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 วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อ1) เพื่อศึกษาค่าการสะท้อนพลังงานของค่าดัชนีพืช
พรรณของข้าวต้ังแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวด้วยภาพถ่ายดาวเทียม  LANDSAT-5 TM           
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณกับค่ามีเทนตามระยะการเจริญเติบโตของข้าว
และ 3) เพื่อประเมินอัตราการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนจากดัชนีพืชพรรณ โดยประยุกต์ใช้
ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5 TM   ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 
และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ 
 ผลการศึกษาพบว่าค่าการสะท้อนพลังงานของดัชนีพืชพรรณต่างๆ ได้แก่ NDVI RVI SAVI 
MSAVI และ GNDVI ทุกค่าดัชนีพืชพรรณจะมีแนวโน้มค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่หลังจากเริ่มเพาะปลูก 
16 วัน 32 วันและ 64 วัน จนกระทั่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุดหลังจากเริ่มเพาะปลูก 80 วัน หลังจากนั้นจะ
ลดลงเล็กน้อยหลังจากเริ่มเพาะปลูกไปแล้ว 112 วัน ส่วนความสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณต่างๆ 
ได้แก่ NDVI RVI SAVI MSAVI และ GNDVI กับอัตราการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนตามระยะการ
เจริญเติบโตของข้าวมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งดัชนีพืชพรรณ GNDVI และ MSAVI  
สามารถน้ามาใช้ในการสร้างสมการเนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์กันสูงสุดเท่ากับ 0.823 
และ 0.843 โดยสมการพยากรณ์อัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนจากดัชนีพืชพรรณ เขียนได้ดังนี้ 
 

Y = -480.01X2 + 422.38X – 19.3, R2 = 0.70 
เมื่อ       Y = อัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าว 



(4) 
 
  X = ค่าดัชนีพืชพรรณ GNDVI  
 

และ      Y = -157.01X2 + 247.68X – 14.629, R2 = 0.71 
เมื่อ       Y = อัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าว 

  X = ค่าดัชนีพืชพรรณ MSAVI  
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  The objectives of this study are; (i) to study the vegetation indices value in 

paddy field during planting and harvest season, (ii) to study the relationship between 

vegetation indices and methane emission and (iii) to estimate methane emission by 

using vegetation indices from LANDSAT-5 TM. 

In this study, there are five vegetation indices (NDVI RVI SAVI MSAVI and 

GNDVI) were derived in 16 days, 32 days, 64 days, 80 days and 112 days of planting. 

The results show that after planting, every vegetation index value has increased, the 

highest value is in 80 days of planting and decrease slightly in 112 days of planting. The 

coefficient of methane emission and vegetation indices shows perfect positive 

correlation. The most suitable vegetation index for estimate methane emission is GNDVI 

(green normalized difference vegetation index) MSAVI (the modified soil adjusted 

vegetation index) which has the highest coefficient value (0.823) and (0.843). The 

estimated formula is as follows. 

 

    Y = -480.01X2 + 422.38X – 19.3, R2 = 0.70 

when        Y = methane emission rate in paddy field 

 X = green normalized difference vegetation index value  



(6) 
 

And          Y = -157.01X2 + 247.68X – 14.629, R2 = 0.71 

when        Y = methane emission rate in paddy field 

 X = the modified soil adjusted vegetation index value  
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วทั้งโลกโดยสาเหตุหลักของปัญหานี้
เกิดจากก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ซึ่งเป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับและแผ่รังสี
ความร้อนจากผิวโลก ชั้นบรรยากาศและกลุ่มเมฆ ก๊าซเหล่านี้มีความจ าเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิใน
บรรยากาศของโลก (จิรพล สินธุนาวา, 2552: 30) ก๊าซเรือนกระจกนี้ส่งผลกระทบคือท าให้อุณหภูมิ
โดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบมากมายต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ในปัจจุบัน ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นล้วนมาจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น โดยก๊าซที่มี
ความส าคัญอย่างมาก คือก๊าซมีเทน ที่มีความสามารถในการเพิ่มอุณหภูมิของโลกได้มากกว่าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ถึง 26.5 เท่า โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1 ส่วนในล้านส่วนโดยปริมาตร จะท าให้
อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น 0.0049 องศาเซลเซียส ในขณะที่ก๊าซมีเทน 1 ส่วนในล้านส่วนโดยปริมาตร จะ
ท าให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นถึง 0.13 องศาเซลเซียส (Lashof and Tripak,1990 อ้างถึงใน ระวิวรรณ 
กาญจนสุนทร, 2537: 24) โดยแหล่งปล่อยก๊าซมีเทนขึ้นสู่บรรยากาศที่ส าคัญ ได้แก่ นาข้าว หนองบึง 
เหมืองถ่านหิน บรเิวณฝังกลบขยะและสัตว์เค้ียวเอ้ือง จากข้อมูลของ (Cicerone and Oremland,1988 
อ้างถึงใน ระวิวรรณ กาญจนสุนทร, 2537: 21) ได้ระบุไว้ว่านาข้าวเป็นแหล่งปล่อยก๊าซมีเทนที่ใหญ่
ที่สุด ซึ่งจากการประชุมพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ได้มีการก าหนดให้ประเทศที่เข้าร่วมประชุม
แสดงข้อมูลปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นข้อถกเถียงกัน
ระหว่างประเทศอุตสาหกรรมและประเทศเกษตรกรรม ในเรื่องของการเป็นผู้ผลิตก๊าซเรือนกระจก 
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จากรายงานแห่งชาติภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ หรือ Thailand’s National Greenhouse Gas Inventory 1994  สรุปไว้ว่าในปีพ.ศ.2537 
ประเทศไทยปล่อยก๊าซมีเทนคิดเป็นปริมาณทั้งสิ้น 3.16 ล้านตัน ประมาณร้อยละ 91 ของปริมาณที่
ปล่อยนี้มาจากภาคการเกษตร ในจ านวนนี้ประมาณร้อยละ 74 เกิดจากการปลูกข้าวนาปี และอีก   
ร้อยละ 22 มาจากปศุสัตว์ (รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยใน
ส่วนภาคการเกษตร, 2553: 61) ส าหรับประเทศไทยนั้นเป็นประเทศเกษตรกรรมรายใหญ่โดยมีพื้นที่
เพาะปลูกนาข้าวประมาณ 60 ล้านไร่ ซึ่งการผลิตและส่งออกข้าวของไทยนั้นอยู่ในอันดับต้นๆของโลก
เรื่อยมา ดังนั้นประเทศไทยจึงควรให้ความส าคัญต่อการเกิดการปลดปล่อยมีเทนจากนาข้าว เพื่อเป็น
ทางออกในการลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนออกสู่บรรยากาศและปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (The United Nations Framework Convention on Climate 
Change) ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีด้วย  

ข้าวเป็นพืชชนิดหน่ึงที่สามารถน าหลักการของการส ารวจระยะไกลมาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
วิจัยถึงปริมาณการสะท้อนพลังงานของข้าว และสามารถน ามาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ร่วมกับ      
ตัวแปรอ่ืนๆได้ (เศวตฉัตร ศรีสุรัตน์, 2549: 2) โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ของอ าเภอ              
บางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่ส าคัญของประเทศไทยมาต้ังแต่อดีต และมี
ความหลากหลายของช่วงเวลาในการท านาโดยมีพื้นที่การท านามากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ซึ่งมี
ส่วนส าคัญในการปล่อยก๊าซมีเทนออกสู่บรรยากาศ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาค่าการสะท้อนพลังงานของค่าดัชนีพืชพรรณของข้าวต้ังแต่เริ่มปลูก
จนกระทั่งเก็บเก่ียวด้วยภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5 TM 

1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณกับค่ามีเทนตามระยะการเจริญเติบโต
ของข้าว 

1.2.3 เพื่อประเมินอัตราการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนจากดัชนีพืชพรรณ 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.3.1 ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา  
  พื้นที่อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อทีป่ระมาณ  498.659 ตารางกิโลเมตร 
 
  1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การศึกษาครั้งนี้ เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการหาค่าดัชนีพืชพรรณ โดยการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT-5 TM ในช่วง เดือน 
กุมภาพันธ์ 2553 ถึง เดือน พฤษภาคม 2553 น ามาประยุกต์ร่วมกับอัตราการแพร่กระจายของก๊าซ
มีเทนของข้าว จากค่าที่มีผู้เคยท าการทดลองแล้ว โดยไม่ได้สนใจปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการปลดปล่อย
มีเทนของข้าว เพียงแต่น าค่าที่ได้มาประเมินให้เห็นภาพรวมของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของดัชนีพืช
พรรณกับค่าการปลดปล่อยมีเทนเท่านั้น 
 
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.4.1 เพื่อท าให้ทราบค่าดัชนีพืชพรรณของข้าวต้ังแต่เริ่มเพาะปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว จาก
ค่าสะท้อนพลังงานของพืช 

1.4.2 เพื่อทราบค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าดัชนีพืชพรรณและค่าอัตราการแพร่กระจายก๊าซ
มีเทนที่ปลดปล่อยออกมาตามระยะการเจริญเติบโตของข้าว 
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1.4.3 ท าให้ทราบสมการพยากรณ์การประเมินอัตราการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนจากดัชนี
พืชพรรณ 

1.4.4 เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม กับค่าดัชนีพืชพรรณ ในด้านต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
 
1.5 สมมติฐานของการวิจัย 
 

1.5.1 ดัชนีพืชพรรณตามระยะการเจริญเติบโตของข้าวมีความสัมพันธ์กับอัตราการ
แพร่กระจายก๊าซมีเทนตามระยะการเจริญเติบโตของข้าว 

1.5.2 ดัชนีพืชพรรณสามารถน ามาพยากรณ์อัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าวได ้
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1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หาต าแหน่งด้วยเทคนิคGPS 

เก็บข้อมูลวันที่เริ่มปลูก 

การส ารวจภาคสนาม 

ภาพถ่ายดาวเทียม 

Landsat-5 ระบบ TM 

Path 129/Row 50 

การปรับแก้ทางเราขาคณิต 

(Geometric Correction) 

จ าแนกภาพ 

(Image Classification) 

Masking ให้เหลือ

เฉพาะพื้นที่ศึกษา 

แยกการใช้ที่ดิน

เลือกเฉพาะนาข้าว 

วิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณ 

NDVI, RVI, SAVI, MSAVI, GNDVI 

 

เลือกพ้ืนที่ศึกษา 

การแพร่กระจายของก๊าซ

มีเทนที่ได้จากการศึกษา 

หาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ตรวจสอบพ้ืนที่จาก

การจ าแนกภาพ 

สมการพยากรณ์อัตราการแพร่กระจายก๊าซ

มีเทนจากดัชนีพืชพรรณ 



6 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1.7.1 ดัชนีพืชพรรณ (Vegetable Indices) หมายถึง ค่าที่ใช้ในการประเมินการสะท้อน
พลังงานของพืช โดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นอินฟราเรดใกล้ และความยาวคลื่น
แสงสีแดง 

1.7.2 ช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ (Near Infrared : NIR) หมายถึง ความยาวช่วงคลื่น 0.76 – 
0.90 ไมโครเมตร 

1.7.3 ช่วงคลื่นแสงสีแดง (Red) หมายถึง ความยาวช่วงคลื่น 0.60 – 0.70 ไมโครเมตร 
1.7.4 ช่วงคลื่นสีเขียว (Green) หมายถึง ความยาวช่วงคลื่น 0.50 – 0.60 ไมโครเมตร 
1.7.5 NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) หมายถึง อัตราส่วนระหว่าง

ผลต่างของปริมาณการสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ (NIR) กับปริมาณการสะท้อน
พลังงานในช่วงคลื่นแสงสีแดง (Red) ต่อผลรวมของปริมาณการสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่น 
อินฟราเรดใกล ้(NIR) กับปริมาณการสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่นแสงสีแดง (Red) 

1.7.6 RVI (Ratio Vegetable Index) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างปริมาณการสะท้อน
พลังงานในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ ต่อปริมาณการสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่นแสงสีแดง 

1.7.7 SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างผลต่างของ
ปริมาณการสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ (NIR) กับปริมาณการสะท้อนพลังงานในช่วง
คลื่นแสงสีแดง (Red) ต่อผลรวมของปริมาณการสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ (NIR) กับ
ปริมาณการสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่นแสงสีแดง (Red) และค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนพลังงาน   
ของดิน แล้วคูณด้วยผลรวมของจ านวนเลขหนึ่งและค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนพลังงานของดิน 

1.7.8 MSAVI (Modified Soil Adjusted Vegetation Index) หมายถึง ดัชนีพืชพรรณที่
ค านวณจากสองคูณด้วยผลรวมของคลื่นอินฟราเรดใกล้ (NIR) บวกหนึ่งลบด้วยภายใต้รากที่สองที่มี
การน าเอาผลต่างระหว่าง สองเท่าของคลื่นอินฟราเรดใกล้ (NIR) บวกด้วยหนึ่งทั้งหมดยกก าลังสองกับ
แปดคูณคลื่นอินฟราเรดใกล้ (NIR) ลบด้วยคลื่นแสงสีแดง (Red) ทั้งหมดหารด้วยสอง 

1.7.9 GNDVI (Green Normalized Difference Vegetation Index) หมายถึง อัตราส่วน
ระหว่างผลต่างของปริมาณการสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ (NIR) กับปริมาณการ
สะท้อนพลังงานในช่วงคลื่นแสงสีเขียว (Green) ต่อผลรวมของปริมาณการสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่น
อินฟราเรดใกล้ (NIR) กับปริมาณการสะท้อนพลังงานในช่วงคลื่นแสงสีเขียว (Green) 



7 
 

บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาอัตราการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนในนาข้าวจากดัชนีพืชพรรณ โดย

ประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-5 TM กรณีศึกษา พ้ืนท่ีอ้าเภอบางน้้าเปร้ียว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานและแนวคิด

ทางการศึกษา โดยจ้าแนกออกเป็นหัวข้อดังน้ี 

  2.1 ความรู้เร่ืองข้าว  

  2.2 ก๊าซเรือนกระจกและก๊าซมีเทน 

 2.3 การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว 

  2.4 การสะท้อนพลังงานของพืช 

  2.5 ความรู้พ้ืนฐานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

  2.6 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

2.1 ความรู้เร่ืองข้าว 

 
2.1.1 ข้าวและลักษณะพฤกษศาสตร์ของข้าว 

ข้าวเป็นพืชตระกูลหญ้า (Family Graminae) อยู่ในสกุล (Genus) Oryza ซ่ึงเจริญได้ท้ัง

ในเขตร้อนและเขตอบอุ่น และสามารถปลูกได้ท้ังในท่ีราบไปจนถึงพื้นท่ีท่ีมีความสูง 2,500 เมตร 

เหนือจากระดับน้้าทะเลสามารถปลูกในท่ีท่ีมีน้้าขัง หรือปลูกในท่ีท่ีไม่มีน้้าขังเลยก็ได้ นอกจากน้ียัง

เจริญเติบโตได้ในดินท่ีมีความเป็นกรดด่าง(pH) 3 - 10 หรือในดินเค็ม 0 - 1% อุณภูมิท่ีเหมาะสม

อยู่ระหว่าง 20 - 34 องศาเซลเซียส แต่ข้าวก็สามารถเจริญได้ในท่ีอุณหภูมิ 10 – 40 องศาเซลเซียส   

แหล่งท่ีปลูกข้าวมากในโลกจะอยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 53 องศาเหนือถึง 40 องศาใต้ (ทัศนีย์ อัตตะนันท์, 

2534: 131-139)  ปัจจุบันพันธ์ุข้าวปลูกท่ีค้นพบท่ัวโลกมีมากกว่า 120,000 พันธ์ุ 
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2.1.2 การจ าแนกข้าว น้ันสามารถจ้าแนกออกมาโดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 

2.1.2.1 จ้าแนกตามชนิด (species classification)  

1) ข้าวปลูก (cultivated species) ข้าวท่ีปลูกเพื่อใช้เมล็ดส้าหรับบริโภค

มี 2 ชนิด ท่ีปลูกกันอยู่ในโลกคือ  

(ก) ข้าวปลูกในแถบเอเซียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ Oryza 

sativa ซ่ึงเป็นข้าวปลูกส้าหรับบริโภคท่ัวไปในทวีปเอเซียและเป็นข้าวชนิดท่ีนิยมปลูกและบริโภค

กันท่ัวโลก 

(ข) ข้าวปลูกในทวีปอัฟริกา เป็นข้าวชนิด Oryza glaberrima มีพื้นท่ี

ปลูกจ้ากัดเฉพาะในทวีปอัฟริกาเท่าน้ัน ประเทศท่ีบริโภคข้าว O. glaberrima คือ ประเทศ ซินิกัล 

แต่ประเทศในทวีปอัฟริกาหลายประเทศนิยมบริโภค O. sativa มากกว่า 

2) ข้าวป่า (Wild rice หรือ weed relatives) เป็นพืชในสกุล Oryza ท่ีมี

ลักษณะคล้ายหญ้า มีลักษณะการเจริญท้ังเป็นพืชปีเดียว (annual crop) หรือเป็นพืชข้ามปี 

(perennial crop) ข้าวป่าแต่ละชนิดจะแตกต่างกันตามจ้านวนชุดของโครโมโซม ส้าหรับข้าวป่าท่ี

พบในประเทศไทยมีช่ือเรียกต่างกันไปแต่ละภาค เช่น ภาคกลางเรียกว่าข้าวละมาน หญ้าละมาน 

หญ้าสะแห ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเรียกหญ้าข้าวนก ส่วนภาคใต้เรียกว่าข้าวผี ข้าวป่า

พวกน้ีจัดเป็นแหล่งพันธุกรรมอย่างดีของข้าวส้าหรับโครงการปรับปรุงพันธ์ุข้าว โดยเฉพาะน้ามาใช้

สร้างพันธ์ุให้ต้านทานโรค แมลง หรือ ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ในประเทศไทยพบว่ามีข้าวป่า

ข้ึนอยู่ท่ัวประเทศ ข้าวป่าท้ังหมดน้ีมีอยู่ 2 ชนิด คือ O. rufipogon และ O. nivara ซ่ึงมี ความ

เก่ียวข้องและเป็นบรรพบุรุษของข้าวปลูกจึงท้าให้พบเห็นท่ัวไปส่วน O. officinalis O. ridleyi และ 

O. granulata เป็นข้าวป่า 3 ชนิดท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกับข้าวปลูกการแพร่กระจายมีขีดจ้ากัด บาง

ชนิดอยู่ในระยะอันตรายใกล้จะสูญพันธ์ุ 

2.1.2.2 จ้าแนกตามแหล่งก้าเนิด (Classification based on geographical origins) 

ใช้จ้าแนกข้าวส้าหรับข้าว Oryza sativa ท่ีปลูกไว้เพื่อบริโภค พบในแถบเอเซียและเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งออกเป็น 3 พวก ได้แก่  

1) อินดิกา (Indica group) เป็น O. sativa ท่ีมีถ่ินก้าเนิดในเขตร้อนทวีป

เอเซีย (Tropical Asia) ในประเทศอินเดีย บังคลาเทศ เมียนม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม 

ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซีย 
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2) จาปอนนิกา (Japonica group) ข้าวพวกน้ีปลูกในเขตอบอุ่นของทวีป

เอเซีย (Temperate Asia) เช่น เกาหลี จีน และญ่ีปุ่น ต่อมาขยายการปลูกไปยังยุโรปและ

ตะวันออกกลาง เช่น อิตาลี อียิปต์ ตลอดจนถึงสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย 

3) จาวานิกา (Javanica group) ข้าวพวกน้ีปลูกมากในประเทศ

อินโดนีเซียและพม่า เป็นข้าวมีลักษณะมีก่ึง Indica และ Japonica  

2.1.2.3 จ้าแนกตามชนิดของแป้งในเมล็ด (Endosperm Characteristic Classification) 

ได้ดังน้ี 

1) ข้าวเหนียว (Glutinous rice หรือ Waxy rice) เป็นข้าวท่ีแป้งในเน้ือ

เมล็ดจะประกอบด้วยแป้งชนิดอะมิโลเพคติน (Amylopectin) เป็นส่วนใหญ่ มีแป้งอะมิโลส 

(Amylose) อยู่เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ข้าวเหนียวจะมีเมล็ดข้าวสารสีขุ่น เม่ือน่ึงแล้วจะได้เมล็ด

ข้าวสุกท่ีจับตัวกันเหนียวและมีลักษณะใส 

2) ข้าวเจ้า (Non - glutinous rice) เป็นข้าวท่ีมีแป้งชนิดอะมิโลสอยู่

ประมาณต้ังแต่ 7 ถึง 33 เปอร์เซ็นต์ ท่ีเหลือเป็นแป้งอะมิโลเพคติต ข้าวเจ้าจะมีเมล็ดข้าวสารเม่ือ

หุงสุกแล้วจะมีสีขาวขุ่นและเมล็ดไม่ติดกันหรือร่วน มีบางพันธ์ุซ่ึงเป็นชนิดท่ีมีอะมิโลสต้่า เมล็ดข้าว

สุกอาจจะเกาะติดกันบ้าง บางพันธ์ุเมล็ดมีกล่ินหอม เช่น ข้าวเจ้าพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 เป็นต้น  

กรมวิชาการเกษตร (2537: 1) ยังจ้าแนกย่อยออกเป็นอีก 2 ประเภท คือ จ้าแนกตามระบบ

นิเวศ และลักษณะความไวต่อแสงของข้าว 

1) จ้าแนกตามระบบนิเวศ (Ecosystem-based classification) หรือจ้าแนกตาม

สภาพแวดล้อมท่ีข้าวเจริญเติบโต ได้แก่ 

(1) ข้าวไร่ (Upland rice หรือ Hill rice) เป็นข้าวท่ีปลูกในสภาพท่ีอาศัยน้้าฝน

ตามธรรมชาติในพื้นท่ีสภาพไร่หรือท่ีดอนซ่ึงไม่มีการท้าคันนาเพื่อกักเก็บน้้า พื้นท่ีท่ีปลูกข้าวไร่อยู่

สภาพท่ีไม่มีน้้าขังบนผิวดิน ข้าวไร่ส่วนมากปลูกโดยวิธีหยอดหรือโรยเมล็ดข้าวแห้ง 

(2) ข้าวนาสวน (Lowland rice) ซ่ึงแยกออกได้เป็น 

(ก) ข้าวนาสวนนาชลประทาน (Irrigated lowland rice) หมายถึงข้าวซ่ึง

ปลูกในสภาพนาท่ีมีน้้าขัง มีการท้าคันนาเพื่อกักเก็บน้้าและมีการให้น้้าโดยระบบชลประทาน

ภายใต้สภาพนาชลประทานจะมีการเตรียมดินเม่ือมีน้้าขังนา มีการปรับระดับหน้าดินให้เรียบก่อน

ปลูก วิธีการปลูกข้าวนาชลประทานส่วนมากจะใช้วิธีการปักด้า หรือวิธีการหว่านน้้าตม โดยปกติ

ข้าวนาชลประทานจะไม่มีปัญหาการควบคุมน้้า และมักจะรักษาระดับน้้าไว้ประมาณ 5-15 

เซนติเมตร ตลอดฤดูปลูก 
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(ข) ข้าวนาสวนนาน้้าฝน (Rainfed lowland rice) หมายถึง ข้าวซ่ึงปลูก

ในสภาพนาท่ีมีน้้าขัง มีการท้าคันนาเพ่ือกักเก็บน้้าเช่นเดียวกับข้าวนาชลประทาน แต่ข้าวนาน้้าฝน

จะอาศัยน้้าฝนตามธรรมชาติ ฉะน้ันคันนาท่ีสร้างข้ึนจึงมีเป้าหมายในการกักเก็บน้้าฝน ให้พอเพียง

หล่อเล้ียงข้าวตามความต้องการ ในนาท่ีอาศัยน้้าฝนอาจจะมีน้้าขังตลอดฤดูปลูก ระดับน้้าปก

โดยท่ัวไปไม่เกิน 50 เซนติเมตร แต่บางคร้ังน้้าในนาอาจจะแห้งหรือมีระดับน้้าสูงกว่าน้ัน ท้ังน้ี

ข้ึนอยู่กับปริมาณและการกระจายฝน ข้าวนาน้้าฝนถึงแม้ว่าจะไม่มีระบบชลประทานช่วยเม่ือขาด

น้้าแต่นาน้้าฝนอาจอาศัยน้้าจากบ่อกักเก็บน้้าในนาได้ 

(ค) ข้าวทนน้้าลึกและข้าวข้ึนน้้า (Deepwater and Floating rice) 

หมายถึง ข้าวท่ีปลูกในพื้นท่ีซ่ึงภายหลังจะมีน้้าท่วมขังลึกเกินกว่า 50 เซนติเมตรหรือมากกว่า ใน

ระหว่างฤดูฝนข้าวน้้าลึกข้าวข้ึนน้้าส่วนใหญ่จะปลูกโดยวิธีหว่านข้าวแห้งในนา ซ่ึงอาศัยน้้าฝนและ

ข้าวจะเจริญเติบโตอยู่ในสภาพน้้าต้ืนในระยะ 1 - 3 เดือนแรกและหลังจากน้ันจะเร่ิมสูงข้ึน

ตามล้าดับ ข้าวน้้าลึก (deepwater rice) หมายถึง ข้าวซ่ึงปลูกในแหล่งท่ีมีระดับน้้าสูงไม่เกิน        

1 เมตร และถ้าระดับน้้าสูงเกิน 1 เมตร โดยปกติจะเรียกว่า ข้าวข้ึนน้้า (floating rice) 

2) จ้าแนกตามลักษณะความไวต่อช่วงแสง (Photoperiod Sensitivity Classification) 

แบ่งออกเป็น 2 พวก    

(1) พันธ์ุข้าวไวแสงหรือข้าวไวต่อความยาวของช่วงแสง (Photoperiod 

Sensitive rice variety) เน่ืองจากข้าวโดยปกติเป็นพืชวันส้ัน (Short day plant) การเปล่ียนจาก

ระยะการสร้างต้น ราก  และ ใบเป็นระยะท่ีสร้างรวง ดอก และเมล็ด จะต้องได้รับช่วงแสงต่อวัน

น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง ตามความต้องการของพันธ์ุน้ันก่อนท่ีจะมีการสร้างรวงอ่อนและออกรวงหรือ

ออกดอก ซ่ึงดอกข้าวจะพัฒนาต่อไปจนสุกแก่และเก็บเก่ียว พันธ์ุข้าวท่ีต้องการช่วงแสงส้ันน้ี

จัดเป็นพวกข้าวท่ีไวต่อความยาวของช่วงแสงหรือไวแสงซ่ึงส่วนมากใช้ปลูกในฤดูนาปี ซ่ึงจะมีวัน

ออกรวงหรือวันออกดอกท่ีค่อนข้างแน่นอนทุกปี ข้าวพวกน้ีแบ่งออกเป็น 3 พวก ตามวันและเดือนท่ี

ออกดอกก่อนหรือหลัง 

(ก) ข้าวเบา (Early maturing rice) เป็นพันธ์ุข้าวท่ีต้องการช่วงแสงส้ัน

กว่า 12 ช่ัวโมง ไม่นานนักจะเร่ิมมีการสร้างช่อดอกได้ พันธ์ุข้าวพวกน้ีจะออกดอกประมาณปลายเดือน

กันยายน-ตุลาคม เช่น พันธ์ุข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธ์ุข้าว กข.15 เป็นต้น 

(ข) ข้าวกลาง (Medium maturing rice) เป็นพันธ์ุข้าวท่ีต้องการช่วงแสง

ส้ันนานกว่าพันธ์ุข้าวเบาในการท่ีจะสร้างช่อดอก พันธ์ุข้าวจะออกดอกในช่วงตุลาคม-พฤศจิกายน 

เช่น พันธ์ุเหลือใหญ่ 34 พันธ์ุ กข 6 และ 8 เป็นต้น 
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(ค) ข้าวหนัก (Late maturing rice) เป็นพันธ์ุข้าวท่ีต้องการช่วงแสงส้ัน

นานกว่าข้าวกลางในการท่ีจะสร้างช่อดอก จะออกดอกในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม เช่น พันธ์ุ

ขาวปากหม้อ 148 พันธ์ุเหลืองประทิว 123 พันธ์ุขาวตาแห้ง 17 เป็นต้น 

(2) ข้าวท่ีไม่ไวต่อช่วงแสง (Photoperiod insensitive variety) คือ ข้าวท่ีมี

อายุจากวันปลูกถึงวันเก็บเก่ียวท่ีค่อนข้างแน่นอน ดังน้ัน จึงสามารถก้าหนดได้ค่อนข้างแน่ชัดว่า

เป็นข้าวอายุ 100 วัน หรือ 120 วัน เป็นต้น เม่ือมีอายุครบถึงระยะเวลาท่ีจะออกดอก ก็สามารถท่ี

จะออกดอกได้โดยไม่จ้าเป็นต้องอาศัยช่วงแสงเป็นตัวก้าหนด ท้าให้ข้าวชนิดน้ีสามารถปลูกได้

ตลอดปี อายุของข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เช่นเดียวกับข้าวไวต่อช่วงแสงได้

เหมือนกัน ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น วิธีการปลูกแบบนาหว่านน้้าตม จะท้าให้อายุของข้าว

จะส้ันลงไปอีกประมาณ 10-12 วัน การปลูกข้าวในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูง อายุของข้าวจะ

ยาวกว่าในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต้่า นอกจากน้ีพันธ์ุข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงท่ีแนะน้าให้เกษตรกร

ปลูกบางพันธ์ุ บางคร้ังพบว่า อายุของข้าวมีการเปล่ียนแปลงส้ันลงหรือยาวข้ึนได้ ซ่ึงอาจเป็นไปได้

ว่าพันธ์ุข้าวเหล่าน้ีอาจมีลักษณะการไวต่อช่วงแสงอยู่อย่างอ่อน ๆ พันธ์ุข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงเป็น

พันธ์ุข้าวท่ีปลูกท่ัวไปในฤดูนาปรัง เช่น พันธ์ุข้าว กข.23 พันธ์ุชัยนาท 1 พันธ์ุชัยนาท 1 พันธ์ุ

สุพรรณบุรี 1 และพันธ์ุสุพรรณบุรี 2 เป็นต้น 

 

2.1.3 ลักษณะและวงจรชีวิตของข้าว  

 ข้าวเป็นพืชล้มลุกหรือมีเพียงหน่ึงฤดูกาล (Annual crop) ส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีส้าคัญ

ของข้าว คือ ราก ล้าต้น ใบ ดอก ผลหรือเมล็ด ระบบรากของข้าวเป็นแบบรากฝอย (Fibrous root 

system) ล้าต้น (Culm) ทรงกลม แกนกลางกลวง (Hollow) ไม่มีแก่น ส่วนมากล้าต้นต้ังตรง มีข้อ 

(Node) ความสูงของล้าต้นข้ึนกับพันธ์และส่ิงแวดล้อม ดอกข้าวมีลักษณะเป็นช่อเรียกช่อดอก      

มีแขนงบนช่อดอกเป็นแบบรวง (Panicle) ดอกข้าวเป็นดอกสมบูรณ์เพศ (Perfect flower) ดังน้ัน

เมล็ดข้าว (Rice grain) จึงเกิดการผสมตัวเอง (Self pollination) ภายในดอก ใบข้าวมีลักษณะ

แบน บาง ยาวแต่แคบ อาจงอโค้งหรือต้ังตรง ถือก้าเนิดจากข้อบนล้าต้น ใบข้าวประกอบด้วยกาบ

ใบ (Leaf sheath) คือส่วนล่างของใบเป็นส่วนท่ีห่อหุ้มส่วนท่ีเป็นข้อและปล้อง กาบใบจะหนากว่า

ตัวใบ (Leaf blade) เพราะมีโพรงอากาศเป็นช่องโปร่ง ๆ ภายใน ไม่มีเส้นกลางใบ กาบใบจะติดอยู่

กับล้าต้นตรงใต้ข้อส่วนท่ีอยู่ติดกับด้านบนสุดของกาบใบคือตัวใบท่ีมีส่วนปลายคล้ายปลายหอก   

มีเส้นกลางใบ ตัวใบข้าวแต่พันธ์ุอาจมีขนาดแคบ กว้าง และยาวไม่เท่ากัน  
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  วงจรชีวิต (Life cycle) ของข้าวในรอบหน่ึง ๆ จะใช้เวลามากหรือน้อยข้ึนกับคุณสมบัติ

ประจ้าพันธ์ุ แต่จะอยู่ในช่วง 90-180 วัน วงจรชีวิตในการเจริญเติบโต และพัฒนาการของข้าว

แบ่งเป็น 3 ช่วงใหญ่ ๆ คือ ช่วงการเจริญเติบโตทางล้าต้นและใบ (Vegetative phase) หลังจาก

หว่านเมล็ดข้าวประมาณ 3 วัน จะเห็นใบแรกต่อมาจะเห็นใบท่ี 5 ในระยะน้ีเรียกว่า ต้นกล้า เม่ือน้า

ต้นกล้าไปปักด้า ต้นข้าวก็จะเจริญเติบโตทางด้านและใบจะหยุดลง ต้นข้าวจะเร่ิมสร้างรวงอ่อน 

และมีการพัฒนาช่อดอกแล้วจึงต้ังท้อง จนกระท่ังออกดอกและผสมเกสร แล้วจึงช่วงการสุกแก่ 

(Ripening phase) คือหลังจากเกิดการปฏิสนธิได้ประมาณ 30-35 วัน ข้าวจะสุกแก่พร้อมท่ีจะเก็บ

เก่ียวได้ ดังภาพท่ี 2.1 (ระวิวรรณ กาญจนสุนทร, 2537 อ้างถึงใน วรรณฑกา พจน์โยธิน, 2543 :   

8-9) ระยะเวลาในการเจริญเติบโตของข้าว การเจริญเติบโตของข้าวแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะดัง

แสดงใน ภาพท่ี2. 2 ได้แก่ 

1) ระยะการเจริญเติบโตทางล้าต้นและใบ (Vegetation Phase)  

ในระยะเวลาประมาณ 60 วันโดยเร่ิมจากเมล็ดข้าวมีรากแรกเกิดและใบงอก

ออกมา โดยในช่วงแรกเกิดข้าวจะมีใบงอกใหม่ทุกๆ 3-4 วัน เม่ือข้าวอายุ 30 วันข้าวจะเร่ิมแตกกอ 

ซ่ึงข้าวหน่ึงต้นจะสามารถแตกกอได้ประมาณ 2-5 ต้นเท่าน้ัน ข้าวใช้เวลาแตกกอสูงสุดประมาณ 

30 - 50 วัน (ประพาส วีระแพทย์, 2531: 80) 

2) ระยะการเจริญเติบโตทางการเจริญพันธ์ุ (Reproduction Phase)  

การเจริญเติบโตทางการเจริญพันธ์ุ ใช้ระยะเวลาประมาณ 25 - 30 วัน โดย

ระยะน้ีเร่ิมจากการสร้างดอกและช่อดอกจะมีการพัฒนาตัวเองโดยเพิ่มจ้านวนข้ึนเร่ือยๆ จนเร่ิมเข้า

สู่ระยะต้ังท้อง ในช่วงน้ีดอกข้าวจะผสมเกสรและเกิดการปฏิสนธิในรังไข่ (อรรควุฒิ ทัศน์สองช้ัน, 

2526: 48) 

3) ระยะเจริญเติบโตของเมล็ด (Ripening Phase)  

ในระยะการเจริญเติบโตของเมล็ดน้ัน ข้าวในเขตร้อนจะใช้เวลาประมาณ 25 - 

30 วันจึงสามารถเก็บเก่ียวได้ โดยระยะแรกรวงข้าวจะมีสีเขียว หากบีบเมล็ดอ่อนดูจะพบว่ามีน้้าสี

ขาวขุ่นคล้ายน้้านมไหลออกมา ในระยะต่อมาเมื่อน้้าในเมล็ดข้าวเร่ิมแข็งตัว จะสังเกตได้จากปลาย

รวงข้าวท่ีโน้มลงสู่พื้นดิน (ประพาส วีระแพทย์, 2531: 80) 
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ภาพท่ี 2.1 แสดงระยะเวลาการเจริญเติบโตของต้นข้าวท่ีมีอายุต้ังแต่วันปลูกถึงเก็บเก่ียว 

แหล่งท่ีมา: วรรณฑกา พจน์โยธิน, 2543: 9 

 

ภาพท่ี 2.2 ช่วงระยะเวลาในการเจริญเติบโตของข้าว 

แหล่งท่ีมา: De Datta, 1981: 161 อ้างถึงใน สมสิริ สวัสด์ิเฉลิม, 2550 : 18 
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2.2 ปรากฏการณ์การเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน 

 
2.2.1 ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect)  

  เมื่อโลกแผ่รังสีกลับสู่บรรยากาศจึงเป็นรังสีความร้อนหรือรังสีอินฟราเรด (รังสีคล่ืน) ออก

สู่บรรยากาศ โดยพลังงานท่ีเขาสู่โลกท้ังหมดบางส่วนถูกดูดซึมด้วยผิวดิน บรรยากาศ เมฆและ

บางส่วนจะสะท้อนกลับสู่อากาศ ก๊าซท่ีสามารถดูดซึมพลังงานความร้อนท่ีสะท้อนกลับจากโลก

ได้ดี คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้้าในช้ันบรรยากาศจะดูดซึมพลังงานความร้อนท่ีสะท้อน

กลับจากโลกได้ดี คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้้าในช้ันบรรยากาศจะดูดซึมรังสีน้ีไว้ท้าให้

โลกอบอุ่น ปรากฏการณ์น้ีเรียกว่าปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect) ซ่ึงการเพิ่มข้ึน

ของก๊าซต่าง ๆ ท่ีห่อหุ้มโลกมีปริมาณมากเกินไปจนท้าให้การถ่ายเทความร้อนท่ีโลกระบายออกได้

ไม่สะดวกเท่าท่ีควร จึงท้าให้โลกร้อนข้ึนเร่ือย ๆ เน่ืองจากกลุ่มก๊าซต่าง ๆ ท่ีห่อหุ้มโลกจะท้าหน้าน้ี

เสมือนฉากหลังคาท่ีก้ันระบายความร้อน จึงเหมือนกับว่าเราอยู่ภายใต้ห้องกระจกหน้าท่ีเสมือน

ก้าแพงก้ันไม่ให้รังสีความร้อนของโลกแผ่กระจายไปยังอวกาศ และมีสภาพอากาศไม่หนาวเย็น

เกินไป โดยก๊าซท่ีสามารถดูดซึมรังสีความร้อนไว้ได้ เรียกว่าก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) 

ซ่ึงก๊าซท่ีเป็นตัวการส้าคัญท่ีสุดในการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ซ่ึงเป็นก๊าซท่ีเพิ่มข้ึนในบรรยากาศตลอดเวลาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ และรองลงมา

ตามล้าดับก็คือ ก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์                   

(ฉันฐิสา เกศมณี, 2540: 12-18) 

 ปรากฏการณ์เรือนกระจก เป็นภาวะท่ีช้ันบรรยากาศของโลกดูดกลืนรังสีอินฟราเรดท่ีแผ่ออก

พื้นผิวโลกเอาไว้ และคายพลังงานความร้อนให้กระจายอยู่ในช้ันบรรยากาศและพื้นผิวโลก ท้ังน้ี

มวลอากาศในช้ันบรรยากาศ (Atmosphere) ท่ีปกคลุมโลกประกอบด้วยก๊าซต่าง ๆ เช่น ไนโตรเจน 

ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้้า เป็นต้น (เพ็ญศรี วัจฉละญาณ, 2550: 61) 

 

2.2.1.1 ก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วยก๊าซท่ีส้าคัญ คือ  

1) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เกิดข้ึนตามธรรมชาติโดยกิจกรรมภายใน

ร่างกายของสิ่งมีชีวิตและโดยการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิล CO2 จะมีสัดส่วนมากท่ีสุดในบรรดาก๊าซ

เรือนกระจกท้ังหมด 
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2) มีเทน (CH4) เกิดจากการก่อตัวของถ่านหินและการสุมทับของกอง

ขยะ จากกระบวนการย่อยอาหารของ ปศุสัตว์ จากการย่อยสลายของเสีย และจากการปลูกข้าวใน

พื้นท่ีน้้าขัง ก๊าซมีเทนมีศักยภาพในการท้าความร้อนให้แก่โลก 21 เท่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

3) ไนตรัสออกไซด์ (N2O เกิดข้ึนจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงและ

อุตสาหกรรมปุ๋ย N20 มีศักยภาพในการท้าความร้อนให้แก่โลก 310 เท่าของ CO2 

4) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) ส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาข้ึนเพื่อเป็น

ทางเลือกในการใช้ทดแทนก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) ท่ีท้าลายช้ันโอโซน ซ่ึงได้ถูกห้าม มิ

ให้มีการใช้ตามพิธีสารมอนทรีออล ค.ศ.1987 HFC ไม่สร้างความเสียหายแก่ช้ันโอโซน แต่มีส่วนใน

การท้าความร้อนให้แก่โลก โดยท่ัวจะใช้ HFC เป็นสารก่ึงตัวน้าในอุตสาหกรรมเคร่ืองท้าความเย็น 

5) เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC) เป็นผลพลอยได้จากการหลอม

อลูมิเนียมและการสกัดยูเรเนียม และมีการผลิตข้ึนเพื่อใช้เป็นสารก่ึงตัวน้าทดแทน CFC 

เช่นเดียวกัน PFC มีศักยภาพในการท้าความร้อนให้แก่โลก 7,400 เท่าของ CO2 

6) ซัลเฟอร์เฮกสะฟลูออไรด์ (SF6) ส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมหนัก

เพื่อเป็นฉนวนของเคร่ืองมือท่ีใช้ก้าลังไฟฟ้าสูง และใช้ในอุตสาหกรรมของระบบท้าความเย็นท่ีมี

สายเคเบ้ิล SF6 มีศักยภาพในการท้าความร้อนให้แก่โลก 23,900 เท่าของ CO2 

 

2.2.1.2 ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์  

  ก๊าซเรือนกระจกมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีความสามารถในการดูดซับรังสี

อินฟราเรดได้ไม่เท่ากันและอาจมีช่วงชีวิตในส่ิงแวดล้อมไม่เท่ากัน ท้าให้ศักยภาพในการเกิดภาวะ

เรือนกระจกต่างกัน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีสูงข้ึนในช่วงศตวรรษท่ีผ่านมาน้ีคาดการณ์ว่าเกิด

จากด้าเนินกิจกรรมของมนุษย์ซ่ึงกิจกรรมแต่ละประเภทน้ันก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกแตกต่างกัน 

(เพ็ญศรี วัจฉละญาณ, 2550: 63-64) 

1) การเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น น้้ามัน ไม้ หรือ การตัดไม้ท้าลาย

ป่า ท้าให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศมากข้ึน 

2) การเล้ียงสัตว์ การท้านาข้าว รวมท้ังหลุมฟังกลบขยะหรือ การหมัก

แบบไร้อากาศจะท้าให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศได้ 

3) การใช้สารเคมีบางจ้าพวก เช่น สารท้าความเย็น สาร CFC หรือ สาร 

Halon    ซ่ึงเป็นสารเคมีใช้ในการดับเพลิง 
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4) การเกษตรกรรมซ่ึงมีการใช้ปุ๋ย อันส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยไนตรัส

ออกไซด์ออกมา 

จากการศึกษาเพื่อหาสัดส่วนของแหล่งก้าเนิดประเภทต่างๆท่ีก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกใน

ปี 2543 ได้แบ่งประเภทของแหล่งก้าเนิดออกเป็น 8 ภาคส่วน คือ โรงไฟฟ้า อุตสาหกรรม           

การขนส่ง เกษตรกรรม การกล่ัน จ่าย จ้าหน่ายเช้ือเพลิง พาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัย การใช้ท่ีดิน

และการเผาเชื้อเพลิงชีวมวลและการก้าจัดขยะ/ของเสีย พบว่า โรงไฟฟ้าเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือน

กระจกโดยรวมสูงท่ีสุด 21.3% โดยเป็นแหล่งก้าเนิดท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงท่ีสุด

รองลงมาคือ ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงท้ัง 2 แหล่งน้ีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสัดส่วน 29.5%

และ 20.6% ตามล้าดับ ส้าหรับการเกษตรน้ันแม้ว่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมเพียง 12.5%  

แต่เป็นแหล่งก้าเนิดท่ีสุดของก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ โดยมีสัดส่วนถึง 40% และ 62%

ตามล้าดับ ดังแสดงใน ภาพท่ี 2.3 

 
ภาพท่ี 2.3 สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมจากแหล่งก้าเนิด 8 ประเภท และสัดส่วน

แยกตามชนิดของก๊าซเรือนกระจก 

แหล่งท่ีมา: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Greenhouse_Gas_by_Sector.png สืบค้นเม่ือ

วันท่ี 12 มีนาคม 2553 
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2.2.2 ภาวะโลกร้อน 

ภาวะโลกร้อน หมายถึง ภาวะท่ีอุณหภูมิเฉล่ียบนผิวโลกเพิ่มข้ึน และคาดการณ์ว่าจะสูงข้ึน

ต่อไป จากรายงานฉบับท่ี 4 ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ได้สรุปว่าอุณหภูมิโลกสูงข้ึน 

0.74 °C ในช่วงปี พ.ศ. 2449 – 2548 และอุณหภูมิโลกท่ีสูงข้ึนต้ังแต่ช่วงกลางศตวรรษท่ี 20 มีผล

มาจากการเพิ่มข้ึนของปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (เพ็ญศรี           

วัจฉละญาณ, 2550: 63) กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ท้าให้เกิดการปล่อยก๊าซจ้านวนมากสู่

บรรยากาศ โดยเฉพาะก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas) ซ่ึงเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อนหรือ

ปรากฏการณ์เรือนกระจก ก๊าซเรือนกระจกท่ีพบในปริมาณมาก คือ CO 2 CH4 และ N2O  

สรุป คือ ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปล่ียนแปลง (Climate 

Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน ซ่ึงเกิดจากการท่ีอุณหภูมิของโลกท่ีสูงข้ึนเร่ือย ๆ 

สาเหตุหลักของปัญหาน้ี มาจาก ก๊าซเรือนกระจก  

 
2.2.3 ก๊าซมีเทน 

ก๊าซมีเทนเป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทอะลิฟาติก (Aliphatics) และเป็นสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตัวประเภทอัลเคนหรือพาราฟิน (Alkane or Paraffins) ก๊าซมีเทนเป็นก๊าซท่ีไม่มี

สี ไม่มีกล่ิน ไม่มีรส มีจุดหลอมเหลวท่ี -182.5 องศาเซลเซียส และมีจุดเดือดท่ี -161.5 องศา

เซลเซียส ละลายน้้าได้ต้่าประมาณ 12-40 มิลลิกรัมต่อลิตร ท้าปฏิกิริยาแทนท่ีกับฮาโลเจนเม่ือมี

แสงหรืออุณหภูมิประมาณ 200-400 องศาเซลเซียส เม่ือเผาไหม้จะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

และน้้า พลังงานแยกพันธะเท่ากับ 104 กิโลแคลอรีต่อโมล ส่วนพลังงานท่ีใช้สร้างพันธะเท่ากับ 

179 กิโลแคลอรีต่อโมลท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (OEEP, 2000 อ้างถึงใน งามเนตร            

เอกตาแสง, 2546: 5) ก๊าซมีเทนเป็นก๊าซท่ีเกิดในธรรมชาติโดยกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์หรือ

ซากส่ิงมีชีวิตของแบคทีเรียบางชนิดในพื้นท่ีท่ีปราศจากออกซิเจน เช่น ในหนองน้้า ก๊าซมีเทนมี

คุณสมบัติพิเศษ คือ เผาไหม้ง่าย และปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานอกจากน้ีแมลงปลวก

อาจผลิตก๊าซมีเทนในกิจกรรมบางอย่าง แม้แต่วัวและสัตว์กินพืชอ่ืนๆก็พบว่ามีก๊าซมีเทนอยู่ใน

กระเพาะ ก๊าซมีเทนจึงถูกปล่อยออกมาเม่ือสัตว์เรอ ก๊าซมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีปลดปล่อย

มาก แม้ว่าก๊าซมีเทนอยู่ในบรรยากาศเพียง 1.7 ppm แต่ก๊าซมีเทนมีคุณสมบัติของก๊าซเรือน

กระจกสูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กล่าวคือ ด้วยปริมาตรเท่ากัน ก๊าซมีเทนสามารถดูดกลืน

รังสีอินฟราเรดได้ดีกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (IPCC, 2001 อ้างถึงใน เศวตฉัตร ศรีสุรัตน์, 

2549: 18) 
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ก๊าซมีเทนมีปริมาณเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการท้านาข้าว ปศุสัตว์ และการเผาไหม้ชีวมวล การ

เพิ่มข้ึนของก๊าซมีเทนส่งผลกระทบต่อภาวะเรือนกระจกมากเป็นอันดับสองรองจากก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ จากการประเมินของ USEPA (United States Environmental Protection 

Agency) พบว่า ก๊าซมีเทนมีส่วนท้าให้อุณหภูมิโลกสูงข้ึนร้อยละ 20 แหล่งปลดปล่อยก๊าซมีเทน

ส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมภาคการเกษตรได้แก่ นาข้าว มีปริมาณการปลดปล่อย 25-150 Tg ต่อปี 

และปศุสัตว์ 65-100 Tg ต่อปี (Le mar and Roger, 2001 อ้างถึงใน เศวตฉัตร ศรีสุรัตน์, 

2549:18) ส้าหรับประเทศไทย OEPP ได้รายงานว่ามีการปลดปล่อยมีเทนท้ังหมดปีละประมาณ 

3.2 ล้านตัน มาจากภาคเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 91 ของก๊าซมีเทนท่ีปล่อยท้ังหมด โดยมี

แหล่งปลดปล่อยท่ีใหญ่ท่ีสุด คือ นาข้าวประมาณร้อยละ 73 และอีกร้อยละ 22 มาจากปศุสัตว์  

 

2.3 กระบวนการเกิดก๊าซมีเทนในนาข้าว 
 
 การปลูกข้าว มี 2 ลักษณะ คือ การปลูกข้าวแบบดินท่ีมีน้้าขัง และแบบดินไร่ ซ่ึงนาท่ีมีน้้า

ขังการแลกเปล่ียนก๊าซระหว่างอากาศในดินและบรรยากาศจะถูกยับย้ัง ออกซิเจนจากบรรยากาศ

จะเข้าไปในดินได้ด้วยการแพร่กระจายลงไปยังผิวน้้า แต่ในนาท่ีมีน้้าขังจะมีอัตราการแพร่กระจาย

ช้ามาก (1/10,000 เท่าของในบรรยากาศ) (Khalil M.A.K, 1993 อ้างถึงใน วรรณฑกา พจน์โยธิน

,2543 :17)  ดังน้ันดินจะอยู่ในสภาพท่ีไม่มีออกซิเจน ส่วนปริมาณออกซิเจนท่ีมีอยู่เดิมก็จะถูก

จุลินทรีย์น้าไปใช้กระบวนการหายใจอินทรีย์วัตถุ (Organic matter) ในดินท่ีมาจากรากข้าว ตอซัง

ข้าวจากฤดูท้านาท่ีผ่านมา วัชพืช จะถูกย่อยสลายโดย Methanogenic Bacteria ในสภาวะไม่มี

ออกซิเจน ภาพท่ี 2.4 
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ภาพท่ี 2.4 การสลายตัวของ คาร์โบไฮเดรต ในดินน้้าขัง  

แหล่งท่ีมา: ทัศนีย์ อัตตะนันทน์, 2534: 12. 

 

 เมื่อคาร์โบไฮเดรตสลายตัวจะได้ Pyruvic acid ดังสมการ  

C6 H12O6 + 2NAD
+ + 2ATP --------------> 2C H3CO.COOH + 2NADH + 2H

+ + 4ATP 

 พลังงานท่ีได้จะถูกจุลินทรีย์น้าไปใช้ในกระบวนการ Fermentation หมายถึง กระบวนการ

ทางชีวเคมีท่ีจุลินทรีย์ท่ีมีกิจกรรมในสภาพท่ีไม่มีออกซิเจน ใช้สารประกอบอินทรีย์เป็นตัวรับ

อิเล็กตรอน ดังน้ัน ผลท่ีได้จากการสลายตัวก็จะเป็นสารประกอบอินทรีย์อยู่ในสภาพออกซิไดซ์และ

รีดิวซ์ Pyruvic acid จะเปล่ียนแปลงต่อไปได้หลาย ๆ รูปแบบ ซ่ึงสารประกอบท่ีเกินข้ึนจากการ

สลายตัวของคาร์โบไฮเดรตในดินท่ีมีน้้าขังท่ีส้าคัญ คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO3)         

กรดอะซิติค (Acetic acid) และ ก๊าซมีเทน (C H4) 

 ส่วนในกระบวนการหายใจของจุลินทรีย์ในดินโดยปกติในสภาวะท่ีมีออกซิเจน ออกซิเจน

จะเป็นตัวรับอิเล็กตรอน แต่ถ้าไม่มีออกซิเจน สารประกอบหรือธาตุอ่ืนๆ จะท้าหน้าท่ีเป็นตัวรับ

อิเล็กตรอนในดินท่ีมีน้้าขัง จุลินทรีย์ท่ีอยู่ได้ท้ังในสภาพท่ีมีและไม่มีออกซิเจนรวมท้ังจุลินทรีย์ท่ีอยู่

ได้เฉพาะท่ีไม่มีออกซิเจนจะใช้ NO3
- , Mn+4, Fe+3, NO4

2- , CO2 และ H
+   เป็นตัวรับอิเล็กตรอนและ

เปล่ียนเป็น N2, Mn
+2, Fe+2, S2- , CH4 และ H2 ตามล้าดับ ดังตารางท่ี 2.1  
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ตารางท่ี 2.1 ปฏิกิริยาและรีดอกซ์โพเทนเชียล (Eh) ในดินน้้าท่วม 

 

 

แหล่งท่ีมา: ทัศนีย์ อัตตะนันทน์, 2534: 13 

 

 ปฏิกิริยาเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนในช่วง รีดอกซ์โพเทนเชียล (Eh) ท่ีแตกต่างกัน ปฏิริยาน้ีจะ

เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองกันจากบนไปล่างของตาราง โดยท่ีเม่ือดินมีปริมาณออกซิเจนลดลง ค่า Eh    

ก็จะลดลงตามไปด้วย และเม่ือ ค่า Eh ของดิน -200 ถึง -280 mV ปฏิกิริยา Methane 

fermentation จะเกิดข้ึน ซ่ึงจะมีการผลิตก๊าซมีเทนออกมา นอกจากน้ี Eh ยังมีความสัมพันธ์กับ

การเปล่ียนแปลง pH น่ันคือ เม่ือพื้นท่ีนามีระยะเวลาของการขังน้้านานข้ึน ค่า pH จะเพิ่มข้ึนและ 

Eh จะลดลง แต่เมื่อระบายน้้าออก ค่า pH จะลดลง Eh จะเพิ่มข้ึน 

 ในสภาพรีดักช่ันท่ีรุนแรงการสลายตัวของอินทรีย์วัตถุจะเกิดสารประกอบท่ียังสลายตัวไม่

สมบูรณ์ (Intermediate Products) หลายชนิด เช่น กรดอินทรีย์ต่างๆ (Organic Acid) กรดอะซีติก 

(Acetic Acid) มักพบในดินท่ีมีน้้าขัง กรดอินทรีย์เหล่าน้ีจะย่อยสลายต่อเกิด CO2 และ CH4 

 

2.3.1 การปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว 

 สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ  หรือ IRRI (1991) ยืนยันว่าการเกิดก๊าซมีเทนจากนาข้าวเกิด

ได้ 3 ทาง คือโดยการแพร่ผ่านช้ันน้้า (Diffiusion) และฟองอากาศ (Bubble) ในปริมาณเล็กน้อย 

แต่การปล่อยก๊าซส่วนใหญ่หรือประมาณ 80% เกิดข้ึนผ่านทางต้นข้าว ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา

ของ Barbara and Hogan (1991: 115-123) ดังน้ี 

รีดักชัน 
รีดอกซ์โพเทน

เชียล 
 

O2 -----> H2O + 380 to + 320  

NO3 -----> N2 Mn
+4 -----> Mn+2 + 280 to + 220 Denitrification, Manganese 

reduction 

Fe+3 -----> Fe+2 + 180 to + 150 Iron  reduction 

SO4
2- -----> S2- - 120 to - 180 Sulfate  reduction 

CO2 -----> CH4 - 200 to - 280 Methane reduction 
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 ก๊าซมีเทนท่ีเกิดจากนาข้าวจะถูกปลดปล่อยออกสู่บรรยากาศได้อย่างน้อย 3 ทาง        

ภาพท่ี 2.5 คือ 

  1. เคล่ือนผ่านต้นข้าวจากรากออกสู่บริเวณกาบใบและใบ (มากกว่าร้อยละ 90)  

    2. เคล่ือนท่ีผ่านน้้าสู่ผิวน้้าโดยกระบวนการแพร่ (Diffusion) 

    3. การเคล่ือนท่ีของฟองอากาศลอยข้ึนสู่ผิวน้้า (Ebullition) 

 

ภาพท่ี 2.5 ไดอะแกรมแสดงขบวนการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวผ่านต้นข้าว 

แหล่งท่ีมา: Barbara and Hogan, 1991: 115-123 

 

2.3.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทนท่ีเกิดจากนาข้าว ท่ีส้าคัญ ได้แก่ พันธ์ุข้าว ระบบ

การท้านา ดิน ปุ๋ย สารเคมีปราบศัตรูพืช และสภาพภูมิอากาศ (Minami K and etc, 1997: 509-

516)  

2.3.2.1 ปัจจัยด้านพันธุ์ข้าว  

พันธ์ุข้าวปลูกมีประมาณ 120,000 พันธ์ุ และประมาณว่าพันธ์ุข้าวท่ีพบในประเทศ

ไทยมีไม่น้อยกว่า 35,000 พันธ์ุ ท้ังน้ีในแต่ละพันธ์ุจะมี ราก ใบ ล้าต้น รวง และเมล็ด การให้ผล

ผลิตแตกต่างกันออกไป ซ่ึงปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดว่า ข้าวพันธ์ุใดปลดปล่อยก๊าซมีเทนมาก

น้อยแค่ไหน(วรรณฑกา พจน์โยธิน, 2543: 20) การท่ีพันธ์ุข้าวมีผลต่อการเกิดก๊าซมีเทนน้ัน ข้ึนกับ 

ลักษณะการเจริญเติบโตของราก การสะสมน้้าหนักแห้งของข้าวแต่ละพันธ์ุมีผลต่อการเกิดก๊าซ

มีเทนแตกต่างกัน พันธ์ุท่ีมีแขนงรากมาก และเม่ือข้าวสะสมน้้าหนักแห้งมากท้าให้การเกิดและ

ปลดปล่อยก๊าซมีเทนมาก 
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Wang, Neue and Samonte (1997: 387-394) ได้ตรวจวัดการปล่อยก๊าซมีเทน 

โดยใช้ Close chamber technique โดยใช้ข้าว 3 พันธ์ุ คือ Dular IR72 และ IR 65598 

เจริญเติบโตภายใต้สภาวะ Greenhouse พบว่าข้าวพันธ์ุ Dular มีการปลดปล่อยก๊าซมีเทนสูงกว่า

อีก 2 พันธ์ุท่ีใช้ทดลอง และยังให้ผลผลิตสูงกว่าอีกด้วย 

ระวิวรรณ กาญจนสุนทร (2537: 42-58) ได้ศึกษาอัตราการปลดปล่อยก๊าซมีเทน

ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ข้าวพันธ์ุ กข 23 และ กข 6 ส้าหรับนาสวน และข้าวพันธ์ุชีแม่จัน 

และอาร์ 258 ส้าหรับนาไร่ พบว่า อัตราการปลดปล่อยก๊าซมีเทนของข้าวพันธ์ุ กข 23 น้อยกว่า กข 

6 และ ข้าวพันธุ์ชีแม่จัน มีการปล่อยมากกว่า อาร์ 258 

2.3.2.2 ปัจจัยด้านระบบการปลูกข้าว 

น้้าเป็นปัจจัยท่ีส้าคัญมากในการปลูกข้าว ซ่ึงสามารถจ้าแนกระบบการปลูกข้าว

ตามวิธีการจัดการน้้าได้ดังต่อไปน้ี (ทัศนีย์ อัตตะนันทน์, 2534: 131-139)  

1) นาข้าวท่ีมีน้้าขังตลอดฤดูกาลปลูกในระดับความลึก 2.5 – 7.5 

เซนติเมตร (Shalllow-Continuous Flooding) 

2) นาข้าวท่ีมีน้้าขังตลอดฤดูกาลปลูกในระดับความลึก 15 เซนติเมตร 

(Deep Continuous Flooding) 

3) นาข้าวท่ีมีการชลประทานแบบน้้าไหลในนาตลอดฤดูปลูก 

(Continuous Flowing Irrigation) 

4) นาข้าวท่ีมีการให้น้้าแบบท้ิงช่วง (Rotation Irrigation) 

5) นาข้าวท่ีมีการระบายน้้าออกจากนากลางฤดูปลูก (Midseason Soil 

Drying) 

6) นาน้้าฝน (Rainfed) 

น้้าย่อมมีผลท้าให้มีสภาพแวดล้อมของดินแตกต่างกันไป จะมีผลต่อการเกิดและ

การปลดปล่อยมีเทน 

ปิยบุตร วานิชพงษ์พันธ์ (2536: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาอิทธิพลของน้้าท่ีมีต่อการ

ปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว ท่ีระดับน้้าในนาข้าว 0, 5, 10, 20 cm. พบว่าอัตราการปลดปล่อย

ก๊าซมีเทนเท่ากับ 12.11, 15.72, 17.42, 20.53 g/m2/crop ตามล้าดับ ซ่ึงการควบคุมน้้าให้มีน้้า

ท่วมขังอยู่ตลอดเวลาและมีระดับน้้าคงท่ีสูง ท้าให้ดินอยู่ในสภาพรีดักชัน ท้าให้เกิดก๊าซมีเทนเพิ่ม

มากข้ึน 
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2.3.2.3 ปัจจัยทางด้านดิน 

คุณสมบัติทางกายภาพของดิน ความสามารถในการอุ้มน้้าของดิน การระบายน้้า 

ความสามารถในการดูดซับอาหารของพืช จะมีผลต่อการเจริญเติบโตและกิจกกรมของจุลินทรีย์ดิน 

คุณสมบัติทางเคมีของดิน มีผลต่อการเจริญเติบโตและกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินจะ

ข้ึนอยู่กับค่าความเป็นกรดและด่างของดิน ซ่ึงจะส่งผลต่ออัตราการปลดปล่อยก๊าซมีเทนเช่นกัน 

(ระวิวรรณ กาญจนสุนทร, 2537:16-18) 

Yagi and Minami (1990: 599-610) จากการศึกษาพบว่านาข้าวท่ีปลูกในดินต่าง

ชนิดกันในญ่ีปุ่น จะมีอัตราการปลดปล่อยก๊าซมีเทนต่างกัน เน่ืองจากดินแต่ละชนิดมีคุณสมบัติ

ต่าง ๆ ต่างกัน 

2.3.2.4 ปัจจัยทางด้านปุ๋ย 

ปุ๋ยอินทรีย์มีอิทธิพลต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทน เน่ืองจากเม่ือใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงไป

ในดินจะเกิดการสลายตัวของอินทรีย์วัตถุท่ีมีอยู่ในปุ๋ย ท้าให้ปลดปล่อยก๊าซมีเทนได้สูง ส่วนปุ๋ยเคมี

เม่ือใส่ลงไปแล้วจะช่วยให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดี และท้าให้เกิดการส่งผ่านก๊าซมีเทนท่ีเกิดจาก

การสลายตัวของอินทรีย์วัตถุในดินผ่านข้าวออกสู้บรรยากาศเพิ่มข้ึนด้วย (วรรณฑกา พจน์โยธิน, 

2543: 25) 

2.3.2.5 ปัจจัยทางด้านสารเคมีปราบศัตรูพืช 

สารเคมีปราบศัตรูพืชจะมีอิทธิพลต่อแบคทีเรียในดิน ซ่ึงจะข้ึนอยู่กับสมบัติทางเคมี

และพิษวิทยาของสารเคมีแต่ละชนิด ซ่ึงอาจท้าให้การย่อยสลายอินทรียวัตถุช้าลง เร็วข้ึน ข้ึนอยู่กับ

ปริมาณการใช้ด้วย ในประเทศไทยมีการใช้สารเคมีปริมาณท่ีต้่าเน่ืองจากผลของต้นทุนการผลิต

สูงข้ึน ท้าให้สารเคมีปราบศัตรูพืชในประเทศไทยมีอิทธิพลต่อปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทนใน

ไทยน้อยมาก (ปิยบุตร วานิชพงษ์พันธ์ 2536: 55) 

2.3.2.6 ปัจจัยทางด้านภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศ เช่น ปริมาณแสง อุณหภูมิ ปริมาณน้้าฝน ฯลฯ มีอิทธิพลต่อการ

ปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว รังสีอินฟราเรดท้าให้อุณหภูมิของดินสูงข้ึน ส่งผลต่อกิจกรรมการ

สลายของจุลินทรีย์ในสภาพน้้าท่วมเกิดข้ึนได้ดีข้ึน (วรรณฑกา พจน์โยธิน, 2543: 27)  
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2.4 การสะท้อนพลังงานของพืช  

 
2.4.1 การสะท้อนเชิงสเปกตรัมของพืชพรรณ 

 พืชพรรณ ในช่วงคล่ืนสายตามองเห็น คลอโรฟิลล์ของใบพืชดูดกลืนพลังงานสีน้้าเงิน   

(0.4-0.5 ไมโครเมตร) และสีแดง (0.6-0.7 ไมโครเมตร) แต่สะท้อนพลังงานสีเขียว (0.5-0.6 

ไมโครเมตร) ดังน้ันดวงตามนุษย์จึงมองเห็นใบพืชเป็นสีเขียว ถ้าใบพืชมีอาการผิดปกติ เช่น แห้ง 

หรือเห่ียว ท้าให้คลอโรฟิลล์ลดลงก็จะท้าให้การสะท้อนท่ีคล่ืนสีแดงสูงข้ึนในช่วงคล่ืนอินฟราเรด

สะท้อน (0.7-1.3 ไมโครเมตร) การสะท้อนพลังงานของใบพืชสูงมาก คือ สะท้อนพลังงานประมาณ

ร้อยละ 50 ของพลังงานท่ีตกกระทบ ซ่ึงลักษณะของการสะท้อนพลังงานน้ีเป็นผลเน่ืองมาจาก

โครงสร้างภายในใบของพืช (Cell structure) เน่ืองจากพืชก็จะสามารถแยกชนิดจะมีลักษณะ

โครงสร้างภายในท่ีแตกต่างกัน ดังน้ันการสะท้อนพลังงานในช่วงน้ีก็จะสามารถแยกชนิดของพืชได้ 

แม้ว่าการสะท้อนพลังงานในช่วงคล่ืนสายตามองเห็นได้จะใกล้เคียงกัน ในท้านองเดียวกันการ

สะท้อนพลังงานท่ีมีความยาวคล่ืนอินฟราเรดสะท้อนของพืชท่ีมีอาการผิดปกติทางใบ จะมีความ

แตกต่างไปจากการสะท้อนท่ีมีความยาวคล่ืนเดียวกันของพืชท่ีสมบูรณ์กว่า ดังน้ันระบบการรับรู้

จากระยะไกลสามารถบันทึกค่าสะท้อนของช่วงคล่ืนน้ีได้สามารถใช้ส้ารวจอาการผิดปกติของพืช

ได้ในช่วงคล่ืนท่ีมีความยาวสูงกว่า 1.3 ไมโครเมตร พลังงานส่วนใหญ่จะถูกดูดกลืนหรือสะท้อนมี

การส่งผ่านพลังงานน้อยมาก มักพบค่าต้่าลงท่ีช่วงคล่ืน 1.4 1.9 และ 2.7 ไมโครเมตร เพราะในช่วง

เหล่าน้ีน้้าในใบพืชจะดูดกลืนพลังงาน จึงเรียกว่า ช่วงคล่ืนพืชดูดน้้า (Water absorption bands) 

ดังน้ันค่าการสะท้อนพลังงานของใบพืชจึงแปรผกผันกับปริมาณน้้าในใบพืชด้วย(ส้านักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), 2552: 52) 

การส้ารวจระยะไกลได้น้าหลักการสะท้อนและการดูดซับแสงแต่ละช่วงคล่ืนมาประยุกต์ใช้ 

ซ่ึงวัตถุแต่ละชนิดจะมีค่าการสะท้อนพลังงานท่ีแตกต่างกันออกไปแสดงในภาพท่ี 2.6 โดยพืช

พรรณธรรมชาติสะท้อนพลังงานได้ดีในช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้ (Near Infrared Wavelenghts) 

(700 – 1,300 นาโนเมตร) และในช่วงคล่ืนท่ีมองเห็นได้จะสะท้อนพลังงานช่วงคล่ืนแสงสีเขียว 

(500 – 600 นาโนเมตร) ส่วนการสะท้อนพลังงานของดินจะข้ึนอยู่กับปัจจัยบางประการของดิน 

เช่น ความช้ืนในดิน แร่ธาตุในดิน และน้้าจะไม่สะท้อนพลังงานในช่วงอินฟราเรดใกล้ (ส้านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2538: 5-6) จากคุณสมบัติการสะท้อนและดูดซับพลังงานท่ีแตกต่าง

กันในแต่ละช่วงคล่ืนของพืชจึงได้มีการน้าข้อมูลจาการส้ารวจระยะไกลท่ีน้ามาประยุกต์ใช้ใน
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การศึกษาด้านการเกษตร เช่น การแยกประเภทพืชท่ีเพาะปลูก และการจัดการพื้นท่ีเพาะปลูก 

(Lillesand, Kiefer and Chipman, 2004: 37-38) 

 

 
ภาพท่ี 2.6 การสะท้อนพลังงานของวัตถุแต่ละชนิด 

แหล่งท่ีมา : Lillesand, Kiefer and Chipman, 2004: 17 

 

2.4.2 ดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Index) 

 ดัชนีพืชพรรณ คือ สูตรท่ีถูกสร้างข้ึนจากความสัมพันธ์ของความแตกต่างระหว่างช่วงคล่ืน

แสงสีแดงกับช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้ ซ่ึงวัดออกได้ในเชิงปริมาณ (Gidson and Power,         

2000: 115) 

 ดัชนีพืชพรรณ คือ การสร้างแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยในการสังเกตพืชพรรณ

ธรรมชาติ (Chen, Elvidge and Groeneveld, 1999: 81) 

 ดัชนีพืชพรรณ เป็นการค้านวณโดยน้าช่วงคล่ืนท่ีเก่ียวข้องกับพืชพรรณมาท้าสัดส่วนซ่ึงกัน

และกัน แล้วให้ผลลัพธ์ในการจ้าแนกบริเวณท่ีมีปริมาณพืชปกคลุม (Biomass) กับบริเวณท่ีไม่ใช่

พืชพรรณ เป็นประโยชน์ในการติดตามการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของพืชพรรณ และสถานการณ์

ส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีท่ีศึกษา ช่วงคล่ืนท่ีเก่ียวกับพืชพรรณได้แก่ ช่วงคล่ืนตามองเห็นสีแดง มี

คุณสมบัติในการวัดค่าการสะท้อนจากส่วนท่ีมีการดูดกลืนพลังงานในใบพืชส่วนท่ีมีคลอโรฟิลล์ 

และช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้ท่ีมีคุณสมบัติในการแยกแยะพืชพรรณและวัดปริมาณชีวภาพ 

(ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), 2552: 89) 
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 ดัชนีพืชพรรณ คือ ค่าตัวเลขท่ีได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสะท้อน

พลังงานในความยาวช่วงคล่ืนสีแดงกับค่าสะท้อนพลังงานในความยาวช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้ 

เพื่อใช้ในการท้านายและประเมินคุณลักษณะของพืชพรรณ (สมสิริ สวัสด์ิเฉลิม, 2550: 30) 

โดยสรุปแล้วน้ัน ดัชนีพืชพรรณ คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าสะท้อนพลังงานของพืช

ในช่วงคล่ืนแสงสีแดงและช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้ เพื่อน้ามาใช้ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์

และการเปล่ียนแปลของพืชพรรณ ซ่ึงดัชนีพืชพรรณสามารถหาได้จากการประยุกต์ใช้ภาพถ่าย

ดาวเทียม เช่น การติดตามการเจริญเติบโตของข้าว ช่วงกรกฎาคม และสิงหาคม ปี 2008 โดยใช้

เทคนิคการส้ารวจระยะไกลการ หาค่า NDVI ของข้าวและประเมินผลผลิต (FOOD-SEC Rice 

Monitoring in DPRK July-August 2008, 2008: 4-5) หรืออาจจะหาได้จากการเก็บข้อมูลจาก

ภาคพื้นดิน เช่น การศึกษาการเจริญเติบโตของข้าวโดยใช้ลักษณะการสะท้อนพลังงานโดยใช้

เคร่ืองสเปคโตรมิเตอร์ เก็บพลังงานในการสะท้อนของพืชพรรณในช่วงคล่ืนแสงสีแดง คือ 675     

นาโนเมตร และช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้ คือ 745 นาโนเมตร (Yang and Su, 2007 อ้างถึงใน สม

สิริ สวัสด์ิเฉลิม, 2550: 30) เป็นต้น ในการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นการศึกษาโดยการประยุกต์ใช้

ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อน้ามาใช้ในการวิเคราะห์ซ่ึงดัชนีพืชพรรณสามารถหาได้หลายสูตรดังน้ี 

 

2.4.2.1 วิธี Ratio Vegetation Index (RVI) 

RVI เป็นดัชนีพืชพรรณอย่างง่ายท่ีคิดค้นโดย จอร์แดน เป็นการท้าสัดส่วนระหว่าง

สองช่วงคล่ืนอย่างง่าย ๆ คือ น้าเอาช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้มาหารด้วยช่วงคล่ืนตามองเห็นสีแดง 

(ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), 2552: 89) ดังสูตร

ต่อไปน้ี 

RVI = NIR / RED โดยท่ี RVI = ดัชนีพืชพรรณ 

 NIR = ช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้ 

 RED = ช่วงคล่ืนตามองเห็นสีแดง 

 

2.4.2.2 วิธี Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

NDVI เป็นดัชนีท่ีคิดค้นข้ึนโดยรูสและคณะ (Jensen, 2000: 361) เป็นการท้า

สัดส่วนระหว่างช่วงคล่ืน 2 ช่วงคล่ืนท่ีปรับให้มีลักษณะเป็นการกระจายปกติ คือ น้าช่วงคล่ืน

อินฟราเรดใกล้มาลบด้วยช่วงคล่ืนตามองเห็นสีแดง แล้วหารด้วยผลบวกของช่วงคล่ืนอินฟราเรด
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ใกล้และช่วงคล่ืนตามองเห็นสีแดง (ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน), 2552: 89) ดังสูตรต่อไปน้ี 

 

 NDVI = (NIR – RED) / (NIR + RED) โดยท่ี NDV = ดัชนีพืชพรรณ 

 NIR = ช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้ 

 RED = ช่วงคล่ืนตามองเห็นสีแดง 

 

2.4.2.3 วิธี Green Normalized Difference Vegetation Index (GNDVI) 

GNDVI เป็นดัชนีท่ีอธิบายโดย Gitelson, Kaufman and Merzlyak (1996) เป็น

การท้าสัดส่วนระหว่างช่วงคล่ืน 2 ช่วงคล่ืน คือ น้าช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้มาลบด้วยช่วงคล่ืนสี

เขียว แล้วหารด้วยผลบวกของช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้และช่วงคล่ืนสีเขียว ดังสูตรต่อไปน้ี 

 

 GNDVI = (NIR – GRN) / (NIR +GRN) โดยท่ี GNDVI = ดัชนีพืชพรรณ 

 NIR = ช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้ 

 GRN = ช่วงคล่ืนสีเขียว 

     

2.4.2.4 วิธี Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI) 

SAVI เป็นดัชนีท่ีคิดค้นโดย Huete (1988) เป็นดัชนีท่ีพัฒนามาจาก NDVI ใช้ใน

การลดผลกระทบจากค่าการสะท้อนของดิน ดังสูตรต่อไปน้ี 

 

SAVI = (1+L) x (NIR – Red)/ NIR + Red + L โดยท่ี SAVI = ดัชนีพืชพรรณ 

 NIR = ช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้ 

 RED = ช่วงคล่ืนตามองเห็นสีแดง 

 L = ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนจากพ้ืนดิน (มีค่า 0 ถึง 1) 

 

2.4.2.5 วิธี Modified soil adjusted Vegetation Index (MSAVI) 

MSAVI เป็นดัชนีท่ีถูกพัฒนาโดย Qi et al. ในปี (1994) โดยท่ีสูตร MSAVI จะมี

การก้าหนดปัจจัยท่ีต่างกัน ซ่ึงแปรผันไปตามสภาพพื้นดินท่ีมีพืชปกคลุม เป็นดัชนีท่ีพัฒนาเพื่อการ

ลดผลกระทบจากค่าการสะท้อนของดิน ดังสูตรต่อไปน้ี 
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MSAVI = 2 (NIR +1) -  √(2 NIR +1)2 – 8(NIR – Red) / 2  

โดยท่ี MSAVI = ดัชนีพืชพรรณ 

 NIR =  ช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้ 

 RED = ช่วงคล่ืนตามองเห็นสีแดง 

        

2.5 ความรู้พ้ืนฐานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมุ่งเน้นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศหรือ                

Geo-informatics อันประกอบด้วย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information 

system: GIS) การส้ารวจระยะไกล (Remote sensing: RS) และการบอกต้าแหน่งพิกัดทาง

ภูมิศาสตร์ (Global positioning system: GPS) ซ่ึงน้ามาใช้ผสมผสานในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี 

 

2.5.1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) 

บริษัท อี.เอส.อาร์.ไอ.ประเทศไทย ได้ให้ความหมายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ว่าเป็น

เคร่ืองมือระบบคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถแสดงรายละเอียดในรูปแบบหลากหลายขององค์ประกอบ

ภูมิประเทศเช่ือมโยงกับฐานข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ท่ี

เป็นอยู่หรือเกิดข้ึนในภูมิศาสตร์ท่ีอยู่แวดล้อมทุกชีวิต (บริษัท อี. เอส. อาร์. ไอ. ประเทศไทย,    

2540: 27) 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) คือระบบเคร่ืองมือท่ีมี

ประสิทธิภาพมากในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแห่งต่างๆ ไว้ในฐานข้อมูล และน้าข้อมูลออกมาใช้ 

ดัดแปลงแก้ไขและวิเคราะห์ และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลซ่ึงสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ

ในปัญหาเก่ียวกับการวางแผนการใช้ทรัพยากรเชิงพื้นท่ี (ส้านักงานคณะกรรมการการวิจัย

แห่งชาติ, 2534)  

GIS คือ ระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการแสดงผลแผนท่ี และมีเคร่ืองมือในการสร้างแผนท่ี 

การวิเคราะห์ การจัดการเก่ียวกับแผนท่ีอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการหาความสัมพันธ์ระหว่าง

ข้อมูลหลายๆ ชุด นอกจากน้ียังมีอุปกรณ์ในการวาดแก้ไขเพิ่มเติมแผนท่ี และแก้ข้อมูลในตาราง 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลก็จะมีผลต่อแผนท่ีท่ีถูกท้าข้ึนไว้ทันที (ชยกฤต ม้าล้าพอง,   

2547: 2) 
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จากข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ เคร่ืองมือระบบคอมพิวเตอร์

ท่ีประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมค้าส่ัง ฐานข้อมูล และบุคลากร ซ่ึงท้างาน

รวมกัน โดยออกแบบข้ึนมา เพื่อรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และแสดงผลในระบบข้อมูลเชิงแผนท่ี    

ท่ีเช่ือมโยงกับฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการแก้ปัญหาและการจัดการต่างๆ 

ส้าหรับองค์ประกอบหลักของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ

ใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ 

 1) ข้อมูล (Data) อันประกอบด้วย 

(1) ข้อมูลท่ีแสดงพื้นท่ีซ่ึงแสดงต้าแหน่งท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ของลักษณะหรือ

รูปลักษณ์ของพื้นท่ีโดยแบ่งออกเป็น ข้อมูลแสดงทิศทาง และข้อมูลแสดงเป็นตารางกริด 

(2) ข้อมูลอธิบายพื้นท่ีความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นท่ี โดยจะเป็นส่วน

บรรยายรายละเอียดของข้อมูลต่างๆท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีอยู่ในข้อมูลเชิงพื้นท่ีน้ัน ๆ 

 2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงรวมเรียกกันว่า ระบบฮาร์ดแวร์ 

(Hardware) โดยจะประกอบไปด้วย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การน้าเข้าข้อมูล อุปกรณ์อ่าน

ข้อมูล อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูล และอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล ซ่ึงอุปกรณ์แต่ละชนิดจะมีหน้าท่ีและ

คุณภาพท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดและราคา 

3) โปรแกรม หรือ ซอฟแวร์ (Software) ซ่ึงก็คือโปรแกรมท่ีใช้ในการจัดการระบบ 

และส่ังงานต่าง ๆ เพื่อให้ระบบฮารด์แวร์ท้างาน หรือสามารถใช้ข้อมูลท่ีจัดเก็บไวในระบบ

ฐานข้อมูลให้ท้างานตามวัตถุประสงค์ 

4) บุคลากร ประกอบด้วยผู้ใช้ระบบ ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความช้านาญการด้านระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ ซ่ึงโดยท่ัวไปจะเป็นผู้เลือกระบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ เพื่อให้ตรงตาม

จุดประสงค์ และตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน และ อีกฝ่ายคือผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ ซ่ึง

เป็นนักวางแผนงาน หรือผู้มีอ้านาจตัดสินใจในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ (จารุณี ดีเลิศ, 

2543: 2 - 4) 

 

2.5.2 การสัมผัสระยะไกล (Remote Sensing) 

สุรภี อิงคากุล ได้อธิบายถึงค้าจ้ากัดความของการส้ารวจระยะไกลว่า เป็นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีท่ีใช้ในการจ้าแนกหรือวิเคราะห์วัตถุเป้าหมายโดยไม่มีการสัมผัสโดยตรง การเก็บ

ข้อมูลใช้พลังงานรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น แสง ความร้อน คล่ืนวิทยุ เป็นตัวการในการส้ารวจจับ



30 
 

เป้าหมาย พลังงานท่ีสะท้อนหรือแผ่ออกจากวัตถุ เป็นต้นก้าเนิดของข้อมูลสัมผัสระยะไกล (สุรภี 

อิงคากุล, 2545: 1) 

จากหนังสือชุด “จากห้วงอวกาศสู่แผ่นดินไทย (2534)”  ได้ให้ความหมายของระบบสัมผัส

ระยะไกลว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) คือระบบเคร่ืองมือ

ท่ีมีประสิทธิภาพมากในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแห่งต่าง ๆ ไว้ในฐานข้อมูล และน้าข้อมูล

ออกมาใช้, ดัดแปลงแก้ไขและวิเคราะห์ และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลซ่ึงสามารถใช้

ประกอบการตัดสินใจในปัญหาเก่ียวกับการวางแผนการใช้ทรัพยากรเชิงพื้นท่ี 

การรับรู้จากระยะไกล หมายถึง วิทยาศาสตร์และศิลปะของการได้มาซ่ึงข้อมูลเก่ียวกับ

วัตถุ พื้นท่ี หรือปรากฏการณ์ จากเคร่ืองบันทึกข้อมูล (Sensor) โดยปราศจากการเข้าไปสัมผัสวัตถุ

เป้าหมาย ท้ังน้ีอาศัยคุณสมบัติของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Energy) เป็นส่ือ  

(Lillesand and Kiefer, 1994) เราสามารถหาชนิดของวัตถุได้จากการสะท้อนหรือการแผ่พลังงาน

แม่เหล็กไฟฟ้าจากวัตถุน้ัน ๆ น่ันคือวัตถุแต่ละชนิดจะมีลักษณะการสะท้อนแสงหรือการแผ่รังสีท่ีมี

ลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันไป ถ้าวัตถุหรือสภาพแวดล้อมเป็นคนละประเภทกันการส้ารวจ

ระยะไกลจึงเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้ในการจ้าแนกและเข้าใจวัตถุหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ จาก

ลักษณะเฉพาะตัวในการสะท้อนแสงหรือการแผ่รังสี ท้ังน้ีโดยอาศัยคุณสมบัติของคล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้าเป็นส่ือของการได้มาของข้อมูลใน 3 ลักษณะคือ ช่วงคล่ืน (Spectral) รูปทรง

สัณฐานของวัตถุบนพื้นโลก (Spatial) และการเปล่ียนแปลงตามระยะเวลา (Temporal)         

(สุรชัย รัตนเสริมพงศ์, 2536 อ้างถึงใน นวลปราง นวลอุไร, 2548: 19)  

เน่ืองจากการน้าภาพถ่ายจากดาวเทียมมาใช้งานในปัจจุบันมีอยู่ 2 แบบ คือข้อมูลในรูป

ของรูปภาพ และข้อมูลในรูปตัวเลข ดังน้ันจึงมีวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ กับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสายตา ซ่ึงการวิเคราะห์

ข้อมูลท้ังสองแบบน้ันมีหลักในการวิเคราะห์ท่ีคล้ายกันการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์

ด้วยคอมพิวเตอร์หรือการวิเคราะห์ด้วยสายตา น้ันจ้าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องอาศัยเทคนิคและ

ความสามารถของผู้วิเคราะห์เอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงความรู้และความคุ้นเคยต่อพื้นท่ีน้ัน ๆ ซ่ึงจะ

ท้าให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องและรวดเร็วย่ิงข้ึน ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ   

ภูมิสารสนเทศ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ว่าประกอบ

ไปด้วยหลักการต่าง ๆ ซ่ึงสรุปได้ดังน้ี 
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1) ความเข้มของสีและสี คือความแตกต่างของสีและระดับความเข้มของสีโดย

ระดับความแตกต่างของความเข้มของสีหน่ึงๆ จะข้ึนอยู่กับชนิดของวัตถุ การท้ามุมกับแสง

ตลอดจนการเรียงตัวของวัตถุ 

2) ขนาด คือ ความกว้าง ความยาว และเน้ือท่ีของวัตถุ โดยขนาดจะมีสัดส่วนท่ี

สัมพันธ์กับมาตราส่วนและการให้รายละเอียดของข้อมูลดาวเทียม 

3) รูปร่าง รูปร่างของวัตถุท่ีเป็นลักษณะเฉพาะตัวท่ีปรากฏเม่ือมองจากด้านบน 

อาจจะสม่้าเสมอ หรือไม่สม้่าเสมอ 

4) รูปแบบ คือลักษณะการจัดวางตัวหรือการเรียงตัวของพื้นผิวประเภทต่างๆ    

อันเป็นลักษณะเฉพาะตัวท่ีท้าให้เห็นเด่นชัดถึงความแตกต่าง ท้ังท่ีเป็นตามธรรมชาติหรือท่ีมนุษย์

สร้างข้ึน 

5) ความหยาบละเอียดของเน้ือภาพ หมายถึง สภาพพื้นผิวท่ีมีความเรียบหรือ

ขรุขระ อันเป็นผลมาจากความสม้่าเสมอของวัตถุท่ีรวมกันอยู่ 

6) ความสูงและเงา เป็นปรากฏการณ์ท่ีสัมพันธ์กันระหว่างลักษณะภูมิประเทศ

และแนวโคจรของดาวเทียมท่ีท้ามุมกับดวงอาทิตย์ ซ่ึงจะท้าให้พื้นผิวส่วนต่างๆ ของโลกได้รับแสง

จากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน และเกิดเป็นความแตกต่างของสีข้ึนบนข้อมูล 

7) ความสัมพันธ์กับต้าแหน่งและส่ิงแวดล้อม คือความสัมพันธ์กันระหว่างวัตถุ

หรือพืชพรรณบนพื้นผิวโลก กับต้าแหน่งท่ีอยู่และส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ เน่ืองจากวัตถุบางอย่างจะ

ปรากฏอยู่เฉพาะบางพื้นท่ีเท่าน้ัน 

8) การเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงพืชพรรณต่าง ๆ ย่อมมีการ

เปล่ียนแปลงตามฤดูกาลเกิดข้ึน  

 

2.5.2.1 การจ้าแนกประเภทข้อมูลภาพ (Image classification) 

การจ้าแนกประเภทข้อมูลภาพ หมายถึง การแบ่งจุดภาพท่ีมีคุณสมบัติการสะท้อน

แสงคล้าย ๆ กันออกเป็นกลุ่มหรือเป็นระดับ ซ่ึงเรียกว่า ชนิดหรือประเภท (Class) เพื่อท่ีจะ

แบ่งแยกวัตถุท่ีแสดงในภาพออกจากกัน (ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(องค์การมหาชน), 2552: 93) 

การจ้าแนกประเภทข้อมูลของภาพจากดาวเทียม คือ การจ้าแนกโดยใช้จุดภาพ 

(Pixel) ซ่ึงจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะการสะท้อนช่วงคล่ืนของวัตถุ และจุดภาพในแต่ละ

ช่วงคล่ืนก็จะมีค่าแตกต่างกันออกไปด้วย (Cambell, 2002: 319) โดยค่าตัวเลขของจุดภาพ คือ   
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ค่าดิจิตอลนัมเบอร์ (Digital Number: DN) โดยจะมีค่าแตกต่างกันออกไปตามลักษณะต่าง ๆ ของ

ภูมิประเทศ และคุณสมบัติการสะท้อนและดูดซับพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของวัตถุแต่ละชนิด 

(Lillesand and Kiefer, 2000: 532-533) ซ่ึงการจ้าแนกประเภทของข้อมูลภาพ แบ่งออกได้ 2 วิธี 

คือ การจ้าแนกประเภทข้อมูลภาพแบบควบคุม (Supervised Classification) และการจ้าแนก

ข้อมูลภาพแบบไม่ควบคุม (Unsupervised Classification) 

การจ้าแนกประเภทข้อมูลภาพแบบควบคุม หรือก้ากับดูแล ผู้วิเคราะห์ข้อมูลต้อง

ก้าหนดพื้นท่ีตัวอย่าง (Training Area) ให้ครอบคลุมท่ัวพื้นท่ีศึกษา และในการจ้าแนกประเภท

ข้อมูลผู้วิเคราะห์จะต้องมีความรู้และเข้าใจลักษณะของข้อมูลในพื้นท่ี ส่วนการจ้าแนกประเภท

ข้อมูลแบบไม่ควบคุม หรือ แบบไม่ก้ากับดูแล จะใช้การพิจารณาค่าระดับสีเทา (Grey Level) ของ

แต่ละจุดภาพท่ีมีการรวมกลุ่ม (Clustering) และตรวจสอบกับภาคพื้นดินในภายหลัง (Mather, 

2000: 167) 

 

2.5.3 การบอกต าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Global positioning system: GPS) 

GPS ย่อมาจาก Global Positioning System ซ่ึงก็คือระบบการบอกพิกัดด้วยดาวเทียม 

มันท้าให้เรารู้ว่าตอนน้ีเราอยู่ตรงต้าแหน่งไหนของโลก รอบๆ โลกเราจะมีดาวเทียม GPS             

อยู่  24 ดวงคอยส่งสัญญาณมาบอกเคร่ืองรับและเคร่ืองรับจะเอาสัญญาณน้ันแหล่ะมาค้านวณว่า

เราอยู่ต้าแหน่งไหนในโลก ปัจจุบันดาวเทียม GPS มีอยู่ท้ังหมด 29 ดวง แต่อีก 5 ดวงจะเป็น

ดาวเทียมส้ารอง เพื่อเตรียมใช้ทดแทนดาวเทียมท่ีก้าลังจะหมดอายุ โดยเคร่ืองรับจะต้องได้รับ

สัญญาณ GPS จากดาวเทียม GPS อย่างต้่าสามดวงจึงจะบอกต้าแหน่งได้ และถ้าเป็นส่ีดวงจะ

สามารถบอกความสูงจากระดับน้้าทะเลได้ด้วย 

 

2.5.3.1 การท้างานของ GPS 

ถ้าย่ิงรับสัญญาณจากดาวเทียมมากดวงความแม่นย้าก็จะเพิ่มมากข้ึนด้วย แต่

ความแม่นย้าก็จะอยู่กับต้าแหน่งดาวเทียม GPS ท่ีเราได้รับอีกต่างหาก ดาวเทียม GPS จะวงรอบ

โลกสองคร้ังต่อวันในวงโคจรท่ีเท่ียงตรงมากและส่งสัญญาณข้อมูลไปยังโลก เคร่ืองรับ GPS น้า

ข้อมูลน้ี และใช้เครือข่ายสามเหล่ียมในการค้านวณต้าแหน่งท่ีแน่นอนของผู้ใช้ โดยพื้นฐานแล้ว 

เคร่ืองรับ GPS เปรียบเทียบเวลาท่ีสัญญาณได้ถูกส่งจากดาวเทียมกับเวลาท่ีมันได้รับสัญญาณ 

ความแตกต่างของเวลาบอกให้เคร่ืองรับสัญญาณ GPS ทราบว่าดาวเทียมอยู่ห่างออกไปเท่าไร 
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ณ เวลาปัจจุบัน หากมีการวัดระยะทางจากดาวเทียมเพิ่มดวงมากข้ึน เคร่ืองรับสัญญาณสามารถ

หาต้าแหน่งของผู้รับ และแสดงมันบนแผนท่ีอิเล็กโทรนิคของเคร่ืองได้ 

 

2.5.4 ดาวเทียม LANDSAT  

Landsat เป็นช่ือของชุดดาวเทียมส้ารวจทรัพยากรธรรมชาติท่ีข้ึนสู่วงโคจร และท้าการ

บันทึกข้อมูลพื้นผิวโลกมาเกือบ 3 ทศวรรษ (ดาวเทียมดวงแรกของโครงการถูกส่งข้ึนสู่อวกาศเม่ือ

วันท่ี 23 กรกฎาคม 1972 และต่อมาดาวเทียมถูกเรียกว่า Landsat ในปี 1975) โดยในระยะแรก

โครงการอยู่ภายใต้การจัดการขององค์การ NOAA ของสหรัฐ แล้วถ่ายมาให้อยู่ภายใต้การจัดการ

ของ Earth Observing Satellite Company (EOSAT) ในปี 1984 และต่อมารัฐบาลสหรัฐได้

ก้าหนดให้เป็นพันธกิจของรัฐบาลในการท่ีจะมีการส้ารวจทรัพยากรด้วยดาวเทียมอย่างต่อเน่ือง 

และได้ก้าหนดพันธกิจน้ีไว้ในกฏหมายช่ือ The 1992 Land Remote Sensing Policy Act และให้

การจัดการดาวเทียม Landsat กลับมาอยู่ภายใต้ USGS และ NASA ในโครงการ U.S. Global 

Change Research Program (ถ่ายโอนคืนจากการจัดการในเชิงพาณิชย์ มาอยู่ภายใต้การจัดการ

ของหน่วยงานของรัฐบาลกลาง) 

ปัจจุบันดาวเทียม Landsat ท่ีท้างานอยู่คือ Landsat 5 และ Landsat 7 (เกิดข้อผิดพลาด

กับ Landsat 6 โดยศูนย์ควบคุมไม่สามารถติดต่อกับดาวเทียมได้ในระหว่างการปรับดาวเทียมเข้า

สู่วงโคจร ได้มีการหาสาเหตุของปัญหา และก้าหนดมาตรการป้องกัน จากน้ันได้เร่งด้าเนินการ

สร้าง และส่ง Landsat 7 ข้ึนสู่วงโคจรในเดือนเมษายน 1999) ภาระกิจของ Landsat คือการ

ส้ารวจข้อมูล และเผยแพร่เพื่อการใช้ประโยชน์ของพลเรือน โดยได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ส้ารวจบน

ดาวเทียมอย่างต่อเน่ือง ในช่วงแรกของโครงการ ดาวเทียม Landsat 1, 2 และ 3 ติดต้ังเคร่ืองมือ

ส้ารวจท่ีเรียกว่า MSS (Multi-Spectral Scanner) ดาวเทียมรุ่นต่อมา (Landsat 4 และ 5) ติดต้ัง

เคร่ืองมือส้ารวจท่ีเรียกว่า TM (Thematic Mapper) และดาวเทียม Landsat 7 ติดต้ังอุปกรณ์ท่ี

เรียกว่า ETM (Enhanced Thematic Mapper) ซ่ึงช่วยเพิ่มศักยภาพในการถ่ายภาพของดาวเทียม

มากย่ิงข้ึน  

2.5.4.1 ดาวเทียม LANDSAT-5 

ดาวเทียม Landsat 5 ดังภาพท่ี 2.7 ถูกส่งข้ึนสู่วงโคจรโดยจรวด McDonald 

Douglas Delta 3920 จากฐานทัพอากาศ Vandenberg California เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2527 

ปัจจุบันยังโคจรและบันทึกข้อมูล โดยคุณสมบัติและอุปกรณ์ของดาวเทียม จะกล่าวไว้ใน ตารางท่ี 

2.2 และ ตารางท่ี 2.3  
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ภาพท่ี 2.7 ดาวเทียม LANDSAT-5 

แหล่งท่ีมา : (http://new.gistda.or.th/index.php/service/productsatellitedata/74)  

สืบค้นเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2553 

 

ดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบเก็บข้อมูลท่ีส้าคัญของดาวเทียม LANDSAT มี 2 

ระบบ (นวลปราง นวลอุไร, 2548: 20-23) ดังน้ี 

 

1) ระบบ MSS (Multispectral scanner)  

ข้อมูล MSS 1 ภาพ ครอบคลุมพื้นท่ี 185x80 ตารางกิโลเมตร มี

รายละเอียดข้อมูล (Resolution) 80x80 เมตร มี 4 ช่วงคล่ืน คือ 

แบนด์ 4และ 5 ให้รายละเอียดเก่ียวกับลักษณะภูมิประเทศทางน้้า 

ถนน แหล่งชุมชน การใช้ท่ีดิน และการเปล่ียนแปลงของพืชพรรณ ป่าไม้ พ้ืนท่ีเพาะปลูก 

แบนด์ 6 และ 7 ให้รายละเอียดเก่ียวกับความแตกต่างระหว่างพื้นดิน

กับพื้นน้้า พื้นท่ีน้้าท่วม ธรณีสัณฐาน และธรณีโครงสร้าง 

2) ระบบ TM (Thematic mapper) 

เป็นระบบท่ีได้รับการปรับปรุงให้ได้รายละเอียดท่ีดีกว่าระบบ MSS 

กล่าวคือ ระบบ TM มีการบันทึกข้อมูลใน 7 ช่วงคล่ืน โดยมีรายละเอียดของข้อมูลและการ

ประยุกต์ใช้ ซ่ึงสรุปได้ดังน้ี 

แบนด์ 1 ความยาวช่วงคล่ืนระหว่าง 0.4 ถึง 0.52 ไมครอน (สีน้้าเงิน) 

โดยมีความยาวคล่ืนท่ีส้ันท่ีสุด ในช่วงคล่ืนน้ีจะตอบสนองคล่ืนสูงสุด ค่าการผ่านของคล่ืนแสงของ
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น้้าท่ีใส (แม่น้้าท่ีปากอ่าวมีความลึกประมาณ 25 เมตร) ส่วนความยาวคล่ืนท่ียาวท่ีสุดของช่วงคล่ืน

น้ีจะตอบสนองการดูดซับของคลอโรฟิลล์สีน้้าเงิน ส้าหรับความยาวคล่ืนท่ีน้อยกว่า 0.45 ไมครอน 

จะเป็นช่วงคล่ืนท่ีมีการแผ่รังสีของผิวดินลดลงเน่ืองจากการกระจัดกระจายและการดูดซับพลังงาน

ในช้ันบรรยากาศ ช่วงคล่ืนสีน้้าเงินในระบบ TM น้ีสามารถจ้าแนกไม้ตระกูลสนได้ดี กว่าช่วงคล่ืนท่ี

ใช้ในดาวเทียม LANDSAT-1 2 และ 3 เหมาสะหรับใช้ในการท้าแผนท่ีบริเวณชายฝ่ัง และจ้าแนก

ความแตกต่างระหว่างดินกับพืชพรรณ (มีรายละเอียดข้อมูล 30X30 เมตร) 

แบนด์ 2 ความยาวคล่ืนระหว่าง 0.52 ถึง 0.60 ไมครอน (สีเขียว) 

ความยาวคล่ืน 7 ช่วงน้ี ครอบคลุม 2 บริเวณของการดูดซับพลังงานโดยคลอโรฟิลล์ซ่ึงตอบสนอง

เก่ียวกับความเขียวของพืชท่ีสัมบูรณ์ จากรายงานพบว่าการท้าสัดส่วน (Ratio) ระหว่างข้อมูลจาก

ช่วงคล่ืนสีน้้าเงินและช่วงคล่ืนสีเขียวของแหล่งน้้าสามารถใช้ในการประเมินหาปริมาณการละลาย

ของอินทรียวัตถุและปริมาณแพลงตอนในน้้าได้ เหมาะส้าหรับใช้ในการท้าแผนท่ีบริเวณชายฝ่ัง 

และจ้าแนกความแตกต่างระหว่างดินกับพืชพรรณ (มีรายละเอียดข้อมูล 30x30 เมตร) 

แบนด์ 3 ความยาวคล่ืนระหว่าง 0.63 ถึง 0.69 ไมครอน (สีแดง) 

ในช่วงคล่ืนน้ี จะครอบคลุมบริเวณการดูดซับพลังงานแสงจากคลอโรฟิลล์สีแดงในการก้าหนดค่า

ความยาวคล่ืนท่ีส้ันท่ีสุดของช่วงคล่ืนน้ี มีความส้าคัญน้อยกว่าการก้าหนดค่าความยาวคล่ืนท่ียาว

ท่ีสุดของช่วงคล่ืนน้ี ซ่ึงจ้าเป็นต้องก้าหนดค่าความยาวคล่ืนให้น้อยกว่า 0.69 ไมครอน เหตุผล

ส้าคัญคือการสะท้อนพลังงานแสงของพืชในช่วงคล่ืนระหว่าง 0.68  ถึง 0.75 ไมครอน มีรูปลักษณ์

ของคล่ืนแสงท่ีไม่แน่นอนและความถูกต้องในการจ้าแนกพืชพรรณจะลดลง ช่วงคล่ืนน้ีนับได้ว่าเป็น

แถบคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีสายตามองเห็นซ่ึงมีการน้าไปใช้ประโยชน์มากท่ีสุดในการจ้าแนก

ขอบเขตของท่ีดิน ลักษณะของวัตถุบนพื้นโลกท่ีปรากฏในภาพจะแตกต่างกันชัดเจนและอิทธิพล

ของหมอกแดดในบรรยากาศมีน้อยกว่าแถบคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ท่ีตามองเห็นในแถบอ่ืน ๆ ดังน้ัน 

ความเปรียบต่าง (Contrast) และความชัด (Resolution) ของข้อมูลจะมีอยู่สูงในช่วงคล่ืนน้ี เหมาะ

ส้าหรับการท้าแผนท่ีบริเวณชายฝ่ัง และจ้าแนกความแตกต่างระหว่างดินกับพืชพรรณ (มี

รายละเอียดข้อมูล 30x30) 

แบนด์ 4 ความยาวคล่ืนระหว่าง 0.76 ถึง 0.90 ไมครอน ค่าความยาว

คล่ืนต้่าสุดควรมากกว่า 0.75 ไมครอน ส่วนค่าความยาวคล่ืนสูงสุดมิใช่เร่ืองส้าคัญนัก การท้า

สัดส่วน (Ratio) ระหว่าง แบนด์ 2 และ 4 จะให้ผลเก่ียวกับปริมาณมวลชีวภาพของพืชสีเขียวและ

ความช้ืนในพืช ช่วงคล่ืนน้ีจะตอบสนองจุดสูงสุดการสะท้อนพลังงานคล่ืนแสงท่ีเกิดจากพืช จึงน้า
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ข้อมูลในช่วงน้ีมาใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลทางด้านพืชพรรณ ใช้ก้าหนดปริมาณของมวล

ชีวภาพ (Biomass) และจ้าแนกแหล่งน้้า (มีรายละเอียดข้อมูล 30x30) 

แบนด์ 5 ความยาวคล่ืนระหว่าง 1.55 ถึง 1.75 ไมครอน ในช่วงคล่ืนน้ี

การสะท้อน คล่ืนแสงของใบพืชจะสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณความช้ินในใบ โดยท่ัวไปข้อมูลจาก

ช่วงคล่ืนน้ีจะน้าไปใช้ประโยชน์เก่ียวกับการตรวจสอบความเห่ียวของพืชและการจ้าแนกความ

สมบูรณ์ของพืชพรรณข้อมูลมรความยาวช่วงคล่ืนระหว่าง 1.55 ถึง 1.75 ไมครอนน้ี สามารถใช้

จ้าแนกความแตกต่างระหว่างเมฆ น้าแข็งท่ีปกคลุมผิวดินและหิมะ นอกจากน้ีเน่ืองจากคุณสมบัติ

การดูดซับน้้าซ่ึงมีสูงในช่วงคล่ืนน้ีจึงนิยมน้าข้อมูลไปใช้ในการจ้าแนกดินและน้้าออกจากกัน และ

วัดหาความช้ืนในดินหลังฝนตกใหม่ๆให้ข้อมูลเก่ียวกับความช้ืนของดิน ความแตกต่างระหว่างเมฆ

กับหิมะ (มีรายละเอียดข้อมูล 30x30) 

แบนด์ 6 ความยาวคล่ืนระหว่าง 10.4 ถึง 12.5 ไมครอน ข้อมูลในช่วง

คล่ืนน้ีน้าไปใช้ประโยชน์ในด้านการจ้าแนกพืชพรรณและตรวจสอบความผิดปกติในพืช ในความ

ยาวช่วงคล่ืนแถบน้ีพลังงานการแผ่รังสีจากพื้นผิวจะถูกบันทึกเอาไว้ตามคุณสมบัติการแผ่รังสีและ

อุณหภูมิของพื้นผิว ข้อมูลในช่วงคล่ืนน้ีสามารถใช้หาต้าแหน่งบริเวณท่ีมีความร้อนใต้ผิวดิน การ

ทดลองผลิตแผนท่ีแสดงค่าความร้อนใต้ผิวดิน ค่าความเฉ่ือยของค่าความร้อน (Thermal-inertia) 

และใช้หาแหล่งความร้อน (มีรายละเอียดข้อมูล 120x120) 

แบนด์ 7 ความยาวคล่ืนระหว่าง 2.08 ถึง 2.35 ไมครอน ข้อมูลในช่วง

คล่ืนน้ีเหมาะสมกับการใช้จัดท้าแผนท่ีธรณีวิทยา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการท้าแผนท่ีแสดงขอบเขต

หินท่ีเกิดจากความร้อนของน้้าใต้ผิวดิน นอกจากน้ีสามารถน้าข้อมูลในช่วงคล่ืนน้ีไปใช้ในการ

จ้าแนกพืชพรรณท่ีสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ใช้จ้าแนกชนิดของหิน และการท้าแผนท่ีแสดงบริเวณ 

Hydrothermal (มีรายละเอียดข้อมูล 30x30) 
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ตารางท่ี 2.2 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลของดาวเทียม LANDSAT-5  

 

ความยาวคล่ืน (ไมโครเมตร)  ประเภทข้อมูลท่ีได้ 

ระบบ Multspectral Scanner( MSS) รายละเอียดภาพ 80 เมตร 

แบนด์ 4 : 0.5 - 0.6 (น้้าเงินเขียว) แยกพืชและสภาพความเขียว 

แบนด์ 5 : 0.6 - 0.7 (แดง) แยกชนิดพืช 

แบนด์ 6 : 0.7 - 0.8 (อินฟราเรดใกล้) แยกพืชและแหล่งน้้า 

แบนด์ 7 : 0.8 - 1.1 (อินฟราเรดใกล้) พืช, ความช้ืนในดิน, เมฆ และหิมะ 

ระบบ Thematic Mapper (TM) รายละเอียดภาพ 30 เมตร 

แบนด์ 1 : 0.45 - 0.52 (น้้าเงิน) 
ตรวจสอบลักษณะน้้าชายฝ่ัง, แยกพืชและ

สภาพความเขียว 

แบนด์ 2 : 0.52 - 0.60 (เขียว) แยกชนิดพืช 

แบนด์ 3 : 0.60 - 0.69 (แดง) 
ความแตกต่างของการดูดกลืนคลอโรฟีลล์ในพืช

พรรณต่าง ๆ 

แบนด์ 4 : 0.77 - 0.90 (อินฟราเรดใกล้) 
ความแตกต่างของน้้าและส่วนท่ีไม่ใช่น้้า, 

ปริมาณ มวลชีวะ 

แบนด์ 5 : 1.55 - 1.75 (อินฟราเรดคล่ืนส้ัน) 
พืช, ความช้ืนในดิน, 

แยกความแตกต่างเมฆและหิมะ 

แบนด์ 6 : 10.40 - 12.50 (อินฟราเรดความ

ร้อน) 

ความร้อนผิวหน้า, ความช้ืนของดิน,  

ความเครียดของพืช 

แบนด์ 7 : 2.08 - 2.35 (อินฟราเรดสะท้อน) แยกชนิดหิน 

 

แหล่งท่ีมา : (http://new.gistda.or.th/index.php/service/productsatellitedata/74) สืบค้นเม่ือ

วันท่ี 12 มีนาคม 2553 
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ตารางท่ี 2.3 ลักษณะและความละเอียดของดาวเทียม LANDSAT-5  

 

คุณลักษณะดาวเทียม 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 เมตร 

น้้าหนัก 2,000 กิโลกรัม 

ความสูงของการโคจร 705 กิโลเมตร 

ลักษณะการโคจร สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์โดยผ่านข้ัวโลก 

เอียงท้ามุมกับแกนโลก 98.2 องศา 

เวลาท้องถ่ินในการบันทึกข้อมูล 9:30 น. 

เวลาในการโคจรรอบโลก 1 รอบ 99 นาที 

จ้านวนรอบของการโคจรใน 1 วัน 14.5 รอบ 

บันทึกข้อมูลซ้้าท่ีเดิม ทุก 16 วัน 

ระบบบันทึกข้อมูล MSS (Multispectral Scanner), และ TM (Thermatic Mapper) 

รายละเอียดภาพ 80 เมตร (MSS), 30 เมตร (TM) 

ความกว้างของภาพ 185 กิโลเมตร 

อายุการท้างานท่ีคาดหมาย 5 ปี 

 

แหล่งท่ีมา : (http://new.gistda.or.th/index.php/service/productsatellitedata/74)สืบค้นเม่ือ

วันท่ี 12 มีนาคม 2553 
 

 

2.5.4.2 คุณสมบัติของดาวเทียมท่ีใช้ในการส้ารวจข้อมูลจากระยะไกล 

ภาพจากดาวเทียมส้ารวจทรัพยากร เป็นภาพท่ีมีลักษณะพิเศษตรงตามคุณสมบัติ

ของดาวเทียมท่ีใช้ในการส้ารวจข้อมูลจากระยะไกล พอสรุปได้ดังน้ี (ชรัตน์ มงคลสวัสด์ิ, 2540 อ้าง

ถึงใน นวลปราง นวลอุไร, 2548: 23-24) 

1) การบันทึกข้อมูลเป็นบริเวณกว้าง (Synoptic view) ภาพจาก

ดาวเทียมภาพหน่ึงๆครอบคลุมพื้นท่ีกว้าง ท้าให้ได้ข้อมูลในลักษณะต่อเน่ืองในระยะเวลา

บันทึกภาพส้ัน ๆ สามารถศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆ ในบริเวณกว้างขวางต่อเน่ืองในเวลาเดียวกัน

ท้ังภาพ เช่น ภาพจาก LANDSAT MSS และ TM หน่ึงภาพคลุมพื้นท่ี 185 x 185 ตารางกิโลเมตร 

หรือ 34,225 ตารางกิโลเมตร 
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2) การบันทึกภาพได้หลายช่วงคล่ืน (Multispectral) ดาวเทียมส้ารวจ

ทรัพยากรมีระบบกล้อง Scanner ท่ีบันทึกภาพได้หลายช่วงคล่ืนในบริเวณเดียวกัน ท้ังในช่วงคล่ืน

ท่ีสายตามองเห็นและช่วงคล่ืนนอกเหนือสายตามนุษย์ ท้าให้แยกวัตถุต่างๆ บนพื้นผิวได้อย่าง

ชัดเจน เช่น ระบบ MSS มี 4 ช่วงคล่ืน ระบบ TM มี 7 ช่วงคล่ืน 

3) การบันทึกภาพบริเวณเดิม (Repetitive coverage) ดาวเทียมส้ารวจ

ทรัพยากรมีวงโคจรจากเหนือลงใต้ และกลับมายังจุดเดิมในเวลาท้องถ่ินสม้่าเสมอและในช่วงเวลา

ท่ีแน่นอน กล่าวคือ LANDSAT ทุกๆ 16 วัน ท้าให้ได้ข้อมูลบริเวณเดียวกันหลาย ๆ ช่วงเวลาท่ี

ทันสมัย สามารถน้ามาเปรียบเทียบและติดตามการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ บนพื้นผิวโลกได้เป็นอย่าง

ดี และมีโอกาสท่ีจะได้ข้อมูลท่ีไม่มีเมฆปกคลุม 

4) ภาพถ่ายดาวเทียมให้หลายละเอียดหลายระดับ มีผลดีในการเลือก

น้าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ เช่น ภาพระบบ TM รายละเอียด        

30 เมตร ใช้ศึกษาสภาพการใช้ท่ีดินระดับจังหวัด 

5) การให้ภาพสีผสม (False color composite) ภาพจากดาวเทียม

สามารถให้ภาพสีผสมได้หลายแบบ ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการขยายรายละเอียดเฉพาะเร่ือง

ให้เด่นชัดเจน สามารถจ้าแนกหรือมีสีท่ีแตกต่างจากส่ิงแวดล้อม ท้าให้เราสามารถตีความแบ่งแยก

ชนิดวัตถุตามสีท่ีปรากฏได้ 

6) การเน้นคุณภาพของภาพ (Image enhancement) ภาพจาก

ดาวเทียมต้นฉบับมาปรับปรุงคุณภาพของภาพให้มีรายละเอียดเพิ่มข้ึน โดยการปรับเปล่ียนค่า

ความเข้ม ระดับสีเทา เพื่อเน้นข้อมูลท่ีต้องการศึกษาให้เด่นชัดข้ึน 

 
2.6 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศึกษาการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนในนาข้าว จากดัชนีพืชพรรณ โดยประยุกต์ใช้

ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-5 กรณีศึกษา พื้นท่ีอ้าเภอบางน้้าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา   
ได้มีการศึกษารวบรวมงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องมากมาย เช่น 

เครือมาศ สมัครการ (2542: บทคัดย่อ) ได้ท้าการศึกษาการประเมินการปล่อยก๊าซมีเทน

จากนาข้าวด้วยค่าการปล่อยและเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยพิจารณาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อการปล่อยก๊าซ (Emission factor) และค่าการปล่อย ( Scaling factor) โดยอาศัยเทคนิคการ

ซ้อนทับกับแผนท่ีนาข้าว และสรุปข้อมูลการปล่อยก๊าซและอัตราการปล่อยก๊าซของแต่ละจังหวัด 
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การศึกษาคร้ังน้ีประเมินการปล่อยก๊าซมีเทนใน 3 ระดับเพื่อให้ได้ค่าต้่าสุด , ค่ากลาง และค่าสูงสุด 

จากการประเมินพบว่าค่าการปล่อยก๊าซในปีการเพาะปลูก 2541เท่ากับ 0.459, 1.877, และ 

4.152 เทระกรัม ตามล้าดับ ค่าเฉล่ียของอัตราการปล่อยก๊าซมีเทนของประเทศไทยเท่ากับ 2.695, 

12.811, และ 28.619 กรัมต่อตารางเมตรต่อปี จากการประเมินระดับต้่าสุด กลาง และสูงสุดด

ตามล้าดับ 

จิติมาพร สุขพินิจ (2538: บทคัดย่อ) ได้ท้าการศึกษาการประเมินการปล่อยก๊าซมีเทนจาก

นาข้าว ปศุสัตว์ และพื้นท่ีชุ่มน้้าโดยการรวบรวมวิจัยท่ีเก่ียวข้องในประเทศไทยมาเปรียบเทียบ โดย

แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 กรณี กรณีท่ี 1 ศึกษาการปล่อยมีเทนจากนาข้าว โดยการประเมินใช้   

การเปรียบเทียบจาก ค่าของ IPPC เปรียบเทียบกับการวัดจริงของ พิมพันธ์ ปิยะบุตร และ          

ระวิวรรณ กับอัตราการปล่อยของ NPP กรณท่ี 2 ศึกษาการปล่อยก๊าซมีเทนของปศุสัตว์ โดยใช้

อัตราปล่อยคูณกับปริมาณสัตว์ เปรียบเทียบการปล่อย 2 วิธี คือของ IPPC กับของ Blaxter และ

Clapperton กรณท่ี 3 ศึกษาการปล่อยก๊าซมีเทนจากการฝังกลบขยะ ประเมินโดยใช้ค่าของ IPPC 

เทียบกับ Gradner และ Probert กรณีท่ี 4 ศึกษาการปล่อยมีเทนของพื้นท่ีชุ่มน้้า ประเมินโดยใช้

ความสัมพันธ์ของ Aselmann และ Crutzen โดยแบ่งพื้นท่ีชุ่มน้้าออกเป็น ป่าลายเลน พื้นท่ีน้้าท่วม

ถึง และป่าพรุ จากการศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนในประเทศไทยพบว่า การปล่อยก๊าซ

มีเทนจากนาข้าวมีปริมาณสูงสุด จากปศุสัตว์ค่อนข้างต้่า แต่จากพื้นท่ีชุ่มน้้ามีค่าช่วงท่ีกว้างและ

ปริมาณค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทียบจากปศุสัตว์และการฝังกลบขยะท่ีน่าจะมีการปล่อยก๊าซ

มากกว่า 

ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์ุ (2537: 150) ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการปล่อยก๊าซมีเทน    3 

ปัจจัย ได้แก่ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และระดับน้้าในนาข้าว จากนาข้าว ท่ี อ. สามพราน  จ. นครปฐม 

ซ่ึงเป็นชุดดินในกลุ่ม Clay Tropaqualfs ปลูกข้าวพันธ์ุสุพรรณบุรี-90 ท่ีมีอายุต้นข้าว 120 วัน เก็บ

ตัวอย่างโดยใช้ Static Box Technique ทุก ๆ 2 สัปดาห์ ตลอดการปลูกข้าว วิเคราะห์ปริมาณก๊าซ

มีเทนด้วยเคร่ือง GC แล้วประเมินอัตราการปล่อย จากการส้ารวจท้ัง 2 คร้ังพบว่ามีค่าสูงสุดในแต่

ละคร้ังเท่ากับ 28.77 และ 31.74 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/ช่ัวโมง ตามล้าดับซ่ึงเป็นระยะท่ีข้าว

เจริญเติบโตเต็มท่ี โดยการศึกษาปัจจัยท้ังสามพบว่าปุ๋ยหมักมีอิทธิพลต่อการปล่อยก๊าซมากกว่า

ปุ๋ยเคมีเท่ากับ 10:0 6:4 4:6 และ 0:10 ตามล้าดับ มีการปล่อยก๊าซมีเทนรวมต่อพื้นท่ีต่อฤดูกาล

ปลูกข้าวเท่ากับ 38.14 34.92 29.29 และ 25.67 g/m2/crop ตามล้าดับ ส่วนยาปราบศัตรูพืช

พบว่า ยาปราบศัตรูพืช Thiobencarb, Methylparathion และ Endosulfan 5% ให้ค่าปริมาณการ

ปล่อยก๊าซมีเทนรวมเท่ากับ 13.77 13.10 และ 12.52 g/m2/crop ตามล้าดับ ขณะท่ี Butachlor ให้
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ค่าเท่ากับ 15.92 g/m2/crop ระดับน้้ามีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวและการปล่อยก๊าซ

มีเทนของนาพบว่า ระดับน้้าสูงสุด 20 เซนติเมตร มีค่าการปล่อยก๊าซรวมต่อพื้นท่ีต่อฤดูกาลปลูก

ข้าวสูงสุดเท่ากับ 20.53 g/m2/crop สูงกว่าระดับน้้า 10 5 และ 0 ซ่ึงมีค่า 17.42 15.75  และ 

12.11 g/m2/crop ตามล้าดับ ซ่ึงปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ีมีผลต่อการปล่อยก๊าซมีเทนในนาข้าวท้ังสิ้น 

เพ็ญประไพ ภู่ทอง (2552: 108) ศึกษาเร่ือง การหาดัชนีช้ีวัดคุณภาพการปกคลุมของพืช

พรรณโดยใช้พื้นท่ีต้นแบบเป็นฐาน พบว่าผลการหาค่าดัชนีพืชพรรณท่ีเหมาะสมส้าหรับการช้ีวัด

คุณภาพของพืชพรรณ ส้าหรับข้อมูล ปี พ.ศ. 2543 ดัชนีพืชพรรณท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ IPVI 

รองลงมาคือ NDVI TNDVI GNDVI VI DVI และ RVI ตามล้าดับ ส้าหรับข้อมูลปี พ.ศ. 2549 ดัชนี

พืชพรรณท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ NDVI รองลงมาคือ IPVI TNDVI GNDVI VI DVI และ RVI 

ตามล้าดับและดัชนีพืชพรรณท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดของการหาผลต่างระหว่างพื้นท่ีต้นแบบของ

ข้อมูลในปี พ.ศ.2543 และพื้นท่ีเป้าหมายของข้อมูลปี พ.ศ. 2549 คือ IPVI รองลงมาคือ NDVI 

TNDVI GNDVI VI DVI และ RVI ตามล้าดับ สรุปได้ว่า ดัชนีท่ีเหมาะสมท่ีสุดส้าหรับช้ีวัดคุณภาพ

การปกคลุมของงพืชพรรณระหว่างพื้นท่ีต้นแบบและพื้นท่ีเป้าหมาย ได้แก่ IPVI รองลงมาคือ NDVI 

TNDVI GNDVI VI DVI และดัชนีพืชพรรณท่ีเหมาะสมน้อยท่ีสุดคือ RVI 

ระวิวรรณ กาญจนสุนทร (2537: 99) ได้ท้าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการปล่อยก๊าซมีเทน

จากนาสวนนาไร่ ในพื้นท่ี จ. เชียงใหม่ โดยใช้ข้าวพันธ์ุ กข 23 และ กข6 เปรียบเทียบกับพื้นท่ีท่ีไม่

ปลูกข้าวส้าหรับวิธีการท้านาสวน ส่วนวิธีนาไร่ใช้ข้าวพันธ์ุ อาร์ 258 และซิวแม่จัน เปรียบเทียบกับ

พื้นท่ีไม่ปลูกข้าว ท้าการเก็บก๊าซมีเทนท่ีถูกปล่อยออกมาจากนาข้าวจ้านวน 6 คร้ังในรอบของแต่

ละวัน 6.00-22.00 นาฬิกา ใน 4 ระยะการเจริญเติบโตของต้นข้าว ได้แก่ ระยะข้าวแตกกอ ต้นข้าว

ต้ังท้อง ต้นข้าวสร้างเมล็ด และระยะเมล็ดข้าวสุกแก่ โดยใช้ตู้ครอบเก็บก๊าซ วิเคราะห์ปริมาณมีเทน

ด้วยวิธี GC พบว่าการท้านาโดยวิธีนาสวนปล่อยก๊าซมีเทนสูงกว่าการท้านาไร่ ซ่ึงปริมาณมีเทน

ท้ังหมดท่ีปล่อยจากพื้นท่ีข้าวนาสวนพันธ์ุ กข 23 และ กข 6 ตลอดการเพาะปลูกเท่ากับ 19.19 

และ 21.89 g/m2 ส่วนปริมาณก๊าซมีเทนท้ังหมดท่ีถูกปล่อยจากพื้นท่ีข้าวไร่พันธ์ุ อาร์ 258 และซิว

แม่จัน ตลอดการเพาะปลูกเท่ากับ 5.27 และ 5.31 g/m2 ตามล้าดับ  

รุ่งฤดี จุลศักด์ิ (2551: 63) ศึกษาเร่ืองการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อ

คาดการณ์ผลผลิตข้าวในอ้าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  จากผลการศึกษา พบว่าผลการ

จ้าแนกพื้นท่ีนาข้าวพร้อมเก็บเก่ียวในอ้าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีพื้นท่ีครอบคลุม 

23.58 ตารางกิโลเมตร  คิดเป็น 12.19% ของพื้นท่ีท้ังหมด ผลการตรวจสอบค่าความถูกต้อง

เท่ากับ 79.82% ในการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณและผลผลิตข้าวและมวลชีวภาพ
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ของต้นข้าวพบว่า Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI) มีค่าสหสัมพันธ์ (r) มากกว่าดัชนีพืช

พรรณตัวอ่ืน เท่ากับ 0.842 และ 0.834 ตามล้าดับ จึงได้น้า SAVI มาสร้างสมการเพื่อคาดการณ์

ผลผลิตข้าว 

วรรณฑกา พจน์โยธิน (2543: 137-138) ศึกษาผลกระทบของปัจจัยด้านพันธ์ุข้าวต่อการ

ปลดปล่อยก๊าซมีเทนในจังหวัดราชบุรี โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยศึกษา  

5 พันธ์ุข้าวพบว่าอัตราการปลดปล่อยก๊าซของข้าวพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 มีการปลดปล่อยสูงกว่า

ทุกพันธ์ุ รองลงมาคือ ข้าวพันธ์ุสุพรรณบุรี 60 กข 23 ชัยนาท 1 และหอมสุพรรณ ตามล้าดับ 

นอกจากน้ันอัตราการปลอดปล่อยของก๊าซมีเทนมีความคล้ายคลึงกันคือ สูงในช่วงเช้าและ    

อัตราจะลดลงเร่ือยๆ ในช่วงเย็น ยกเว้นข้าวพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 และยังพบความสัมพันธ์

ระหว่างอัตราการปลดปล่อยก๊าซมีเทนกับอุณหภูมิภายในกล่องครอบของข้าวเพียง 2 พันธ์ุ คือ 

ข้าวพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 และข้าวพันธ์ุสุพรรณบุรี 60   

วรฤทัย รักหฤทัย (2546: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการปล่อยก๊าซมีเทนท่ีปล่อยออกจากพื้นท่ี

เกษตรกรรม 2 ประเภท คือพื้นท่ีมีน้้าท่วมขัง โดยใช้นาข้าวเป็นตัวแทน และพื้นท่ีน้้าไม่ขัง ใช้ไร่

ข้าวโพดและไร่ข้าวสาลีเป็นตัวแทน ผลการศึกษาพบว่า พ้ืนท่ีท่ีมีน้้าท่วมขังปลดปล่อยมีเทนออกมา 

4.51 กรัมต่อตารางเมตรในขณะท่ีไร่ข้าวสาลีและไร่ข้าวโพดดูดซับก๊าซมีเทนเข้าไป 59 และ        

40 มิลลิกรัมต่อตารางเมตร นอกจากน้ียังมีปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการปล่อยและการดูดซับก๊าซมีเทน  

เช่นการพรวนดึกลึกกว่ามีผลต่อการดูดซับมีเทน การใส่ปุ๋ยหมักมีผลให้เกิดมีเทนเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี

ยังมีเร่ืองอุณหภูมิและความช้ืนของดินมีผลต่อการปลดปล่อยและดูดซับก๊าซมีเทนอีกด้วย 

เศวตฉัตร ศรีสุรัตน์ (2549: บทคัดย่อ) ศึกษาการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนจากนาข้าว

ชลประทานโดยใช้ดัชนีพืชพรรณ ผลการศึกษา อัตราการแพร่กระจายเฉล่ียตลอดช่วงระยะการ

เพาะปลูกข้าวนาปรัง เท่ากับ 42.2 มิลลิกรัมต่อตารางเมตรต่อวัน โดยอัตราการแพร่กระจาย     

ก๊าซมีเทนจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จากต้นกล้าจนไปถึงสูงสุดในระยะออกรวงและลดลงในช่วงก่อนเก็บ

เก่ียว ส่วนความสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณต่างๆ (IPVI NDVI RVI SAVI) กับอัตราการแพร่กระจาย

ของก๊าซมีเทนมีค่าสูงสุดในช่วงออกรวง ซ่ึงค่าดัชนีพืชพรรณ RVI สามารถน้ามาใช้ในการประเมิน

อัตราการแพร่กระจายของก๊าซได้ดีท่ีสุดเน่ืองจากมีค่าสัมประสิทธ์ิสูงท่ีสุดเท่ากับ 0.638 สมการ

พยากรณ์คือ y = 0.0534x2 + 3.1837x + 22.753 โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนของสมการร้อยละ 

16.82 หรืออาจกล่าวได้ว่า สมการมีความถูกต้องถึงร้อยละ 83.18 

สมสิริ สวัสด์ิเฉลิม (2550: บทคัดย่อ) ท้าการศึกษาการประมาณผลผลิตต่อไร่ของข้าวนา

ปรัง จากการสะท้อนพลังงาน ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเก็บข้อมูลในวันหลังการเร่ิมเพาะปลูก 
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30 วัน 60 วัน 90 วันและ 120 วัน เพื่อน้าค่าการสะท้อนพลังงานท่ีได้มาค่าค่าดัชนีพืชพรรณ และ

น้าไปใช้ศึกษาความสัมพันธ์ของผลผลิตต่อไร่ ดัชนีพื้นท่ีใบ และมวลชีวภาพ เพื่อสร้างสมการ

ประมาณผลผลิตข้าวนาปรัง ซ่ึงการวัดค่าดัชนีพืชพรรณได้จากการวัดค่าสะท้อนพลังงานด้วย

เคร่ืองสเปคโตรมิเตอร์ ผลการศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลผลิตกับ

ดัชนีพื้นท่ีใบและปริมาณผลผลิตกับมวลชีวภาพมีความสัมพันธ์สูงมากและเป็นไปในทางเดียวกัน  

ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณทุกดัชนีกับดัชนีพื้นท่ีใบมีความสัมพันธ์กันสูง

และเป็นไปในทางเดียวกัน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณทุกดัชนีกับมวลชีวภาพ

มีความสัมพันธ์กันน้อย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณบางดัชนีกับมวลชีวภาพมี

ความสัมพันธ์เป็นไปในทางเดียวกัน 

อภิชาต พงษ์ศรีหดุลชัย และคณะ(2539: ภาคผนวก จ) ศึกษา เร่ืองการติดตามการ

เพาะปลูกข้าว โดยใช้ข้อมูลจากระบบรับสัญญาณภาพ SAR ERS-1 ในจังหวัดกาญจนบุรีพบว่า 

การสะท้อนพลังงานของข้าวจะเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาระหว่างการเจริญเติบโตจนกระท่ังถึง

จุดสูงสุดในระยะข้าวสุก หลังจากน้ันจะลดลงเล็กน้อย ซ่ึงมีความสัมพันธ์กันสูงกับความสูงเฉล่ีย

ของต้นข้าวและผลผลิตข้าว และสามารถน้าการสะท้อนพลังงานของข้าวมาใช้ในการท้าแผนท่ี

เพาะปลูกข้าวได้อีกด้วย 

อภินันท์ ขันธิราช (2545: บทคัดย่อ) ได้ประยุกต์ใช้ข้อมูลส้ารวจระยะไกลในการจ้าแนก

พื้นท่ีป่าและการประมาณมวลชีวภาพป่าไม้ ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยส้าราญ 

จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ดาวเทียม Landsat-TM ของปี พ.ศ. 2539 และ ปี พ.ศ. 2544 โดยจ้าแนกได้ 

3 ประเภท คือ ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ส้าหรับการประมาณพื้นท่ีผิวใบของพืช

พรรณและมวลชีวภาพได้ท้าการหาความสัมพันธ์กับดัชนีพืชพรรณ 20 รูปแบบ ซ่ึงท้าการคัดเลือก

ช่วงท่ีสายตามองเห็นและช่วงคล่ืนท่ีมีการสะท้อนพืชพรรณมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของ      

ค่าสะท้อนแสง เช่น RVI DVI NDVI TNDVI IPVI GEMI และ GVI ซ่ึงพบว่าให้ความสัมพันธ์อยู่ใน

รูปแบบเส้นตรงพื้นท่ีผิวใบท้ังหมดจะมีความสัมพันธ์กับข้อมูลดาวเทียมในรูปแบบดัชนีพืชพรรณ

แบบ GVI มากท่ีสุด โดยมีค่า (r2) เท่ากับ 0.549 

Labas และคณะ (2002: 4169-4180) ได้ท้าการศึกษาเร่ือง การใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม

ในหลายๆช่วงระยะเวลา มาประมาณค่าผลผลิตข้าวสาลี โดยการศึกษาคร้ังน้ีมีการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณกับผลผลิตข้าวสาลี ซ่ึงข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลจาก

เคร่ืองรับสัญญาณ (Sensor) ในระบบ Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) 
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และดัชนีพืชพรรณท่ีน้ามาใช้ในการหาความสัมพันธ์คือ NDVI และผลการศึกษาคร้ังน้ี ค่า NDVI 

สามารถน้ามาใช้ประมาณค่าผลผลิตได้ดี 

Ming Kui และคณะ (1996: 879-897) ได้สร้างแบบจ้าลองส้าหรับค้านวณระยะ และ

ฤดูกาลเพาะปลูกในการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

จัดการก้าหนดการกระจายตัวของพื้นท่ีนาข้าว โดยศึกษาลงลึกไปท่ีสภาวะของดิน ภูมิประเทศ 

ความลาดเอียง ซ่ึงจากการศึกษาค้านวณพบว่า อัตราการปลดปล่อยก๊าซในฤดูการปลูกข้าวไม่คงท่ี 

คือจาก 5 – 9 gCH4/m
2 และเท่ากับ 50 – 400 mgCH4/m

2ในแต่ละวัน และเท่ากับ 53 ตันต่อปี 

Sass และคณะ (1993: 249-262) ศึกษาวิธีการทดสอบการลดปริมาณก๊าซมีเทนท่ีถูก

ปล่อยออกมาโดยประยุกต์ใช้วิธีการจัดการน้้า 4 ข้ันตอน พบว่าอัตราการปล่อยก๊าซมีเทนจะแปร

ตามการให้น้้า โดยการให้น้้าแบบเฉล่ียจะมีค่าการปล่อยก๊าซมีเทนต้่าสุด ส่วนการให้น้้าท่วม

ภายหลังการปลูกมีค่าปล่อยก๊าซสูงสุด และการให้น้้าแบบเฉล่ียจะให้ค่าการปล่อยก๊าซ 88% ซ่ึง

น้อยกว่าค่าการปล่อยก๊าซของการให้น้้าชลประทานปกติ ดังน้ันการปลูกข้าวในนาท่ีมีน้้าท่วมขังจึง

สามารถลดการปล่อยก๊าซมีเทนโดยไม่ต้องลดพื้นท่ีเพาะปลูก 

Shanahan และคณะ (2001) ศึกษาดัชนีพืชพรรณสามชนิด คือ NDVI TSAVI และ

GNDVI เก่ียวกับส่ิงปกคลุมหรือใบของข้าวโพด ผลปรากฏว่า GNDVI มีค่าความสัมพันธ์กับ

ผลผลิตมากท่ีสุด โดยมีค่าความสัมพันธ์ 0.7 ในปี 1997 และ 0.92 ในปี 1998 

Yagi and Minami (1990: 599-610) รายงานว่านาข้าวท่ีปลูกในดินต่างชนิดกันในญ่ีปุ่น

จะมีอัตราการปล่อยก๊าซมีเทนต่างกัน เน่ืองจากดินแต่ละชนิดจะมีลักษณะสมบัติต่าง ๆ แตกต่าง

กัน และการใส่ฟางข้าวในอัตรา 6 และ 9 ตันต่อเฮกแตร์ ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี จะท้าให้มีปริมาณ

การปล่อยก๊าซสูงกว่าใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวถึง 1.8 และ 3.5 เท่าตามล้าดับ 



บทที3่ 
 

วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
 

  การศึกษาอัตราการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนในนาข้าว จากดัชนีพืชพรรณ โดยประยุกต์ใช้
ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-5 TM กรณีศึกษา พื้นที่อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา          
ได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและผลงานวิจัยต่างๆ และข้อมูลที่มีการจัดเก็บเชิงตัวเลข น้ามา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมภูมิสารสนเทศ เพื่อน้าค่าที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับค่ามีเทน เพื่อแสดงให้เห็น
ความสันพันธ์ที่เกิดขึ้น  
 
3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรศึกษำ 
  

3.1.1 ข้อมูล 
3.1.1.1 ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 5 TM Path 129 Row 50 บริเวณ          

อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา บันทึกข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
จ้านวน 7 ภาพ จากส้านักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

ตำรำงท่ี 3.1  ระยะเวลาของภาพถ่ายดาวเทียมตามช่วงเวลาที่บันทึกภาพ 
 

วัน / เดือน/ปี ของวันที่บันทึกภาพถ่ายดาวเทียม ระยะเวลาห่างกันแต่ละภาพ (วัน) 
22 มกราคม 2553  0 
7 กุมภาพันธ์ 2553 16 

23 กุมภาพันธ์ 2553 32 
27 มีนาคม 2553 64 

12 เมษายน 2553 80 
28 เมษายน 2553  96 

14 พฤษภาคม 2553 112 
 

3.1.1.2 ข้อมูลเชิงตัวเลข (GIS) ขอบเขตพื้นที่การปกครองและเขตการจ้าแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดินอ้าเภอ บางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2550 จากกรมพัฒนาที่ดิน 

3.1.1.3 แผนที่ภูมิประเทศบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา มาตราส่วน 1: 50000 จากกรม
แผนที่ทหาร ล้าดับชุด L7018 ระวาง 5136I และ 5236IV 

3.1.1.4 ข้อมูลอ่ืนๆ ได้แก่ ข้อมูลวันที่เริ่มปลูกข้าวจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมถึง
ข้อมูลทางวิชาการต่างๆ   
 

3.1.2 อุปกรณ์ 
3.1.2.1 คอมพิวเตอร์ PC, Notebook 
3.1.2.2 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม Erdas Imagine 9.2 
3.1.2.3 โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Arc gis9.3 
3.1.2.4 เครื่องระบุต้าแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ GPS (Global Positioning System) ยี่ห้อ 

Garmin รุ่น 60 CSx  
3.1.2.5 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (Digital Camera) 
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3.2 วิธีกำรศึกษำ 
 

การศึกษาการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนในนาข้าว  จากดัชนีพืชพรรณ โดยประยุกต์ใช้
ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-5 TM กรณีศึกษา พื้นที่อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา          
มีขั้นตอนการศึกษา คือ การรวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน และการจัดกระท้าข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการด้าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

3.2.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนนี้เป็นการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล โดยการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูล    

ทุติยภูมิ ดังนี้ 
3.2.1.1 การเลือกพื้นที่ศึกษา ใช้ขอบเขตการปกครองของ อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา และภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5 TM โดยมีวิธีการดังนี้ 
- น้าภาพถ่ายดาวเทียมไปท้าการปรับแก้ไขความผิดพลาดทางเรขาคณิต 

(Geometric Correction) ซึ่งท้าให้ได้ภาพที่มีระบบพิกัดถูกต้องตามต้าแหน่งบนพื้นผิวโลก 
- น้าขอบเขตอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มาท้าการตัดกับ

ภาพถ่ายดาวเทียมได้ภาพถ่ายดาวเทียมที่มีขอบเขตเฉพาะพื้นที่ศึกษา 
3.2.1.2 การแปลความภาพดาวเทียม โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่าย

ดาวเทียม LANDSAT-5 TM เพื่อแบ่งลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื้นที่ศึกษา โดยวิธีการ
ดังนี้ 

- การจ้าแนกประเภทข้อมูล ใช้วิธีการจ้าแนกประเภทข้อมูลแบบก้ากับดูแล 
(Supervised Classification) โดยการก้าหนดพื้นที่ตัวอย่างจากข้อมูลภาคสนาม ท้าการเลือก       
พื้นที่ตัวอย่าง (Training Area) ให้ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา จากนั้นใช้โปรแกรมวิเคราะห์ท้าการจ้าแนก
ประเภทข้อมูลโดยใช้เฉพาะพื้นที่ที่เป็นนาข้าว 

3.2.1.3 การสุ่มตัวอย่างเพื่อใช้ในการศึกษา  น้าข้อมูลจากพื้นที่ศึกษาที่จ้าแนก
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเลือกพื้นที่นาข้าว เพื่อน้าไปเป็นพื้นที่ในการเก็บตัวอย่างไปใช้ในการ
หาค่าการสะท้อนพลังงานของดัชนีพืชพรรณต่อไป 

- เนื่องจากพื้นที่อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยวมีทั้งสิ้น 10 ต้าบล โดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างเลือกพื้นที่โดยศึกษาต้าบลละหนึ่งพื้นที่โดยเลือกพื้นที่ศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ใน
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยในหนึ่งต้าบลจะมีการเก็บตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 1 ตัวอย่าง คือ 
เก็บตัวอย่างการเจริญของข้าวในระยะแรก โดยเลือกข้าวที่ปลูกพร้อมกันและเป็นพันธุ์ที่มีอายุการเก็บ
เกี่ยว 120 วัน 

3.2.1.4 การศึกษาค่าสะท้อนพลังงานในแต่ระยะความยาวช่วงคลื่นของข้าว  เพื่อ
น้าไปหาค่าดัชนีพืชพรรณของข้าว ตลอดช่วงการเจริญเติบโต ต้ังแต่เดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม   
พ.ศ. 2553 โดยค้านวณจากโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม ดังนี้     

- ค้านวณจากสูตรในการหาค่าการสะท้อนพลังงานของข้าว 5 สูตรเพื่อเปรียบเทียบความ
ถูกต้องของข้อมูล  
 

  1. RVI (Ratio Vegetation Index) จากสูตร 
 RVI = NIR 

 Red 
  2. NDVI (Normalized Difference Vegetable Index) จากสูตร 

 NDVI = NIR - Red 
 NIR + Red 
  3. SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index) จากสูตร 

SAVI = (1+L) x (NIR – Red) 
NIR + Red + L 

 
 4. MSAVI (Modified Soil Adjusted Vegetation Index) จากสูตร 

MSAVI = 2 (NIR +1) -  √(2 NIR +1)2 – 8(NIR – Red) 
       2 

  5. GNDVI (Green Normalized Difference Vegetation Index) จากสูตร 
GNDVI = NIR - Grn 

             NIR + Grn 
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3.2.1.5 การศึกษาค่าการปลดปล่อยมีเทนในแต่ระยะช่วงเวลาการเจริญเติบโตของ

ข้าว ได้จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมโดยน้าค่าการปลดปล่อยมีเทนของผู้ท่ีท้าการศึกษาวิจัยไว้

แล้วมาใช้ โดยไม่ได้สนใจเร่ืองของปัจจัยอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการปลดปล่อยมีเทน แต่เพียงเพื่อการน้ามา

ประยุกต์กับระบบภูมิสารสนเทศเท่าน้ัน โดยใช้ผลทดลองของ เศวตฉัตร ศรีสุรัตน์ (2549)                   

ท่ีท้าการศึกษาการประเมินการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนจากนาข้าวชลประทานโดยใช้ดัชนีพืชพรรณ 

ซ่ึงท้าการแยกวัดค่ามีเทนตามการเจริญเติบโต ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 120 วัน ออกเป็น 5 ช่วงของ

การเพาะปลูกข้าวโดยเก็บข้อมูลในวันท่ี 7,25,50,90และ 110  ของปี พ.ศ. 2549 จากน้ันน้าค่ามีเทนท่ี

มีการตรวจวัดแล้วมาท้าการค้านวณหาสมการเพื่อท้านายอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนให้ตรงกับ

ระยะเวลา(วัน)ของการโคจรถ่ายภาพของดาวเทียม LANDSAT-5 TM 

 

3.2.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

เพื่อหาความสัมพันธ์ของอัตราการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนกับดัชนีพืชพรรณแต่ละดัชนี 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และใช้สมการในการหาค่าความสัมพันธ์

ระหว่างอัตราการแพร่กระจายของมีเทนกับดัชนีพืชพรรณ จากสมการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ

เพียร์สัน (Correlation Coefficients of Pearson) มีสูตรดังน้ี 

 

r = nΣ (XY) – (ΣX) (ΣY) 

√ [n(ΣX
2

) - (ΣX) 
2

] [n(ΣY
2

) - (ΣY) 
2

] 

 

เมื่อ  r = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

  n = จ้านวนตัวอย่าง 

 X = ตัวแปรต้น 

 Y = ตัวแปรตาม 

หลังจากการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันแล้ว น้าตัวแปรท่ีมีความสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ท่ีมีความสัมพันธ์กันมากท่ีสุดไปใช้ในการสร้างสมการประมาณค่าอัตราการแพร่กระจาย

ก๊าซมีเทนจากดัชนีพืชพรรณโดย โดยสมการควอดราติก หรือ สมการก้าลังสอง คือ สมการของพหุนาม

ตัวแปรเดียวท่ีมีดีกรีเท่ากับสอง โดยรูปแบบท่ัวไปของสมการ มีสูตรดังน้ี  
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คือ  y = ax2 + bx + c 

เมื่อ      a ≠ 0 

            a, b = สัมประสิทธ์ิ x2, x ตามล้าดับ 

   c = สัมประสิทธ์ิคงตัว 

   y = ค่าพยากรณ์หรือตัวแปรตาม 

   x = ตัวแปรอิสระ 



บทที่ 4 
 

ผลการศกึษา 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้น าข้อมูลภาพจากดาวเทียมของส านักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อศึกษาพื้นที่ปลูกข้าวในอ าเภอ บางน้ าเปรี้ยว ประกอบกับ
ข้อมูลจากเครื่องระบุต าแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ มาใช้ในการสุ่มตัวอย่างพื้นที่เพื่อ ใช้ในการศึกษา 
และได้น าการประยุกต์เทคโนโลยีการส ารวจข้อมูลระยะไกลมาใช้ คือ หลักการสะท้อนและดูดซับ
พลังงานในแต่ละช่วงคลื่นของวัตถุซึ่งสามารถหาออกมาได้ในรูปแบบดัชนีพืชพรรณ เพื่อหา
ความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของข้าวกับอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าว             
ผลการศึกษามีดังนี้ 

 
4.1 ตัวอย่างพื้นท่ีศึกษา 
 
 ด าเนินการเลือกพื้นที่ศึกษานาข้าวในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลดาวเทียม ท าตามขั้นตอนการจัดท า
ข้อมูล โดยท าการผสมสีภาพถ่ายดาวเทียมที่ผสมในแบนด์ 5-4-3 (R-G-B) (ภาพที่ 4.1) จากนั้นท า
การจ าแนกชนิดข้อมูลภาพออกมาเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวเพื่อใช้ในการศึกษาพื้นที่ตัวอย่าง (ภาพที่ 
4.2) 
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ภาพท่ี 4.1 ภาพถ่ายดาวเทียมผสมในแบนด์ 5-4-3 บริเวณพ้ืนท่ีอ าเภอบางน้ าเปร้ียว 
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ภาพท่ี 4.2 แผนท่ีแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณพื้นท่ีอ าเภอบางน้ าเปร้ียว 
 

 

 

 

 



54 
 

ผลจากการจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยการแปลจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ซ่ึงแปล

จากภาพถ่ายดาวเทียมสีผสมเท็จ (False Color Composite) ท่ีได้จากการผสมของช่วงคล่ืน        

5-4-3 (R-G-B) จากดาวเทียม LANDSAT-5 ระบบ TM  

โดยการจ าแนกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินทีอาศัยความแตกต่างของสีและความเข้ม

ของสีซ่ึงแสดงระดับของการสะท้อนแสงของวัตถุ ความหยาบละเอียด ขนาด รูปร่างและรูปแบบ

การกระจายจุดภาพ ตลอดจนความสัมพันธ์ของท่ีต้ังของวัตถุอ่ืน และส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ใกล้เคียง 

(กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546: 4-7)  

จากการจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินของพื้นท่ีศึกษาอ าเภอบางน้ าเปร้ียว สามารถจ าแนก

ออกมาเป็น 4 ประเภท คือ พื้นท่ีนาข้าวท่ีก าลังเจริญเติบโต มีพื้นท่ี 212.78 ตารางกิโลเมตร หรือ 

ร้อยละ 42.64 ของพื้นท่ีท้ังหมด รองลงมาคือ พื้นท่ีนาข้าวท่ีเก็บเก่ียวแล้ว มีพื้นท่ี 101.68       

ตารางกิโลเมตร หรือ ร้อยละ20.37 ของพื้นท่ีท้ังหมด พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง มีพื้นท่ี 156.58 

ตารางกิโลเมตร หรือ ร้อยละ31.38 ของพื้นท่ีท้ังหมด พื้นท่ีน้ า มีพื้นท่ี 28.01 ตารางกิโลเมตร      

หรือ ร้อยละ 5.61 ของพื้นท่ีท้ังหมด ดังตารางท่ี 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินของพื้นท่ีศึกษา 

 

ชนิดของการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พื้นท่ี (ตร.กม.) ร้อยละ 

พื้นท่ีนาข้าวท่ีก าลังเจริญเติบโต 212.78 42.64 

พื้นท่ีนาข้าวท่ีเก็บเก่ียวแล้ว 101.68 20.37 

พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 156.58 31.38 

พื้นท่ีน้ า 28.01 5.61 

รวม 499.05 100.00 
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  จากน้ันท าการสุ่มตัวอย่างพื้นท่ีศึกษาต าบลละ 1 ตัวอย่าง ซ่ึงมีท้ังหมด 10 ต าบล ท าให้ได้

ตัวอย่างพื้นท่ี 10 ตัวอย่าง แต่เน่ืองด้วยข้อจ ากัดของภาพถ่ายดาวเทียมท่ีน ามาใช้มีเมปปกคลุม

พื้นท่ีท่ีจะใช้ศึกษาท าให้ได้พื้นท่ีศึกษาเพียง 5 ต าบล โดยคัดเลือกจากพื้นท่ีศึกษาท่ีมีระยะเวลาใน

การเร่ิมต้นปลูกข้าวพร้อมกันจากการสุ่มเพื่อหาพื้นท่ีท่ีได้มา คือ ต าบลดอนเกาะกา ต าบลโยธะกา 

ต าบลหมอนทอง ต าบลบางขนากและต าบลบางน้ าเปร้ียว อ าเภอบางน้ าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

และท าการคัดเลือกตัวอย่างพื้นท่ีศึกษาจ านวน 5ต าแหน่งโดยมีพิกัดภูมิศาสตร์ ดังแสดงในตาราง

ท่ี 4.2 และภาพท่ี 4.3 

 

ตารางท่ี 4.2 ต าแหน่งพื้นท่ีศึกษา 

 

พื้นท่ีศึกษา Easting Northing 

ต าบลดอนเกาะกา 719,788.11 1,542,657.75 

ต าบลโยธะกา 730,533.30 1,538,583.92 

ต าบลบางขนาก 725,084.85 1,538,583.92 

ต าบลหมอนทอง 718,592.51 1,533,392.18 

ต าบลบางน้ าเปร้ียว 711,699.57 1,527,763.89 
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 ภาพท่ี 4.3 แผนท่ีแสดงต าแหน่งพื้นท่ีศึกษา 5 จุด 
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4.2 การศึกษาค่าการสะท้อนพลังงานของนาข้าว 
 

 จากการศึกษาค่าการสะท้อนพลังงานของข้าว ในพื้นท่ีอ าเภอบางน้ าเปร้ียว              

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแบ่งช่วงตามการเจริญเติบโตของข้าว จ านวน 7 ภาพ 

แต่เน่ืองด้วยข้อจ ากัดความสามารถของภาพถ่ายดาวเทียมท าให้สามารถเลือกภาพมาใช้ได้เพียง   

5 ภาพ โดย 2 ภาพท่ีไม่ได้น ามาใช้เน่ืองจากมีเมปปกคลุมจ านวนมากยากแก่การน ามาวิเคราะห์

และผลท่ีได้อาจเกิดความคลาดเคล่ือน โดย แต่ละภาพถ่ายเม่ือวันท่ีและระยะเวลาท่ีถ่ายห่างกัน    

ดังแสดงในตารางท่ี 4.3 

 

ตารางท่ี 4.3 ระยะเวลาของภาพถ่ายดาวเทียมตามช่วงเวลาท่ีบันทึกภาพ 

 

วัน / เดือน/ปี ของวันท่ีบันทึกภาพถ่ายดาวเทียม ระยะเวลาห่างกันแต่ละภาพ 

(วัน) 

อายุข้าว 

(วัน) 

22 มกราคม 2553 * 0 0 

7 กุมภาพันธ์ 2553 16 16 

23 กุมภาพันธ์ 2553 32 32 

27 มีนาคม 2553 64 64 

12 เมษายน 2553 80 80 

28 เมษายน 2553 * 96 96 

14 พฤษภาคม 2553 112 112 

* ภาพท่ีไม่ได้ใช้เน่ืองจากมีเมปปกคลุม 
 

ซ่ึงผลการตรวจวัดค่าการสะท้อนของข้าวแต่ละช่วงเวลา มีระยะเวลารวมประมาณ       

112 วัน แบ่งออกเป็น 5 ช่วง ตามระยะเวลาของภาพถ่ายดาวเทียมท่ีน ามาใช้ โดยแบ่งการหา     

ค่าสะท้อนพลังงานจากดัชนีพืชพรรณออกเป็นดังต่อไปน้ี  

 

4.2.1 ค่าดัชนีพืชพรรณ NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) เป็นการ

ท าสัดส่วนระหว่างช่วงคล่ืน 2 ช่วงคล่ืนท่ีปรับให้มีลักษณะเป็นการกระจายปกติ คือ น าช่วงคล่ืน
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อินฟราเรดใกล้มาลบด้วยช่วงคล่ืนตามองเห็นสีแดง แล้วหารด้วยผลบวกของช่วงคล่ืนอินฟราเรด

ใกล้และช่วงคล่ืนตามองเห็นสีแดง ดังแสดงในสมการท่ี 1  

 

NDVI = NIR – Red                  (1) 

  NIR + Red 

เมื่อ NDVI = ค่าดัชนีพืชพรรณ 

 NIR = ช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้ หรือ แบนด์ 4 ของดาวเทียม Landsat TM 

 (ความยาวช่วงคล่ืน 0.76 – 0.90 ไมโครเมตร) 

 Red = ช่วงคล่ืนสีแดง หรือ แบนด์ 3 ของดาวเทียม Landsat TM 

 (ความยาวช่วงคล่ืน 0.60 – 0.70 ไมโครเมตร) 

 

 ซ่ึงค่าดิจิตอลของ NDVI สามารถค านวณโดยการใช้ Model Maker ในซอฟแวร์ Erdas 

Imageine ดังภาพท่ี4.4 

 

 
ภาพท่ี 4.4 แบบจ าลองดัชนีพืชพรรณNDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 
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  ค่าดัชนีพืชพรรณ NDVI ในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของข้าวแต่ละพื้นท่ีศึกษาสามารถ

แสดงผลดังตารางท่ี 4.4 

 

ตารางท่ี 4.4 ค่าดัชนีพืชพรรณ NDVI ในแต่ละพื้นท่ีศึกษา 

 

พื้นท่ีศึกษา ค่าดัชนีพืชพรรณ NDVI ในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของข้าว 

7 ก.พ. 53 23 ก.พ. 53 27 มี.ค. 53 12 เม.ย. 53 14 พ.ค. 53 

1 0.080 0.170 0.150 0.300 - 

2 0.040 0.050 0.090 0.210 0.040 

3 0.060 0.080 0.160 0.270 0.220 

4 0.140 0.110 0.120 0.260 0.220 

5 0.030 0.080 0.110 0.200 0.120 

เฉลี่ย 0.070 0.098 0.126 0.248 0.150 

- = ไม่มีค่าเพราะมีเมปปกคลุม 

 

ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณ NDVI เฉล่ียจากตาราง พบว่า ค่าดัชนีพืชพรรณ NDVI 

เฉล่ียในช่วงแรกหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 16 วัน เท่ากับ 0.070 จากน้ันค่าดัชนีพืชพรรณ NDVI      

เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 32 วัน เท่ากับ 0.098 และเพิ่มข้ึนในช่วงหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 

64 วัน เท่ากับ 0.126 จนกระท่ังค่าเฉล่ียเพิ่มสูงสุดหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 80 วัน เท่ากับ 0.248 

จากน้ันในช่วงหลังจากเร่ิมเพาะปลูก112 วัน ค่าดัชนีพืชพรรณ NDVI เฉล่ียลดลงเล็กน้อยอยู่ท่ี 

0.150 ดังแสดงในกราฟภาพท่ี 4.5  
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ภาพท่ี 4.5 กราฟแสดงค่าดัชนีพืชพรรณ NDVI เฉลี่ยในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของข้าว 

 

4.2.2 ค่าดัชนีพืชพรรณ RVI (Ratio Vegetable Index) เป็นการหาอัตราส่วนระหว่าง

ปริมาณการสะท้อนพลังงานในช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้ ต่อปริมาณการสะท้อนพลังงานในช่วงคล่ืน

แสงสีแดง ดังแสดงในสมการท่ี 2 

 

               RVI = NIR                   (2) 

Red 

เมื่อ RVI = ค่าดัชนีพืชพรรณ 

 NIR = ช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้ หรือ แบนด์ 4 ของดาวเทียม Landsat TM 

 (ความยาวช่วงคล่ืน 0.76 – 0.90 ไมโครเมตร) 

 Red = ช่วงคล่ืนสีแดง หรือ แบนด์ 3 ของดาวเทียม Landsat TM 

 (ความยาวช่วงคล่ืน 0.60 – 0.70 ไมโครเมตร) 

ซ่ึงค่าดิจิตอลของ RVI สามารถค านวณโดยการใช้ Model Maker ในซอฟแวร์ Erdas 

Imageine ดังภาพท่ี4.6 
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ภาพท่ี 4.6 แบบจ าลองดัชนีพืชพรรณRVI (Ratio Vegetable Index) 
  

  ค่าดัชนีพืชพรรณ RVI ในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของข้าวแต่ละพื้นท่ีศึกษาสามารถ

แสดงผลดังตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 4.5 ค่าดัชนีพืชพรรณ RVI ในแต่ละพื้นท่ีศึกษา 
 

พื้นท่ีศึกษา ค่าดัชนีพืชพรรณ RVI ในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของข้าว 

7 ก.พ. 53 23 ก.พ. 53 27 มี.ค. 53 12 เม.ย. 53 14 พ.ค. 53 

1 1.180 1.410 1.370 1.890 - 

2 0.580 0.680 0.730 1.250 0.590 

3 0.620 0.690 0.950 1.690 1.310 

4 0.870 0.780 0.820 1.550 1.270 

5 0.560 0.710 0.790 1.170 1.020 

เฉลี่ย 0.762 0.854 0.932 1.510 1.048 

- = ไม่มีค่าเพราะมีเมปปกคลุม 
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณ RVI เฉลี่ยจากตาราง พบว่า ค่าดัชนีพืชพรรณ RVI เฉล่ีย

ในช่วงแรกหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 16 วัน เท่ากับ 0.762 จากน้ันค่าดัชนีพืชพรรณ RVI เฉล่ียเพิ่มข้ึน

หลังจากเร่ิมเพาะปลูก 32 วัน เท่ากับ 0.854 และเพิ่มข้ึนในช่วงหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 64 วัน 

เท่ากับ 0.932 จนกระท่ังค่าเฉล่ียเพิ่มสูงสุดหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 80 วัน เท่ากับ 1.510 จากน้ัน

ในช่วงหลังจากเร่ิมเพาะปลูก112 วัน ค่าดัชนีพืชพรรณ RVI เฉล่ียลดลงเล็กน้อยอยู่ท่ี 1.048 ดัง

แสดงในกราฟภาพท่ี 4.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.7 กราฟแสดงค่าดัชนีพืชพรรณ RVI เฉลี่ยในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของข้าว 

 

4.2.3 วิธี SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index) เป็นค่าดัชนีพืชพรรณท่ีพัฒนาข้ึน

มาเพื่อป้องกันการคาดเคล่ือนจากการสะท้อนช่วงคล่ืนของพื้นดิน ดังแสดงในสมการท่ี 3 

 

        SAVI = (1+L) x (NIR – Red)                (3) 

NIR + Red + L 

เมื่อ SAVI = ค่าดัชนีพืชพรรณ 

 NIR = ช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้ หรือ แบนด์ 4 ของดาวเทียม Landsat TM 

 (ความยาวช่วงคล่ืน 0.76 – 0.90 ไมโครเมตร) 

 Red = ช่วงคล่ืนสีแดง หรือ แบนด์ 3 ของดาวเทียม Landsat TM 

 (ความยาวช่วงคล่ืน 0.60 – 0.70 ไมโครเมตร) 

 L = ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนจากพ้ืนดิน (มีค่า 0 ถึง 1) 
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ซ่ึงค่าดิจิตอลของ SAVI สามารถค านวณโดยการใช้ Model Maker ในซอฟแวร์ Erdas 

Imageine ดังภาพท่ี4.8 

 

ภาพท่ี 4.8 แบบจ าลองดัชนีพืชพรรณSAVI (Soil Adjusted Vegetation Index) 

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Hugo Rodriguez, ARSC 
 

  ค่าดัชนีพืชพรรณ SAVI ในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของข้าวแต่ละพื้นท่ีศึกษาสามารถ

แสดงผลดังตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี 4.6 ค่าดัชนีพืชพรรณ SAVI ในแต่ละพื้นท่ีศึกษา 
 

พื้นท่ีศึกษา ค่าดัชนีพืชพรรณ SAVI ในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของข้าว 

7 ก.พ. 53 23 ก.พ. 53 27 มี.ค. 53 12 เม.ย. 53 14 พ.ค. 53 

1 0.120 0.270 0.220 0.460 - 

2 0.090 0.170 0.210 0.430 0.060 

3 0.140 0.340 0.340 0.550 0.520 

4 0.350 0.330 0.350 0.730 0.620 

5 0.070 0.090 0.320 0.530 0.180 

เฉลี่ย 0.154 0.240 0.288 0.540 0.345 

- = ไม่มีค่าเพราะมีเมปปกคลุม 
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  ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณ SAVI เฉล่ียจากตาราง พบว่า ค่าดัชนีพืชพรรณ SAVI 

เฉลี่ยในช่วงแรกหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 16 วัน เท่ากับ 0.154 จากน้ันค่าดัชนีพืชพรรณ SAVI เฉล่ีย

เพิ่มข้ึนหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 32 วัน เท่ากับ 0.240 และเพิ่มข้ึนในช่วงหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 64 

วัน เท่ากับ 0.288 จนกระท่ังค่าเฉล่ียเพิ่มสูงสุดหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 80 วัน เท่ากับ 0.540 จากน้ัน

ในช่วงหลังจากเร่ิมเพาะปลูก112 วัน ค่าดัชนีพืชพรรณ SAVI เฉล่ียลดลงเล็กน้อยอยู่ท่ี 0.345 ดัง

แสดงในกราฟภาพท่ี 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.9 กราฟแสดงค่าดัชนีพืชพรรณ SAVI เฉลี่ยในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของข้าว 

 

4.2.4 ค่าดัชนีพืชพรรณ MSAVI (Modified Soil Adjusted Vegetation Index) เป็น

ดัชนีพรรณพืชท่ีได้รับการดัดแปลงเพื่อลดอิทธิพลของการสะท้อนจากพื้นดิน (Soil ground effect) 

ในบริเวณท่ีมีพืชพรรณปกเบาบาง โดยน าค่าการปรับแก้ดิน (soil adjustment factor) และค่า

น้ าหนักดัชนีพรรณพืช (the Weighted Difference Vegetation Index) มาใช้ร่วมกับสมการ ดัง

แสดงในสมการท่ี 4 

 

 MSAVI =  2 (NIR +1) -  √(2 NIR +1)2 – 8(NIR – Red)        (4) 

               2 

 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 1 2 3 4 5 6

ช่วงการเจริญเติบโต

SA
VI

       7 ก.พ. 53         23 ก.พ. 53      27 มี.ค. 53    12 เม.ย. 53     14 พ.ค.53 



65 
 

เมื่อ MSAVI = ค่าดัชนีพืชพรรณ 

 NIR = ช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้ หรือ แบนด์ 4 ของดาวเทียม Landsat TM 

 (ความยาวช่วงคล่ืน 0.76 – 0.90 ไมโครเมตร) 

 Red = ช่วงคล่ืนสีแดง หรือ แบนด์ 3 ของดาวเทียม Landsat TM 

 (ความยาวช่วงคล่ืน 0.60 – 0.70 ไมโครเมตร) 

ซ่ึงค่าดิจิตอลของ MSAVI สามารถค านวณโดยการใช้ Model Maker ในซอฟแวร์Erdas 

Imageine ดังภาพท่ี4.10 

 

 
 

ภาพท่ี 4.10 แบบจ าลองดัชนีพืชพรรณ MSAVI (Modified Soil Adjusted Vegetation Index) 

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Hugo Rodriguez, ARSC 

 

  ค่าดัชนีพืชพรรณ MSAVI ในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของข้าวแต่ละพื้นท่ีศึกษาสามารถ

แสดงผลดังตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.7 ค่าดัชนีพืชพรรณ MSAVI ในแต่ละพื้นท่ีศึกษา 

 

พื้นท่ีศึกษา ค่าดัชนีพืชพรรณ MSAVI ในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของข้าว 

7 ก.พ. 53 23 ก.พ. 53 27 มี.ค. 53 12 เม.ย. 53 14 พ.ค. 53 

1 0.150 0.300 0.250 0.460 - 

2 0.110 0.180 0.240 0.420 0.070 

3 0.160 0.360 0.360 0.510 0.500 

4 0.380 0.360 0.380 0.660 0.580 

5 0.090 0.100 0.350 0.520 0.140 

เฉลี่ย 0.178 0.260 0.316 0.514 0.323 

- = ไม่มีค่าเพราะมีเมปปกคลุม 

 

ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณ MSAVI เฉล่ียจากตาราง พบว่า ค่าดัชนีพืชพรรณ 

MSAVI เฉล่ียในช่วงแรกหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 16 วัน เท่ากับ 0.178 จากน้ันค่าดัชนีพืชพรรณ

MSAVI เฉล่ียเพิ่มข้ึนหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 32 วัน เท่ากับ 0.260 และเพิ่มข้ึนในช่วงหลังจากเร่ิม

เพาะปลูก 64 วัน เท่ากับ 0.316 จนกระท่ังค่าเฉล่ียเพิ่มสูงสุดหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 80 วัน เท่ากับ 

0.514 จากน้ันในช่วงหลังจากเร่ิมเพาะปลูก112 วัน ค่าดัชนีพืชพรรณ MSAVI เฉล่ียลดลงเล็กน้อย

อยู่ท่ี 0.323 ดังแสดงในกราฟภาพท่ี 4.11    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.11 กราฟแสดงค่าดัชนีพืชพรรณ MSAVI เฉลี่ยในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของข้าว
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4.2.5 ค่าดัชนีพืชพรรณ GNDVI (Green Normalized Difference Vegetation Index) 

เป็นดัชนีพรรณพืชท่ีได้ปรับเปล่ียนมากจาก NDVI โดยใช้ค่าการสะท้อนจากช่วงคล่ืนสีเขียวแทน    

สีแดงในสมการ ดังแสดงในสมการท่ี 5 

 

GNDVI = NIR – GRN        (5) 

                NIR + GRN 

เมื่อ GNDVI = ค่าดัชนีพืชพรรณ 

 NIR = ช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้ หรือ แบนด์ 4 ของดาวเทียม Landsat TM 

 (ความยาวช่วงคล่ืน 0.76 – 0.90 ไมโครเมตร) 

 GRN = ช่วงคล่ืนสีเขียว หรือ แบนด์ 2 ของดาวเทียม Landsat TM 

 (ความยาวช่วงคล่ืน 0.50 – 0.60 ไมโครเมตร) 

ซ่ึงค่าดิจิตอลของ GNDVI สามารถค านวณโดยการใช้ Model Maker ในซอฟแวร์ Erdas 

Imageine ดังภาพท่ี 4.12 

 

 
 

ภาพท่ี 4.12 แบบจ าลองดัชนีพืชพรรณ GNDVI (Green Normalized Difference Vegetation 

Index) 
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  ค่าดัชนีพืชพรรณ GNDVI I ในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของข้าวแต่ละพื้นท่ีศึกษา

สามารถแสดงผลดังตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี  4.8  ค่าดัชนีพืชพรรณ GNDVI ในแต่ละพื้นท่ีศึกษา 
 

พื้นท่ีศึกษา ค่าดัชนีพืชพรรณ GNDVI ในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของข้าว 

7 ก.พ. 53 23 ก.พ. 53 27 มี.ค. 53 12 เม.ย. 53 14 พ.ค. 53 

1 0.080 0.090 0.190 0.280 - 

2 0.080 0.160 0.180 0.310 0.050 

3 0.120 0.210 0.220 0.360 0.330 

4 0.230 0.270 0.250 0.450 0.390 

5 0.100 0.100 0.210 0.280 0.100 

เฉลี่ย 0.122 0.166 0.210 0.336 0.218 

- = ไม่มีค่าเพราะมีเมปปกคลุม 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณ GNDVI เฉล่ียจากตาราง พบว่า ค่าดัชนีพืชพรรณ 

GNDVI เฉล่ียในช่วงแรกหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 16 วัน เท่ากับ 0.122 จากน้ันค่าดัชนีพืชพรรณ 

GNDVI เฉล่ียเพิ่มข้ึนหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 32 วัน เท่ากับ 0.166 และเพิ่มข้ึนในช่วงหลังจากเร่ิม

เพาะปลูก 64 วัน เท่ากับ 0.210 จนกระท่ังค่าเฉล่ียเพิ่มสูงสุดหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 80 วัน เท่ากับ 

0.336 จากน้ันในช่วงหลังจากเร่ิมเพาะปลูก112 วัน ค่าดัชนีพืชพรรณ GNDVI เฉล่ียลดลงเล็กน้อย

อยู่ท่ี 0.218 ดังแสดงในกราฟภาพท่ี 4.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.13 กราฟแสดงค่าดัชนีพืชพรรณ GNDVI เฉลี่ยในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของข้าว
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4.2.6 ค่าดัชนีพืชพรรณต่างๆ ในช่วงการเจริญเติบโตของข้าวของแต่ละพื้นท่ีศึกษา 

สามารถน ามาเขียนแสดงผลดังตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.9 ค่าดัชนีพืชพรรณต่าง ๆ ในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต 

 

ช่วงการเจริญเติบโต ดัชนีพืชพรรณ ค่าดัชนีพืชพรรณในแต่ละพื้นท่ีศึกษา 

1 2 3 4 5 

7 ก.พ. 53 NDVI 0.080 0.040 0.060 0.140 0.030 

 RVI 1.180 0.580 0.620 0.870 0.560 

 SAVI 0.120 0.090 0.140 0.350 0.070 

 MSAVI 0.150 0.110 0.160 0.380 0.090 

 GNDVI 0.080 0.080 0.120 0.230 0.100 

23 ก.พ. 53 NDVI 0.170 0.050 0.080 0.110 0.080 

 RVI 1.410 0.680 0.690 0.780 0.710 

 SAVI 0.270 0.170 0.340 0.330 0.090 

 MSAVI 0.300 0.180 0.360 0.360 0.100 

 GNDVI 0.090 0.160 0.210 0.270 0.100 

27 มี.ค. 53 NDVI 0.150 0.090 0.160 0.120 0.110 

 RVI 1.370 0.730 0.950 0.820 0.790 

 SAVI 0.220 0.210 0.340 0.350 0.320 

 MSAVI 0.250 0.240 0.360 0.380 0.350 

 GNDVI 0.190 0.180 0.220 0.250 0.210 

12 เม.ย. 53 NDVI 0.300 0.210 0.270 0.260 0.200 

 RVI 1.890 1.250 1.690 1.550 1.170 

 SAVI 0.460 0.430 0.550 0.730 0.530 

 MSAVI 0.460 0.420 0.510 0.660 0.520 

 GNDVI 0.280 0.310 0.360 0.450 0.280 
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ) 

 

ช่วงการเจริญเติบโต ดัชนีพืชพรรณ ค่าดัชนีพืชพรรณในแต่ละพื้นท่ีศึกษา 

1 2 3 4 5 

14 พ.ค. 53 NDVI - 0.040 0.220 0.220 0.120 

 RVI - 0.590 1.310 1.270 1.020 

 SAVI - 0.060 0.520 0.620 0.180 

 MSAVI - 0.070 0.500 0.580 0.140 

 GNDVI - 0.050 0.330 0.390 0.100 

- = ไม่มีค่าเพราะมีเมปปกคลุม 

   

4.3 การศึกษาอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนจากนาข้าว 

 
ใช้ค่ามีเทนท่ีมีการตรวจวัดแล้วของ เศวตฉัตร ศรีสุรัตน์ (2549) ท่ีพบว่า อัตราการ

แพร่กระจายก๊าซมีเทนมีค่าเพิ่มข้ึนต้ังแต่ช่วงต้นกล้าจนกระท่ังถึงช่วงออกรวง และหลังจากน้ัน

อัตราการแพร่กระจายมีเทนค่อยๆลดลงไปจนถึงช่วงก่อนเก็บเก่ียว โดยในช่วงต้นกล้า (7วันหลัง

การเพาะปลูก) มีอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนเท่ากับ 25.01 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน และมี

อัตราเพ่ิมข้ึนในช่วงแตกกอ (25วันหลังการเพาะปลูก) เป็น 30.96 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน ในช่วง

แตกกอเต็มท่ี (50 วันหลังการเพาะปลูก) อัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนยังคงเพิ่มข้ึนมีค่าเท่ากับ 

50.87 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน และอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนมีค่าเพิ่มข้ึนสูงสุดในช่วง  

ออกรวง (90 วันหลังการเพาะปลูก) มีค่าเท่ากับ 68.47 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน หลังจากน้ันอัตรา

การแพร่กระจายก๊าซมีเทนลดลงไปจนถึงช่วงก่อนเก็บเก่ียว (110 วันหลังการเพาะปลูก) โดยมีค่า

เท่ากับ 35.71 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน 

โดยน าค่าท่ีได้ท้ังหมดจากข้างต้นมาท าการ หาสมการท านายค่าเพื่อแทนค่ามีเทนจากช่วง

การเจริญเติบโตท่ีศึกษาจากภาพถ่ายดาวเทียม ผลการวิเคราะห์สมการคาดคะเนอัตราการ

แพร่กระจายก๊าซมีเทนจากช่วงการเจริญเติบโตภาพท่ี 4.14 จะได้สมการท่ี 6  

Y = -0.000290X3 + 0.039810X2 – 0.806860X + 29.346979      (6) 

เมื่อ       Y = อัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทน (มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน) 

    X = ช่วงการเจริญเติบโต 
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y = -0.0003x3+ 0.0398x2-0.8069x + 29.347
R² = 0.9959
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ภาพท่ี 4.14 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างช่วงการเจริญเติบโตของข้าว กับ อัตราแพร่กระจาย

ก๊าซมีเทน 

 

จากน้ันท าการแทนค่าจากสมการโดยแทนช่วงการเจริญเติบโต แบ่งออกเป็นช่วง

ระยะเวลา 16 วัน 32 วัน 64 วัน 80 วัน และ 112 วัน ตามล าดับ โดยผลของอัตราการแพร่กระจาย

ก๊าซมีเทนมีเทนท่ีได้ตามระยะเวลาการเจริญเติบโตตามภาพถ่ายดาวเทียมได้แสดงในตารางท่ี 

4.10  

 

ตารางท่ี 4.10 ค่าอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าวท่ีได้จากการประมาณค่าจากช่วง

การเจริญเติบโต 

 

ช่วงการเจริญเติบโต 

(วัน) 

อัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทน 

(มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน) 

16  25.44 

32  34.79 

64  64.75 

80  71.10 

112  35.71 

 



72 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าจากตาราง พบว่า อัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนในช่วงแรกหลังจาก

เร่ิมเพาะปลูก 16 วัน เท่ากับ 25.44 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน จากน้ันอัตราการแพร่กระจาย      

ก๊าซมีเทนเพิ่มข้ึนหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 32 วัน เท่ากับ 34.79 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน และอัตรา

การแพร่กระจายก๊าซมีเทนเพิ่มข้ึนในช่วงหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 64 วัน เท่ากับ 64.75 มิลลิกรัม/

ตารางเมตร/วัน จนกระท่ังค่าอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนเพิ่มสูงสุดหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 80 

วัน เท่ากับ 71.10 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน จากน้ันในช่วงหลังจากเร่ิมเพาะปลูก112 วัน ค่าอัตรา

การแพร่กระจายก๊าซมีเทนลดลงอยู่ท่ี 35.71 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน 

 

4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณและอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทน
ของนาข้าว 
 

ท าการเปรียบเทียบค่าดัชนีพืชพรรณท้ัง 5 ประเภท กับอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนใน

นาข้าว ตามระยะเวลาการเจริญเติบโต ซ่ึงแสดงในตารางท่ี 4.11 ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 4.11 ค่าดัชนีพืชพรรณและอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนแต่ละช่วงการเจริญเติบโต

ของข้าว  

 

ช่วงการเจริญเติบโต 

(วัน) 

ค่าดัชนีพืชพรรณ 
อัตราการแพร่กระจาย

ก๊าซมีเทน(มิลลิกรัม/

ตารางเมตร/วัน) NDVI RVI SAVI MSAVI GNDVI 

16 0.070 0.762 0.154 0.178 0.122 25.44 

32 0.098 0.854 0.240 0.260 0.166 34.79 

64 0.126 0.932 0.288 0.316 0.210 64.75 

80 0.248 1.510 0.540 0.514 0.366 71.10 

112 0.158 1.048 0.345 0.323 0.218 35.71 

 

โดยจากตารางจะเห็นได้ว่า ค่าดัชนีพืชพรรณท้ัง 5 ประเภทน้ันจะมีค่าเพิ่มข้ึนต้ังแต่

ช่วงแรกคือหลังจากการเร่ิมเพาะปลูก 16 วัน จะมีค่าเพิ่มข้ึนเร่ือยๆจนข้ึนไปสูงสุดไปถึงช่วง

หลังจากการเร่ิมเพาะปลูก 80 วัน จากน้ันค่าดัชนีพืชพรรณท้ัง 5 ประเภทจะลดลงในช่วงสุดท้าย 
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คือ หลังจากการเร่ิมเพาะปลูก 112 วัน ซ่ึงเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับอัตราการแพร่กระจาย    

ก๊าซมีเทน คือ ค่ามีเทนของข้าวมีค่าเพิ่มข้ึนเร่ือยๆหลังจากวันท่ีเพาะปลูก 16 วัน ไปเร่ือยๆจนมี

ค่าสูงสุดในช่วงหลังจากการเพาะปลูก 80 วัน และหลังจากน้ันในช่วงสุดท้าย คือ หลังจากเร่ิม

เพาะปลูก 112 วัน ค่าอัตราการแพร่กระจายของมีเทนจะลดลง ซ่ึงแสดงได้ถึงความสัมพันธ์ท่ี

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  ในการวิเคราะห์เกณฑ์ของระดับความสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณและอัตราการ

แพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าว โดยศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีศึกษา ได้แก่ ดัชนีพืชพรรณ

และอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าว โดยน ามาหาค่าตามสูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Correlation Coefficients of Pearson) ดังสมการท่ี 7 

 

     2222 .  

  





YYnXXn

YXXYn
r    (7) 

 

เมื่อ  r = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

  n = จ านวนตัวอย่าง 

X = ตัวแปรต้น 

Y = ตัวแปรตาม 

 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เป็นค่าบวกจะมีค่าความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน ค่า

สหสัมพันธ์ท่ีเป็นลบจะมีค่าความสัมพันธ์ไปในทางกลับกัน (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543: 161) โดย

ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีดังน้ี 

0.80 – 1.00 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

0.60 – 0.79 มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง 

0.40 – 0.59 มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 

0.20 – 0.39 มีความสัมพันธ์กันน้อย 

0.00 – 0.19 มีความสัมพันธ์กันน้อยมาก 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณกับอัตราการแพร่กระจาย

ก๊าซมีเทนในนาข้าว สามารถสรุปและแสดงดังตารางท่ี 4.12  
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ตารางท่ี 4.12 ระดับความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณกับอัตรา

การแพร่กระจายก๊าซมีเทนในนาข้าว 

 

ค่าดัชนีพืชพรรณ ช่วงการเจริญเติบโต  

(16 – 112 วัน) 

ระดับความสัมพันธ์ 

NDVI 0.752 มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง 

RVI 0.740 มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง 

SAVI 0.768 มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง 

MSAVI 0.843 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

GNDVI 0.823 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 

 

  จากตารางแสดงระดับของความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง

ดัชนีพืชพรรณกับอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนในนาข้าว พบว่า ระดับความสัมพันธ์กันน้อย

มาก มีความสัมพันธ์กันน้อย และมีความสัมพันธ์กันปานกลางไม่พบ ส่วนท่ีพบ คือ ระดับท่ีมี

ความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูงพบในค่าดัชนีพืชพรรณ NDVI, RVI และ SAVI ซ่ึงมีค่าระดับ

ความสัมพันธ์อยู่ท่ี 0.725, 0.740 และ 0.768 ตามล าดับ ส าหรับระดับความสัมพันธ์กันสูงมาก   

พบใน ค่าดัชนีพรรณพืช MSAVI และ GNDVI ซ่ึงมีค่าระดับความสัมพันธ์อยู่ท่ี 0.843 และ 0.823 

ตามล าดับ 

 

4.5 สมการประมาณอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าว 
 

 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณกับอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทน

จากนาข้าว โดยสร้างสมการก าลังสองเพื่อประมาณค่าอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนจากนาข้าว 

โดยเลือกสมการพยากรณ์จากค่าดัชนีพืชพรรณ MSAVI เน่ืองจากเม่ือพิจารณาจากค่าระดับ

ความสัมพันธ์ของ MSAVI มีค่าสูงสุด เท่ากับ 0.843  

 โดยสมการควอดราติก หรือ สมการก าลังสอง คือ สมการของพหุนามตัวแปรเดียวท่ีมีดีกรี

เท่ากับสอง โดยรูปแบบท่ัวไปของสมการ  ดังสมการท่ี 8  
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y = ax2 + bx + c                   (8) 

เมื่อ      a ≠ 0 

        a, b = สัมประสิทธ์ิ x2, x ตามล าดับ 

  c = สัมประสิทธ์ิคงตัว 

  y = ค่าพยากรณ์หรือตัวแปรตาม 

  x = ตัวแปรอิสระ 

 

 น าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณGNDVI และ MSAVI ท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.823 และ0.843 จึงเลือกค่าความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณ 

GNDVI และ MSAVI กับอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนในนาข้าว มาสร้างสมการก าลังสองเพื่อ

ประมาณอัตราการแพร่กระจายมีเทนของนาข้าว โดยผลการวิเคราะห์ได้ดังน้ี 
 

 4.5.1 สมการประมาณอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าวจากดัชนีพืช

พรรณ GNDVI โดยผลการวิเคราะห์ได้ดังสมการท่ี 9  
 

  y = -480.01x2 + 422.38x – 19.3 (R2 = 0.70)   (9) 

เมื่อ       y = อัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าว 

 X = ค่าดัชนีพืชพรรณ GNDVI 

y = -480.28x2 + 422.38x - 19.3

R2 = 0.704
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ภาพท่ี 4.15 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณ GNDVI กับอัตราการแพร่กระจาย 

 ก๊าซมีเทนของนาข้าว 
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4.5.2 สมการประมาณอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าวจากดัชนีพืช

พรรณ MSAVI โดยผลการวิเคราะห์ได้ดังสมการท่ี 10 

 

  y = -157.01x2 + 247.68x – 14.629 (R2 = 0.71)   (10) 

เมื่อ       y = อัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าว 

 X = ค่าดัชนีพืชพรรณ MSAVI 

y = -157.01x2 + 247.68x - 14.629

R2 = 0.7075
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ภาพท่ี 4.16 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณ MSAVI กับอัตราการแพร่กระจาย

ก๊าซมีเทนของนาข้าว 

 



 
 

บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนในนาข้าวจากดัชนีพืชพรรณ โดยประยุกต์ใช้

ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-5 TM กรณีศึกษา พื้นท่ีอ้าเภอบางน้้าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา          

ได้มีการน้าเสนอรายละเอียดผลการศึกษาในบทท่ีผ่านมา ส้าหรับในบทน้ีจะเป็นการสรุป อภิปรายผล 

และข้อเสนอแนะ  

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนในนาข้าวจากดัชนีพืชพรรณ โดยประยุกต์ใช้

ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-5 TM กรณีศึกษา พื้นท่ีอ้าเภอบางน้้าเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โดยมีปัจจัยท่ีศึกษา ได้แก่ ดัชนีพืชพรรณท่ีได้จากการสะท้อนพลังงาน การแพร่กระจายของค่ามีเทน

ของนาข้าว ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณและอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าวและ

การประเมินอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าวจากดัชนีพืชพรรณ สรุปการศึกษาได้ดังน้ี 

 

5.1.1 ในการศึกษาค่าการสะท้อนพลังงานของดัชนีพืชพรรณ ประกอบด้วยค่า NDVI, 

RVI, SAVI, MSAVI และ GNDVI ในทุกค่าดัชนีพืชพรรณจะมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนต้ังแต่วันหลังจากเร่ิม

เพาะปลูก 16 วันไปจนกระท่ังถึงวันหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 80 วัน หลังจากน้ันจึงลดลงเร่ือย ๆ ดังแสดง

ต่อไปน้ี 

5.1.1.1 การวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณ NDVI เฉล่ียพบว่า ค่าดัชนีพืชพรรณ NDVI

เฉล่ียในช่วงแรกหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 16 วัน เท่ากับ 0.070 จากน้ันค่าดัชนีพืชพรรณ NDVI เฉล่ีย

เพิ่มข้ึนหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 32 วัน เท่ากับ 0.098 และเพิ่มข้ึนในช่วงหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 64 วัน 
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เท่ากับ 0.126 จนกระท่ังค่าเฉล่ียเพิ่มสูงสุดหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 80 วัน เท่ากับ 

0.248 จากน้ันในช่วงหลังจากเร่ิมเพาะปลูก112 วัน ค่าดัชนีพืชพรรณ NDVI เฉล่ียลดลงเล็กน้อยอยู่ท่ี 

0.150 

5.1.1.2 การวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณ RVI เฉล่ียพบว่า ค่าดัชนีพืชพรรณ RVI เฉล่ีย

ในช่วงแรกหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 16 วัน เท่ากับ 0.762 จากน้ันค่าดัชนีพืชพรรณ RVI เฉล่ียเพิ่มข้ึน

หลังจากเร่ิมเพาะปลูก 32 วัน เท่ากับ 0.854 และเพิ่มข้ึนในช่วงหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 64 วัน เท่ากับ 

0.932 จนกระท่ังค่าเฉล่ียเพิ่มสูงสุดหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 80 วัน เท่ากับ 1.510 จากน้ันในช่วงหลังจาก

เร่ิมเพาะปลูก112 วัน ค่าดัชนีพืชพรรณ RVI เฉลี่ยลดลงเล็กน้อยอยู่ท่ี 1.048 

5.1.1.3 การวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณ SAVI เฉล่ียพบว่า ค่าดัชนีพืชพรรณ SAVI 

เฉล่ียในช่วงแรกหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 16 วัน เท่ากับ 0.154 จากน้ันค่าดัชนีพืชพรรณ SAVI เฉล่ีย

เพิ่มข้ึนหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 32 วัน เท่ากับ 0.240 และเพิ่มข้ึนในช่วงหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 64 วัน 

เท่ากับ 0.288 จนกระท่ังค่าเฉล่ียเพิ่มสูงสุดหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 80 วัน เท่ากับ 0.540 จากน้ันในช่วง

หลังจากเร่ิมเพาะปลูก112 วัน ค่าดัชนีพืชพรรณ SAVI เฉลี่ยลดลงเล็กน้อยอยู่ท่ี 0.345 

5.1.1.4 การวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณ MSAVI เฉล่ียพบว่า ค่าดัชนีพืชพรรณ 

MSAVI เฉล่ียในช่วงแรกหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 16 วัน เท่ากับ 0.178 จากน้ันค่าดัชนีพืชพรรณMSAVI 

เฉล่ียเพิ่มข้ึนหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 32 วัน เท่ากับ 0.260 และเพิ่มข้ึนในช่วงหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 64 

วัน เท่ากับ 0.316 จนกระท่ังค่าเฉล่ียเพิ่มสูงสุดหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 80 วัน เท่ากับ 0.514 จากน้ัน

ในช่วงหลังจากเร่ิมเพาะปลูก112 วัน ค่าดัชนีพืชพรรณ MSAVI เฉลี่ยลดลงเล็กน้อยอยู่ท่ี 0.323 

5.1.1.5 การวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณ GNDVI เฉล่ียพบว่า ค่าดัชนีพืชพรรณ 

GNDVI เฉลี่ยในช่วงแรกหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 16 วัน เท่ากับ 0.122 จากน้ันค่าดัชนีพืชพรรณ GNDVI 

เฉล่ียเพิ่มข้ึนหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 32 วัน เท่ากับ 0.166 และเพิ่มข้ึนในช่วงหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 64 

วัน เท่ากับ 0.210 จนกระท่ังค่าเฉล่ียเพิ่มสูงสุดหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 80 วัน เท่ากับ 0.336 จากน้ัน

ในช่วงหลังจากเร่ิมเพาะปลูก112 วัน ค่าดัชนีพืชพรรณ GNDVI เฉลี่ยลดลงเล็กน้อยอยู่ท่ี 0.218 

 

5.1.2 ในการศึกษาการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนจากนาข้าว  

อัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนในช่วงแรกหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 16 วัน เท่ากับ 25.44 

มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน จากน้ันอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนเพิ่มข้ึนหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 32 วัน 
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เท่ากับ 34.79 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน และอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนเพิ่มข้ึนในช่วงหลังจาก

เร่ิมเพาะปลูก 64 วัน เท่ากับ 64.75 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน จนกระท่ังค่าอัตราการแพร่กระจายก๊าซ

มีเทนเพิ่มสูงสุดหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 80 วัน เท่ากับ 71.10 มิลลิกรัม/ตารางเมตร/วัน จากน้ันในช่วง

หลังจากเร่ิมเพาะปลูก112 วัน ค่าอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนลดลงอยู่ท่ี 35.71 มิลลิกรัม/ตาราง

เมตร/วัน 

 

5.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณและอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนของ

นาข้าว 

ระดับของความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณกับอัตราการ

แพร่กระจายก๊าซมีเทนในนาข้าว พบว่า ระดับความสัมพันธ์กันน้อยมาก มีความสัมพันธ์กันน้อย และมี

ความสัมพันธ์กันปานกลางไม่พบ ส่วนท่ีพบ คือ ระดับท่ีมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูงพบในค่าดัชนีพืช

พรรณ NDVI, RVI และ SAVI ซ่ึงมีค่าระดับความสัมพันธ์อยู่ท่ี 0.725, 0.740 และ 0.768 ตามล้าดับ 

ส้าหรับระดับความสัมพันธ์กันสูงมาก พบใน ค่าดัชนีพรรณพืช MSAVI และ GNDVI ซ่ึงมีค่าระดับ

ความสัมพันธ์อยู่ท่ี 0.843 และ 0.823 ตามล้าดับ น้ันแสดงว่าดัชนีพืชพรรณและอัตราการแพร่กระจาย

มีเทนของนาข้าว มีความสัมพันธ์กันในระดับค่อนข้างสูงและสูงมากน่ันเอง 

 

5.1.4 การประเมินอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าวจากดัชนีพืชพรรณ 

ในการประเมินอัตราการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนจากดัชนีพืชพรรณ ใช้สมการประมาณ

อัตราการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนจากดัชนีพืชพรรณ GNDVI และ MSAVI เน่ืองจากมีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณ GNDVI และ MSAVI และอัตราการแพร่กระจายก๊าซ

มีเทนสูงท่ีสุดหรือมีความสัมพันธ์กันสูงมาก คือ 0.823 และ 0.843 โดยสมการท่ีได้คือ 

  Y  =  -480.01x2 + 422.38x – 19.3 (R2 = 0.70)    

เมื่อ y = อัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าว 

  X  = ค่าดัชนีพืชพรรณ GNDVI และ 

  Y  =  -157.01x2 + 247.68x – 14.629 (R2 = 0.71) 

เมื่อ y = อัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าว 

  X  = ค่าดัชนีพืชพรรณ MSAVI  
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5.2  อภิปรายผล 

 
5.2.1 การศึกษาการสะท้อนพลังงานของดัชนีพืชพรรณของข้าว ประกอบด้วยค่าดัชนี

พืชพรรณ NDVI, RVI, SAVI, MSAVI และ GNDVI ในทุกค่าดัชนีพืชพรรณจะมีค่าการสะท้อนพลังงาน

เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ต้ังแต่วันหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 16 วัน 32 วันและ 64 วัน จนกระท่ังเพิ่มสูงสุดในวัน

หลังจากเร่ิมเพาะปลูก 80 วัน  และจะลดลงหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 112 วัน ซ่ึงสอดคล้องกับ       

อภิชาติ   พงษ์ศรีหดุลชัย และคณะ (2539 : ภาคผนวก จ) คือ การสะท้อนพลังงานของข้าวจะเพิ่มข้ึน

ตามระยะเวลาระหว่างการเจริญเติบโตจนกระท่ังถึงจุดสูงสุดในระยะข้าวสุก หลังจากน้ันจะลดลง

เล็กน้อย  โดยอธิบายได้ตามระยะการเจริญเติบโต ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่เร่ิมปลูกวันท่ี 0 – 60 เป็น

ระยะการเจริญเติบโตทางล้าต้นและใบ ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่เร่ิมปลูกวันท่ี 60 – 90 เป็นระยะการ

เจริญเติบโตทางการเจริญพันธ์ุ และ ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่เร่ิมปลูกวันท่ี 90 – 120 เป็นระยะการ

เจริญเติบโตของเมล็ด (De Datta, 1981: 161)  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของประพาส วีระแพทย์ 

(2531 : 80) ท่ีกล่าวว่าในวันหลังจากการเพาะปลูก 30 วัน ข้าวจะมีใบงอกใหม่ทุกๆ 3- 4 วัน แต่

หลังจากเร่ิมเพาะปลูก 60 และ    90 วัน ซ่ึงระยะน้ีข้าวจะมีการแตกกอสูงสุดและมีการเจริญเติบโตทาง

ใบ จากน้ันเม่ือข้าวอยู่ในวันหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 120 วันใบจะเร่ิมมีสีเหลือง เน่ืองจากข้าวในระยะ

การเจริญเติบโตทางล้าต้นและใบการแตกกอและใบน้อยท้าให้คลอโรฟิลล์มีปริมาณน้อยส่งผลให้เกิด

การสะท้อนพลังงานในความยาวช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้น้อยกว่าการสะท้อนพลังงานในความยาวช่วง

คล่ืนแสงสีแดง เม่ือเปรียบเทียบเป็นดัชนีพืชพรรณออกมาจะปรากฏค่าน้อย หลังจากข้าวเร่ิมแตกกอ

และใบมีการเจริญเติบโตท้าให้พื้นท่ีใบมีมากข้ึนปริมาณคลอโรฟิลล์มากข้ึน การสะท้อนพลังงานใน

ความยาวช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้มีค่ามากกว่าการสะท้อนพลังงานในความยาวช่วงคล่ืนแสงสีแดงซ่ึง

มีการสะท้อนพลังงานน้อยลง เม่ือเปรียบเทียบเป็นดัชนีพืชพรรณออกมาปรากฏว่ามีค่ามากข้ึน ซ่ึงดัชนี

พืชพรรณจะเพิ่มสูงสุดประมาณวันหลังจากเร่ิมเพาะปลูก 90 วัน หลังจากน้ันใบจะเร่ิมเหลืองและตาย

ท้าให้ปริมาณคลอโรฟิลล์ลดลงการสะท้อนพลังงานในช่วงความยาวคล่ืนแสงสีแดงเพิ่มข้ึน (สมสิริ 

สวัสด์ิเฉลิม, 2550: 111)  เป็นไปตามการศึกษาของ Gidson and Power(2000) ท่ีกล่าวว่าพืชพรรณ

ธรรมชาติท่ีสมบูรณ์จะมีปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบมีปริมาณมากมีผลต่อการสะท้อนพลังงานได้ดีใน

ความยาวช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้ และสะท้อนพลังงานในความยาวช่วงคล่ืนแสงสีแดงไม่ดี หากพืช



81 
 

พรรณท่ีใกล้ตายหรือมีใบท่ีเห่ียวเฉาแล้วจะมีการสะท้อนพลังงานในช่วงคล่ืนอินฟราเรดน้อยลงและ

สะท้อนพลังงานในช่วงคล่ืนแสงสีแดงเพิ่มข้ึน  

น้ันคือ ดัชนีพืชพรรณจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆตามระยะการเจริญเติบโตของข้าว จนไปถึงระยะท่ีข้าว

เร่ิมมีการเจริญเติบโตทางใบสูงสุด ค่าดัชนีพืชพรรณจะเพิ่มข้ึนสูงสุด และจะลดลงในระยะท่ีข้าวมีการ

เจริญทางเมล็ด ใบของข้าวเร่ิมมีสีเหลือง ช่วงน้ันดัชนีพืชพรรณจะลดลงเล็กน้อย 

 

5.2.2 การศึกษาความสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณและอัตราการแพร่กระจายก๊าซ

มีเทนจากนาข้าว ในการศึกษาความสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณ NDVI, RVI, SAVI, MSAVI และ 

GNDVI กับอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าว โดยค่าของดัชนีพืชพรรณมีค่าเพิ่มข้ึนจากวันท่ี

เร่ิมเพาะปลูก 16 วัน เพิ่มไปเร่ือยๆมีค่าสูงสุดหลังจากเร่ิมปลูก 80 วัน และลดลงเล็กน้อยหลังจากเร่ิม

เพาะปลูก 112 วัน ซ่ึงมีทิศทางสัมพันธ์กับอัตราการแพร่กระจายค่ามีเทน ท่ีมีค่าเพิ่มข้ึนจากวันท่ีเร่ิม

เพาะปลูก 16 วัน เพิ่มไปเร่ือยๆมีค่าสูงสุดหลังจากเร่ิมปลูก 80 วัน และลดลงเล็กน้อยหลังจากเร่ิม

เพาะปลูก 112 วัน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของเศวตฉัตร ศรีสุรัตน์ (2549 : 74) ท่ีกล่าวว่าค่าดัชนี

พรรณพืชมีค่าเพิ่มข้ึนต้ังแต่ช่วงต้นกล้า จนไปสูงสุดในช่วงออกรวง จากน้ันจนไปถึงช่วงก่อนเก็บเก่ียว

ค่าดัชนีพืชพรรณจะมีค่าลดลง ซ่ึงก็เช่นเดียวกับอัตราการแพร่กระจายของก๊าซมีเทน ซ่ึงมีค่าเพิ่มข้ึน

ต้ังแต่ช่วงต้นกล้าจนไปสูงท่ีสุดในช่วงออกรวง จากน้ันจนไปถึงช่วงก่อนเก็บเก่ียวอัตราการแพร่กระจาย

ของก๊าซมีเทนมีค่าลดลง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนมีความสัมพันธ์ไปในทาง

เดียวกับค่าดัชนีพืชพรรณ 

 

5.2.3 การประเมินอัตราการแพร่กระจายของก๊าซมีเทนจากดัชนีพืชพรรณ การน้า

ดัชนีพืชพรรณท้ัง 5 ชนิด ประกอบไปด้วยดัชนีพืชพรรณ NDVI, RVI, SAVI, MSAVI และ GNDVI 

พบว่าดัชนีพืชพรรณ GNDVI และ MSAVI เป็นดัชนีพืชท่ีสามารถน้ามาประมาณอัตราการแพร่กระจาย

ก๊าซมีเทนได้ดีท่ีสุดเน่ืองจากมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงท่ีสุด คือ 0.823 และ 0.834 จึงน้าค่าดัชนี

พืชพรรณ GNDVI และ  MSAVI มาสร้างสมการประมาณอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าว

จากค่าดัชนีพืชพรรณ ซ่ึงสมการ   คือ  y = -480.01x2 + 422.38x – 19.3โดย y คือ อัตราการ

แพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าว และ x  คือ ดัชนีพืชพรรณGNDVI และ y = -157.01x2 + 247.68x – 

14.629 โดย y คือ อัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนของนาข้าว และ x  คือ ดัชนีพืชพรรณ MSAVI ซ่ึง
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น้าไปใช้ประเมินอัตราการแพร่กระจายก๊าซมีเทนจากนาข้าวได้ดีในพื้นท่ีศึกษา โดยค่า GNDVI เหมาะ

ส้าหรับการใช้ประเมินข้าวท่ีมีลักษณะการเปล่ียนแปลงของสีของใบท่ีชัดเจน ส่วน MSAVI จะมีข้อดีใน

การลดการสะท้อนของดินท่ีอาจท้าให้การค้านวณเกิดความคาดเคล่ือน จึงอยู่ท่ีการน้าสมการไปใช้

น่ันเอง 

 

5.3 ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น 

 
5.3.1 การก้าหนดจ้านวนและต้าแหน่งของจุดส้ารวจในพื้นท่ีศึกษาควรมีจ้านวนท่ีมากและ    

ให้กระจายท่ัวพ้ืนท่ี เพ่ือให้สมการพยากรณ์มีความถูกต้องย่ิงข้ึน 

5.3.2 ค่าดัชนีพืชพรรณท่ีได้จากดาวเทียม LANDSAT 5-TM ควรมีการวิเคราะห์ร่วมกับ    

การวัดด้วยเคร่ือง Spectroradiometer ในพ้ืนท่ีศึกษาจริงเพื่อเปรียบเทียบค่า 

5.3.3 ควรมีการวัดค่ามีเทนของพื้นท่ีศึกษาดัชนีพืชพรรณเพื่อความถูกต้องของผลการวิจัย

มากย่ิงข้ึน 

5.3.4 ควรน้าดัชนีพืชพรรณอ่ืน ๆ มาใช้เปรียบเทียบเพื่อเพิ่มความหลากหลายของ

ผลการวิจัยมากย่ิงข้ึน 

5.3.5 ควรมีการน้าภาพถ่ายดาวเทียมท่ีมีค่าความละเอียดสูงมาใช้ในการศึกษาเพื่อความ

ถูกต้องของการจ้าแนกข้อมูลหรือสร้างแบบจ้าลอง 

5.3.6 ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5 TM ท่ีน้ามาใช้ในการศึกษาบันทึกภาพไว้

ในช่วงระยะเวลาท่ีแตกต่างกัน ท้าให้ภาพบางภาพมีเมฆปกคลุม ซ่ึงส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูล 
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