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This thesis presents a study of vegetation phenology, which can be used to 

monitor the state of rice field. The study consisted of two vegetation indices.  A well-known 
parameter, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) was computed to create the 
phenology from satellite images using TERRA Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer (MODIS) Vegetation Indices (Mod 13 A1.005, Resolution 500). Another 
parameter, Excessive Green Index (ExG) was also utilized to obtain the phenology from 
the field images (field survey) or in visible range. The field images were used as a 
reference data (ground truth). In the experiments, two indices were used to compute the 
phonological graphs that analyzed and compared for each state of rice fields. There were 
four rice fields in Sakaeo Province which were studied. The results showed that the 
phenology graphs from NDVI and ExG provided high correlation score.  As a result, 
MODIS was effectively usable for understanding the state of rice fields. The MODIS data 
can also cover a wide area. It was also useful for agricultural management (e.g., economy: 
supply and demand, disease protection: avoiding the spread of disease and in the 
environment, a campaign to reduce rice stubble burning. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา มีจุดผ่านแดนถาวรคลองลึก  
ต าบลคลองลึก อ าเภออรัญประเทศ เป็นประตูการค้าท่ีใหญ่ท่ีสุดระหว่างประเทศไทยและ
ราชอาณาจักรกัมพูชา โดย พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการค้าขายชายแดนถึง 94,000 ล้านบาท  
(สเุนตรตรา จนัทบรีุ, 2559 ) อีกทัง้มีท่ีตัง้ใกล้ท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ และกรุงเทพมหานคร 
จึงท าให้มีการขนส่งสินค้าไปยังกรุงเทพมหานครและประเทศเวียดนามตอนใต้ได้สะดวก  
จังหวัดสระแก้วจึงเป็นจังหวัด 1 ใน 5 จังหวัดท่ีได้รับการประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษของจงัหวดัสระแก้วครอบคลมุพืน้ท่ี
ทัง้หมด 4 ต าบล ได้แก่  ต าบลบ้านด่าน ต าบลป่าไร่ ต าบลท่าข้าม อ าเภออรัญประเทศ  
และต าบลผกัขะ อ าเภอวฒันานคร รวมพืน้ท่ีทัง้หมด 207,500 ไร่ โดยมีเป้าหมายส าคญัตามมติ
คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) คือ ให้มีการพฒันาอตุสาหกรรมเกษตร
และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร (การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2559) ประกอบกับ
จงัหวดัสระแก้วมีต้นทุนเป็นสินค้าทางการเกษตรท่ีพร้อมแปรรูปและส่งออก มีการพฒันาให้เป็น
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และพัฒนากิจการโลจิสติกส์ สินค้าทางการเกษตรท่ีส าคัญของ 
จงัหวัดสระแก้ว ได้แก่ ข้าว อ้อย มนัส าปะหลงั และข้าวโพด มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบ่งเป็น 
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ในระยะเวลา 5 ปี ( ข้อมูลปี 2554 ) เจริญเติบโต 
ร้อยละ 4.87 (การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย, 2559) 

วารสารการพยากรณ์ผลผลิตทางการเกษตร กล่าวว่า ข้าวนาปีของทุกๆ ภาค 
ในประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปีเพาะปลูก 2557/58) เนือ้ท่ีเพาะปลูกลดลงจากปี 2556 เน่ืองจาก
ราคาข้าวลดลงรวมทัง้เกษตรกรบางส่วนปรับเปล่ียนไปปลกูพืชชนิดอ่ืน ผลผลิตจากปี 2556-2557 
มีผลตา่งอยู่ท่ี 16,261 ตนั (ศนูย์สารสนเทศการเกษตร, 2557 ) จงัหวดัสระแก้วมีพืน้ท่ีท าการเกษตร 
ทัง้หมด 2,340,093 ไร่ โดยแบง่เป็นพืน้ท่ีปลกูข้าวนาปีซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจส าคญั จ านวน 883,562 
ไร่ ผลผลิตรวม 381,891 ตนั ผลผลิตเฉล่ีย 440 กิโลกรัม/ไร่ มีการลงทุนและอุตสาหกรรมตัง้แต่ 
พ.ศ. 2554 เช่น การสีข้าว การผลิตมนัเส้น อบพืช อีกทัง้ยงัมีงานประเพณีบายศรีสูข่วญัข้าว ในชว่ง
เ ดื อ น ม ก ร า ค ม ข อ ง ทุ ก ปี ท่ี วั ด พ ว ง นิ มิ ต  ต า บ ล เ ข า ส า ม สิ บ  อ า เ ภ อ เ ข า ฉ ก ร ร จ์   
(จังหวัดสระแก้ว , 2559b) จะเห็นได้ว่าข้าวมีความส าคัญต่อจังหวัดสระแก้วทัง้ทางด้าน
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อตุสาหกรรมการส่งออกและการสืบสานประเพณีท้องถ่ิน หากมีผลกระทบด้านราคาข้าวจะท าให้
รายได้ของจงัหวดัลดน้อยลง จึงจ าเป็นต้องทราบข้อมูลรอบการเพาะปลูกเพ่ือน าไปวางแผนการ
เพาะปลูกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกัน 
การเสียหายตอ่ผลผลิต  

ปัจจุบนัมีการน าเทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลมาประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตร เช่น  
การท าแผนท่ีเพาะปลูกพืช (Crop area mapping) การบ่งชีก้ารแพร่กระจายของโรคพืชต่างๆ  
การคาดการณ์ผลผลิต การติดตามการเพาะปลูก ซึ่งเทคโนโลยีนีเ้ป็นประโยชน์ในการส ารวจ
เน่ืองจากส ารวจได้รวดเร็ว ครอบคลุมพืน้ท่ีขนาดใหญ่ มีความละเอียดของภาพสูง ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการส ารวจในภาคสนาม ดังนัน้ จึงได้ประยุกต์ใช้การส ารวจระยะไกลมาติดตาม 
ชีพลกัษณ์ของข้าวเพ่ือประมาณช่วงเวลาเก็บเก่ียว ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นทางเลือกหนึ่งใน
การน าไปวิเคราะห์ร่วมกับการพฒันาทางเศรษฐกิจ นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวัด
สระแก้ว และเป็นแนวทางในการประยกุต์ใช้กบัการวางแผน การผลิตหรือการเพาะปลกู ท่ีเพียงพอ
ตอ่การค้าระหวา่งประเทศท่ีก าลงัจะเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนตอ่ไป 

 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

1. เพ่ือสร้างกราฟชีพลกัษณ์ของการปลกูข้าวด้วย Normalized Difference Vegetation 
Index (NDVI) และ Excessive Green (ExG) ในจงัหวดัสระแก้ว 

2. เพ่ือหาความสมัพนัธ์ของชว่งเวลาการเพาะปลกูข้าวและเก็บเก่ียว 
3. เพ่ือวิเคราะห์กราฟชีพลกัษณ์เพ่ือประมาณคา่ชว่งเวลาการเก็บเก่ียว 
 

ความส าคัญของงานวิจัย 
1.ได้กราฟชีพลกัษณ์ของการปลกูข้าวจงัหวดัสระแก้ว 
2.ได้ทราบถึงรอบของการเพาะปลกูข้าวจงัหวดัสระแก้ว 
3.สามารถน าไปวางแผนให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ จงัหวดัสระแก้วและ

ราคาข้าวของตลาดในระบบอตุสาหกรรมการเกษตรได้ 
4.สามารถน าไปใช้วางแผนรณรงค์การลดการเผาตอซงัข้าว  
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตเชิงพืน้ท่ี พืน้ท่ีศกึษาทัง้หมดประกอบด้วยพืน้ท่ีบริเวณนาข้าวจงัหวดัสระแก้ว 

ประกอบไปด้วย 9 อ าเภอ ดังนี  ้อ าเภอเมืองสระแก้ว อ าเภอคลองหาด อ าเภอตาพระยา  
อ าเภอวังน า้เย็น อ าเภอวัฒนานคร อ าเภออรัญประเทศ อ าเภอเขาฉกรรจ์ อ าเภอโคกสูง และ  
อ าเภอวงัสมบรูณ์ 

2. ขอบเขตเชิงเนือ้หา ใช้เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลในการศึกษาและวิเคราะห์  
กราฟชีพลกัษณ์ข้าว และระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ในการจดัท าแผนท่ีเพาะปลกูข้าว โดยมีข้อมลู
ในการศกึษา ดงันี ้ศกึษาดชันีพืชพรรณ Normalized Difference Vegetation Index  (NDVI)  และ
ดชันีพืชพรรณ Excessive Green (ExG) 

3. ขอบเขตเชิงเวลา คือ ตัง้แต่เดือนเมษายน 2560 – พฤศจิกายน 2560 สามารถแบ่ง
ช่วงเวลาได้ ดงันี ้ช่วงการเจริญเติบโตของต้นกล้า ช่วงการสร้างช่อดอก ช่วงเวลาออกรวง และ
ชว่งเวลาเก็บเก่ียว 
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ภาพประกอบ 1 แผนท่ีนาข้าว 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. กราฟชีพลกัษณ์ (Phenology) คือ กราฟท่ีแสดงการเจริญเติบโตของพืช ตัง้แต ่ต้นกล้า 

เจริญเตบิโต ออกรวง (ดอก,ผล) และการเก็บเก่ียว ในชว่งเวลาใดเวลาหนึง่ 
2. ดชันีพืชพรรณ (Vegetation Index) คือ การจ าแนกบริเวณท่ีมีพืชพรรณปกคลมุ มีดชันี

ท่ีส าคญัดงันี ้ 
- Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) คือ ดชันีท่ีแสดงถึงความเขียว 

ความสมบูรณ์ของพืชพรรณ โดยใช้ช่วงคล่ืนอินฟาเรดใกล้ (Near Infrared) และการสะท้อนท่ีใช้
ชว่งคล่ืนท่ีตามองเห็นสีแดง (RED) มาท าสดัสว่นเพ่ือให้ได้ดชันี NDVI 

- Excessive Green (ExG) คือ ดัชนีท่ีบ่งบอกความเขียวของข้าวซึ่งจะคิดจาก
ภาพถ่ายท่ีไมมี่ชว่งความยาวคล่ืนอินฟราเรดใกล้ (Near Infrared) 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการศกึษา 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและได้น าเสนอตาม

หวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
1. ลกัษณะทัว่ไปของพืน้ท่ีศกึษา 
2. ข้าว  
3. เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกล 
4. กราฟชีพลกัษณ์ 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1.ลักษณะท่ัวไปของพืน้ที่ศึกษา 

1.1 ขอบเขตการปกครอง 
จังหวัดสระแก้ว ตัง้อยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเนือ้ท่ีประมาณ 7,195.436 

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,496,962 ไร่ อยู่ระหว่างละติจดูท่ี 13º14'-14º 11' เหนือ และเส้น
ลองจิจูดท่ี 101º45 '-102º56 ' ตะวันออก และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียง ดังนี  ้
(ภาพประกอบ 3) 

- ทิศเหนือ  ตดิตอ่กบั อ าเภอครบรีุ อ าเภอเสิงสาง จงัหวดันครราชสีมา และ 
   อ าเภอโนนดนิแดง จงัหวดับรีุรัมย์ 
- ทิศใต้  ตดิตอ่กบั อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบรีุ 
- ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบั ราชอาณาจกัรกมัพชูา 
- ทิศตะวนัตก ตดิตอ่กบั อ าเภอกบนิทร์บรีุ อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบรีุ และ 
   อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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ภาพประกอบ 3 ขอบเขตการปกครองของพืน้ท่ีศกึษา 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว เป็นพืน้ท่ีราบถึงราบสูง มีภูเขาสลับซับซ้อน มีความสูงจาก

ระดบัน า้ทะเล 74 เมตร  
- ด้านเหนือ มีลกัษณะเป็นเทือกเขาบรรทดัเป็นป่าเขาทึบ ได้แก่ บริเวณอุทยาน

แห่งชาติปางสีดาและอุทธยานแห่งชาติตาพระยา บริเวณอ าเภอเมือง อ าเภอวัฒนานคร และ
อ าเภอตาพระยา 

- ด้านใต้ มีลกัษณะเป็นท่ีราบเชิงเขา บริเวณอ าเภอวงัสมบรูณ์ มีอาณาเขตติดตอ่
กบัจงัหวดัจนัทบรีุ  

- ตอนกลาง มีลกัษณะเป็นท่ีราบ  
- ด้านตะวนัตก มีลกัษณะเป็นท่ีราบถึงราบสูง มีสภาพเป็นป่าโปร่ง ท าไร่ ท านา 

บริเวณอ าเภอเมือง และอ าเภอเขาฉกรรจ์ 
- ด้านตะวนัออก มีลกัษณะเป็นภูเขาซึ่งมีลกัษณะเป็นสนัปันน า้ และมีอาณาเขต

ตดิตอ่กบัประเทศกมัพชูา บริเวณอ าเภออรัญประเทศและอ าเภอคลองหาด 
 

1.3 ทรัพยากร 
1.3.1 แหลง่น า้ 
แหล่งน า้ธรรมชาติ ในจงัหวดัสระแก้ว มี 12 แห่งคือ คลองพระสะทึง คลองตาหลัง 

คลองไก่เถ่ือน คลองวังจิก คลองพระปรง คลองล าสะโตน ห้วยยาง ห้วยตะเคียน ห้วยนางาม  
ห้วยพรมโหด ห้วยไผ ่คลองน า้ใส มีแม่น า้ ห้วย ล าธาร คลอง ท่ีใช้งานได้ในฤดแูล้ง จ านวน 96 สาย 
จากจ านวน 244 สาย มีหนองบึง ใช้งานได้ในฤดูแล้ง 53 แห่งจาก 106 แห่ง และ อ่ืนๆ 297 แห่ง  
ท่ีมีสภาพการใช้งานได้ในฤดูแล้ง 202 แห่ง (งานวิศวะกรรมแหล่งน า้ กองพัฒนาแหล่งน า้ฝ่าย
ทรัพยากรน า้, 2555) 

แหล่งน า้ชลประทาน มีอ่างเก็บน า้ทัง้หมด 16 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน า้ท่ากระบาก  
อ่างเก็บน า้คลองสามสิบ อ่างเก็บน า้ช่องกล ่าบน อ่างเก็บน า้ช่องกล ่าล่าง อ่างเก็บน า้คลองทราย 
อ่างเก็บน า้คลองเกลืออ่างเก็บน า้ห้วยชัน อ่างเก็บน า้เขารัง อ่างเก็บน า้ห้วยยาง อ่างเก็บน า้ห้วย
ตะเคียน อ่างเก็บน า้ห้วยเขาดิน อ่างเก็บน า้พระปรง อ่างเก็บน า้คลองส้มป่อย อ่างเก็บน า้  
คลองพนัโป ้อา่งเก็บน า้คลองตาด้วง อา่งเก็บน า้คลองพระสทงึ (กรมชลประทาน, 2560) 
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ภาพประกอบ 4 ลกัษณะภมูิประเทศจงัหวดัสระแก้ว 
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1.3.2 ข้อมลูชดุดินท่ีพบในพืน้ท่ีศกึษา 
หน่วยแผนท่ีดิน” หรือ“กลุ่มดิน” “แบ่งออกได้เป็น 62 หน่วย โดยอ าเภอตาพระยา 

พบชุดดินทัง้หมด 7 หน่วย ได้แก่ ชุดดินท่ี 6 ชุดดินท่ี17 ชุดดินท่ี 35 ชุดดินท่ี 40 ชุดดินท่ี  44  
ชดุดนิท่ี 48 ชดุดนิท่ี 62 (ภาพประกอบ 5) 

เปอร์เซ็นต์ความลาดชนั หมายถึง ความลาดชนัของพืน้ท่ีตรงข้างเส้นตัง้ฉาก ของรูป
สามเหล่ียมมุมฉาก โดยมีเส้นฐานสามเหล่ียมยาว 100 เมตร ตัวอย่างพืน้ท่ีท่ีความลาดชัน 
ต่างๆ กัน โดยมีลกัษณะความลาดชนัดงัภาพประกอบ (ส่วนส ารวจจ าแนกดิน กรมพฒันาท่ีดิน, 
2546) 

 

 
 

ภาพประกอบ 5 ลกัษณะความลาดชนั 
 

ท่ีมา : (สว่นส ารวจจ าแนกดนิ กรมพฒันาท่ีดนิ, 2546) 
 

กลุ่มชุดดินท่ี 6 ชดุดินกลุ่มนีเ้กิดจากวตัถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน า้ และพบใน
บริเวณท่ีราบ มีสภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีราบเรียบ ชว่งฤดฝูนมีน า้แช่ขงั ดินเป็นดินลึกท่ีมีการระบายน า้เลว
หรือค่อนข้างเลว เนือ้ดินเป็นพวกดินเหนียว เนือ้ดินส่วนบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว  
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สีเทาแก่ ดินล่างเป็นดินเหนียว สีเทาหรือสีน า้ตาลอ่อน มีจุดประสีน า้ตาล สีเหลือง หรือสีแดง 
ตลอดชัน้ดิน บางแห่งมีศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กแมงกานีสปะปนอยู่ด้วย  
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดจดัมาก มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่างประมาณ 4.5-5.5 ปัจจุบนับริเวณดงักล่าวส่วนใหญ่ใช้ในการท านา ในช่วงฤดูแล้ง 
บริ เวณท่ีมีแหล่งน า้ใ ช้ปลูกพืชผัก  พืชไร่  และยาสูบ ตัวอย่างชุดดินท่ีอยู่ ในกลุ่มนี ไ้ ด้แก่   
ชุดดินเชียงราย  ชุดดินบางนรา  ชุดดินนครพนม  ชุดดินแกลง  ชุดดินปากท่อ ชุดดินท่าศาลา  
ปัญหาส าคญัในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน คือดินมีความอุดมสมบรูณ์ค่อนข้างต ่า(ส่วนส ารวจจ าแนก
ดนิ กรมพฒันาท่ีดนิ, 2546) 

ชดุดินท่ี 17 เกิดจากตะกอนล าน า้ หรือจากการสลายตวัของวสัดเุนือ้หยาบ ผุพงัอยู่
กบัท่ี หรือจากการผพุงัแล้วเคล่ือนย้ายมาทบัถมกนัสว่นใหญ่ พบบริเวณท่ีราบ มีน า้แช่ขงัในชว่งฤดู
ฝน เนือ้ดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด ดินลึก ระบายน า้ค่อนข้างเลว เนือ้ดินส่วนบนเป็นดินร่วนปน
ทรายหรือดินร่วน ดินส่วนล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียว ในบางพืน้ท่ี เนือ้ดิน
อาจมีดินทรายแป้งละเอียด ดินมีสีน า้ตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดดินสีน า้ตาล สีเหลือง หรือสีแดง
ปะปน บางแห่งอาจพบก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชัน้ลา่งหรือศิลาแลงอ่อน  
ดนิมีความสมบรูณ์ตามธรรมชาติต ่า ปฏิกิริยาดนิเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั มีคา่ความเป็นกรด
เป็นดา่งประมาณ 4.5-5.5 ตวัอยา่งชดุดนิ กลุม่นีไ้ด้แก่ ชดุดินร้อยเอ็ด ชดุดนิหลม่เก่า ชดุดินสายบรีุ 
ชุดดินเรณู ชุดดินโคกเคียน   หรือดินคล้ายอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะและสมบตัิจัดอยู่ในกลุ่มชุดดินนี ้ 
ปัญหาส าคญัในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ได้แก่ ความอดุมสมบรูณ์ของดินต ่า เนือ้ดินบนคอ่นข้างเป็น
ทราย และหากใช้ปลูกข้าวมกัจะขาดแคลนน า้ถ้าใช้ปลูกข้าวซึ่งปัจจุบนับริเวณดงักล่าวโดยส่วน
ใหญ่ใช้ท านา บางแห่งใช้ปลูกไม้ยืนต้น หรือพืชไร่ แตมี่ปัญหาเร่ืองน า้ขงัในช่วงฤดฝูน (ส่วนส ารวจ
จ าแนกดนิ กรมพฒันาท่ีดนิ, 2546) 

กลุ่มชดุดินท่ี 35 เป็นกลุ่มชดุดินท่ีเกิดจากตะกอนล าน า้การสลายตวัผพุงั ทัง้แบบอยู่
กับท่ีและเคล่ือนย้ายมาทับถมกัน หินตะกอนจะมีวัสดุเนือ้หยาบผสมอยู่  พบบริเวณ พืน้ท่ีดอน  
เนินเขา หรือภูเขา ดินลึกการระบายน า้ดีถึงปานกลาง เนือ้ดินเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินชัน้ล่าง
เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีของดินเป็นน า้ตาล สีเหลืองหรือแดง และอาจพบจดุประสีตา่ง ๆ ใน
ชัน้ดินล่าง ความอดุมสมบรูณ์ของดินตามธรรมชาติต ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดจดัมาก  
มีคา่ความเป็นกรดเป็นดา่งประมาณ 4.5-5.5 ปัจจบุนับริเวณพืน้ท่ีดงักล่าวใช้ปลกูพืชไร่ตา่งๆ เช่น 
ข้าวโพด มนัส าปะหลงั ข้าวฟ่าง ถัว่ อ้อย ปอ และ งา บางแห่งใช้ปลูกไม้ผล และไม้ยืนต้น ปัญหา
ในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน คือ ดินมีความอดุมสมบรูณ์ต ่าและเนือ้ดินคอ่นข้างเป็นทราย ส่วนบริเวณ
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ท่ีมีความลาดชนัจะพบปัญหาเก่ียวกบัชะล้างและพงัทะลายของหน้าดิน ตวัอย่างชุดดินในกลุ่มนี ้
ได้แก่ ชดุชดุดนิโคราช ดินมาบบอน ชดุดินวาริน ชดุดินสะตกึ ชดุดนิดา่นซ้าย หรือดินคล้ายอ่ืน ๆ ท่ี
มีลกัษณะและสมบตัจิดัอยูใ่นกลุม่ชดุดนินี ้(สว่นส ารวจจ าแนกดนิ กรมพฒันาท่ีดนิ, 2546) 

กลุ่มชุดดินท่ี 40 กลุ่มชุดดินนีว้ตัถุต้นก าเนิดดินจากพวกตะกอนล าน า้ หรือจากการ
สลายตวัผพุงั ทบักบัท่ีหรือถูกเคล่ือนย้ายมาทบัถมของพวกวสัดเุนือ้หยาบ บริเวณท่ีพบเป็นพืน้ท่ี
ดอน เนิน หรือภูเขา เป็นดินลึก  การระบายน า้ดี เนือ้ดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินจะมี 
สีน า้ตาล แดงหรือสีเหลือง และอาจพบจุดประสีต่าง ๆ ชัน้ดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติต ่า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดจัดมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ  
4.5-5.5 ปัจจุบนับริเวณดงักล่าวใช้ปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น อ้อย ข้าวโพด มนัส าปะหลงั ปอ และถั่ว 
บางแหง่สภาพพืน้ท่ีเป็นป่าละเมาะหรือทุ่งหญ้าธรรมชาติ ในการใช้ประโยชน์ท่ีดนิมีปัญหาท่ีส าคญั
คือ เนือ้ดินค่อนข้างเป็นทราย ท าให้พืชท่ีปลูกเส่ียงต่อการขาดแคลนน า้ได้ง่าย และมีปัญหา
เก่ียวกับการชะล้างพงัทะลายของหน้าดินโดยเฉพาะบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูง  ตวัอย่างชดุดินท่ี
อยู่ในกลุ่มนีไ้ด้แก่ ชุดดินชุมพวง ชุดดินสนัป่าตอง ชุดดินหุบกระพง (ส่วนส ารวจจ าแนกดิน กรม
พฒันาท่ีดนิ, 2546) 

กลุ่มชุดดินท่ี 44 ดินกลุ่มนีเ้กิดจากวัตถุต้นก าเนิดพวกตะกอนล าน า้ หรือจากการ
สลายตวัผพุงัของวสัดเุนือ้หยาบ ส่วนใหญ่พบบริเวณพืน้ท่ีดอน สภาพพืน้ท่ีเป็นลกูท่ีลาดดอนจนถึง
เป็นเนินเขา เป็นดินลึก การระบายน า้ดีมากเกินไป เนือ้ดินจะเป็นพวกดินทราย สีดินเป็นสีน า้ตาล
อ่อน หรือสีเทา ส่วนดินล่างมีความลึกมากกว่า 150 ซม. อาจพบเนือ้ดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือ
ดินร่วนเหนียวปนทราย บางบริเวณอาจพบจดุประสีต่าง ๆ ในดินชัน้ล่าง ดินมีความอดุมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติต ่า ปฏิกิริยาดินโดยมากจะเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 5.5-7.0 ปัญหาส าคญัในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ได้แก่ เนือ้ดินเป็นทรายจดัและหนามาก 
พืชมีโอกาสขาดน า้ได้ง่าย ดินมีความอดุมสมบูรณ์ต ่าและโครงสร้างไม่ดี บริเวณท่ีมีความลาดชนั
สงูจะมีปัญหาเก่ียวกับการชะล้างพงัทลายของหน้าดิน ตวัอย่างชุดดินท่ีอยู่ในกลุ่มนีไ้ด้แก่ ชุดดิน
จันทึก ชุดดินน า้พอง หรือดินคล้ายอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะและสมบัติจัดอยู่ในกลุ่มชุดดินนี ้ปัจจุบัน
บริเวณดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น อ้อย ปอ มันส าปะหลัง สับปะรด ส่วนไม้ยืนต้น ได้แก่ 
มะพร้าว และมะม่วงหิมพานต์ บางแหง่เป็นป่าเต็งรังหรือทุ่งหญ้าธรรมชาติ (สว่นส ารวจจ าแนกดิน 
กรมพฒันาท่ีดนิ, 2546) 

กลุ่มชุดดินท่ี 48 กลุ่มชุดดินนีเ้กิดจากวตัถตุ้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน า้ หรือจาก
การสลายตวัผพุงัอยู่กับท่ีหรือถูกเคล่ือนย้ายมาทบัถมกัน ของวสัดเุนือ้คอ่นข้างหยาบ หินตะกอน
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มาจากพวก หินแปร พบบริเวณพืน้ท่ีดอน มีสภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีลาดจนถึงเนินเขา ดินเป็นดินตืน้  
การระบายน า้ดี เนือ้ดินบนส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหินหรือปน
กรวด หรือเศษหินตา่ง ๆ ถ้าเป็นดินปนเศษหินมกัพบชัน้หินพืน้ตืน้กว่า 50 ซม. สีดินเป็นสีเหลืองสี
แดง หรือสีน า้ตาล ดินมีความอุดมสมบรูณ์ตามธรรมชาติต ่า มีค่าความเป็นกรดเป็นดา่งประมาณ 
5.0-6.0 ซึ่งปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง ปัจจบุนับริเวณดงักล่าว ป่าเต็งรัง เป็นป่า
เบญจพรรณ ป่าละเมาะ และทุ่งหญ้าธรรมชาต ิบางแหง่ใช้ปลกูพืชไร่หรือไม้โตเร็ว ตวัอยา่งชดุดนิท่ี
อยู่ในกลุ่มนีไ้ด้แก่ ชุดดินแม่ริม ชุดดินท่ายาง ปัญหาในการใช้ประโยชน์ท่ีดินคือ ดินบริเวณท่ีมี
ความลาดชนัสงูเกิดการชะล้างพงัทลายได้ง่ายเป็น ดินตืน้มาก นอกจากนีด้ินมีความอดุมสมบรูณ์
ต ่าอีกด้วย (สว่นส ารวจจ าแนกดนิ กรมพฒันาท่ีดนิ, 2546)  

กลุ่มชุดดินท่ี 62 ดินกลุ่มนีป้ระกอบด้วยพืน้ท่ีเทือกเขาและภูเขาซึ่งมีความลาดชัน
มากกวา่ 35 เปอร์เซ็นต์ สมบตัขิองดินและลกัษณะท่ีพบไม่แนน่อน มีทัง้ดนิดินตืน้ และลกึ ลกัษณะ
ของเนือ้ดินและดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ซึ่งจะแตกตา่งกนัไปแล้วแต่ชนิดของหินต้น
ก าเนิดในบริเวณนัน้ มกัมีก้อนหินหรือพืน้โผลก่ระจดักระจายทัว่ไป ส่วนใหญ่ยงัเป็นพืน้ท่ีป่าไม้ เช่น 
ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณหรือป่าดงดิบชืน้ บางแห่งมีการท าไร่เล่ือนลอยโดยไม่มีมาตรการในการ
อนรัุกษ์ดินและน า้ ซึ่งส่งผลท าให้เกิดการชะล้างพงัทลายของหน้าดิน ผลท่ีตามมาคือลกัษณะหน้า
ดินมีหินโผล่ ดินกลุ่มนีไ้ม่เหมาะในการน ามาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร เน่ืองจากควรสงวนพืน้ท่ี
ไว้เป็นป่าตามธรรมชาติเพ่ือรักษาแหล่งต้นน า้  กลุ่มดินนีใ้นแผนท่ีดินระดับจังหวัด เรียกว่า  
ท่ีลาดชนัเชิงซ้อน (สว่นส ารวจจ าแนกดนิ กรมพฒันาท่ีดนิ, 2546) 
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ภาพประกอบ 6 แผนท่ีชดุดิน 
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2. ข้าว  
2.1 ความหมายและลักษณะของข้าว 
พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของข้าวว่า เป็นช่ือ

ไม้ล้มลุกหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Gramineae โดยเฉพาะชนิด Oryza sativa Linn. โดย 
ในเมล็ดเป็นอาหารหลกั มีหลายสายพนัธุ์ เชน่ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ทัง้นีข้้าวสามารถเจริญเตบิโตได้
ดีทัง้ในเขตร้อนและเขตอบอุ่น การปลูกข้าวของแต่ละท้องท่ีจะมีความแตกต่างกันไปตามความ
นิยมของการบริโภค เชน่ ภาคเหนือ ปลกูข้าวเหนียวและข้าวเจ้า ภาคกลางและภาคใต้ปลกูข้าวเจ้า
และภาคตะวนัออกปลูกข้าวเจ้า (บุญหงษ์ จงคิด, 2557)และ (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, 
2520) 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 ลกัษณะข้าว 
                 
ท่ีมา: วาดโดยผู้วิจยั 
 
2.2 คุณลักษณะของข้าว  

2.2.1 ลกัษณะท่ีเก่ียวกบัการเจริญเตบิโต  
ลกัษณะท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการเจริญเตบิโตของข้าว ได้แก่ ราก ล าต้น และใบ  
ราก ของข้าวมีระบบรากเป็นระบบรากฝอย ทิศทางของรากจะเจริญเติบโตสู่ดิน  

ในแนวดิ่งและแตกแขนงอย่างอิสระ ท าให้รากช่วยยึดล าต้นให้ทรงตัวและดูดซึมแร่ธาตุได้  
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(พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์, 2558) รากของข้าวมี 2 ชนิด ได้แก่ รากปฐมภมูิ (รากแรกเกิด) และราก
ทตุยิภมูิ (รากเสริม) 

รากปฐมภูมิ  (รากแรกเ กิด)  เ ป็นรากชั่วคราว ท่ีขึ น้ ในแนวดิ่ ง  มีความยาว 
ไม่เกิน 15 ซม. ในขณะเดียวกันท่ีต้นข้าวมีอายุการเจริญเติบโตท่ีมากขึน้ จะมี รากทุติยภูมิ  
(รากเสริม) เกิดขึน้แบบแตกแขนงออกไปอย่างอิสระ รากข้าวไม่เพียงยึดและดดูซึมแร่ธาตเุท่านัน้ 
รากข้าวยงัท าหน้าท่ีเก็บสะสมอาหารในช่วงท่ีขาดแคลน และท าหน้าท่ีน าอ๊อกซิเจนจากน า้ไปใช้ใน
การหายใจ โดยจะมีเนือ้เย่ือท่ีอยู่ถดัจากชัน้ผิวรากช่ือวา่ เนือ้เย่ือคอร์เท็กซ์ เม่ือได้รับอ๊อกซิเจน คอร์
เท็กซ์จะสลายตวักลายเป็นช่องอากาศขนาดใหญ่ ท าให้ข้าวอยู่ในสภาพน า้ขังได้เป็นเวลานาน 
(บุญหงษ์ จงคิด, 2557)ล าต้น มีลักษณะเป็นทรงกลม เป็นปล้องมีโพรงตรงกลาง แบ่งออกเป็น
ปล้อง มีข้อกัน้ระหว่างปล้อง ความยาวของปล้องจะแตกต่างกัน มีประมาณ 20-25 ปล้อง ซึ่งจะ
ขึน้อยู่กับสภาพแวดล้อมและพันธุ์ ข้าว (พินิจ จันทร, 2555) ความสูงของล าต้นจะอยู่ระหว่าง  
100 – 200 ซม. ขึน้อยู่กบัสภาพแวดล้อมและพนัธุ์ของข้าว (พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์, 2558) เช่น 
ข้าวขึน้น า้ท่ีจะต้องยืดต้นให้สงูเม่ือมีน า้ลึก ปล้องของข้าวขึน้น า้ยาวมาก ส่วนปล้องท่ีอยู่ใกล้ผิวน า้
จะมีลกัษณะใหญ่กว่าล าต้นใต้น า้ ต้นข้าวจะมีการยืดปล้องเม่ือระดบัน า้เพิ่มสงูขึน้ได้เฉล่ียวนัละ  
2-10 ซม. การแตกกอของล าต้นข้าว จะแตกกอหลงัจากปักด าได้ 60 วนั (บญุหงษ์ จงคดิ, 2557) 

ใบ มีลักษณะเรียว แบน เป็นใบเด่ียวท่ีเป็นใบแท้ มีความยาวประมาณ 30-50 ซม. 
ก าหนดสลบักนัจากข้อของล าต้น ใบข้าวส่วนท่ีหุ้มล าต้นไว้เรียกว่า กาบใบ ใบท่ีตอ่จากกาบใบ และ
ใบธงเป็นใบท่ีอยู่บนยอดสุดของต้นข้าว (พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์, 2558)ใบธงจะมีลกัษณะสัน้
กว่าใบท่ีอยู่ส่วนอ่ืนๆ จะท าหน้าท่ีห่อหุ้มรวงข้าวอ่อนไว้ก่อนออกรวง ใบธงจะมีความส าคญัด้าน
การสังเคราะห์แสงและสร้างอาหารในระยะท่ีข้าวสร้างรวง ในขณะท่ีใบอ่ืนๆ เร่ิมแก่และขาด
ประสิทธิภาพในการสร้างอาหาร (ประภา กาหยี, 2542) 
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ภาพประกอบ 8 ลกัษณะใบ 

 
ท่ีมา: ผู้วิจยัเป็นผู้วาด 
 

2.2.2 ลกัษณะท่ีเก่ียวกบัการขยายพนัธุ์ 
ดอกข้าว เป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีลกัษณะดอกท่ีประกอบไปด้วยกลีบดอกใหญ่และ

กลีบดอกเล็กประกบกัน 2 กลีบหรือเปลือกทัง้ 2 นัน้อาจจะมีขนมากหรือน้อยจะปรากฏแบบ
เดียวกับลกัษณ์ขนท่ีใบ โดยจะเห็นได้ว่าหากข้าวพนัธุ์ใดท่ีมีขนถ่ียาว เปลือกข้าวก็จะมีลกัษณะท่ี
เหมือนกันด้วย ท่ีปลายสุดของกลีบดอกใหญ่จะมีปลายแหลมย่ืนออกมาจากตวักลีบเรียกว่า หาง 
ในพนัธุ์ข้าวปลกูหรือข้าวท่ีมีการปรับปรุงพนัธุ์แล้วจะมีหางสัน้ สว่นพนัธุ์ข้าวป่าจะมีหางยาว หางท่ี
ยาวของข้าวส่งผลเสียกบัผู้ เก่ียวข้าวอาจท าให้เกิดบาดแผลและท าให้นวดข้าวยาก (ประภา กาหยี, 
2542) 

 
ภาพประกอบ 9 สว่นประกอบของดอกข้าว 

ท่ีมา : วาดโดยผู้วิจยั 
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รวงข้าวหรือช่อดอก จะเกิดขึน้ท่ีข้อสุดท้ายของต้นข้าวหลังจากมีการผสมพันธุ์
ระหวา่งเซลล์สืบพนัธุ์เพศผู้และเพศเมีย โดยชอ่ดอกจะพฒันาไปเป็นเมล็ดเรียกวา่ รวงข้าว รวงข้าว 
ประกอบด้วยก้านอนัใหญ่ต่อจากคอรวงขึน้ไป จะแตกแขนงออกไปตามล าดบั ในการแตกออกไป
ของแขนงจะแตกตา่งกนัไปตามชนิดพนัธุ์ของข้าว โดยแขนงท่ีสองจะมีดอกข้าว มีก้านดอก จะเห็น
ได้วา่หากข้าวมีจ านวนดอกตอ่รวงมากเทา่ไหร่พนัธุ์ข้าวนัน้จะให้ผลผลิตสงู (สารานกุรมไทยส าหรับ
เยาวชนฯ, 2520) 

 

 
 

ภาพประกอบ 10 รวงข้าว 
 

ท่ีมา :วาดโดยผู้วิจยั 
 

เมล็ดข้าว ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นแป้งและส่วนท่ีเป็นคัพภะ จะถูกห่อหุ้ มไว้ด้วย
เปลือกชัน้นอกใหญ่สองแผ่น (ข้าวเปลือก) โดยรังไข่ท่ีกลายเป็นแปง้ท่ีใช้ในการบริโภค และรังไข่ท่ี
กลายเป็นคพัภะใช้ในการขยายพนัธุ์ของข้าว ส่วนท่ีเป็นคพัภะเป็นส่วนท่ีสามารถงอกออกมาเป็น
ต้นข้าวได้ (สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, 2520) 

การสืบพันธุ์  ในระยะนีจ้ะมีความส าคัญต่อเกษตรกรเพราะเป็นช่วงท่ีข้าวมีการ
เจริญเติบโตและต้องดแูลอย่างดี ในช่วงการสืบพนัธุ์จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงตามลกัษณะทางการ
เกษตรได้แก่ ช่วงการเจริญเติบโตทางล าต้น ช่วงการเจริญเติบโตช่วงสืบพนัธุ์และช่วงการเติบโต
เมล็ดแก่(สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, 2520) 

ชว่งการเจริญเติบโตทางล าต้น ยอดอ่อนแรกเกิดใช้เวลาการงอกประมาณ 2 วนั และ
จะเร่ิมมีการพฒันาของต้นอ่อนจนกระทัง่ใบธงปรากฏขึน้ ช่วงเวลานีจ้ะใช้เวลาประมาณ  5-28 วนั
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ตามสภาพแวดล้อม ต่อมาต้นข้าวจะเร่ิมแตกกอตัง้แต่ระยะแตกกอสูงสดุถึงการเจริญเติบโตแบบ
คงท่ีในการเจริญเติบโตแบบคงท่ีของข้าวจะมีความแตกต่างกันไปตามช่วงอายุของข้าว  
ข้าวอายุสัน้ 105 วนั อาจจะไม่พบช่วงการเจริญเติบโตแบบคงท่ี แต่ข้าวท่ีมีอาย ุ145 วนั จะมีช่วง
การเจริญเตบิโตแบบคงท่ีนานได้ถึง 2 สปัดาห์ ซึง่ข้าวในปัจจบุนัโดยสว่นมากมีชว่งการเจริญเตบิโต
แบบนีน้้อยมาก จึงสามารถแบง่ช่วงการเจริญเติบโตย่อยได้เป็น 2 ช่วง (พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์, 
2558) คือ 1) ข้าวความไวตอ่ช่วงแสงหรือระยะความยาวของกลางวนัเป็นหลกั และ 2) ข้าวท่ีไม่ไว
ตอ่ชว่งแสง (สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, 2520) มีรายละเอียดดงันี ้

1. ข้าวท่ีไวตอ่ช่วงแสง กล่าวคือ จะเป็นข้าวท่ีออกดอกเฉพาะเดือน โดยทัว่ไปจะ
ปลกูข้าวแบบนาปี (อาศยัน า้ฝน) ข้าวชนิดนีจ้ะออกดอกในเดือนกนัยายน-ตลุาคม เรียกวา่ ข้าวเบา 
ข้าวท่ีออกดอกในเดือนพฤศจิกายน เรียกว่า ข้าวกลาง และข้าวท่ีออกดอกในเดือนธันวาคม 
มกราคม เรียกว่า ข้าวหนกั ข้าวชนิดนีจ้ะออกดอกในเดือนท่ีกล่าวมาเท่านัน้ไม่ว่าจะปลกูในเดือน
ใดก็ตาม(สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, 2520)     

2. ข้าวท่ีไม่ไวต่อแสง คือข้าวท่ีมีการเจริญเติบโตโดยไม่อาศยัความยาวของช่วง
แสงในตอนกลางวนั เม่ือต้นข้าวมีการเจริญเตบิโตเต็มท่ี เช่น ข้าวพนัธุ์ กข.1 เม่ือมีการเจริญเตบิโต
นับจากวันตกกล้าครบ 90-100 วัน ต้นข้าวจะออกดอกและออกรวงตามล าดับ โดยข้าวพันธุ์ นี ้
มกัจะปลกูในฤดนูาปรัง(สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, 2520)    

การเจริญเติบโตช่วงสืบพันธุ์  เป็นช่วงท่ีมีการพัฒนาช่อดอก ตัง้ท้อง และออกรวง  
การออกรวงคิดจากการพัฒนาช่อดอก ร้อยละ 50 ของการออกดอก ถึงจะนับเป็นวันออกรวง 
พฒันาการสืบพนัธุ์สามารถแบ่งย่อยเป็น 3 ระยะ คือ 1) การเกิดช่อดอก จะมีการยืดตวัเม่ือข้าว
ได้รับแสงท่ีเพียงพอและเหมาะสม 2) ตัง้ท้อง เป็นระยะท่ีช่อดอกเจริญเติบ 3) ระยะการผสมพนัธุ์
เป็นระยะท่ีช่อดอกออกจากกาบใบและผสมพนัธุ์ ระหว่างเกสรตวัผู้และตวัเมีย (พิชญสิณี อริยธ
นะกตวงศ,์ 2558) 

ช่วงการเจริญเติบโตของเมล็ด เป็นช่วงพฒันาการของเมล็ด แบง่เป็น 3 ระยะ คือ 1) 
ระยะเมล็ดน า้นม เป็นระยะท่ีเร่ิมสะสมแปง้และภายในเมล็ดสร้างน า้นมสีขาว 2) ระยะรวงก้ม เป็น
ระยะท่ีน า้นมในเมล็ดข้าวเร่ิมแข็งตวั 3) ระยะเมล็ดแก่ เป็นระยะท่ีเมล็ด แข็งแรงและขยายขนาด
เตม็ท่ี ระยะนีร้วงเร่ิมพ้นกาบใบจนถึง 30 วนั สามารถเก็บเก่ียวได้ (ชาญ มงคล, 2536) 
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2.3 พันธ์ุข้าว  
ขาวดอกมะลิ 105  
ข้าวพนัธุ์นีเ้ป็นข้าวชนิดข้าวเจ้าหอม ได้มาจากนายสนุทร สีหะเนิน เจ้าพนกังานข้าวท่ี

ท าการรวบรวม เปรียบเทียบพนัธุ์ และคดัเลือกได้พนัธุ์ข้าวเจ้าท่ีมีความสงู 140 ซม. มีอายเุก็บเก่ียว
ประมาณวนัท่ี 25 พฤศจิกายน มีผลผลิตเฉล่ีย 363 กิโลกรัม/ไร่ ขาวดอกมะลิ 105 มีลกัษณะเด่น 
ท่ีทนแล้งได้พอสมควร เมล็ดข้าวสารใส มีกลิ่นหอม (พินิจ จนัทร, 2555) 

ขาวตาแห้ง  
ข้าวพนัธุ์นีเ้ป็นข้าวเจ้าพืน้เมืองท่ีได้มาจากการประกวดและมีการปรับปรุงพนัธุ์ใหม่

เพ่ือให้ข้าวมีคุณภาพท่ีดีขึน้ ข้าวชนิดนีเ้ ป็นข้าวท่ีมีความไวต่อช่วงแสง มีความสูงประมาณ  
150 ซม. มีผลผลิตเฉล่ียประมาณ 473 กิโลกรัม/ไร่ มีลกัษณะเด่นท่ีเหมาะส าหรับการปลกูในท่ีลุ่ม 
เก็บเก่ียวง่าย (พินิจ จนัทร, 2555) 

เหลืองประทิว  
ข้าวเหลืองประทิวได้มาจากการรวมพนัธุ์และคดัเลือกพนัธุ์บริสทุธ์ิตามสถานีทดลอง

โดยพนกังานเกษตรจากอ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบรีุ ท าให้ได้ข้าวท่ีมีความสงู 150 ซม. มีความไว
ต่อช่วงแสง อายุเก็บเก่ียวประมาณวันท่ี 19 ธันวาคม ผลผลิตประมาณ 414 กิโลกรัม/ไร่ (พินิจ 
จนัทร, 2555) 

ปทมุธานี 
เป็นข้าวเจ้าท่ีมีการผสมระหว่างสายพนัธุ์ BKNA6-18-3-2 และสายพนัธุ์ PTT85061-

86-3-2-1 ท่ีศนูย์วิจยัข้าวปทมุธานี ท าให้ได้พนัธุ์ข้าวท่ีมีความสงูประมาณ 104 -133 ซม. เป็นข้าว
ไม่ไวตอ่ช่วงแสง มีอายเุก็บเก่ียวประมาณ 104 -126 วนั มีผลผลิต ประมาณ 650 - 774 กิโลกรัม/
ไร่ คณุภาพเมล็ดคล้ายพนัธุ์ดอกมะลิ 105 (พินิจ จนัทร, 2555) 

คลองหลวง 
ข้าวพนัธุ์คลองหลวงได้รับการผสมพนัธุ์ระหวา่งพนัธุ์นางมล เอส – 4 กบัสายพนัธุ์ ไอ

อาร์ 841-85-1-1-2 และท าการคดัเลือกจนได้สายพนัธุ์ ท่ีมีลกัษณะประจ าพนัธุ์ สูงประมาณ 110 
ซม. เป็นข้าวไมไ่วแสง อายเุก็บเก่ียวประมาณ 118 วนั เม่ือปลกูในฤดนูาปรังและ 125 วนั เม่ือปลกู
ในฤดนูาปี มีปริมาณผลผลิต ในฤดนูาปีประมาณ 650 กิโลกรัม/ไร่ มีปริมาณผลผลิต ในฤดนูาปรัง 
ประมาณ 591 กิโลกรัม/ไร่ คณุภาพข้าวเม่ือหงุคล้ายขาวดอกมะลิ 105 (พินิจ จนัทร, 2555) 
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ข้าวพนัธุ์ กข 15 
เป็นข้าวเจ้าท่ีใช้รังสีชกัน าให้เกิดการกลายพันธุ์โดยใช้รังสีแกมมาปริมาณ 15 กิโล

แรด ในการอาบเมล็ดพนัธุ์ ข้าวดอกมะลิ 105 ได้พันธุ์ ข้าวท่ีมีความสูงของต้นประมาณ 140 ซม. 
เป็นข้าวไวแสง เก็บเก่ียวประมาณวันท่ี 10 พฤศจิกายน ผลผลิตประมาณ 560 กิโลกรัม/ไร่ ข้าว
พนัธุ์นีเ้ป็นข้าวท่ีเก็บเก่ียวได้เร็ว ทนแล้งได้พอสมควร (พินิจ จนัทร, 2555)  

ข้าวพนัธุ์ กข 6  
เป็นพนัธุ์ ข้าวเหนียวท่ีท าการค้นคว้า ทดลอง และพฒันามาจากเมล็ดข้าวขาวดอก

มะลิ 105 โดยวิธีชกัน าพนัธุ์พืชให้เปล่ียนกรรมพนัธุ์โดยรังสีแกมมาปริมาณ 20 กิโลแรด ลกัษณะ
ของข้าวชนิดนี ้จะมีความสูงของต้นท่ี 154 ซม. เป็นข้าวไวแสง จะเก็บเก่ียวประมาณวันท่ี 21 
พฤศจิกายน ผลผลิตเฉล่ียประมาณ 666 กิโลกรัม/ไร่ (พินิจ จนัทร, 2555) 

 
2.4 การปลูกข้าวจังหวัดสระแก้ว 

จงัหวดัสระแก้วมีพืน้ท่ีนา 883,526 ไร่ เป็นพืน้ท่ีเพ่ือการเกษตร 2,340,093 ไร่ คดิเป็น 
ร้อยละ 52 ของพืน้ท่ีจังหวัดสระแก้ว พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ ข้าวนาปี  
มนัส าปะหลงั อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ยคูาลิปตสั ผกัและผลไม้ จงัหวดัสระแก้วมีพื น้ท่ีปลกู
ข้าวนาปี 883,562 ไร่ ผลผลิตรวม 381,891 ตนั ผลผลิตเฉล่ีย 440 กิโลกรัม/ไร่ (จงัหวดัสระแก้ว. 
2559: หน้า 6, ออนไลน์) พันธุ์ ท่ีนิยมปลูก คือ ขาวดอกมะลิ 105 ขาวตาแห้ง เหลืองประทิว 
ปทมุธานี คลองหลวง กข 15 และ กข 6 ปลกูมากในเขตพืน้ท่ีอ าเภอวฒันานคร อ าเภออรัญประเทศ 
อ าเภอตาพระยา อ าเภอโคกสงู อ าเภอเขาฉกรรจ์ ปลกูในชว่งเดือนพฤษภาคม มิถนุายน กรกฎาคม 
เก็บเก่ียวเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม ราคาท่ีเกษตรกรขายได้เฉล่ีย 4.90 บาท/กิโลกรัม (กระทรวง
พาณิชย์จงัหวดัสระแก้ว, 2559) 

 
3. แนวคิดด้านการส ารวจระยะไกลจากดาวเทียม 

เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลได้น ามาประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร เช่น การท าแผนท่ี
เพาะปลูกพืช (Crop area mapping) การบ่งชีก้ารแพร่กระจายของโรคพืชต่างๆ การคาดการณ์
ผลผลิต มีการน าข้อมลูดาวเทียม MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer) 
มาวางแผนทางการเกษตร ซึ่งจะเน้นการศึกษาพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์ม
น า้มัน มันส าปะหลัง เพราะภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS มีประโยชน์ด้านการติดตาม
สถานการณ์ตา่งๆ ในระดบัภมูิภาคทกุวนั มีการถ่ายภาพท่ีกว้างถึง 2,230 กิโลเมตร ท าให้ภาพท่ีได้
มีความครอบคลมุทัง้ประเทศไทย (ส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ องค์การ
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มหาชน, 2559) ด้วยคณุลกัษณ์ของภาพถ่ายดาวเทียม MODIS(250 เมตร และ 500 เมตร ) ท่ีเป็น
เซ็นเซอร์ whiskbroom (รวมทัง้ AVHRR และ SeaWiFS) ท าให้ขนาดพิกเซลเพิ่มขึน้พร้อมกับมุม
การสแกนส่ี เท่าท่ีเป็นไปได้ คณุลกัษณะเฉพาะของดาวเทียมท่ีเก่ียวข้องกบัความละเอียดเชิงพืน้ท่ี
ของแตล่ะพิกเซลต้องได้รับการพิจารณาเม่ือดชันีพืชพรรณ ได้ถกูบนัทกึข้อมลูตามเวลา 16 วนั ของ
ดาวเทียม MODIS ส่งผลให้ได้ขนาดพิกเซลท่ีหลากหลายขึน้ นอกเหนือจากช่วงกว้างของมุมมอง
และดวงอาทิตย์ ในภาพประกอบท่ี 11 แสดงต าแหน่งของดวงอาทิตย์และเซ็นเซอร์ MODIS  
ท่ีแสดงรูปแบบมุมมองและขนาดของพิกเซล MODIS จะแสดงภาพพืน้ผิวโลกมีความกว้าง  
2,330 กม.  ถ่ายภาพได้  ± 55° จากมุม ท่ี เซ็น เซอร์ถ่ายขึ น้ ไป  cross-track ด้วยมุมมองท่ี มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งภาพท่ีได้อาจมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยเน่ืองจากความโค้งของโลก มมุมองท่ีเป็น
พลังงานแสงอาทิตย์ในภาพ MODIS อาจแตกต่างกันไปถึง 20° จากพืน้ผิวโลกท่ีมีความกว้าง 
2,330 กม. และยังแปรผันตามพืน้ท่ีด้วยเส้นรุ้งและตามฤดูกาล  โดยในช่วงฤดูเพาะปลูก ทิศ
ทางการย้อนกลบัของเส้นโค้ง MODIS มีขนาดใหญ่ขึน้ โดยดวงอาทิตย์อยูใ่นระดบัสงูกวา่ท าให้การ
กระจายแสงไปข้างหน้าเซ็นเซอร์ (A. J. Huete, C. and van Leeuwen, W., 1999)ในมุมมองท า
ให้พิกเซลล์มีขนาดท่ีเพิ่มขึน้ ขนาดพิกเซลกลายเป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการประเมิน anisotropic 
และสมบัติทางชีวฟิสิกส์ของพืน้ผิวดินท่ีมีลักษณะเป็น heterogeneous ซึ่งเป็นสาเหตุของ
ข้อผิดพลาดในลกัษณะ BRDF ของพิกเซลขนาดใหญ่ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเหมือนกับภาพขนาดเล็ก  
(A. R. Huete, Liu, Batchily, & van Leeuwen, 1997)อย่างไรก็ตามในการถ่ายภาพแล้วจะพบ
ปัญหาของสภาพบรรยากาศ ซึ่งจะมีการแก้ไขข้อมลูเหลา่นี ้โดยผู้วิจยัได้เลือกชดุข้อมลูท่ีมีคณุภาพ
มาใช้ในงานวิจยัเทา่นัน้  
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  ภาพประกอบ 11 การได้มาของข้อมลู MODIS EOS-AM platform 
 

ท่ีมา : (A. J. Huete, C. and van Leeuwen, W., 1999) 
จากภาพประกอบท่ี 11 เป็นการได้มาของข้อมลูภาพถ่าย MODIS บนแพลตฟอร์ม EOS-

AM (ไม่ใช่การแสดงขนาดของภาพ) ฟังก์ชันการแจกแจงการกระจายตัวแบบสองทิศทาง 
(bidirectional reflectance distribution function หรือ BRDF) มีการเปล่ียนแปลงการตกกระทบ
ของแสงอาทิตย์ สังเกตจากเงาท่ีเกิดจากเมฆและท้องฟ้า ขนาดของพิกเซล MODIS, มีทัง้แบบ
cross-track และ along-track เปล่ียนมุมสแกน: 0° - 250 x 250 เมตร  15° - 270 x 260 เมตร 
30° - 350 x 285 เมตร และ 45° - 610 x 380 เมตร โดยรายละเอียดของคณุลกัษณะของข้อมูล
จากเคร่ืองตรวจวดั MODIS ดงัตารางท่ี 1 
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ตาราง 1 คณุลกัษณะของข้อมลูจากเคร่ืองตรวจวดั MODIS 
 

คณุสมบตัิ รายละเอียด 
ความกว้างของแนวบนัทึก 2,230 × 10 กิโลเมตร 
ความละเอียดเชิงพืน้ท่ี  250 เมตร (แบนด์ 1-2)  

500 เมตร (แบนด์ 3-7) 
1,000 เมตร (แบนด์ 8-36) 

ความละเอียดเชิงคล่ืน  36 Bands (0.4-14.4 ไมโครเมตร) 
โคจรบนัทกึข้อมลูซ า้บริเวณเดมิ  1-2 วนั 
วงโคจร 705 กม. 
โคจรผา่นเส้นศนูย์สตูร เวลา 10.30 น. และ เวลา 1.30 น.  
อตัราการสแกน 20.3 รอบตอ่นาที 
อตัราการสง่ข้อมลู 10.6 เมกะบติ/วินาที (ชว่งกลางวนั) และ 6.1 เมกะบติ/

วินาที (คา่เฉล่ียของวงโคจร) 
 

 
ท่ีมา: ประยกุต์จาก(NASA, 2016) 
  
ในปัจจบุนัมีการประยกุต์ใช้การส ารวจระยะไกลกบัการเกษตร ซึง่ นรุตม์ สนุทรานนท์ ได้

ท าการศึกษาเก่ียวกับระบบเก็บข้อมูลสภาพอากาศและรูปภาพรายวันจากแปลงเกษตรกรรม  
โดยใช้อุปกรณ์บนัทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติในการรายงานสถานะต่างๆ ของแปลงการเพาะปลูก 
ได้ใกล้เคียงกับเวลาจริงบนพืน้ท่ีแปลงพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง กระจายอยู่ทั่ว
ประเทศจ านวน 24 สถานี โดยข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ (1) ข้อมูลรูปภาพจากพืน้ท่ีแปลงเกษตร
รายวนั และ (2) ข้อมูลสภาพอากาศรายวนั โดยข้อมลูทัง้สองส่วนจะเป็นประโยชน์ในการติดตาม
สถานะแปลงข้าว การคาดการณ์ผลผลิต การลดความเสียหายจากโรคระบาดของพืช โดยการ
จ าแนกตามสถานะของการเจริญเติบโตตามระดบัการตอบสนองของพืชสีเขียว เป็น 4 ช่วง คือ  
(1) ต้นกล้า (2) เจริญเติบโต (3) ออกรวง (4) เก็บเก่ียว โดยใช้ค่าดัชนีพืชพรรณ (Vegetation 
Index) เป็นเทคนิคในการวิเคราะห์ภาพเพ่ือบ่งบอกสถานะจากแปลงข้าว โดยการน ารูปภาพใน
กรอบระยะเวลาหนึ่ง มาค านวณ ค่าดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Index) และแสดงให้อยู่ใน 
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แกนเวลา เรียกว่า ชีพลักษณ์พืชพรรณ (Vegetation phonology) ความสัมพันธ์ระหว่างการ
วิเคราะห์นีจ้ะแสดงออกมาในรูปของอนกุรมเวลา (Time series) ท าให้ทราบถึงรอบการเพาะปลูก
พืชต่อปี ในการติดตามและจ าแนกสถานะของแปลงข้าว จะใช้วิธีการวิเคราะห์กราฟ เช่น การ
ค านวณหาพืน้ท่ีใต้กราฟ การวดัคา่ระดบัของดชันีพืชพรรณมาค านวณระดบัการตอบสนองของพืช 
(สีเขียว) ส าหรับการค านวณจากภาพถ่ายดาวเทียม โดยปกติทั่วไปนิยมใช้วิธีการค านวณดชันี
ความแตกต่างของพืชพรรณ หรือ Normalized Difference Vegetation  Index (NDV) แต่การ
บนัทกึรูปภาพจากระบบเก็บข้อมลูสภาพอากาศและรูปภาพรายวนัจะถกูบนัทึกได้ในรูปแบบ RGB   
(แดง เขียว น า้เงิน) จะไม่ปรากฏช่วงความยาวคล่ืนอินฟาเรดใกล้ NIR จึงท าให้ต้องน าดชันีแบบ  
Excessive Green (ExG) มาใช้ในการบอกระดับค่าความเขียว (นรุตม์ สุนทรานนท์ , 2558)  
ดงัสมการท่ี 1 (M. Woebbecke, E. Meyer, Von Bargen, & A. Mortensen, 1995) ดงันี ้
 

ExG  = 2g – r – b                                  ………………...... (1) 
  
เม่ือคา่ ExG  มีคา่สงู หมายถึง มีความอดุมสมบรูณ์หรือมีความเป็นสีเขียวสงู 
  เม่ือ  r  =  R/(R+G+B) คือ Normalized ของชว่งความยาวคล่ืนสีแดง 
          g  = G/( R+G+B) คือ Normalized ของชว่งความยาวคล่ืนสีเขียว 

 b  =     B/( R+G+B) คือ Normalized ของชว่งความยาวคล่ืน 
                   สีน า้เงิน 

 
ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการส ารวจระยะไกล เพ่ือจ าแนกประเภทข้อมูลและสร้าง

กราฟชีพลักษณ์ในงานวิจัยนีไ้ด้ ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบ Moderate Resolution 
Imaging spectroradiometer (MODIS) ดาวเทียมระบบนี ้พฒันามาจากระบบ AVHRR ท่ีติดตัง้
บนดาวเทียม NOAA บันทึกข้อมูลครอบคลุมพืน้โลกทุกๆ 1-2 วัน มีแนวถ่ายภาพกว้าง 2,330 
กิโลเมตร สามารถบนัทกึข้อมลูในชว่งคล่ืนตา่งๆ กนัถึง 36 ชว่งคล่ืน (ระหว่าง 0.4 -14 ไมโครเมตร) 
มีความละเอียดภาพตัง้แต่ 250 เมตร 500 เมตร และ 1,000 เมตร ส าหรับช่วงคล่ืน 1-2  
ช่วงคล่ืน 3-7 และช่วงคล่ืน 8-36 ตามล าดบั ระบบ MODIS สามารถประยุกต์ใช้ได้ทัง้บนบกและ 
ในทะเล จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาทัง้บนพืน้ดิน ทะเล บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมโลก 
(ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน , 2558) และการหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปล่ียนแปลงของการติดตามการเพาะปลูกข้าวในจังหวัดสระแก้วได้
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เช่นกัน โดยการศึกษาใช้ภาพถ่ายระบบ MODIS VEGTATION INDEX (MOD13A1) เพ่ือหา
อนุกรมเวลา มีทัง้แพลตฟอร์มดาวเทียม Terra และ Aqua  ผลิตภัณฑ์ MODIS VI (MOD13A1, 
MOD13A2, MOD13A3, MOD13C1, MOD13C2) .ในการผลิตจะขึน้อยู่กับตาราง Integerized 
Sinusoidal แผนท่ีมาจากเส้นโครงแผนท่ีเพ่ือสามารถรวบรวมข้อมลูได้ตามแกนเวลา การฉายภาพ
ทัว่โลกแบง่เป็น 36 (แนวนอน) 18 (แนวตัง้) ซึ่งมีความละเอียดประมาณ 10 ° x 10 ° จ านวน tiles 
ทัง้หมดคือ 648 และประมาณ 290 tiles จะจัดเป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดินและเป็นผลิต tiles ท่ีมี
ข้อมูลดัชนีพืชพรรณ  ส าหรับผลิตภัณฑ์  MOD13 algorithms จะไม่ผลิตผลิตภัณฑ์ข้อมูลใน
มหาสมุ ท ร แล ะ ในทะ เ ล ลึ ก  โ ดย  tiles 1,200 คื อ 1,200 = 1km pixels ห รื อ  4,800 คื อ  
4,800 = 250 m pixels แต่ละพิก เซล เ ก็บ ข้อมูล โดยการระบุ  Geolocation ผ่านช่ว ง เวลา
(ภาพประกอบ 12)(A. J. Huete, C. and van Leeuwen, W., 1999) 

 

 
             

ภาพประกอบ 12 แสดงการฉายภาพ sinusoidal แบบ Integerized 
 
ท่ีมา;(A. J. Huete, C. and van Leeuwen, W., 1999) 
 
ในการศึกษาใช้ข้อมลูตามคณุลกัษณะของภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ดงันี ้MOD13A1 

Vegetation Indices ดัช นี ท่ีน ามาใ ช้  คือ  ดัช นี พื ชพรรณ (NDVI)  ผลิตภัณฑ์ดัช นี  MODIS 
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vegetation index (VI) จะมีการเก็บข้อมูลภาพทุก 16 วัน  ในข้อมูลชุดนีส้ามารถเปรียบเทียบ 
ตรวจสอบชีพลกัษณ์พืชพรรณบนพืน้ผิวโลกได้อย่างแม่นย า  โดยมีวิธีการจ าแนกประเภทข้อมูล 
( Image classification)  เ พ่ื อหาจุดภาพ ท่ี เ ป็นตัวแทนของค่าสะ ท้อนแสงบนพื น้ผิ ว โลก  
ท่ีมีคุณลักษณะของช่วงคล่ืนท่ีต่างกันออกไป โดย Anderson ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินความ
แมน่ย าของการจ าแนกประเภทข้อมลูมีความส าคญัมากในการสร้างความน่าเช่ือถือของข้อมลู โดย
มีแนวคิด เ ก่ียวกับการจ าแนกประเภทข้อมูล เชิ งตัว เลข  (Digital lmage Classification) 
ประกอบด้วย การสกดัพืน้ท่ีตวัอย่าง (Extraction of Training Data) ออกจากข้อมลูภาพ (Original 
Data)  เ พ่ื อน า ไปแสดงความสัมพัน ธ์ทางส ถิติ  ( Feature space)  ในการจัดกลุ่ ม พื น้ ท่ี   
ตามคณุลกัษณะของคา่การสะท้อนแสงท่ีคล้ายกนั และแบง่จดุภาพตามชนิดหรือประเภท (Class)  
ซึ่งระบบการจ าแนกประเภทสิ่งปกคลุมดินตามหลักเกณฑ์ของ (Anderson, Hardy, Roach, & 
Witmer, 1976) ส าหรับใช้กับระบบของยูเอสจีเอส (USGS : The United States Geological 
Survey) ได้ท าการจ าแนกประเภทข้อมูลการส ารวจระยะไกลในการจ าแนกสิ่งปกคลุมดินใน
อเมริกาเหนือ แบ่งเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ (1) เมืองและสิ่งก่อสร้าง (Urban or Built-up Land) (2) 
เกษตรกรรม (Agricultural Land) (3) ทุ่งหญ้า (Range Land) (4) ป่าไม้ (Forest Land) (5) แหล่ง
น า้ (Water) (6) พืน้ท่ีชุมน า้ (Wetland) (7) ท่ีโล่ง/ท่ีว่าง (Barren Land) (8) พืน้ท่ีปกคลุมด้วยหิมะ
หรือน า้แข็งถาวร (Perennial Snowfields) (9) พืน้ท่ีในเขตทนุดรา (Tundra) และประเทศไทยได้ใช้
เกณฑ์การจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินจากองค์การ UNDP/FAO และกรม
พัฒนาท่ีดินใน พ.ศ. 2518  โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) พืน้ท่ีเมือง (2) พืน้ท่ีเกษตร  
(3) พืน้ท่ีป่าไม้ (4) พืน้ท่ีไม่ใช้ประโยชน์ และ (5) พืน้ท่ีแหล่งน า้ การจ าแนกประเภทข้อมลูแบง่เป็น 
3 ประเภท คือ (1) แบบควบคมุหรือแบบก ากับดแูล (2) แบบไม่ก ากับดแูล (3) การจ าแนกข้อมูล
แบบระบบผู้ เช่ียวชาญ โดยการศึกษาครัง้นีใ้ช้  การจ าแนกแบบก ากับดูแลตามขัน้ตอนวิธีทาง
คณิตศาสตร์จ าแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) การจ าแนกแบบระยะห่างต ่าสุดจากค่า เฉล่ีย  
(2) การจ าแนกแบบกล่องคูข่นาน (3) การจ าแนกแบบความน่าจะเป็นไปได้สงู ในการศึกษาเลือก
การจ าแนกแบบท่ีหนึง่คือ การจ าแนกแบบระยะหา่งต ่าสดุจากคา่เฉล่ีย 

จะเห็นได้ว่า การจ าแนกและความถูกต้องของความจ าแนกเป็นสิ่งส าคัญในการแปร
ข้อมลูก่อนน ามาใช้ท าให้ผลิตภณัฑ์ TERRA MODIS MOD13A1 มีการประกนัคณุภาพของข้อมูล
โดยจะมีขอบเขตของการตรวจสอบข้อมูลในชุดข้อมูลด้านดชันีพืชพรรณมีดงันี ้1) การสะท้อน
มาตรฐานโดยใช้ BRDF และ CV_MVC (เชิงพืน้ท่ีและเวลา) 2) การประเมินผลจากข้อมลูท่ีมีความ
ผิดพลาดจากค่าในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งชุดข้อมูลท่ีได้ในช่วง เวลา จะมีทัง้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพสูง 
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ข้อมลูท่ีต้องตรวจสอบใหม่ และผลท่ีมีคณุภาพน้อย อยู่ในชดุข้อมลูเดียวกนั โดยแบง่แยกลกัษณะ
ข้อมลูให้เลือกใช้ได้อยา่งชดัเจน (A. J. Huete, C. and van Leeuwen, W., 1999) 

ดชันีพืชพรรณ (Vegetation Index) คือ การจ าแนกบริเวณท่ีมีพืชพรรณปกคลุมจากการ
ค านวณระหว่างช่วงคล่ืนท่ีเก่ียวข้องกับพืชพรรณมาค านวณสัดส่วนซึ่งกันและกัน คือช่วงคล่ืน  
ตามองเห็นสีแดงและช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้ (Near Infrared : NIR) เป็นวิธีการท่ีนิยมใช้ในการ
ค านวณท่ีแสดงถึงความเขียวและความสมบูรณ์ของพืชพรรณ หรือวิธีการค านวณดัชนีความ
แตกต่างของพืชพรรณ ค่าดชันีพืชพรรณมีวิธีการหลายวิธีในการศึกษา ส าหรับการศึกษาครัง้นี ้
เ ลือกดัชนีในการศึกษาจากภาพถ่ายดาวเทียม ได้แก่  ดัชนีแบบ  Normalized Difference 
Vegetation Index ( NDVI ) โดยมีสมการดงันี ้

 
NDVI = NIR-Red                                  ……..………… (2) 
                 NIR+Red 
เม่ือคา่ NDVI มีคา่สงูหมายถึงมีความอดุมสมบรูณ์ของพืช หรือมีความเขียวสงู 

เ ม่ื อ  NIR (Near- infrared)  =  ค่ า  digital number ในช่ ว งความยาวค ล่ืน  
Near – infrared  

Red = คา่ digital number ในชว่งความยาวคล่ืนสีแดง  
        

4. ชีพลักษณ์ 
ชีพลักษณ์ (Phenology)  คือ วงจรชีวิตของสิ่ ง มี ชีวิต ท่ี มีความสัมพัน ธ์ระหว่าง

สภาพแวดล้อม เช่น อากาศ แสง ท่ีส่งผลต่อพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนัน้ๆ และน ามาสัมพนัธ์กับ
ชว่งเวลาท่ีเกิดก็จะเป็นชีพลกัษณ์ เชน่ การย้ายถ่ินและการเจริญพนัธ์ของสิ่งมีชีวิต 

ชีพลักษณ์พืชพรรณ (Vegetation Phenology) การสังเกตการเปล่ียนแปลงในรูปแบบ
การเจริญเติบโตของพืชตามฤดกูาลและปัจจยัแวดล้อมตา่งๆ ท่ีส่งผลตอ่การเจริญเติบโต เช่น แสง 
ปุ๋ ย การเจริญเติบโตนีมี้ความสัมพันธ์กับช่วงเวลา แบ่งได้ตามลักษณะดังนี ้การเพาะปลูก  
การเจริญเติบโต การออกผล และจนกระทัง่การร่วงโรยของพืชชนิดนัน้ๆ ผลท่ีได้จากการสงัเกต  
จะได้วงจรชีวิตของพืชในชว่งเวลาของการเจริญเตบิโตของพืชชนิดนัน้ๆ 

การน าเทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลมาประยุกต์ใช้กับชีพลักษณ์ ในการติดตาม
พฒันาการการเปล่ียนแปลงของพืช (Remote Sensing Phenology) ตามฤดกูาล ในระดบัภมูิภาค 
ทวีป และระดับโลก และยัง มีการบันทึก ชีพลักษณ์  โดยนักพฤกษศาสตร์ชาวสวี เดน  
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(Carolus Linnaeus ) และเจ้าของท่ีดินชาวองักฤษ (Robert Marsham) ทัง้สองบนัทึกชีพลักษณ์
ได้อย่างแม่นย าและเป็นระบบ ตัง้แต่ ค.ศ. 1700 ในปัจจบุนัมีระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการ
เก็บรวบรวมข้อมลู เชน่ สหราชอาณาจกัรมีปฏิทินของธรรมชาติรวมกว่าสองล้านปรากฏการณ์การ
เปล่ียนแปลงตามฤดกูาลท าโดยผู้ ใหญ่และเด็กนกัเรียนในแตล่ะปี สามารถบนัทึกและดเูหตกุารณ์
ตามฤดูกาลท่ีแสดงให้เห็นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสัตว์ป่าและพืช  
ซึ่งสามารถบนัทึกได้ใน เว็บไซต์ http://www.naturescalendar.org.uk และยงัสามารถตรวจสอบ
ผลกระทบของการเป ล่ียนแปลงสภาพภูมิอ ากาศในพืชและสัต ว์ทั่ว ในสหรัฐอเม ริกา  
(South & 2016) จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการศกึษาเน่ืองจากการส ารวจจากระยะไกล ต้องมีการ
ส ารวจภาคสนามเพ่ือเช็คความถกูต้อง หากมีการบนัทึกชีพลกัษณ์โดยประชาชนท่ีคอยสงัเกตการ
เปล่ียนแปลงและน ามาประกอบกับการส ารวจระยะไกลจะได้ผลท่ีมีความน่าเช่ือและละเอียด  
มากขึน้ 

กราฟชีพลกัษณ์ สามารถน ามาประมาณคา่ช่วงอย่างง่าย พบว่าข้อมลูท่ีได้มาจะเป็นจุด
แบบไม่ตอ่เน่ือง โดยใช้วิธี Interpolation จ าแนกแบบระยะห่างต ่าสดุจากคา่เฉล่ีย กราฟชีพลกัษณ์
จะได้จากความสัมพันธ์ของค่าดชันีพืช (แกน y) กับช่วงเวลาของการเพาะปลูก (แกน  x) ท าให้
ทราบช่วงเวลาการเจริญเติบโตในรอบการเพาะปลูกแต่ละรอบท่ีมีความเปล่ียนแปลงไปตาม
ฤดูกาล หรือสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปแล้วส่งผลกระทบต่อพืชในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
สามารถดไูด้จากกราฟชีพลกัษณ์ 

ในการส ารวจระยะไกลจากดาวเทียมเพ่ือศกึษาชีพลกัษณ์ ใช้ข้อมลูจากการรวบรวมโดย
เซ็นเซอร์ดาวเทียมท่ีวดัความยาวคล่ืนของแสงและดดูซึมสะท้อนจากพืชสีเขียว ดดูซบัความยาว
คล่ืนแสงสีแดงท่ีตามองเห็นออกจากตวัพืชสะท้อนให้เห็นถึงความยาวคล่ืนของแสงอินฟราเรดใกล้ 
จะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า พืชจะเปล่ียนแปลงไปหลงัจากช่วงปลายฤดกูาลจนถึงร่วงโรย 
ท าให้คุณสมบตัิการสะท้อนเหล่านีมี้การเปล่ียนแปลง ดาวเทียมสามารถวดัคล่ืนแสงสีแดงและ
อินฟราเรดใกล้ท่ีสะท้อนจากพืน้ผิวท่ีดิน โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ โดยแปลงข้อมูลเหล่านีเ้ป็น
ดชันีพืชพรรณ ดชันีพืชพรรณเป็นตวับ่งชี ้ความหนาแน่นและความแข็งแรงของต้นพืช ส าหรับ  
แตล่ะองค์ประกอบภาพหรือพิกเซลในภาพดาวเทียม และดชันีพืชพรรณท่ีนิยมใช้ คือ Normalized 
Difference Vegetation Index (NDVI) ค่าดัชนีจะมีตัง้แต่ 1 ถึง -1 (Deering, 1984)หากพบค่า 
NDVI น้อย (ประมาณ 0.1) จะเห็นได้ว่าบริเวณนัน้เป็นหินหรือมีความแห้งแล้ง ในบริเวณท่ีมีพืช
เป็นทรงพุ่มกระจายตวัอาจส่งผลให้ค่า NDVI ปานกลาง (ประมาณ 0.2-0.5) และ ค่า NDVI สูง 
(โดยประมาณ 0.6-0.9) แสดงว่ามีพืชพรรณหนาแน่น ค่า NDVI สามารถสร้างช่วงเวลาการ
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เจริญเติบโตแบบปกติ การวิเคราะห์สามารถอธิบายลกัษณะสุขภาพของพืชในพืน้ท่ีเม่ือเทียบกับ
บรรทัดฐาน อาจมีบางช่วงเวลาท่ีค่า NDVI และชีพลักษณ์พืชเปล่ียนแปลงไปอันเน่ืองมาจาก
กิจกรรมของมนษุย์ เชน่ การตดัไม้ท าลายป่า และไฟป่า  

 
5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

(Sakamoto et al., 2010)ได้วิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ส าหรับนาข้าวในเขต
ชลประทานและนอกเขตชลประทานโดยใช้ข้อมูลอนกุรมเวลาและระยะเวลาของการปลกู โดยใช้ 
Terre (SPOT) VEGETATION S10 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) data (10 
day composites) โดยการเจริญเตบิโตมีความสมัพนัธ์กบัข้อมลูปริมาณน า้ฝน  มีความสมัพนัธ์ใน
ระดับสูงท่ี 40-50 วัน ความสัมพันธ์ในระดับต ่าท่ี 90 วัน หลังจากปริมาณน า้ฝนสูงสุด โดยใน
ปัจจบุนัมีวิธีการวิเคราะห์เลือกเฉพาะนาข้าว โดยตดัส่วนท่ีไม่ใช่นาข้าวออก ด้วยวิธีการทางระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) วิธีนีมี้ความแม่นย าในการจ าแนกประเภท 89% ขึน้ไปเม่ือเทียบกับ
ข้อมลูภาคสนาม 

(Losiri C, 2012) ศกึษาข้อมลูการดดูซมึของแบบจ าลองเชิงพืน้ท่ีกบัการส ารวจระยะไกล
ประเมินผลผลิตในพืน้ท่ีข้าวนาปี แบบจ าลองการปลูกพืช Model (CSM) เป็นเคร่ืองมือในการ
ประมาณผลผลิตในอนาคตท่ีจะได้รับ ซึง่เป็นการเพิ่มความสามารถไปยงัผู้ มีอ านาจตดัสินใจในการ
ท ากิจกรรมการเกษตร อีกทัง้เป็นการคาดการณ์ของผลผลิตพืชภายใต้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
สภาพภูมิอากาศ ปุ๋ ย ชนิดพันธุ์  และการจัดการแปลงเกษตรและวิธีการแก้ปัญหา ท าการใส่
พารามิเตอร์เก่ียวกับผลกระทบการประมาณผลผลิต โดยการศึกษาเป็นการพัฒนาวิธีของ
แบบจ าลอง (CSM) ผ่านข้อมูลจากการส ารวจระยะไกล โดยมีการเปรียบเทียบระหว่างผลการ
ประเมินจากการสงัเกตข้อมูลน า้ฝนท่ีนาข้าวในพืน้ท่ีศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี และวิเคราะห์ใน
แบบจ าลอง ผลการศึกษาพบว่า อัตราผลตอบแทนโดยประมาณมีความถูกต้องท่ียอมรับได้ใน
ระดบัปานกลางจากการใช้แบบจ าลอง 

(Gadde, Bonnet, Menke, & Garivait, 2009)ศึกษามลพิษทางอากาศจากการเผาฟาง
ข้าวในทุ่งโล่ง ท่ีประเทศอินเดีย ไทย และฟิลิปปินส์ เพ่ือ 1) การก าหนดปริมาณของฟางข้าวเพ่ือ
ทราบการเผาไหม้ของเขตข้อมูลในแตล่ะประเทศ 2) ปัจจยัการปล่อยก๊าซมลพิษท่ีเฉพาะเจาะจง
ส าหรับการเผาไหม้ฟางข้าว และ 3) ปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ ฟางข้าวเป็นสิ่งท่ีตกค้าง
ตามพืน้ท่ีการท านา ถึงแม้การผลิตท่ีแตกต่างกระบวนการกัน แต่การเผาตอซังเป็นหลักปฏิบัติ
ทัว่ไปในประเทศเหลา่นี ้
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(USGS, 2014)ท าการส ารวจระยะไกลส าหรับชีพลกัษณ์บนพืน้ผิวดนิ และให้ความหมาย
ของชีพลกัษณ์บนพืน้ผิวดิน หมายถึงการศึกษาของวงจรชีวิต เช่น การออกดอก วิวฒันาการของ
แมลง ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้น าเทคโนโลยีการส ารวจระยะไกลมาส ารวจเพ่ือหาชีพลกัษณ์ของพืชท่ี
ได้รับผลกระทบมาจากสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป การศึกษาชีพลักษณ์สามารถอธิบายถึง
ลกัษณะของพืชการเปล่ียนแปลงในชว่งฤดกูารเพาะปลกู โดยจะเห็นตัง้แตช่ว่งเร่ิมต้นถึงช่วงสิน้สดุ
ของการเจริญเตบิโตของพืช 

(Smith et al., 2007)ศกึษาการประเมินพืน้ท่ีการเผาตอซงัจากจ านวนการเกิดเพลิงไหม้ 
โดยใช้ดาวเทียมในการศกึษาใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการประมาณการพืน้ท่ีรับผลกระทบจากการ
เผาไหม้ตอซงัทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลีย (ความละเอียดในระดบัปานกลาง การถ่ายภาพ
แบบ Spectro Radiometer) ด้วยดาวเทียม Terra และ Aqua พืน้ท่ีท่ีถูกเผาไหม้ ค านวณได้จาก
จ านวนของการเกิดเพลิงไหม้หรือจุดความร้อน โดยใช้พารามิเตอร์ประมาณจากการส ารวจของ
ฟาร์มในพืน้ท่ีการเกษตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศออสเตรเลีย การศึกษายังท าหน้าท่ี
ตรวจสอบความสามารถและข้อจ ากดัของเซ็นเซอร์ MODIS และกระบวนการแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้อง
ในการตรวจหาไฟในพืน้ท่ีเกษตรขนาดเล็ก ศึกษาทัง้หมด 273 ฟาร์ม ขนาดแปลงท่ีถูกเผาเฉล่ีย  
75 เฮกตาร์ (± 6 เฮกตาร์) และพบวา่ หลายครัง้ตรวจไม่พบการเผาไหม้ตอซงั เพราะอยูใ่นชว่งเวลา
ของ MODIS OVERPASS จึงต้องใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับเพิ่มเติม พืน้ท่ีของการเผาตอซัง
สามารถประมาณในระดับภูมิภาคได้โดยใช้การตรวจจับจุดความร้อนจากดาวเทียม และใน
อนาคตค าถามการส ารวจอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีการของการเผาไหม้และสดัส่วนของ
การเผาตอซงั 

(Wijesingha, Deshapriy, & Samarakoon, 2015) ศึกษาการติดตามข้าวและผลผลิต
จากภาพถ่าย MODIS ความละเอียดภาพ 250 เมตร ในการศึกษาครัง้นีมุ้่งเน้นความส าคัญ 
ของข้าวและฐานข้อมลูข้าวท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหาร เช่นเดียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจ  
โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ความละเอียดภาพ 250 เมตรเพ่ือการติดตามการเจริญเติบโต
ของข้าว การท าแผนท่ีพืน้ท่ีเพาะปลกูข้าวและการวิเคราะห์ผลผลิตพืชในระดบัจงัหวดั และการเก็บ
ข้อมลูผลผลิตพืชท่ีเป็นปัจจบุนัไว้ในระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

(Meyer & Neto, 2008)ศึกษาดชันีพืชท่ีถูกต้องโดยการระบุชีวมวลพืชเม่ือเทียบกับดิน
และสารตกค้างเป็นภูมิหลงั ส าหรับการส ารวจระยะไกลแบบอตัโนมตัิ การประยกุต์ใช้ส าหรับการ
ประเมินผลระบบนิเวศของพืช การจดัการท่ีถกูต้อง การควบคมุวชัพืช และการปรับปรุงดชันีพืชโดย
การน าคา่ดชันีท่ีบ่งบอกความเขียว (ExG) ลบค่าสีแดงส่วนเกิน (ExR) โดยทัว่ไปใช้ค่าความเขียว 
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(ExG) และดชันีความแตกตา่งมาตรฐาน (NDI) คา่เกณฑ์ Otsu (การลดการแปรปรวนในชัน้ข้อมลู
ท่ีมี) โดยการแปลงภาพให้มีเฉพาะรูปของพืชโดยตดัรูปวชัพืชโดยรอบ ดชันีมีการทดสอบด้วยสีจาก
ชุดภาพดิจิตอลของพืชท่ีปลูกเพียงหนึ่งรอบการเพาะปลูกภายในโรงเรือนกระจกควบคุมสภาพ
อุณหภูมิและข้อมูลภาพต้นอ่อนของถั่วเหลือง ความถูกต้องดชันีพืช ถูกน ามาใช้ในการแยกและ
เปรียบเทียบปัจจัยจาก computer extracted plant target compared ไปยัง hand-extracted 
ดชันี EXG-EXR มีคณุภาพสงูสดุ 0.88±0.12 (คา่จากแปลงทดลองในโรงเรือน 3 สปัดาห์) ดชันีของ 
EXG + Otsu และ NDI-Otsu มีปัจจัยคล้ายคลึงกัน แต่ต ่ากว่าคุณภาพของ 0.53±0.39 และ 
0.54±0.33 ส าหรับชดุเดียวกัน มีปัจจยัท่ีมีคณุภาพเหมือนกัน แต่การลดลงของ 0.53±0.39  และ 
0.54±0.33 ส าหรับชดุเดียวกนั ตามล าดบั ข้อมูลภาพต้นอ่อนของถั่วเหลืองกบัการปล่อยว่างหน้า
ดินท าให้ปัจจยัท่ีมีคณุภาพทัง้ ExG-ExR และ ExG + Otsu ประมาณ 0.88±0.07 ปัจจยัคณุภาพ
ของ NDI + Otsu โดยใช้ภาพในพืน้ท่ีเดียวกนั 0.25±0.08 ค่าก าหนดตายตวัของดชันี ExG - ExR 
โดยมีเกณฑ์ค่าเร่ิมต้นคือ 0 ดงันัน้จึงไม่จ าเป็นต้องใช้ Otsu หรือเลือกค่าเกณฑ์ใดๆ ดชันี EXG - 
EXR ท างานโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับฟางข้าวและข้าวสาลีสด 55% จะมีความแม่นย ามากกว่า
ดชันี ExG+Otsu และ NDI+Otsu ระบบเลขฐานสองเป็นท่ีนิยมในการด าเนินงาน โดยอาจน ามาใช้
ในการระบชุนิดพืช วชัพืช ส าหรับกลยทุธ์การควบคมุวชัพืช 

(ปฐมาวดี พรหมทา , 2551)ได้ศึกษาการประมาณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาตอซงัข้าวในพืน้ท่ีจงัหวดัอบุลราชธานี โดยใช้ข้อมลูสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประมาณอตัราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีถูกปล่อย
จากการเผาตอซังข้าวในพืน้ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี โดยการเผาตอซังข้าวในระบบเปิดและ
ค านวณหาปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธีสมดลุมวลสาร (Mass Balance) ทดลองการ
เผาตอซังข้าวจ านวน 3 สายพันธุ์ จาก 5 อ าเภอ ผลการศึกษาพบว่ามีอัตราการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ ในช่วง  0.7300 ± 0.0410 ถึง  1.2518 ± 0.0598 (ก รัม CO2 /ก รัม  
ตอซังข้าว) และเม่ือน าผลการทดลองดังกล่าวมาประมาณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
คา ร์บอนไดออกไซด์จากข้อมูลสารสนเทศพื น้ ท่ีการท านาของจังหวัดอุบลราชธานี   
จ านวน 25 อ าเภอ พบว่ามีปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากพืน้ท่ีการท านา
ประมาณ 190.86 ± 21.95 ตนั CO2/ตร.กม. โดยพืน้ท่ีๆ มีการท านาข้าวมากท่ีสุดจะปลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาตอซังในปริมาณท่ีมากท่ีสุดพบในอ าเภออุดมเดช  
มีพืน้ท่ี 809.62 ตารางกิโลเมตร และปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 154,525.05 ตนั CO2 
และปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาตอซงัข้าวในพืน้ท่ีจงัหวดัอบุลราชธานีทัง้หมดใน
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ร อบ  1 ปี  ป ร ะม าณ  1,051,659. 28 ตัน  CO2 โ ด ยคิ ด เ ป็ น  0. 39% ข อ งป ริ ม าณ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีประเทศไทยปลดปล่อยออกมาทัง้หมด 268 ล้านตนั ใน พ.ศ. 2547 

(ขนิษฐา สุทธิบริบาล, 2554)ได้ท าการประเมินค่าความชืน้ในดินโดยใช้ดชันีพืชพรรณ 
บริเวณไร่มันส าปะหลัง อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้การส ารวจและเก็บข้อมูล
ภาคสนามและใช้ข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 TM ในการตรวจวดัและวิเคราะห์คา่ดชันีพืช
พรรณท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับความชืน้ในดิน โดยเลือกดัชนีพืชพรรณ 8 ดัชนี คือ RVI-Ratio 
Vegetation Index, NDVI-Normalized difference vegetation Index , TNDVI- Transformed 
Normalized Difference Vegetation Index , IPVI- Infrared Percentage Vegetation Index , 
GNDVI-Green Normalized Difference Vegetation Index , DVI -Difference vegetation Index,  
VI-Vegetation Index, NDWI -Normalized Difference Water Index เ พ่ือประเมินหาค่าความ
แปรปรวน ซึง่คา่สถิตขิองสมการพบวา่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั  
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษา 
2. เคร่ืองมือในการศกึษา 
3. ขัน้ตอนการศกึษา 
4. วิเคราะห์หาพืน้ท่ีศกึษา 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู 
6. การวิเคราะห์กราฟ 

 
1.ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 
 
ตาราง 2 ตารางข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษา  
 

ข้อมลู ท่ีมาของข้อมลู ปี 
ภาพถ่ายดาวเทียมพืน้ท่ีศกึษา TERRA MODIS 
specific WRS-2 paths and rows 

USGS เมษายน 2560-
พฤศจิกายน 2560 

ขอบเขตการปกครองของ จงัหวดัสระแก้ว กรมการปกครอง 2556 
พืน้ท่ีนาข้าวภาคตะวนัออก กรมพฒันาท่ีดนิ 2558-2559 

   

  
2. เคร่ืองมือในการศึกษา 

2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีรองรับโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS Version 
10.1  

2.2 กล้องถ่ายภาพดจิิตอล 
2.3 ภาพถ่ายจากดาวเทียม TERRA MODIS 
2.4 โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Office 
2.5 โปรแกรม paint 
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3. ขัน้ตอนในการศึกษา 
การรวบรวมข้อมลู การรวบรวมข้อมลูเพื่อใช้วิเคราะห์ มีดงันี ้
3.1 ต าแหนง่และขนาดของแปลง มีดงันี ้
ในการศึกษาครัง้นีไ้ด้ท าการวิเคราะห์หาพืน้ท่ีตวัอย่างในการศึกษา ด้วยการวิเคราะห์

แบบหลายขัน้ตอนซึง่คดัเลือกพืน้ท่ี ศกึษาทัง้หมด 4 พืน้ท่ี ดงัตาราง 3 และภาพประกอบ 13 
 

ตาราง 3 เนือ้ท่ีการสุม่พืน้ท่ีของพืน้ท่ีศกึษา ในอ าเภอตาพระยา 
 

ล าดบั ต าบล คา่พิกดั ขนาดพืน้ท่ีนาข้าว (ไร่) 

1 ตาพระยา 264426, 1548699 5,476 

2 ทพัราช 264456, 1548726 5,311 
3 ทพัราช 264472, 1548746 1,158 
4 ทพัราช 264344, 1548663 3,358 

 
3.2 พันธุ์ ข้าว ในพืน้ท่ีศึกษาทัง้ 4 พืน้ท่ี ปลูกข้าวหอมดอกมะลิ 105 อีกทัง้ข้าวหอม 

ดอกมะลิ 105 ยังเป็นพันธุ์ ข้าวท่ีชาวนาในจังหวัดสระแก้วนิยมปลูก เน่ืองจากข้าวชนิดนีเ้ป็นท่ี
ต้องการของตลาด หอม เมล็ดสวย 

3.3 ข้อมูลค่าดัชนี NDVI จากภาพถ่ายดาวเทียมพืน้ท่ีศึกษา  โดยน าเข้าข้อมูลจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม TERRA MODIS Vegetation Indices Mod13A1.005 ความละเอียดภาพ 500 
เมตร 

   
4. วิเคราะห์หาพืน้ท่ีศึกษา 

4.1 วิธีการเลือกจดุตวัอยา่ง 
เลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นไปตามโอกาสทางสถิติ (Probability Sampling) โดยเลือกการ

สุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Sampling) ดงันี ้
4.1.1 เลือกพืน้ท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกข้าวมากท่ีสุด จากแผนท่ีแสดงพืน้ท่ี

ความเหมาะสมส าหรับการเพาะปลูกข้าวในเขตพืน้ท่ีชลประทาน (ส่วนส ารวจจ าแนกดิน กรม
พฒันาท่ีดนิ, 2546) ในปี 2557/2558 มีเนือ้ท่ีปลกูในเขตชลประทาน 41,226 ไร่ เนือ้ท่ีปลกูนอกเขต
ชลประทานในปี 2557/2558 จ านวน 753,672 ไร่ (ส านกังานสถิตจิงัหวดัสระแก้ว, 2558) 
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4.1.2 เลือกพืน้ท่ีนาข้าวในเขตชลประทาน เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีๆ มีปัจจัยเร่ืองน า้ท่ี
สามารถควบคมุได้ ซึง่จะท าข้อมลูการเจริญเตบิโตของนาข้าวเป็นข้อมลูจากพารามิเตอร์เดียวกนั 

4.1.3 เลือกพืน้ท่ีๆ มีการปลกูข้าวบนชดุดินเดียวกนัเพ่ือให้ปัจจยัการเจริญเติบโตของ
ข้าวมีความใกล้เคียงกนั ชดุดนิท่ีพบ คือชดุดนิ ท่ี 17 ได้แก่ พืน้ท่ีต าบลทพัราช และต าบลตาพระยา  

4.1.4 ท าการหาพืน้ท่ีศึกษาด้วย XY coordinate of centroid เพ่ือหาต าแหน่งพืน้ท่ี
ศึกษา การท าวิธีนีเ้น่ืองจากข้อมูลพืน้ท่ีนาข้าวเป็นข้อมูลการแปลภาพถ่ายดาวเทียมของกรม
พัฒนาท่ีดิน โดยข้อมูลท่ีได้เป็นข้อมูลผืนเดียวกันไม่มีการแบ่งขอบเขตของแปลง วิธีนีท้ าให้ได้
ข้อมลูพืน้ท่ีศกึษา 

4.1.5 เลือกพืน้ท่ีตวัอยา่งท่ีมีระยะหา่งจากคลองสง่น า้ชลประทานสายหลกั 500 เมตร 
โดยพืน้ท่ีศึกษาท่ีได้ทัง้หมดจ านวน 4 จุด (ภาพประกอบ 13) เม่ือได้พืน้ท่ีตวัอย่างตรวจสอบการ
เพาะปลกูข้าวในพืน้ท่ีจงัหวดัสระแก้ว ด าเนินการส ารวจภาคสนามเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องของ
ต าแหนง่พืน้ท่ีศกึษา จากนัน้น าคา่พิกดัท่ีได้จากภาคสนามมาท าการตรวจสอบอีกครัง้เพ่ือหาความ
แมน่ย าของต าแหนง่ (0.0001) 
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ภาพประกอบ 13 แผนท่ีการวิเคราะห์หาจดุตวัอยา่ง 
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4.2 วิธีการตดิตามและตรวจสอบการเพาะปลกู 
การตดิตามชีพลกัษณ์ข้าวจากภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือสร้างกราฟชีพลกัษณ์ เพ่ือประมาณ

ค่าช่วงเวลาเก็บเก่ียวโดยกราฟท่ีได้จากการศึกษาชีพลักษณ์จากดชันีแบบ NDVI และ ExG มา
วิเคราะห์เพ่ือประมาณการช่วงเวลาเก็บเก่ียว จะได้กราฟชีพลักษณ์ของข้าวในพืน้ท่ีศึกษา โดย
น ามาหาคา่สหสมัพนัธ์กนัเพ่ือตดิตามและตรวจสอบดชันีจากภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายจาก
ภาคสนาม จะได้ปฏิทินการเพาะปลูกข้าวและค่าสหสัมพันธ์ของ ดัชนี  NDVI และ ExG 
(ภาพประกอบ 14) 

 

 
 

ภาพประกอบ 14 ขัน้ตอนการตดิตามชีพลกัษณ์ของข้าว 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1 ท าการตรวจสอบการเพาะปลกูข้าวหรือดพูิกดัของพืน้ท่ีจากเว็บไซต์การติดตามข้าว

ของส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์
ท่ีเว็บไซต ์http://rice.gistda.or.th/ricefield/  

5.2 วิธีการน าข้อมลูจากภาพถ่ายดาวเทียม 
5.2.1 จ าแนกข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและน าค่าพิกัดพืน้ท่ีศึกษาท่ีได้จากการ

ส ารวจภาคสนามเข้าไปท าการน าข้อมูลดัชนีพืชพรรณ NDVI ชุดข้อมูล Vegetation Indices 
Mod13A1.005 จากเว็บไซต ์https://lpdaacsvc.cr.usgs.gov/appears/task/sample 

5.2.2 เลือกช่วงเวลาท่ีจะวิเคราะห์และท าการเลือกภาพถ่ายส าหรับการวิเคราะห์  
โดยเลือก TERRA MODIS Vegetation Indices Mod13A1.005 ความละเอียดภาพ 500 เมตร 

5.2.3 เลือกการวิเคราะห์ NDVI และท าการประมวลผลออกมาจะได้กราฟชีพลกัษณ์
พืชพรรณของภาพถ่ายจากดาวเทียม TERRA MODIS ตามต าแหนง่ท่ีระบไุว้ตอนต้น 

5.3 วิธีการเก็บข้อมลูจากกล้องดจิิตอล 
5.3.1 ตัง้คา่กล้องถ่ายภาพดงันี ้

5.3.1.1 รูรับแสง : f/7.1 
5.3.1.2 เวลาในการถ่ายภาพ : 1/320 sec 
5.3.1.3 ความไวแสง ISO : ISO-100 
5.3.1.4 คา่ท่ีใช้ในการวดัความสวา่งของแสงในการถ่ายภาพ : +0.7 step 
5.3.1.5 ระยะหา่งระหวา่งเลนส์และเซ็นเซอร์ : 24 mm 
5.3.1.6 เก็บข้อมูลภาพถ่ายจากภาคสนามทุกๆ อาทิตย์ท่ี 3 ของเดือน โดยเร่ิม

เก็บข้อมลูตัง้แตเ่ดือนเมษายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 ดงัภาพประกอบ 15 
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ภาพประกอบ 15 การเก็บข้อมลูจากกล้องดจิิตอลในพืน้ท่ีนาข้าว 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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6. การวิเคราะห์กราฟ  
จากการวิ เคราะห์ค่า NDVI พบว่า NDVI มีช่วงค่าระหว่าง -1 ถึง 1 โดยค่า -1 คือ  

มีพืชพรรณปกคลมุอยู่น้อยคา่ 1 คือ มีพืชพรรณสีเขียวอยู่มาก และ 0 ไม่มีพืชพรรณ การวิเคราะห์
ค่า ExG พบว่า ExG มีช่วงค่าอยู่ระหว่าง -2 ถึง 2 (Soontranon, Srestasathiern, & Rakwatin, 
2014) ค่า -2 คือมีพืชพรรณท่ีมีความเขียวอยู่น้อย และค่า 2 คือ มีพืชพรรณท่ีมีความเขียวมาก 
ดัชนี ExG นิยมประยุกต์ใช้ส าหรับการประเมินผลระบบนิเวศของพืช (Meyer & Neto, 2008)  
การน ากราฟชีพลักษณ์ของดัชนี NDVI และ ExG มาท าการวิเคราะห์และเปรียบเทียบกัน
จ าเป็นต้องท า Normalization ค่าดัชนีทัง้สองให้อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 เพ่ือให้ค่าดัชนีอยู่ในช่วง
เดียวกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  42 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้น าผลิตภัณฑ์จากแอปพลิเคชัน่ APPEEARS ในการโหลดข้อมูล

ภาพถ่ายจากดาวเทียม TERRA MODIS และข้อมลูภาพถ่ายจากภาคสนาม มาประยกุต์ใช้ในการ
ประมาณการชว่งเวลาเพาะปลกูข้าว สามารถแสดงผลการศกึษาได้ดงันี ้

 
1. กราฟชีพลักษณ์ของการปลูกข้าวด้วย Normalized Difference Vegetation Index  (NDVI) 
และ Excessive Green (ExG) ในจังหวัดสระแก้ว 

ข้อมูลของคา่ดชันี NDVI ได้มาจากชุดข้อมูลของดาวเทียม TERRA MODIS Vegetation 
Indices Mod13A1.005 ความละเอียด 500 เมตร เป็นข้อมูลราย 16 วัน และข้อมูลของค่าดชันี 
ExG ได้มาจากภาพถ่ายจากพืน้ท่ีศกึษา ทัง้สองชดุข้อมลูท าการศกึษาตัง้แตเ่ดือนเมษายนถึงเดือน
พฤศจิกายน 2560 โดยคดัเลือกข้อมูลท่ีมีคณุภาพมาใช้ในการสร้างกราฟชีพลักษณ์ NDVI และ 
ExG ให้มีคา่ชว่งอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 จะเห็นได้วา่ NDVI มีคา่ต ่าสดุคือ 0.01 และคา่สงูสดุคือ 1.00 

 
NDVI ExG 

คา่ดชันี NDVI 
 

 
 

คา่ดชันี ExG 
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NDVI ExG 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
ภาพประกอบ 16 ดชันีพืชพรรณ NDVI และ ExG ระหวา่งเดือน เมษายน - พฤศจิกายน 2560 

 
จากภาพประกอบ 16 พบว่าค่าของ NDVI และ ExG แสดงผลค่า NDVI และ ExG มีค่า

ตัง้แต ่0.01- 0.39 หมายถึงระยะต้นกล้า คา่ของ NDVI และ ExG มีค่าตัง้แต ่ 0.04-0.79 หมายถึง
ระยะสร้างช่อดอกค่าของ NDVI และ ExG มีค่าตัง้แต่ 0.80-1.00 หมายถึงระยะออกรวงค่าของ 
NDVI และ ExG มีคา่สงูสดุ หลงัจากนัน้ คา่ NDVI และ ExG ลดต ่าลงถึง 0.01 หมายถึง ช่วงระยะ
การเก็บเก่ียว จะแสดงได้ดงัตารางท่ี 4 และ 5 
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ตาราง 4 คา่ดชันีของข้าวและลกัษณะการเจริญเตบิโต พืน้ท่ีศกึษาท่ี 1-2 
 

Da
y 
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 y
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r 

Rice field 1 Rice field 2 
NDVI ExG NDVI ExG 

Ind
ex

 

sta
ge

 

Ind
ex

 

sta
ge

 

Ind
ex

 

sta
ge

 

Ind
ex

 

sta
ge

 

97 0.27 วชัพืช 0.00 เตรียมการ
เพาะปลกู 

0.00 ไมมี่พืชพรรณ 0.00 ไมมี่พืชพรรณ 

107 0.27 วชัพืช 0.00 เตรียมการ
เพาะปลกู 

0.04 วชัพืช 0.00 ไมมี่พืชพรรณ 

113 0.28 วชัพืช 0.00 เตรียมการ
เพาะปลกู 

0.09 วชัพืช 0.05 วชัพืช 

129 0.29 วชัพืช 0.00 เตรียมการ
เพาะปลกู 

0.33 วชัพืช 0.11 วชัพืช 

141 0.43 วชัพืช 0.00 เตรียมการ
เพาะปลกู 

0.37 วชัพืช 0.19 วชัพืช 

145 0.00 เตรียมการ
เพาะปลกู 

0.02 ต้นกล้า  0.25 วชัพืช 0.27 วชัพืช 

161 0.1 ต้นกล้า  0.04 ต้นกล้า  0.33 ต้นกล้า 0.35 วชัพืช 
169 0.15 ต้นกล้า  0.04 ต้นกล้า  0.37 ต้นกล้า 0.47 วชัพืช 
177 0.21 ต้นกล้า  0.04 ต้นกล้า  0.42 ใบเร่ิมเป็นสี

เขียวและแตกกอ 
0.59 วชัพืช 

193 0.33 ต้นกล้า  0.05 ต้นกล้า  0.50 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

0.22 วชัพืช 

197 0.38 ต้นกล้า  0.25 ต้นกล้า 0.54 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

0.06 ต้นกล้า 

209 0.44 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

0.45 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

0.58 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

0.28 ต้นกล้า 

225 0.55 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

0.66 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

0.67 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

0.50 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

241 0.66 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

0.87 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

0.75 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

0.72 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

257 0.77 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

0.93 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

0.83 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

0.61 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
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Rice field 1 Rice field 2 
NDVI ExG NDVI ExG 
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259 0.82 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

1.00 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

0.87 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

0.83 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

273 0.88 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

0.95 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

0.92 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

0.91 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

287 0.94 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

0.9 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

0.96 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

1.00 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

289 1.00 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

0.85 ออกรวง 1.00 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

1.00 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

305 0.68 ออกรวงและเก็บ
เก่ียว 

0.80 ออกรวงและเก็บ
เก่ียว 

0.54 ตอซงั 1.00 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

321 0.19 ตอซงั 0.50 ตอซงั 0.18 ตอซงั 0.52 ตอซงั 

322 0.30 ตอซงั 0.02 ตอซงั 0.00 ตอซงั 0.05 ตอซงั 

 
ตาราง 5 คา่ดชันีของข้าวและลกัษณะการเจริญเตบิโต พืน้ท่ีศกึษา 3-4 
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Rice field 3 Rice field 4 
NDVI ExG NDVI ExG 
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97 0.10 วชัพืช 0.60 วชัพืช 0.00 เตรียมการ
เพาะปลกู 

0.00 วชัพืช 

107 0.18 วชัพืช 0.18 วชัพืช 0.00 เตรียมการ
เพาะปลกู 

0.05 วชัพืช 

113 0.13 วชัพืช 0.78 วชัพืช 0.00 เตรียมการ
เพาะปลกู 

0.05 วชัพืช 

129 0.38 วชัพืช 0.51 วชัพืช 0.02 เตรียมการ
เพาะปลกู 

0.33 วชัพืช 

141 0.20 วชัพืช 0.42 วชัพืช 0.02 เตรียมการ
เพาะปลกู 

0.61 วชัพืช 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
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Rice field 3 Rice field 4 
NDVI ExG NDVI ExG 
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145 0.02 วชัพืช 0.33 วชัพืช 0.02 เตรียมการ
เพาะปลกู 

0.32 วชัพืช 

161 0.16 วชัพืช 0.25 วชัพืช 0.13 ต้นกล้า 0.04 วชัพืช 
169 0.23 ต้นกล้า 0.00 เตรียมดิน 0.10 ต้นกล้า  0.05 วชัพืช 
177 0.30 ต้นกล้า 0.25 ต้นกล้า 0.25 ต้นกล้า  0.09 วชัพืช 

193 0.44 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

0.05 ต้นกล้า 0.33 ต้นกล้า  0.13 ต้นกล้า 

197 0.51 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

0.30 ต้นกล้า 0.44 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

0.39 ต้นกล้า 

209 0.58 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

0.65 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

0.44 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

0.65 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

225 0.73 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

1.00 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

0.55 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

0.91 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

241 0.87 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

1.00 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

0.66 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

0.43 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

257 1.00 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

1.00 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

0.77 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

0.71 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

259 0.97 ออกรวง 1.00 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

0.73 ใบเร่ิมเป็นสี
เขียวและแตกกอ 

1.00 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

273 0.95 ออกรวง 0.90 ออกรวง 0.88 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

0.75 ออกรวงและเก็บ
เก่ียว 

287 0.91 ออกรวง 0.81 ออกรวง 0.82 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

0.5 ตอซงั 

289 0.88 ออกรวง 0.72 ออกรวง 1.00 เร่ิมสร้างชอ่ดอก
และตัง้ท้อง 

0.25 ตอซงั 

305 0.65 ออกรวงและเก็บ
เก่ียว 

0.63 ออกรวงและเก็บ
เก่ียว 

0.75 ออกรวงและเก็บ
เก่ียว 

0.00 ตอซงั 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
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Rice field 3 Rice field 4 
NDVI ExG NDVI ExG 
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321 0.11 ตอซงั 0.39 ตอซงั 0.00 ตอซงั 0.00 ตอซงั 

322 0.00 ตอซงั 0.16 ตอซงั 0.00 ตอซงั 0.00 ตอซงั 
 

 
ท่ีมา : ผู้วิจยัและ TERRA MODIS Vegetation Indices Mod13A1.005 : ออนไลน์ 
 
จากตารางท่ี 4-5 สามารถสร้างกราฟชีพลักษณ์ของการปลูกข้าวด้วย Normalized 

Difference Vegetation Index  (NDVI) และ  Excessive Green (ExG) ไ ด้ดังภาพประกอบ ท่ี   
17-20 

 

 
 

ภาพประกอบ 17 กราฟชีพลกัษณ์นาข้าวท่ี 1 
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จากภาพประกอบ 17 กราฟชีพลักษณ์นาข้าวท่ี 1 พบว่า DoY ท่ี 97 ถึง 141 ของดัชนี 
NDVI พบว่ามีค่าดัชนีพืชพรรณในลักษณะของวัชพืช มีลักษณะกราฟและค่าดัชนีในระยะสัน้ 
แสดงให้เห็นว่าในช่วงนีอ้าจเป็นช่วงท่ีมีหญ้าปกคลมุพืน้ท่ีศึกษา และจะเห็นได้ว่าค่าดชันี ExG มี
ค่าอยู่ ท่ี  0 เ น่ืองจากการเก็บข้อมูลในพืน้ ท่ีจ ริงพื น้ ท่ีศึกษาโดยส่วนมากเป็นดินส าหรับ  
เตรียมเพาะปลูก ส่วนในช่วง DoY ท่ี 305 ถึงแม้ค่าดชันีจะมีความแตกตา่งกันแต่ความหมายของ
ดชันียงัคงเหมือนกนัคือ เป็นชว่งออกรวงและการเก็บเก่ียว 

 

 
 

ภาพประกอบ 18 กราฟชีพลกัษณ์นาข้าวท่ี 2 
 
ภาพประกอบ 18 กราฟชีพลักษณ์นาข้าวท่ี 2 พบว่า DoY ท่ี 107 ของ NDVI มีค่าเป็น 

0.04 ในขณะเดียวกัน ค่าดชันี ExG เป็น 0 เน่ืองจากภาพถ่ายจากพืน้ท่ีภาคสนามถูกการรบกวน
ด้วยเมฆท าให้พืน้ท่ีโดยส่วนใหญ่ท่ีเป็นแปลงเพาะปลูกเข้มกว่าปกติ และเกิดค่า ExG เป็น 0 และ
ในช่วง DoY ท่ี 197  NDVI มีคา่ดชันี 0.54 และ ExG 0.06 โดย DoY ท่ี 197 แตกต่างเพราะ NDVI 
น าค่าโดยรอบของแปลงมาค านวน ท าให้ค่าแตกต่างกันและ DoY ท่ี 209 NDVI  มีค่าดชันี 0.58 
และ ExG มีคา่ดชันี 0.28 แสดงให้เห็นว่า เป็นช่วงท่ีมีการเร่ิมการเพาะปลกูสามารถส่วนของ ExG 
แสดงให้เห็นว่า ตัง้แต่ DoY ท่ี 97 ถึง 193 เป็นช่วงของวชัพืชและมีการเร่ิมการเพาะปลูกใน DoY 
ท่ี 197  
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ภาพประกอบ 19 กราฟชีพลกัษณ์นาข้าวท่ี 3 
 
ภาพประกอบ 19 กราฟชีพลกัษณ์นาข้าวท่ี 3 จะเห็นได้ว่า DoY ท่ี 113 ของ NDVI มีค่า

ดัชนี 0.13 และพบว่า ดัชนี ExG มีค่า 0.78 เป็นช่วงท่ีมีวัชพืชปกคลุมพืน้ท่ีศึกษา ท่ีพบว่า 
คา่ดชันี ExG มีค่าท่ีตา่งกบั NDVI เน่ืองจากสภาพอากาศของการเก็บข้อมลูในขณะนัน้มีเมฆมาก
และฝนตก ท าให้ภาพถ่ายท่ีได้สีเข้มขึน้ ส่งผลให้คา่ดชันีสงูขึน้กว่าความเป็นจริง ส่งผลให้วนัท่ี 145 
เป็นข้อมูลท่ีได้จากการค่าเฉล่ียของช่วงการเพาะปลูกระหว่าง DoY ท่ี 97 ถึง 161 ในส่วน DoY  
ท่ี 169 สภาพอากาศของการเก็บข้อมลูในขณะนัน้มีเมฆมาก ท าให้ไม่สามารถพบค่าดชันีใ้นพืน้ท่ี
แปลงท่ีมีต้นอ่อนของข้าวกระจ่ายตวัอยู่ทัง้นีใ้นช่วง DoY ท่ี 322 ถึงแม้ค่าดชันีแตกต่างกนัแต่ดชันี
ทัง้สองยงัอยูใ่นชว่งหลงัการเก็บเก่ียวเหมือนกนั 
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ภาพประกอบ 20 กราฟชีพลกัษณ์นาข้าวท่ี 4 
  

จากภาพประกอบ 20 กราฟชีพลักษณ์นาข้าวท่ี 4 พบว่า DoY ท่ี 97 ถึง 161 เป็นช่วงมี
วชัพืชปกคลุมพืน้ท่ีศกึษา อีกทัง้ค่าดชันี ExG มีความไม่คงท่ีอนัเน่ืองมาจากสภาพอากาศในช่วง 
DoY ท่ี 241 สภาพอากาศในขณะนัน้มีฝนตกและมีเมฆมากในขณะเดียวกนั NDVI มีคณุสมบตัิท่ี
สามารถทะลุทะลวงเมฆได้เป็นอย่างดีท าให้ค่าดชันีมีความแตกตา่งกันมาก เป็นผลให้ชีพลกัษณ์  
มีความแตกตา่งกนั 
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ภาพประกอบ 21  กราฟชีพลกัษณ์ 4 พืน้ท่ี 
 
จากภาพประกอบ 21 กราฟถูกสร้างด้วย Normalized Difference Vegetation Index  

(NDVI) ได้จากข้อมูลดาวเทียม TERRA MODIS โดยข้อมูลดาวเทียมใช้ ชุดข้อมูล Vegetation 
Indices Mod 13 A1.005 ความละเอียด 500 เมตร  และการสร้างกราฟด้วย Excessive Green 
(ExG) จากข้อมลูภาพถ่ายจากภาคสนาม โดยคา่ดชันีทัง้สองแบบได้ท าการ Normalization ให้ค่า
ดชันี อยู่ระหวา่ง 0 ถึง 1 พบวา่สามารถแสดงคา่สหสมัพนัธ์ในระดบัสงู 3 พืน้ท่ี โดยมีคา่สหสมัพนัธ์
อยู่ระหว่าง 0.75 ถึง 0.88 ระดบัสหสมัพนัธ์สงู และพืน้ท่ีๆ มีคา่สหสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางมีค่า
สหสมัพนัธ์ท่ี 0.51 เน่ืองจากในช่วงเก็บข้อมูลภาคสนามมีฝนตกและมีเมฆมากท าให้ภาพและค่า
ดชันีท่ีได้ไม่สอดคล้องกับข้อมูลของภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งสอดคล้องกับ (นรุตม์ สุนทรานนท์, 
2558)โดยคา่ดชันีตัง้แต ่ในชว่งของต้นกล้า มีคา่ ExG และ NDVI อยู่ท่ี  0.01 ถึง 0.39 (มิถนุายน – 
กรกฏาคม) สร้างชอ่ดอก มีคา่ ExG และ NDVI อยูท่ี่  0.40-0.79 (กรกฏาคม – กนัยายน) ชว่งระยะ
ออกรวง มีคา่ ExG และ NDVI อยูท่ี่ 0.80-1.00  (เดือนกนัยายน - เดือนพฤศจิกายน) ชว่งเก็บเก่ียว 
มีคา่ ExG และ NDVI ลดลงจาก 1.00 - 0.01 (เดือนพฤศจิกายน) ทัง้นีช้่วงเวลาของการเพาะปลูก
จะมีการคาบเก่ียวกันระหว่างเดือนเน่ืองจากเร่ิมการเพาะปลูกไม่พร้อมกัน โดยพืน้ท่ีศึกษาทัง้ 4 
พื น้ ท่ีปลูก ข้ าวดอกมะลิ  105 เ ป็นพันธุ์ ข้ าว ท่ีนิยมปลูกมากในพื น้ ท่ีอ า เภอวัฒนานคร  
อ าเภออรัญประเทศ อ าเภอตาพระยา อ าเภอโคกสูง อ าเภอเขาฉกรรจ์ สอดคล้องกับ (กระทรวง
พาณิชย์จงัหวดัสระแก้ว, 2559)  
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2. หาความสัมพันธ์ของช่วงเวลาการเพาะปลูกข้าวและเก็บเก่ียว 
การศกึษาปฏิทินการเพาะปลกูข้าวจากผลิตภณัฑ์ข้อมลูดาวเทียม TERRA MODIS และ 

ข้อมูล ExG ได้ดังภาพประกอบ 20 พบว่าเร่ิมการเพาะปลูกตัง้แต่ DoY ท่ี 145 ถึง 197 ข้าว
เจริญเติบโตและสร้างช่อดอกตัง้แต่ DoY  259 ถึง 305  ออกรวง ตัง้แต่ DoY 305 ถึง 310 และ 
เก็บเก่ียวตัง้แต่ DoY ท่ี 310 ถึง 322 จากการวิเคราะห์กราฟชีพลักษณ์ของการปลูกข้าวพบว่า  
การเพาะปลูกตามช่วงเวลาการเพาะปลูกข้าวนาปี การท านาในเขตชลประทานจะท านาทัง้แบบ  
นาปรังและนาปี ในกรณีศึกษานีผู้้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะช่วงข้าวนาปีคือเป็นช่วงเร่ิม
การเพาะปลกูของเกษตรกรในเขตชลประทานของอ าเภอตาพระยา มีรอบการเพาะปลกูประมาณ  
140 –177 วนั จะเห็นได้ว่าเม่ือค่าดชันี NDVIและ ExG มีค่าสูงสุด (1.00) แสดงให้เห็นถึงต้นข้าว 
มีการเจริญเติบโตของล าต้นและแตกกอ โดยช่วงการเก็บเก่ียวจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  
เป็นช่วงท่ีข้าวออกรวงเป็นพฒันาการของเมล็ด ตัง้แตร่ะยะน า้นม ระยะรวงก้ม และระยะเมล็ดแก่
โดยระยะนีร้วงข้าวจะพ้นกาบใบจนถึง 30 วนั (คา่ NDVI และ ExG จะลดระดบัลง จาก 1.00-0.00) 

 
3. กราฟชีพลักษณ์เพื่อประมาณค่าช่วงเวลาการเก็บเกี่ยว  

จากการวิเคราะห์กราฟชีพลักษณ์ แสดงให้เห็นว่า นาข้าวในพืน้ท่ีศึกษามีรอบการ
เพาะปลูก ประมาณ 140-177 วัน โดยระยะต้นกล้าและแตกกอใช้เวลาประมาณ 48-50 วัน  
สร้างช่อดอก 32-48 วนั ออกรวง 18-30 วนั และเก็บเก่ียวหลงัจากออกรวงประมาณ 17-33 วนั โดย
มีรายละเอียดดงันี ้พืน้ท่ีนาข้าวท่ี 1 มีรอบการเพาะปลูกดังนี ้ระยะต้นกล้า เดือนพฤษภาคม – 
กรกฏาคม เพราะค่า NDVI และ ExG มีค่า 0.01-0.38 สร้างช่อดอก เดือนสิงหาคม- กันยายน 
เพราะค่า NDVI และ ExG  มีคา่ 0.55-0.77  ออกรวง เดือนตลุาคม-พฤศจิกายน NDVI และ ExG  
มีค่า 0.82 – 1.00 และค่าดชันีลดต ่าลง ในระยะท่ีรวงเป็นสีเหลืองทอง มีค่า 0.68 และเก็บเก่ียว
เดือน พฤศจิกายน NDVI และ ExG  มีค่า 0.19  พืน้ท่ีนาข้าวท่ี 2 ระยะต้นกล้า เดือนมิถุนายน – 
กรกฏาคม NDVI และ ExG มีค่า 0.33 - 0.47 สร้างช่อดอก เดือนกรกฏาคม – กันยายน NDVI  
และ ExG  มีค่า 0.50 – 0.72 ออกรวง เดือนตลุาคม –พฤศจิกายน NDVI และ ExG  มีค่า 0.83-
1.00 และเก็บเก่ียวเดือนพฤศจิกายน NDVI และ ExG  มีค่า 0.54-0.18 พืน้ท่ีนาข้าวท่ี 3 ระยะต้น
กล้า เดือนมิถนุายน –กรกฏาคม NDVI และ ExG  มีคา่ 0.16 -0.30 สร้างช่อดอก เดือนสิงหาคม – 
กันยายน NDVI และ ExG  มีค่า 0.44 -1.00 ออกรวง เดือนกันยายน-ตุลาคม NDVI และ ExG   
มีค่า 0.97-0.65 เก็บเก่ียวเดือนพฤศจิกายน NDVI และ ExG  มีค่า 0.11 พืน้ท่ีนาข้าวท่ี 4 ระยะ 
ต้นก ล้ า  เ ดื อนมิ ถุน ายน -กรกฏาคม  NDVI และ  ExG  มี ค่ า  0.13-0.39 ส ร้ า งช่ อดอก  
เดือนกรกรฏาคม-กนัยายน NDVI และ ExG  มีคา่ 0.44 –1.00 ออกรวง เดือนตลุาคม -พฤศจิกายน 
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NDVI และ ExG  มีค่า 0.81-0.63 เก็บเก่ียว เดือนพฤศจิกายน NDVI และ ExG  มีค่า 0.16  ดัง
ตาราง 6 

 
ตาราง 6 ชว่งเวลาการเจริญเตบิโตของข้าว  

 

ลกัษณะการ
เจริญเติบโต 

ชว่งเวลาการเจริญเติบโตของข้าว 

นาข้าวที่ 1 DoY นาข้าวที่ 2 DoY นาข้าวที่ 3 DoY นาข้าวที่ 4 DoY Max-min 

ต้นกล้า พ.ค.- ก.ค. 145-197 มิ.ย.- ก.ค. 177-197 มิ.ย.-ก.ค. 177-209 มิ.ย.-ก.ค. 161-197 0.01-0.39 

สร้างชอ่ดอก ส.ค.-ก.ย. 209-257 ก.ค.-ก.ย. 209-273 ส.ค.-ก.ย. 225-257 ก.ค.-ก.ย. 209-257 0.40-0.79 
ออกรวง ต.ค.-พ.ย. 289-305 ต.ค.- พ.ย. 287-305 ก.ย.-ต.ค. 259-289 ต.ค.-พ.ย. 287-305 0.80-1.00 
เก็บเก่ียว พ.ย. 322 พ.ย. 322 พ.ย. 305-322 พ.ย. 321-322 0.11-0.19 

 
จากตาราง 6 สามารถสรุปได้เป็นปฏิทินการเพาะปลูกส าหรับนักวิจัย อุตสาหกรรม

การเกษตร และหนว่ยงานทางการเกษตรและเกษตรกร ได้ดงัภาพประกอบ 22  
 

 
 

ภาพประกอบ 22 ปฏิทินการเพาะปลกูจากข้อมลูดชันี NDVI และ ExG 
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จากภาพประกอบ 22 ปฏิทินการเพาะปลกูจากข้อมลูดชันี NDVI และ ExG พบว่า เดือน
พฤษภาคม- มิถนุายน  DoY 145-177 คือระยะต้นกล้า มีคา่ดชันี NDVI และ ExG 0.01-0.39 เดือน
กรกฏาคม – เดือนพฤศจิกายน คือระยะ สร้างช่อดอก มีค่าดัชนี NDVI และ ExG 0.40 -0.79 
กลางเดือนพฤศจิกายน คือระยะ ออกรวง มีค่าดชันี NDVI และ ExG 0.80 -1.00 และปลายเดือน
พฤศจิกายน มีคา่ดชันี NDVI และ ExG 0.11-0.19 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 

จังหวัดสระแก้ว มีพืน้ท่ีปลูกข้าว 883,562 ไร่ (จังหวัดสระแก้ว, 2559a)โดยการศึกษา
กราฟชีพลกัษณ์จากดชันี NDVI และ ExG พบว่าสามารถแสดงรอบการเพาะปลูกข้าวได้โดยแบ่ง
ลกัษณะการเจริญเติบโตได้ทัง้หมด  4 ช่วง คือ ระยะต้นกล้า ระยะสร้างช่อดอก ระยะออกรวงและ
ระยะเก็บเก่ียว โดยมีรายละเอียดดังนี ้ระยะต้นกล้า มีค่าดัชนี NDVI และ ExG คือ  0.01-0.39 
(ประมาณเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน) ระยะสร้างช่อดอก มีค่าดชันี NDVI และ ExG คือ  0.04-
0.79 (ประมาณเดือนกรกฏาคม-กนัยายน) ระยะออกรวง มีคา่ดชันี NDVI และ ExG คือ 0.80-1.00 
(ประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) ระยะเก็บเก่ียว มีค่าดชันี NDVI และ ExG คือ  0.11-0.19  
(เดือนพฤศจิกายน) จะเห็นได้ว่า ชีพลักษณ์ของภาพถ่ายดาวเทียม TERRA MODIS และ ExG 
สามารถติดตามสถานะการณ์การปลูกข้าว ชีพลักษณ์ของข้าว และคาดการณ์การเก็บเก่ียวได้ 
ซึ่งสามารถน ามาประยกุต์ใช้กบัการศกึษาชีพลกัษณ์ของข้าวได้ในพืน้ท่ีขนาดใหญ่ สามารถน าไป
ใช้ในการวางแผนหรือตดัสินใจเลือกพืน้ท่ีการดกูารแพร่กระจา่ยของโรค การวางแผนการเพาะปลกู 
ซึง่งานวิจยันีส้ามารถลดระยะเวลาในการส ารวจและประหยดัคา่ใช้จา่ยในการลงพืน้ท่ีอีกด้วย  

 
อภปิรายผล 

การวิเคราะห์กราฟชีพลกัษณ์ของข้าวด้วยดชันี NDVI และ ExG ระหว่างเดือนเมษายน 
ถึงเดือนพฤศจิกายน พบว่า ค่าดชันี NDVI และ ExG มีลักษณ์ชีพลักษณ์ท่ีคล้ายกันใน 3 พืน้ท่ี  
โดยมีค่าสหสมัพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.75 ถึง 0.88 ระดบัสหสมัพนัธ์สูง และพืน้ท่ีๆ มีค่าสหสมัพนัธ์ใน
ระดบัปานกลางมีคา่สหสมัพนัธ์ท่ี 0.51 เน่ืองจากสภาพอากาศในขณะถ่ายภาพมีเมฆมาก เห็นได้
ว่าจากผลการวิเคราะห์ เป็นการน าดัชนีพืชพรรณมาใช้ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้เกิด
ประโยชน์และมีความทนัสมยั อีกทัง้ภาพถ่ายดาวเทียมสามารถติดตามสถานการณ์การปลกูข้าว
ได้ในระดับภูมิภาคทุกวัน มีความละเอียดสูงสอดคล้องกับ (Wijesingha et al., 2015)และ
(ส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน, 2559) โดยใช้ภาพถ่าย
ดาวเทียม MODIS ความละเอียดภาพ 250 เมตรเพ่ือการติดตามการเจริญเติบโตของข้าว โดยท า
แผนท่ีพืน้ท่ีเพาะปลกูข้าวและการวิเคราะห์ผลผลิตพืชในระดบัจงัหวดั ซึ่งชีพลกัษณ์พืชพรรณท่ีได้
จากการเก็บข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม TERRA MODIS และการเก็บข้อมูลจากภาคสนามใน
พืน้ท่ีศึกษาอ าเภอตาพระยาสามารถบอกช่วงเวลาการเจริญเติบโตของข้าวได้ ผลท่ีได้สอดคล้อง
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กับ การติดตามการเจริญเติบโตของข้าว ในเขตพืน้ท่ีขนาดเล็กโดยใช้ดชันี ExG (Soontranon et 
al., 2014) และสามารถใช้ดชันี NDVI ในการติดตามการเพาะปลูกได้ซึ่งผลมีความสอดคล้องกับ  
การท าแผนท่ีการท านาข้าวทางตอนใต้และตะวนัออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียโดยใช้ภาพ MODIS  
แบบหลายเวลา (Xiao et al., 2006) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. งานวิจยันีแ้สดงให้เห็นว่า เหมาะในด้านการจดัการพืน้ท่ีการเพาะปลกูข้าวขนาดใหญ่ 
ซึ่งจะมีประโยชน์กบัเกษตรอ าเภอและเกษตรจงัหวดั หรือผู้วิจยัท่ีใช้เทคนิคการส ารวจระยะไกลได้ 
สามารถน าวิธีการวิเคราะห์นีไ้ปใช้ได้กบัทกุๆ พืน้ท่ี เพ่ือประหยดัเวลา และคา่ใช้จ่ายในการส ารวจ 
ไมว่า่จะเป็นการคาดการผลผลิต หรือการวิจยัเร่ืองการแพร่กระจายโรคพืช 

2. ในการศกึษาครัง้ต่อไป หากใช้ข้อมลูหลายช่วงเวลาจะท าให้ทราบรอบการเพาะปลกูท่ี
แมน่ย าขึน้ 

3. การศกึษากราฟชีพลกัษณ์ของข้าวสามารถน าไปวางแผนการลงพืน้ท่ีของเกษตรอ าเภอ 
หรือเกษตรจงัหวดั ในการเข้าไปรณรงค์เร่ืองการงดการเผาตอซงัข้าวได้ถกูชว่งเวลา 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

1.ปัญหาด้านเวลาการเก็บข้อมลู การเก็บข้อมลูภาคสนามควรใช้คนเก็บข้อมลู 1 จดุ 
ตอ่ 1 คน เพ่ือควบคมุเวลาการเก็บข้อมลูในทกุพืน้ท่ี และควรท าแทน่การถ่ายภาพเพ่ือให้

ทกุพืน้ท่ีมีมมุการเก็บข้อมลูท่ีเทา่กนั  
2.ปัญหาด้านสภาพอากาศ ในการเก็บข้อมลูภาคสนาม สภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวยใน 
การเก็บข้อมลู 
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ตารางคา่ดชันี NDVI จากชดุข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียม TERRA MODIS  Vegetation Indices 
Mod 13 A1.005 resolution of 500 meters 

 

ID Latitude Longitude Date NDVI Description 
1 14.02997 102.7628 7/4/2017 0.4208 VI produced with good quality 
1 14.02997 102.7628 23/4/2017 0.3835 VI produced, but check other QA 
1 14.02997 102.7628 9/5/2017 0.3302 Pixel produced, but most probably cloudy 
1 14.02997 102.7628 25/5/2017 0.4346 VI produced with good quality 
1 14.02997 102.7628 10/6/2017 0.4761 Pixel produced, but most probably cloudy 
1 14.02997 102.7628 26/6/2017 0.3576 Pixel produced, but most probably cloudy 
1 14.02997 102.7628 12/7/2017 0.359 Pixel produced, but most probably cloudy 
1 14.02997 102.7628 28/7/2017 0.6142 Pixel produced, but most probably cloudy 
1 14.02997 102.7628 13/8/2017 0.6461 Pixel produced, but most probably cloudy 
1 14.02997 102.7628 29/8/2017 0.748 VI produced, but check other QA 
1 14.02997 102.7628 14/9/2017 0.7749 VI produced, but check other QA 
1 14.02997 102.7628 30/9/2017 0.5749 Pixel produced, but most probably cloudy 
1 14.02997 102.7628 16/10/2017 0.7824 VI produced with good quality 
1 14.02997 102.7628 1/11/2017 0.6935 VI produced with good quality 
1 14.02997 102.7628 17/11/2017 0.4216 VI produced with good quality 
2 14.01481 102.7124 7/4/2017 0.3757 VI produced, but check other QA 
2 14.01481 102.7124 23/4/2017 0.3546 VI produced, but check other QA 
2 14.01481 102.7124 9/5/2017 0.4136 Pixel produced, but most probably cloudy 
2 14.01481 102.7124 25/5/2017 0.3736 VI produced with good quality 
2 14.01481 102.7124 10/6/2017 0.3766 Pixel produced, but most probably cloudy 
2 14.01481 102.7124 26/6/2017 0.4265 Pixel produced, but most probably cloudy 
2 14.01481 102.7124 12/7/2017 0.3313 Pixel produced, but most probably cloudy 
2 14.01481 102.7124 28/7/2017 0.5136 VI produced, but check other QA 
2 14.01481 102.7124 13/8/2017 0.593 VI produced with good quality 
2 14.01481 102.7124 29/8/2017 0.7842 VI produced, but check other QA 
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ID Latitude Longitude Date NDVI Description 
2 14.01481 102.7124 14/9/2017 0.8419 VI produced, but check other QA 
2 14.01481 102.7124 30/9/2017 0.486 Pixel produced, but most probably cloudy 
2 14.01481 102.7124 16/10/2017 0.7694 VI produced with good quality 
2 14.01481 102.7124 1/11/2017 0.5282 VI produced with good quality 
2 14.01481 102.7124 17/11/2017 0.3343 VI produced with good quality 
3 14.02029 102.6715 7/4/2017 0.3679 VI produced, but check other QA 
3 14.02029 102.6715 23/4/2017 0.3838 VI produced, but check other QA 
3 14.02029 102.6715 9/5/2017 0.5075 VI produced, but check other QA 
3 14.02029 102.6715 25/5/2017 0.3288 VI produced with good quality 
3 14.02029 102.6715 10/6/2017 0.4012 Pixel produced, but most probably cloudy 
3 14.02029 102.6715 26/6/2017 0.3607 Pixel produced, but most probably cloudy 
3 14.02029 102.6715 12/7/2017 0.3229 Pixel produced, but most probably cloudy 
3 14.02029 102.6715 28/7/2017 0.6306 Pixel produced, but most probably cloudy 
3 14.02029 102.6715 13/8/2017 0.6678 Pixel produced, but most probably cloudy 
3 14.02029 102.6715 29/8/2017 0.7978 VI produced, but check other QA 
3 14.02029 102.6715 14/9/2017 0.8139 VI produced with good quality 
3 14.02029 102.6715 30/9/2017 0.58 Pixel produced, but most probably cloudy 
3 14.02029 102.6715 16/10/2017 0.7523 VI produced with good quality 
3 14.02029 102.6715 1/11/2017 0.6399 VI produced with good quality 
3 14.02029 102.6715 17/11/2017 0.3755 VI produced with good quality 
4 14.02963 102.6663 7/4/2017 0.4806 VI produced with good quality 
4 14.02963 102.6663 23/4/2017 0.4264 VI produced, but check other QA 
4 14.02963 102.6663 9/5/2017 0.4887 VI produced with good quality 
4 14.02963 102.6663 25/5/2017 0.3769 VI produced with good quality 
4 14.02963 102.6663 10/6/2017 0.5417 VI produced, but check other QA 
4 14.02963 102.6663 26/6/2017 0.4763 VI produced, but check other QA 
4 14.02963 102.6663 12/7/2017 0.3346 Pixel produced, but most probably cloudy 
4 14.02963 102.6663 28/7/2017 0.4879 VI produced, but check other QA 
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ID Latitude Longitude Date NDVI Description 
4 14.02963 102.6663 13/8/2017 0.5705 VI produced, but check other QA 
4 14.02963 102.6663 29/8/2017 0.5661 VI produced, but check other QA 
4 14.02963 102.6663 14/9/2017 0.7177 VI produced, but check other QA 
4 14.02963 102.6663 30/9/2017 0.5881 Pixel produced, but most probably cloudy 
4 14.02963 102.6663 16/10/2017 0.7486 VI produced with good quality 
4 14.02963 102.6663 1/11/2017 0.6334 VI produced with good quality 
4 14.02963 102.6663 17/11/2017 0.4485 VI produced with good quality 
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