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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้ระยะไกลในการจำแนกการปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ในเมืองได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการประเมินต้นไม้
และพ้ืนที่สีเขียวของเมือง ดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความน้ีเพ่ือประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้ระยะไกลสำหรับการจำแนกการปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ใน
เทศบาลนครนครราชสีมา โดยมีวิธีการศึกษา คือ (1) การเลือกและเตรียมข้อมูลดาวเทียมจากโปรแกรมกูลเกิลเอิร์ธในเดือนมกราคม 2564 (2) การ
จำแนกการใช้ที่ดินและการปกคลุมเรือนยอดด้วยการแปลตีความด้วยสายตา  และ (3) การประเมินความถูกต้องจากภาคสนามและตารางเมตริซ์  
ผลการศึกษา พบว่า การใช้ที่ดินเทศบาลนครนครราชสีมา (พ้ืนที่เทศบาลฯ ทั้งหมด 37.78 ตร.กม.) มีการใช้ที่ดินประเภทพ้ืนที่เมืองและสิ่งปลูกสร้าง
ประเภทเมืองมากที่สุด ประมาณ 20.30 ตร.กม. คิดเปน็ร้อยละ 53.73  ขณะที่การใช้ที่ดินประเภทพ้ืนที่แหล่งน้ำน้อยที่สุด 1.04 ตร.กม. คิดเป็นร้อย
ละ 2.75 สำหรับการปกคลุมเรือนยอดต้นไม้มากที่สุดในประเภทการใช้ที่ดินพ้ืนที่เมืองและส่ิงปลูกสร้างประเภทเมือง ประมาณ 8.24 ตร.กม. และคิด
เป็นร้อยละ 21.81 ขณะที่การปกคลุมเรือนยอดต้นไม้น้อยที่สุดในประเภทพื้นที่อื่นๆ เช่น ถนน และบริเวณริมขอบน้ำ ประมาณ 1.80 ตร.กม. และ
คิดเป็นร้อยละ 4.76 ซึ่งผลการศึกษาที่ได้นี้จะนำไปใช้เป็นสารสนเทศเชิงพื้นที่สำหรับการพัฒนาเมืองสีเขียวในเทศบาลฯ โดยมีข้อเสนอแนะสำหรับ
งานต่อไป คือ ควรศึกษาปัจจัยที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดินและการปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ 
คำสำคัญ: เทคนิคการับรู้ระยะไกล การจำแนกภาพถา่ยดาวเทียม การปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ 

Abstract 

Currently, application of remote sensing (RS) data to classify urban canopy coverings has played a key role in assessing 
urban trees and green spaces. Therefore, the objective of this study is to apply RS data for classifying urban tree canopy (UTC) 
cover over Nakhon Ratchasima City Municipality (NCM). Methodology includes (1) selecting and preparing satellite data from 
Google Earth program in year 2021, (2) classification of land use and UTC cover with visual interpretation, and (3) assessment 
accuracy-based ground check and matrix table. The study result showed that land use in NCM (total NCM-area 37.78 sq.km) 
has the highest area of urban and built-up area of about 20.30 sq.km (53.73%), and the lowest area of water body is about 
1.04 sq.km. (2.75%). For UTC in each land use type of NCM, the highest UTC over urban and built-up area is about 8.24 sq.km 
(21.81%), and the lowest UTC over miscellaneous land (e.g. roads and water edges is about 1.80 sq.km (4.76%). Results of this 
study can be used as spatial information for green city development in NCM. A suggestion for further work would be to study 
factors affecting the relationship between land use and canopy cover.  
Keywords: Remote Sensing Techniques, Satellite Image Classification, Urban Tree Canopy 

 
1. บทนำ 

จากกระแสเร่ืองโลกร้อนนั้น ป่าไม้จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งใน
การแก้ปัญหาโลกร้อน และประชาชนโดยทั่วไปก็สามารถมีส่วนร่วม
ได้ไม่จำกัด โดยเฉพาะประชาชนในเขตเมืองก็สามารถมีส่วนร่วมใน
เรื่องการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืนได้เช่นกัน โดยผ่านการยอมรับลักษณะ
ของ “ป่าในเมือง” (urban forest) ที่มีความหมายกว้างกว่า “พื้นที่

สีเขียว” (green area) [1] ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของประขากรใน
เมืองเพิ่มขึ้น 34% และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของความเป็นเมืองโตขึ้น 
1.6% ซึ่งหมายความว่าเมืองระดับภูมิภาคและเมืองขนาดกลางมี
จำนวนประชากรมากขึ้นในขณะท่ีเมืองโตเด่ียวอย่างกรุงเทพฯ นั้น ก็
ยังเติบโตอย่างคงที่ (ดังรูปที่ 1) [2] ซึ่งรวมถึงการเติบโตของเมือง
เทศบาลนครนครราชสีมาซึ่งปัจจุบันมีการใช้ที ่ดินประเภทพื้นที่
ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 87.67% .ในขณะที่มีพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่
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ป่าไม้ในเมือง 0.16% [3] ซึ่งประเด็นที่กล่าวมานี้เป็นประเด็นที่ท้า
ทายการพัฒนาความเป็นสีเขียวของเมืองเทศบาลนครนครราชสีมา
อย่างยิ ่ง นอกจากนี้ทางสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมาก็ได้
วางแผนพัฒนาพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา พ.ศ. 2561-2565 
[4] ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
อันประกอบไปด้วย 1) การส่งเสริมการดำรงชีวิต 2) การเร่งรัด
ปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบนิเวศของเมือง 3) การพัฒนาการบริหาร
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ 4) การเพิ่มศักยภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

 
รูปที่ 1  จำนวนประชากรตามขนาดของเมืองจากการอ้างอิงของ 

[2]  

ปัจจุบันการประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลในการจำแนกการปก
คลุมเรือนยอดต้นไม้ในเมืองได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการประเมิน
ต้นไม้และพื้นที่สีเขียวของเมืองต่างๆ ดังตัวอย่างเช่น Center for 
Watershed Protection [5] USDA [6] Forest Research [7] 
ดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้
ระยะไกลสำหรับการจำแนกการปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ในเทศบาล
นครนครราชสีมา ทั้งนี ้เพื ่อจะนำไปใช้เป็นสารสนเทศเชิงพื ้นที่
สำหรับการพัฒนาเมืองสีเขียวในเทศบาลนครนครราชสีมา  

2. การดำเนินการศึกษา  

2.1. พ้ืนที่ศึกษา 

การศึกษานี้มุ่งเน้นประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้ระยะไกลสำหรับ
การจำแนกการปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ในเทศบาลนครนครราชสีมา 
และในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา [4] ได้รายงานเกี่ยวกับ
พ้ืนที่เทศบาลนครนครราชสีมามีพ้ืนที่ 37.50 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 
4.96 ของพื้นที่อำเภอเมือง (มีพื้นที่ประมาณ 755.50 ตร.กม.) หรือ

ประมาณร ้อยละ  0.18 ของพ ื ้นท ี ่จ ังหว ัด (ม ีพ ื ้นท ี ่ประมาณ 
20,493.90 ตร.กม.) และตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14-16 องศาเหนือ 
และเส ้นแวงท ี ่  101-103 องศาตะว ันออก  ซ ึ ่ งอย ู ่ ทางภาค
ตะว ันออกเฉ ียงเหน ือของประเทศไทย มีระยะทางห ่างจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ และทางรถไฟ 255 และ 264 กม. 
ตามลำดับ ส่วนลักษณะพื ้นที ่ เป ็นที ่ราบลาดเอียงไปทางทิศ
ตะวันออก ตอนเหนือของตัวเมืองเป็นที่ราบลุ่ม ทางตะวันตกเฉียงใต้
เป็นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายมีลำตะคอง ซึ่งเป็นลำ
น้ำหลักของแม่น้ำมูลไหลผ่านตัวเมืองด้านทิศเหนือความยาว
ประมาณ 12 กม. ดังรูปที่ 2  

 
รูปที่ 2  พ้ืนที่เทศบาลนครนครราชสีมา 

2.2. วิธีการศึกษา 

2.2.1. การเล ือกและเตร ียมข ้อมูลดาวเท ียมจาก
โปรแกรมกูลเกิลเอิร์ธ 

การศึกษานี้ได้เลือกภาพดาวเทียมจากโปรแกรมกูลเกิลเอิร์ธโปร
เวอร์ชั่น 7.3.3.7786 (64-bit) [8] ในวันที่ 9 เดือนมกราคม 2564 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาล่าสุด สำหรับพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา (ดังรูป
ที่ 3)  

 
รูปที่ 3  ภาพดาวเทียมจากโปรแกรมกูลเกิลเอิร์นในเดือน

มกราคม 2564 สำหรับพ้ืนที่เทศบาลนครนครราชสีมา  

2.2.2. การจำแนกการใช้ที ่ดินและการปกคลุมเรือน
ยอดต้นไม้ด้วยการแปลตีความด้วยสายตา 

ผู้วิจัยได้จำแนกการใช้ที่ดินและการปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ด้วย
วิธีการแปลตีความด้วยสายตาในโปรแกรมกูลเกิลเอิร์ธโปร [8] ทั้งนี้
การแปลตีความด้วยสายตาได้อาศัยหลักการพื้นฐาน 8 องค์ประกอบ 
ได ้แก ่ ความเข ้มของส ีและสี (Tone and color) ขนาด (Size) 
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รูปร่าง (Shape) เนื้อภาพ (Texture) รูปแบบ (Pattern) ความสูง
และเงา (Height and shadow) ที ่ต ั ้ง (Site) และความเกี ่ยวพัน 
(Association) นอกจากนี้การแปลตีความภาพเพื่อจำแนกวัตถุได้ดี
และถูกต้องยังขึ้นอยู่กับ 3 ลักษณะของข้อมูลดาวเทียมที่ควรนำมา
ประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย ลักษณะการสะท้อนช่วงคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าของวัตถุ (Spectral characteristic) ลักษณะรูปร่าง
ของวัตถุที ่ปรากฏในภาพ (Spatial characteristic) และลักษณะ
การเปล่ียนแปลงของวัตถุตามช่วงเวลา (Temporal characteristic) 
และแนวทางการแปลตีความด้วยสายตาสำหรับการใช้ที ่ดินจาก
งานวิจัย ได้แก่ Jensen [9] และ MohanRajan et al. [10] และ
แนวทางการแปลตีความด้วยสายตาสำหรับการปกคลุมเรือนยอด
ต้นไม้ในเมืองจากงานวิจัย ได้แก่ DAVEY Resource group [11] 
DAVEY Resource group [12] และ Jantakat and Juntakut [13] 
ที่สำคัญการแปลตีความด้วยสายตาสำหรับการใช้ที่ดินในการศึกษานี้
ได้อาศัยข้อมูลการใช้ที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 เป็นข้อมูล
อ้างอิง [14] ซึ่งในการศึกษาได้นำมาประยุกต์และมีหลักการในการ
แปลตีความการใช้ที่ดินและการปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ดังนี้  

1) การแปลตีความการใช้ที่ดินประเภทที่เห็นชัดเจน เข้าใจ และ
วินิจฉัยง่ายที่สุด (เช่น อาคารหรือบ้านเรือน น้ำ และถนน) ไปหา
ยากที่สุด (เช่น พื้นที่เกษตร และพื้นที่ป่าไม้ เพราะปรากฏเป็นโทนสี
เขียวคล้ายกัน)  

2) การแปลตีความจากประเภทการใช้ที่ดินที่คุ้นเคยและพบเห็น
ในชีวิตประจำวัน หรือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว (เช่น อาคารหรือบ้านเรือน 
ถนน) ทั้งนี ้ขึ ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้พื ้นฐานของผู้แปล
ตีความ 

3) การแปลตีความจากหยาบไปหาละเอียด โดยพิจารณาจาก
ประเภทการใช ้ท ี ่ด ินท ี ่ เป ็นระด ับใหญ่ แล้วจ ึงพ ิจารณาแยก
รายละเอียดในแต่ละประเภทการใช้ที่ดิน  

4) การแปลต ีความเร ียงลำด ับ เป ็นระบบให ้ครบวงจร 
(Compete Cycle) เป็นแต่ละประเภทการใช้ที่ดินไป ไม่ควรสลับไป
สลับมาปะปนกัน เพราะจะมีผลทำให้รายละเอียดของข้อมูลไม่
ต่อเนื่อง หรือบางคร้ังอาจจะขาดหายไปได้ 

5) การแปลตีความโดยใช้ปัจจัยหรือข้อมูลของประเภทการใช้
ที่ดินที่มีความสัมพันธ์กัน (Data Associative) อันเป็นพื้นฐานที่จะ
วินิจฉัยข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

2.2.3. การประเมินความถูกต้องจากภาคสนามและ
ตารางเมตริซ์ 

การประมาณค่าขนาดตัวอย่าง (Sample size estimation) ได้
เลือกทฤษฎีความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินาม (Binomial 
distribution probability theory) ด ั งสมการของ  Fitzpatrick-
Lins [15] ต่อไปน้ี  

𝑵  
𝒁𝟐 𝒑 𝒒

𝑬𝟐  (1) 

โดยท่ี p คือ เปอร์เซนต์ความถูกต้องที่ต้องการของแผนท่ี
โดยรวม (80%)  

 q คือ 100 – p  
 E คือ ความผิดพลาดท่ียอมให้เกิดขึ้นได้  

 Z คือ ค่า Z จากตารางความเบี ่ยงเบนมาตรฐาน
ปกติ ณ ระดับความเช่ือมั่นที่กำหนด (95%)  

นอกจากนี้การประเมินความถูกต้อง (Accuracy assessment) 
ยังได้ดำเนินการหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลทดสอบอ้างอิงในพื้นที่
จริงจากตำแหน่งที ่ตั ้งที ่กำหนดการสุ ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั ้นภูมิ 
(Stratified Sampling) ตามประเภทการใช้ที่ดินที่ได้จากการศึกษา
นี้ โดยประมวลผลจำนวนการสุ่มตัวอย่างในโปรแกรมควอนตัมจีไอ
เอส (Quantum GIS) หรือ คิวจีไอเอส (QGIS) เดสท้อปเวอร์ชั่น 
3.10.12 และจากนั้นแสดงผลด้วยตารางเมตริกซ์เพื ่อคำนวณหา
ความถูกต้องด้วยสถิติพรรณนาแบบง่าย (Simple description 
statistics)  

3. ผลการศึกษาและการอภิปราย 

3.1. การใช้ที่ดินในเทศบาลนครนครราชสมีา  

การใช้ที่ดินในเทศบาลนครนครราชสีมา ด้วยวิธีการแปลตีความ
ด้วยสายตาจากภาพดาวเทียมกูลเกิลเอิร์ธในโปรแกรมกูลเกิลเอิร์ธโปร 
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 และมีค่าประเมินความถูกต้อง ประมาณ 
80.12 เปอร์เซ็นต์ และผลการใช้ที่ดินในเทศบาลฯ ดังแสดงในตาราง
ที่ 1 และรูปที่ 4  พ้ืนที่ป่าไม้ธรรมชาติ  

ตารางท่ี 1  การใช ้ท ี ่ ด ินปี  2564 สำหร ับพ ื ้ นท ี ่ เทศบาลนคร
นครราชสีมา  

ประเภท  พ้ืนที่  
(ตร.กม.)  

เปอร์เซ็นต์  

1. พ้ืนที่ป่าไม้ธรรมชาติ  4.11  10.88  
2. พ้ืนที่เกษตรกรรม  10.23  27.08  
3. พ้ืนที่เมืองและสิ่งปลูกสร้างประเภท
เมือง  

20.30  53.73  

4. พ้ืนที่แหล่งน้ำ  1.04 2.75  
5. พ้ืนที่อ่ืนๆ  2.10 5.56  
รวม  37.78  100.00 
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รูปที่ 4  การใช้ที่ดินปี 2564 สำหรับพ้ืนที่เทศบาลนคร

นครราชสีมา จากภาพดาวเทียมกูลเกิลเอิร์ธ เมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2564  

3.2. การปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ในเทศบาลนคร
นครราชสีมา  

การปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ในเทศบาลนครนครราชสีมา ด้วย
วิธีการแปลตีความด้วยสายตาจากภาพดาวเทียมกูลเกิลเอิร์นใน
โปรแกรมกูลเกิลเอิร์นโปร เมื ่อวันที่ 9 มกราคม 2564  และมีค่า
ประเมินความถูกต้อง ประมาณ 92.16 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการปกคลุม
เรือนยอดต้นไม้ในเทศบาลฯ (พื้นที่เทศบาลฯ ทั้งหมด 37.78 ตร.
กม.) ประมาณ 19.31 ตร.กม. (51.11%) โดยพบการปกคลุมเรือน
ยอดต้นไม้มากที่สุดในประเภทการใช้ที่ดินพื้นที่เมืองและสิ่งปลูก
สร้างประเภทเมือง ประมาณ 8.24 ตร.กม. และคิดเป็นร้อยละ 
21.81 ขณะที่การปกคลุมเรือนยอดต้นไม้น้อยที่สุดในประเภทพื้นที่
อื่นๆ เช่น ถนน และบริเวณริมขอบน้ำ ประมาณ 1.80 ตร.กม. และ
คิดเป็นร้อยละ 4.76 และแสดงดังตารางที่ 2 และรูปที่ 5  
ตารางท่ี 2 การปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ในการใช้ที่ดินต่างในเทศบาลนคร
นครราชสีมา   
ประเภท  พื้นที่ (ตร.กม.) 

และเปอร์เซ็นต์ 
การปกคลุมเรือน
ยอดต้นไม้ (ตร.กม.) 
และเปอร์เซ็นต์ใน 

1. พื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติ  4.11 (10.88)  4.11 (10.88)  
2. พื้นที่เกษตรกรรม  10.23 (27.08)  5.16 (13.66)  
3.พื้นที่เมืองและสิ่งปลูก
สร้างประเภทเมือง  

20.30 (53.73)  8.24 (21.81)  

4. พื้นที่แหล่งน้ำ  1.04 (2.75)  0 (0.00)  
5. พื้นที่อื่นๆ  2.10 (5.56)  1.80 (4.76) 
รวม  37.78 (100.00)  19.31 (51.11)  

 

 
รูปที่ 5  การปกคลุมเร ือนยอดต้นไม ้ในพื ้นท ี ่ เทศบาลนคร

นครราชสีมา จากภาพดาวเทียมกูลเกิลเอิร์ธเมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2564  

4. สรุป 

การใช้ที่ดินเทศบาลนครนครราชสีมา (พื้นที่เทศบาลฯ ทั้งหมด 
37.78 ตร.กม.) พบว่ามีการใช้ที่ดินประเภทพื้นที่เมืองและสิ่งปลูก
สร้างประเภทเมืองมากที่สุด ประมาณ 20.30 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 
53.73  ขณะที่การใช้ที่ดินประเภทพ้ืนที่แหล่งน้ำน้อยที่สุด 1.04 ตร.
กม. คิดเป็นร้อยละ 2.75 สำหรับการปกคลุมเรือนยอดต้นไม้มาก
ที่สุดในประเภทการใช้ที่ดินพ้ืนที่เมืองและส่ิงปลูกสร้างประเภทเมือง 
ประมาณ 8.24 ตร.กม. และคิดเป็นร้อยละ 21.81 ขณะที่การปก
คลุมเรือนยอดต้นไม้น้อยที่สุดในประเภทพื้นที่อื่นๆ เช่น ถนน และ
บริเวณริมขอบน้ำ ประมาณ 1.80 ตร.กม. และคิดเป็นร้อยละ 4.76 
ซึ่งผลการศึกษาที่ได้นี้จะนำไปใช้เป็นสารสนเทศเชิงพื้นที่สำหรับการ
พัฒนาเมืองสีเขียวในเทศบาลฯ โดยมีข้อเสนอแนะสำหรับงานต่อไป 
คือ ควรศึกษาปัจจัยที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดินและการ
ปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ เพราะการใช้ที่ดินแต่ละประเภทมีเงื่อนไขท่ี
แตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการจะเพิ่มหรือลดการปก
คลุมเรือนยอดต้นไม้ และจะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของเทศบาลนครนครราชสีมาต่อไป  
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