอใช (Fair agreement)

0.41-0.60

การยอมรับระดับปานกลาง (Moderate agreement)

0.61-0.80

การยอมรับระดับมาก (Substantial agreement)

0.81-0.99

การยอมรับระดับมากที่สุด (Almost perfect agreement)
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5.7 การจัดทําแผนที่ขั้นสุดทาย (Final Mapping)
ดําเนินการแกไขขอบเขตพื้นที่ปาสวนที่คลาดเคลื่อนจากสภาพพื้นที่จริง (Polygon
Editing) และจัดทําแผนที่ปาไมขั้นสุดทายที่แสดงขอบเขตพื้นที่ปาไมและไมใชปาไม
โดย
ตรวจเช็คผลจากการออกสํารวจในภาคสนาม
5.8 การจัดทําและพัฒนาฐานขอมูลพื้นที่ปาไม
ขั้ น สุ ด ท า ยของขบวนการจํ า แนกประเภทข อ มู ล ด ว ยคอมพิ ว เตอร ได แ ก การนํ า
ผลลัพธแฟมขอมูลพื้นที่ปาไมแตละจังหวัดไปจัดเก็บเปนแฟมขอมูลพื้นที่ปาไมทั้งประเทศ ซึ่ง
สามารถแสดงผลออกมาในรูปของแผนที่ตามมาตราสวนที่ตองการ ขอมูลประกอบที่สําคัญ คือ
ขอ มู ลพื้ น ที่ ป า ไม ใ นรู ป ตารางแสดงเป น เปอร เซ็ น ต หรือ พื้ น ที่ ใ นหน ว ยที่ ตอ งการ นอกจากนี้
ฐานขอมูลอื่นๆ ของแตละจังหวัดยังเก็บไวในสวนของขอมูลตาราง
การจัดทําและพัฒนาฐานขอมูลพื้นที่ปาไม ในการจัดทําและพัฒนาฐานขอมูลพืน้ ทีป่ า ไม
จะดําเนินการจัดทําใหอยูในรูปแบบของฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS Database) ที่
มาตราสวน 1:50,000 ประกอบดวยชั้นขอมูล (Data Layer) ที่สําคัญคือ ชั้นขอมูลขอบเขตพื้นที่
ปาไมและไมใชปาไม ในรูปแบบขอมูลดิจิตอล (Digital File) ที่สอดคลองเหมาะสมกับระบบฐาน
ขอมูลที่กรมปาไมมีอยู เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อการจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1) การกําหนดลักษณะขอมูลที่ตองการ (Defining Data Requirements) กําหนด
หรือระบุลักษณะขอมูลที่ตองการจัดเก็บไวในฐานขอมูล โดยจําแนกออกเปนพื้นที่ปา และพื้นที่
ไมใชปา
2) การออกแบบฐานขอมูล (Database Design) ออกแบบฐานขอมูลใหสอดคลอง
กั บ ลั ก ษณะของข อ มู ล ที่ ต อ งการ โดยมี ค วามถู ก ต อ งของเนื้ อ หา ตํ า แหน ง พิ กั ด ภู มิ ศ าสตร
แหล ง ที่ ม า และความละเอี ย ดของข อ มู ล สามารถเชื่ อ มโยงในรู ป แบบของฐานข อ มู ล ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS Database) ไดเปนอยางดี
3) การสรางฐานขอมูล (Build Database) ดําเนินการจัดสรางและพัฒนาฐานขอมูล
เพื่อสนับสนุนการจัดการ และการติดตามเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไม ตามที่ไดออกแบบไว
และตรวจสอบความถูกตองในการใชงานฐานขอมูลที่ไดจัดทําขึ้น โดยจัดสรางฐานขอมูลในรูปแบบ
Shape file เพราะสะดวกและเปนรูปแบบที่มาตรฐาน โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
สวนมาก อานไฟลรูปแบบนี้ได และสามารถออกแบบ GIS database รูปแบบ Shape file ได
ดังตอไปนี้
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โครงสรางฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Data Dictionary)
Shape Name:
Feature Class:
Data Source:
Projected Coordinate System:

AREA

Forest_2551
Polygon
ผลการแปลขอมูลปาไม ป 2551
WGS84 /UTM zone 47N/48N

PERIMETER

DES_ID

Forest_2551.shp
DES_ID
PROV_ID

Descrip.dbf
DESCRIP

PROV_ID
Coverage
Feature Class
Table Name
Data Source

:
:
:
:

Province.dbf
PROVINCE

Forest_2551.polygon
Polygon
Descrip.dbf , Province.dbf
สํานักจัดการทีด่ ินปาไม กรมปาไม ป 2551

Forest_2551.polygon (Arc Coverage)
Field Name
Data Type
AREA
Double
PERIMETER
Double
DES_ID
Short Integer
PROV_ID
Short Integer
Descriptions
Area
Perimeter
DES_ID
PROV_ID

อธิบายขนาดพื้นที่ (หนวย : ตารางเมตร)
อธิบายขนาดความยาวเสนรอบรูป (หนวย : เมตร)
สัญลักษณรหัสพื้นที่ปาและไมใชปา
สัญลักษณรหัสจังหวัด
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Descrip.dbf
Field Name
DES_ID
DESCRIP

Data Type
Short Integer
Text

Descriptions
DES_ID
สัญลักษณรหัสพื้นที่ปาและไมใชปา
DESCRIP อธิบายรูปแบบการใชที่ดนิ ปาและไมใชปา
Province.dbf
Field Name
PROV_ID
PROVINCE
Descriptions
PROV_ID
PROVINCE

สัญลักษณรหัสจังหวัด
อธิบายชื่อจังหวัด

คําอธิบายสัญลักษณ DES_ID
10
ปาบก
90
ไมใชปา

Data Type
Short Integer
Text
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Satellite image 2551
(LANDSAT - 5 TM)

Image Processing
1) Data Preparation (Radiometric Correction , Geometric Correction)
2) Nomenclature Identification
3) Data Classification (Hybrid Classification , NDVI , Unsupervise)
4) Classification Accuracy (Ground Truth / GPS real time)
5) Final Mapping

GIS Database : Forest 2551
Defining Data Requirements / Database Design / Build Database

Thematic map
Forest Map 2551

ภาพที่ 5

แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินการศึกษา
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6. ผลการศึกษา
การประเมิ น พื้ น ที่ ป า ไม ป พ.ศ. 2551 ด ว ยข อ มู ล ภาพถ า ยดาวเที ย ม LANDSAT-5
ระบบ Thematic Mapper รายละเอียดขอมูล 30 เมตร มาตราสวน 1:50,000 ทําการแปลจําแนก
พื้นที่ปาไมดวยการนําเขาขอมูลผานจอคอมพิวเตอร (Digitize on screen) กําหนดรูปแบบ
ฐานขอมูลแบบ Shapfile ซึ่งเปน GIS database ที่ไดรับความนิยม สะดวกและมีประสิทธิภาพใน
การวิเคราะหขั้นตอไป
ผลการสํารวจและตรวจสอบความถูกตองภาคสนาม (Classification Accuracy) จากการ
เลือกสุมตรวจในจังหวัดที่มีพื้นที่ปาไม รวมจุดสุมสํารวจ 3,162 จุด แบงเปนพื้นที่ในเขตปาไม
2,213 จุด หรือรอยละ 70 พื้นที่ไมใชปาไม 949 จุด คิดเปนรอยละ 30 ดังตารางที่ 3

ผลการแปลตีความ

ตารางที่ 3 แมทริกตการคํานวณการประเมินความถูกตอง (Accuracy Assessment)
การใชประโยชนที่ดิน
ปาไม
ไมใชปา ไม
รวม

ผลการสํารวจในภาคสนาม
ปา
ไมใชปา
รวมจุดสํารวจ
1,782
431
2,213
62
887
949
1,844
1,318
3,162

ความถูกตองโดยรวม (Overall Accuracy) ของพื้นที่ เทากับ
((1,782+887)/3,162) x 100 = 84.41 %
ความผิดพลาดในการแปลตีความ เทากับ ((62+431)/3,162) x 100 = 15.59 %
จากนัน้ ดําเนินการปรับแกขอ มูล เพื่อทําแผนที่ขั้นสุดทาย ไดผลดังตอไปนี้
6.1 พื้นที่ปาไมประเทศไทย ป พ.ศ. 2551
พื้นที่ปาไมประเทศไทย ป พ.ศ. 2551 ที่ไดจากการประมวลผลโดยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร มีจํานวนทั้งสิ้น 171,585.65 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 33.44
ของพื้นที่ประเทศไทย ที่มีพื้นที่ 513,115.02ตารางกิโลเมตร พื้นที่ปาไมจําแนกออกตามราย
จังหวัดใน แตละภูมิภาคดังไดดังนี้ ตารางที่ 4 และภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 พื้นที่ปาไมประเทศไทย ป พ.ศ. 2551
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ตาราง 4 พื้นที่ปาไมประเทศไทยรายจังหวัด ป พ.ศ. 2551
เนื้อที่ปาไม
รอยละของ เนื้อที่ไมใช
เนื้อที่จังหวัด
ปา
พื้นที่จังหวัด
Province
จังหวัด / ภาค
ปา
Non-forest
% of
Area
Forest
Area
Province
Area
กําแพงเพชร
8,607.49 2,027.03
23.55 6,580.46
เชียงใหม
20,107.06 16,609.48
82.61 3,497.58
เชียงราย
11,678.37 5,164.62
44.22 6,513.75
ตาก
16,406.65 12,707.81
77.46 3,698.84
นครสวรรค
9,597.68
881.10
9.18 8,716.58
นาน
11,472.07 8,165.68
71.18 3,306.39
เพชรบูรณ
12,668.42 4,070.48
32.13 8,597.93
แพร
6,538.60 4,115.62
62.94 2,422.98
พะเยา
6,335.06 3,287.19
51.89 3,047.87
พิจิตร
4,531.01
12.79
0.28 4,518.23
พิษณุโลก
10,815.85 3,975.37
36.76 6,840.48
แมฮองสอน
12,681.26 11,267.70
88.85 1,413.56
ลําปาง
12,533.96 9,561.66
76.29 2,972.30
ลําพูน
4,505.88 2,576.45
57.18 1,929.43
สุโขทัย
6,596.09 2,257.86
34.23 4,338.23
อุตรดิตถ
7,838.59 4,920.91
62.78 2,917.69
อุทัยธานี
6,730.25 3,473.00
51.60 3,257.24
ภาคเหนือ
169,644.29 95,074.74
56.04 74,569.54
กาฬสินธุ
6,946.75
752.36
10.83 6,194.38
ขอนแกน
10,885.99 1,287.36
11.83 9,598.63
ชัยภูมิ
12,778.29 3,869.27
30.28 8,909.02
นครพนม
5,512.67
848.68
15.40 4,663.99

Province / Region

Kamphaeng Phet
Chiang Mai
Chiang Rai
Tak
Nakhon Sawan
Nan
Phetchabun
Phrae
Phayao
Phichit
Phitsanulok
Mae Hong Son
Lampang
Lamphun
Sukhothai
Uttaradit
Uthai Thani
North
Kalasin
Khon Kaen
Chaiyaphum
Nakhon Phanom
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ตาราง 4 พื้นที่ปาไมประเทศไทยรายจังหวัด ป พ.ศ. 2551 (ตอ)

นครราชสีมา

20,493.96

เนื้อที่ปาไม
รอยละของ เนื้อที่ไมใช
ปา
พื้นที่จังหวัด
Province / Region
ปา
Non-forest
% of
Forest
Area
Province
Area
3,132.55
15.29 17,361.42 Nakhon Ratchasima

บุรีรัมย
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
รอยเอ็ด
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สุรินทร
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุบลราชธานี
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
กรุงเทพมหานคร
ชัยนาท
นครปฐม
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา

10,321.89
5,291.68
4,339.83
4,161.66
8,299.45
11,424.61
8,839.98
9,605.76
8,124.06
7,332.28
3,859.09
3,161.25

963.34
332.19
1,434.01
436.36
510.71
3,926.48
1,069.42
1,910.90
931.21
557.41
594.02
575.08

9.33
6.28
33.04
10.49
6.15
34.37
12.10
19.89
11.46
7.60
15.39
18.19

11,730.30
15,744.85

1,389.09
3,035.11

11.84
19.28

จังหวัด / ภาค

เนื้อที่จังหวัด
Province
Area

168,854.34 27,555.54
1,565.22
2,469.75
2,168.33
622.303
1,525.86
2,556.64

0.70
76.62
0.00
0.00
0.00
0.00

9,358.54
4,959.49
2,905.82
3,725.30
7,788.74
7,498.13
7,770.56
7,694.87
7,192.85
6,774.87
3,265.06
2,586.16

Nongbua Lumphoo

Umnad Chareun
10,341.21 Udon Thani
12,709.74 Ubon Ratchathani

16.32 141,298.80
0.04
3.10
0.00
0.00
0.00
0.00

Buri Ram
Maha Sarakham
Mukdahan
Yasothon
Roi Et
Loei
Si Sa Ket
Sakon Nakhon
Surin
Nong Khai

1,564.52
2,393.12
2,168.33
622.30
1,525.86
2,556.64

North-east
Bangkok
Chai Nat
Nakhon Pathom
Nonthaburi
Pathum Thani
Phra Nakhon Si
Ayutthaya
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ตาราง 4 พื้นที่ปาไมประเทศไทยรายจังหวัด ป พ.ศ. 2551 (ตอ)

จังหวัด / ภาค

ลพบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สิงหบุรี
สุพรรณบุรี
อางทอง
ภาคกลาง
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
นครนายก
ปราจีนบุรี
ระยอง
สระแกว
ภาคตะวันออก
กาญจนบุรี
เพชรบุรี
ราชบุรี
ภาคตะวันตก

เนื้อที่
จังหวัด
Province
Area
6,199.75
1004.092
416.707
872.35
3,576.49
822.478
5,358.01
968.372
30,126.34
6,338.00
5,351.00
4,363.00
2,819.00
2,122.00
4,762.36
3,552.00
7,195.14
36,502.50
19,483.15
6,225.14
5,196.46
30,904.75

เนื้อที่ปาไม
รอยละของ
พื้นที่จังหวัด
ปา
% of
Forest
Province
Area
1,095.76
17.67
11.19
1.11
20.24
4.86
38.08
4.37
806.67
22.55
0.00
0.00
614.71
11.47
0.00
0.00
2,663.97
8.84
2,138.41
33.74
774.49
14.47
480.62
11.02
732.75
25.99
639.96
30.16
1,386.28
29.11
297.37
8.37
1,583.52
22.01
8,033.40
22.01
12,285.07
63.05
3,384.21
54.36
1,755.79
33.79
17,425.07
56.38

เนื้อที่ไมใช
ปา
Province / Region
Non-forest
Area
5,103.99
992.90
396.47
834.26
2,769.81
822.48
4,743.30
968.37
27,462.36
4,199.59
4,576.51
3,882.38
2,086.25
1,482.04
3,376.08
3,254.63
5,611.61
28,469.10
7,198.08
2,840.93
3,440.67
13,479.68

Lop Buri
Samut Prakan
Samut Songkhram
Samut Sakhon
Saraburi
Sing Buri
Suphan Buri
Ang Thong
Central
Chanthaburi
Cha Choeng Sao
Chon Buri
Trat
Nakhon Nayok
Prachin Buri
Rayong
Sa Kaew
East
Kanchanaburi
Phetchaburi
Ratchaburi
West
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ตาราง 4 พื้นที่ปาไมประเทศไทยรายจังหวัด ป พ.ศ. 2551 (ตอ)

กระบี่
ชุมพร
ตรัง

4,708.51
6,009.01
4,917.52

เนื้อที่ปาไม
รอยละ
เนื้อที่ไมใช
ของพื้นที่
ปา
จังหวัด
ปา
Non-forest
% of
Forest
Area
Province
Area
984.64
20.91 3,723.87
1,328.80
22.11 4,680.21
1,069.04
21.74 3,848.47

นครศรีธรรมราช

9,942.50

2,113.37

21.26

นราธิวาส
ประจวบคีรีขันธ

4,475.43
6,367.62

1,142.31
2,138.53

25.52
33.58

จังหวัด / ภาค

ปตตานี
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ยะลา
ระนอง
สงขลา
สตูล
สุราษฎรธานี
ภาคใต
รวมทั้งประเทศ

เนื้อที่จังหวัด
Province
Area

1,940.36
90.96
4,170.90 1,930.98
3,424.47
646.38
543.03
153.70
4,521.08 1,517.94
3,298.05 1,791.80
7,393.89 1,102.18
2,478.98
962.49
12,891.47 3,859.79
77,082.81 20,832.92
513,115.02 171,585.65

Province / Region

Krabi
Chumphon
Trang
Nakhon Si

7,829.14 Thammarat
3,333.12 Narathiwat
4,229.09 Prachuap Khiri Khan

4.69 1,849.39
46.30 2,239.92
18.88 2,778.10
28.30
389.33
33.57 3,003.14
54.33 1,506.24
14.91 6,291.71
38.83 1,516.48
29.94 9,031.68
27.03 56,249.88
33.44 341,529.37

Pattani
Phang Nga
Phatthalung
Phuket
Yala
Ranong
Song Khla
Satun
Surat Thani
South
Whole Kingdom

หมายเหตุ
1. เนื้อที่ปาไม ป พ.ศ. 2551 ไดมาจากการแปลภาพถายดาวเทียม Landsat 5 TM ป
พ.ศ. 2551- 2552 มาตราสวน 1 : 50,000
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2. เนื้อที่ปาไม หมายถึง ที่ปาชนิดตาง ไดแก ปาดงดิบ ปาสน ปาชายเลน ปาเบญจพรรณ
ปาเต็งรัง ปาเต็งรังแคระแกร็น ปาพรุ ปาชายเลน และปาชายหาด เปนตน ไมวาจะอยูในเขตปา
สงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และพื้นที่ที่ใหญกวา 5 เฮกแตร (3.125 ไร)
3. พื้นที่ไมใชปา หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดที่ไมไดจําแนกเปนพื้นที่ปา ไมตามตารางทีแ่ สดงไว
เชน เกษตรกรรม ชุมชน แหลงน้ํา
6.2 สรุปพื้นที่ปาในแตละภาค
สรุปผลและจําแนกออกตามรายภูมภิ าคดัง ตารางที่ 4
1. ภาคเหนือ มีพื้นที่ภาครวมทั้งสิ้น 169,644.29 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่ปาไม
95,074.74 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 56.04 ของพื้นที่ภาค หรือรอยละ 18.53 ของ
พื้นที่ประเทศไทย
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ภาครวมทั้งสิ้น 168,854.34 ตารางกิโลเมตร
เปนพื้นที่ปาไม 27,555.54 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 16.32 ของพื้นที่ภาค หรือรอยละ
5.37 ของพื้นที่ประเทศไทย
3. ภาคตะวันออก มีพื้นที่ภาครวมทั้งสิ้น 36,502.50 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่ปาไม
8,033.40 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 22.01 ของพื้นที่ภาค หรือรอยละ 1.57 ของพื้นที่
ประเทศไทย
4. ภาคตะวันกลาง มีพื้นที่ภาครวมทั้งสิ้น 30,126.34 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่ปาไม
2,663.97 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 8.84 ของพื้นที่ภาค หรือรอยละ 0.52 ของพื้นที่
ประเทศไทย
5. ภาคตะวันตก มีพื้นที่ภาครวมทั้งสิ้น 30,904.75 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่ปาไม
17,425.07 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 56.38 ของพื้นที่ภาค หรือรอยละ 3.40 ของ
พื้นที่ประเทศไทย
6. ภาคใต มี พื้นที่ภ าครวมทั้ งสิ้น 77,082.81 ตารางกิโลเมตร เป น พื้น ที่ป า ไม
20,832.92 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 27.03 ของพื้นที่ภาค หรือรอยละ 4.06 ของ
พื้นที่ประเทศไทย
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ตารางที่ 5 พื้นที่ปาไมของประเทศไทย ป พ.ศ. 2551 จําแนกตามรายภาค

พื้นที่ภาค

พื้นที่ปาไม

พื้นที่
ไมใชปาไม

รอยละ
พื้นที่ปา
ตอพื้นที่
ภาค

169,644.29

95,074.74

74,569.54

56.04

18.53

ตะวันออกเฉียงเหนือ 168,854.34

27,555.54

141,298.80

16.32

5.37

กลาง

30,126.34

2,663.97

27,462.36

8.84

0.52

ตะวันออก

36,502.50

8,033.40

28,469.10

22.01

1.57

ตะวันตก

30,904.75

17,425.07

13,479.68

56.38

3.40

ใต

77,082.81

20,832.92

56,249.88

27.03

4.06

33.44

33.44

พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)
ภาค

เหนือ

รวม

513,115.02 171,585.65 341,529.37

รอยละ
พื้นที่ปา
ตอพื้นที่
ประเทศไทย

7. บทวิเคราะห
การดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ปาไม ป พ.ศ. 2551เปนการแปลตีความพื้นที่ปาไมจาก
ขอมูลภาพถายจากดาวเทียม Landsat-5 TM โดยใชเทคนิคการแปลตีความดวยสายตาขอมูล
ภาพถายดาวเทียมที่เปนขอมูลดิจิตอลแสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอร และนําเขาขอมูลผานหนา
จอคอมพิวเตอร (On screen digitizing) มีความแตกตางจากการแปลตีความพื้นที่ปาไมที่ผานมา
ในเรื่องลักษณะขอมูลที่นําแปลตีความและวิธีการนําเขาขอมูล ซึ่งที่ผานใชการแปลตีความจากแผนที่
ภาพถายจากดาวเทียมที่พิมพออกมา (Hard Copy) ที่มาตราสวน 1:50,000 และนําเขาขอมูลผล
การแปลตีความโดยวิธีแปลงขอมูลภาพเปนเสน (Vecterization) ขอดีของการแปลตีความพืน้ ทีป่ า ไม
จากภาพถายจากดาวเทียมที่แสดงผลผานหนาจอคอมพิวเตอรคือ การไดเห็นขอมูลที่ละเอียด
มากขึ้น ทําใหสามารถแปลตีความและจําแนกขอมูลพื้นที่ปาไมไดดีขึ้น
จากการการเปรียบเทียบพื้นที่ปาไมป พ.ศ. 2547 กับ ป พ.ศ. 2551 ชวงเวลาหางกัน 4 ป
ซึ่งไดจากการแปลตีความจากภาพถายดาวเทียม LANDSAT-5 ในระบบ Thematic Mapper
เหมือนกัน โดยพื้นที่ปาไม ป พ.ศ. 2547 และป พ.ศ. 2551 คิดเปนรอยละ 32.66 และ 33.44
ตามลําดับ พบวา พื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้นรอยละ 0.78 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณรอยละ 0.19 ตอป
คิดเปนพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น 3,927.42 ตารางกิโลเมตร จากพื้นที่ประเทศทั้งสิ้น 513,115.02 ตาราง
กิโลเมตร จากการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ปาไม ป พ.ศ. 2551 สามารถสรุปผลของความ
แตกตางของพื้นที่ปาไมที่เพิ่มมากขึ้นดังนี้
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1. พื้นที่ปาไมมีการฟนฟูสภาพมากขึ้น
2. สวนปาที่มีอายุมากขึ้นทําใหสามารถแปลตีความจากภาพถายจากดาวเทียมไดมีพื้นที่
ปาชายเลนเพิ่มมากขึ้น
3. การแปลตีความในครั้งนี้ทําโดยการแปลตีความดวยสายตาผานหนาจอคอมพิวเตอรทํา
ใหเห็นขอมูลพื้นที่ปาไมไดละเอียดชัดเจนมากขึ้น
4. ปจจุบันมีขอมูลอื่นจากหลายแหลงประกอบการพิจารณาตีความ เชน แผนที่ผานระบบ
เครือขายอินเตอรเนต ไดแก Google Earth, Point Asia และภาพถายทางอากาศสีที่ผานการ
ปรับแกคาพิกัด (Ortho Photo) มาตราสวน 1: 4,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน
ปญหาและอุปสรรค
ปญหาและอุปสรรคที่พบในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ปาไม โดยภาพถายดาวเทียม
ป พ.ศ. 2551 สรุปไดดังนี้
1. การแปลข อ มู ล ภาพดาวเที ย มที่ ร ะดั บ มาตราส ว นใหญ (เฉลี่ ย ที่ ม าตราส ว น 1:
20,000) เปนขอมูลที่มีรายละเอียดมาก ทําใหการลากขอบเขตชา ใชเวลามาก ตองใชควบคูกับ
ระบบคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง
2. ขอมูลภาพในจังหวัดภาคใต มีเมฆปกคลุมหลายเดือนในรอบป ขอมูลที่เลือกไดจึงมี
เมฆปกคลุมบางพื้นที่ อาจทําใหการลากขอบเขตไมสมบูรณเทาที่ควรจะเปน
3. การเปรียบเทียบขอมูลพื้นที่ปาไมที่ไดใน ป พ.ศ. 2551 กับชวงเวลาอื่น อาจมีขอควร
ระวัง ขอพิจารณาอื่นๆ เชน ลักษณะขอมูล มาตราสวน วิธีการแปลขอมูล การสํารวจภาคสนาม
เปนตน
ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ
ขอมูลที่จัดเก็บในฐานขอมูล ทําใหสะดวกตอการจัดการ เชน การซอนทับขอมูลเชิงพื้นที่
ขอมูลแผนที่ปาไมสามารถทําการซอนทับกับขอมูลเชิงพื้นอื่นๆ เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลหลายๆ
ชั้นขอมูลรวมกัน โดยขอมูลเหลานั้นจะอยูในตําแหนงเดียวกันแตมีคุณลักษณะตางกัน ผลจากการ
วิเคราะหจะทําใหไดชั้นขอมูลใหม เชน การวิเคราะหความเสี่ยงตอการบุกรุกทําลาย โดยนําชั้น
ขอมูลพื้นที่ปาในจังหวัดหนึ่งๆ ไปซอนทับกับชั้นขอมูลตําแหนงชุมชนที่กระจายรอบๆ ชั้นขอมูล
ภูมิประเทศ ชั้ นข อมูลการใชประโยชนที่ดิน ชั้น ขอมูลการถือครองกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน แล วนํา มา
วิเคราะหหาความเสี่ยง เพื่อใชวางแผนการปองกันพื้นที่ปาไม หรือเพื่อการจัดการพื้นที่อนุรักษ
ตอไป ปญหาที่ตามมาคือ ตองมีระบบคอมพิวเตอรและระบบโปรแกรม ที่ทันสมัย รองรับไดกับ
การใชประโยชนในขั้นสูง
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8. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปา
ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไม จากอดีตถึงปจจุบัน เพื่อหาอัตราการเพิ่มหรือ
ลดลงของพื้นที่ปาไม ไมวาจะเปนผลกระทบจากปจจัยการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กฎหมายการ
อนุรักษปา เทคโนโลยีในการจําแนกพื้นที่ปา เปนตน
การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไม และอัตราการเปลี่ยนแปลง ระหวางป
พ.ศ. 2504-2551
การเปรียบเทียบพื้นที่ปาไมระหวางป พ.ศ. 2504 ถึง ป พ.ศ. 2551 เปนการนําขอมูล
พื้นที่ปาไมที่ไดจากการแปลขอมูลภาพถายทางอากาศและดาวเทียมในอดีตไดแก ขอมูลพื้นที่ปาไม
ป พ.ศ. 2504 2516 2519 2521 2525 2528 2531 2532 2534 2536 2538 2541
2543 2547 2548 2549 และ 2551 คิดเปนคาบเวลา 47 ป ซึ่งเปนฐานขอมูลปาไมจาก
กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พบวา การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปาไม
ในแตละชวงเวลามีทั้งการลดลงและเพิ่มขึ้น อาจแบงไดเปนสามชวงเวลาดวยกัน ไดแก
1) ชวงเวลาของการลดลงของพื้นที่ปาไมอยางรวดเร็ว ซึ่งอยูในชวงระหวางเวลาป
พ.ศ. 2504 เรื่อยมาจนถึง ป พ.ศ. 2525 พื้นที่ปาไมไดนําไปใชประโยชนดานการขยายตัวของ
พื้นที่เกษตรกรรมอยางมาก ประกอบกับประเทศไทยอยูระหวางชวงเวลาพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ประเทศ ดังปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 จนกระทั่งฉบับที่ 4 ไมตน
ที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจหลายประเภทในพื้นที่ปาธรรมชาติ ถูกตัดฟนลงอยางตอเนื่องยาวนานถึง
กวา 20 ป เพื่อการคาจํานวนมาก สงผลใหพื้นที่ปาไมลดลงในอัตราที่สูงในชวงเวลาดังกลาว คือ
เมื่อใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย (Simple Linear Regression Analysis) พบอัตรา
การลดลงของพื้นที่ปาไมตอปรอยละ 5.4680 ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไม ระหวางป พ.ศ. 2504-2525
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2) ช วงเวลาของการลดลงของพื้น ที่ป า ไมใ นอัตราการลดลงที่ชา ลง ซึ่ งอยูใ นช ว ง
ระหวางเวลาป พ.ศ. 2525 เรื่อยมาจนถึง ป พ.ศ. 2541 พื้นที่ปาไมในชวงแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 6 และ 7 เนนใหมีนโยบายดานการปาไมในเชิงอนุรักษ
ตลอดจนการปองกันรักษาทรัพยากรปาไม ยกเลิกสัมปทานปาไมในป พ.ศ. 2532 สืบเนื่องมาจาก
การลักลอบตัดไม ทําลายปา อยางมากในชวงกวาสองทศวรรษที่ผานมา ทําใหเกิดอุทกภัยในพื้นที่
ภาคใต ทําใหสูญเสียทางดานเศรษฐกิจจํานวนมาก จากการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย
พบอัตราการลดลงของพื้นที่ปาไมชะลอชาลงตอปรอยละ 0.7487 ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไม ระหวางป พ.ศ. 2525-2541
3) ชวงเวลาของการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปาไม ซึ่งอยูในชวงระหวางเวลาป พ.ศ. 2541
เรื่อยมาจนถึง ป พ.ศ. 2551 อยูในชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 8
9 และ 10 นโยบายดานการปาไมยังคงแนวคิดที่จะใหมีพื้นที่ปาไมอยูรอยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศ รักษาพื้นที่อนุรักษ และจัดการทรัพยากรปาไมแบบบูรณาการ โดยใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการดูแล จัดการ มากขึ้น ประกอบกับการแปลตีความพื้นที่ปาไมโดยใชขอมูลภาพถาย
จากดาวเทียมที่มีมาตราสวนใหญขึ้น มีรายละเอียดขอมูลมากขึ้น ใชเครื่องมือทีท่ นั สมัยมากขึน้ ทําให
การแปลตีความไดขอมูลในพื้นที่ระดับลางจํานวนมากขึ้น ทําใหพื้นที่ปาไมในชวงเวลาดังกลาว
เพิ่มขึ้น จากการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย พบอัตราการเพิ่มของพื้นที่ปาไมตอปรอยละ
1.1609 ดังภาพที่ 9

29

ภาพที่ 9 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไม ระหวางป พ.ศ. 2541-2551
4) การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไม ระหวาง ป พ.ศ. 2547 ถึง ป พ.ศ.
2551เมื่อทําการเปรียบเทียบขอมูลพื้นที่ปาไม ป พ.ศ. 2547 กับป พ.ศ. 2551 ที่มีพื้นที่ปาไม
รอยละ 33.66 และ 33.44 ตามลําดับ ดังนั้นในชวงเวลา 4 ป ที่ผานมา พื้นที่ปาไมลดลงรอยละ
0.22 หรือลดลงเฉลี่ยประมาณรอยละ 0.055 ตอป
5) สรุปโดยภาพรวมการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมทั้งประเทศ และ
อัตราการเปลี่ยนแปลง ระหวาง ป พ.ศ. 2504 ถึง ป พ.ศ.2551 ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมและอัตราการเปลี่ยนแปลง ระหวาง
ป พ.ศ. 2504 ถึง ป พ.ศ. 2551
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หมายเหตุ 1. ขอมูลพื้นที่ปาไม ป พ.ศ. 2504 และ 2516 ไดจากการแปลภาพถายทางอากาศ
ขาวดํามาตราสวน 1: 50,000
2. ขอมูลพื้นที่ปาไม ป พ.ศ. 2519 2521 2525 2528 2532 2534 2536 2538
2541 ไดจากการแปลภาพถายจากดาวเทียม LANDSAT 3 TM สีผสม มาตราสวน 1: 50,000
3..ขอมูลพื้นที่ปาไม ป พ.ศ. 2543 ไดจากการแปลภาพถายจากดาวเทียม LANDSAT
5 ระบบ TM สีผสม มาตราสวน 1: 50,000 บันทึกขอมูลชวงเดือนมกราคม - เมษายน 2543
4..ขอมูลพื้นที่ปาไม ป พ.ศ. 2547 ไดจากการแปลภาพถายจากดาวเทียม LANDSAT
5 ระบบ TM สีผสม มาตราสวน 1: 50,000 บันทึกขอมูลชวงป พ.ศ. 2546-2547
5. ขอมูล ป พ.ศ. 2548 และ 2549 ไดจากการประมาณ
6. ขอมูล ป พ.ศ. 2551 ไดจากการแปลภาพถายจากดาวเทียม LANDSAT 5 ระบบ
TM สีผสม มาตราสวน 1: 50,000 บันทึกขอมูลชวงป พ.ศ. 2551-2552
7. พื้นที่ประเทศไทยป พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2549 อางอิงจากกรมแผนที่ทหาร มีพื้นที่
ทั้งสิ้น 513,115.02 ตารางกิโลเมตร
8. พื้นที่ประเทศไทยป พ.ศ. 2551 อางอิงสํานักงานสถิติแหงชาติ ฐานขอมูลสสาร
สนเทศขอมูลสถิติรายจังหวัดที่ไดจากการจัดทําบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ใน ป พ.ศ.
2545 มีพื้นที่ทั้งสิ้น 514,892.22 ตารางกิโลเมตร
9. เนื้อที่ปา หมายถึง เนื้อที่ปาชนิดตางๆ ไดแก ปาดงดิบ ปาสน ปาชายเลน ปาเบญจ
พรรณ ปาเต็งรัง ปาเต็งรังแคระแกร็น ปาพรุ ปาชายเลน และปาชายหาด ไมวาจะอยูในเขตปาสงวน
แหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และพื้นที่ที่ใหญกวา 5 เฮกแตร (3.125 ไร)
6) การวิเคราะหรูปแบบสมการถดถอยที่เหมาะสม เพื่อหาแนวโนมโดยรวมของการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมตามระยะเวลาที่เปลี่ยนไป พบวา สมการเสนโคงแบบ Polynomial Order
4 มีความเหมาะสมกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ปาไมของประเทศไทยในชวงเวลาระหวาง
ป พ.ศ. 2504 - 2551 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ตัวกําหนดเทากับ 0.9529 ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในพื้น ที่ป าไมของประเทศไทยในชวงเวลาระหว า ง ป
พ.ศ. 2504 - 2551

