
การประเมินสถานภาพพื้นผวิเพื่อแสดงศักยภาพความเปนเกลือของดิน ในที่ราบสูงโคราช 
ดวยขอมูลจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

Evaluation of Surface State for Soil Salinity Potential in The Khorat Plateau 
Using Satellite Data and GIS 

 
สุพรรณี  ปลัดศรีชวย Supunnee Pladsrichuay * 
ชรัตน มงคลสวัสดิ์ Charat Mongkolsawat* 

 
บทคัดยอ 

 พื้นที่ที่ราบสูงโคราชมีหินเกลือรองรับเปนสวนใหญทําใหเกิดคราบเกลือกระจาย สงผลตอผลิตผลทาง
การเกษตร การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาวิธีการประเมินสภาพพื้นผิวที่มีศักยภาพความเปนเกลือของ
ดินดวยดัชนีความสวาง (Brightness Index) ของภาพถายจากดาวเทียม และพัฒนาแบบจําลองบูรณาการเชิงพื้นที่
ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ในที่ราบสูงโคราชซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 150,000 
ตารางกิโลเมตร สําหรับการพัฒนาสถานภาพพื้นผิวดินที่มีศักยภาพความเค็มของดินนั้น ไดใชดัชนีความสวาง
ของภาพจากขอมูลดาวเทียม SPOT ไดแก Brightness Index (BI), Normalized Difference Salinity Index (NDSI), 
Principle Components Analysis (PCA) หาความสัมพันธระหวางความเค็มของดินกับดัชนีเหลานี้ดวยการวิเคราะห
สมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Linear regression)  และการวิเคราะหสหสัมพันธเชิงเสน (Correlation) พบวาดัชนี
ความสวางแบบ Normalized Difference Salinity Index (NDSI) ใหความสัมพันธสูงสุด สําหรับการพัฒนา
แบบจําลองบูรณาการเชิงพื้นที่ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรนั้น ไดใชช้ันขอมูลคาความสวางของภาพที่มี
ความสัมพันธกับดินเค็มสูงสุดวิเคราะหแบบซอนทับรวมกับ ช้ันขอมูลธรณีวิทยา ภูมิสัณฐาน คุณภาพและ
ปริมาณน้ําใตดิน ส่ิงปกคลุมดิน และพื้นที่ที่ไดรับน้ําชลประทาน ดวยแบบจําลองที่วิเคราะหจากเงื่อนไขตาม
กลไกของแหลงการเกิดดินเค็มเปน เค็มมาก เค็มปานกลาง เค็มนอยและไมเค็ม พบวาพื้นที่ศักยภาพดินเค็มใน
พื้นที่ราบสูงโคราชเปนรอยละ 5.09 9.92 6.73 และ 74.62 ตามลําดับ ผลที่ไดรับแสดงเปนแผนที่ศักยภาพความเค็ม 
โดยมีการตรวจสอบภาคสนาม และหาความสัมพันธระหวางความเค็มของดินกับแผนที่ที่ไดรับ ผลการวิจัย
นอกจากจะแสดงสารสนเทศเชิงพื้นที่แลวยังสามารถใหขอมูลเพื่อใชในการวางแผนการใชที่ดินใหสอดคลองกับ
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Abstract 
  The Khorat Plateau is underlain by a thick sequence of Mesozoic rocks which contain considerable 
quantities of rock salts (Maha Sarakham Formation).The occurrence of this Formation leads to soil salinization 
scattered throughout the regions. The salinization has the profound effects on the crop production and consequently on 
the regional economy.  The objective of this study is to evaluate surface state by using indices of satellite data that 
exists in low terrace in combination with other data layers which are the salinization causes. The indices of satellite data 
used include the brightness index, normalized difference salinity index and the 1st components of PCA (Principle 
component analysis). The correlation between soil salinization and satellite indices was performed to select the index to 
be used for the integration. The result indicated that high correlation between soil salinization and normalized 
difference salinity index was obtained. And then this index was digitally performed to create a GIS layer. The soil 
salinization model in the Khorat Plateau is an integration of geology, ground water quality and its yield, landcover, 
irrigation areas which occur in the low terrace and the area of high normalized difference salinity index. The 
establishment of GIS database for these layers was then performed. These layers consist of a set of logically related 
geographic features and its associated attributes. The overlay operation was then undertaken with criteria that the 
severity of salinity, based on the salinity model applied to the resultant polygonal layer or salinity class. As the result 
the soil salinity potential area in Khorat Plateau covers an area of  5.09, 9.92, 6.73 and 74.62 for high, moderate, low 
and none salinity respectively.  The result obtained illustrates the distribution of soil salinity potential class in 
combination of its acreage for each class. The result provides information useful for optimizing land use plan in related 
to the existing problems in the area.   Moreover the spatial database developed offers the main component or layer 
caused the salinization.  
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บทนํา 

ปญหาของดินเค็ม 
ปญหาดินเค็มเกิดเพิ่มขึ้นในสวนตางๆ ของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณที่มีอากาศแบบแหง

แลงและกึ่งแหงแลง แตก็พบในเขตภูมิอากาศแบบรอนชื้นบาง ซ่ึงเปนผลที่เกิดจากความไมสมดุลย ของ
สภาพแวดลอมทําใหมีการสะสมเกลือในบริเวณผิวดินในปริมาณมากกวาเกลือที่ถูกชะลางออกไปจาก
ดิน ซ่ึงกระบวนการสะสมเกลือที่ผิวดินไดสรางความเสียหายตอพืชที่ปลูก ส่ิงปลูกสรางหรือที่อยูอาศัย 
หรือแหลงน้ํา เปนตน สารละลายเกลือที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สวนใหญมา
จากชั้นเกลือหินที่รองรับอยู ช้ันลาง ช้ันเกลือหินเปนชั้นประกอบหนึ่งของหมวดหินมหาสารคาม 
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(Mitsuchi et al. 1986; สมศรี อรุณินท, 2540) ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 34.18 ของพื้นที่ทั้งภาค 
(กรมทรัพยากรธรณี, 2525) เกลือที่สะสมในดินสวนใหญในภูมิภาคนี้เปนเกลือโซเดียมคลอไรด (NaCl) 
มีความเขมขนผันแปรไปตามพื้นที่และฤดูกาล (อรุณี ยูวะนิยม, 2540) การแพรกระจายดินเค็มเกิดหลาย
สาเหตุดวยกัน เชน การบุกรุกพื้นที่ปาหรือส่ิงปกคลุมดิน เพื่อเปดหนาดินโลง โดยเฉพาะพื้นที่ราบต่ํา
หรือที่ลุม การสรางอางเก็บน้ําบนพื้นที่ดินเค็มหรือมีน้ําใตดินเค็ม การชลประทานที่ขาดการวางแผนใน
เร่ืองผลกระทบของดินเค็มซึ่งมักกอใหเกิดปญหาตอพื้นที่ซ่ึงใชประโยชนจากระบบชลประทานนั้นๆ 
(Richards, 1954) การใชที่ดินผิดประเภท และชั้นเกลือหินอยูในระดับตื้นใกลผิวดิน เปนตน 

ซ่ึงแนวทางการลดปญหาการแพรกระจายดินเค็ม ก็คือการมีแผนและมาตราการใชประโยชน
ที่ดินที่เหมาะสมและชัดเจน ขอมูล ขอสนเทศหรือแผนที่แสดงพื้นที่ดินเค็มจึงมีความจําเปนและสําคัญ
มากตอการนํามาสนับสนุนการจัดทําแผนการใชที่ดิน  
 
การประเมินพื้นท่ีดินเค็ม 

การสรางขอสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนการใชประโยชนที่ดิน มีหลาย
แนวทาง เชน การประมาณคาจากขอมูลที่ไดตรวจวัดหรือวิเคราะหจากภาคสนามโดยตรง (Coxwin et 
al., 1996; Douaoui et al., 2004; Garcia et al. 2006; Akramhanov et al., 2006) การแปลความหมายคราบ
เกลือจากภาพถายจากดาวเทียมหรือรูปถายทางอากาศ (Khan et al., 2001; Asif et al., 2002) หรือ
วิเคราะหจากปจจัยเชิงพื้นที่ตางๆ ที่มีผลตอการเกิดดินเค็ม (Mongkolsawat et al., 1990; Sah et al., 1995; 
Evans et al., 1995; Evans et  al., 2006) 
 แนวทางสุดทายนี้ คาดวานาจะมีความเหมาะสมและยืดหยุนมากกวา เนื่องจากไดวิเคราะหและ
ประมวลผลเชิงบูรณาการขอมูลเชิงพื้นที่ตางๆ ผลลัพธที่ไดแสดงระดับพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดดินเค็ม และ
มีความเหมาะสมตอพื้นที่ขนาดใหญที่ตองการขอสนเทศอยางเรงดวน กอปรดวยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร(GIS) ไดมีการพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพสูง สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือชวย
วิเคราะหพื้นที่หรือสรางแบบจําลองการเกิดปญหาไดดี นอกจากนี้ไดจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นที่ไวเปนระบบ
ที่แยกจากกัน การเรียกใช หรือปรับปรุงขอมูลในภายหลังไดงาย 
 
การใชเทคโนโลยีการรับรูจากระยะไกล (Remote Sensing: RS) ในการตรวจวัดคราบเกลือ   
 ในการใช GIS รวมกับ RS ในการทํานายศักยภาพของพื้นที่เกิดดินเค็ม จากปรากฏการณของดนิ
เค็มในบริเวณที่ราบสูงโคราชนั้นมีสวนเกี่ยวพันธกับสภาพพื้นผิวของพื้นที่ ซ่ึงการใชภาพถายจาก
ดาวเทียมในการแสดงคาความสวางของภาพ (Brightness) นาจะมีความสัมพันธกับสภาพพื้นผิวของดิน
เค็ม (Sethi et al., 2006) รวมทั้งการเลือกแบบจําลองดัชนีความสวางแบบตางๆ มาใชในการวิเคราะห
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ภาพที่ 1  พ้ืนที่ศึกษา 

 

ภาพถายจากดาวเทียมในการตรวจวัดคราบเกลือบนผิวดิน ซ่ึงขอมูลดาวเทียม SPOT ที่มีรายละเอียดภาพ
ปานกลางสามารถนํามาวิเคราะหถึงสภาพของคราบเกลือบนผิวดินไดเปนอยางดี  
  ดังนั้นการศึกษาถึงการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของศักยภาพดินเค็มในบริเวณที่ราบสูงโคราช โดย
ใช GIS และการใชภาพถายจากดาวเทียมนี้คาดวานาจะใหขอสนเทศไดรวดเร็ว และพรอมสนบัสนนุการ
จัดทําแผนการใชที่ดินไดโดยตรง หรือเลือกเนนเฉพาะบางบริเวณ ตามงบประมาณที่จํากัดไดสะดวก 
เพื่อใหพื้นที่เพาะปลูกที่มีอยูอยางจํากัด ไมใหเสื่อมโทรมหรือสูญเสียลงไปมากกวานี้  
 

วิธีการวิจัย 
1 พื้นท่ีศึกษา 

   บริเวณที่ราบสูงโคราชหมายถึงบริเวณที่ราบ
สูงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด  มีเนื้อที่  
ประมาณ 150,000 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1 ใน 3 
ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศ
สวนใหญเปนที่ราบเรียบ มีความสูงประมาณ 130-250 
เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง เทือกเขาเพชรบูรณ
และดงพญาเย็นเปนขอบที่ราบสูงโคราชทางทิศ
ตะวันตก โดยเริ่มจากจุดเหนือสุดที่ผามอง ยาวตอลงมา
ทางทิศใตตามแนวของภูยาอู ภูพานคํา ภูแลนคาและภู
พังเหยจนถึงเขื่อนลําตะคอง ซ่ึงบริเวณนี้พื้นที่มีความ
ลาดเทไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ขอบที่ราบสูงโคราช
ทางดานทิศใต ประกอบดวยทิวเขาสันกําแพงและพนม
ดงรัก ซ่ึงเปนขอบเขาสูงชันและเอียงเทไปหาแองทาง
ทิศเหนือ สวนขอบแองทางดานทิศเหนือและตะวันออก
เปนแนวเทือกเขาในประเทศลาว  (ดังภาพที่ 1) การใช
ประโยชนที่ดินบนพื้นที่เนินหรือที่ดอน สวนใหญใช
เพาะปลูกพืชไร เชน ออย มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยง
สัตว เปนตน รองลงมาเปนไมผล ยางพารา และปาไม  พื้นที่ปาไมของภูมิภาคนี้ สวนใหญเปนผืนปา
ขนาดเล็ก และอยูกระจัดกระจายทั่วไป สําหรับการใชประโยชนที่ดินบนที่ราบหรือที่ราบลุมสวนใหญมี
การปลูกขาวเปนหลัก  การกระจายตัวของฝนในภูมิภาคไมแนนอน ปริมาณน้ําฝนรายปเฉลี่ยเชิงพื้นที่อยู
ในชวง 900-3000 มิลลิเมตร โดยพื้นที่สวนใหญทางดานตะวันตกมีปริมาณนอยสุด และปริมาณจะเพิ่ม
มากขึ้นทางดานตะวันออก 
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2 ขั้นตอนการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ไดแก 1) การใชขอมูลภาพถายจากดาวเทียมเพื่อ

ตรวจวัดความเปนเกลือของดิน 2) การวิเคราะหศักยภาพของดินเค็มดวย GIS (ดังภาพที่ 2) 
 2.1 การใชขอมูลภาพถายจากดาวเทียมเพื่อตรวจวัดความเปนเกลือของดิน 
  - ขอมูลภาพถายจากดาวเทียม ใชขอมูลเชิงเลขภาพถายจากดาวเทียม SPOT 2, 4, 5 

จาํนวน 69 ภาพ ชวงคลื่นแสงสวาง แบนด 1 (Green band), แบนค 2 (Red band), และชวงคลื่นอินฟาเรด
ใกล แบนค 3 (Near Infrared band) ครอบคลุมพื้นที่ที่ราบสูงโคราช โดยขอมูลภาพจะอยูในชวง เดือน
เมษายน 2548–มีนาคม 2550 ซ่ึงเปนขอมูลภาพหลังฤดูฝน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  ขั้นตอนการศึกษา 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการศึกษา 
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ตารางที่ 1 เงื่อนไขการจัดช้ันจําแนกศักยภาพดินเค็ม 

 
 - การหาความสัมพันธของ

แบบจําลองดัชนีคาความสวางของภาพ 
วิเคราะหหาความสัมพันธของขอมูลจาก
สมการการถดถอย (Linear regression) และ
การวิเคราะหสหสัมพันธเชิงเสนดวย 2 ตัว
แปร (Correlation) ระหวางขอมูลจาก
แบบจําลองดัชนีคาความสวาง ทั้ง 3 แบบ 
(ตัวแปรตน) กับขอมูลคราบเกลือของกรม
พั ฒ น า ที่ ดิ น  แ ล ะ ข อ มู ล ดิ น เ ค็ ม จ า ก           
ศู น ย ภู มิ ส า ร สน เ ท ศ ภู มิ ศ า ส ต ร  ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ตัวแปรตาม) ดวย
โปรแกรม Arc Info และ SPSSโดยผลลัพธที่
ไดจะบอกคา และทิศทางของความสัมพันธระหวางตัวแปร ถาผลลัพธที่ไดมีคาเปนลบแสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขาม แตถาผลลัพธที่ไดมีคาเปนบวกแสดงวาตัวแปรทั้งสอง
มีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน 
 
 Brightness Index (BI) = SQRT (Red) 2 + (NIR) 2  

Normalized Difference Salinity Index (NDSI) = (Red – NIR)/ (Red + NIR)                            (Tripathi et al., 1997) 
Principle Components Analysis (PCA) องคประกอบหลักท่ี 1 (CP1)                                        (Wanglu, P., 1998) 

 
โดย   NIR คือ ขอมูลในชวงคลื่นอินฟาเรดใกล,     Red คือ ขอมูลในชวงคล่ืนสีแดง  

 - การประมวลผลภาพถายจากดาวเทียม  หลังจากผานกระบวนการหาคาความสัมพันธของแบบจําลอง
แลว แบบจําลองที่เหมาะสมที่สุดก็จะถูกนํามาใชในการประมวลผลกับภาพถายจากดาวเทียมทั้งพื้นที่ศึกษา ดวยวิธีการ
ระมวลผลเบื้องตน (Preprocessing) การปรับแกภาพ (Geometric correction) โดยทําการปรับแกพิกัดตําแหนง (Coordinate 
transformation) ปรับแกความคลาดเคลื่อนของขอมูลภาพถายดาวเทียม และความบิดเบี้ยวเชิงเรขาคณิตที่เกิดขึ้น ทําการ
เนนขอมูลภาพ (Enhancement) ซ่ึงในขั้นตอนนี้ไดทําการเลือกชวงคลื่นจากขอมูลภาพถายจากดาวเทียม SPOT ในชวง
คล่ืนอินฟาเรดใกล และชวงคลื่นสีแดง มาศึกษาถึงสถานะภาพพื้นผิวที่มีศักยภาพที่แสดงความเค็มของพื้นที่ โดยเริ่มจาก
การวิเคราะหภาพดวยวิธีการหาคาความสวางของภาพดวยแบบจําลอง Normalized Difference Salinity Index (NDSI) จาก
แบนด 3 และแบนด 2 ของดาวเทียม SPOT จากนั้นไดทําการตัดแบงคาของจุดภาพ (Thresholding หรือ Density slicing) 
ใหกับขอมูล และทําการตอช้ันขอมูลภาพ (Mosaic) ทั้ง 69 ภาพ ที่ครอบคลุมพื้นที่ราบสูงโคราช เขาดวยกัน ซ่ึงชั้นขอ
มูลคาความสวางดังกลาว จะเปนชั้นขอมูลที่จะใชในการวิเคราะหภายใตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ในขั้นตอนตอไป 

(Ahmed & Andrianasolo, 1997) 
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ตารางที่ 2  รายละเอียดขอมลูเชิงพืน้ที่ที่ใช ประเมินศักยภาพความเค็มของดิน 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
2.2 การวิเคราะหศักยภาพของดินเค็มดวย GIS 

หลังจากไดช้ันขอมูลความสวางจาก
การประมวลผลภาพถายจากดาวเทียมแลว ทํา
การวิเคราะหหรือประเมินพื้นที่ศักยภาพความ
เปนเกลือของดินตอ โดยการศึกษาครั้งนี้ได
ดัดแปลงวิธีการศึกษาของ Mongkolsawat et al 
(1990) นําขอมูลเชิงพื้นที่ ที่มีผลตอการเกิดดิน
เค็ม มาวิเคราะหเชิงบูรณาการพรอมกัน ภายใต
ระบบสารสนเทศภูมิ ศ าสตร  ซ่ึ งวิ ธี ก าร
วิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้  

- การคัดเลือกขอมูล ขอมูลที่
ใชในการศึกษา ไดเนนขอมูลทางกายภาพเชิง
พื้นที่ที่มีผลตอหรือสนับสนุนใหเกิดดินเค็ม  
ดังนี้ (1) ขอมูลธรณีวิทยา (2) ขอมูลน้ําใตดิน 
(3) ขอมูลภูมิสัณฐาน (4) ขอมูลส่ิงปกคลุมดิน/
การใชประโยชนที่ดิน (5) ขอมูลขอบเขตพื้นที่
ชลประทาน (6) ขอมูลคาความสวางของภาพ  

 

ภาพที่ 3 แบบจําลองเชิงพื้นที่การประเมินศักยภาพความเค็มของดินในที่ราบสูงโคราช 
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- การสรางชั้นขอมูล (Thematic Layer) และจัดกลุมตารางขอมูล (Attribute Data) ขอมูลเชิง
พื้นที่ (Spatial Data) ประกอบดวยขอมูลธรณีวิทยา น้ําใตดิน ภูมิสัณฐาน และสิ่งปกคลุมดิน ขอบเขตพี้นที่
ชลประทาน คาความสวางของภาพ โดยรวบรวมขอมูลเหลานี้จากหนวยงานที่เกี่ยวของ สวนใหญจัดเก็บขอมูลไว
ในรูปแผนที่มาตราสวนที่แตกตางกัน ขอมูลตาง  ๆเหลานี้ถูกนํามาสรางและจัดเก็บไวในรูปชั้นขอมูล สวนกลุม
ของตารางขอมูล ของขอมูลเชิงพื้นที่แตละประเภทไดนํามาจัดกลุมใหใหม พรอมทั้งกําหนดเปนสัญลักษณ
ใหกับกลุมขอมูลเหลานี้ ดังตารางที่ 2 

- การวิเคราะหและประมวลผล (1) การวิเคราะหนี้เปนการสรางหนวยแผนที่ขึ้นมาจากชั้น
ขอมูล Thematic Layer ดวยการนําชั้นขอมูลตาง  ๆมาซอนทับพรอมกัน ดวยโปรแกรม ArcInfo 7.2.1และ Arcview 
3.2a  (ดังภาพที่ 3 ) โดยผลลัพธที่ไดเปนชั้นขอมูลใหม และนําไปประมวลผลในขั้นตอนไป (2) การประมวลผล 
เปนการจัดชั้นศักยภาพดินเค็มใหกับหนวยแผนที่ของชั้นขอมูลผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะห การจัดชั้นศักยภาพ
ไดพิจารณาขอมูลที่เปนองคประกอบของแตละหนวยแผนที่ เชนในหนวยแผนที่ประกอบดวยขอมูล Ms 
(Geology) +  W3 (Aquifer) + T2 (Landform) +  L4 (Landcover) + IR(Irrigation) + B (Brightness) จัดใหเปนชั้น
ศักยภาพดินเค็มระดับสูง ตามเงื่อนไขที่กําหนด ดังตารางที่ 1 

 
ผลการศึกษา 

 
1 การใชขอมูลภาพถายจากดาวเทียมเพื่อตรวจวัดความเปนเกลือของดิน 

ในการเลือกวิธีการศึกษาสถานภาพพื้นผิวที่มีศักยภาพความเค็มของดินนั้น ไดวิ เคราะหหา
ความสัมพันธของดัชนีความสวางทั้ง 3 แบบ เพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดมาใชในการประเมินพื้นที่ศักยภาพ
ความเค็มของดิน ดังนั้นเพื่อความถูกตองของขอมูล จึงนําขอมูลการแพรกระจายของคราบเกลือ จากกรมพัฒนา
ที่ดิน และขอมูลดินเค็ม จากศูนยฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาเปนขอมูลอางอิงในการหาความสัมพันธกับดัชนี
ความสวางทั้ง 3 แบบ โดยใช สมการการถดถอยเชิงสนพหุคูณ  (Linear regression) และการวิเคราะหสหสัมพันธ
เชิงเสน (Correlation) ไดผลดังนี้ 

- สมการการถดถอยเชิงสนพหุคูณ  (Linear regression)  
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   ตารางที่ 3 สัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเสนพหุคูณระหวางดัชนีความสวาง 
                    กับขอมูลการแพรกระจายของคราบเกลือ กรมพัฒนาที่ดิน 

 

คาคงท่ี/ดัชนีความสวาง สัมประสิทธ์ิการถดถอย 

a0 0.274 

Brightness Index (a1) 0.025 
Normalized Difference Salinity Index  
(a2) 2.663 

Principle Components Analysis  (a3) -0.020 

RMS Error = 1.127   

      จากตารางที่ 3 พบวาคา
สัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเสนพหุคูณของ
ดัชนีความสวาง Normalized Difference 
Salinity Index (a2) มีคามากที่สุด เทากับ 
2.663 และมีคาเปนบวก ซ่ึงนั่นก็หมายความ
ว า  ดั ชนี ความสว างแบบ  Normalized 
Difference Salinity Index (NDSI) มี
ความสัมพันธกันกับขอมูลการแพรกระจาย
ของคราบเกลือ กรมพัฒนาที่ดินมากที่สุด 
และมีความสัมพันธไปในทิศทางตามกัน ที่
ระดับความคลาดเคลื่อนของขอมูลเทากับ 1.127 
 
 

 

คาคงท่ี/ดัชนีความสวาง สัมประสิทธการถดถอย 

a0 5.338 

Brightness Index (a1) -0.037 

Normalized Difference Salinity Index  (a2) 1.515 

Principle Components Analysis  (a3) 0.027 

RMS Error = 1.397   

 
จากตารางที่ 4 พบวาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเสนพหุคูณของดัชนีความสวาง Normalized 

Difference Salinity Index (a2) มีคามากที่สุด เทากับ 1.515 และมีคาเปนบวก ซ่ึงนั่นก็หมายความวา ดัชนีความสวาง
แบบ Normalized Difference Salinity Index (NDSI) มีความสัมพันธกันกับขอมูลดินเค็ม ศูนยฯ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด และมีความสัมพันธไปในทิศทางตามกัน ที่ระดับความคลาดเคลื่อนของขอมูล
เทากับ 1.397 
 ดังนั้นสรุปไดวาจากการหาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเสนพหุคูณของดัชนีความสวางทั้ง 3 แบบ 
ดัชนีความสวางแบบ Normalized Difference Salinity Index (NDSI) เปนวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับนํามาใชในการ
วิเคราะหสภาพพื้นผิวดินที่มีศักยภาพความเค็มของดิน ในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 

- การวิเคราะหสหสัมพันธเชิงเสน  (Correlation) ซ่ึงเปนการวิเคราะหสหสัมพันธเชิงเสนระหวาง 2 ตัว
แปรเชิงปริมาณ ดวยสัมประสิทธิ์สหพันธเพียรสัน (Pearson’s correlation coefficient) 

ตารางที่ 4   สัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงเสนพหุคูณระหวางดัชนีความสวางกับขอมูลดินเค็ม ศูนยฯ  
                   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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การวิเคราะหสหสัมพันธเชิงเสน (Correlation) ระหวางขอมูลการแพรกระจายของคราบเกลือ กรมพัฒนา
ที่ดิน (Z) ที่เกิดจากการคํานวนการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ โดยคา Z เปนคาที่ไดจากการสุมคาจริง M1 M2 M3 
จํานวน 300 ตัวอยาง แทนคาในสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ เพื่อตรวจสอบขนาดของความสัมพันธระหวางตัว
แปรตาม (Z) และตัวแปรตน M1 M2 M3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 5 เปนผลลัพธการวิเคราะหสหสัมพันธเชิงเสน ที่แสดงใหเห็นวา Z M1 M2 M3 มี
ความสัมพันธกัน เปนดังนี้ (1) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (r) ระหวางตัวแปรตาม Z และตัวแปรตน M1 
เทากับ 0.246 (r = 0.246) มีคาเปนลบ แสดงวาความสัมพันธเปนแบบตรงขามกัน นั่นคือ เมื่อ Z มีคาเพิ่มขึ้น M1 จะ
มีคาลดลง หรือ M1 มีคาเพิ่มขึ้น Z จะมีคาลดลง (2)  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (r) ระหวางตัวแปรตาม Z 
และตัวแปรตน M2 เทากับ 0.928 (r = 0.928) มีคาเปนบวก แสดงวาความสัมพันธเปนแบบไปตามกัน นั่นคือ เมื่อ 
Z มีคาเพิ่มขึ้น M2 จะมีคาเพิ่มขึ้น (3) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (r) ระหวางตัวแปรตาม Z และตัวแปรตน 
M3 เทากับ 0.199 (r = 0.199) มีคาเปนลบ แสดงวาความสัมพันธเปนแบบตรงขามกัน จากผลการวิเคราะหดังกลาว

Correlations

1 -.246** .928** -.199**
. .000 .000 .001

300 300 300 300
-.246** 1 -.575** .997**
.000 . .000 .000
300 300 300 300
.928** -.575** 1 -.529**
.000 .000 . .000
300 300 300 300

-.199** .997** -.529** 1
.001 .000 .000 .
300 300 300 300

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Z

M1

M2

M3

Z M1 M2 M3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Z

M1

M2

M3

ตารางที่ 5 ตารางเมตริกซแสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิง
เสน (r) ระหวางขอมูลการแพรกระจายของคราบ
เกลือ กรมพัฒนาที่ดิน (Z) ที่เกิดจากการคํานวนการ
ถดถอยเชิงเสนพหุคูณ กับตัวแปรตน M1 M2 M3 

 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงคาสหสัมพันธเชิงเสน
ระหวางกับขอมูลการแพรกระจาย
ของคราบเกลือกรมพัฒนาที่ดิน (Z) 
ที่เกิดจากการคํานวณการถดถอย
เชิงเสนพหุคูณกับตัวแปรตน M1 
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แสดงใหเห็นวาแปรตน M2 หรือดัชนีความสวางแบบ Normalized Difference      Salinity Index (NDSI) มี
ความสัมพันธกับขอมูลตัวแปรตน Z หรือขอมูลการแพรกระจายของคราบเกลือ กรมพัฒนาที่ดิน (Z) ที่เกิดจาก
การคํานวนการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ มากที่สุดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 

การวิเคราะหสหสัมพันธเชิงเสน  (Correlation) ระหวางขอมูลดินเค็ม ศูนยฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Z) ที่เกิดจากการคํานวนการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ โดยคา Z เปนคาที่ไดจากการสุมคาจริง M1 M2 M3 จํานวน 
300 ตัวอยาง แทนคาในสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ เพื่อตรวจสอบขนาดของความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม 
(Z) และตัวแปรตน M1 M2 M3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 6 เปนผลลัพธการวิเคราะหสหสัมพันธเชิงเสน ที่แสดงใหเห็นวา Z M1 M2 M3 มี
ความสัมพันธกัน เปนดังนี้ (1) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (r) ระหวางตัวแปรตาม Z และตัวแปรตน M1 
เทากับ 0.839 (r = 0.839) มีคาเปนลบ แสดงวาความสัมพันธเปนแบบตรงขามกัน นั่นคือ เมื่อ Z มีคาเพิ่มขึ้น M2 จะ
มีคาลดลง หรือ M1 มีคาเพิ่มขึ้น Z จะมีคาลดลง (2)  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (r) ระหวางตัวแปรตาม Z 
และตัวแปรตน M2 เทากับ 0.854 (r = 0.854) มีคาเปนบวก แสดงวาความสัมพันธเปนแบบไปตามกัน นั่นคือ เมื่อ 
Z มีคาเพิ่มขึ้น M2 จะมีคาเพิ่มขึ้น (3) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (r) ระหวางตัวแปรตาม Z และตัวแปรตน 
M3 เทากับ 0.793 (r = 0.793) มีคาเปนลบ แสดงวาความสัมพันธเปนแบบตรงขามกัน จากผลการวิเคราะหดังกลาว
แสดงใหเห็นวาแปรตน M2 หรือดัชนีความสวางแบบ Normalized Difference Salinity Index (NDSI) มี
ความสัมพันธกับขอมูลตัวแปรตน Z หรือขอมูลดินเค็มศูนยฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Z) ที่เกิดจากการคํานวน
การถดถอยเชิงเสนพหุคูณ มากที่สุดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 

Correlations

1 -.839** .854** -.793**
. .000 .000 .000
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.000 . .000 .000
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300 300 300 300

-.793** .996** -.394** 1
.000 .000 .000 .
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Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Z

M1

M2

M3

Z M1 M2 M3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Z

M1

M2

M3

ตารางที่ 6 ตารางเมตริกซแสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิง
เสน  (r) ระหวางขอมูลดินเค็ม  ศูนยฯ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Z) ที่เกิดจากการคํานวนการ
ถดถอยเชิงเสนพหุคูณ กับตัวแปรตน M1 M2 M3 

 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงคาสหสัมพันธเชิงเสน
ระหวางกับขอมูลดินเค็ม  ศูนยฯ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Z) ที่เกิด
จากการคํานวณการถดถอยเชิงเสน
พหุคูณกับตัวแปรตน M1 M2 M3 
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ดังนั้นจากการหาความสัมพันธกับดัชนีความสวางทั้ง 3 แบบ โดยใชสมการการถดถอยเชิงสนพหุคูณ  
และการวิเคราะหสหสัมพันธเชิงเสน นั้นพบวา ดัชนีความสวางแบบ Normalized Difference      Salinity Index 
(NDSI) สัมพันธกับขอมูลการแพรกระจายของคราบเกลือ กรมพัฒนาที่ดิน และขอมูลดินเค็มศูนยฯ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ในการวิจัยนี้จึงไดเลือกใชวิธีการดังกลาวในการวิเคราะหคาความสวางของภาพ ที่
สงตอการเกิดคราบเกลือบนผิวดินบนพื้นที่ราบสูงโคราช 
2. การบูรณาการตวัแปรที่เก่ียวของ ดวยระบบสารสนเทศภูมิสาสตร 
        ในการบูรณาการขอมูลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพือ่ศึกษาสภาพพืน้ผิวที่มีศักยภาพการ
เกิดดนิเค็มนัน้ไดแบงออกเปน  3 ระดับ ไดแก บริเวณที่มีศกัยภาพระดับเค็มมาก ปานกลาง และนอย ซ่ึงจากผล
การวิเคราะหพืน้ที่ในที่ราบสูงโคราชทั้งหมด พบวามีเนื้อทีก่ารเกิดดนิเค็มคดิเปนรอยละ 5.09, 9.92 และ 6.73 ของ
เนื้อที่ทั้งที่ราบสูงโคราชตามลําดับ (ดังตารางที่ 7) พื้นที่ทีม่ศีักยภาพเค็มมากพบนอยที่สุดในกลุมของพื้นที่ที่มี
ศักยภาพการเกดิดินเค็มและพบกระจัดกระจายบริเวณตอนกลางภาค ที่เปนแองโคราชและแองสกลนคร พื้นที่ที่มี
ศักยภาพเค็มปานกลางพบมากที่สุด โดยพบในแองโคราชมากกวาแองสกลนคร พื้นที่ใหญที่สุดของชั้นเค็มปาน
กลางนี้มีขนาดเนื้อที่ถึง 14,792.82 ตารางกิโลเมตร สวนพืน้ที่ที่มีศักยภาพการเกิดดินเคม็นอย พบมากทางดาน
ตะวนัตกของพืน้ที่ศึกษา ขนาดพื้นที่ใหญสุด มีเนื้อที่ประมาณ  10,038.35 ตารางกิโลเมตร ดังภาพที่ 6 
ตารางที่ 7 จํานวนเนื้อที่ของช้ันศักยภาพความเค็มของดิน บริเวณที่ราบสูงโคราช 
 

ชั้นศักยภาพความเค็มของดิน จํานวนเนื้อท่ี ขนาดพื้นที่ใหญท่ีสุด 

  (รอยละของพื้นที่ทั้งหมด) (ตารางกิโลเมตร) 

เค็มมาก (HS) 5.09 7,582.35 

เค็มปานกลาง (MS) 9.92 14,792.82 

เค็มนอย (LS) 6.73 10,038.35 

ไมเค็ม (NS) 74.62 111,249.83 
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3. ตรวจสอบความถูกตองโดยการสํารวจภาคสนาม พรอมท้ังเก็บขอมูลดิน 
ผลจาการออกภาคสนามเพื่อศึกษาสภาพความเค็มของพื้นที่พบวาพื้นที่ที่มีความสวาง พื้นที่โลงมี

ความสัมพันธกับคา  EC ในหองปฎบัติการ รวมกับการใชแบบสํารวจที่ดัดแปลงจากโครงการ GlobeSAR   
(Henderson & Lewis, 1998) 
 

สรุป 
 

1.  การใชขอมูลภาพถายจากดาวเทียมเพื่อตรวจวัดความเปนเกลือของดิน 
  จากคุณสมบัติคาการสะทอนของขอมูลภาพถายจากดาวเทียมสามารถตรวจวัดความเปนเกลือของดินได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเลือกใชวิธีการวิเคราะหขอมูลภาพเพื่อหาคาความสวางของขอมูลภาพมาวิเคราะห สวนวิธีการ
ที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ไดทดสอบดัชนีความสวางแบบตาง  ๆเพื่อเลือกใชในการวิเคราะหขอมูลภาพที่เหมาะสม
ที่สุดตอการตรวจวัดความเปนเกลือของดิน โดยการใชคาสหสัมพันธพิสูจนดัชนีความสวางไดแก Brightness 
Index (BI), Normalized Difference Salinity Index (NDSI), Principle Component Analysis (PCA) พรอมทั้งหา
ความสัมพันธระหวางความเค็มของดินกับดัชนีดังกลาว ดวยการวิเคระหสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Linear 
regression ) และการวิเคราะหสหสัมพันธเชิงเสน (Correlation)  ปรากฎวาดัชนีความสวางแบบ แบบ Normalized 
Difference Salinity Index (NDSI) มีความสัมพันธกับขอมูลการแพรกระจายของคราบเกลือ กรมพัฒนาที่ดิน และ
ขอมูลดินเค็มศูนยฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด ผลการวิเคราะหภาพพบวาคราบเกลือที่ปรากฏมี

ภาพที่ 6 แผนที่ดินเค็ม บริเวณที่ราบสูงโคราช 
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คุณสมบัติการสะทอนของขอมูลเหมือนกับพื้นที่โลงและพื้นที่หลังการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขอมูล
ภาพถายจากดาวเทียมอยูในชวงที่ยังมีน้ําขังและอยูในฤดูเก็บเกี่ยว ซ่ึงระยะเวลาที่เหมาะสมของขอมูลควรอยู
ในชวงฤดูแลง ทั้งนี้ไดมีการตรวจสอบความถูกตองโดยการสํารวจภาคสนาม และเก็บตัวอยางดินเพื่อดูคา EC 
ของดินประกอบ 
2. การบูรณาการตวัแปรที่เก่ียวของ ดวยระบบสารสนเทศภูมิสาสตร 

การศึกษาการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของศักยภาพดินเค็มดวยการบูรณาการขอมูลภายใตระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรนี้ถือไดวา เปนการประเมินศักยภาพดินเค็มที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง ในสถานการณที่ตองการขอมูล
อยางเรงดวน เนื่องจากใชขอมูลวิเคราะหจํานวนนอย แตเปนขอมูลที่มีผลตอการเกิดหรือสงเสริมใหเกิดดินเค็ม
โดยตรง ไดแกขอมูลธรณีวิทยา ปริมาณน้ําและคุณภาพน้ําใตดิน ภูมิสัณฐาน ส่ิงปกคลุมดิน ขอบเขตพื้นที่
ชลประทาน และคาความสวางของภาพ นอกจากนี้ตองจัดเตรียมและตรวจสอบความถูกตองขอมูลกอนการ
วิเคราะห ผลการศึกษาไดขอสนเทศเชิงพื้นที่แสดงศักยภาพของดินเค็มมาก ปานกลาง และนอย ยิ่งไปกวานั้นยัง
สามารถแสดงขอสนเทศไดทั้งรูปแบบการกระจายตัวหรือแผนที่ และเนื้อที่ของแตละระดับไดงาย ขอมูลธรณี
โดยเฉพาะหนวยหินมหาสารคาม เปนตัวกําหนดการแสดงการกระจายตัวของพื้นที่ศักยภาพดินเค็มในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรก็จะชวยใหการจัดเก็บ และจัดการเรียกใชขอมูล รวมทั้ง
สรางแบบจําลองเชิงพื้นที่แทนการประเมินศักยภาพดินเค็มไดสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผลการศึกษา มีความ
เหมาะสมตอการใชเปนขอมูลพื้นฐานสนับสนุนการวางแผนการใชที่ดิน แตควรเปนแผนการใชที่ดินในระดับ
ภาค ดวยเหตุที่ขอจํากัดหรือความละเอียดขอมูลต่ําเกินกวาที่จะนํามาใชกับการวางแผนระดับฟารม โดยเฉพาะ
ขอมูลธรณีวิทยา (1:250,000)   
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