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ในอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
Analysis of Land Use Pattern by Satellite Image Classification in Mae Rim District, 
Chiang Mai Province 
 
 
 
ภาตยิะ พฒันาศกัดิ ์1 

 
 

บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์2 ประการไดแ้ก่ (1) เพื่อวเิคราะหร์ูปแบบการใชท้ีด่นิในอ าเภอแม่รมิ จงัหวดั
เชยีงใหม่ (2) เพื่อประเมนิวธิกีารจ าแนกประเภทขอ้มูลภาพตามรูปแบบการใชท้ี่ดนิในอ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
โดยศกึษาการจ าแนกประเภทขอ้มลูเชงิจุดภาพเปรยีบเทยีบกบัการจ าแนกขอ้มลูเชงิวตัถุ โดยการจ าแนกเชงิจุดภาพนัน้
ใช้วธิกีารจ าแนกประเภทขอ้มูลแบบควบคุมด้วยกฎการตัดสนิใจเพื่อการจ าแนกขอ้มูลภาพแบบระยะห่างต ่าสุดและ
ความน่าจะเป็นได้สูงสุด ในการศึกษาครัง้นี้ใช้ภาพจากดาวเทียมไทยโชต ในระบบหลายช่วงคลื่น ปี พ .ศ.2554 
ผลการวจิยัพบว่าการจ าแนกประเภทขอ้มูลภาพสามารถจ าแนกรูปแบบการใช้ที่ดนิได้เป็น 5 ประเภท เริม่จากการ
จ าแนกประเภทขอ้มลูดว้ยกฎการตดัสนิใจเพื่อการจ าแนกขอ้มูลภาพแบบระยะห่างต ่าสุด ความน่าจะเป็นไดส้งูสุด และ
วธิกีารจ าแนกขอ้มูลเชงิวตัถุ ผลการวเิคราะหร์ูปแบบการใชท้ี่ดนิจ านวน 5 ประเภท มดีงัต่อไปนี้ ประเภทที ่1 ได้แก่
พืน้ทีป่า่ไม ้(รอ้ยละ 54.50 รอ้ยละ 45.44 และรอ้ยละ 57.63) ประเภทที ่2 ไดแ้ก่พืน้ทีชุ่มชนผสมพืน้ทีเ่กษตร (รอ้ยละ 
12.48 ร้อยละ 17.89 และร้อยละ 17.48) ประเภทที่ 3 ได้แก่นาขา้ว (ร้อยละ 9.95 ร้อยละ 9.90 และร้อยละ 10.34) 
ประเภทที่ 4 ได้แก่พืชชนิดอื่น ๆ (ร้อยละ 20.48 ร้อยละ 26.42 และ ร้อยละ 14.64) และประเภทที่ 5 ได้แก่พื้นที ่  
แหล่งน ้า (รอ้ยละ 2.59 รอ้ยละ 0.35 และ รอ้ยละ 0.48) การเปรยีบเทยีบความถูกต้องโดยรวมและสถติ ิKappa พบว่า 
วธิกีารจ าแนกขอ้มลูเชงิวตัถุมคี่าความถูกตอ้งสงูสดุ (รอ้ยละ 69.63 และ สถติ ิKappa รอ้ยละ 55) ตามดว้ยการจ าแนก
ประเภทขอ้มลูดว้ยกฎการตดัสนิใจเพื่อการจ าแนกประเภทขอ้มลูภาพแบบความน่าจะเป็นไดส้งูสุด (รอ้ยละ 67.41 และ
สถติ ิKappa รอ้ยละ 51) และล าดบัสดุทา้ยไดแ้ก่กฎการตดัสนิใจเพื่อการจ าแนกขอ้มลูภาพแบบระยะห่างต ่าสดุ (รอ้ยละ 
61.11 และสถติ ิKappa รอ้ยละ 39)  
 
ค ำส ำคญั :  การจ าแนกประเภทขอ้มลู ภาพจากดาวเทยีมไทยโชต การจ าแนกประเภทขอ้มลูแบบควบคุม การจ าแนก 
 ขอ้มลูเชงิวตัถุ  

                                                           
1 อาจารย ์ภาควชิาภมูศิาสตร ์คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง  
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ABSTRACT 
 
The research had 2 objectives (1) to analyze land use pattern in Mae Rim district, Chiang Mai 

province and (2) to evaluate satellite image classification from land use pattern in Mae Rim district, Chiang 
Mai Province. The pixel-based and object-based image classifications were compared.  In particular, the 
pixel-based image analysis, supervised classification with decision rules from minimum distance to means 
classifier and maximum likelihood classifier were compared with object-based image analysis. This research 
analyzed data from Thaichote satellite image in multi-spectral bands during 2011. The research results 
indicated that image classification of land use pattern could be categorized into 5 types. When processed 
with minimum distance to means classifier, maximum likelihood classifier and  object-based image analysis, 
the results respectively revealed 5 types of land use as follows: type 1, forest land (54.50%, 45.44% and 
57.63%), type 2, urban and agricultural land (12.48%, 17.89%, and 17.48%), type 3, paddy field (9.95%, 
9.90% and 10.34%), type 4, other vegetation (20.48%, 26.42% and 14.64%) and finally, type 5, water body 
(2.59%, 0.35% and 0.48%). Comparative overall accuracy and Kappa statistic revealed the highest overall 
accuracy of object-based image analysis (69.63%, 55% Kappa statistic), followed by maximum likelihood 
classifier (67.41%, 51% Kappa statistic) and minimum distance to means classifier (61.11%, 39% Kappa 
statistic). 
 
Keywords : classification, satellite image, supervised classification, object – based image analysis

บทน ำ 
ปจัจุบนัการขยายตวัของเขตพืน้ทีเ่มอืงสงูขึน้ 

อนัเนื่องมาจากการเพิม่จ านวนประชากร เศรษฐกจิเกดิ
การขยายตวัจากการพฒันา ดงันัน้การใช้ที่ดินในเขต
เมืองและพื้นที่โดยรอบจึงพบปญัหาได้แก่  การใช้
ประโยชน์ทีด่นิไม่ตรงตามสมรรถนะของดนิ ปญัหาการ
บุกรุกท าลายป่า ปญัหาการขาดแคลนทีอ่ยู่อาศยั เป็นต้น 
อ าเภอแม่รมิเป็นอ าเภอหนึ่งในเขตปริมณฑลของนคร
เชียงใหม่ ที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีความ
พร้อมทุกๆ ด้าน จนเป็นอ าเภอขนาดใหญ่ของจงัหวดั
เชยีงใหม่ เป็นทีต่ัง้ของศนูยร์าชการ มกีารขยายตวัของ
ชุมชนเมอืงทีร่องรบัความเจรญิเตบิโตของนครเชยีงใหม ่
ท าให้อ าเภอแม่รมิ มสีถานะเทียบเท่าจงัหวดัเชื่อมต่อ
กับนครเชียงใหม่ ปจัจุบันมีการขยายตัวของการ
ท่องเที่ยวที่ถือว่ามากที่สุดของจงัหวดัเชยีงใหม่ อกีทัง้
อ าเภอแม่ริมเป็นอ าเภอที่รองรบัความเจริญของนคร
เชยีงใหม่เพื่อขยายไปยงัศูนยก์ลางความเจรญิทางตอน
เหนือของจงัหวดัเชยีงใหม่ และเป็นทางผ่านเพื่อไปยงั

อ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน ท าให้อ าเภอแม่ริมมี
สภาพเศรษฐกจิด ีมกีารคมนาคมทีค่บัคัง่ และเป็นเมอืง
ท่องเที่ยวที่ใกล้เมืองเชียงใหม่มากที่สุด จากการ
ขยายตัวของแหล่งท่องเที่ยวและระบบโครงสร้าง
พื้นฐานท าให้อ าเภอแม่ริมมีพื้นที่ป่าลดลงไปจากเดิม
เป็นอย่างมาก ดงันัน้การท าแผนทีฐ่านและการท าแผนที่
การใช้ที่ดินจึงมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนพฒันาทรพัยากรในทอ้งถิน่เป็นอย่างยิง่ เพื่อให้
ทราบถึงรูปแบบการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ อันจะ
น าไปสู่แนวโน้มการพัฒนาเมืองต่อไปได้อย่างยัง่ยืน 
วิธีการท าแผนที่มีหลายวิธี วิธีที่มีความถูกต้องและ
รวดเรว็คือการน าภาพจากดาวเทยีมมาใช้เป็นฐานใน
การท าแผนที่การใช้ที่ดิน ซึ่งภาพจากดาวเทียมที่จะ
น ามาใช้ในการท าแผนที่นัน้เป็นภาพจากดาวเทียม
ส ารวจทรพัยากร โดยดาวเทียมส ารวจทรพัยากรมอียู่
หลายดวง แต่ละดวงมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป 
ดาว เทียมบางดวงมีคุณสมบัติทา งด้านการ ให้
รายละเอยีดทางพื้นดนิสงู (High spatial resolution) 
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ดาวเทยีมบางดวงมคีุณสมบตัิให้รายละเอยีดขอ้มูลเชงิ
คลื่นสูง คือมีการบันทึกข้อมูลหลายช่วงคลื่น (Multi-
spectral) โดยในแต่ละช่วงคลื่นมรีายละเอยีดแตกต่าง
กันออกไป ดังนัน้ในการท างานในแต่ละส่วนจึงต้อง
ค านึงถึงงบประมาณและวตัถุประสงค์ของการเลอืกใช้
ดาวเทยีมส ารวจทรพัยากรใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของ
แผนทีต่ามมาตราสว่นทีผู่ใ้ชต้อ้งการ 

ในก ารศึกษ าครั ้ง นี้ เ ลือ ก ใช้ภ าพจาก
ดาว เทียมไทย โชต  (Thaichote) หรือชื่ อ เ ดิมคือ
ดาวเทียมธีออส (THEOS) เ ป็นดาวเทียมส า รวจ
ทรพัยากรของประเทศไทยทีส่ามารถน ามาใชศ้กึษาดา้น
ท าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ต้องการความ
ละเอียดมากนัก โดยอาศัยวิธีการจ าแนกประเภท
ข้อมูลภาพซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ใน
การศกึษาเกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิประเภทต่าง ๆ 
รวมถึงงานวจิยัทางด้านการจ าแนกรูปแบบการใชท้ีด่นิ
จากภาพดาวเทยีมรายละเอยีดปานกลาง ดงัทีเ่อกรกัษ์ 
(2552) ได้ศกึษาการวเิคราะห์วธิปีรบัเน้นขอ้มูลภาพ
เพื่อจ าแนกพื้นที่ปลูกฝ่ินบริเวณพื้นที่สูงภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย พบว่าการจ าแนกประเภท
ขอ้มูลแบบควบคุม (Supervised classification) ดว้ย
กฎการตดัสนิใจเพื่อการจ าแนกข้อมูลภาพแบบความ
น่าจะเป็นไดส้งูสุด (Maximum likelihood classifier) มี
ผลการประเมินความถูกต้องสูงกว่าการใช้ตัวจ าแนก
ประเภทแบบระยะห่างต ่าสุด (Minimum distance 
classifier) ซึ่งในแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน
ออกไปซึ่งสรรค์ใจ (2550) กล่าวว่านักวเิคราะห์ภาพ
ดาวเทยีมบางท่าน ไดอ้ธบิายในรายละเอยีดถงึกรรมวธิี
วิเคราะห์แบบโอกาสความน่าจะเป็นได้สูงสุดว่าเป็น
กรรมวิธีที่ต้องมีการค านวณต่อจุดภาพมากที่สุดแต่ก็
มไิดใ้หผ้ลเลศิเสมอไป 

ปจัจุบันการจ าแนกประเภทข้อมูลมีการ
พฒันามากขึ้น วิธีการจ าแนกข้อมูลเชิงวตัถุ (Object-
based image analysis) เป็นวธิชี่วยในการจ าแนก
แยกแยะวตัถุไดด้ขีึน้ โดยการศกึษาครัง้นี้จงึเลอืกศกึษา
เปรียบเทียบกับการจ าแนกแบบจุดภาพ (Pixel– 
based) ดว้ยการจ าแนกประเภทขอ้มูลแบบควบคุมดว้ย

กฎการตดัสนิใจเพื่อการจ าแนกข้อมูลภาพแบบความ
น่าจะเป็นได้สูงสุดและกฎการตัดสนิใจเพื่อการจ าแนก
ข้อมูลภาพแบบระยะห่ างต ่ าสุด  โดยมีการออก
ภาคสนามเพื่อตรวจสอบพืน้ทีต่วัอย่างส าหรบัใชใ้นการ
วิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องในการ
ปรับปรุงแผนที่อ้างอิงเพื่อใช้ในการประเมินความ
ถูกตอ้งของการจ าแนกประเภทขอ้มูลภาพ โดยประเมนิ
คุณภาพของผลการจ าแนกประเภทขอ้มูลภาพในแต่ละ
ประเภทด้วยเมทริกซ์ความคลาดเคลื่อน (Confusion 
matrix) เพื่อหาค่าความถูกต้องโดยรวม (Overall 
accuracy) และค่าสถติ ิKappa (Kappa statistic) ซึง่
เป็นการประเมนิตารางความคลาดเคลื่อนโดยใชค้่าสถติิ
อธบิายระดบัความสอดคล้องกนัของขอ้มูล 2 ชุดที่ได้
จากการจ าแนกโดยตรง 
วตัถุประสงคก์ารวจิยั 

1. เพื่อวเิคราะหร์ูปแบบการใชท้ีด่นิในอ าเภอ
แม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

2. เพื่อประเมนิวธิกีารจ าแนกประเภทขอ้มูลภาพ
ตามรูปแบบการใช้ที่ดินในอ าเภอแม่ริม  จังหวัด
เชยีงใหม่ 

พืน้ทีศ่กึษาในการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่อ าเภอแม่รมิ 
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่บริเวณละติจูด 18 องศา 49 
ลิปดาเหนือ ถึงละติจูด 19 องศา 4 ลิปดาเหนือ และ
บรเิวณลองจจิดู 98 องศา 4 ลปิดาตะวนัออกถงึลองจจิดู 
99 องศาตะวนัออก ดงัแสดงในภาพที ่1 

อาณาเขต 
ทิศเหนือติดต่อกับ อ าเภอแม่แตง จังหวัด

เชยีงใหม่ 
ทิศใต้ติดต่อกับ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ และ

อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอสันทราย 

จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ทศิตะวนัตกติดต่อกบั อ าเภอสะเมิง จงัหวดั

เชยีงใหม่ 
 อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  แบ่งการ
ปกครองออกเป็น 11 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลรมิใต ้ต าบลรมิ
เหนือ ต าบลสนัโป่ง ต าบลขีเ้หลก็ ต าบลสะลวง ต าบล
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ห้วยทราย ต าบลแม่แรม ต าบลโป่งแยง ต าบลแม่สา 
ต าบลดอนแก้ว และต าบลเหมอืงแก้ว สดัส่วนการใช้
ที่ดินของอ าเภอแม่ริมพบว่า ลักษณะการใช้ที่ดินมี
สดัส่วนมากที่สุดคอื ป่าไม้ อยู่ทางตะวนัตกต่อเน่ืองไป

ถงึตอนกลางของพื้นที่ รองลงมาได้แก่การใชท้ี่ดนิเพื่อ
เกษตรกรรม อยู่ทางทศิตะวนัออกของพืน้ที ่และมแีหล่ง
น ้าอยู่ทางตะวนัออกของพืน้ทีเ่ช่นเดยีวกนั 

 

 
 

ภาพท่ี 1 พืน้ทีศ่กึษา อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั 

1. ท าให้ทราบความถูกต้องของการจ าแนก
ประเภทขอ้มลูภาพดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์

2. สามารถเลือกใช้วิธีการจ าแนกประเภท
ขอ้มูลภาพที่เหมาะสมในด้านการวเิคราะห์รูปแบบการ
ใช้ที่ดินจากการจ าแนกข้อมูลภาพจากดาวเทียมไทย
โชต 

3. เป็นประโยชน์ต่อการท าแผนที่โดยใช้ภาพ
จากดาวเทยีมทีม่รีายละเอยีดปานกลาง 

4. เป็นแนวทางในการประยุกต์การจ าแนก
ประเภทขอ้มูลภาพที่มกีารน าค่าการสะท้อนของสิ่งปก
คลุมดนิและรายละเอยีดทางทีต่ัง้มาพจิารณา 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 

1.1 ขอ้มูลภาพจากดาวเทียมไทยโชต ระบบ
หลายช่วงคลื่น จ านวน 4 ช่วงคลื่น มีรายละเอียด
ภาคพื้นดิน 15 เมตร จ านวน 6 ภาพ บนัทึกขอ้มูลใน
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2554 จากส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)  

1.2 แผนที่ภูมิประเทศเชิงเลข มาตราส่วน 
1:50,000 ล าดบัชุด L7018 ระวาง 4746 I 4747 II และ 
4846 IV จากกรมแผนทีท่หาร 

1.3 ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา ได้แก่ 
ข้อมูลการแบ่งเขตการปกครอง ข้อมูลสถิติของพื้นที ่
จากรายงานการวจิยัและเวบ็ไซต ์
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1.4 ข้อมูลเชงิพื้นที่และข้อมูลลกัษณะประจ า
บริเวณพื้นที่ศึกษาที่จ ัดเก็บในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ได้แก่ ขอบเขตการปกครอง ถนน แม่น ้า 
และการใชท้ีด่นิ จากกรมพฒันาทีด่นิ ปี พ.ศ.2552 
การเตรียมข้อมูล 

การน าเขา้ขอ้มลู 
1. น าเข้าข้อมูลภาพจากดาวเทียมที่ใช้ใน

การศกึษา ไดแ้ก่ ภาพจากดาวเทยีมไทยโชตทีผ่่านการ
ตรวจแก้เชิงคลื่น จากส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) จดัเกบ็ใน
คอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการศกึษา  

2. น าเขา้แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 
50,000 ล าดบัชุด L7018 ระวาง 4746 I 4747 II และ    
4846 IV ลงในคอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการศกึษา 

การตรวจแกเ้ชงิเรขาคณิต 
เพื่อใหภ้าพจากดาวเทยีมสามารถอา้งองิพกิดั

ได้จรงิ จงึตรวจแกท้างต าแหน่งของภาพ โดยมวีธิกีาร
ตรวจแก้ ได้แก่  การตรวจแก้เชิง เรขาคณิตของ
ขอ้มลูภาพดาวเทยีมไทยโชต โดยอา้งองิจากแผนทีภู่มปิระเทศ 

มาตราส่วน 1:50,000 ล าดบัชุด L7018 ระวาง 4746 I 
4747 II และ 4846 IV เป็นขอ้มูลภาพอา้งองิ การตรวจ
แกใ้ชว้ธิกีารตรวจแกร้ะหว่างภาพกบัแผนที ่(Image to 
map correction) โดยเลอืกจุดควบคุมตามสมการพหุนาม
ในล าดบัที่สอง ได้จุดควบคุมจ านวนอย่างน้อย 6 จุด 
(ดดัแปลงจาก Gao, 2009) โดยจะต้องเป็นจุดที่อยู่
ต าแหน่งเดียวกนัทัง้ในแผนที่และภาพจากดาวเทียม 
และให้กระจายครอบคลุมพื้นที่ศึกษา เมื่ อภาพ
ดาวเทยีมไทยโชตผ่านการตรวจแก้เชงิเรขาคณิตแล้ว 
ภาพจะมตี าแหน่งตรงกบัแผนทีแ่ละต าแหน่งในภูมปิระเทศ 
ณ ต าแหน่งเดยีวกนั  
การเน้นรายละเอยีดขอ้มลู 

1. น าภาพจากดาวเทียมไทยโชต ผสมเป็น
ภาพสเีทจ็ (False image color composite) โดยผสม
ในช่วงคลื่น R-G-B (4-2-3)  

2. เน้นความคมชัดของภาพด้วยวิธีการยืด
ตามความถีข่องขอ้มลู (Histogram equalization) แสดง
ดงัภาพที ่2 

 

 
ภาพท่ี 2  ภาพจากดาวเทยีมไทยโชตในระบบหลายช่วงคลื่นผสมภาพแบบสผีสมเทจ็ (R-G-B: 4-2-3) 
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การวิเคราะหข์้อมูล  
การจ าแนกประเภทขอ้มูลภาพจากดาวเทยีม

ไทยโชต โดยใชว้ธิดีงัต่อไปนี้ 
1. จ าแนกประเภทขอ้มลูภาพแบบควบคุมดว้ย

กฎการตัดสินใจเพื่ อการจ าแนกข้อมูลภาพแบบ
ระยะห่างต ่าสดุ 

2. จ าแนกประเภทขอ้มลูภาพแบบควบคุมดว้ย
กฎการตดัสนิใจเพื่อการจ าแนกข้อมูลแบบภาพความ
น่าจะเป็นไดส้งูสดุ 

3. จ าแนกประเภทขอ้มูลภาพดว้ยการจ าแนก
ขอ้มลูเชงิวตัถุ โดยพจิารณาองคป์ระกอบไดแ้ก่ 
 3.1 ดชันีพชืพรรณผลต่างแบบนอรม์อลไลซ ์
(Normalized Difference Vegetation Index: NDVI)  
 3.2 ปจัจัยทางด้านที่ตัง้และสิ่งแวดล้อม 
(Environment and Association) เพื่อก าหนดเกณฑใ์น
การจ าแนกการใชท้ีด่นิแต่ละประเภท 

4. ตกแต่งขอ้มูลภายหลงัการจ าแนกในแต่ละ
วธิ ี(Post Classification) ดว้ยการใชต้วักรองภาพ 

5. การออกภาคสนาม 
ในการวิจยัครัง้นี้การออกสนามเป็นการเก็บ

ข้อมูลเพื่อตรวจสอบพื้นที่ตัวอย่างในการจ าแนก
ประเภทขอ้มูลแบบควบคุม และเพื่อใช้ในการปรบัปรุง
แผนทีอ่า้งองิจากแผนทีก่ารใชท้ีด่นิจากกรมพฒันาทีด่นิ
ในปี พ.ศ.2552 ใหเ้ป็นปจัจุบนั 

6. การประเมินความถูกต้องภายหลังการ
จ าแนก โดยการหาค่าความถูกต้องโดยรวม (Overall 
accuracy) จ ากกา รสร้ า ง แผนที่ รับ กา รประ เมิน 
(Evaluated map) กับแผนที่อ้างอิงในการประเมิน 
(Reference map) ซึง่อา้งองิจากแผนทีก่ารใชท้ีด่นิของ
กรมพฒันาทีด่นิ ในปี 2552 โดยการเปรยีบเทยีบจุดซึง่
ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ และการหา
ค่าสถติ ิkappa ซึง่เป็นการค านวณความสอดคลอ้งของ
ข้อมูล 2 ชุดที่ได้จากการจ าแนกโดยตรง โดยมีสูตร
ค านวณไดแ้ก่ (Lillesand and Kiefer, 1994) 

 
 

หรอื เขยีนไดด้งัสมการ 
 

 
 
โดยที ่r หมายถงึ จ านวนแถวและสดมภใ์นตารางความ
คลาดเคลื่อน 
 Xii หมายถงึ จ านวนจุดทีต่รงกนัระหว่างแถว i 
และสดมภ ์i 
 Xi +  หมายถงึ จ านวนจุดทัง้หมดในแถว i 
 X+ i  หมายถงึ จ านวนจุดทัง้หมดในสดมภ ์i 
 N หมายถงึ จ านวนจุดทัง้หมดจากการสุม่
ตวัอย่างในตารางความคลาดเคลื่อน 
 
ผลการวิจยั 
การจ าแนกประเภทการใช้ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดิน 
อ า เภอแม่ ริม  จังหวัดเชียงใหม่  จากภาพจาก
ดาวเทียมไทยโชต 
 การวจิยัในครัง้นี้ไดก้ าหนดรปูแบบการใชท้ีด่นิ
ออกเป็นระดับที่หนึ่งและระดับที่สองตามระบบการ
จ าแนกการใช้ที่ดนิของประเทศไทย (กรมพฒันาที่ดนิ, 
2533 อา้งใน สมพร, 2552) ประกอบกบัการพจิารณา
ร่วมกบัการออกภาคสนามเบือ้งตน้ ซึง่จ าแนกเป็นระดบั
ทีห่น่ึงประกอบไปดว้ย พืน้ทีป่า่ไม ้(Forest Land) พืน้ที่
ชุ มชนผสมพื้นที่ เ กษตร  (Urban and Agricultural 
Land) พืน้ทีเ่กษตรกรรม (Agricultural Land) และพืน้ที่
แหล่งน ้า (Water Body) รายละเอยีดแสดงดงัตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 ระบบการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในพืน้ทีศ่กึษา 
 

ระดบั I ระดบั II 
A พืน้ทีก่ารเกษตร (Agricultural Land) A1 นาขา้ว (Paddy Field) 

A2 พชืชนิดอื่น (Other Vegetation) 
F ปา่ไม ้(Forest Land) ไมท่ าการจ าแนกต่อ 
U and A ชุมชนผสมพืน้ทีเ่กษตร (Urban and Agricultural Land) ไมท่ าการจ าแนกต่อ 
W พืน้ทีแ่หล่งน ้า (Water Body) ไมท่ าการจ าแนกต่อ 
 

1.1. การจ าแนกประเภทขอ้มูลด้วยกฎการ
ตดัสนิใจเพื่อการจ าแนกขอ้มลูภาพแบบระยะห่างต ่าสดุ 

กฎการตัดสินใจเพื่อการจ าแนกข้อมูลภาพ
แบบระยะห่างต ่าสุดเป็นการจ าแนกประเภทขอ้มูลแบบ
ควบคุมทีโ่ปรแกรมจะค านวณและวดัระยะห่างจากแต่ละ

จุดภาพที่ไม่ทราบค่าไปยังต าแหน่งที่ค่าเฉลี่ยความ
สว่างของแต่ละประเภทข้อมูล ผลจากการวิเคราะห์
ขอ้มูลและจ าแนกด้วยกฎการตัดสนิใจเพื่อการจ าแนก
ประเภทขอ้มูลภาพแบบระยะห่างต ่าสุด ผลการจ าแนก
แสดงไดด้งัตารางที ่2 

 

ตารางท่ี 2 ผลการจ าแนกประเภทขอ้มลูแบบควบคมุดว้ยกฎการตดัสนิใจเพื่อการจ าแนกขอ้มลูภาพแบบระยะหา่งต ่าสดุ  
 

ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จดุภาพ พืน้ท่ี 
(ตารางกิโลเมตร) 

ร้อยละ 

พืน้ทีป่า่ไม ้ 1,110,882 249.95 54.50 
พืน้ทีชุ่มชนผสมพืน้ทีเ่กษตร 254,520 57.26 12.48 
นาขา้ว 202,683 45.60 9.95 
พชืชนิดอืน่ ๆ 417,386 93.91 20.48 
พืน้ทีแ่หล่งน ้า   52,662 11.85 2.59 
รวม 2,038,133 458.58 100.00 
 

การจ าแนกประเภทขอ้มลูดว้ยกฎการตดัสนิใจเพื่อการ จ าแนกขอ้มลูภาพแบบระยะห่างต ่าสดุ แสดงไดด้งัภาพที ่3 

 
ภาพท่ี 3 การจ าแนกประเภทขอ้มลูดว้ยกฎการตดัสนิใจเพื่อการจ าแนกขอ้มลูภาพแบบระยะห่างต ่าสดุ 
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1.2. การจ าแนกประเภทขอ้มูลด้วยกฎการ
ตัดสินใจเพื่อการจ าแนกข้อมูลภาพแบบความน่าจะ
เป็นไดส้งูสดุ 

วิธีการนี้เป็นวิธีที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานทาง
สถติ ิคอืจะตอ้งค านวณเวกเตอรเ์ฉลีย่ ค่าเมทรกิซค์วาม
แปรปรวนร่วม และค่าสหสมัพนัธ์ ของข้อมูลตัวอย่าง
จากทุกช่วงคลื่นที่น ามาใช้ในการจ าแนกประเภท โดย

ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการแจกแจงปกต ิแสดงไดโ้ดยเสน้
โคง้ปกติ มรีูปแบบขึน้อยู่กบัค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน ซึ่งวิธีการค านวณจะใช้เวลานานมากกว่า
วิธีการอื่น ๆ ประกอบกบัข้อมูลจะต้องมีการกระจาย
แบบปกต ิแต่ผลการวเิคราะหจ์ะถูกต้องกว่าวธิกีารแบบ
อื่น ๆ (สมพร, 2552) จากการจ าแนกขอ้มูลภาพจาก
ดาวเทยีมไทยโชต จ าแนกรายละเอยีดไดด้งัตารางที ่3 

 
ตารางท่ี 3 ผลการจ าแนกประเภทขอ้มลูแบบควบคมุดว้ยกฎการตดัสนิใจเพื่อการจ าแนกขอ้มลูภาพแบบความน่าจะ 
 เป็นไดส้งูสดุ  
 

ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จดุภาพ พืน้ท่ี 
(ตารางกิโลเมตร) 

ร้อยละ 

พืน้ทีป่า่ไม ้ 926,112 208.38 45.44 
พืน้ทีชุ่มชนผสมพืน้ทีเ่กษตร 364,813 82.08 17.89 
นาขา้ว 201,718 45.39 9.90 
พชืชนิดอืน่ ๆ 538,383 121.13 26.42 
พืน้ทีแ่หล่งน ้า 7,107 1.60 0.35 
รวม 2,038,133 458.58 100.00 

 
จากการจ าแนกประเภทข้อมูลแบบควบคุม

ด้วยกฎการตัดสนิใจเพื่อการจ าแนกข้อมูลภาพแบบ  
ความน่าจะเป็นไดส้งูสดุ แสดงไดด้งัภาพที ่4 

 

 
 

ภาพท่ี 4  การจ าแนกประเภทขอ้มลูแบบควบคมุดว้ยกฎการตดัสนิใจเพื่อการจ าแนกขอ้มลูภาพ 
 แบบความน่าจะเป็นไดส้งูสดุ 
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1.3 การจ าแนกประเภทการใชท้ีด่นิและสิง่ปก
คลุมดนิ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ จากภาพจาก
ดาวเทยีมไทยโชตดว้ยวธิกีารจ าแนกขอ้มลูเชงิวตัถุ 

Whiteside and Ahman (2011) ไดอ้ธบิายถงึ
การจ าแนกขอ้มูลเชงิวตัถุว่าเป็นวธิีที่เกี่ยวข้องกบัการ
แยกออกเป็นส่วนของภาพตามลักษณะวัตถุที่มีเนื้อ
เดยีวกนั ประโยชน์ของการจ าแนกขอ้มลูเชงิวตัถุคอืเพื่อ
แสดงสิ่งปกคลุมดิน โดยแสดงค่าการสะท้อนที่ระดับ
จุดภาพและจะสามารถขจดัสิง่ปะปนในภาพ ซึง่เกดิจาก
การจ าแนกขอ้มลูภาพ นอกจากนัน้การจ าแนกขอ้มลูเชงิ
วตัถุยงัสามารถอธบิายลกัษณะของภูมปิระเทศไดด้กีว่า
การจ าแนกเชงิจุดภาพ แต่การจ าแนกขอ้มูลเชงิวตัถุกม็ี
ขอ้เสยีคือ การระบุลกัษณะของวตัถุนัน้จ าเป็นต้องใช้
ความรู้เกี่ยวกบัพื้นที่ศกึษาและประเภท สิง่ปกคลุมดนิ
ของผู้แปลตีความ และต้องใช้เนื้อที่ในคอมพวิเตอร์ใน
การจดัเกบ็ขอ้มูลเป็นจ านวนมาก ในการวจิยัครัง้นี้มี
ข ัน้ตอนการด าเนินงานไดแ้ก่ 

 1.3.1 การแบ่งข้อมูลภาพออกเป็นส่วน 
(Segmentation) 

 การแบ่งขอ้มลูภาพออกเป็นส่วน เป็นการ
จ าแนกข้อมูลภาพด้วยโปรแกรมที่จะท าการค านวณ
กลุ่มของวตัถุตามลกัษณะของแต่ละวตัถุ ซึง่ขนาดของ
วตัถุนัน้ สามารถก าหนดใหเ้หมาะสมตามพารามเิตอร ์
ไดแ้ก่ ขนาด รปูร่าง ส ีความราบเรยีบและการเกาะกลุ่ม
ของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากภาพจากดาวเทยีม ในการศกึษาครัง้
นี้การแบ่งข้อมูลภาพออกเป็นส่วน จะใช้วิธีการแบ่ง
ขอ้มลูภาพแบบการแบ่งวตัถุออกเป็นหลายขนาด (Multi 

– resolution segmentation) โดยก าหนดมาตราส่วน 
(Scale parameter) ซึง่เป็นการก าหนดขนาดการสรา้ง
วตัถุภาพโดยมอีทิธพิลต่อขนาดของวตัถุในภาพ เท่ากบั 
60 รูปร่าง (Shape) ซึ่งเป็นค่าขอบเขตขอ้มูล เท่ากบั 
0.1 และความเรียบและเกาะกลุ่ม (Compactness) 
เท่ากบั 0.5 
 1.3.2 การจ าแนกส่วนที่เป็นพืชพรรณ
ธรรมชาต ิ(Vegetation) ออกจากส่วนทีไ่ม่ใช่พชืพรรณ              
(Not vegetation) ดว้ยดชันีพชืพรรณผลต่างแบบนอรม์อลไลซ ์ 

ดชันีพชืพรรณผลต่างแบบนอร์มอลไลซ์ เป็น
การท าสดัส่วนระหว่างช่วงคลื่น  2 ช่วงคลื่นที่ปรบัให้มี
ลักษณะเ ป็นการกระจายปกติ  คือ  น าช่ วงคลื่ น
อินฟราเรดใกล้ลบด้วยช่วงคลื่นตามองเห็นได้ในช่วง
คลื่นสแีดง หารด้วยช่วงคลื่นอินฟราเรดบวกด้วยช่วง
คลื่นตามองเหน็ไดใ้นช่วงคลื่นสแีดง ซึง่ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะมี
ค่าตัง้แต่ -1 ถึง 1 โดยก าหนดส่วนที่เป็นพืชพรรณ
ธรรมชาต ิไดแ้ก่ พืน้ทีป่่าไมม้ค่ีา NDVI มากกว่า 0.15 
(Threshold ≥ 0.15) นาขา้วมคี่า NDVI อยู่ระหว่าง 
0.02 – 0.15 ส่วนพชืชนิดอื่น ๆ และแหล่งน ้าในนาขา้ว 
ใช้วิธีการจ าแนกด้วยสายตา ส่วนที่ไม่เป็นพืชพรรณ
ธรรมชาต ิไดแ้ก่ พืน้ทีชุ่มชนผสมพืน้ทีเ่กษตรใชว้ธิกีาร
แปลดว้ยสายตา ส่วนพืน้ทีแ่หล่งน ้าก าหนดใหค้่า NDVI 
น้อยกว่า  - 0.04  (Threshold < - 0.04) ผลการจ าแนก
ประเภทขอ้มลูภาพดาวเทยีมไทยโชต บรเิวณอ าเภอแม่
รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ ดว้ยวธิกีารจ าแนกขอ้มูลภาพเชงิ
วตัถุ สามารถจ าแนกรายละเอยีดไดด้งัตารางที ่4 

 
ตารางท่ี 4 ผลการจ าแนกประเภทการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ วธิกีารจ าแนกขอ้มลูเชงิวตัถุปี พ.ศ.2554 
 

ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จดุภาพ พืน้ท่ี 
(ตารางกิโลเมตร) 

ร้อยละ 

พืน้ทีป่า่ไม ้ 1,174,669 264.30 57.63 
พืน้ทีชุ่มชนผสมพืน้ทีเ่กษตร 356,319 80.17 17.48 
นาขา้ว 210,815 47.43 10.34 
พชืชนิดอืน่ ๆ 286,465 64.45 14.06 
พืน้ทีแ่หล่งน ้า   9,865 2.22 0.48 
รวม 2,038,133 458.58 100.00 
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การจ าแนกขอ้มลูเชงิวตัถุ จากภาพจากดาวเทยีมไทยโชต แสดงไดด้งัภาพที ่5 

 
ภาพท่ี 5 การจ าแนกขอ้มลูเชงิวตัถุ 

 
การประเมินความถกูต้องภายหลงัการจ าแนก 

การประเมินความถูกต้องภายหลังการ
จ าแนกท าได้โดยการเปรียบเทียบผลที่ได้จ ากการ
จ าแนกประเภท    สิง่ปกคลุมดินและการใช้ที่ดินบน
ภาพจากดาวเทยีม ซึง่เรยีกว่า แผนทีร่บัการประเมนิกบั
แผนที่อา้งองิในการประเมนิซึ่งอา้งองิจากแผนทีก่ารใช้
ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ในปี 2552 แล้วน าผลการ
เปรียบเทียบไปสร้างเมทริกซ์ความคลาดเคลื่อนหรือ

เมทรกิซค์วามสบัสนเพื่อทีจ่ะประเมนิความถูกต้องของ
การจ าแนก โดยก าหนดจ านวนจุดภาพด้วยวธิกีารสุ่ม
แบบเป็นระบบ ได้จ านวนทัง้สิน้ 270 จุดภาพผลการ
ประเมนิความถูกตอ้งจากการจ าแนกประเภทขอ้มลูแบบ
ควบคุมด้วยกฎการตดัสนิใจเพื่อการจ าแนกขอ้มูลภาพ
แบบระยะห่างต ่าสุดโดยมคีวามถูกต้องโดยรวมคดิเป็น 
รอ้ยละ 61.11 และ สถติ ิKappa เท่ากบั 0.39 แสดงได้
ดงัตารางที ่5 

 
ตารางท่ี 5   ความถูกตอ้งของการจ าแนกประเภทการใชท้ีด่นิดว้ยกฎการตดัสนิใจเพื่อการจ าแนกขอ้มลูภาพแบบ 
 ระยะห่างต ่าสดุ 
 

ประเภทการใช้ท่ีดิน ความคลาดเคล่ือน  
ท่ีละไว้ (ร้อยละ) 

ความคลาดเคล่ือน 
ท่ีรวมไว้ (ร้อยละ) 

ความถกูต้อง 
โดยรวม 
(ร้อยละ) 

พืน้ทีป่า่ไม ้ 18.37 15.49 81.63 
นาขา้ว 58.6 57.14 41.38 
พชืชนิดอืน่ ๆ 68.09 70.00 31.91 
พืน้ทีชุ่มชนผสมพืน้ทีเ่กษตร 60.87 58.14 39.13 
พืน้ทีแ่หล่งน ้า 100.00 100.00 0.00 
ความถกูต้องโดยรวม   61.11 
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ผลการประเมนิความถูกต้องจากการจ าแนก
ประเภทขอ้มลูแบบควบคุมดว้ยกฎการตดัสนิใจเพื่อการ
จ าแนกข้อมูลภาพแบบความน่าจะเป็นได้สูงสุดโดยมี

ความถูกต้องโดยรวมคดิเป็นร้อยละ 67.41 และ สถิต ิ
Kappa เท่ากบั 0.51 แสดงไดด้งัตารางที ่6 

 
ตารางท่ี 6 ความถูกตอ้งของการจ าแนกประเภทการใชท้ีด่นิดว้ยกฎการตดัสนิใจเพื่อการจ าแนกขอ้มลูภาพแบบ     
 ความน่าจะเป็นไดส้งูสดุ 
 

ประเภทการใช้ท่ีดิน ความคลาดเคล่ือน           
ท่ีละไว้ (ร้อยละ) 

ความคลาดเคล่ือน            
ท่ีรวมไว้ (ร้อยละ) 

ความถกูต้อง 
โดยรวม 
(ร้อยละ) 

พืน้ทีป่า่ไม ้ 25.85 8.47 74.15 
นาขา้ว 35.71 25.00 64.29 
พชืชนิดอืน่ ๆ 45.83 66.23 54.17 
พืน้ทีชุ่มชนผสมพืน้ทีเ่กษตร 36.96 43.14 63.04 
พืน้ทีแ่หล่งน ้า 100.00 0.00 0.00 
ความถกูต้องโดยรวม   67.41 

 
ผลการประเมนิความถูกตอ้งจากการจ าแนก

ประเภทขอ้มลูภาพดว้ยวธิกีารจ าแนกขอ้มลูเชงิวตัถุโดย
มคีวามถูกตอ้งโดยรวมมคี่า รอ้ยละ 69.63 และ สถติ ิ
Kappa เท่ากบั 0.55 แสดงไดด้งัตารางที ่7 

 
ตารางท่ี 7 ความถูกตอ้งของการจ าแนกประเภทการใชท้ีด่นิดว้ยการจ าแนกขอ้มลูเชงิวตัถุ 
 

ประเภทการใช้ท่ีดิน ความคลาดเคล่ือน               
ท่ีละไว้ (ร้อยละ) 

ความคลาดเคล่ือน 
ท่ีรวมไว้ (ร้อยละ) 

ความถกูต้อง 
โดยรวม 
(ร้อยละ) 

พืน้ทีป่า่ไม ้ 12.24 15.13 87.76 
นาขา้ว 46.43 44.44 53.57 
พชืชนิดอืน่ ๆ 62.50 55.00 37.50 
พืน้ทีชุ่มชนผสมพืน้ทีเ่กษตร 43.48 49.00 56.52 
พืน้ทีแ่หล่งน ้า 100.00 0.00 0.00 
ความถกูต้องโดยรวม   69.63 

 
สรปุและวิจารณ์ผล 

ในการวิจัยครัง้นี้ได้วิเคราะห์รูปแบบการใช้
ที่ดินจากภาพจากดาวเทียมไทยโชต อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยใชว้ธิกีารจ าแนกตามรูปแบบของ
กรมพฒันาทีด่นิ เปรยีบเทยีบการวเิคราะหร์ูปแบบการ
ใช้ที่ดิน ค่าความถูกต้องโดยรวมและสถิติ Kappa 
ระหว่างกฎการตดัสนิใจเพื่อการจ าแนกขอ้มูลภาพแบบ
ระยะห่างต ่ าสุด กฎการตัดสินใจเพื่ อการจ าแนก
ข้อมูลภาพแบบความน่าจะเป็นได้สูงสุด และวิธีการ
จ าแนกข้อมูลเชิงวัตถุ จากการศึกษาพบว่า วิธีการ

จ าแนกขอ้มูลภาพแบบการจ าแนกขอ้มูลเชงิวตัถุนัน้ให้
ความถูกตอ้งโดยรวมสงูสดุ (รอ้ยละ 69.63) ส่วนวธิกีาร
จ าแนกขอ้มูลแบบจุดภาพด้วยกฎการตัดสนิใจเพื่อการ
จ าแนกข้อมูลแบบความน่าจะเป็นได้สูงสุดมีความ
ถูกต้องรองลงไป  (ร้อยละ 67.41) และกฎการตดัสนิใจ
เพื่อการจ าแนกข้อมูลแบบระยะห่างต ่ าสุดมีความ
ถูกต้องน้อยที่สุด (ร้อยละ 61.11) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ Matinfar et al. (2007) Oruc et al. (2001) 
ตริตาภรณ์และวิชัย (2556) และเพ็ญพรรณและวิชัย 
(2555) ซึ่งจะเห็นว่าค่าความถูกต้องโดยรวมของการ
จ าแนกขอ้มูลเชงิวตัถุกบัการจ าแนกขอ้มูลเชงิจุดภาพ
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นัน้มคี่าความถูกตอ้งทีใ่กลเ้คยีงกนั แต่เมื่อแยกมาดทูลีะ
ชัน้ข้อมูลพบว่าวิธีการจ าแนกข้อมูลเชิงวตัถุให้ความ
ถูกต้องดีกว่าวิธีการจ าแนกเชิงจุดภาพในพื้นที่ป่าไม ้
ส่วนพื้นที่นาข้าวและพื้นที่ชุมชนผสมพื้นที่เกษตรมี
ความถูกต้องรองลงไปจากวิธีการจ าแนกข้อมูลแบบ
จุดภาพด้วยกฎการตดัสนิใจเพื่อการจ าแนกขอ้มูลแบบ
ความน่าจะเป็นไดส้งูสุด ส่วนพชืชนิด อื่น ๆ ซึ่งหมาย
รวมถึง พืชไร่ ไม้ยืนต้น พืชสวน ไร่หมุนเวียน ไม้ผล 
และทุ่งหญ้าเลี้ยงสตัว์ วธิกีารจ าแนกขอ้มูลเชงิวตัถุให้
ความถูกต้องน้อยกว่าวิธีการจ าแนกแบบจุดภาพ
เนื่องจากขนาดของวตัถุที่สร้างมผีลต่อการจ าแนกและ
ความถูกต้องของแต่ละชัน้ขอ้มูล โดยชัน้ขอ้มูลของพชื
ชนิดอื่น ๆ นัน้มกีารปะปนกนัของขอ้มูลสูง ท าให้มผีล
ต่อการจ าแนกขอ้มลูเชงิวตัถุ 

จงึกล่าวไดว้่าวธิกีารจ าแนกขอ้มูลเชงิวตัถุจาก
ภาพจากดาวเทียมไทยโชตให้ความถูกต้องสูงสุดแต่
ตอ้งใชโ้ปรแกรมเฉพาะและตอ้งใชเ้ทคนิควเิคราะหภ์าพ
จากดาวเทยีมหลายช่วงคลื่น และใชป้ระสบการณ์ของผู้
แปลและตีความการใช้ที่ดินในพื้นที่ศึกษา เพื่อน ามา
วเิคราะหร์่วมกนั ส่วนการจ าแนกขอ้มูลเชงิจุดภาพดว้ย
กฎการตัดสนิใจเพื่อการจ าแนกขอ้มูลแบบความน่าจะ
เป็นได้สูงสุด ให้ความถูกต้องโดยรวมน้อยกว่าแต่ไม่
แตกต่างกนัมากนัก ดงันัน้การจ าแนกข้อมูลจากภาพ
จากดาวเทยีมไทยโชต ซึง่มรีายละเอยีดเชงิจุดภาพที่มี
ความละเอียดระดับปานกลาง และมีช่วงคลื่นเพียง 4 
ช่วงคลื่นนัน้ วธิกีารจ าแนกขอ้มลูเชงิจุดภาพดว้ยกฎการ
ตดัสนิใจเพื่อการจ าแนกข้อมูลแบบความน่าจะเป็นได้
สูงสุดสามารถน ามาใช้ ในการจ าแนกข้อมูลได้ดี
เช่นเดยีวกนั ทัง้นี้เนื่องจากกรรมวธิขีองการจ าแนกไม่
ซบัซอ้นเท่ากบัการจ าแนกขอ้มลูเชงิวตัถุ 
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การใช้โปรแกรมเฉพาะทาง การตรวจสอบและแก้ไข
งานวจิยัเป็นอย่างด ีและขอกราบขอบพระคุณครอบครวั
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