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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้แสดงข้อมูลและผลการศึกษาพัฒนาเทคนิคในการประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-2 โดย
วิธีการทางคณิตศาสตร์ฟังก์ชั่นเชิงคาบที่พัฒนาขึ้นสาหรับตรวจจับลักษณะพฤติกรรมของพิชไร่ที่ต้องมีการเริ่มปลูกและ
เก็บเกี่ยวเป็นฤดูการปลูกพืชจากข้อมูลอนุกรมเวลารายจุดภาพ นอกจากนี้ยังได้แสดงเทคนิคในการคอมโฟสิสข้อมูล
ดาวเทียมรายเดือน และการเติมข้อมูลด้วยฟังก์ชั้นทางคณิตศาสตร์ในส่วนที่ถูกเมฆบดบังให้ มีข้อมูลเต็มพื้นที่สาหรับใช้
วิเคราะห์ด้วยอนุกรมเวลา ร่วมกับเทคนิคการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนจากการเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศ การกรอง
เมฆออกจากภาพ รวมไปถึงการประมวลผลดัชนีพืชที่ปรับแก้ผลการสะท้อนของดินที่เหมาะสาหรับนามาใช้ในการสกัด
จุดภาพที่มีการปลูกพืชไร่ออกจากจุดภาพป่าไม้ เมือง ถนน และแหล่งน้า โดยแสดงสมการที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนในการ
ประมวลผล รวมถึงอธิบายผลลัพธ์จากการประมวลผล วิจารณ์ผล และข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอดในตอนท้าย
ของบทความด้วย

คาสาคัญ : ดัชนีพืชที่ปรับแก้ผลการสะท้อนของดิน การตรวจสกัดพื้นที่เพาะปลูก
ABSTRACT
This research demonstrates the data and results of the development of the
Sentinel-2 satellite data processing technique by using mathematical methods, periodic
functions developed for detecting the behavior of the agricultural plants that had a
plantation and harvested activities as a crop season by using pixel-based time series.
Moreover, the monthly composition technique and fill in the missing pixels by
mathematical function in a cloud cover area for the full scene data analysis are also
demonstrated with atmospheric correction and cloud mask, the processing of the soil
adjusted vegetation index. Finally, the conclusion and suggestion are explained as the
final of the paper.
KEY WORDS : Sentinel-2, Soil Adjusted Vegetation Index, Agricultural Area Extraction.

1. บทนา
ในปี ค.ศ.2011 การประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนาและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 20
ประเทศ หรือ G20 ที่ปารีส ประเทศฝรังเศส ได้มีการยกประเด็น ความต้องการข้อมูลด้านความมั่นคง
ทางด้านอาหาร ความผันผวนทางด้านราคา การตลาด และการผลิตในภาพรวม ได้ถูกยกเป็นหัวข้อที่ให้
ความสาคัญที่จะต้องมีการติดตาม เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดผลกระทบที่ไม่คาดคิด ทั้งในระดับ
สากล และระดับพื้นที่ ซึ่ง G20 ได้มีมติจัดตั้ง Agricultural Market Information System (AMIS) และ
GEO Global Agricultural Monitoring (GEOGLAM) โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม (Earth Observation)
ในการตรวจวัดพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อรวบรวมข้อมูลและติดตามผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลก เพื่อเตรียม
ป้องกันและรับมือกับปัญหาวิกฤตทางด้านอาหาร (Sophie Bontemps, 2015) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อมูล
จากดาวเทียมมีความสามารถที่จะเอาชนะเรื่องระยะเวลาในการสารวจติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวลา
ปริมาณ ความผันแปรของธรรมชาติ ของผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องมือเดียวที่ทาให้
สามารถติดตามเรื่องนี้ได้ ปัจจุบันทางสหภาพยุโรปภายใต้แผนงาน Copernicus ที่ดูแลโดย European
Space Agency (ESA) ได้ จั ด ตั้ ง โครงการ SEN4CAP ขึ้ น มาโดยเฉพาะเพื่ อ พั ฒ นาการประยุ ก ต์ ใ ช้
ดาวเทียม Sentinel ในการเป็นเครื่องมือสนับสนุนการควบคุมนโยบายทางด้านการเกษตรภาคพื้นยุโรป
เพื่อให้ประชาคมยุโรปมีสเถียรภาพทางด้านอาหารตามนโยบาย Common Agriculture Policy (CAP)
ภายหลังปี ค.ศ.2020 ที่ยุโรปมีแผนจะใช้การควบคุมนโยบายในระดับปฏิบัติการด้วยข้อมูลจากดาวเทียม
แบบ Control with Remote Sensing (CwRS) เพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่ ในการลงพื้นที่ตรวจสอบ
(field visit) ตามนโยบายของภาครัฐ แต่ให้ตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลจากดาวเที ยมแทน เช่น การประจาย
ตัวของแปลงเพาะปลูก การระบุตาแหน่งแปลงทุ่งหญ้าถาวร การตรวจหาแปลงเพาะปลูกทิ้งร้าง พื้นที่ทิ้ง
ร้าง ตรวจจับชนิดพืช พืชที่มีการตรึงไนโตรเจน เป็นต้น (Urška Kanjir, 2018)
การประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียมในระดับปฏิบัติ การโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีขนาดแปลง
เพาะปลูกขนาดเล็ก 5-10 ไร่ เช่น ในยุโรปและเอเชีย ต้องการข้อมูลจากดาวเทียมที่อยู่ในกลุ่มที่มีความ
ละเอียดสูง (high resolution) เช่น Sentinel, Landsat-8 หรือ SPOT-5 โดยเฉพาะในประเทศไทยที่
แปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่ปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่มักจะแบ่งพื้นที่เพาะปลูกออกเป็น
พื้นที่ ใช้ส อยรูปแบบต่าง ๆ ท าให้ก ารตรวจจับคุณลักษณะเชิง คุณภาพ (ที่ มี ความสม่ าเสมอเป็นเนื้อ
เดียวกัน) ของแปลงเพาะปลูกจะต้องมีความละเอียดของข้อมูลจากดาวเทียมระหว่าง 10 – 30 เมตรให้
เหมาะสมกับความเป็นเนื้อเดียวกันของข้อมูลจากดาวเทียมของแปลงขนาดเล็ก (Anuphao Aobpaet,
2019) นอกจากเรื่องความละเอียดแล้วการสร้างดัชนีต่าง ๆ จากข้อมูล multi spectral image (MSI)
ต้องอาศัยองค์ประกอบเกี่ยวกับความสามารถในการนิยามเชิงคลื่น (spectral definition) อีกเงื่อนไข
หนึ่ง ซึ่ง ความสามารถในการนิยามเชิงคลื่นจะแปรผันตรงกับ ความละเอียดเชิงพื้นที่ (จุดภาพ) ด้วย
เนื่องจากอัตราส่วนเชิงคลื่นต่อคลื่นรบกวน (signal to noise ratio) จะสูงมากขึ้นเมื่อขนาดจุดภาพไม่

สั ม พั น ธ์ กั บ ความเป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น ( homogeneous) ของข้ อ มู ล (Julien Radoux, 2016) การ
ประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียมได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่มากขึ้นจากเดิมที่ใช้การจาแนกชั้นข้อมูลโดยอาศัย
สถิติ เช่น Image Classification ก็เปลี่ยนมาเป็นการใช้การตีความเชิง วิท ยาศาสตร์มากขึ้นจากดัชนี
ห ล า ย แ บ บ เ ช่ น Chlorophyll Green Index (Chlogreen), Global Environment Monitoring
Vegetation Index (GEMI), Greenness Index (GI), Green Normalized Difference Vegetation
Index (gNDVI), Modified Soil Adjusted Vegetation Index (MSAVI), Moisture Stress Index
(MSI), Perpendicular Vegetation Index (PVI), Normalized Difference Water Index (NDWI)
หรือ Normalized Humidity Index (NHI) เป็นต้น (Julien Radoux, 2016) ดัชนีที่มีความละเอียดเชิง
พื้นที่ และความละเอี ยดในการนิยามเชิง คลื่น เหล่านี้ นอกมั ก จะนามาใช้ ศึก ษาด้านการติดตามการ
เปลี่ ย นแปลงของพื ช ในพื้ นที่ เ กษตร หรื อ การเปลี่ย นแปลงภู มิ อ ากาศของโลก ดั ง เช่ น การศึ ก ษา
เปรียบเทียบการคานวณอัตราส่วนปริมาณพื้นที่ใบต่อหน่วยพื้นที่ (Leaf Area Index: LAI) และปริมาณ
คลอโลฟิลด์ต่อหน่วยพื้นที่ของแปลงมะเขือเทศ ด้วยการประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-2
เทียบกับเครื่องมือ LAI200 และ SPAD (Soil Plant Analysis Development) (Jan G. P. W. Clevers,
2017) การคานวณ LAI ของพื้ นที่ ปลูก ข้าวด้ว ยข้อมู ลจากดาวเทียม Sentinel-2 และ Landsat-7/8
เปรียบเทียบกับ MODIS, GEOV1 และ EUMETSAT Polar System สาหรับงานติดตามการเพาะปลูก
ในหลายระดับ (multiscale) (Manuel Campos-Taberner, 2018) การตรวจหาชีพลักษณ์ของทุง่ หญ้า
ในพื้นที่ภูเขาด้วยการประมวลผลข้อมูลอนุกรมเวลา (Time series) ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1
(SAR) และ Sentinel-2 (Optical) (Laura Stendardi, 2019)
ประเทศไทยที่เป็นประเทศเกษตรกรรม มีการส่งออกผลผลิตจากเกษตรกรรมติดอันดับโลก
หลายชนิด เช่น แป้งมันสาปะหลังส่งออกเป็นอันดับ 1 ในทวีปเอเชีย และผลผลิตจากอุตสากรรมแปรรูป
อ้อยติดอันดับโลก (Anuphao Aobpaet, 2019) ความต้องการในการติดตามการเพาะปลูกพืชเกษตร
เหล่านี้ ต้องอาศัยการประมวลผลติดตามจากข้อมูลจากดาวเทียมจึงจะสามารถเอาชนะเรื่องเวลาการ
ส ารวจและทั นต่อ การเปลี่ยนแปลงทั้ ง ในเรื่องของสภาพภูมิ อากาศและการเปลี่ย นแปลงนโยบาย
สนับ สนุนทางด้านการเกษตรของประเทศแต่ละปี ท าให้การศึกษาพัฒนาการประมวลผลข้อมูลจาก
ดาวเทียมในรูปแบบการประมวลผลแบบรายจุดภาพ (Pixel-based) หรือรายวัตถุ (Object-based) เริม่
เข้ามามีส่วนสาคัญต่ออุตสาหกรรมเกษตรในประเทศ โดยเฉพาะที่นาไปประยุกต์ใช้ในระดับสนับสนุน
การปฏิบัติที่ความละเอียดเชิงพื้นที่เพียงพอสาหรับพิจารณาข้อมูลรายแปลง ดังเช่น การประยุกต์ใช้ดัชนี
Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI) จากการประมวลผลข้อมู ล แบบคอมโพสิต (composite)
ราย 15 วันในการติดตามการตัดอ้อยส่งหีบตามสัญญาในอุตสาหกรรมแปรรูปอ้อย (Supavetch, 2019)
ในเอกสารฉบับนี้ได้แสดงผลการศึกษาการออกแบบอัลกอริทึมสาหรับการประมวลผลข้อมูลจาก
ดาวเทียม Sentinel-2 ในการตรวจสกัดพื้นที่เกษตร (กรณีเฉพาะพืชไร่) ออกจากสิ่งปกคลุมชนิดอื่น ด้วย
วิธีการประมวลผลแบบ Pixel-based จากข้อมูลอนุกรมเวลา โดยมีสมมุติฐานว่า ดัชนีพืชพรรณของพืช

ไร่ในอนุกรมเวลาที่มีการเก็บผลผลิตแบบตัดเพื่อเก็บแล้วปลูกใหม่จะมีค่าดัชนีพืชพรรณลดลงในช่วงฤดู
เก็บเกี่ยว (End Of Season: EOS) และจะเริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูเริ่มปลูก (Start Of Season: SOS) เป็น
ช่วงที่ค่อนข้างเป็นระบบเวลาเดิม ในแต่ละปี สามารถตรวจจับได้ ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งการ
ติดตามหาฤดูปลูกของพืชเกษตรในแต่ละปีของแต่ละพืชเศรษฐกิจมีความสาคัญเป็นอย่างมากในเรือ่ งของ
การตลาด การติดตามคาดการณ์ /ประเมินผลผลิตของฤดูปลูก รวมไปถึงการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (สภาพภูมิอากาศสาหรับฤดูปลูกที่เหมาะสมมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ฤดูฝนมาช้า ฤดู
ร้อนยาวนานขึ้น เป็นต้น) การประมวลผลเพื่อสกัดพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ นี้ เป็นเครื่องมือสาคัญอันดับ
แรกในการประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียมแต่ละฤดูปลูกเพื่อการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตสาหรับใช้ใน
การบริหารจัดการ การวางแผนควบคุม การกาหนดนโยบายสนับสนุน การหาตลาดรองรับ ไปจนถึงการ
วางแผนทางด้านราคา และการนาไปสู่การวิเคราะห์อื่น สาหรับการเตรียมการรับมือกับวิกฤติทางด้าน
อาหาร เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบอัลกอริทึมในการจาแนกพื้นที่เพาะปลูกมันสาปะหลังโดยการประมวลผลข้อมูล
ดาวเทียม Sentinel ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์เชิงคาบตามอนุกรมเวลา
3. การประมวลผลเพื่อสกัดพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่
การสกัดข้อมูลพืชไร่ออกจากข้อมูลสิ่งปกคลุมอื่น ในปัจจุบันอาจใช้การคานวณหาสมการชีพ
ลักษณ์ของพืช (phenotype) โดยการใช้แบบจาลองคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับข้อมูลอนุกรมเวลาของ
พืชไร่ ในแต่ล ะฤดู ม ากที่ สุด เป็นตัวแทนข้อมู ลพืชไร่ เช่น Iterative Caterpillar Singular Spectrum
Analysis Method, Empirical Mode Decomposition Method (EMD), Low Pass Filtering (LPF),
Whittaker Smoother (Whit), Adaptive Savitzky-Golay Filter (SGF), Temporal Smoothing
and Gap Filling (TSGF), Asymmetric Gaussian Fitting (AGF) หรือ Climatology (Clim) ในรายงาน
ของ Jan G. P. W. Clevers (2017) และ Per Jonsson (2002) อย่างไรก็ตามในความเห็นของผู้ วิจัย
วิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่พยายามจะประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการแสดงลักษณะการเจริญเติบโตของ
พืชโดยสังเกตุจากการตรวจวัดข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังเช่น NDVI (Normalized Difference Vegetation
Index) หรือ EVI (Enhanced Vegetation Index) เป็นต้น ซึ่งใช้คณิตศาสตร์การถดถอย (regression)
ข้อมูลเข้าหาสมการตัวแทนที่เหมาะสม ซึ่งต้องการข้อมูลตัวแทนที่สมบูรณ์มีสัดส่วนการขาดหายน้อย
(เช่น ติดเมฆ) และต้องเอาชนะความแปรผันของค่าดัชนีที่เป็นผลจากหลายตัวแปร ดังเช่น ปริมาณฝนที่
ตกหนัก การเผาไร่เพื่อเก็บผลผลิต วิธีการเพาะปลูกที่แตกต่างกันในแต่ล ะแปลง เช่น ระบบน้าหยด
น้าฝน ในพื้นที่เขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน ภัยแล้ง เป็นโรค เป็นต้น
จากเงื่อนไขในความพร้อม (หรือความสมบูรณ์) ของข้อมูลอนุกรมเวลาในแต่ละฤดูซึ่งหมายถึง
การประเมินพื้นที่เพาะปลูกด้วยวิธีการสังเกตุจากสมการชีพลักษณ์ของพืชต้องใช้ข้อมูลทั้งฤดูในการสร้าง

สมการตัวแทน ซึ่งอาจจะไม่ใช่วิธีที่เหมาะสาหรับการประยุกต์ใช้ในการติดตามที่ต้องค่อย ๆ ประมวลผล
ต่อเนื่องตามระยะเวลา ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงออกแบบกระบวณการคานวณที่สามารถใช้ข้อมูลเพียง
บางส่วนในการแสดงเฉพาะตาแหน่งคาดการณ์ที่มีการตัดเก็บผลผลิตในช่วงระหว่าง EOS ไปจนถึง SOS
โดยมีวิธีการดังนี้
ข้อมูลจากดาวเทียม
ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนในชั้นบรรยากาศ
ประมวลผลดัชนีพืช
พรรณ
คอมโพสิตข้อมูลรายเดือน
เติมข้อมูลในส่วนที่ขาดหาย
ตรวจสกัดข้อมูลพืชไร่ด้วยสมการคณิตศาสตร์เชิงคาบ
พื้นที่ปลูกพืช
ไร่
รูปที่ 1 อัลกอริทึมการประมวลผลเพื่อสกัดพื้นที่ปลูกพืชไร่

3.1

การปรับแก้ความความคลาดเคลื่อนในชั้นบรรยากาศ

การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนในชั้นบรรยากาศเป็นการประมวลผลข้อมูลจากการสะท้อนคลื่น
ในระดั บ Top Of Atmosphere (TOA) ให้ เ ป็ น การสะท้ อ น Top Of Canopy (TOC) (Supavetch,
2019) ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-2 มาประมวลผลด้วย SEN2COR ทาให้ได้
ข้อมูล TOC ที่ปรับแก้ผลการสะท้อนในชั้นบรรยากาศแล้ว และได้ชั้นข้อมูล cloud mask สาหรับการ
กรอกพื้นที่มีเมฆปกคลุมในขั้นตอนการทาคอมโพสิตข้อมูลเป็นรายเดือนในขั้นตอนต่อ ๆ ไปซึ่งแสดง
วิธีการอย่างละเอียดไว้ในงานวิจัยก่อนหน้านี้ (Supavetch, 2019)
3.2

การประมวลผลดัชนีพืชพรรณ

งานวิ จั ย นี้ เ ลือ กใช้ ดั ช นี Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI) ในการจ าลองข้อมู ล ชีพ
ลักษณ์ของพืชไร่ เนื่องจากพืชไร่เป็นพืชคลุมดินที่ผลจากการสะท้อนช่วงคลื่นของดินปะปนมากับข้อมูล
การสะท้อนคลื่นแสงของพืช ผลการสะท้อนของดินจะถูกลดทอนลงไปเมื่อพ้นช่วงที่เริ่มปลูกและกาลัง
เจริญเติบโต ซึ่งผลกระทบมากจะหรือน้อยขึ้นอยู่กับ โครงสร้างเรือนยอด พื้นที่ปกคลุม ความหนาแน่น
หรือแม้กระทั่งผลกระทบจากลม เป็นต้น (Geneviève Rondeaux, 1996) ทาให้ดัชนี SAVI เป็นดัชนีที่

เหมาะสมในการตรวจจับกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตของพืชไร่ (Supavetch, 2019) โดยสมการ SAVI
ที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีการคานวณดังนี้
𝑺𝑨𝑽𝑰 = (𝟏 + 𝑳) ∗ (𝑵𝑰𝑹 − 𝑹)/(𝑵𝑰𝑹 + 𝑹 + 𝑳)

(1)

โดยที่ NIR คือ ช่วงคลื่น Near Infra-Red และ R คือช่วงคลื่น Red ส่วนค่า L เป็นค่าคงที่ใน
งานวิจัยนี้มีค่าเท่ากับ 0.48 ตามที่ European Space Agency (ESA) แนะนาให้ใช้
3.3

การคอมโพสิตข้อมูลรายเดือน

การคอมโพสิตข้อมูลรายเดือน เป็นวิธีการลดปัญหาเรื่องการมีเมฆบดบังและเพื่อทาให้ข้อมูล
อนุกรมเวลารายเดือนมีข้อมูลสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ความถี่ของการโคจรรังวัดซ้าพื้นที่เดิมของดาวเทียมที่
นามาประมวลผลสามารถให้ความต่อเนื่องได้ (Sentinel-1A และ B โคจรซ้าพื้นที่เดิมใช้เวลา 3-5 วัน)
ในกรณีที่มีการโคจรรังวัดข้อมูล ในพื้นที่ซ้า ๆ กันในงานวิจัยนี้จะใช้วิธีการตรงกันข้ามกับ Maximum
Value Composite (MVC) (Holben, 1986) ในการเลือกจุดภาพโดยพิจารณาจากจุดภาพที่มีค่าดัชนี
SAVI “ต่ าสุ ด ” (Minimum Value Composite) เป็ น ตั ว แทนดั ง ที่ ง านวิ จั ย ก่ อ นหน้ า นี้ ไ ด้ อ ธิ บ ายไว้
(Supavetch, 2019) ซึ่งเหมาะสาหรับใช้ในการตรวจกิจกรรมการตัดของพืชไร่ โดยยกเว้นการพิจารณา
เรื่องมุมดิ่งของดาวอาทิตย์เนื่องจากข้อมูลการโครจรซ้าของ Sentinel-1A และ B ยังไม่ถี่เพียงพอที่จะ
สามารถเลือกด้วยเงื่อนไขนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3.4

การเติมข้อมูลในส่วนที่ขาดหาย

ข้อ มู ล อนุก รมเวลาดัชนีพืชพรรณรายเดือนจากกลุ่ม แปลงตัวอย่าง จ านวน 20 แปลง พื้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (จังหวัดที่มีการปลูกมันสาปะหลังมากที่สุดในประเทศ) ที่บันทึกข้อมูล
โดยดาวเที ยม Sentinel-2 ในช่วงเวลาปี 2018 ตั้ง แต่ ม.ค. - ต.ค. หลัง จากท าคอมโพสิตข้อมูลแล้ว
แปลงตัวอย่างดังกล่าวถูกนามาสุ่มตรวจสอบความไม่สมบูรณ์ของการคอมโพสิตรายเดือน โดยใช้ข้อมูล
ณ ตาแหน่ง centroid ของแปลงเป็นตาแหน่งเก็บ ข้อมูล อนุกรม SAVI แล้ว plot ด้วย scatter plot
เพื่อสังเกตความสม่าเสมอของข้อมูลในรูปที่ 2 พบว่าในช่วงเดือน มิ.ย. และ ก.ย. ไม่ปรากฏข้อมูล SAVI
เนื่องมาจากในช่วงดังกล่าวมีเมฆปกคลุมมากจนไม่สามารถคอมโพสิตให้เป็นปราศจากเมฆ (cloud-free)
ได้สมบูรณ์

(ก)

(ข)

รูปที่ 2 (ก) ตัวอย่างภาพดัชนี SAVI แบบคอมโพสิตรายเดือนช่วง มิ.ย. (ข) ข้อมูล SAVI จากแปลง
ตัวอย่าง (แปลงปลูกมันสาปะหลัง) จานวน 20 แปลงในช่วงเวลาตั้งแต่ ม.ค. - ต.ค. 2018
สมการคณิตศาสตร์ที่ เลือกใช้ในงานวิจัยนี้ สาหรับการสร้างสมการเติม (fill-in) ข้อมู ล ที่ขาด
หายไป เป็นสมการเฉพาะจุดภาพ กล่าวคือ ณ ตาแหน่งที่ปลูกพืช (pixel) นั้น ๆ ค่าดัชนีที่ถูกนามาเติม
จะต้องถูก คานวณมาจากช่วงอนุก รมเวลา SAVIi-1 และ SAVIi+1 เพื่อให้เ ป็นการประมาณค่าในช่วง
(interpolation) ส าหรับ ตาแหน่ง ข้อ มู ล ที่ขาดหาย ประกอบกั บ คุณลัก ษณะชีพลัก ษณ์ ของพืช (โดย
สมการดัชนีพืชพรรณใด ๆ) มักจะมีการเจริญเติบโตไม่อยู่ในรูปแบบเชิงเส้น รวมทั้งปัจจัยภายนอก เช่น
ภูมิอากาศ ที่แปรผันอยู่ตลอดในแต่ละฤดูทาให้ค่าอนุกรมเวลาดัชนีพืชมักจะดูคล้ายว่ามี noise ปะปนอยู่
เสมอ ดังนั้น ความสัมพันธ์ที่ ใช้เป็นตัวแทนที่เหมาะสมต้องเป็นสมการคณิตศาสตร์รูปแบบที่ไม่เป็นเชิง
เส้น (none linear) ในงานวิจัยนี้จึงเลือกใช้สมการพหุนาม (polynomial) มาเป็นสมการต้นแบบในการ
หาความสัมพันธ์ที่ต้องการโดยพิจารณาที่ระดับกาลัง (degree) ของสมการ (เนื่องจากต้องคานวณทุก
จุดภาพทั้งที่เป็น ถนน ทางน้า ป่าไม้ สิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ จึงใช้สมการที่ใช้ได้ทั่วไปและไม่มีคุณลักษณะ
เฉพาะบางประการจนเกินไป) โดยทาการทดสอบความสอดคล้องกับอนุกรมเวลาดัชนี SAVI ของพืชด้วย
การตรวจสอบ R2 ดังต่อไปนี้

รูปที่ 3 ใช้วิธีการ least square ในการหาค่าสัมประสิทธิ์ของสมการพหุนามกาลัง 2
สมการพหุนามกาลังสอง (polynomial degree=2) แสดงความสัมพันธ์ด้วยค่า R2 ซึ่งมีค่ายังไม่
สูงมากนัก (ประมาณ 0.3 ~ 0.7) และในแปลงหมายเลข 11, 13 และ 20 มีค่าต่ากว่า 0.5

รูปที่ 4 ใช้วิธีการ least square ในการหาค่าสัมประสิทธิ์ของสมการพหุนามกาลัง 4
เมื่อปรับเป็นสมการพหุนามกาลัง 4 (polynomial degree=4) ค่า R2 มีค่าสูงขึ้นและมากกว่า
0.5 ทุกแปลงตัวอย่าง สามารถนามาใช้คานวณค่าดัชนีเพื่อเติม ข้อมูลเข้าไปในภาพคอมโพสิตในส่วนที่
ขาดหายไปได้

รูปที่ 5 ใช้วิธีการ least square ในการหาค่าสัมประสิทธิ์ของสมการพหุนามกาลัง 6
สมการพหุนามกาลัง 6 ดังรูปที่ 5 แม้ว่าจะให้ค่า R2 สูงเกินกว่า 0.9 ทุกแปลงตัวอย่าง แต่ค่า
noise จากข้อมูลไม่ถูกปรับให้ลดลง (มีค่ากลับไปสอดคล้องกับค่าที่ค่อนข้างแปรผัน เช่นเดิม) ดังเช่น
แปลงหมายเลข 15 และ 17 ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงไม่เลือกใช้สมการพหุนามก าลัง 6 เป็นสมการเติม
ข้อมูล แต่ใช้สมการพุนามกาลัง 4 แทน (สาหรับสมการพหุนามกาลัง 3 และ 5 ที่ไม่แสดงในที่นี้เนื่องจาก
มีลักษณะผลลัพธ์ใกล้เคียงกับกาลัง 4 และ 6 ตามลาดับ)
จากการทดสอบโดยใช้เทคนิค least square ร่วมกั บ การหาค่าสัม ประสิทธิ์ที่เหมาะสมของ
สมการพหุนามกาลังต่าง ๆ ในงานวิจัยนี้เลือกใช้สมการพหุนามกาลัง 4 เป็นตัวแทนในการจาลองค่าดัชนี
SAVI ของพืชในส่วนที่ขาดหายไปจากอนุกรมเวลา สาหรับใช้เป็นสมการเติมข้อมูล 𝑆𝐴𝑉𝐼𝑖,𝑗𝑝 ให้กับข้อมูล
ณ เวลา 𝑇 ดังนี้
𝑝

𝑡

𝑡

2

𝑡

3

𝑡

0
2
3
4
𝑆𝐴𝑉𝐼𝑖,𝑗 = 𝑎𝑖,𝑗
+ 𝑎1𝑖,𝑗 . (𝑆𝐴𝑉𝐼𝑖,𝑗𝑛 ) + 𝑎𝑖,𝑗
. (𝑆𝐴𝑉𝐼𝑖,𝑗𝑛 ) + 𝑎𝑖,𝑗
. (𝑆𝐴𝑉𝐼𝑖,𝑗𝑛 ) + 𝑎𝑖,𝑗
. (𝑆𝐴𝑉𝐼𝑖,𝑗𝑛 )

4

(2)

เมื่อ 𝑆𝐴𝑉𝐼𝑖,𝑗𝑝 คือ ค่าที่คานวณได้จากสมการพหุนามกาลัง 4 ส่วนค่าสัมปะสิทธิ์ 𝑎𝑖,𝑗𝑚 คานวณด้วย
วิธีการ least square จากค่า 𝑆𝐴𝑉𝐼𝑖,𝑗𝑡 รายจุดภาพในช่วงข้อมูลที่อยู่ระหว่างเวลา 𝑇
𝑛

3.5

การตรวจจับฤดูปลูกพืชไร่

ในการตรวจจับ EOS หรือ SOS ในหลายงานวิจัยจะใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาของข้อมูลดั ชนีพืช
พรรณ เช่น NDVI ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยวจึงจะสามารถสร้างสมการ
ชีพลักษณ์ ดังเช่น Gaussian, Double Logistic Smooth, Savitzky-Golay ดังที่กล่าวไปแล้วในตอนต้น
แล้วจึงจะสามารถตรวจสอบได้ว่าเริ่มปลูก ณ เวลาใด

ในงานวิจัยนี้ได้พัฒนาแบบจาลองเชิงคาบ (periodic function) ขึ้นมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
หา SOS ที่ไม่ขึ้นกับสมการชีพลักษณ์ของพืช (สมการของสิ่งปกคลุมอื่น ๆ ด้วย) เพื่อสังเกตุ SOS ใน
วิธีการที่แตกต่างออกไป คือ ใช้ช่วงเวลาสั้น ๆ ประมาณ 3 เดือน (ก่อนเก็บ เก็บ และหลังเก็บผลผลิต/
เริ่มปลูกใหม่) เนื่องจากการเก็บผลผลิตแปลงขนาด 3-5 ไร่จะเก็บผลผลิตไม่เกิน 3-5 วัน (แล้วแต่วิธีการ)
แล้วกาหนดช่วงเวลาตรวจหาช่วงจาก EOS ไปเป็น SOS (กาหนดเดือนที่ต้องการ) เพื่อกาหนดค่าคงที่
เชิงคาบ (P) ของเดือนนั้นกากับเข้าไปในสมการแล้วตรวจกรองข้อมูลอนุกรมเวลาที่ได้จากการ least
square ในแบบจ าลองเชิง คาบ แล้วสัง เกตุว่าข้อมู ล ณ ช่วงเวลาที่ ก าหนดนั้นมีก ารเก็ บเกี่ ยว มี ก าร
เปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีลดลงมาก กับจุดถัดไปในเวลาต่อเนื่องกันดังสมการ
𝑇
) = ∑ 𝑎𝑛 . 𝑃𝑚𝑑
𝑓(𝑆𝐴𝑉𝐼𝑖,𝑗

(3)

เมื่อ กาหนดให้คาบ Pm เท่ากับ
𝑃𝑚 =

𝑚𝑡
12

(4)

คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่ต้องการหา และค่า mt คือ เลข 1,2,3,….,12 ซึ่งมีค่าสูงสุดเท่ากับ 1
และค่าต่าสุดเท่ากับ 0.083 (หรือ 1/12) ใช้คานวณค่าคงที่คาบเวลา โดยนาแนวคิดเรื่องคาบ Pm นี้มา
จากการที่การปลูกมันสาปะหลังและอ้อยที่ปลูกกั นมากในประเทศจะมีช่วงอายุระหว่าง 8-12 เดือน
ดัง นั้นช่วงระหว่าง EOS ไปจนถึง SOS จะมี ค่า เท่ ากั บ 11/12 (EOS), 12/12 (เก็ บ เกี่ ยว) และ 1/12
(SOS) เมื่อนาสมการเชิงคาบมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบของสมการพหุนามกาลัง 2 จะได้สมการในรูปแบบ
ดังนี้
𝑇
) = 𝑎0 + 𝑎1 . 𝑃𝑚 + 𝑎2 . 𝑃𝑚2
𝑓(𝑆𝐴𝑉𝐼𝑖,𝑗
(5)
𝑎𝑛

โดยจะเรียกสมการเชิงคาบที่ประยุกต์ใช้ร่วมกับรูปแบบสมการพหุนามกาลัง 2 นี้ว่า "สมการ
กรองเชิง คาบ" (Periodic Filter Function: PFF) วิธีก ารใช้ PFF มี แนวคิดในการพัฒ นามาจากการ
สังเกตุการปลูกพืชไร่ในแต่ละฤดู การเก็บผลผลิตจะมีการขุด/ถอน หรือการนาพืชนั้นออกจากดินเพื่อ
เก็บผลผลิต และต้องมีการปลูกใหม่ทดแทนในฤดูปลูกถัดไป ทาให้ค่าอนุกรมเวลาของดัชนีพืชพรรณของ
พืชไร่ จะมีลักษณะเป็นเหมือนคาบเวลาตามฤดูปลูก ของพืชชนิดนั้น ๆ ซึ่งสมการเชิงคาบทั่วไป เช่น
trigonometric function ไม่สามารถนามาใช้สร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ของอนุกรมเวลาของดัชนีพชื
ไร่ได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีพืชโดยเฉพาะระหว่างช่วงเก็บเกี่ยวไปจนถึงช่วงที่เริ่มปลูก
และเจริญเติบโตนั้น การเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีระหว่างเดือนต่อเดือนจะเป็นแบบทันทีทันใด ไม่ค่อย ๆ
เปลี่ยนแปลงเหมือนกับค่าของ trigonometric function ซึ่งการประยุกต์ใช้ PFF มีวิธีการตามลาดับ
ดังนี้

(1) กาหนดเดือน (ฤดูปลูกของพืชไร่) ที่ต้องการกรองข้อมูล EOS - SOS เช่น ตรวจสกัดแปลงปลูก
มันสาปะหลังทีเ่ ก็บผลผลิตช่วงเดือน มี.ค. เป็นต้น
(2) สร้างค่า Pm จากเดือนที่กาหนด เช่น ต้องการหาแปลงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเดือน มี.ค.
จะต้องกาหนดสมการ PFF ที่เดือน มี.ค. มีค่าเท่ากับ P1 หรือ 1/12 ดังเช่น สมมุติว่ามีข้อมูล
อนุกรมเวลาของดัชนีพืชพรรณต่อเนื่อง 12 เดือน ต้องการหาแปลงที่มีคาบการเก็บเกี่ยวและเริม่
ปลูกเดือน มี.ค. จะต้องตั้งสมการค่ารังวัดดังนี้
𝑡

2
𝑆𝐴𝑉𝐼𝑖,𝑗1 = 𝑎0 + 𝑎1 . 𝑃11 + 𝑎2 . 𝑃11
𝑡2
2
𝑆𝐴𝑉𝐼𝑖,𝑗 = 𝑎0 + 𝑎1 . 𝑃12 + 𝑎2 . 𝑃12
𝑡

𝑆𝐴𝑉𝐼𝑖,𝑗3 = 𝑎0 + 𝑎1 . 𝑃1 + 𝑎2 . 𝑃12
𝑡

𝑆𝐴𝑉𝐼𝑖,𝑗4 = 𝑎0 + 𝑎1 . 𝑃2 + 𝑎2 . 𝑃22
𝑡

𝑆𝐴𝑉𝐼𝑖,𝑗5 = 𝑎0 + 𝑎1 . 𝑃3 + 𝑎2 . 𝑃32
…
𝑡
2
𝑆𝐴𝑉𝐼𝑖,𝑗12 = 𝑎0 + 𝑎1 . 𝑃10 + 𝑎2 . 𝑃10

(3) ใช้วิธี least square adjustment ในการหาตัวแปร 𝑎0 , 𝑎1 , 𝑎2 ก็จะได้สมการ PFF สาหรับใช้
ตรวจสอบ EOS - SOS ที่มีลกั ษณะเป็นคาบเวลา
(4) ใช้เกณฑ์เงื่อนไขในการกรองหาอนุกรมรายจุดภาพที่มลี ักษณะ EOS - SOS ในช่วงเดือนมีนาคม
จากสมการ PFF เช่น ในระหว่างช่วงเก็บผลผลิตแล้วเริม่ ต้นปลูกพืชใหม่อกี ครั้งค่าดัชนีจาก
สมการจะมีการเปลีียนแปลง (interval) ในช่วง 1 เดือน (มีนาคม) มากกว่า +0.1 (SAVI) (สาหรับ
ในกรณีศึกษาวิจัยนี้ใช้การเก็บข้อมูลเป็นแบบเลขจานวนเต็มจึงมีค่าเท่ากับ 1000 โดยใช้ตัวคูณ
1/10,000 ในการแปลงกลับไปเป็นค่าทศนิยมระหว่าง 0 - 1) รวมถึงในช่วงทีเ่ ปลี่ยนผ่านจาก
EOS ไปจนถึง SOS ค่า 𝑆𝐴𝑉𝐼𝑖,𝑗𝑡 ในช่วงนั้นจะต้องเป็นค่าที่ลดลงต่ากว่า +0.3 (SAVI) สาหรับใน
กรณีตัวอย่างพืชไร่ ประเภทมันสาปะหลัง หรืออ้อย ทีม่ ีฤดูปลูกยาว 8-12 เดือนค่าระหว่างช่วง
เปลี่ยนผ่านดังกล่าวจะเป็นค่า minimum ของทั้งฤดูปลูก (8 หรือ 12 เดือน) หากเป็นพืชอื่นที่มี
อายุสั้นกว่าเช่น ข้าวโพดจะมีช่วงอายุแค่ประมาณ 4 เดือน (ค่า minimum มีมากกว่า 1 ช่วง)
𝑛

รูปที่ 6 สมการ PFF ที่กาหนดเงื่อนไขการตรวจสกัดช่วงเดือน ก.พ. (t2)
จากรูปที่ 6 จะเห็นว่าแปลงหมายเลข 1,4,5,7,8,9 เป็นแปลงที่มีการเก็บผลผลิตช่วงเดือน ก.พ.
และเริ่มปลูกพืชใหม่ในเดือน มี.ค.2018 ซึ่งแปลงเหล่านีผ่านเงื่อนไขสาคัญ 2 ข้อดังนี้
(1) ค่าต่างดัชนีพืช (จากสมการ PFF) ระหว่าง t2 และ t3 มีค่าเปลี่ยนแปลงมากกว่า +1000
(2) ค่าดัชนีพืช (จากสมการ PFF) ณ เวลา t2 เป็นค่าน้อยกว่า +3000 (ค่าที่ดัชนีพืชบ่งบอกว่าไม่มี
พืชปกคลุมดิน)

รูปที่ 7 สมการ PFF ที่กาหนดเงื่อนไขการตรวจสกัดช่วงเดือน มี.ค. (t3)

จากรูปที่ 7 กาหนดเงื่อนไขในการตรวจสกัดเดือน มี.ค.2018 จะมีแปลงที่ตรวจว่าเป็นแปลงที่
เก็บผลผลิตในเดือน มี.ค. อยูเ่ พียงแปลงเดียว คือ แปลงหมายเลข 9 ซึ่งเป็นแปลงที่ผา่ นเงื่อนไขการตรวจ
สองเดือน คือ ทั้ง ก.พ. และ มี.ค.

รูปที่ 8 สมการ PFF ที่กาหนดเงื่อนไขการตรวจสกัดช่วงเดือน เม.ย. (t4)
เมื่อกาหนดเงื่อนไขตรวจสกัดการเก็บผลผลิตจากสมการ PFF ช่วงเดือน เม.ย. ปรากฏว่าไม่มี
แปลงใดเลยที่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบ เมื่อรวมทั้ง 3 ช่วงเวลา (ก.พ. มี.ค. และ เม.ย.) พบว่ามีแปลงที่ไม่ผา่ น
PFF ทั้ง 3 เดือนเลย คือ แปลงหมายเลข 2, 3 และ 6 เมื่อดูจากความต่อเนื่องดัชนี SAVI (เส้นสีน้าเงิน)
แล้ว มีข้อ สันนิษฐานว่าเนื่อ งจากข้อ มู ล คอมโพสิต รายเดือนมีความแปรผันสูง ท าให้ส มการ PFF ไม่
สามารถตีความได้ว่าเป็น EOS – SOS
4. ผลลัพธ์จากการทดสอบประมวลผล
ทดสอบประมวลผลข้อมูลในพื้นที่อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตรงกับระวาง PRS ของ
ดาวเทียม Sentinel-2 โดยตรวจหาแปลงเพาะปลูกที่มีการเก็บผลผลิตสามช่วงเวลา คือ ก.พ. มี.ค. และ
เม.ย. ปี 2018 ผลจากการประมวลผลแสดงความสามารถในการตรวจสอบ EOS-SOS ของแปลง
เพาะปลูกพืชไร่ได้ผลลัพธ์ดังแสดงในรูปที่ 9

(ก)

(ข)

รูปที่ 9 (ก) ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Digital Globe ปี 2019 (ข) ผลการประมวลผล PFF แสดงการเก็บ
ผลผลิตในเดือน ก.พ. (สีเหลือง) มี.ค. (สีเขียว) และ เม.ย. (สีแดง)
นอกจากนี้ยังได้ทาการทดสอบประมวลผลข้อมูล สิ่งปกคลุมชนิดอื่นที่ไม่ใช่พืชไร่ ด้วยสมการ
PFF เช่น อาคารสิ่งปลูกสร้าง บ่อน้า ป่าไม้ ซึ่งรูปร่างของสมการ PFF แสดงความแตกต่างของพืชไร่ออก
จากสิ่งปกคลุ่มอื่นใน 3 เงื่อนไข คือ (1) มีการตกของค่าต่ากว่า 2,000 ในช่วงเก็บผลผลิต (2) มีค่าสูงสุด
– ต่าสุด ในช่วงฤดูปลูกมากกว่า 6,000 และ (3) ค่าจากสมการ PFF แต่ละเดือนมีระยะห่างที่สม่าเสมอ

รูปที่ 10 สมการ PFF แสดงลักษณะที่แตกต่างกันของสิ่งปกคลุมชนิดอื่น (ป่ าไม้ อาคาร และน ้า) กับ
พืชไร่

6. ข้อสรุปผลการวิจัย
สมการ PFF ที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้เมื่อประมวลผลแล้ว ค่าข้อมูลจากสมการแสดงคุณลักษณะ
ที่สาคัญที่สามารถใช้ในการจาแนก (สกัด) พืชไร่ออกจากสิ่งปกคลุมอื่น ได้ โดยการพิจารณาข้อมูลจาก
สมการ PFF ใน 3 เงื่อนไข คือ (1) มีการตกของค่าต่ากว่า 2,000 ในช่วงเก็บผลผลิต (2) มีค่าสูงสุด –
ต่าสุด ในช่วงฤดูปลูกมากกว่า 6,000 และ (3) ค่าจากสมการ PFF แต่ละเดือนมีระยะห่างที่สม่าเสมอ ซึ่ง
ถือว่าสมการ PFF สามารถจาแนกพืชไร่ออกจากสิ่งปกคลุมชนิดอื่นได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้ว
ในเบื้องต้น การเพิ่มความเชื่อมั่นโดยการเพิ่มแปลงทดสอบจะดาเนินการในงานวิจัยถัดไป
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