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บทคัดยอ
การวิจัยน้ีทําการเปรียบเทียบการประมาณคาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบของยางพาราโดยใชเทคโนโลยีการรับรูระยะไกล

แบบไฮเปอรสเปกตรัล กับแบบมัลติสเปกตรัล เลือกทดสอบดวยการใชดัชนีพืชพรรณผลตางแบบนอรแมลไลซ (NDVI)
มาหาความสัมพันธทางคณิตศาสตรแบบเสนตรง โพลิโนเมียลกําลังสอง ลอการิทึม เอกโพเนเชียลและฟงกช่ันเลขยก
กําลัง เพ่ือประมาณคาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบของยางพารา ใชภาพถายดาวเทียมจาก Hyperion และ ALI ทําการเก็บขอมูล
สนาม 68 ชุดขอมูล แบงขอมูล ออกเปน 2 สวนเทาๆกัน คือ ขอมูลในการสรางแบบจําลอง และขอมูลในการทดสอบ
แบบจําลอง ผลการศึกษาพบวา การประมาณคาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบของยางพาราดวยฟงกช่ันเลขยกกําลัง ใหคา R2 สูงสุด
ท้ังภาพถายดาวเทียม Hyperion และ ALI ในกรณีภาพถายดาวเทียม Hyperion ไดคา R2 เทากับ 0.738 (RMSE =
0.089 m2m-2) และ 0.624 (RMSE = 0.119 m2m-2) ในกรณีของชุดขอมูลในการสรางแบบจําลองและชุดขอมูล
ทดสอบ ตามลําดับ ในสวนภาพถาย ALI ไดคา R2 เทากับ 0.582 (RMSE = 0.165 m2m-2) และ 0.482 (RMSE =
0.280 m2m-2) ในกรณีของชุดขอมูลในการสรางแบบจําลองและชุดขอมูลทดสอบ ตามลําดับ ซึ่งจากผลการวิจัยแสดง
ใหเห็นวา การประมาณคาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบของยางพาราโดยใชเทคโนโลยีการรับรูระยะไกลแบบไฮเปอรสเปกตรัล ใหผล
ท่ีดีกวาแบบมัลติสเปกตรัล

Abstract
In this paper, the ability to estimate the rubber plantation’s leaf area index (LAI) of

hyperspectral remote sensing with Hyperion satellite and multispectral remote sensing with
Advance Land Image (ALI) satellite were compared. LAI was estimated by NDVI. Many mathematical
models such as Linear, polynomial, Logarithm, Exponential and Power functions were used to
determine the correlation between NDVI and LAI from field survey. Sixty eight LAI data from field
survey was divided half for calibration and half for evaluation data sets. From many mathematical
models, the power function give maximum R2 both Hyperion and ALI, Hyperion give R2 = 0.738
(RMSE = 0.089 m2m-2) and R2 = 0.624 (RMSE = 0.119 m2m-2) for calibration and evaluation datasets
respectively and R2 = 0.582 (RMSE = 0.165 m2m-2) and R2 = 0.482 (RMSE = 0.280 m2m-2) for ALI.
The result shows hyperspectral remote sensing is suitable to estimate LAI of rubber plantation than
multispectral remote sensing
คําสําคัญ : ไฮเปอรสเปกตรลั มัลติสเปกตรลั ยางพารา ดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบ
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1. บทนํา
คาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบ (Leaf Area Index: LAI) คือ พารามิเตอรท่ีกําหนดขนาดทรงพุม คิดเปนครึ่งหน่ึงของพ้ืนท่ี

ใบท้ังหมดทางดานสีเขียวตอหน่ึงหนวยพ้ืนท่ีของท่ีดิน (Haboudane et al., 2004) มีความสําคัญอยางยิ่งในการ
วิเคราะหความสามารถในการใหผลผลิตและกระบวนการผลิตของปา ดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบเปนขอมูลสําคัญในแบบจําลอง
ระบบนิเวศน แบบจําลองการเจริญเติบโตของพืช และแบบจําลองผลผลิต (Oleson and Bonan., 2000; van den
Hurk et al., 2003) มีการนําขอมูลดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบ ท่ีไดจากขอมูลการรับรูจากระยะไกลไปใชประมาณชีวมวล และ
ผลผลิต (Dente et al., 2008; Fang et al., 2008; Guérif & Duke, 2000; Prevot et al., 2003; Maas, 1988;
Boegh et al., 2004; Dente et al., 2008)

การประมาณคาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบโดยตรงจากการสํารวจภาคสนามตองใชแรงงานและเวลาในการทํางานมาก
จึงไมเหมาะสมสําหรับการประมาณคาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบสําหรับพ้ืนท่ีขนาดใหญ เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลเปน
ทางเลือกหน่ึงท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะกับพ้ืนท่ีขนาดใหญ เพราะเปนวิธีการท่ีไมทําลายตัวอยาง ลดระยะเวลาและ
แรงงานในการสํารวจ (Jensen and Binford, 2004; Jongschaap, 2006; Fang et al., 2003) กวา 20 ปท่ีผานมา
ดัชนีพืชพรรณตางๆ ท่ีไดมาจากการสํารวจระยะไกลแบบหลายชวงคลื่น ไดถูกนํามาเปรียบเทียบความสามารถในการ
ประมาณตัวแปรของพืชผลทางการเกษตร รวมท้ังดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบดวย รายงานการศึกษาของ Haboudane et al.
(2002, 2004) พบวา การบูรณาการดัชนีพืชพรรณจากเทคนิคการสํารวจระยะไกลแบบไฮเพอรสเปกตรัม สามารถ
ประมาณคาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบของพืชผลทางการเกษตรไดอยางแมนยํา และผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ดัชนีพืชพรรณท่ี
ไดมาจากการรับรูระยะไกล มีความสําคัญในการประมาณคาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบ

จากการตรวจเอกสารพบวา เทคนิคการสํารวจจากระยะไกลแบบไฮเพอรสเปกตรัมใหคาความสัมพันธ
ระหวางดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบหรือคาตัวแปรทางชีววิทยาอ่ืนๆของพืช กับคาดัชนีพืชพรรณดีกวาผลท่ีไดจากการใชการสํารวจ
ระยะไกลแบบหลายชวงคลื่น (Lee, 2004; Mutanga and Skidmore, 2004; Pu et al., 2005; Thenkabail et al.,
2004) เน่ืองจากเทคนิคการสํารวจระยะไกลแบบไฮเพอรสเปกตรัมมีจํานวนชวงคลื่นท่ีมากกวา เทคนิคการสํารวจ
ระยะไกลแบบหลายชวงคลื่น (Multispectral Remote Sensing)

จากการตรวจเอกสารรายงานวิจัยการศึกษายางพาราดวยการสาํรวจจากระยะไกล Suratman et al. (2004)
พบวาชวงคลื่น near infrared และ ชวงคลื่น mid infrared ของขอมูล Landsat TM มีความสัมพันธท่ีดีระหวาง อายุ
และปริมาตรของไมยางพาราในมาเลเซีย พรอมพัฒนาแบบจําลองการถดถอย (Regression Model) สําหรับใชในการ
ประมาณปริมาตรและอายุไมยางพารา และ Suratman et al. (2005) ไดนําแบบจําลองการถดถอยแบบโลจิสติก
(Logistic regression modeling) มาใชทํานายพ้ืนท่ีปลูกยางพาราจากขอมูลดาวเทียม Landsat TM. Monkolsawat
et al. (2012) ทําการประมาณพ้ืนท่ีแปลงปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย โดยการ
ผสมผสานขอมูลดาวเทียม SPOT THEOS และขอมูลทางกายภายของพ้ืนท่ีศึกษา และ Chen et al. (2012) ไดทําการ
พัฒนาแบบจําลองสําหรับประมาณอายุตนยางพารา จากขอมูล Landsat TM ในพ้ืนท่ีเกิดพายุไตฝุนและอากาศหนาว
บริเวณเกาะ Hainan ประเทศจีน โดยอาศัยคาดัชนีพืชพรรณจาก red และ infrared bands (band 3–5 และ 7) และ
tasseled cap components พรอมพัฒนาแบบจําลองสําหรับประมาณอายุของแปลงปลูกยางพาราโดยเทคนิคการ
วิเคราะหการถดถอยแบบหลายตัวแปร (multivariate regression analysis techniques) เจษฎาและคณะ (2008)
ทําการประเมินดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบของยางพาราโดยใชขอมูลภาพดาวเทียม SPOT-5 ดวยการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางดัชนีพืชพรรณกับคาเฉลี่ยของดัชนีพ้ืนท่ีใบ และจากรายงานการวิจัย ศิวาและชัยโชค (2013) ทําการประเมิน
การใชขอมูลจากดาวเทียม EO-1 Hyperion สําหรับประมาณดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบของยางพาราโดยใชความสัมพันธระหวาง
ดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบและดัชนีพืชพรรณ ดวยฟงกชันคณิตศาสตรแบบเสนตรง

ซึ่งจากรายงานการศึกษาดังกลาวขางตน พบวาในอดีตท่ีผานมาไดมีการนําการสํารวจขอมูลจากระยะไกล
เก่ียวกับยางพาราไมมากนัก ในงานวิจัยครั้งน้ีจะทําการประเมินการประมาณดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบ ดวยดัชนีพืชพรรณจากคา
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ขอบแดง โดยเลือกใชขอมูลชนิดไฮเพอรสเปกตรัม และขอมูลชนิดมัลติสเปกตรัม ท่ีบันทึกขอมูลบริเวณ อําเภอเชียง
คาน จ.เลย และแบบจําลองท่ีเลือกใชในการศึกษาความสัมพันธระหวางดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบและดัชนีพืชพรรณ ดวยฟงกชัน
คณิตศาสตรแบบเสนตรง โพลิโนเมียลกําลังสอง ลอการิทึม เอกโพเนเชียลและฟงกช่ันเลขยกกําลัง โดยเลือกใชคาดัชนี
พืชพรรณ NDVI โดยทุกแบบจําลองจะถูกตรวจสอบดวยขอมูลภาคสนามท่ีเปนอิสระ เพ่ือรายงานคาความถูกตองของ
การประมาณคาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบในรูปแบบของคารากท่ีสองของคาคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (RMSE)

2. วิธีการศึกษา
2.1 พื้นท่ีศึกษา

พ้ืนท่ีศึกษาครอบคลุมเขต ตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อยู ท่ีพิกัด 18°01'12.70" เหนือ และ
101°53'15.53" ตะวันออก ดังแสดงในรูปท่ี 1 มีลักษณะพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีภูเขา มีเทือกเขาเปนจํานวนมาก มีลักษณะเปน
ลูกคลื่นลอนลาดถึงลาดชัน พ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีปาไม ท่ีเปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติท่ีเสื่อมโทรม มีการใชประโยชน
ท่ีดินเพ่ือการเกษตรหลายรูปแบบ เชน ปลูกขาว ทําไร ทําสวน ปลูกยางพารา และ ทําเกษตรกรรมอยางอ่ืนๆ โดยมี
พ้ืนท่ีปลูกยางพาราท่ีอยูในรูปบริษัทและเกษตรกรรายยอยรวมกันมากกวา 25,000 ไร

รูปท่ี 1 พ้ืนท่ีศึกษาตําบลปากชม ตําบลชมเจริญ ตําบลธาตุ อําเภอปากชม จังหวัดเลย

2.2 ขอมูลภาพถายดาวเทียมท่ีใชศึกษา
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดใชขอมูลดาวเทียม EO1-Hyperion path 129 row 48 บันทึกเมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม

2009 โดยมี Spatial resolution 30x30 m. ทําการปรับแก geometrically corrected ใหมีคาพิกัดในระบบอางอิง
UTM Zone 47N WGS 1984 ใชจุดควบคุมพ้ืนดิน (ground control points) 58 จุด กระจายท้ังภาพ เชน ทางแยก
ถนนสะพาน และสถานท่ีสําคัญอ่ืนๆ ท่ีระบุไดอยางชัดเจน และคํานวณความคลาดเคลื่อน (RMSE) ตองนอยกวา 0.5
จุดภาพ (pixel) หรือ 15 เมตร ทําการ Resampling โดยใช Nearest neighbour และไมมีการปรับแก radiometric
correction ใชแผนท่ี L7018 มาตราสวน 1:50,000 จากกรมแผนท่ีทหารในการอางอิง

โดยภาพถายดาวเทียมระบบ ALI เปนภาพถายดาวเทียมระบบมัลติสเปกตรัล ชนิดหน่ึงท่ีไดจากกลอง
ถายภาพ ALI ท่ีติดตั้งบนดาวเทียม EO-1 และทําการบันทึกสัญญาณใน 10 band ในชวงคลื่นไมตอเน่ืองกัน ในเวลา
และสถานท่ีเดียวกันกับกลองถายภาพ Hyperion และภาพถายดาวเทียมระบบ Hyperion เปนขอมูลไฮเปอรสเปกตรัล
ชนิดหน่ึงท่ีทําการบันทึกขอมูลและจัดเก็บเปนชวงคลื่นท่ีแคบๆติดตอเน่ืองกันไปหลายรอยชวง ภาพถายดาวเทียมระบบ
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Hyperion เปนขอมูลท่ีไดจากกลองถายภาพ Hyperion ท่ีติดตั้งอยูบนดาวเทียม EO-1 ของประเทศสหรัฐอเมริกา
นิยมเรียกช่ือวาภาพถายดาวเทียมระบบ Hyperion โดยภาพมีลักษณะครอบคลุมพ้ืนท่ีเปนแถบยาวครอบคลุมพ้ืนท่ี
ประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร ทําการบันทึกขอมูลท่ีความกวางชวงคลื่น 10 nm ใน 1 band ตอเน่ืองติดตอกันไป
ตั้งแต 356 -2578 nm จํานวนท้ังหมด 242 band และโคจรกลับมาถายซ้ําท่ีเดิมทุกๆ 16 วัน

2.3 วิธีการเก็บขอมูลในภาคสนาม
ทําการเก็บขอมูลสนามในระหวางวันท่ี 10-15 ธันวาคม 2552 โดยแปลงปลูกยางพาราท่ีเลือก สําหรับการสุม

ตัวอยาง ซึ่งครอบครองโดยเกษตรกรรายยอย และบริษัทภาคเอกชน ประกอบดวยชวงอายุยาง 5 - 25 ป พ้ืนท่ีแปลง
ปลูกยางท่ีเลือกวางแปลงตัวอยางมีขนาดไมนอยกวา 5 ไร ในการเก็บขอมูลจะใชขนาดแปลงตัวอยางขนาดพ้ืนท่ี 15x15
ตารางเมตร โดยอาศัยการสุมตัวอยางอยางเปนระบบ และตองมีตนยางพาราอยางนอย 10 ตน ตอ แปลงตัวอยาง และ
คาเฉลี่ยของตนยางพาราน้ีจะถูกใชเพ่ือแสดงแปลงตัวอยาง ในแปลงตัวอยางท้ังหมดจะวัดคารัศมีของเรือนยอดของตน
ยางพาราโดยวัดจากดานท่ียาวท่ีสุดจากลําตนจนถึงวงขอบเรือนยอดของทุกตนในแปลง และทําการบันทึกคาเฉลี่ยของ
ตําแหนงแปลงปลูกโดยใชเครื่องกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก (GPS) ดังแสดงในรูปท่ี 2

โดยการคํานวณดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบของแตละแปลงศึกษาสามารถคํานวณตามสมการท่ี 1 และ 2 และแสดง
จํานวนตนยางพาราและผลการสํารวจภาคสนามของคาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบของแปลงตัวอยางท้ัง 68 แปลง

(1)
(2)

เมื่อ คือ ผลรวมของคาพ้ืนท่ีผิวใบของตนไมทุกตนในแปลง
คือ พ้ืนท่ีของแปลงตัวอยางขนาด 15 x 15 ตารางเมตร

คือ รัศมีของเรือนยอดตนไมวัดจากดานท่ียาวท่ีสุดจากลําตนจนถึงวงขอบเรือนยอด ดังรูปท่ี 3

รูปท่ี 2 การเก็บพิกัดและขอมลูตนยางพาราภายในแปลงปลูกยางพารา
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รูปท่ี 3 แสดงการวัดคารัศมีของเรอืนยอดตนไม (R)

2.4 การประมาณคาดัชนีพื้นท่ีผิวใบจากดัชนีพืชพรรณ
Rouse et al.(1974) ไดพัฒนาคาดัชนีพืชพรรณผลตางแบบนอรแมลไลซ (Normalized Difference

Vegetation Index (NDVI)) ซึ่งเปนคาดัชนีพืชพรรณท่ีนํามาประยุกตใชกันอยางกวางขวาง (Jensen, 2007) สําหรับใช
ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของพืชตามฤดูกาลและการเปลี่ยนแปลงระหวางฤดูกาล ติดตามรูปแบบ
ชีพลักษณของพืชและประเมินคาความยาวของชวงเวลาของฤดูกาลการเจริญเติบโตของพืชและชวงเวลาเก็บเก่ียว
(dry-down periods) (Huete and Liu, 1994) โดยใชคาการสะทอนแสงในชวงคลื่นแสงสีแดง (Red) และชวงคลื่น
อินฟาเรดใกล (Near Infrared) ในการคํานวณ

ในการศึกษาครั้งน้ีทําการประมาณคาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบจากดัชนีพืชพรรณ Normalized Difference
Vegetation Index ตามสมการท่ี 3 และ 4 และนํามาหาความสัมพันธกับคาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบท่ีไดจากการสํารวจ
ภาคสนามในรูปความสัมพันธของฟงกชันแบบเสนตรง โพลิโนเมียลกําลังสอง ลอการิทึม เอกโพเนเชียลและฟงกช่ันเลข
ยกกําลัง

(3)
เมื่อ คือ คาการสะทอนแสงท่ีความยาวคลื่น 750 nm สําหรับขอมูลภาพดาวเทียม Hyperion

คือ คาการสะทอนแสงท่ีความยาวคลื่น 705 nm สําหรับขอมลูภาพดาวเทียม Hyperion

(4)

เมื่อ NIR คือ คาการสะทอนแสงในชวงคลื่นอินฟาเรดใกล (Near Infrared) (Band 4)
สําหรับขอมูลภาพดาวเทียม ALI

R คือ คาการสะทอนแสงในชวงคลื่นแสงสีแดง (Red) (Band 3)
สําหรับขอมูลภาพดาวเทียม ALI

ขอมูลดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบท่ีไดจากการสํารวจภาคสนามรวมท้ังหมด 68 แปลงตัวอยาง ท่ีมีปริมาณขอมูลสนามท่ี
เพียงพอกับการประมาณดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบ (Haboudane et al., 2004) จะถูกแบงออกเปน 2 กลุมเทาๆกัน คือกลุม
ขอมูลท่ีใชในการสรางแบบจําลอง (Calibration Data Sets) จํานวน 34 แปลงตัวอยาง และกลุมขอมูลในการทดสอบ
แบบจําลอง (Evaluation Data Sets) จํานวน 30 แปลงตัวอยาง และทําการประเมินความนาเช่ือถือ ทางสถิติของ
แบบจําลอง โดยใชคารากท่ีสองของคาคลาดเคลื่อนกําลังสองเฉลี่ย (RMSE) ซึ่งเปนคาสถิติท่ีใชวัดความแมนยําของการ
ประมาณ ตามสมการท่ี 5
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(5)

เมื่อ คือ คาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบท่ีไดจากการแบบจําลอง
คือ คาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบท่ีไดจากการสํารวจในสนาม

ขอมูลจากภาพถายดาวเทียม Hyperion และ ALI จะถูกนํามาคํานวณคาดัชนีพืชพรรณ NDVI ของจุดภาพท่ี
มีคาพิกัดทางภูมิศาสตรตรงกันกับคาพิกัดภูมิศาสตรของแปลงตัวอยาง จากน้ันนําคาดัชนีพืชพรรณท่ีไดมาหา
ความสัมพันธดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตรดวยฟงกชันแบบเสนตรง โพลิโนเมียลกําลังสอง ลอการิทึม เอกโพเนเชียล
และฟงกช่ันเลขยกกําลัง เพ่ือใชประมาณคาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบ โดยแตละแบบจําลองจะถูกคํานวณคาสัมประสิทธ์ิการ
ตัดสินใจ (Coefficient of determination ,R2) เพ่ือบงบอกถึงความสัมพันธระหวางคาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบกับดัชนีพืช
พรรณ และคํานวณคา RMSE เพ่ือใชวัดความแมนยําของการประมาณคาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบ

ผลการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรโดยกําหนดใหผลการสํารวจภาคสนามของคา LAI จากชุดขอมูล
สรางแบบจําลอง (Calibration Data Sets) เปน Dependent variable (Y) และ ดัชนีพืชพรรณ (NDVI) เปน
Independent Variable (X) ดวยฟงกชันเสนตรง โพลิโนเมียลกําลังสอง ลอการิทึม เอกโพเนเชียลและฟงกชันเลขยก
กําลัง โดยกรณีขอมูล Hyperion ใหคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) มีคาอยูระหวาง 0.695 – 0.738 ผลของการ
ทดสอบแบบจําลอง (Evaluation Data Sets) ใหคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) มีคาอยูระหวาง 0.605 – 0.624
และคา RMSE มีคาอยูระหวาง 0.116 – 0.122 m2m-2 ในขณะเดียวกันกรณีขอมูล ALI ใหคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ
(R2) มีคาอยูระหวาง 0.527 – 0.582 ผลของการทดสอบแบบจําลอง (Evaluation Data Sets) ใหคาสัมประสิทธ์ิการ
ตัดสินใจ (R2) มีคาอยูระหวาง 0.445 – 0.482 และคา RMSE มีคาอยูระหวาง 0.280 – 0.315 m2m-2 ดังตารางท่ี 1–
2 และรูปท่ี 4–5
ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดลองการประมาณคาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบจากดัชนีพืช NDVI ท่ีไดจากขอมูล Hyperion

ฟงกชัน

Calibration
Data Sets

(Model , n=30)

Evaluation
Data Sets

(Testing , n=30)
R2 RMSE (m2m-2) R2 RMSE (m2m-2)

เลขยกกําลัง 0.738 0.089 0.624 0.119

เสนตรง 0.703 0.095 0.609 0.120

ลอการิทึม 0.710 0.092 0.614 0.122

โพลิโนเมียลกาํลังสอง 0.701 0.099 0.616 0.115

เอกโพเนเชียล 0.695 0.109 0.605 0.116
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดลองการประมาณคาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบจากดชันีพืช NDVI ท่ีไดจากขอมลู ALI

ฟงกชัน

Calibration
Data Sets

(Model , n=30)

Evaluation
Data Sets

(Testing , n=30)
R2 RMSE (m2m-2) R2 RMSE (m2m-2)

เลขยกกําลัง 0.582 0.165 0.482 0.280

เสนตรง 0.527 0.168 0.457 0.282

ลอการิทึม 0.555 0.185 0.452 0.282

โพลิโนเมียลกาํลังสอง 0.531 0.178 0.456 0.292

เอกโพเนเชียล 0.528 0.218 0.445 0.315

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบวาดัชนีพืชพรรณ NDVI ท่ีใชในการศึกษา มีความสัมพันธท่ีดีในการประมาณคาดัชนีพ้ืนท่ี

ผิวใบ (LAI) ซึ่งสอดคลองกับการรายงานการวิจัยของ Sims and Gamon (2002) และ Wu et al. (2010) จากผล
การศึกษาพบวาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบของยางพารา ท่ีทําการประมาณโดยใชการสํารวจระยะไกลแบบไฮเพอรสเปกตรัม ใหผล
การประมาณคาไดดีกวา ใชการสํารวจระยะไกลแบบมัลติสเปกตรัม (Lee, 2004; Mutanga and Skidmore, 2004;
Pu et al., 2005; Thenkabail et al., 2004) แตอยางไรก็ตาม มีลักษณะบางอยาง ท่ีจําเปนตองคํานึงถึงในการ
ประมาณคาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบจากการสํารวจระยะไกล ประการแรก คือ ขอมูลแบบไฮเพอรสเปกตรัมแบงชวงคลื่น
ออกเปนชวงแคบๆทําใหการสํารวจชวงคลื่นมีลักษณะตอเน่ือง ใชจําแนกการเปลี่ยนแปลงของพืชจากลักษณะเฉพาะ
ของการสะทอนแสง อยางไรก็ตาม ขอมูลแบบไฮเพอรสเปกตรัม มีความไวตอสิ่งรบกวน เชน ลักษณะก่ิงกานสาขาและ
ลําตน (Kucharik et al., 1998) ซึ่งสามารถอธิบายวารายงานการวิจัยบางสวนระบุวาไมมีความแตกตางกันจากการ
ประมาณตัวแปรทางการเกษตรโดยใชการสํารวจแบบมัลติสเปกตรัลและไฮเพอรสเปกตรัม จากดัชนีพืชพรรณ (Broge
and Mortensen, 2002) ประการท่ีสอง การประยุกตใชการสํารวจระยะไกล ความถูกตองของการประมาณดัชนีพ้ืนท่ี
ผิวใบจะข้ึนอยูกับการเลือกใชดัชนีพืชพรรณใหเหมาะกับ สายพันธุ และความสมบรูณของพืช ประการท่ีสาม การวิจัยน้ี
แสดงใหเห็นวาเราสามารถใชความสัมพันธระหวางดัชนีพืชพรรณท่ีไดจากขอมูลแบบไฮเพอรสเปกตรัม ประมาณคา
ดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบของยางพาราในสนามไดอยางดี อยางไรก็ตามความสัมพันธท่ีไดเปนชุดขอมูลตัวอยาง ควรจะมีการทํา
วิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือประเมินการประมาณคาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบจากดัชนีพืชพรรณชนิดอ่ืนและวิธีการเก็บตัวอยางขอมูลดัชนี
พ้ืนท่ีผิวใบในสนามดวยวิธีอ่ืนๆประกอบวา
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รูปท่ี 4 แสดงความสัมพันธระหวางคาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบท่ีตรวจวัดไดจริง (Measured LAI) กับคาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบท่ีทํานายได
(Predicted LAI) จากชุดขอมูลใชสรางแบบจําลอง (Model) และการทดสอบแบบจําลอง (Testing) จาก
ขอมูล Hyperion
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รูปท่ี 5 แสดงความสัมพันธระหวางคาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบท่ีตรวจวัดไดจริง (Measured LAI) กับคาดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบท่ีทํานายได
(Predicted LAI) จากชุดขอมูลใชสรางแบบจําลอง (Model) และการทดสอบแบบจําลอง (Testing) จากขอมูล
ALI
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4. สรุป
ผลการวิจัยไดทําการประเมินการใชดัชนีพืชพรรณ NDVI เพ่ือเปรียบเทียบในการใชประมาณคาดัชนีพ้ืนท่ี

ผิวใบ (LAI) ของยางพารา โดยใชขอมูลจากภาพถายดาวเทียม Hyperion และ ALI จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา
ดัชนีพ้ืนท่ีผิวใบของยางพาราท่ีใชขอมูลจากภาพถายดาวเทียม Hyperion สามารถประมาณไดถูกตองโดยไดคา RMSE
อยูระหวาง 0.116 – 0.122 m2m-2 และขอมูลจากภาพถายดาวเทียม ALI ไดคา RMSE อยูระหวาง 0.280 – 0.315
m2m-2
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