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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพ้ืนที่เพาะปลูกกัญชงโดยประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกล
บริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้้าริน อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยใช้กระบวนการแปล
ภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel 2B ด้วยเทคนิค Semi-automatic Classification ผ่านโปรแกรม QGIS 
Version 3.4 ร่วมกับการวางแนวส้ารวจ จากนั้นจ้าแนกประเภทข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมซึ่งเกณฑ์ในการ
จ้าแนกสิ่งปกคลุมดินแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กัญชงและพืชอ่ืน ๆ โดยใช้การจ้าแนกแบบก้ากับดูแล จากผล
การจ้าแนกพ้ืนที่ปลูกกัญชง 11 แปลง โดยใช้วิธีการจ้าแนกแบบระยะทางที่สั้นที่สุด (Minimum Distance 
Classifier) โดยเปรียบเทียบกับผลการส้ารวจภาคสนาม (11 แปลง) ให้ค่าความถูกต้องรวมร้อยละ 90.91 และ
มีค่าสัมประสิทธิ์แคปปาอยู่ที่ 0.91 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิธีการนี้สามารถจ้าแนกพ้ืนที่เพาะปลูกกัญชงได้ใน
ระดับสูง 
 
ค้าส้าคัญ: กัญชง  ดาวเทียม Sentinel-2B  เชียงราย 

ABSTRACT 

 This study aimed to classify hemp cultivation by using remote sensing technique at 
Huay Nam Rin royal project development center, Wiang PaPao district, Chiang Rai province. 
Sentinel-2B satellite with Semi-automatic Classification technique in QGIS Version 3.4 with line 
transect were used for satellite image classification. Then, supervised classification with 
Minimum Distance Classifier was used for classifying hemp and other plants. The result of 11 
training samples using Minimum Distance Classifier compared with 11 testing samples to 
classify hemp and other plants showed that overall accuracy was 90.91% and high Kappa 
statistic (0.91). 
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บทน้า 
 กัญชง (Cannabis sativa sativa) หรือ 
เฮมพ์ (Hemp) จัดเป็นพืชที่มีการเพาะปลูกโดยผู้
เพาะปลูกและบริโภคกัญชงส้าหรับผู้เพาะปลูกใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่ คือ คนไทยกลุ่มชาติพันธุ์
โดยเฉพาะกลุ่มชาวม้ง (ชุติมา อธิคมธร, 2561) 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ใช้เป็นเส้นใยใน
การทอผ้าที่ใช้ท้าเครื่องนุ่งห่ม เนื่องจากเป็นพืชที่
ให้เส้นใยอ่อนนุ่ม เหนียว ทนทาน เป็นมิตรต่อ
สิ่ ง แ วดล้ อม  และสามารถน้ ามา ใช้ ใ หม่ ไ ด้  
นอกจากนี้กัญชงประกอบด้วยโปรตีนที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูงกว่าโปรตีนจากถั่วเหลือง มีปริมาณ
เส้นใยสูง และน้้ามันจากเมล็ดกัญชงให้กรดไขมัน
โอเมกา 3 ซึ่งเหมือนกับกรดไขมันที่อยู่ในน้้ามัน
จากปลา (สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์, 2544) กัญชงในประเทศไทยถูกจัดให้อยู่
กลุ่มเดียวกับกัญชาซึ่งเป็นพืชสารเสพติดให้โทษ
ประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. 2522 โดยห้ามบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้รับอนุญาต
เพาะปลูก จ้าหน่าย น้าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน
ครอบครอง และในปี พ.ศ. 2544 คณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดให้โทษเสนอให้มีการปลูกกัญชง
โดยมีหลักการที่ ว่ า  หากจะปลูกกัญชงต้องมี
มาตรการควบคุมไม่ให้ปริมาณเตตราไฮโดรแคนนา
บินอล (Tetrahydrocannabinol) เกินร้อยละ 0.3 
เพ่ือให้เป็นพืชเศรษฐกิจและไม่ใช้เป็นพืชที่เพ่ิม
ปัญหายาเสพติด (สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง, 
2553) 
 การเพาะปลูกกัญชงในพ้ืนที่ที่เข้าถึงได้
ยากจะท้าให้ไม่สามารถควบคุมการเพาะปลูกกัญ
ชงตามกฎหมายได้ อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้
การรับรู้จากระยะไกลโดยใช้ดาวเทียม Sentinel-
2B ซึ่งเป็นดาวเทียมที่มีช่วงคลื่นที่สามารถจ้าแนก
พ้ืนที่เพาะปลูกกัญชงได้ (Arianespace, 2017) ดัง
จ ะ เห็ น ไ ด้ จ า กก า ร วิ จั ย ขอ ง  Daughtry and 
Walthall (1998) ที่ จ้ า แนกกัญชา  (Cannabis 

sativa) กับพืชชนิดอ่ืน (เช่น ข้าวโพด และมะเขือ
เทศ) โดยการตรวจสอบค่าการสะท้อนซึ่งพบว่าช่วง
คลื่นสีเขียว (550 นาโนเมตร) สีแดง (670 นาโน
เ ม ต ร )  Red-edge (720 น า โ น เ ม ต ร )  แ ล ะ
อินฟราเรดใกล้ (Near-infrared) สามารถจ้าแนก
กัญชาออกจากพืชชนิดอ่ืนได้ นอกจากนี้ สภาพ
พ้ืนที่ที่เข้าถึงได้ยากท้าให้ไม่สามารถก้าหนดจ้านวน
จุดภาพให้มีอย่างน้อย 50 จุดภาพ ได้ในกรณีพ้ืนที่
ศึกษากว้างใหญ่มาก แต่โดยทั่วไปจะใช้อย่างน้อย 
30 จุดภาพ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการจ้าแนกประเภท
ข้อมูลแบบก้ากับดูแล (ศุทธินี ดนตรี, 2542; สรรค์
ใจ กลิ่นดาว, 2550; จรัญธร บุญญานุภาพ, 2557; 
Jensen, 1996) แต่ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้พ้ืนที่
ตัวอย่างและพ้ืนที่ตรวจสอบน้อยกว่า 30 จุดภาพ 
จากภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-2B โดยใช้ 
Semi-automatic Classification ผ่านโปรแกรม 
QGIS Version 3.4 เพ่ือศึกษาพ้ืนที่เพาะปลูกกัญ
ชงในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้้าริน อ้าเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นฐานข้อมูลใน
การจัดการและพัฒนาพ้ืนที่การปลูกกัญชง และ
สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ส้ารวจพ้ืนที่การปลูกกัญ
ชงในพ้ืนที่อ่ืนได้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 ศึ ก ษ า พ้ื น ที่ เ พ า ะ ป ลู ก กั ญ ช ง ด้ ว ย
กระบวนการแปลภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-
2B โดยใช้พ้ืนที่ตัวอย่างน้อยกว่า 30 จุดภาพ บริเวณ
โครงการหลวงห้วยน้้าริน จังหวัดเชียงราย 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดการและ
พัฒนาพ้ืนที่การปลูกกัญชง และสามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้ส้ารวจพ้ืนที่การปลูกกัญชงในพ้ืนที่อ่ืนได้ 
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วิธีด้าเนินการวิจัย 
 1. พื้นที่ศึกษา 

การศึกษาพ้ืนที่เพาะปลูกกัญชงในครั้งนี้
ได้รับอนุญาตจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง
เพ่ือให้ด้าเนินการศึกษาได้ในศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงห้วยน้้ าริน อ้าเภอเวียงป่าเป้า จั งหวัด

เชียงราย ซึ่งมีพ้ืนที่เพาะปลูกกัญชง 33 ไร่ ศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้้ารินอยู่ในต้าแหน่ง
ระหว่างเส้นละติจูดที่ 19 องศา 1 ลิปดา 15.2829 
ฟิลิปดาเหนือ และเส้นลองจิจูดที่ 99 องศา 26 
ลิปดา 34.1075 ฟิลิปดาตะวันออก (ภาพท่ี 1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 พ้ืนที่ศึกษาในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้้าริน 

 
2. การวางแนวส้ารวจ 
วางแนวส้ารวจขนาด 10 x 10 เมตร โดยใช้

วิธีวางแนวส้ารวจซึ่งแต่ละแปลงศึกษาถูกก้าหนดให้
มี พ้ืนที่ขนาด 10 x 10 เมตร เพ่ือให้ ใกล้ เคียง
รายละเอียดเชิงพ้ืนที่ของดาวเทียม Sentinel-2B ที่
มีรายละเอียดเชิงพ้ืนที่ (Spatial resolution) 10x10 
เมตร ที่น้ามาใช้ในการศึกษา (นวลปราง นวลอุไร, 
2548; Sutherland, 1996; Krebs, 1999) และแบ่ง
พ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน เพ่ือใช้เป็นพื้นที่ตัวอย่าง และ
พ้ืนที่ตรวจสอบตามการค้านวณจ้านวนแปลงศึกษา
โดยใช้วิธีการกระจายแบบทวินาม (สรรค์ใจ กลิ่น
ดาว, 2550; Jensen, 1996) ส่วนการด้าเนินการ
เกี่ยวกับข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม (สุรภี อิงคากุล
, 2548; ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2550; ส้านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2552) มีดังนี้ 
 1 .  ใช้ ข้ อมู ลภาพถ่ ายจากดาว เที ยม 
Sentinel-2B ที่มีข้อมูลพ้ืนที่ศึกษาชัดเจน ถ่ายเมื่อ
วันที่  17 กันยายน พ.ศ.2561 จ้านวน 1 ภาพ 
จากนั้ นตั ดข้ อมู ลภาพถ่ ายจากดาว เที ยมให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษาก่อนน้าข้อมูลภาพถ่ายจาก

ดาวเทียมเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลภาพด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 2. การน้าเข้าข้อมูล 
 น้ า เข้ าข้ อมู ลภาพถ่ ายจากดาวเที ยม 
Sentinel-2B ที่ ถูกตัดให้ครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษา
จัดเก็บในหน่วยบันทึกข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และน้าเข้าข้อมูลแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ
มาตราส่วน 1:50000 ในรูปแบบข้อมูลเชิงภาพใน
สกุ ล  . tif ลงในหน่ วยบันทึ กข้ อมู ลบนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์  จากนั้ นน้ าข้อมูลภาพถ่ ายจาก
ดาวเทียมและข้อมูลแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศ
เข้าไปในโปรแกรม QGIS Version 3.4 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การด้าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม (สุรภี อิงคากุล, 2548; ธีระ ลาภิศชยางกูล
, 2550; ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ, 2552) มีดังนี้ 
 1. กระบวนการก่อนการประมวลผลภาพ 
(Data Preprocessing) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการ
วิ เคราะห์ โดยการการตัดข้อมูลภาพถ่ ายจาก
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ดาวเทียม Sentinel 2B ให้ครอบคลุมเฉพาะพ้ืนที่
ศึ กษาก่ อนน้ าข้ อมู ลภาพถ่ ายจากดาว เที ยม 
Sentinel 2B เข้าสู่กระบวนการปรุงแต่งข้อมูล  

2. กระบวนการปรุ งแต่ งข้ อมูล (Post 
Processing) 
 1) การแปลงข้อมูล โดยใช้ดัชนีความ
แตกต่างของพืชพรรณ (Normalized Difference 
Vegetation Index; NDVI) ด้วยการน้าข้อมูลจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2B ในแบนด์ 4 (Red) 
และแบนด์  8 (Near-infrared: NIR) มาวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ของค่าการสะท้อนแสงที่แสดงค่าในรูป
ของข้อมูลเชิงตัวเลขที่เป็นเลขจ้านวนเต็มบวก ตั้งแต่ 
0 - 255 ซึ่งเป็นค่าของจุดภาพ ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
ส้าหรับการศึกษาพ้ืนที่เพาะปลูกกัญชง ผู้วิจัยได้ใช้
ดัชนีความแตกต่างของพืชพรรณ ในรูปสมการ NDVI 
เท่ ากับ (NIR-Red)/(NIR+Red) เ พ่ือแปลงข้อมูล
ภาพถ่ายจากดาวเทียมให้แสดงการกระจายพ้ืนที่
เพาะปลูกกัญชง งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก้าหนดให้สี
แดงแสดงถึงกัญชงเพ่ือจ้าแนกประเภทข้อมูลพ้ืนที่
เพาะปลูกกัญชงแต่ละชนิด ส่วนสิ่งปกคลุมดินอ่ืน ๆ 
ได้ก้าหนดให้เป็นสีเขียว จากนั้นท้าการจ้าแนก
ประเภทข้อมูลพ้ืนที่ เพาะปลูกกัญชงด้วยการ
แสดงผลในคอมพิวเตอร์ เปรียบเทียบกับข้อมู ล
ภาคสนาม โดยมีผลลัพธ์สุดท้าย คือ แผนที่พ้ืนที่
เพาะปลูกกัญชงบริเวณพ้ืนที่ศึกษา  
 2) ก า ร จ้ า แ น ก ข้ อ มู ล  ( Image 
Classification) ได้ใช้เทคนิคการจ้าแนกภาพแบบ
ควบคุม (Supervised Classification) โดยก้าหนด
พ้ืนที่ตัวอย่าง จากนั้นใช้คอมพิวเตอร์ค้านวณค่าทาง
สถิติซึ่งเป็นตัวแทนส้าหรับจ้าแนกประเภทสิ่งปก
คลุมดินของพ้ืนที่ทั้งหมด การจ้าแนกประเภทข้อมูล
แบบควบคุมใช้การจัดจุดภาพให้อยู่ในรูปชั้นข้อมูล 
เพ่ือช่วยจ้าแนกสิ่งปกคลุมดินต่าง ๆ ในภาพ โดยใช้
การจ้าแนกแบบวิธีระยะทางที่สั้นที่สุด (Minimum 
Distance Classifier) ซึ่ งเป็นการจ้ าแนกจ้ านวน
จุดภาพทั้งหมดที่อยู่ในข้อมูลที่จะน้ามาจ้าแนกถูกจัด
ให้อยู่ในชั้นข้อมูลที่อยู่ใกล้เวกเตอร์ค่าเฉลี่ยของชั้น
ข้อมูลนั้น ในงานวิจัยฉบับนี้ไม่สามารถใช้การจ้าแนก

แบบอ่ืน ๆ ใน Semi-Automatic Classification 
Plugin บน QGIS Version 3.4 ได้แก่ ความน่าจะ
เ ป็ น ม า ก ที่ สุ ด  ( Maximum Likelihood) แ ล ะ 
สเปกตรัลแองเกิลแมปเปอร์  (Spectral Angle 
Mapper) ทั้งนี้อาจเนื่องจากจ้านวนพ้ืนที่ตัวอย่าง
และพ้ืนที่ส้ารวจมีน้อย และข้อมูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม Sentinel-2B ไม่ได้เป็นระบบบันทึกภาพ
แบบไฮเปอร์สเปกตรัล (สรรค์ใจ กลิ่นดาว, 2550; 
ปฏิวิชช์ สาระพิน, ชัยโชค ไวภาษา, และ ธีรภัทร 
เลิศปฏิภานพงษ,์ 2563) 

3) การประเมินความถูกต้องของการ
จ้ าแนก (Accuracy Assessment) โดยผู้ วิ จั ย ได้
ประเมินผลความถูกต้องของการจ้าแนกพ้ืนที่
เพาะปลูกกัญชงโดยการเปรียบเทียบผลการจ้าแนก
จากระบบคอมพิวเตอร์กับการออกส้ารวจภาคสนาม
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีการสร้างเมตริกซ์
ความคลาดเคลื่อนซึ่งเป็นตารางที่ใช้ในการค้านวณ
ค่าความน่าจะเป็นของการจ้าแนกพ้ืนที่เพาะปลูกกัญ
ชงที่ ได้ จากข้อมูลการรับรู้ จากระยะไกลจาก
ดาวเทียม โดยเปรียบเทียบกับค่าความน่าจะเป็น
ของการจ้าแนกพ้ืนที่เพาะปลูกกัญชงที่ได้จากการ
ส้ารวจภาคสนาม และการวิเคราะห์ผลการประเมิน
ความถูกต้องของการจ้าแนกด้วยวิธีการทางสถิติ
แคปปา (Kappa Statistic; KHAT)  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการจ้าแนกพื้นที่เพาะปลูกกัญชง
ด้วยการส้ารวจภาคสนาม 
 จากการส้ารวจภาคสนามได้เลือกพ้ืนที่ที่
เหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย โดยเลือกแปลงศึกษา
ของนางผ่าน ไทยใหม่ เป็นพ้ืนที่ตัวอย่าง (11 แปลง) 
และนายสมรัก สิทธิวัง (11 แปลง) เป็นพ้ืนที่
ตรวจสอบ (ภาพที่  1) ซึ่ งเป็นเกษตรกรที่ท้ า
การเกษตรในพ้ืนที่โครงการหลวง โดยมีการวาง
แปลงศึกษาที่มีขนาด 10x10 เมตร โดยให้ค่าความ
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ถูกต้องที่คาดหวังเป็นร้อยละ 99 และค่าความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้เป็นร้อยละ 6 
 2. ผลการจ้าแนกพื้นที่เพาะปลูกกัญชง
โดยเทคนิคการจ้าแนกภาพแบบควบคุมแบบ
วิธีระยะทางที่สั้นที่สุด 

 2.1 ผลการแปลงข้อมูลโดยใช้ดัชนีความ
แตกต่างของพืชพรรณ 

  น้าข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม 
Sentinel 2B ในแบนด์ 4 และแบนด์ 8 มาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของค่าการสะท้อนแสงในสมการ NDVI 
= (band 8 – band 4)/(band 8 + band 4) แสดง

ค่าในรูปของข้อมูลเชิงตัวเลขที่เป็นเลขจ้านวนเต็ม
บวก ค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 0.03 – 0.72 โดยบริเวณที่มี
ค่า NDVI ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 คือ พ้ืนที่ป่าไม้ ค่า 
NDVI ตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.59 คือ พ้ืนที่เกษตรกรรม 
และที่มีค่า NDVI ตั้ งแต่ -1.00 ถึง 0.29 คือ เมฆ 
พ้ืนที่แหล่งน้้า และพ้ืนที่แห้งแล้งเปิดโล่ง (ภาพที่ 2) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การแปลงข้อมูลโดยใช้ดัชนีความแตกต่างของพืชพรรณ 
 

 2.2 การจ้าแนกพ้ืนที่เพาะปลูกกัญชง 
  น้าผลที่ได้จากการแปลงข้อมูลโดยใช้

ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณร่วมกับพ้ืนที่ตัวอย่าง
ไปใช้ในการจ้าแนกพ้ืนที่ปลูกกัญชงโดยใช้วิธี
ระยะทางที่สั้นที่สุด ซึ่งแบ่งกลุ่มชนิดของสิ่งปกคลุม

ดินเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กัญชงและพืชอ่ืน ๆ โดย
ให้สีแดงแสดงถึงพ้ืนที่เพาะปลูกกัญชงและสีเขียว
แสดงถึงพ้ืนที่เพาะปลูกพืชชนิดอ่ืน ท้าให้เห็นถึง
ความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่เพาะปลูกกัญชงกับพืช
อ่ืน ๆ (ภาพที่ 3) 
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ภาพที่ 3 การจ้าแนกพ้ืนที่ปลูกกัญชงโดยใช้วิธีระยะทางที่สั้นที่สุด 

3. ผลการประเมินความถูกต้องของการจ้าแนก
พื้นที่เพาะปลูกกัญชงโดยการเปรียบเทียบความ
น่าจะเป็นของการจ้าแนกจากระบบคอมพิวเตอร์
กับการออกส้ารวจภาคสนาม 
 หลังจากจ้าแนกพ้ืนที่เพาะปลูกกัญชง
โดยใช้วิธีระยะทางที่สั้นที่สุด ตารางเมตริกซ์ความ
คลาดเคลื่อนถูกสร้างขึ้นด้วยการน้าข้อมูลที่ได้จาก
การจ้าแนกแต่ละจุดภาพมาประเมินความถูกต้อง

รวมของการจ้าแนกพ้ืนที่เพาะปลูกกัญชง (ตารางที่ 
1) ซึ่งพบว่าความถูกต้องรวมของการจ้าแนกข้อมูล
คิดเป็นร้อยละ 91 (ตารางที่ 2) ซึ่งมีจุดภาพที่
จ้าแนกพ้ืนที่เพาะปลูกกัญชงได้ถูกต้องรวม 10 
จุดภาพ และค่าสัมประสิทธิ์แคปปาของการจ้าแนก
พ้ืนที่เพาะปลูกกัญชงมีค่าอยู่ที่ 0.91 ซึ่งแสดงว่า
การจ้าแนกมีความถูกต้องระดับสูง 

 
ตารางท่ี 1 ตารางเมตริกซ์ความคลาดเคลื่อนที่ได้จากการจ้าแนกพ้ืนที่เพาะปลูกกัญชง 
 แผนที่ระวางที่จะถูกประเมิน 
 10 กัญชง พืชอ่ืน ๆ รวม 

แผนที่อ้างอิง 
กัญชง 10 0 10 
พืชอ่ืน ๆ 1 0 1 

 รวม 11 0 11 
 
ตารางท่ี 2 ตารางความถูกต้องรวมของการจ้าแนกประเภทสิ่งปกคลุมดิน 

ประเภทสิ่งปกคลุมดิน 
ความคลาดเคลื่อน 

ที่ละไว้ (%) 
ความคลาดเคลื่อนที่ 

รวมไว้ (%) 
ความถูกต้องรวม (%) 

กัญชง (0/10)×100 = 0 (1/11)×100 = 9.09 (10/10)×100 = 100 
พืชอ่ืน ๆ (1/1)×100 = 100 (0/0)×100 = 0 (0/1)×100 =0 
รวม (1/11)×100 = 9 (1/11)×100 = 9 (10/11)×100 = 90.91 
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ค่าสัมประสิทธิ์ แคปปาของการจ้ าแนกพ้ืนที่
เพาะปลูกกัญชงมีค่าอยู่ที่ 0.91 (สมการที่ 1) แสดง
ว่าการจ้าแนกมีความถูกต้องระดับสูง  
 

ค่าสัมประสิทธิ์แคปปา = 
(11×10) - [(0×1)+(1×0)]

112 - [(0×1)+(1×0)]
 

      =0.91                      (1) 
 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ในการจ้าแนกพ้ืนที่เพาะปลูกกัญชงใน

ครั้งนี้ได้ใช้พ้ืนที่ตัวอย่างและพ้ืนที่ตรวจสอบเฉพาะ
ในแปลงที่มีการปลูกกัญชงเท่านั้น ท้าให้ความ
ถูกต้องรวมของการจ้าแนกสูง นอกจากนี้ การที่มี
จ้านวนจุดภาพที่ใช้ในการจ้าแนกประเภทข้อมูล
น้อย เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกกัญชงในแปลงอ่ืน ๆ มี
ความยากล้าบากในการเข้าถึง อาจส่งผลให้ Semi-

Automatic Classification Plugin บ น  QGIS 
Version 3.4 อนุญาตให้จ้าแนกประเภทข้อมูล
เฉพาะการใช้เทคนิคระยะทางที่สั้นที่สุดเท่านั้น 
(สรรค์ใจ กลิ่นดาว, 2550) อย่างไรก็ตาม การ
จ้าแนกโดยใช้เทคนิคระยะทางที่สั้นที่สุดเป็นวิธีที่ใช้
ค้านวณระยะทางจากเวกเตอร์ของจุดภาพไปยัง
เวกเตอร์ตัวกลางส้าหรับแต่ละจุดภาพจะถูก
ก้าหนดลงในชั้นการจ้าแนกที่มีระยะทางที่สั้นที่สุด 
และสามารถจ้าแนกทุกจุดภาพและค้านวณได้
ค่อนข้างรวดเร็ว (ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2552) ท้าให้การ
จ้าแนกพ้ืนที่เพาะปลูกกัญชงโดยใช้ค่าดัชนีความ
แตกต่างพืชพรรณและเทคนิคระยะทางที่สั้นที่สุดมี
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง โ ด ย ร ว ม ถึ ง ร้ อ ย ล ะ  9 0 . 9 1 (
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต 

จ้าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้
โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์, 2560 ; Lisita, 
Sano, & Durieux, 2013; Arianespace, 2017) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. สามารถน้าไปใช้ในการจ้าแนกพ้ืนที่
เพาะปลูกกัญชงในพ้ืนที่ที่เข้าถึงได้ยาก เช่น บริเวณ
ภายนอกศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้้าริน และ
บริเวณที่ไม่สามารถควบคุมตามกฎหมายได้ 
 2. ใช้ เป็นฐานข้อมูลในการจัดการและ
พัฒนาพ้ืนที่การปลูกกัญชงได้ 
 3. ควรใช้เทคนิคอ่ืน ๆ เช่น ความน่าจะ
เป็นไปได้สูงสุด (Maximum likelihood classifier) 
ในการจ้าแนกพ้ืนที่เพาะปลูกกัญชงเพ่ือเปรียบเทียบ
ค่าความถูกต้องในการจ้าแนก

เอกสารอ้างอิง 
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จ้าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษใน

ประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ.2559. (2560, 6 มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134. 
จรัญธร บุญญานุภาพ. (2557). หลักการรับรู้จากระยะไกลด้านนิเวศวิทยาพืชพรรณและการอนุรักษ์.กรุงเทพฯ: 

ส้านักพิมพ์โอเดียนสโตร์. 
ชุ ติ ม า  อ ธิ ค ม ธ ร .  ( ม . ป . ป . ) .  ม า รู้ จั ก กั ญ ช งกั น เ ถอ ะ .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  1 กร ก ฎ า ค ม  2561 จ า ก 

http://www.tak.doae.go.th/KM %20Pobpra01.pdf 
ธีระ ลาภิศชยางกูล. (2550). การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากการจ้าแนกภาพดาวเทียม คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. วารสารวิชาการ ม.อบ., 9, 17-27. 
นวลปราง นวลอุไร. (2548). การเปรียบเทียบค่าดัชนีพ้ืนที่ใบ มวลชีวภาพ และปริมาณคาร์บอนสะสมที่อยู่

เหนือพ้ืนดินของระบบนิเวศป่าจากการส ารวจด้านป่าไม้และการรับรู้จากระยะไกลบริเวณอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน ประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).  
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