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บทคัดยอ 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไดนํามาวิเคราะหดัชนีพืชพรรณ (NDVI) และปริมาณตะกอนแขวนลอยลํา

น้ําวาตอนลาง ทําการศึกษาตั้งแตบริเวณใตฝายน้ําลนเขื่อนน้ําวาบานหาดไรถึงบริเวณปากแมน้ําวาบรรจบกับ

แมน้ ํานาน ที ่บานศรีมงคล อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน โดยเก็บตัวอยางน้าํจํานวน 11 สถานีในวันท่ี                

21 กันยายน พ.ศ. 2555 พรอมบันทึกคาพิกัดของจุดเก็บตัวอยางน้ําดวยเครื่อง GPS วิเคราะหหาคาตะกอน

แขวนลอยดวยวิธีทําใหแหงท่ี 103-105 องศาเซลเซียสพรอมท้ังศึกษาคาดัชนีพืชพรรณ (NDVI) จากขอมูลภาพ

ดาวเทียมเชิงตัวเลขไทยโชต (THAICHOTE) ท่ีบันทึกขอมูลภาพบริเวณพื้นท่ีศึกษาเม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 

2555 รวมกับการออกสํารวจขอมูลภาคสนาม นําเขาและวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ดวยโปรแกรม ERDAS 

IMAGINE Ver. 9.1 และ ArcGIS: ArcView Ver. 9.2  

ผลการศึกษาพบวาปริมาณตะกอนแขวนลอยในลําน้ําวามีคาอยูระหวาง 0.4 – 84.3 มิลลิกรัม/ลิตร โดย

คาปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้ง 11 สถานีมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น         

95 เปอรเซ็นต  และคาดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ของพื้นทีส่องฝงลําน้ําวามีคาอยูระหวาง -0.4390 ถึง 0.2757 

ทั้งนี้คาของปริมาณตะกอนแขวนลอยในบริเวณปลายลําน้ําวา คือ ปากน้ําวาบรรจบกับแมน้ํานาน บริเวณบาน

ศรีมงคลและบานดอนไชยใต (สถานีท่ี NW01 ถึง NW05) พื้นที่สวนใหญมีการทําการเกษตร เชน ขาวโพด นา

ขาว ถั่วลิสง และมัน ตลอดทั้งป รวมทั้งพื้นที่ชุมชน และพื้นท่ีเปดโลงที่เตรียมสําหรับทําการเกษตร มีคาดัชนี

พืชพรรณ (NDVI) อยูระหวาง -0.3269 ถึง 0.0067 และมีคาปริมาณตะกอนแขวนลอยอยูระหวาง 1.2 ถึง 84.3 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการวิเคราะหดัชนีพืชพรรณ (NDVI) 

และปริมาณตะกอนแขวนลอย ลําน้าํวาตอนลาง 

อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

Geo-information for Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

and Suspended Solid Analysis in Lower Nam Wa River, 

Wiang Sa District, Nan Province 
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มิลลิกรัม/ลิตร ซ่ึงมีความแตกตางอยางเห็นไดชัดเจน กับสวนบริเวณตนน้ําของลําน้ําวา คือ บริเวณสะพานทาล่ี

จนถึงบริเวณใตฝายน้ําลนเข่ือนน้ําวา บานหาดไร (สถานีที่ NW06 ถึง NW11) ที่มีคาปริมาณตะกอนแขวนลอย

อยูระหวาง 0.4 - 0.9 มิลลิกรัม/ลิตร และมีคาดัชนีพืชพรรณ  (NDVI) มากกวา 0.0067 ถึง 0.2757 ซ่ึงพื้นท่ี

บริเวณดังกลาวปกคลุมดวยพืชพรรณหลากหลาย  อาทิ พืชไรฤดูเดียว เชน ขาวโพด สวนผลไม สวนยางพารา 

สวนปาไมสัก และปาเบญจพรรณ/ปาเต็งรัง ตามสองฝงของลําน้ําเปนสวนใหญ จากการศึกษาครั้งนี้แสดงให

เห็นวาปริมาณตะกอนแขวนลอยในลําน้ําวามีความแตกตางกันตามการปกคลุมของพืชพรรณจากคาของดัชนี

พืชพรรณ (NDVI) อยางเห็นไดชัดเจน 

คําสําคัญ : ตะกอนแขวนลอย, ดัชนีพืชพรรณ, เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ, ลําน้ําวา, ดาวเทียมไทยโชต 

Abstract           

 The Geo-information was used to study Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and 

suspended solids in lower Nam Wa River. The study was carried out from downstream side of Nam Wa 

weir at Ban Had Rai  to the vicinity where Nam Wa merge into Nan River, at Ban Sri Mongkol, Wiang Sa 

District, Nan Province. Water samples were collected at 11 stations of the river on 21 September, 2012 in 

order to analyze for suspended solids. The NDVI was analyzed by using THAICHOTE satellite images 

recorded on 13 October, 2012 together with ground survey and the ERDAS IMAGINE Ver 9.1 and ArcGIS: 

Arc View 9.2. 

The study showed the suspended solids values of 0.4-84.3 mg/l with significant difference at 11 

stations at 95% confidence level. The NDVI had the values between -0.4390 to 0.2757. At the downstream 

of Nam Wa river at Ban Sri Mongkol and Ban Don Chai Tai (station NW01 to NW05) which were mainly 

agricultural areas growing all year round, maize, paddy rice, peanuts and potatoes and settlement areas with 

open areas prepared for agricultural plantation showed NDVI between -0.3269 to 0.0067 and suspended 

solids of 1.2 to 84.3 mg/l. There are clearly different with the values obtained from the upstream Nam Wa 

river. At Tha Li bridge to Nam Wa weir at Ban Had Rai (station NW06 to NW11) had the suspended solids 

of 0.4-0.9 mg/l. The upstream areas are covered by diverse kinds of plant such as maize, horticulture, rubber 

plantation, teak forest, deciduous forest. This study showed that the difference in the suspended solids 

values in Nam Wa River were clearly related to vegetation cover with the NDVI values.  

Key Words: Suspended solid, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI),  

                       Geo-information, Nam Wa River, THAICHOTE satellite 
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บทนํา 

ลําน้าํวาเปนลําน้าํสาขาที่สําคัญสายหนึ่งของแมน้าํนานซึง่เปนหนึง่ในสี่แมน้ ําสายหลักที่ไหลไป

รวมกันเปนแมเจาพระยา คือ ปง วัง ยม นาน ไหลลัดเลาะผานภูมิประเทศท่ีเปนหุบเขาในเขตพื้นที่ตั้งแตอําเภอ

บอเกลือ อําเภอสันติสุข อําเภอแมจริม โดยไดไหลผานอุทยานแหงชาติในจังหวัดนาน รวม 3 แหง คือ อุทยาน

แหงชาติขุนนาน อุทยานแหงชาติดอยภูคา และอุทยานแหงชาติแมจริม ซึ่งนักทองเที่ยวนิยมมาผจญภัยใน

รูปแบบการลองแกงเปนจํานวนมากในแตละป ลําน้ําวาเปนลําน้ําสาขาท่ีมีปริมาณน้ําไหลไปรวมกับแมน้ํานาน

มากกวาลําน้ําสาขาอื่น ๆ และมีความยาวของลําน้าํมากกวาลําน้าํสาขาอื่นของแมน้ ํานานอีกทัง้ยังมีความ

หลากหลายของสิ่งปกคลุมดินตามบริเวณสองฝงลําน้ํา ซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําทางดาน

กายภาพ เชน ปริมาณตะกอนแขวนลอย ความขุน เปนตน 

การรับรูจากระยะไกล (Remote sensing) เปนศาสตรและศิลปท่ีไดมาซ่ึงสารสนเทศท่ีเปนประโยชน

เกี ่ยวกับวัตถุ พื ้นที่ ปรากฏการณโดยผานการวิเคราะหที่ไดจากอุปกรณซึง่มิไดสัมผัสกับวัตถุ พืน้ที่ หรือ

ปรากฏการณนั้น ๆ (Lillesand and Kiefer, 2000) จัดเปนเทคโนโลยีหนึ่งในการ บูรณาการของเทคโนโลยีดาน

ภูมิสารสนเทศ (Geo-information) คือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก 

(GPS) และการรับรูจากระยะไกล (RS) เพื่อประยุกตใชงานในดานตาง ๆ (สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ,  2552) ที่มีการพัฒนาขึ้นเปนอยางมากในปจจุบันชวยใหไดสารสนเทศดานทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมที่ครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง มีความทันสมัยและทันตอเหตุการณ รวมทั้งสามารถบันทึก

ขอมูล ณ ตําแหนงเดิมไดในหลายชวงเวลา และหลายชวงคลื่น ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวสามารถนํามาติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมรวมถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนตอพื้นท่ีไดอยางชัดเจน การวิเคราะหคาดัชนี          

พืชพรรณ (Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) หนึ่งในวิธีการประมวลผลขอมูลภาพดาวเทียม

เชิงตัวเลขที่สามารถใชอธิบายลักษณะการกระจายตัวและการปกคลุมของพืชพรรณ รวมถึงติดตามการ

เปล่ียนแปลงของพืชพรรณบริเวณสองฝงของลําน้ําท่ีมีอิทธิพลตอปริมาณของตะกอนแขวนลอยในลําน้ํา 

คาดัชนีพืชพรรณ (NDVI) คํานวณจากอัตราสวนระหวางผลตางและผลรวมคาการสะทอนของชวง

คล่ืนท่ีตามองเห็นสีแดง  (Red) และชวงคลื่นอินฟราเรดใกล (NIR) ของวัตถุบนพื้นผิวโลก ผลจากการคํานวณ

จะไดคาของดัชนีอยู ระหวาง -1 ถึง +1 คาดัชนี พืชพรรณ (NDVI) มีประสิทธิภาพในการประเมิน

ลักษณะเฉพาะและการติดตามสภาวะการเปลีย่นแปลงการปกคลุมของพืชพรรณมานานแลว (Volcani, et al., 

2005)  บริเวณท่ีมีพืชพรรณปกคลุมจะมีคาการสะทอนในชวงคล่ืนอินฟราเรดใกลสูงกวาชวงคล่ืนตามองเห็นสี

แดงทําใหคาของดัชนีพืชพรรณ (NDVI) มีคาเปนบวก ในขณะท่ีพื้นผิวเปนดิน พื้นท่ีเปดโลง/สิ่งกอสราง พื้นที่

ท่ีมีหิน จะมีคาการสะทอนระหวางสองชวงคล่ืนใกลเคียงกันทําใหคาดัชนีพืชพรรณ (NDVI)  มีคาเขาใกลศูนย 

สวนกรณีท่ีพื้นผิวเปนน้ําจะมีคาการสะทอนในชวงคล่ืนอินฟราเรดใกลต่ํากวาชวงคล่ืนตามองเห็นสีแดงทําให

คาดัชนีพืชพรรณ (NDVI) มีคาติดลบ สวนบริเวณที่ปกคลุมดวยเมฆมีคาการสะทอนชวงคลื่นสีแดง (Red) 

มากกวาชวงคล่ืนอินฟราเรดใกล (NIR) ทําใหมีคาดัชนีพืชพรรณเปนคาติดลบในพื้นท่ีท่ีมี  พืชพรรณสีเขียวปก
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คลุมหนาแนนมาก อาทิ พื้นที่ปาดิบชื้น คาดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ก็จะยิ่งมีคาเขาใกล +1 มากขึน้ตามลําดับ 

เนือ่งจากคุณสมบัตินี ้คาดัชนีพืชพรรณ (NDVI) จึงเปนเครือ่งมือในการวิเคราะหและทํานายการเปลีย่นแปลง

ของพืชพรรณที่มีผลกระทบจากสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ไดเปนอยางดี (Singh, et al., 2003; Wang, et al., 2003) ส่ิง

ปกคลุมดินโดยเฉพาะพืชพรรณนับไดวาเปนหนึง่ในปจจัยหลักทีมี่ผลตอปริมาณตะกอนแขวนลอยของลําน้าํ

จากการชะลางพังทลายของดินแลวไหลลงสูแหลงน้ํา ซึ่งความแตกตางของสิ่งปกคลุมดินตามสองฝงลําน้ํา

โดยเฉพาะบริเวณที่มีการ  ปกคลุมของพืชพรรณและไมมีการปกคลุมของพืชพรรณนั้นสงผลตอปริมาณ

ตะกอนแขวนลอยในลําน้ําท่ีแตกตางกันไปดวย 

 เพื ่อเปนการติดตามศึกษาความหลากหลายของสิง่ปกคลุมดินที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําทาง

กายภาพ โดยเฉพาะผลตอปริมาณตะกอนแขวนลอย  ผูศึกษาจึงมีความสนใจ ในการศึกษาคาดัชนีพืชพรรณ 

(NDVI) ตามสองฝงลําน้ําวาตอนลาง ตั้งแตใตฝายน้ําลน ลําน้ําวา ท่ีเข่ือนบานหาดไร จนถึงบริเวณปากแมน้ําวา

บรรจบกับแมน้ํานาน ที่บานศรีมงคล อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน และความสัมพันธของคาดังกลาวกับปริมาณ

ตะกอนแขวนลอย โดยใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรวมกับการสํารวจเก็บขอมูลภาคสนามและขอมูลภาพ

ดาวเทียมเชิงตัวเลขไทยโชต (THAICHOTE) ซ่ึงเปนดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย 

วัตถุประสงค           

 เพือ่วิเคราะหปริมาณตะกอนแขวนลอยและความสัมพันธกับดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ตามสองฝงลํา

น้ําวาตอนลาง ตั้งแตใตฝายน้ําลนลําน้ําวาที่เขื่อนหาดไร จนถึงบริเวณปากน้ําวาบรรจบกับแมน้ํานานที่บานศรี

มงคล อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน  

พื้นท่ีศึกษา 

  ลําน้าํวามีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาผีปนน้ําในบริเวณพื้นท่ีหมูบานน้ําวา ตําบลบอเกลือเหนือ อําเภอ

บอเกลือ จังหวัดนาน ลําน้ําวาไหลมาบรรจบกับแมน้ํานานทางฝงซายบริเวณสบวา บานศรีมงคล ตําบลขึ่ง 

อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน  ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร ลําน้ําวาแบงออกเปน 3 ตอน คือ น้ําวาตอนบน 

น้ําวาตอนกลาง และน้ําวาตอนลางซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในสามตําบลของเขตอําเภอเวียงสา คือ ตําบลไหลนาน 

ตําบลข่ึง และตําบลกลางเวียง (ภาพที่ 1) สภาพพื้นที่สวนใหญเปนการใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม โดยเฉพาะ

พื้นท่ีท่ีอยูติดบริเวณลําน้ําหรือท่ีชาวบานเรียกวา ดอนน้ําวา มีการปลูกพืชเกษตรฤดูเดียว ระยะส้ัน เชนขาวโพด 

ถั่วลิสง มัน รวมทั้งพืช ผักสวนครัว บริเวณที่เปนเขาลาดชันปกคลุมดวยปาเบญจพรรณผสมปาเต็งรัง รวมทั้ง

การทําเกษตรบนพื้นท่ีลาดชันท้ังพืชอายุส้ันและพืชสวน เชน ขาวโพด  ยางพารา และลําใย เปนตน 
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วธิกีารศึกษา 

  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการวิเคราะหปริมาณตะกอนแขวนลอยลําน้าํวาตอนลาง อําเภอเวียงสา 

จังหวัดนาน ทําการศึกษาโดยใชขอมูลภาพดาวเทียมเชิงตัวเลขไทยโชต (THAICHOTE) ประกอบดวยขั้นตอน

ตาง ๆ ในภาพรวมดังแสดงในภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 พื้นท่ีศึกษา ลําน้ําวาตอนลาง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

จุดท่ีตั้งสถานีเก็บตัวอยางน้ํา และขอมูลภาพดาวเทียมไทยโชต (THAICHOTE) แบนด 123 

(RGB) 
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ภาพที่ 2 ภาพรวมของข้ันตอนการศึกษา 
 
 

การสํารวจและเก็บขอมูลภาคสนาม        

ดําเนินการออกภาคสนามบริเวณพื้นที่ศึกษาในชวงเดือนสิงหาคม- ตุลาคม พ.ศ. 2555 โดยใชขอมูล

แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic map) ลําดับชุด  L7018 มาตราสวน 1:50,000 ระวาง 5146 II จัดซือ้จากกรม

แผนทีท่หาร ขอมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial data) ขอบเขตการปกครองจากสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับขอมูลภาพดาวเทียม เชิงตัวเลขไทยโชต (THAICHOTE) จัดซ้ือ

รวบรวมขอมูลทตุยิภมูิ  

 

ขัน้ตอนการศึกษา 

  คาพิกัดส่ิงปกคลมุดิน  

 คาพิกัดของจดุควบคุม

ภาคพื้นดนิ (GCPs)  

 จุดตรวจสอบภาคพื้นดิน 

(Check Points)  

 บันทกึภาพส่ิงปกคลุมดิน  

 เก็บตัวอยางน้าํ 11 สถานี

พรอมบันทกึคาพกิัดดวย

เคร่ือง GPS  แตละสถานี

ที่เก็บตัวอยางน้ํา 

 

 

ประมวลผลขอมูลภาพ 

ดาวเทยีมเชงิตวัเลข 

วิเคราะหผลการศกึษา 

คา NDVI 

 จัดหาขอมูลภาพ

ดาวเทียม  

 นําเขาขอมูลภาพ

ดาวเทียม  

 ตัดขอมูลภาพดาวเทียม  

 ปรับแกคาความถกูตอง

เชงิเรขาคณติ  

 คํานวณคาดชัน ี

พืชพรรณ (NDVI)  

 

สรุป จัดทาํรายงาน และ

นําเสนอผลการศกึษา 

 กรอง และอบ อุณหภูมิ

103-105 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 1 ชม.  

 ชั่งน้ําหนัก 

  

 ขอมูลพืน้ฐานพื้นที่ศึกษา  

 ขอมูลแผนทีภู่มิประเทศ  

 ขอมูลดานรีโมทเซนซิง 

เชน ขอมูลดัชนพีชืพรรณ 

/ ขอมูลดาวเทียมไทยโชต  

 ขอมูลตะกอนแขวนลอย

ในลําน้ํา 

 

วเิคราะหความสัมพนัธ

NDVI/ปริมาณตะกอน

แขวนลอย 

วเิคราะหปริมาณตะกอน

แขวนลอย 

เกบ็ขอมูลภาคสนาม 
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จาก GISTDA สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) เพื่อนําขอมูลจากการ

สํารวจพื้นท่ีภาคสนามมาใชในการปรับแกคาความถูกตองเชิงตําแหนงใหกับขอมูลภาพดาวเทียมเชิงตัวเลข 

ดวยจุดควบคุมภาคพืน้ดิน (Ground Control Points: GCPs) และจุดตรวจสอบภาคพืน้ดิน (Check points) 

รวมทั้งขอมูลการปกคลุม พืชพรรณเพื่อใชในการศึกษาดัชนีพืชพรรณ (NDVI) และทําการเก็บตัวอยางน้ําใน

พื้นท่ีศึกษาเพื่อวิเคราะหหาปริมาณตะกอนแขวนลอย 

การวเิคราะหปริมาณตะกอนแขวนลอย         

การวิเคราะหปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended solid) ดําเนินการโดยเก็บตัวอยางน้ําในบริเวณลํา

น้าํวาตอนลางจํานวน 11 สถานีพรอมบันทึกคาพิกัดทางภูมิศาสตรของจุดเก็บตัวอยางน้าํดวยเครื่อง GPS ใน

วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2555  ซึง่ใชเปนตัวแทนของตัวอยางน้าํในชวงฤดู    น้าํหลากดวยอุปกรณเก็บตัวอยาง

น้ํา  (Sampler) ใสขวดพลาสติกขนาด  200  มิลลิลิตร เพื่อใชวิเคราะหหาคาปริมาณตะกอนแขวนลอยของแต

ละสถานีจํานวน 3 ซ้ํา และนําคาปริมาณตะกอนแขวนลอยมาหาคาเฉลี่ยเพื่อใชเปนคาของตะกอนแขวนลอย

ของสถานีนั้นๆ วิเคราะหปริมาณของตะกอนแขวนลอยจากตัวอยางน้ําดวยการกรองผานกระดาษกรอง GF/C 

ท่ีผานการอบใหแหงท่ีอุณหภูมิ 103 – 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา  1 ช่ัวโมง รวมท้ังวิเคราะหคาความแตกตาง

ของปริมาณตะกอนแขวนลอยดวยการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) 

การประมวลผลขอมูลภาพดาวเทียมเชงิตวัเลข  

การประมวลผลขอมูลภาพดาวเทียมเชิงตัวเลข (Digital image processing) การศึกษาครั้งนี้ใช

ขอมูลภาพดาวเทียมเชิงตัวเลขไทยโชต (THAICHOTE) ประมวลผลขอมูลภาพดาวเทียมเชิงตัวเลขดวย

โปรแกรม ERDAS IMAGINE Version 9.1 และขอมูลเชิงพื้นที่ดวย ArcGIS: ArcView Version 9.2 (ภาพท่ี 3) 

ดังนี้  

 1. การจัดหาขอมูลภาพดาวเทียมเชิงตัวเลข (Digital image acquisition) ของขอมูลภาพดาวเทียมเชิง

ตัวเลขไทยโชต (THAICHOTE) ปรับแกคาท่ีระดับ (1A) ครอบคลุมพื้นท่ีศึกษาบริเวณลําน้ําวาตอนลาง บันทึก

ขอมูลภาพในวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
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ภาพที ่3  ข้ันตอนการวิเคราะหคาดัชนีพืชพรรณ (NDVI)  

 

 2. การเตรียมการกอนการวิเคราะหขอมูล (Pre-processing) โดยการปรับแกคาความถูกตองเชิง

เรขาคณิตดวยวิธี Image-to-GPS และ Image-to-Map rectification ใหมีคาพิกัดทางภูมิศาสตร UTM Zone 47 

และ Horizontal datum WGS 84  ดวยการใชสมการแปลงคาพหุนามลําดับท่ี 1 (1st Polynomial transformation) 

  ตัดภาพ (Subset) ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา 

ขอมูลภาพดาวเทียมเชิงตัวเลข          

ไทยโชต (THAICHOTE) ปรับแกแลว 

ขอมูลภาพดาวเทียมเชิงตัวเลข        

ไทยโชต (THAICHOTE) บันทึก

ขอมูลวันที่ 13 ตุลาคม 2555 

แผนที่ภูมิประเทศ 

  

Geometric Correction:  

1st Polynomial Transformation 

ขอมูลจุดควบคุม 

ภาคพื้นดิน  

(GCPs) 

Resampling Techniques : 

Nearest Neighbor 

ขอมูลจุดตรวจสอบ 

ภาคพื้นดิน 

(Check Points) 

NDVI 

คาดัชนีพืชพรรณ Band 3 Red (0.62-0.69 µm) 

Band 4 NIR (0.77-0.90 µm) 

NIR-Red / NIR+Red 

ขอมูลเชิงพ้ืนที่ 

ของสิ่งปกคลุมดิน 

จากการสาํรวจภาคสนาม 

คาดัชนีพืชพรรณ NDVI 
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ซ่ึงใชสําหรับขอมูลภาพดาวเทียมทีค่รอบคลุมพืน้ทีข่นาดเล็ก และปรับแกคาความถูกตองเชิงเรขาคณิตของ

ขอมูลภาพดาวเทียมใหมีระบบพิกัดในแนวราบที่ใหผลที่ไดมีความผิดพลาดนอย  ตรวจสอบความถูกตองของ

คาพิกัดเชิงตําแหนงดวยจุดตรวจสอบภาคพื้นดิน (Check points) โดยใหมีคา RMS Error (Root Mean Square 

Error) ของทั้งจุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCPs) และจุดตรวจสอบภาคพืน้ดิน (Check Point Error) ไมเกิน            

1 จุดภาพ ทําการจัดคาของขอมูลภาพใหม (Resampling techniques) ใหมีขนาดของจุดภาพ (Resolution) 

15x15 เมตร ดวยเทคนิค Nearest Neighbor ซึ่งเปนเทคนิคที่รักษาคาการสะทอนเดิมและตัดภาพ (Subset 

image) ใหครอบคลุมพื้นท่ีศึกษา (ERDAS, 2003) 

  3. การวิเคราะหคาดัชนีพืชพรรณ (Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) นําขอมูลภาพ

ดาวเทียมเชิงตัวเลขไทยโชต (THAICHOTE) ขางตนมาทําการวิเคราะหคาดัชนีพืชพรรณดวยโปรแกรม 

ERDAS IMAGINE Version 9.1 ตามสมการ 

 ดัชนีพืชพรรณ (NDVI)  = 
NIR-Red
NIR+Red

      (Weier and Herring, 2008) 

 โดยท่ีชวงคล่ืนดาวเทียมไทยโชต (THAICHOTE)    

Red: ชวงคล่ืนแสงสีแดง (0.62 – 0.69 µm) คือ แบนด 3             

   NIR:  ชวงคล่ืนอินฟราเรดใกล (0.77 – 0.90 µm) คือ แบนด 4 

 4. ฐานขอมูลเชิงพืน้ที่ (Spatial database) นําเขาขอมูลเชิงพืน้ที่แบบจุด (Points) ดวยคาพิกัดเชิง

ตําแหนงทางภูมิศาสตรท่ีอานไดจากเคร่ือง GPS ของจุดเก็บตัวอยางน้ําแตละสถานีจากภาคสนามเพื่อแสดงจุด

ที่ตั้งเชิงตําแหนงของสถานีเก็บตัวอยางน้ําดวยโปรแกรม ArcGIS: ArcView Ver. 9.2 และตัวอยางของสิ่งปก

คลุมดินประเภทตาง ๆ ทีไ่ดจากการสํารวจภาคสนามเพือ่นํามาวิเคราะหคาดัชนีพืชพรรณ (NDVI) รวมท้ัง

จัดทําแผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอยางน้ําและผลการศึกษาในพื้นท่ี 

 5. แสดงผลการศึกษาของคาดัชนีพืชพรรณ (NDVI) และปริมาณตะกอนแขวนลอยตามจุดเก็บน้ํา

ตัวอยางท้ัง 11 สถาน ี

ผลการศึกษา           

 ผลการศึกษาพบวาปริมาณตะกอนแขวนลอยในลําน้ําวาตอนลาง อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน มีคาอยู

ระหวาง 0.4 – 84.3 มิลลิกรัม/ลิตร (ตารางที่ 1) โดยคาปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้ง 11 สถานี มีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต  
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 ตารางท่ี 1  ปริมาณตะกอนแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลิตร) ในลําน้ําวาตอนลาง อําเภอเวียงสา  

   จังหวดันาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คาดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ของบริเวณสองฝงลําน้าํวามีคาอยูระหวาง -0.4390 ถึง 0.2757 และมี

คาเฉลี่ยอยูที่  0.022 โดยที่บริเวณปลายลําน้ําวา คือ ปากน้ําวาบรรจบกับแมน้ํานาน บริเวณบานศรีมงคลและ

บานดอนไชยใต (สถานีที่ NW01 ถึง NW05) พื้นที่สวนใหญมีการทําการเกษตร เชน ขาวโพด นาขาว ถั่วลิสง 

และมันสําปะหลัง สลับหมุนเวียนกันไปตลอดทัง้ป รวมท้ังพื้นท่ีชุมชน และพืน้ทีเ่ปดโลงทีเ่ตรียมสําหรับทํา

การเกษตร พบวาคาดัชนีพืชพรรณ (NDVI) มีคาอยูระหวาง -0.3269 ถึง 0.0067 และปริมาณตะกอนแขวนลอย

มีคาอยูระหวาง 1.2 – 84.3 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งเห็นไดวาคาของตะกอนแขวนลอยมีปริมาณสูงกวาบริเวณตน

น้ําของลําน้าํวา คือ บริเวณสะพานทาลีจ่นถึงบริเวณใตฝายน้าํลนเขือ่นน้าํวา บานหาดไร (สถานีท่ี NW06 ถึง 

NW11) ทีมี่ดัชนีพืชพรรณ  (NDVI)  สูงกวา คือ 0.0067 ถึง 0.2757 แตมีคาปริมาณตะกอนแขวนลอยท่ีต่ํากวา        

อยูระหวาง 0.4 - 0.9 มิลลิกรัม/ลิตร ท้ังนี้พื้นท่ีบริเวณดังกลาวปกคลุมดวยพืชพรรณหลากหลาย อาทิ พืชไรฤดู

เดียว เชน ขาวโพด สวนผลไม สวนยางพารา สวนปาไมสักและปาผลัดใบ คือ ปาเบญจพรรณ/ ปาเต็งรัง  (ภาพ

ท่ี 4) จากการศึกษาในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา บริเวณสองฝงของลําน้ําวาที่มีคาดัชนีพืชพรรณ (NDVI) สูง จะมี

คาปริมาณตะกอนแขวนลอยในลําน้ําวาต่ํา 
 
 
 
 
 

สถานีเก็บตัวอยางนํ้า พื้นท่ี 
ปริมาณตะกอนแขวนลอย 

(มิลลิกรัม/ลิตร) 

NW 01 แมนํ้านาน  กอนไหลมาบรรจบน้ําวา 84.3 

NW 02 แมนํ้านานไหลรวมกับแมนํ้าวา 82.5 

NW 03 ปากแมน้ําวากอนไหลรวมกับแมน้าํนาน  32.0 

NW 04 ลํานํ้าวา-ทาเรือวัดขึ่ง 1.2 

NW 05 ลํานํ้าวา-ผาโงม 1.5 

NW 06 ลํานํ้าวา-สะพานบานทาลี่ 0.9 

NW 07 ลํานํ้าวา-ทาเรอืวัดนาสา 0.8 

NW 08 ลํานํ้าวา-ทาเรือวัดทาขาม 0.8 

NW 09 ลํานํ้าวา-สะพานบานปางุ 0.4 

NW 10 ลํานํ้าวา-บานหวยสอน 0.5 

NW 11 ลํานํ้าวา-สะพานบานหาดไร 0.6 
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 ภาพที่ 4  ปริมาณตะกอนแขวนลอย และดชันีพืชพรรณ (NDVI) ลําน้ําวาตอนลาง  

   อําเภอเวยีงสา จังหวดันาน 
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สรุปผลการศึกษา          

 ผลการศึกษาสรุปไดวา บริเวณพื้นที่ศึกษามีคาดัชนีพืชพรรณ (NDVI) อยูระหวาง -0.4390 ถึง 0.2757 

ปริมาณตะกอนแขวนลอยในลําน้ําวามีคาอยูระหวาง 0.4 ถึง 84.3 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้

แสดงใหเห็นวาปริมาณตะกอนแขวนลอยบริเวณตอนตนของลําน้ําวามีคาต่าํกวาปริมาณตะกอนแขวนลอยที่

พบในบริเวณตอนปลายของลําน้ํา คือปากน้ําวาบรรจบกับแมน้าํนานและมีความแตกตางกันตามการปกคลุม

ของพืชพรรณจากคาของดัชนีพืชพรรณ (NDVI) อยางเห็นไดชัดเจน 

ขอเสนอแนะ 

  การใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการวิเคราะหดัชนีพืชพรรณ (NDVI) และปริมาณตะกอน

แขวนลอยในครั้งนี้ทําใหผูศึกษามีความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณตะกอนแขวนลอยในลําน้ําซึ่ง

ไดรับอิทธิพลสวนใหญมาจากการปกคลุมของพืชพรรณสองฝงลําน้าํไดมีประสิทธิภาพดีขึ้น จึงควรมีการบูร

ณาการเทคโนโลยีดังกลาวมาศึกษาวิเคราะหเพิ่มเติมใหมากขึ้นเนื่องจากเปนทางเลือกหนึ่งทีมี่ความสะดวก

และรวดเร็วในการวเิคราะห และเพื่อเปนการสนับสนุนแนวคิด สมมติฐานที่เกี่ยวของกับการวิจัยครั้งนี้ใหมาก

ยิ่งข้ึนจึงควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในพื้นท่ีท่ีมีคุณสมบัติทางชลศาสตรคลายคลึงกัน แตมีการปกคลุมของพืช

พรรณ (คาดัชนีพืชพรรณ: NDVI) บริเวณสองฝงของลําน้ําท่ีแตกตางกัน 
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