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บทคัดย่อ

 จากการที่พื้นท่ีป่าชายเลนในประเทศไทยถูกบุกรุกเป็นจ�านวนมากท�าให้ต้องมีการฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างเร่งด่วนซึ่งต้องการข้อมูล 

เชิงพื้นที่ที่มีความถูกต้องสูง จึงเป็นที่มาของการวิจัยในครั้งนี้ที่มีจุดประสงค์เพื่อส�ารวจพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและประยุกต์ใช้ข้อมูลการส�ารวจ

ระยะไกลจากดาวเทียมเพื่อผลิตแผนที่กลุ่มพืชพรรณป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น�้าเวฬุภายใต้ความดูแล

ของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 2 อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ถูกเลือกเป็นพื้นที่ศึกษาเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์และความ 

หลากหลายทางชีวภาพสูง อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ป่าชายเลนที่ต้องการการฟื้นฟูเป็นจ�านวนมาก พืชพรรณป่าชายเลนที่ได้จากการส�ารวจ

มีทั้งหมด 26 ชนิด และจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต พบว่าสามารถจ�าแนกพืชพรรณป่าชายเลนได้ 4 ชนิด ได้แก่ 

ไม้โกงกางใบเล็ก ไม้ตาตุ่มทะเล ไม้ฝาดดอกขาว และไม้ฝาดดอกแดง ความถูกต้องรวมของผลการจ�าแนกข้อมูลมีเพียงร้อยละ 34 เกิดจาก 

การแทรกตัวของไม้โกงกางใบเล็กที่ขึ้นกระจายครอบคลุมพื้นที่ศึกษา การผสมกันของค่าการสะท้อนของไม้โกงกางใบเล็กและไม้ชนิด 

พันธุ์อื่นเป็นเหตุให้ความถูกต้องของผลการจ�าแนกมีค่าต�่า แนวทางการปรับปรุงอาจท�าได้โดยการใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ม ี

หลายช่วงคลืน่พิเศษ (Hyperspectral band) หรอืข้อมลูภาพถ่ายจากดาวเทยีมทีม่หีลายช่วงคลืน่ (Multispectral band) แต่มรีายละเอยีด

เชิงพื้นที่ที่สูงกว่าโดยพิจารณาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยงข้องร่วมด้วย
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Abstract

 Mangrove forests in Thailand were seriously encroached for human uses, resulting in rapid mangrove area 

deterioration. This requires urgent rehabilitation and high accurate spatial data to support. The objective of this research 

is to do the survey of mangrove species and apply satellite remote sensing for mangrove mapping and conservation. 

Mangrove forest areas in the Welu estuary under responsibility of Mangrove Resource Development Station 2, Khlung 

district, Chanthaburi province is chosen as the study site due to high species abundant and biodiversity. Fragment 

mangrove areas of this study site, however, strongly needs rehabilitation. Twenty-six mangrove species were identified 

in the field survey. THEOS imageries were digitally classified and resulted to 4 mangrove classes, namely Rhizophora 

apiculata, Excoecaria agallocha, Lumnitzera racemosa and Lumnitzera littorea. Overall mapping accuracy is only  

34 percent because of Rhizophora apiculata scattered distribution over the study area. Mixed reflectances of 

Rhizophora apiculata and other mangrove species lead to low accuracy on classification. Using hyperspectral satellite 

or high spatial resolution images coupled with environmental data may help to improve mangrove type mapping.
 

Keywords : Remote sensing, THEOS satellite, Mangrove classification, Chanthaburi province
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บทน�า
 ป่าชายเลนเป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีณุค่าอย่างมาก

ต่อระบบนเิวศชายฝ่ัง และการใช้ประโยชน์ของมนษุย์ เช่น เป็นแหล่ง

บ�าบัดน�้าเสียตามธรรมชาติ แหล่งอนุบาลสัตว์น�้า วัตถุดิบในการท�า

ถ่านไม้ ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เป็นท่ีก�าบังลมและคล่ืน 

และแหล่งของพืชสมุนไพรท่ีใช้ในการรักษาโรค (สนิท อักษรแก้ว, 

2541) ในปัจจุบันพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ัวโลกมีประมาณ 96.9 ล้านไร่  

ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2523 ถึง 20.6 ล้านไร่ พื้นท่ีป่าชายเลนใน 

เขตร้อน (Tropical region) และกึ่งเขตร้อน (Subtropical region) 

โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียมีการลดลงมากกว่าภูมิภาคอื่นอย่าง

ชัดเจน เนื่องจากมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป ่าชายเลนเพื่อ 

ใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า การสร้างสาธารณูปโภค 

และการท่องเที่ยว เป็นต้น (FAO, 2007) พื้นที่ป่าชายเลนของ

ประเทศไทยส่วนใหญ่ได้ถูกบุกรุกเพื่อใช้ประโยชน์ในการท�านากุ้ง

เป็นจ�านวนมาก ในปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลน

ทั้งหมด ประมาณ 2.3 ล้านไร่ (ธงชัย จารุพพัฒน์, 2541) แต่จาก

ข้อมลูของส�านกัอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลนในปี พ.ศ. 2547 พบว่า 

พื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ของประเทศไทยลดลงเหลืออยู่เพียง 

1.5 ล้านไร่ เท่านั้น จากการส�ารวจโดยกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งในปี พ.ศ. 2543 พบว่าพื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทย 

ส่วนใหญ่มกีารปรับเปลีย่นพืน้ทีเ่ป็นนากุ้ง 466,500 ไร่ และป่าชายเลน 

ทีเ่ป็นพ้ืนทีท่ิง้ร้าง 42,800 ไร่ ส�าหรบัจงัหวดัจนัทบรุมีพีืน้ทีป่่าชายเลน 

ที่ถูกใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่นากุ้งถึง 93,600 ไร่ และพื้นที่ทิ้งร้าง 

12,000 ไร่ (ส�านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน, 2543) โดยเฉพาะ

พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น�้าเวฬุซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่

เขตอ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ถึงต�าบลแสนตุ้ง และต�าบลท่าโสม 

อ�าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด มีพื้นท่ีรวมท้ังหมด 156,250 ไร่ ซึ่ง

ประกอบด้วยพื้นที่ป่าชายเลนถึง 100,000 ไร่ แต่จากข้อมูลของ

ส�านกังานนโยบายและแผนสิง่แวดล้อม ปี พ.ศ. 2534 แสดงให้เหน็ว่า 

มพีืน้ทีป่่าชายเลนทีม่คีวามสมบรูณ์เหลอือยูเ่พยีง 9,000 ไร่ (คดิเป็น

ร้อยละ 9 ของพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด) พื้นที่ป่าชายเลนอีกจ�านวน 

91,000 ไร่ ได้ถูกเปลี่ยนเป็นนากุ้งและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ปัจจุบัน 

พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น�้าเวฬุที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

บางส่วนได้รบัการฟ้ืนฟแูล้วและบางส่วนอยูใ่นระหว่างการด�าเนนิการ 

(สถานพีฒันาทรพัยากรป่าชายเลนที ่2 และ สถานพีฒันาทรพัยากร

ป่าชายเลนที่ 3, ม.ป.ป.) อย่างไรก็ดี ยังคงมีพื้นท่ีป่าชายเลนอีก 

เป็นจ�านวนมากที่อยู่ในสภาวะเสื่อมโทรม

 การส�ารวจระยะไกล (Remote sensing) ได้เข้ามามบีทบาทใน

การเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการส�ารวจพื้นที่ป่าชายเลนในบริเวณกว้าง 

ได้หลายช่วงเวลา (Lillesand et al., 2004) มีความส�าคัญต่อ

การช่วยในการฟื้นฟูและจัดการป่าชายเลนในการใช้ติดตามการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าชายเลน (Walters et al., 2008) 

ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบเป็นอย่างดีแล้ว

สามารถน�ามาแทนที่การส�ารวจภาคสนามในพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งมี

ความยากล�าบาก ส้ินเปลืองเวลาและงบประมาณมาก (อัปสรสุดา 

ศิริพงศ์ และคณะ, 2544) มีความรวดเร็วในการติดตามตรวจสอบ 

ประหยัดเวลาและงบประมาณ นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการ

จ�าแนกพืชพรรณป่าชายเลนออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ เช่น กลุ่มไม้ 

Rhizophora mangle กลุ่มไม้ Laguncularia racemosa และ

กลุม่ไม้ป่าชายเลนทีต่าย (Dead mangrove) (Kovacs et al., 2005) 

รวมทั้งยังสามารถจ�าแนกกลุ่มไม้แสมขาว (Avicennia alba) กลุ่ม

ไม้แสมทะเล (Avicennia marina) กลุ่มไม้แสมด�า (Avicennia 

officinalis) กลุ ่มไม้ถั่วด�า (Bruguiera parviflora) กลุ ่มไม้

โกงกาง ใบเล็ก (Rhizophora apiculata) กลุ่มไม้โกงกางใบใหญ่ 

(Rhizophora mucronata) และ กลุ่มไม้ล�าพู (Sonneratia 

caseolaris) (Vaiphasa et al., 2006)

 พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น�้าเวฬุภายใต้ความดูแล 

ของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 อ�าเภอขลุง จังหวัด

จันทบุรี ถูกเลือกเป็นพื้นที่ศึกษาด้วยความส�าคัญเน่ืองจากเป็นเขต 

ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิให้เป็นแหล่งศกึษาทางนเิวศวทิยาและธรรมชาติ

ซึง่แต่เดมิมคีวามอดุมสมบรูณ์และมคีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู 

แต่ปัจจุบันมีพื้นที่เสื่อมโทรมเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมากที่ต้องการการ

ฟ้ืนฟ ูการวจิยัครัง้นีจ้งึมเีป้าหมายเพือ่การส�ารวจพนัธุไ์ม้ป่าชายเลน

และประยุกต์ใช้ข้อมูลการส�ารวจระยะไกลจากดาวเทียมเพื่อผลิต

แผนที่กลุ่มพืชพรรณป่าชายเลนในพื้นที่บริเวณนี้ส�าหรับใช้เป็นฐาน

ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูและการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนใน

ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืนต่อไป

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย
1. พื้นที่ศึกษา

 พื้นที่ศึกษาบริเวณปากแม่น�้าเวฬุภายในสถานีพัฒนา

ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 บ้านท่าสอน อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

(ภาพที ่1) มพีืน้ทีท่ัง้หมด 838 ไร่ อยูใ่นต�าแหน่งระหว่าง 1368000-

1371000 องศาเหนือ และ 210000-213000 องศาตะวันออก 

ในระบบพิกัด UTM (Universal Transverse Mercator) กริดโซน 

48P ตามระบบพิกัดมูลฐาน (Global Datum) WGS 84 (World 

Geodetic System 1984)
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2. การส�ารวจข้อมูลภาคสนามและการวางแปลงศึกษา

 ก�าหนดพืน้ทีศ่กึษาทีใ่ช้เป็นตวัแทนของพชืพรรณป่าชายเลน 

จากแผนทีแ่สดงลกัษณะภมิูประเทศของกรมแผนทีท่หาร มาตราส่วน 

1:50000 ล�าดับชุด L 7018 ระวาง 5334I ภาพถ่ายจากดาวเทียม

ไทยโชต ระบบ Multispectral และระบบ Panchromatic บันทึก

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552 อย่างละ 1 ภาพ จากน้ันวาง

แนวส�ารวจโดยวิธี Line transect กระจายครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษา 

(ภาพที่ 1) เพื่อตรวจสอบพื้นที่ตามต�าแหน่งที่ได้ก�าหนดไว้ในแผนที่

แสดงลักษณะภูมิประเทศ แปลงศึกษาในแต่ละแนวส�ารวจมีพื้นที่

ขนาด 15 x 15 เมตร (นิพิท ศรีสุวรรณ และคณะ, 2543; วิจารณ์ 

มีผล, 2548) และสุ่มเลือกแปลงศึกษาแบบแบ่งสุ่ม (Stratified 

random sampling) ตามสังคมพืชแต่ละชนิดให้ครอบคลุมตลอด

แนวส�ารวจ (วิภูษิต มัณฑะจิตร, 2540; ปัสสี ประสมสินธ์, 2548; 

Sutherland, 1996; Krebs, 1999) จ�านวนแปลงศกึษา (Sampling 

sites) ที่ได้จากการสุ่มแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ใช้เป็นพื้นที่

ตัวอย่าง (Training samples) และส่วนที่ 2 ใช้เป็นพื้นที่ตรวจสอบ 

(Testing samples) เก็บข้อมูลชนิดพันธ์ุไม้ใหญ่ในทุกแปลงศึกษา  

ได้แก่ รายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ใหญ่โดยอ้างอิงจากหนังสือพรรณไม้ 

ป่าชายเลนในประเทศไทย (ส�านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน, 

2552) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล�าต้น (ชิงชัย วิริยะบัญชา และ 

กันตินันท์ ผิวสอาด, 2545) ความสูงและต�าแหน่งของไม้ใหญ่

3. การประยกุต์ใช้ข้อมลูภาพถ่ายจากดาวเทยีมในการจดัท�าแผนที่

พืชพรรณป่าชายเลน

 ข้อมลูภาพถ่ายจากดาวเทยีมไทยโชตระบบ Multispectral 

4 ช่วงคลื่น และระบบ Panchromatic 1 ช่วงคลื่น อย่างละ 1 ภาพ 

ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 

และภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics and Space Technology 

Development Agency; GISTDA) และแผนที่แสดงลักษณะ

ภูมิประเทศได้รับการประมวลผลโดยใช้โปรแกรม ILWIS 3.3 ตาม

แผนการวิจัยที่แสดงไว้ในภาพที่ 2

 ใช้วิธี Image to Image Registration ในการใส่พิกัด 

ในข้อมลูจากภาพถ่ายดาวเทยีมโดยเปรยีบเทยีบข้อมลูจากภาพถ่าย

ดาวเทียมกับจุดควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Points; 

GCPs) บนแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศที่ผ่านการปรับแก้เชิง

เรขาคณติ (Geometric correction) แล้ว จากนัน้จดัข้อมลูใหม่หรอื

เปลี่ยนขนาดจุดภาพ (Resampling) เพื่อให้ภาพถ่ายจากดาวเทียม

และแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศมีขนาดจุดภาพที่เหมือนกัน 

(Thu & Populus, 2007) แล้วตัดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมให้

ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา หลังจากข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมได้รับ

การปรับแก้เชิงเรขาคณิตแล้ว กระบวนการวิเคราะห์ภาพถ่ายจาก

ดาวเทียมขั้นต่อไป ได้แก่ เน้นข้อมูลภาพ แปลงข้อมูลภาพ หลอม

ข้อมูลภาพ จ�าแนกประเภทข้อมูลแบบก�ากับดูแล และประเมิน 

ความถกูต้องของผลการจ�าแนกพชืพรรณป่าชายเลน (สรุภ ี อิงคากลุ, 

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาและแนวส�ารวจบริเวณปากแม่น�้าเวฬุ อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

4 
 

แต่ปัจจุบันมีพ้ืนที่เสื่อมโทรมเกิดข้ึนเป็นจ านวนมากท่ีต้องการการฟ้ืนฟู การวิจัยครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพ่ือการ115 
ส ารวจพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและประยุกต์ใช้ข้อมูลการส ารวจระยะไกลจากดาวเทียมเพ่ือผลิตแผนที่กลุ่มพืชพรรณ116 
ป่าชายเลนในพื้นท่ีบริเวณนี้ส าหรับใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการฟ้ืนฟูและการจัดการพ้ืนที่ป่าชายเลน117 
ในภาคตะวันออกอย่างยั่งยืนต่อไป 118 
 119 
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย 120 
1. พื นที่ศึกษา 121 
 พ้ืนที่ศึกษาบริเวณปากแม่น้ าเวฬุภายในสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 บ้านท่าสอน อ าเภอ 122 
ขลุง จังหวัดจันทบุรี (ภาพท่ี 1) มีพ้ืนที่ทั้งหมด 838 ไร่ อยู่ในต าแหน่งระหว่าง 1368000-1371000 องศา123 
เหนือ และ 210000-213000 องศาตะวันออก ในระบบพิกัด UTM (Universal Transverse Mercator) กริด124 
โซน 48P ตามระบบพิกัดมูลฐาน (Global Datum) WGS 84 (World Geodetic System 1984) 125 
 126 

 127 
 128 

ภาพที่ 1 พ้ืนที่ศึกษาและแนวส ารวจบริเวณปากแม่น้ าเวฬุ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 129 
 130 
2. การส ารวจข้อมูลภาคสนามและการวางแปลงศึกษา 131 
 ก าหนดพ้ืนที่ศึกษาท่ีใช้เป็นตัวแทนของพืชพรรณป่าชายเลนจากแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ132 
ของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50000 ล าดับชุด L 7018 ระวาง 5334I ภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต 133 
ระบบ Multispectral และระบบ Panchromatic บันทึกเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552 อย่างละ 1 ภาพ 134 
จากนั้นวางแนวส ารวจโดยวิธี Line transect กระจายครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษา (ภาพที่ 1) เพ่ือตรวจสอบพ้ืนที่135 
ตามต าแหน่งที่ได้ก าหนดไว้ในแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ แปลงศึกษาในแต่ละแนวส ารวจมีพ้ืนที่ขนาด 15 136 
x 15 เมตร (นิพิท ศรีสุวรรณ และคณะ, 2543; วิจารณ์ มีผล, 2548) และสุ่มเลือกแปลงศึกษาแบบแบ่งสุ่ม 137 
(Stratified random sampling) ตามสังคมพืชแต่ละชนิดให้ครอบคลุมตลอดแนวส ารวจ (วิภูษิต มัณฑะจิตร, 138 
2540; ปัสสี ประสมสินธ์, 2548; Sutherland, 1996; Krebs, 1999) จ านวนแปลงศึกษา (Sampling sites) 139 
ที่ได้จากการสุ่มแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ใช้เป็นพ้ืนที่ตัวอย่าง (Training samples) และส่วนที่ 2 ใช้เป็น140 
พ้ืนที่ตรวจสอบ (Testing samples) เก็บข้อมูลชนิดพันธุ์ไม้ใหญ่ในทุกแปลงศึกษา ได้แก่ รายชื่อชนิดพันธุ์ไม้141 
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2548; สรรค์ใจ กลิ่นดาว, 2550; ประสาร อินทเจริญ และ อนุกูล 

บูรณประทีปรัตน์, 2553)

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล
1. การส�ารวจพรรณไม้ป่าชายเลน

 จากการส�ารวจพืน้ทีศ่กึษาในภาคสนามเบือ้งต้น พบว่าพืน้ที่

ศึกษามีเนื้อที่รวมทั้งหมด 838 ไร่ ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งการส�ารวจ

พืชพรรณป่าชายเลนออกเป็น 2 พื้นที่ส�ารวจ (zone) ได้แก่ zone 

A และ zone B ผลจากการวาง Line transect กระจายทั่วทั้งพื้นที่

ศึกษามีทั้งหมด 10 แนวส�ารวจ 298 แปลง แนวส�ารวจใน zone A 

มี 4 แนวส�ารวจ ได้แก่ แนวส�ารวจ A1 A2 A3 และ A4 และแนว

ส�ารวจใน zone B มี 6 แนวส�ารวจ ได้แก่ แนวส�ารวจ B1 B2 B3 

B4 B5 และ B6 (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 2 แผนการวิจัยในการจัดท�าแผนที่พืชพรรณป่าชายเลน

6 
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ภาพที่ 2 แผนการวิจัยในการจัดท าแผนที่พืชพรรณป่าชายเลน 224 
 225 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ผล 226 
1. การส ารวจพรรณไม้ป่าชายเลน 227 
 จากการส ารวจพ้ืนที่ศึกษาในภาคสนามเบื้องต้น พบว่าพ้ืนที่ศึกษามีเนื้อที่รวมทั้งหมด 838 ไร่ ใน228 
การวิจัยครั้งนี้แบ่งการส ารวจพืชพรรณป่าชายเลนออกเป็น 2 พ้ืนที่ส ารวจ (zone) ได้แก่ zone A และ zone 229 
B ผลจากการวาง Line transect กระจายทั่วทั้งพ้ืนที่ศึกษามีทั้งหมด 10 แนวส ารวจ 298 แปลง แนวส ารวจ230 
ใน zone A มี 4 แนวส ารวจ ได้แก่ แนวส ารวจ A1 A2 A3 และ A4 และแนวส ารวจใน zone B มี 6 แนว231 
ส ารวจ ได้แก่ แนวส ารวจ B1 B2 B3 B4 B5 และ B6 (ภาพที่ 1) 232 

 แผนท่ีแสดงลักษณะภูมิประเทศ L7018 มาตราส่วน 1:50000 ภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS 

ประเมินความถูกต้อง (Accuracy assessment) ของผลการจ าแนกพืชพรรณป่าชายเลน 

เลือก Testing samples 

ส ารวจชนิดพืชป่าชายเลนท่ีได้จากการส ารวจภาคสนาม  
(Ground truth survey) 

การปรับแก้เชิงเรขาคณิต 
(Geometric correction) 

การจ าแนกแบบก ากับดูแล (Supervised classification) 

เลือก Training samples 

แผนท่ีพืชพรรณป่าชายเลน 

วางแนวส ารวจให้ครอบคลุมพื้นศึกษา 

สุ่มเลือกแปลงส ารวจ 

การแปลงข้อมูลภาพ 
(Image transform) 

การหลอมข้อมูลภาพ 
(Image fusion) 

วิเคราะห์และแปลภาพถ่ายจากดาวเทียมด้วย
โปรแกรม ILWIS 3.3 

การเน้นข้อมูลภาพ 
(Image enhancement) 

การเปลี่ยนรูปข้อมูล 
(Image conversion) 
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 ผลจากการเลือกแปลงศึกษาแบบแบ่งสุ ่มตามสังคมพืช 

แต่ละชนิดท�าให้แนวส�ารวจใน zone A ถูกสุ่มเลือกแปลงศึกษา 

4 แปลง ในแต่ละแนวส�ารวจ และในแนวส�ารวจ zone B ถกูสุม่เลอืก 

แปลงศึกษา 10 แปลง ในแต่ละแนวส�ารวจ จากการส�ารวจในพื้นที่

ศึกษาทั้งหมดพบไม้ใหญ่ 26 ชนิด โดยในพื้นที่ส�ารวจ A พบไม้ใหญ่ 

18 ชนิด และพื้นที่ส�ารวจ B พบไม้ใหญ่ 25 ชนิด ไม้ใหญ่แต่ละชนิด

มคีวามสงูเฉลีย่และขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางล�าต้นเฉลีย่แตกต่างกนั

ไปตามชนิดพืชป่าชายเลน ชนิดพืชที่ปรากฏในแต่ละแปลงศึกษา

แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ชนิดและขนาดของไม้ใหญ่ในแต่ละแปลงศึกษา

ชนิดพืช
ความสูงเฉลี่ย 

(เมตร)
DBH เฉลี่ย 

 (เซนติเมตร)
แปลงศึกษาที่พบชนิดพืช

ไม้โกงกางใบเล็ก 9.9 7.5 ทุกแปลงศึกษา (ยกเว้นแปลง B32 และ B610)
ไม้โกงกางใบใหญ่ 8.3 9.4 A21 B41 และ B51

ไม้ตะบูนขาว 9.8 15.7 A13 A22 A32 A41 A42 B11 B23 B31 B32 B34 B35 B36 B43 B53 และ 
B512

ไม้ตะบูนด�า 11.9 25.4 A22 B33 B43 และ B53
ไม้ตาตุ่มทะเล 8.6 10.5 A13 A15 A110 A22 A32 A42 A44 B111 B132 B23 B213 B31 B32 

B34 B36 B313 B328 B43 B415 B422 B53 B511 B512 B514 B516 B66 
B610 และ B612

ไม้ถั่วขาว 5.6 5.6 B621
ไม้ถั่วด�า 9.6 8.7 A22 B213 B226 B244 และ B421

ไม้ปอทะเล 5.7 8.4 A32 B127 B131 B313 และ B41
ไม้โปรงแดง 6.5 5.9 A22 และ B524

ไม้ฝาดดอกขาว 6.2 5.7 A13 A110 A211 A32 A38 B121 B125 B128 B516 B523 B69 B621 
และ B622

ไม้ฝาดดอกแดง 7.6 8 B111 B127 B210 B213 B226 B238 B244 B313 B328 B329 B49 B415 
B421 B422 B424 B516 B69 B610 B612 และ B621

ไม้พังกา-ถั่วขาว 5.2 5.3 B125
ไม้พังกาหัวสุมดอกขาว 8.5 6.7 A13 A32 B127 B132 B53 และ B57
ไม้พังกาหัวสุมดอกแดง 7.4 7.7 A22 A42 B31 B32 B33 B34 B35 และ B63
ไม้โพธิ์ทะเล (ก้านยาว) 6.9 8.3 A42 และ B32

ไม้โพรงนก 7.4 7 B612 และ B615
ไม้มังคะ 11.4 6.6 A32 และ B125
ไม้มะคะ 11.2 10.5 B511
ไม้ล�าพู 12.5 15.2 B31 B34 B51 และ B61

ไม้ล�าแพน 7.2 6.5 B244
ไม้สนทะเล 14.7 11 A42
ไม้เสม็ดขาว 9.7 5.9 B125 และ B424
ไม้แสมขาว 14 17.1 A11 A21 A22 A41 B11 B35 B51 และ B61
ไม้แสมด�า 11.8 14.8 A41 A42 B11 B31 B32 B57 และ B61 

ไม้หงอนไก่ทะเล 6.3 11.8 A15 A32 A34 A44 B23 B36 B49 B415 B610 B612 และ B615
ไม้หลุมพอทะเล 8.6 13.7 A22 A34 B125 B127 B128 B23 B32 B36 B66 และ B615
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 ใน zone A ตั้งแต่ริมน�้าถึงกลางพื้นที่ (0-135 เมตร) 

พืชป่าชายเลนที่พบ ได้แก่ ไม้โกงกางใบเล็ก ไม้ตะบูนขาว ไม้พังกา- 

หัวสุมดอกขาว และไม้แสมขาว เป็นต้น ถัดเข้ามาด้านในพบ 

ไม้โกงกางใบเล็ก ไม้ตาตุ่มทะเล และไม้ฝาดดอกขาว ส่วนใน zone 

B ตัง้แต่รมิน�า้ถงึกลางพืน้ที ่(0-300 เมตร) พชืป่าชายเลนทีพ่บ ได้แก่ 

ไม้โกงกางใบใหญ่ ไม้โกงกางใบเล็ก ไม้ตาตุ่มทะเล ไม้แสมขาว 

ไม้ตะบูนขาว ไม้โปรงแดง และไม้พังกาหัวสุมดอกแดง เป็นต้น 

ถัดจากป่าด้านนอกเข้ามาตั้งแต่กลางพื้นที่จนถึงป่าด้านในพบ 

ไม้โกงกางใบเล็ก ไม้ฝาดดอกขาว ไม้พังกา-ถั่วขาว และไม้เสม็ดขาว 

เป็นต้น ความหลากหลายของพชืพรรณป่าชายเลนทีพ่บในพืน้ทีศ่กึษา 

อาจเป็นเพราะสภาพพืน้ทีศ่กึษามร่ีองน�า้ทัง้ทีเ่กดิจากการขดุและเกดิ

ตามธรรมชาติกระจายอยู่โดยรอบพื้นท่ีศึกษารวมท้ังพืชป่าชายเลน 

มคีวามสมัพันธ์กบัปัจจยัสิง่แวดล้อม เช่น ปัจจยัทางเคมกีายภาพของ

ดิน ความเค็มของน�้าในดิน และความถี่ของน�้าทะเลท่วมถึง เป็นต้น 

(สนิท อักษรแก้ว, 2541; Berger et al., 2008; Krauss et al.,  

2008) ท�าให้ลักษณะโครงสร้างป่าชายเลนมีความแตกต่างกันไป 

โดยเฉพาะไม้โกงกางใบเล็กที่สามารถขึ้นตามริมร่องน�้าและปรับตัว 

ตามสภาพสิ่งแวดล้อมในป่าชายเลนได้ดี (Aksornkoae, 1976) 

ท�าให้ไม้โกงกางใบเลก็เป็นพชืเด่นทีข่ึน้กระจายครอบคลมุพืน้ทีศ่กึษา

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต

 จากการวางแปลงให้ครอบคลมุพืน้ทีศ่กึษาปรากฏว่าจ�านวน

แปลงศึกษามีทั้งหมด 76 แปลง แปลงศึกษา 38 แปลง ที่ได้จาก

การสุ่มแบบแบ่งสุ่มในแนวส�ารวจ A1 A3 B1 B3 และ B5 เป็น

พื้นที่ตัวอย่างซึ่งใช้ท�าแผนท่ีพืชพรรณป่าชายเลนผ่านกระบวนการ

วิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม และแปลงศึกษา 38 แปลง ที่ได้

จากการสุ่มแบบแบ่งสุ่มในแนวส�ารวจ A2 A4 B2 B4 และ B6 เป็น

พืน้ทีต่รวจสอบซึง่ใช้ประเมนิความถูกต้องของการจ�าแนกพชืพรรณ

ป่าชายเลน

 น�าข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตมาท�าการตัดข้อมูล

ภาพถ่ายจากดาวเทียมให้ครอบคลุมพื้นท่ีศึกษา จากนั้นใส่พิกัด 

ในแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศโดยใช้กระบวนการ Georefer-

encing แบบ Georeference Corners จากนัน้ใส่พกิดัในข้อมลูจาก

ภาพถ่ายดาวเทียมทั้งระบบ Panchromatic และ Multispectral 

ซึ่งต้องมีค่า RMS error น้อยกว่า 0.5 เมตรแล้วใช้ค่า Georefer-

ence ของแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศในการจัดข้อมูลใหม่ 

ให้กับภาพถ่ายจากดาวเทียม จากนั้นตัดข้อมูลภาพถ่ายจาก

ดาวเทยีมทัง้สองระบบให้ครอบคลมุเฉพาะพืน้ทีศ่กึษา ก่อนน�าข้อมลู

ภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตเข้าสู่กระบวนการปรุงแต่งข้อมูล 

ในขั้นตอนต่อไป

 ท�าการเน้นข้อมูลภาพ (Image enhancement) ด้วยวิธี

การสร้างฮิสโทแกรม (Histogram) โดยใช้การขยายข้อมูลแบบ 

เส้นตรง (Linear contrast stretch) ให้กับข้อมูลภาพถ่ายจาก

ดาวเทียมระบบ Multispectral แบนด์ 1 (Blue) ซ่ึงตัดค่าการ

สะท้อนพลังงาน (Digital Number; DN) ที่มีค่ามากกว่า 15 แบนด์ 

2 (Green) ตัดค่า DN ที่มีค่าน้อยกว่า 3 และมากกว่า 20 แบนด์ 

3 (Red) ตัดค่า DN ที่มีค่าน้อยกว่า 2 และมากกว่า 15 และแบนด์ 

4 (Near-infrared) ตัดค่า DN ที่มีค่าน้อยกว่า 9 และมากกว่า 

121 พบว่าพืชพรรณป่าชายเลนเห็นได้เด่นชัดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ

กับข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ Multispectral ในแบนด์ที่ 

ไม่ได้เน้นข้อมูลภาพโดยใช้การขยายข้อมูลแบบเส้นตรง

 ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมแบนด์ 3 และแบนด์ 4 ที่ได้ 

จากผลของการเน้นข้อมูลภาพระบบโดยใช้การขยายข้อมูลแบบ 

เส้นตรงมาท�าการแปลงข้อมูลภาพ (Image transformation) 

โดยใช้ดัชนีความแตกต่างมาตรฐานของพืชพรรณ (Normalized 

Difference Vegetation Index; NDVI) ซึ่งผลจากการท�า NDVI 

พบว่าพืชพรรณป่าชายเลน (สีส้มและสีชมพู) มีค่า DN สูง (ค่า DN 

มีค่าเป็นบวก) ส่วนแหล่งน�้าและพื้นดินมีค่า DN ต�่ามาก (ค่า DN 

มีค่าเป็นลบ) ซึ่งแหล่งน�้ามีค่า DN เท่ากับ -1 และพื้นดินมีค่า DN 

มากกว่า -1 (ภาพที่ 3)

 

ภาพที่ 3 ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตที่ได้จากการท�า  

  NDVI ระหว่างแบนด์ 3 และ แบนด์ 4 ที่ได้จากการ 

  การเน้นข้อมูลภาพโดยใช้การขยายข้อมูลแบบเส้นตรง

 หลอมข้อมูลภาพ (Image fusion) โดยใช้เทคนิค Hue 

Saturation Intensity (HSI) ในการแปลงข้อมูลภาพสีผสมเท็จ 
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 282 
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 หลอมข้อมูลภาพ (Image fusion) โดยใช้เทคนิค Hue Saturation Intensity (HSI) ในการแปลง287 
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(RGB Transformation) ที่ได้จากการท�า NDVI โดยค่า I แทน 

รายละเอียดเชิงพื้นท่ี (Panchromatic) ส่วนค่า H และ S แทน 

รายละเอียดเชิงคลื่นของข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ผลจากการ 

น�าข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมท่ีได้จากการแทนค่าความสว่าง

ของแบนด์ Panchromatic ในแบนด์ 1 แบนด์ 2 และ NDVI ที่ได้

จากการเน้นข้อมูลภาพโดยการขยายข้อมูลแบบเส้นตรง แล้วแปลง 

ข้อมูลภาพที่ได้เป็นข้อมูลภาพสีผสมเท็จ (R-G-B) พบว่าข้อมูลภาพ

สีผสมเท็จที่ผสม NDVI ในช่วงคลื่นสีแดง ผสมแบนด์สีเขียวในช่วง

คลื่นสีเขียว และผสมแบนด์สีน�้าเงินในช่วงคลื่นสีน�้าเงิน (R-G-B: 

NDVI-2-1) สามารถจ�าแนกพืชพรรณ ป่าชายเลนได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ  

(สส้ีมและสเีขยีว) พืชป่าชายเลนในเขตสส้ีมเป็นไม้โกงกางใบเลก็และ

ไม้ตาตุ่มทะเลขึ้นอยู่ร่วมกัน ส่วนกลุ่มพืชป่าชายเลนในเขตสีเขียว 

เป็นไม้ฝาดดอกขาว ไม้ฝาดดอกแดง และไม้พังกาหัวสุมดอกแดง 

ขึ้นอยู่ร่วมกัน (ภาพที่ 4)

 ผลจากการน�าข้อมูลภาพท่ีได้เป็นข้อมูลภาพสีผสมเท็จ 

(R-G-B: NDVI-2-1) ท่ีได้จากกระบวนการหลอมข้อมูลภาพเข้าสู ่

การจ�าแนกประเภทแบบก�ากับดูแล (Supervised Classification) 

โดยใช้ตัวจ�าแนกแบบความน่าจะเป็นไปได้สูงสุด (Maximum 

likelihood classifier) พบว่าจ�าแนกพืชพรรณป่าชายเลนได้ 

5 ประเภท (ภาพที่ 5) ได้แก่ กลุ่มไม้โกงกางใบเล็ก (Rhizophora 

apiculata: RA) กลุ่มไม้ตาตุ่มทะเล (Excoecaria agallocha: 

EA) กลุ่มไม้ฝาดดอกขาว (Lumnitzera racemosa: LR) กลุ่ม 

ไม้ฝาดดอกแดง (Lumnitzera littorea: LL) และกลุ่มไม้พังกา- 

หัวสุมดอกแดง (Bruguiera gymnorrhiza: BG)

 การประเมินความถูกต้องของการจ�าแนก (Accuracy 

assessment) จากการสร้างเมทรกิซ์ ความคลาดเคล่ือนด้วยการน�า

ข้อมลูทีไ่ด้มาค�านวณความถกูต้องในแต่ละจดุภาพด้วยการพจิารณา

ความเหมือนหรือความแตกต่างของชนิดพืชพรรณป่าชายเลนใน 

จุดภาพที่ต�าแหน่งเดียวกันโดยเปรียบเทียบระหว่างผลของ

การจ�าแนกชนิดพืชพรรณป่าชายเลนที่ได้จากการค�านวณด้วย

คอมพิวเตอร์กับผลของการจ�าแนกชนิดพืชพรรณป่าชายเลนที่ได้

จากการส�ารวจภาคสนาม พบว่าไม้โกงกางใบเล็กมคีวามถกูต้องของ

จุดภาพมากที่สุดซึ่งจุดภาพที่เหมือนกันมี 43 จุดภาพ จากจ�านวน

จุดภาพที่เป็นไม้โกงกางใบเล็กทั้งหมด 148 จุดภาพ ซึ่งมี 105 

จดุภาพ ทีจ่�าแนกไม้โกงกางใบเล็กผิดเป็นไม้ตาตุม่ทะเล (27 จดุภาพ) 

ไม้ฝาดดอกขาว (15 จุดภาพ) ไม้ฝาดดอกแดง (38 จุดภาพ) และ 

ภาพที่ 4 ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ได้จากการแทนค่าความสว่างของ Panchromatic band ในแบนด์ 1 แบนด์ 2 และ NDVI 

  ที่ได้จากการเน้นข้อมูลภาพโดยใช้การขยายข้อมูลแบบเส้นตรง แล้วแปลงข้อมูลภาพที่ได้เป็นข้อมูลภาพสีผสมเท็จ
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ไม้พังกาหัวสุมดอกแดง (25 จุดภาพ) ความถูกต้องของจุดภาพ 

รองลงมาเป็นไม้ฝาดดอกแดง (7 จดุภาพ) ไม้ตาตุม่ทะเล (5 จดุภาพ) 

และไม้ฝาดดอกขาว (5 จุดภาพ) ตามล�าดับ ส่วนไม้พังกาหัวสุม

ดอกแดง ไม่มีความถูกต้อง (ตารางที่ 2) เนื่องจากไม้โกงกางใบเล็ก 

มีการกระจายครอบคลุมท้ังพื้นท่ีศึกษาท�าให้ค่าการสะท้อนแสง 

ในแต่ละจุดภาพแสดงค่าการสะท้อนแสงของไม้โกงกางใบเล็ก 

แต่ในความเป็นจรงิ จดุภาพนัน้มกีลุม่ไม้ชนดิอืน่ขึน้ปกคลมุอยูใ่นส่วน

ของไม้ตาตุ่มทะเล ไม้ฝาดดอกขาว และไม้ฝาดดอกแดง ที่จ�าแนก 

ได้นั้นเพราะจุดภาพนั้นมีไม้ตาตุ่มทะเล หรือไม้ฝาดดอกขาว หรือ 

ไม้ฝาดดอกแดง เป็นชนิดพันธุ ์เด่นซึ่งมีที่อยู ่อาศัยที่เฉพาะใน 

จุดภาพนั้น

ภาพที่ 5 ผลการจ�าแนกพชืพรรณป่าชายเลนแบบก�ากบัดแูลโดยใช้ตวัจ�าแนกแบบความน่าจะเป็นไปได้สงูสดุ; กลุม่ไม้โกงกางใบเลก็ (RA)  

  กลุ่มไม้ตาตุ่มทะเล (EA) กลุ่มไม้ฝาดดอกขาว (LR) กลุ่มไม้ฝาดดอกแดง (LL) และกลุ่มไม้พังกาหัวสุมดอกแดง (BG)
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 354 
ภาพที่ 5 ผลการจ าแนกพืชพรรณป่าชายเลนแบบก ากับดูแลโดยใช้ตัวจ าแนกแบบความน่าจะเป็นไปได้สูงสุด;  355 
 กลุ่มไม้โกงกางใบเล็ก (RA) กลุ่มไม้ตาตุ่มทะเล (EA) กลุ่มไม้ฝาดดอกขาว (LR) กลุ่มไม้ฝาดดอกแดง  356 
 (LL) และกลุ่มไม้พังกาหัวสุมดอกแดง (BG) 357 
 358 
 การประเมินความถูกต้องของการจ าแนก (Accuracy assessment) จากการสร้างเมทริกซ์ 359 
ความคลาดเคลื่อนด้วยการน าข้อมูลที่ได้มาค านวณความถูกต้องในแต่ละจุดภาพด้วยการพิจารณาความเหมือน360 
หรือความแตกต่างของชนิดพืชพรรณป่าชายเลนในจุดภาพที่ต าแหน่งเดียวกันโดยเปรียบเทียบระหว่างผลของ361 
การจ าแนกชนิดพืชพรรณป่าชายเลนที่ได้จากการค านวณด้วยคอมพิวเตอร์กับผลของการจ าแนกชนิดพืชพรรณ362 
ป่าชายเลนที่ได้จากการส ารวจภาคสนาม พบว่าไม้โกงกางใบเล็กมีความถูกต้องของจุดภาพมากท่ีสุดซึ่งจุดภาพ 363 
ที่เหมือนกันมี 43 จุดภาพ จากจ านวนจุดภาพที่เป็นไม้โกงกางใบเล็กท้ังหมด 148 จุดภาพ ซึ่งมี 105 จุดภาพ ที่364 
จ าแนกไม้โกงกางใบเล็กผิดเป็นไม้ตาตุ่มทะเล (27 จุดภาพ) ไม้ฝาดดอกขาว (15 จุดภาพ) ไม้ฝาดดอกแดง (38 365 
จุดภาพ) และไม้พังกาหัวสุมดอกแดง (25 จุดภาพ) ความถูกต้องของจุดภาพรองลงมาเป็นไม้ฝาดดอกแดง (7 366 
จุดภาพ) ไม้ตาตุ่มทะเล (5 จุดภาพ) และไม้ฝาดดอกขาว (5 จุดภาพ) ตามล าดับ ส่วนไม้พังกาหัวสุมดอกแดง  367 
ไม่มีความถูกต้อง (ตารางที่ 2) เนื่องจากไม้โกงกางใบเล็กมีการกระจายครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ศึกษาท าให้ค่า     368 
การสะท้อนแสงในแต่ละจุดภาพแสดงค่าการสะท้อนแสงของไม้โกงกางใบเล็ก แต่ในความเป็นจริง จุดภาพนั้นมี369 
กลุ่มไม้ชนิดอ่ืนขึ้นปกคลุมอยู่ ในส่วนของไม้ตาตุ่มทะเล ไม้ฝาดดอกขาว และไม้ฝาดดอกแดง ที่จ าแนกได้นั้น370 
เพราะจุดภาพนั้นมีไม้ตาตุ่มทะเล หรือไม้ฝาดดอกขาว หรือไม้ฝาดดอกแดง เป็นชนิดพันธุ์เด่นซึ่งมีที่อยู่อาศัยที่371 
เฉพาะในจุดภาพนั้น 372 

ชนิดพืชพรรณป่าชายเลนและสิ่งปกคลุมดิน 

BG: Bruguiera gymnorrhiza 
EA: Excoecaria agallocha 
LL: Lumnitzera littorea 
LR: Lumnitzera racemosa 
RA: Rhizophora apiculata 
S: Soil 
W: Water 

 
N 

ตารางที่ 2 ข้อมูลพืชพรรณป่าชายเลนในเมทริกซ์ความคลาดเคลื่อน

แผนที่ระวางที่ถูกประเมิน (Testing data set)

แผนที่อ้างอิง

(Classification data)

60 โกงกางใบเล็ก ตาตุ่มทะเล ฝาดดอกขาว ฝาดดอกแดง พังกาหัวสุมดอกแดง รวม
โกงกางใบเล็ก 43 0 1 2 0 46
ตาตุ่มทะเล 27 5 0 3 0 35
ฝาดดอกขาว 15 2 5 5 0 27
ฝาดดอกแดง 38 0 0 7 0 45

พังกาหัวสุมดอกแดง 25 0 1 0 0 26
รวม 148 7 7 17 0 179
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 ผลของการประเมินความถูกต้องรวมของการจ�าแนกข้อมูล

พืชพรรณป่าชายเลน พบว่าความถูกต้องรวมของการจ�าแนกข้อมูล

พืชพรรณป่าชายเลนคิดเป็นร้อยละ 34 ซึ่งมีจุดภาพที่จ�าแนกชนิด 

พืชพรรณป่าชายเลนได้ถูกต้องรวม 60 จุดภาพ ประกอบด้วย 

ไม้โกงกางใบเลก็ 43 จดุภาพ ไม้ตาตุม่ทะเล 5 จดุภาพ ไม้ฝาดดอกขาว 

5 จุดภาพ และไม้ฝาดดอกแดง 7 จุดภาพ ไม้โกงกางใบเล็กมีความ

ถูกต้องรวมสูงที่สุดโดยมีจุดภาพท่ีเป็นไม้โกงกางใบเล็กทั้งหมด 46 

จุดภาพ ซึ่งในแผนที่อ้างอิงจ�าแนกไม้โกงกางใบเล็กได้ถูกต้อง 43 

จุดภาพ หรือคิดเป็นร้อยละ 94 ส่วนที่เหลืออีก 3 จุดภาพ (คิดเป็น

เป็นร้อยละ 7) เป็นความคลาดเคลือ่นทีล่ะไว้ซึง่มกีารจ�าแนกผดิโดย

จ�าแนกไม้โกงกางใบเล็กเป็นไม้ฝาดดอกขาว จ�านวน 1 จุดภาพ และ

ไม้ฝาดดอกแดง จ�านวน 2 จุดภาพ ส่วนความคลาดเคลื่อนที่รวมไว้

ของไม้โกงกางใบเล็กคิดเป็นร้อยละ 71 ซึ่งมี 105 จุดภาพ ที่จ�าแนก

ไม้โกงกางใบเลก็ผดิเป็นไม้ตาตุม่ทะเล (27 จดุภาพ) ไม้ฝาดดอกขาว 

(15 จุดภาพ) ไม้ฝาดดอกแดง (38 จุดภาพ) และไม้พังกาหัวสุม 

ดอกแดง (25 จุดภาพ) รองลงมาเป็นไม้ฝาดดอกขาวมีความถูกต้อง

รวมร้อยละ 19 ไม้ฝาดดอกแดงมีความถูกต้องรวมร้อยละ 16 และ

ไม้ตาตุ่มทะเลมีความถูกต้องรวมร้อยละ 14 (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ความถูกต้องรวมของการจ�าแนกข้อมูลพืชพรรณป่าชายเลน

ประเภทสิ่งปกคลุมดิน ความคลาดเคลื่อนที่ละไว้ (%) ความคลาดเคลื่อนที่รวมไว้ (%) ความถูกต้องรวม (%)

โกงกางใบเล็ก (3/46)x100 = 7 (105/148)x100 = 71 (43/46)x100 = 94

ตาตุ่มทะเล (30/35)x100 = 86 (2/7)x100 = 29 (5/35)x100 = 14

ฝาดดอกขาว (22/27)x100 = 82 (2/7)x100 = 29 (5/27)x100 = 19

ฝาดดอกแดง (38/45)x100 = 84 (10/17)x100 = 59 (7/45)x100 = 16

พังกาหัวสุมดอกแดง (26/26)x100 = 100 0 0

รวม (119/179) = 67 (119/179) = 67 (60/179) = 34

 การใช้เทคนิคด้านการส�ารวจระยะไกลท่ีได้จากภาพถ่าย

จากดาวเทยีมไทยโชตสามารถจ�าแนกพชืพรรณป่าชายเลนออกเป็น 

กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ ไม้โกงกางใบเล็ก ไม้ตาตุ่มทะเล ไม้ฝาดดอกขาว 

และไม้ฝาดดอกแดง เนื่องจากกลุ่มไม้ป่าชายเลนดังกล่าวมีเขต 

ที่อยู่อาศัยที่แน่นอน แต่ความถูกต้องรวมของการจ�าแนกข้อมูล 

พืชพรรณป่าชายเลนยังอยู่ในระดับต�่า (ร้อยละ 34) เพราะในการ 

ส�ารวจพื้นที่ศึกษาพบไม้โกงกางใบเล็กขึ้นกระจายครอบคลุม 

พื้นที่ศึกษาท�าให้ค่าการสะท้อนแสงในแต่ละจุดภาพแสดงค่าการ

สะท้อนแสงของไม้โกงกางใบเล็กเป็นส่วนใหญ่ แต่ในความเป็นจริง 

จุดภาพนั้นมีกลุ่มไม้ชนิดอื่นขึ้นปกคลุมอยู่ด้วยสาเหตุเนื่องมาจาก

ข้อจ�ากัดเกี่ยวกับรายละเอียดเชิงคลื่น (Spectral resolution) และ

รายละเอยีดเชงิพืน้ที ่(Spatial resolution) ของข้อมลูภาพถ่ายจาก

ดาวเทยีมไทยโชตไม่สงูพอทีจ่ะจ�าแนกชนดิของพชืพรรณป่าชายเลน

ได้อย่างชดัเจนจงึส่งผลกระทบต่อความถกูต้องของแผนทีป่่าชายเลน 

(Schmidt et al., 2004; Vaiphasa et al., 2005; Vaiphasa 

et al., 2006; Govender et al., 2007)

 แนวทางในการปรับปรุงความถูกต้องของผลการจ�าแนก 

พืชพรรณป่าชายเลนอาจท�าได้โดยการใช้ข้อมูลภาพถ่ายจาก

ดาวเทียมที่มีหลายช่วงคลื่นพิเศษ (Hyperspectral band) เช่น  

ดาวเทียม TERRA ระบบ ASTER (Advanced Spaceborne 

Thermal Emission & Reflection Radiometer) เนื่องจากมี

ช่วงคล่ืนทีแ่คบซึง่แสดงค่าการสะท้อนแสงของพชืพรรณป่าชายเลน 

แต่ละชนิด (Vaiphasa et al., 2005) หรือใช้ข้อมูลภาพถ่าย

จากดาวเทียมที่มีหลายช่วงคล่ืนและมีรายละเอียดเชิงพื้นที่สูง 

เช่น ดาวเทียม IKONOS ดาวเทียม QuickBird และดาวเทียม 

WorldView-2 เป็นต้น ร่วมกับปัจจัยส่ิงแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ 

กับพืชพรรณป่าชายเลน (Vaiphasa et al., 2006; Saleh, 2007)

 การประยุกต์ใช้ข้อมูลการส�ารวจระยะไกลจากดาวเทียม

เพื่อผลิตแผนที่กลุ่มพืชพรรณป่าชายเลนในพื้นที่บริเวณปากแม่น�้า

เวฬุ อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สามารถน�ามาใช้เป็นฐานข้อมูล

เพื่อประโยชน์ในการฟื ้นฟูและการจัดการพื้นที่ป่าชายเลนใน 

ภาคตะวนัออกอย่างยัง่ยนืได้เนือ่งจากการน�ากระบวนการวเิคราะห์

ข้อมูลการส�ารวจระยะไกลจากดาวเทียมสามารถจ�าแนกพืชพรรณ

ป่าชายเลนออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการส�ารวจ

และการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน (Green et al., 2000) รวมท้ัง 

ใช้เป็นแนวทางในการศึกษานิเวศวิทยาและความหลากหลายของ 

ป่าชายเลน เช่น ติดตามการเปลี่ยนแปลงของความมากมายของ

ชนิดพันธุ์ (species richness) และศึกษากระบวนการทดแทนของ 

ณัฐ  สุขอึ้ง   อนุกูล  บูรณประทีปรัตน์ และ วิชญา  กันบัว / วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 19 (2557) 1 : 24-36
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ระบบนิเวศ (Sobhan, 2007) นอกจากน้ียังสามารถน�ามาแทนที่ 

การส�ารวจภาคสนามในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อท�าให้มีความรวดเร็ว 

ในการตดิตามตรวจสอบ ประหยดัเวลาและงบประมาณ (อปัสรสดุา 

ศิริพงศ์ และคณะ, 2544; Govender et al., 2007)

สรุปผลการวิจัย
 ในการส�ารวจพรรณไม้ป่าชายเลนในพืน้ทีบ่รเิวณปากแม่น�า้

เวฬุ อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มีทั้งหมด 26 ชนิด และจากการ

วิเคราะห์และแปลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต พบว่าสามารถ

จ�าแนกพืชพรรณป่าชายเลนได้ 4 ชนิด ได้แก่ ไม้โกงกางใบเล็ก  

ไม้ตาตุ่มทะเล ไม้ฝาดดอกขาว และไม้ฝาดดอกแดง แต่ความ 

ถูกต้องรวมของการจ�าแนกข้อมูลพืชพรรณป่าชายเลนมีเพียง 

ร้อยละ 34 เพราะไม้โกงกางใบเลก็ขึน้กระจายครอบคลมุพืน้ทีศ่กึษา

ท�าให้ค่าการสะท้อนแสงในแต่ละจุดภาพแสดงผลการจ�าแนกเป็น 

ไม้โกงกางใบเลก็เป็นส่วนใหญ่ และความคลาดเคลือ่นในการจ�าแนก

ที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นผลมาจากการที่ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม 

ไทยโชตมรีายละเอยีดเชิงคลืน่และรายละเอยีดเชิงพืน้ทีไ่ม่สงูเพยีงพอ

ส�าหรับการจ�าแนกพืชพรรณป่าชายเลนได้อย่างชัดเจน

กิตติกรรมประกาศ
 คณะผูว้จิยัขอขอบคณุคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยบรูพา

ทีไ่ด้ให้การสนบัสนนุทนุอดุหนนุการวจิยั ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 และส�านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศทีใ่ห้ 

ความอนุเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต คณะผู้วิจัย 

ขอขอบคุณบุคลากรของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 

อ�าเภอขลงุ จงัหวดัจนัทบรุ ีทกุท่านในความอนเุคราะห์และสนบัสนนุ 

ทีพ่กัและการเดนิทางเข้าไปในพืน้ทีป่่าชายเลน คณะผูว้จิยัขอขอบคณุ 

อาจารย์ ดร. นภาพร เลียดประถม อาจารย์ประจ�าคณะเทคโนโลยี

ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ ดร. กาญจนา หริ่มเพ็ง 

อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คุณค�ารณ 

เลียดประถม หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าชุมชน บ้านอ่างเอ็ด และ 
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