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การตรวจจับดินเค็มโดยใช้ข้อมูลจากการสํารวจระยะไกล
Saline Soil Detection Using Satellite Remote Sensing
ภูวดล โกมณเฑียร1
บทคัดย่อ
ความเค็มในดิน จัดเป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในเขต
พื้นที่ชลประทาน จําเป็นต้องมีการติดตามตรวจสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจอย่างทันท่วงทีสําหรับ
การจัดการดิ น การฟื้ นฟู และการปรั บปรุ งดิน ให้ก ลับ สู่สภาพเดิม การติดตามตรวจสอบความเค็มในดิน จะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมีการใช้ข้อมูลการสํารวจระยะไกลแบบหลายช่วงคลื่น ซึ่งยังคงต้องแปลงข้อมูลให้ถูกต้อง
ก่อนนําไปใช้เพื่อจําแนกและตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้การตรวจจับและการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้นระหว่างสถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ในอดีต ทําให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะทางธรรมชาติและขนาดของการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ในรูปแบบนี้สามารถดําเนินการได้ด้วยเครื่องมือ
ที่ทันสมัยและอาศัยความรู้ความชํานาญจากผู้เชี่ยวชาญ
ผลการติดตามตรวจสอบที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อมีการผสมผสานข้อมูลการสํารวจระยะไกลกับข้อมูล
ภาคสนามและข้อมูลที่ได้จากห้องปฏิบัติการ ซึ่งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีส่วนช่วยในการรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งในด้านของขนาด เวลา แหล่งข้อมูลและโครงสร้าง นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของนักวิจัยใน
การวิเคราะห์หาตัวชี้วัดความเค็มที่เหมาะสมสําหรับจําแนกดินเค็มได้อย่างจําเพาะเจาะจง ดังนั้นเทคนิคการสํารวจ
ระยะไกลและการสํ า รวจภาคพื้ น ดิ น ที่ เ หมาะสมสามารถนํ า มาประยุ ก ต์ ใ นการตรวจจั บ ความเค็ ม ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพทั้งในด้านความเที่ยงตรงและการประหยัดงบประมาณ
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ABSTRACT
Nowadays, the soil salinity is becoming a more serious environmental problem,
especially in the irrigation areas. The situation must be closely followed-up to provide the
supporting data for urgent decision making, restoration, and improve the soil and land. The
effectiveness of saline soil detection is depending on the proper application of imagery with
different spectrum and also to transform and classify before interpretation. Besides, the
detection and assessment of the changes at present and the past is capable to figure out the
change of nature as well as the scale of change. This analysis pattern is conducted through the
up-to-date equipment and relied on the specialist.
The best saline soil detection results can be obtain after the merging of satellite remote
sensing data, field study data and the laboratory data. The Geographic Information System (GIS)
is suitable for data manipulation in terms of detecting the scale, time, source and structure of
the data. It is very challenging for researcher to properly analyze the specific indicator of Saline
Soil. Hence, the satellite remote sensing technique and the ground survey have been applied to
effectively detect the salinity it is low cost and accurate.
คําสําคัญ: การสํารวจดิน ดินเค็ม การสํารวจระยะไกล
Keywords: Soil survey, Saline soil, Remote sensing

บทนํา
อัน ตรายของดิน เค็ม อาจเที ยบไม่ไ ด้ กับ การ
เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวหรื อ การเกิ ด ดิ น ถล่ ม แต่ ก็ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสี ย หายอย่ า งรุ น แรงต่ อ สภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยเฉพาะทางการเกษตร ดินเค็มจะส่งผลกระทบต่อ
การเพาะปลู ก และผลผลิ ต ทางการเกษตร ทั้ง ในเขต
พื้นที่แห้งแล้งและพื้นที่ชลประทาน มีผู้ประเมินไว้ว่า
พื้นที่ซึ่งเกิดภาวะดินเค็มทั้งโลก มีขนาดพื้นที่ประมาณ
1 พัน ล้า นเฮกแตร์ ซึ่ง เทีย บเคี ยงได้ เ ท่า กับ ร้ อยละ 7
ของพื้นที่ทวีปยุโรป และประมาณ 77 ล้านเฮกแตร์ มี
สาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ (Ghassemi et al.,
1995)

โดยทั่ ว ไปแล้ ว พื้ น ที่ ช ลประทานทั่ ว โลกมี
สัดส่วนที่เป็นพื้นที่ดินเค็มประมาณร้อยละ 20 และจะมี
มากขึ้ น ถึ ง ร้ อ ยละ 30 ในบางประเทศ เช่ น อี ยิ ป ต์
อิหร่าน และอาร์เจนตินา ในอนาคตพื้นที่แห้งแล้งจะถูก
นํามาใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมด้วยความจําเป็นจากการ
เพิ่ ม ขึ้ น ของจํ า นวนประชากร มี ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่
ชลประทานเพื่ อ การเกษตรเพิ่ม ขึ้ นและส่ ง ผลต่ อการ
ขยายตัวของพื้นที่ดินเค็มตามมา (Ghassemi et al.,
1995)
นอกจากนี้ แ ล้ ว ความเค็ ม ยั ง ส่ ง ผลต่ อ
ปรากฏการณ์เสื่อมภาพของดิน เช่น การแพร่กระจาย
ความเค็มของดิน การชะล้างหน้าดิน และก่อปัญหาทาง
วิ ศ วกรรม อี ก ทั้ ง เมื่ อ ประเมิ น ผลกระทบในเชิ ง
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เศรษฐศาสตร์ มัก พบว่ าเป็น สาเหตุ ที่ ต้อ งตระหนัก ถึ ง
ปั ญ หาดั ง กล่ า วมากขึ้ น โดยปกติ แ ล้ ว การพิ จ ารณา
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ มักไม่ได้รวมถึงความสูญเสีย
มูลค่าทรัพย์สินของพื้นที่เพาะปลูกซึ่งเกิดจากดินที่เสื่อม
คุณภาพและต้นทุนทางอ้อมอื่น ๆ เช่น การเกิดยูโทรฟิ เ คชั่ น ในแม่ น้ํ า และบริ เ วณปากแม่ น้ํ า และความ
เสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานและต้นทุนทางสังคมของ
ธุรกิจการเกษตร อย่างไรก็ตามการดําเนินการฟื้นฟูพื้น
ที่ดินเค็มนั้น ต้องการข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เพื่อ
ช่ ว ยในการจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ และเลื อ กวิ ธี ก าร
ดําเนินการที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการดําเนินงานในแต่
ละกรณี รวมไปถึงผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจและเกษตรกรผู้
เพาะปลู กพืช ก็ ยังต้องการความมั่นใจด้วยว่ าเทคนิ ค
การประเมินและข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้น มีความถูกต้อง
และเชื่อถือได้อย่างแท้จริง ซึ่งถ้าหากมีการประเมินผล
กระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมไว้สูงหรือต่ํากว่า
ความเป็นจริง ทั้งในด้านของขอบเขต ขนาดและการ
กระจายตัวของพื้นที่ซึ่งเกิดภาวะดินเค็มแล้วก็อาจเกิด
ผลเสียตามมาได้ (Ghassemi et al., 1995)
การเฝ้า ระวั งการเปลี่ ยนแปลงค่ าความเค็ ม
และการคาดการณ์ลักษณะหรือปริมาณการเสื่อมสภาพ
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จํ า เป็ น ต้ อ งอาศั ย การดํ า เนิ น การติ ด ตาม
ตรวจสอบ ดั ง นั้ น การตั ด สิ น ใจอย่ า งถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสมตามสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีจะ
สามารถช่วยให้การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติการ หรือการ
ดํ า เนิ น การแก้ ไ ขฟื้ น ฟู พื้ น ที่ นั้ น ๆ ได้ เ ป็ น อย่ า งดี โดย
วิธีการติดตามตรวจสอบค่าความเค็มดังกล่าวนั้น สิ่งที่
ต้องดําเนินการเป็นลําดับแรกคือพิจารณาสถานที่ซึ่งมี
ความเข้ ม ข้ น ของเกลื อ จากนั้ น จึ ง ตรวจจั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงพื้นที่และช่วงเวลา โดย
ค่าการเปลี่ยนแปลงนั้นขึ้ นอยู่กับลั กษณะทิศ ทางการ
แพร่ ก ระจายของเกลื อ ทั้ ง ในบริ เ วณพื้ น ผิ ว ดิ น และ

Review

ภายในชั้นดิน รวมทั้งความสามารถของเครื่องมือสํารวจ
ระยะไกลที่ ใ ช้ ใ นการตรวจจั บ ปริ ม าณเกลื อ (Zinck,
2001)

ข้อจํากัดในการใช้ข้อมูลการสํารวจระยะไกล
เกลื อ ที่ พ บในบริ เ วณพื้ น ผิ ว ดิ น สามารถ
ตรวจจั บ ได้ ด้ ว ยข้ อ มู ล จากการสํ า รวจระยะไกล ทั้ ง
ทางตรงบนบริเวณพื้นที่ซึ่งปกคลุมด้วยผลึกเกลือและ
คราบเกลือ หรือทางอ้อมผ่านทางพืชชนิดที่อาศัยความ
เค็มในการเจริญเติบโต หรือพืชที่ได้รับผลกระทบจาก
ความเค็ม (Mougenot et al., 1993) ภาวะความเค็ม
บนพื้นผิวดินนั้น เป็นกระบวนการที่มีพลวัตสูง ทําให้
เกิดข้อจํากัดในการจําแนกข้อมูล เนื่องจากคุณลักษณะ
ของเกลื อ สเปกตรั ม ของคลื่ น (ย่ า นความยาวคลื่ น )
สภาพพื้นที่และเวลา รวมทั้งยังอาจเกิดความไม่ชัดเจน
ของข้อมู ลการตรวจจับเกลื อ เนื่องจากลัก ษณะพืชที่
ปรากฏ และลักษณะพื้นผิวต่างๆ ล้วนมีส่วนทําให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนของคลื่นรังสี
ลักษณะคลื่นสเปกตรัมของเกลือ
การสํารวจภาคพื้นดินและการวัดคลื่นการแผ่
รังสี แสดงให้เห็นว่าปริมาณและคุณสมบัติแร่ของเกลือ
รวมทั้งความชื้นในดิน สีของดิน และความขรุขระของ
พื้นผิว เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการสะท้อนคลื่นรังสี
ของเกลื อ (Metternicht and Zinck, 2002)
Mougenot et al. (1993) รายงานว่า การสะท้อนของ
คลื่นรังสีมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพพื้นผิวที่เปลี่ยนไป
รวมทั้งการปรากฏหรือไม่ปรากฏคราบเกลือ ความหนา
ของคราบเกลือ
นอกจากนี้ เมื่อพิจาณาเรื่องความขรุขระของ
พื้นที่ (surface roughness) ในพื้นที่ที่พบคราบพื้นผิว
จะราบเรียบซึ่งเกิดจากการรบกวนของเกลือชนิดต่าง ๆ
และวิธี การจั ดการดิ นที่ ส่ง ผลต่อ การสะท้อ นรั งสี ของ
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พื้นผิวที่มีคราบเกลือ อีกทั้งยังก่อให้เกิดลักษณะวัตถุที่มี
สัณ ฐานขนาดใหญ่เ ด่ น ชั ด บนพื้ น ผิ วดิ น ตั ว อย่ า งเช่ น
โครงสร้างของเกลือที่มีลักษณะโปร่งจะมีโซเดียมซัลเฟต
ในปริ มาณมาก ในขณะที่ คราบเกลื อจะมี ความเรี ย บ
เนื่องจากมีคลอไรด์เป็นองค์ประกอบ (Driessen and
Schoorl, 1973) โดยทั่วไปดินที่มีคราบเกลือจะมีพื้นผิว
เรียบกว่าดินที่ไม่มีเกลือ และเมื่อมีการเพาะปลูกมักจะมี
ปริมาณการสะท้อนของรังสีที่สูงกว่า ในแถบช่วงคลื่นที่
ตามองเห็ น และคลื่ น อิ น ฟราเรด ในขณะที่ พื้ น ที่
เพาะปลู ก ซึ่ ง ไม่ มี ค วามเค็ ม จะมี ก ารสะท้ อ นของรั ง สี
น้อยลง เนื่องจากมี ความสัมพั นธ์โดยตรงกับลักษณะ
ความขรุขระของพื้นที่ อันเกิดจากการไถพรวน
แ ร่ เ ก ลื อ เ ช่ น ค ล อ ไ ร ด์ ค า ร์ บ อ เ น ต
และซั ล เฟต อาจมี ก ารดู ด กลื น ของคลื่ น รั ง สี ใ นย่ า น
สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น เฮไลต์ (NaCl) ซึง่
มีลักษณะโปร่งแสง อีกทั้งมีองค์ประกอบทางเคมีและ
โครงสร้างที่ขัดขวางการดูดกลืนในช่วงคลื่นที่มองเห็นได้
และช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อน (Hunt et al.,
1972) ในทางตรงข้าม คาร์บอร์เนตมีคุณสมบัติการ
ดูดกลืนคลื่นรังสีในช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อน จาก
การสั่นสะเทือนของกลุ่ม CO32- และโมเลกุลของน้ําที่
เป็นส่วนประกอบพื้นฐาน (Mulders, 1987) Siegal
and Gillespie (1980) รายงานว่าคุณสมบัติการ
ดูดกลืนของคาร์บอเนตที่ช่วงคลื่นอินฟราเรดกลาง ซึ่ง
เป็นการดูดกลืนของน้ําและหมู่ OH ในขณะที่ Mulders
(1987) พบว่าช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรด (1.5-1.7
ไมโครเมตร) เป็นช่วงการดูดกลืนสําหรับลักษณะพื้นผิว
ดินที่มียิปซั่ม (CaSO4.H2O) เป็นองค์ประกอบ
Csillag et al. (1993) ได้ตรวจสอบคลื่นรังสี
5 ช่วง อันได้แก่ ช่วงคลื่นที่ตามองเห็นได้ (0.55-0.77
ไมโครเมตร) คลื่นอินฟราเรดใกล้ (0.9-1.3 ไมโครเมตร)
คลื่นอินฟราเรดกลาง (1.94-2.15 2.15-2.3 2.33-2.4
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ไมโครเมตร) ที่ ส่ง ผลต่ อลัก ษณะค่า ความเค็ มของดิ น
จากการทดลองพบว่า ด้วยองค์ประกอบของความชื้น
เพียงเล็กน้อย เกลือจะให้ค่าการสะท้อนสูงในช่วงคลื่น
สเปกตรัมที่ตามองเห็นได้ (โดยเฉพาะสีน้ําเงิน) และให้
ค่ า การสะท้ อ นต่ํ า ในช่ ว งอิ น ฟราเรดกลาง ซึ่ ง เป็ น
ลักษณะที่แสดงให้เห็นว่ามีโมเลกุลของน้ํายึดติดแน่นกับ
ผลึกเกลือ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นเกลือบริสุทธิ์ที่มี
ความชื้นสูง ซึ่งโมเลกุลของน้ําดังกล่าวมักจะมีการจับตัว
ในโครงสร้างหยาบ (ยิปซั่ม) มากกว่าโครงสร้างเรียบ
(เฮไลต์)
รูปแบบของความเค็มเชิงพื้นที่
ความเข้มข้นของเกลื อในพื้น ที่จะสูง หรือต่ํ า
เป็นหย่อมๆ ทําให้เกิดลักษณะการผสมของคุณลักษณะ
ที่หลากหลายภายในแต่ละพิกเซลของข้อมูลดาวเทียม
นอกจากนี้ลักษณะคราบเกลือในเชิงโครงสร้าง จากที่มี
ลักษณะเรียบไปจนถึงขรุขระ และในเชิงของสี จากสี
ขาวไปจนถึงสีดํา ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ค่าการสะท้อน
เกิ ด ความแปรปรวน และจากการทดสอบดิ น ด้ ว ย
เครื่องวัดการแผ่รังสีแบบ Crop Scan 8 ช่วงคลื่น
ครอบคลุมช่วงคลื่นที่ตามองเห็นและช่วงอินฟราเรดใกล้
ในกลุ่ม ดิน ที่มี ความเค็ม มากไปจนถึง ดิน ด่า งเล็ก น้อ ย
และสีดินลดลงจาก 10 YR 6/5 เป็น 10 YR 6/3 พบว่า
ค่าการสะท้อนลดลงของในทุกช่วงคลื่น และคราบเกลือ
จะให้ ก ารสะท้ อ นที่ สู ง กว่ า พื้ น ผิ ว ดิ น ที่ ไ ม่ มี ค วามเค็ ม
อย่างไรก็ตามการรบกวนคราบเกลือจากการคราดไถจะ
ทําให้ความขรุขระของพื้นผิวเพิ่มขึ้น ในปริมาณเกลือที่
เท่ า กั น จะทํ า ให้ เ กิ ด การสะท้ อ นน้ อ ยลง (Epema,
1992)
ช่วงเวลาการพิจารณาดินเค็ม
ช่วงเวลาที่ดีสําหรับทําการบันทึกข้อมูลและ
การรั บ สั ญ ญาณข้ อ มู ล จากการสํ า รวจระยะไกลโดย
อาศัยพลัง งานแสงธรรมชาติ (เช่น คลื่นที่ม องเห็นได้
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และคลื่ น อิ น ฟราเรด) ต้ อ งคํ า นึ ง ด้ ว ยว่ า ช่ ว งเวลาใด
สามารถตรวจจับเกลือได้ดีที่สุด โดยทั่วไปคือช่วงปลาย
ฤดูแล้ง เนื่องจากมีการละลายของเกลือจากช่วงฤดูฝนที่
ผ่านมา พื้นผิวที่มีความเค็มจะปรากฏเป็นสีขาว ในทาง
กลับกันดินที่เป็นด่างมักจะมีพื้นผิวเป็นสีดํา เนื่องจากมี
ปริ ม าณโ ซเดี ยมม ากเ กิ น ไป ส่ ง ผ ลให้ เกิ ด กา ร
แพร่กระจายของสารอินทรีย์ (Mougenot et al.,
1993)
การสํ า รวจจากระยะไกลเชิ ง แสง (optical
remote sensing) มีความเป็นไปได้ในการใช้จําแนกดิน
เค็ ม ที่มี อ งค์ป ระกอบแตกต่ างกั น ทั้ง ทางด้ า นปริ ม าณ
ความชื้ น ความบริ สุ ท ธิ์ ข องเกลื อ สารเคลื อ บและ
ลักษณะพื้นผิวอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับช่วงคลื่น โดยทั่วไป
พื้นที่ซึ่งมีความเค็มในระดับปานกลางถึงสูงจะสามารถ
ตรวจสอบได้ง่าย ในขณะที่พื้นที่ซึ่งมีระดับความเค็มต่ํา
และพื้นที่ซึ่งมีความเค็มในระยะเริ่มต้นมักจะทําให้เกิด
การจํ า แนกผิ ด พลาดได้ ดั ง ที่ McGowen
and
Mallyon (1996) ได้รายงานผลการประเมินระดับ
ความเค็มพบว่าได้ค่าสูงกว่าค่าที่แท้จริงอย่างมีนัยสําคัญ
เมื่อใช้ข้อมูล Landsat TM ภายใต้การจําแนกแบบ
ความเป็ นไปได้ม ากที่ สุด (maximum likelihood)
เนื่องจากการรบกวนของวิธีการจัดการดิน พืชท้องถิ่น
และชนิดของดิน โดยสามารถแก้ปัญหานี้ด้วยพิจารณา
ภาพจากหลายๆ ช่ ว งเวลา ในทางกลั บ กั น ผลการ
ประเมินระดับความเค็มในพื้นที่มี่ค่าต่ํากว่าค่าที่แท้จริง
จากการสํ า รวจระยะไกลนั้ น อาจเกิ ด ขึ้ น จากความ
คลาดเคลื่อนระหว่างดินที่มีความเค็มเล็กน้อยและดินที่
ไม่มีความเค็มเลย
การรบกวนของพืช
โดยทั่วไปพืชมักจะไม่เจริญเติบโตในพื้นดินทีม่ ี
องค์ประกอบของเกลือหรือโซเดียม แต่ในธรรมชาติอาจ
พบพืชชนิดพิเศษอยู่จํานวนหนึ่ง เช่น Salicornia spp.
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และพืชปลูกที่ทนต่อความเค็ม เช่น บาร์เลย์ ฝ้าย และ
พื ช ตระกู ล ถั่ ว พื ช ทนเค็ ม เหล่ า นี้ ทํ า ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการตอบสนองต่อคลื่นรังสีทั้งหมด
ของพื้น ที่ดินเค็ม โดยเฉพาะในแถบสีเ ขียวและสีแดง
(Metternicht, 1998)
พื ช ที่ ช อ บ เ ก ลื อ แ ล ะ พื ช ท น เ ค็ ม เ ช่ น
Cynodon dactilon และพืชวงศ์ Chenopodiaceae
พบได้ทั่วไปในพื้นที่ดินเค็ม และเป็นด่าง จากการเก็ บ
ข้ อ มู ล ด้ ว ยเครื่ อ งตรวจวั ด การแผ่ รั ง สี ภ าคพื้ น ดิ น
(Skye Instruments) พบว่ า พื ช ทนเค็ ม วงศ์
Chenopodiaceae มีปริ มาณคลอโรฟิลด์ ที่เข้ มข้ น
สามารถดูดกลืนรังสีในช่วงคลื่นที่ตามองเห็น และมีการ
สะท้อนกลับในช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ ในทางตรงข้าม
เส้นสเปกตรัมของ Cynodon dactilon มีการสะท้อน
เพิ่มขึ้นในรูปแบบที่มีค่าความชันเป็นบวก ตลอดช่ว ง
แถบคลื่นที่ตามองเห็นได้และคลื่นอินฟราเรดใกล้ ซึ่งบ่ง
บอกได้ว่ามีปริมาณคลอโรฟิลด์น้อยกว่า และการศึกษา
ของ Metternicht (1996) พบว่า พืชชอบเกลือเป็นตัว
บ่งชี้ที่ดี ในการใช้แบ่ งแยกพื้นที่ดิ นความเค็มหรือเป็ น
ด่างออกจากพื้นที่ทั่วไป แต่อาจทําให้เกิดการปะปนของ
คลื่นรังสีในกลุ่มดินเค็มที่เป็นด่าง
แม้ว่าจะเกิดปรากฏการณ์การรบกวนของพืช
ต่ อ คุ ณ สมบั ติ ก ารสะท้ อ นของความเค็ ม แต่ ลั ก ษณะ
ดั ง กล่ า ว ก็ ส ามารถใช้ เ ป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ท างอ้ อ มในเชิ ง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลการสํารวจระยะไกลกับความ
เค็มของดินได้ (Szabo et al., 1997) ตัวอย่างเช่น ค่า
NDVI
และค่ า สภาพการนํ า ไฟฟ้ า ของดิ น มี ค่ า
สหสัมพันธ์สูง ทําให้สามารถแยกพื้นที่ดินเค็มที่เป็นด่าง
ออกจากพื้นที่ทั่วไปได้ แต่ก็ไม่สามารถแยกแยะความ
แตกต่างระหว่างดินเค็มและดินที่เป็นด่างได้ (Wiegand
et al., 1994)
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นักวิ จัย บางท่ านได้ เสนอให้ ทํา การตรวจจั บ
การแพร่กระจายของความเค็ม ด้วยวิธีการผสมผสาน
ข้ อ มู ล ความแตกต่ า งของพื ช และพื้ น ดิ น ที่ ว่ า งเปล่ า
(Metternicht and Zinck, 1997) ในขณะที่นักวิจัย
ท่านอื่นก็ได้เสนอแนะวิธีการจําแนกโดยพิจารณาชนิด
ของพืชในระดับมหภาคและสถานภาพของพืชที่ได้รับ
อิทธิพลจากความเค็มในระดับจุลภาค (Dale et al.,
1986)
ในกลุ่มพืชไร่ที่มีการเพาะปลูกนั้น ฝ้าย เป็น
พืชที่มีลักษณะของตัวบ่งชี้ในอุดมคติ เนื่องจากมีการ
ปลูกในปริมาณมากในบริเวณพื้นที่ชลประทานที่แห้ง
แล้ง สถานภาพการเติบโตของต้นฝ้ายและผลผลิตที่ได้
สามารถนํามาใช้เป็นตัวบ่งชี้ความเค็มได้ เนื่องจากมีค่า
สหสัมพันธ์อย่างมากกับสภาพการนําไฟฟ้า เกณฑ์ทั้ง
สองสามารถประเมิ น ได้ จ ากรู ป ถ่ า ยทางอากาศสี
(Golovina et al., 1992)
ความปะปนกันของคลื่นรังสีกับคุณลักษณะ
ต่าง ๆ ของพื้นผิว
ความแตกต่างของวัตถุในธรรมชาติและพลวัต
ต่ า ง ๆ สามารถทํ า ให้ เ กิ ด การสะท้ อ นคลื่ น รั ง สี ใ น
ระดั บ สู ง เช่ น พื้ น ที่ ซึ่ งมี ค วามเข้ม ข้ น เกลื อสู ง ซึ่ ง เป็ น
คุ ณ ลั ก ษณะโดยทั่ ว ไปของวั ต ถุ ใ นพื้ น ที่ แ ห้ ง แล้ ง
เช่นเดียวกันกับพื้นผิวที่ถูกชะล้างจากการไถพรวน และ
พื้น ดิ น ร่ วนที่ ไ ม่ มีค วามเค็ ม ล้ วนแล้ ว แต่ จ ะทํ าให้ เ กิ ด
ความปะปนของคลื่นรังสีได้ เนื่องจากคลื่นรังสีของวัตถุ
เหล่านี้มีค่าใกล้เคียงกับลักษณะของวัตถุพื้นผิวที่มีความ
เค็ม
โครงสร้างของดินจะมีการก่อตัวเป็นชั้นบางๆ
บริ เวณผิ ว ดิน หลัง จากเกิ ดเหตุก ารณ์ฝ นตกหรื อการ
ชลประทาน (Goldshleger et al., 2001) และจะมี
การเปลี่ยนแปลงสีของดินอย่างเห็นได้ชัด ส่วนผสมต่าง
ๆ ของดินจะถูกทําลายในระหว่ างที่เกิดกระบวนการ
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ดังกล่าว และเม็ดดินละเอียดจะก่อตัวเป็นแผ่นปกคลุม
ที่ ผิ ว ดิ น ทํ า ให้ ค่ า การสะท้ อ นรั ง สี ข องดิ น มี ป ริ ม าณ
เพิ่มขึ้น (De Jong and Epema, 2001) เช่นเดียวกับ
การทดลองของ De Jong (1992) และ Goldshleger
et al. (2001) ได้ดําเนินการสํารวจพฤติกรรมของคลื่น
รังสีที่จากแผ่นโครงสร้างลักษณะนี้ตลอดช่วงคลื่นรังสี
NIR และ SWIR พบว่า ลักษณะของแผ่นโครงสร้าง
เหล่ านี้ เป็ นสาเหตุ ให้ เกิ ดการสะท้ อนของรั งสี เพิ่ มขึ้ น
โดยที่คลื่นรังสีมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของ
การแพร่กระจายขนาดอนุภาคดินและเนื้อดินในบริเวณ
พื้นผิวดิน และเสนอแนะว่ าแผ่นโครงสร้างลักษณะนี้
อาจทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการตรวจจับคลื่น
ความร้อนของดินจากระยะไกล
Metternicht (1996) ได้ทําการเก็บข้อมูลใน
พื้ น ที่ เ มื อ งโคชาบั ม บาของประเทศโบลิ เ วี ย โดยใช้
เครื่องวัดการแผ่รังสีแบบ Crop Scan หลายแถบ โดย
ใช้ ทั้ ง สิ้ น 8 ช่ ว งคลื่ น ช่ ว งความถี่ ร ะหว่ า ง 450-800
นาโนเมตร ความปะปนกั น ของคลื่ น รั ง สี เ กิ ด ขึ้ น ใน
บริ เ วณแผ่ น โครงสร้า งของดิ น ที่มี ค วามเค็ ม และแผ่ น
โครงสร้ า งของดิ น ร่ ว นปนทรายแป้ ง ในช่ ว งคลื่ น
สเปกตรัมสีฟ้าและสีเขียว (450-550 นาโนเมตร) ความ
สว่างของผิวดินเกิดจากองค์ประกอบอนุภาคทรายแป้ง
ที่มีอยู่ในปริมาณมาก ซึ่งทําให้เกิดการสะท้อนของคลื่น
รัง สีม ากกว่า แผ่ น โครงสร้ า งของดิ นเค็ม ที่เ รี ยบหรื อ มี
ลักษณะโปร่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วแผ่นโครงสร้างของดินที่
ไม่มีความเค็ม จะมีค่าการสะท้อนของคลื่นรังสีน้อยกว่า
ลักษณะการสะท้อนของคลื่นรังสีที่ลดลงอย่างชัดเจนใน
ดินที่มีความเค็มลดลง รวมถึงองค์ประกอบของอนุภาค
ทรายแป้งและดินเหนียวที่ลดลงด้วย
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แหล่งข้อมูลจากการสํารวจระยะไกล
การตรวจสอบและการติดตามพื้นที่ดินเค็ม มี
การใช้ แหล่ง ข้อมู ลจากการสํา รวจระยะไกลในหลาย
รูปแบบ ได้แก่ รูปถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายอินฟราเรด
ความร้ อ น ภาพถ่ า ยของช่ ว งคลื่ น ที่ ต ามองเห็ น ได้
อินฟราเรดแบบหลายช่วงคลื่นและช่วงคลื่นไมโครเวฟ
รวมทั้ ง ข้ อ มู ล การสํ า รวจระยะไกลที่ ไ ด้ จ ากเครื่ อ ง
เหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้า
รูปถ่ายทางอากาศ (Aerial photographs)
รู ป ถ่ า ยทางอากาศมั ก พิ จ ารณาร่ ว มกั น ของ
ลักษณะภูมิสัณฐาน (geomorphology) โทนสีเทาหรือ
สี เพื่ออธิบายกลุ่มดินที่มีความเค็ม โดยการตรวจสอบ
ความถูกต้องในภาคสนามที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะ
เหล่านี้ ในด้านของความแปรปรวนตามปริมาณเกลือที่
เป็นองค์ประกอบ ทั้ง ๆ ที่ปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ใ นเรื่ อ งความละเอี ย ดของคลื่ น รั ง สี แ ละ
รูป ทรงสั ณ ฐานของวั ต ถุ ข องเครื่ อ งถ่ า ยภาพจากการ
สํารวจระยะไกลจากดาวเทียม แต่รูปถ่ายทางอากาศ
ยั ง ค งเป็ นปร ะโ ยชน์ ต่ อ ก ารศึ กษาปร ะวั ติ หรื อ
รายละเอียดของพื้นดิน ซึ่งนิยมใช้ในการทําแผนที่ดิน
เค็ม โดยเฉพาะภาพถ่ายอินฟราเรดสีในพื้นที่ดินเค็มซึ่ง
ไม่มีพืชปกคลุม (มีสีขาว) และพืชไร่ที่มีเกลือมาก (มีสี
น้ําตาลแดง) สามารถแยกแยะจากวัตถุที่เป็นพื้นผิวดิน
และพืชแบบอื่นๆ ได้ง่าย (Rao and Venkataratnam,
1991) ภาพถ่ายทางอากาศแบบอินฟราเรดสียังสามารถ
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ขนาดเล็กที่ต้องการความละเอียดสูง
ซึ่งอุปกรณ์บันทึกข้อมูลดาวเทียมในปัจจุบันไม่สามารถ
นํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ หรื อ ไม่ ส ามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลจากดาวเทียมได้ (Everitt et al.,
1988) รูปถ่ายอินฟราเรดสีนั้น สามารถจําแนกความ
แปรปรวนในพืชที่มีเกลือเป็นองค์ประกอบ เนื่องจาก
ระดับความรุนแรงในการตอบสนองของพืชต่อความเค็ม
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มักจะแปรผันจากฤดูกาลหนึ่งไปสู่อีกฤดูกาลหนึ่ง รูป
ถ่ายอินฟราเรดเป็นวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการบันทึก
ข้อมูลหลายช่วงเวลา (Ghassemi et al., 1995)
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมที่ใช้ช่วงคลื่น
ที่ตามองเห็นและช่วงอินฟราเรดกลาง (Visible to
middle infrared satellite sensors)
ภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งครอบคลุมช่วงคลื่นที่ตา
มองเห็นและช่วงอินฟราเรด ได้มีการศึกษาวิจัยอย่าง
กว้างขวางในด้านการประยุกต์ใช้ สําหรับการจําแนก
และการทํ า แผนที่ ข องพื้ น ที่ ดิ น เค็ ม ได้ ดํ า เนิ น การใน
หลาย ๆ ประเทศ และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เมื่อมีการ
แยกแยะลักษณะพื้นผิวเพียง 2 ประเภท คือ มีความ
เค็มและไม่มีความเค็ม (Evans and Caccetta, 2000)
โดยปกติ เมื่อมีปริมาณเกลือที่ผิวดินเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผล
ให้มีการสะท้อนของคลื่นรังสีเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะใน
แถบสีน้ํ าเงิน พื้นที่ดิ นเค็ม จะแสดงความสัมพั นธ์ของ
การตอบสนองต่อคลื่นรังสีในช่วงคลื่นที่ตามองเห็นและ
ช่วงอินฟราเรดใกล้มากกว่าพื้นที่ซึ่งไม่มีดินเค็มในทาง
กลับกัน การสะท้อนจะลดลงเมื่อความชื้นดินเพิ่มขึ้น
(Epema, 1990)
การใช้ ภ าพถ่ า ยหลายช่ ว งคลื่ น สํ า หรั บ การ
ตรวจสอบเกลืออาจใช้ไม่ได้ผลเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ ปริมาณความเข้มข้นของเกลือในบริเวณ
พื้ น ผิ ว ดิ น ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ที่ สํ า คั ญ และดิ น ที่ มี
องค์ประกอบของเกลือในปริมาณที่ต่ํากว่าร้อยละ 1015 นั้น ค่อนข้างที่จะแยกออกจากองค์ประกอบอื่น ๆ
ของดินได้ยาก (Mougenot et al., 1993)
อุ ป กรณ์ รั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มที่ ใ ช้ ค ลื่ น
อิ น ฟราเรดความร้ อ น (Thermal infrared
satellite and airborne sensors)
คลื่ น อิ น ฟราเรดความร้ อ น มั ก ใช้ ใ นการ
ประเมิ น สภาพความชื้ น และความเค็ ม ในย่ า นของ
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สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของวัตถุที่ถูกบันทึกโดยใช้
หลักการดูดกลืนพลังงานของเกลือที่ต่างชนิดกัน เช่น
ซัล เฟต ฟอสเฟต และคลอไรด์ (Mulders, 1987)
ผลลัพธ์ที่ ได้จะอยู่ ในระดับ ต่ําจนถึง ปานกลาง เมื่อใช้
การตรวจวัดในช่วงความร้อนของสเปกตรัมอย่างเดียว
(Metternicht, 1996) จากการศึ กษาในประเทศ
อิหร่านและอียิปต์ ได้มีการใช้คลื่นความร้อนแบนด์ที่ 6
ของ Lansat TM การผสมผสานข้อมูลจะช่วยพัฒนา
วิธีการการแยกดินเค็มออกจากดินยิปไซเฟอร์รัสและดิน
ทะเลทรายเนื้อหยาบ อีกทั้งช่วยให้มีความเที่ยงตรงเพิ่ม
มากขึ้น (Goossens et al., 1999)
สั ญ ญาณคลื่ น ไมโครเวฟ (Microwave
sensing)
ระบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ยานอวกาศแบบ SAR
(synthetic aperture radar) เช่น ERS 1/2, JERS-1,
Radarsat ที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถนํามาใช้สําหรับ
การตรวจจับประเมินและทําแผนที่ เกษตรกรรม ป่าไม้
พื้นที่ชุ่มน้ํา ทุ่งหญ้าและเมือง (Metternicht, 1999)
อย่ า งไรก็ ต ามได้ มี ก ารศึ ก ษาจํ า นวนหนึ่ ง ที่ ทํ า การ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลคลื่นไมโครเวฟ
จากอากาศและอวกาศสํ า หรั บ การทํ า แผนที่ ข องพื้ น
ที่ดินเค็ม โดยมักใช้คลื่นไมโครเวฟช่วงคลื่น C, P และ L
(Carver and Bush, 1979)
เมื่อเปรียบเทียบการใช้งานกับสัญญาณคลื่น
เชิงแสง(optical) พบว่า สัญญาณคลื่นไมโครเวฟมีข้อ
ดีกว่า สําหรับการใช้งานในสภาพดินที่มีลักษณะพิเศษ
ซึ่งผิดแผกไปจากปกติ รวมถึงความเค็ม (Taylor et al.,
1996) เช่น กรณีของพื้นที่ดินทรายบริเวณชายฝั่งและ
ทะเลทราย พื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยน้ํา และภูมิประเทศที่
ประกอบด้ ว ยลั ก ษณะโครงสร้ า งขนาดเล็ ก เช่ น
โครงสร้ างดิ นโปร่ ง หรื อ เป็ นก้ อนดิน (Mettermicht,
1998) นอกจากนี้แล้วด้วยคุณลักษณะที่ไม่ขึ้นต่อสภาพ
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ภู มิ อ ากาศทํ า ให้ ไ มโครเวฟมี ข้ อ ดี เ หนื อ อุ ป กรณ์ รั บ
สัญญาณคลื่นเชิงแสงและคลื่นดาวเทียมอินฟราเรด ทํา
ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเป็นเครื่องมือดําเนินงาน
เพื่อสนับสนุนการทําแผนที่และการจัดการพื้นที่ดินเค็ม
ได้เป็นอย่างดี
ก า ร เ ห นี่ ย ว นํ า แ ม่ เ ห ล็ ก ไ ฟ ฟ้ า
(Electromagnatic induction)
เครื่องตรวจวัดการเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้า
(McNeill, 1986) สามารถใช้ประเมินความเค็มของดิน
ได้ด้วยการตรวจวัดค่าการนําไฟฟ้าในดิน ซึ่งมีค่าขึ้นอยู่
กับความเค็มของสารละลายดิ น ความพรุนและชนิ ด
และปริมาณของอนุภาคดินเหนียวในดิน เครื่องวัดการ
เหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าในภาคสนาม สามารถตรวจวัด
ค่าการนําไฟฟ้าของดินทั้งก้อน และยังอ้างอิงถึงความ
เค็มในดินในบริเวณด้านล่างได้อย่างชัดเจน (Johnston
et al., 1997)
ชุ ด เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ต รวจวั ด ค่ า การเหนี่ ย วนํ า
แม่เหล็กไฟฟ้าถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถวินัจฉัย
และทําแผนที่ความเค็มของดินอย่างรวดเร็ว George
et al. (1994) และ Mackenize et al. (1989) โดยใช้
ความสัมพันธ์โดยตรงของค่าการนําไฟฟ้า (EC) ที่มีต่อ
ระดับความเค็มสําหรับการพิจารณาความรุนแรงของ
การเกิดความเค็ม ให้ค่าความเที่ยงตรงของการวัดอยู่
ระหว่าง ±1 ถึง ±7.59 เดซิซีเมนต่อเมตร ซึ่งยังมีความ
แปรปรวนอยู่มาก (Cannon et al., 1994) ค่าความ
เที่ยงตรงในการตรวจวัดนั้น ขึ้นอยู่กับความแปรปรวน
ของเนื้อดินและปริมาณน้ําที่เป็นองค์ประกอบ ดังนั้น
การศึ ก ษาส่ ว นมากจึ ง แนะนํ า ให้ ใ ช้ ก ารปรั บ เที ย บ
ระหว่างค่าการเหนี่ยวนําแม่เหล็ก ไฟฟ้ากับค่าการนํ า
ไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม ถึงแม้
จะมีการกล่าวถึงข้อจํากัดทางด้านความเที่ยงตรงในการ
ตรวจจับ เครื่องเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าก็ถือว่ามีความ
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รวดเร็วในการตรวจจับความเค็มของดิน เพื่อประโยชน์
ในการประเมิ น การทํ า แผนที่ และการติ ด ตาม
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงความเค็มในดิน

การประมวลผลภาพถ่ายของข้อมูลการสํารวจ
ระยะไกล
ข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์รับสัญญาณภาคพื้นดิน
อากาศ หรื อ ดาวเที ย ม มั ก จะถู ก แปลงให้ ส ามารถ
แยกแยะความแตกต่างระหว่างดินที่มีความเค็มและไม่มี
ความเค็ ม หรื อ ความแตกต่ า งของความเค็ ม ที่ ร ะดั บ
ต่างๆ กั น การศึก ษาความเค็ม ในดิน ได้ใ ช้วิธี การที่
หลากหลายเพื่อการแปลงข้อมูลการสํารวจระยะไกล
ได้ แ ก่ การเลื อ กแบนด์ ที่ ดี ที่ สุ ด อั ต ราส่ ว นภาพ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การแปลงความเข้ม-ความ
สว่ า งของสี -ความอิ่ ม ตั ว การจํ า แนกแบบฟั ส ซี แ ละ
เทคนิคการกระจัดกระจายย้อนกลับของคลื่นเรดาร์

การเลือกแบนด์ผสมที่ดีที่สุด (Best band
combination)
การเลือกแบนด์ผสมที่ดีที่สุดมักเป็นขั้นตอน
แรกของการลดขนาดข้อ มู ลการสํา รวจระยะไกล ใน
ระหว่างการจัดหมวดหมู่ ซึ่ง Dwivedi and Rao
(1992) ได้ทําการประยุกต์ใช้ปัจจัยดัชนีความเหมาะสม
(optimum index factor: OIF) กับข้อมูลการสํารวจ
ระยะไกลซึ่งครอบคลุมพื้นที่ดินเค็มในที่ราบลุ่มแม่น้ํา
สินธุ-คงคา พบว่า แบนด์ที่ดีที่สุดของ TM จํานวน 3
แบนด์ คือ 1-3-5 แต่แบนด์ผสม 3-5-7 และ 3-4-5 ก็
สามารถใช้ได้ เนื่องจากมีค่า OIF ใกล้เคียงกับกลุ่มแรก
โดยแบนด์ 3 และ 5 จะเป็นส่วนข้อมูลที่สําคัญที่สุด
Metternicht and Zinck, (1996) ได้
ประยุ กต์การวิเคราะห์ ค่าความไม่ สอดคล้องของการ
แปลข้อมูล (transformed divergence: TD) เพื่อ
ประเมินความถู กต้อ งของการจําแนกระดับหรื อกลุ่ ม
ของความเค็ ม และเลื อ กแบนด์ ผ สมที่ ดี ที่ สุ ด ของ
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ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat TM ในการจําแนกพื้น
ที่ดินเค็มในประเทศโบลิเวีย 2 แบนด์ คือ โดยแบนด์
จากการผสมข้อมูล 6 (1 2 4 5 6 และ 7) และแบนด์ 5
(1 2 4 6 และ 7) ให้ค่า TD สูงมาก คือ 1,957 และ
1,959 ตามลําดับ ซึ่งใกล้เคียงกับค่าความเป็นไปได้
สูงสุดที่ 2000

การแปลงข้อมูลรูปภาพ
การวิ เ คราะห์ อั ต ราส่ ว นระหว่ า งช่ ว งคลื่ น
และองค์ ป ระกอบหลั ก (Band ratios and
principal component analysis)
อัตราส่วนระหว่างช่วงคลื่นของช่วงคลื่นที่ตา
มองเห็นถึงคลื่นอินฟราเรดใกล้ ต่อช่วงคลื่นอินฟราเรด
ต่างๆ นั้น ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพดีกว่า
การใช้เพียงหนึ่งช่วงคลื่น สําหรับการจําแนกเกลือในดิน
และพืชที่ได้รับอิทธิพลจากความเค็ม (Craig et al.,
1998)
ตามทฤษฎี แ ล้ ว นั้ น การวิ เ คราะห์ อ งค์
ประกอบหลัก เป็นอีกแนวทางที่น่าสนใจสําหรับใช้ใน
การจํ า แนกเกลื อ และตรวจจั บ การเปลี่ ย นแปลงไป
พร้อม ๆ กัน ค่าความสว่างคงที่ของ PC1 และความ
เขียวคงที่ของ PC2 ทําให้สามารถแยกแยะดินเค็มออก
จากดินที่ไม่เค็มได้ ในขณะที่ค่าความสว่างที่แตกต่างกัน
ใน PC3 และความเขียวที่แตกต่างกันใน PC4 จะ
สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงความเค็มในระดับพื้นผิว
จากกรณีศึกษาในทีร่ าบลุ่มแม่น้ําสินธุ-คงคา ได้แสดงให้
เห็นว่า PC1 มีประสิทธิภาพในการจําแนกพื้นที่ดินเค็ม
แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในวันที่อ้ างอิง 2 ช่ว ง
(1975 และ 1992) ไม่สามารถตรวจจับได้จาก PC3
และ PC4 คุณลักษณะนี้เป็นจุดบกพร่องของ PCA ซึ่ง
ใช้รูปแบบการตอบสนองคลื่นรังสีของเหตุการณ์ทั้งภาพ
(Dwivedi, 1996) ค่าความสว่างที่มากขึ้น จะแสดงถึง
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ค่าความชื้นที่มีปริมาณน้อยและมีความเค็มจัด (Peng,
1998)
Csillag et al. (1993) ใช้วิธีการปรับปรุงการ
วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบหลั ก ที ล ะขั้ น เพื่ อ ประเมิ น
ประสิทธิภาพของช่วงคลื่นเดียวสําหรับใช้ในการจําแนก
สถานะความเค็ม ด้วยคลื่นรังสีความละเอียดสูงที่ได้จาก
แถบดูดกลืนช่วง 495-2395 นาโนเมตร ซึ่งเมื่อใช้ใน
ก า ร ทํ า ง า น กั บ ก ลุ่ ม ข้ อ มู ล ข น า ด ใ ห ญ่ ที่ ม ล รั ฐ
แคลิฟอร์เนียและประเทศฮังการี สามารถสร้างความ
แม่นยําได้ถึงร้อยละ 90
การแปลงความเข้ ม -ความสว่ า งของสี ความอิ่มตัว (Intensity-hue-saturation transformation)
การแปลงความเข้ม-ความสว่างของสี-ความ
อิ่ ม ตั ว (intensity-hue-saturation: IHS) จะ
ดําเนินการภายหลังจากการจําแนกหมวดหมู่โดยอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญ (supervised classification) โดยใช้การ
แบ่งประเภทของจุดภาพที่มีความคล้ายคลึงกันมากทีส่ ดุ
(maximum likelihood) ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ที่ เ ลื อ กใช้ โ ดย
Dwivedi et al. (2001) สําหรับการทําแผนที่ดินเค็มใน
ที่ราบดินตะกอนลุ่มแม่น้ําสินธุ-คงคาทางตอนเหนือของ
ประเทศอินเดีย การแปลง IHS ถูกประยุกต์ใช้ในการ
รวมข้อมูลภาพขาวดําที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่สูง ของ
อุปกรณ์รับสัญญาณ IRS-1C (5.8 เมตร) และข้อมูล
หลายช่วงคลื่นความละเอียดต่ําของอุปกรณ์รับสัญญาณ
LISS-III (23.5 เมตร) และ LISS-II (36.5 เมตร)
หลังจากการแปลงข้อมูลโดยใช้วิธี IHS แล้ว ภาพของ
ข้อมูลผสมระหว่าง LISS-II, LISS-III กับ IRS-1C จะมีค่า
ความแม่นยําร้อยละ 89.5
การจําแนกแบบฟั สซี (Fuzzy classification)
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ความสําเร็จในการจําแนกความแตกต่างของ
พื้ น ที่ ดิ น เค็ ม และดิ น ด่ า งด้ ว ยข้ อ มู ล จากการสํ า รวจ
ระยะไกลนั้ น ต้ อ งใช้ ก ารพิ จ ารณาการจั ด หมวดหมู่
ข้อมูลที่ถูกต้องวิถีปฏิบัติที่นิยมใช้ในการทําแผนที่ความ
เค็มของดินนั้นยึดหลักการที่ข้อมูลเป็นแบบไม่ยืดหยุ่นมี
ขอบเขตชัดเจน เช่น ค่าปฏิกิริยาในดิน (pH) และค่า
การนําไฟฟ้า (Richards, 1954) อย่างไรก็ตามใน
ธรรมชาติ ปริมาณเกลือจะมีความแปรผันทีละน้อยทั้ง
ในแนวราบและแนวดิ่ง แม้ว่าจะมีหย่อมสีขาวที่เด่นชัด
ของแผ่นเกลือปรากฏในบริเวณพื้นผิวก็ตาม แต่ก็อาจไม่
ปรากฏลั ก ษณะการเปลี่ ย นแปลงที ล ะน้อ ยให้ เ ห็ น ได้
ชั ด เ จน จน ไ ม่ สา ม าร ถกํ า ห น ดเ ก ณฑ์ ของก า ร
แพร่ ก ระจายหรื อ ชั้ น ขอบเขตที่ ชั ด เจนได้ Zadeh
(1965) ได้เสนอหลักการจําแนกแบบฟัสซี ซึ่งมีการจัด
กลุ่ ม ลํ า ดั บ ชั้ น ของข้ อ มู ล ที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง สามารถ
จัดการกับการกระจายตัวเชิงพื้นที่ซึ่งมีเกลือและโซเดียม
อยู่อย่างกระจัดกระจายได้ดีกว่าวิธีการแบ่งแยกออก
จากกันชัดเจน
สํ า หรั บ การจั ด จํ า แนกความเค็ ม ในดิ น
Metternicht (1998) เสนอให้พิจารณาการจําแนก
แบบฟัสซี ซึ่งได้ประยุกต์ใช้กับข้อมูลภาพ JERS-1 SAR
บริเวณเมืองโคชาบัมบา ประเทศโบลิเวีย พบว่าวิธีการนี้
สามารถตรวจจับพื้นที่ดินเค็มได้ที่น่าเชื่อถือ และเป็นตัว
แทนที่ดีของสภาพที่เกิดขึ้น จริง ด้วยค่า ความแม่นยํ า
รวมร้อยละ 81
ในทุก ๆ กรณี ไม่ว่าจะเป็นการจําแนกแบบ
ฟัสซี หรือการแบ่งแยกออกจากกันชัดเจน อุปสรรคที่
สํา คั ญของการจํ าแนก คื อ ความขรุ ข ระของพื้น ผิ ว ที่
เกิดขึ้นจากการเพาะปลูกพืชในพื้นที่เป็นด่างเล็กน้อยจะ
ส่งผลต่อการกระเจิงแสงย้อนกลับของคลื่นเรดาร์ ซึ่ง
เป็นสาเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดในการแบ่งแยกส่วนพื้น
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ที่ดินที่เป็ นด่าง ดิ นเค็มที่เ ป็นด่าง และดินไม่เค็มออก
จากกัน
เทคนิคการการกระจัดกระจายย้อนกลับของ
คลื่นเรดาร์ (Radar backscatter inversion
techniques)
ในการจั ด การจํ า แนกพื้ น ที่ ดิ น เค็ ม ด้ ว ย
ภาพถ่ายดาวเทียมแบบ SAR มีการประยุกต์ใช้เทคนิค
การกระจั ด กระจายย้ อ นกลั บ ของสั ญ ญาณเรดาร์
ร่วมกับการพิจารณาคุณลักษณะของพื้นที่ดินเค็ม โดย
Taylor et al. (1996) ใช้ภาพถ่ายคลื่นเรดาร์จาก
อากาศยาน พบว่า มีความสอดคล้องกันเป็นอย่างดี
ระหว่ า งค่ า การกระจั ด กระจายย้ อ นกลั บ (back
scatter) กับค่าการนําไฟฟ้าที่ตรวจวัดในภาคสนาม

การประเมินการเปลี่ยนแปลงของความเค็มเชิง
พื้นที่และเวลา
การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ
ความเค็มจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ต้องเผชิญกับความ
ยากลํ า บาก เพราะโดยทั่ ว ไปแล้ ว มั ก ไม่ มี ข้ อ มู ล
ภาคพื้ น ดิ น ที่ แ ท้ จ ริ ง สํ า หรั บ สถานการณ์ ใ นอดี ต ให้
นํามาใช้ ในการพิจ ารณา ดังนั้ น การตรวจสอบความ
ถูก ต้ อ งด้ว ยข้ อ มูล การสํา รวจระยะไกลย้ อ นหลั ง จึ ง มี
ความไม่แน่ นอนเกิดขึ้ น การเอาชนะอุปสรรคเหล่า นี้
สามารถใช้การผสมผสานข้อมูลการสํารวจระยะไกล
จากหลายแหล่ ง และบู ร ณาการข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
ภาคสนามและห้องปฏิบัติการ
การติดตามตรวจสอบความเค็มของดิน
การตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงความเค็ม
ตามช่วงเวลา ต้องการข้อมูลอย่างน้อย 2 ช่วงเวลา พื้น
ที่ดินเค็มมีความผันแปรตามฤดูกาลเป็นอย่างมาก การ
ใช้ข้อมูลการสํารวจระยะไกลแบบอาศัยพลังงานแสง
ธรรมชาติ (pactive remote sensing) จึงต้องจับภาพ
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ในช่วงเวลาเดียวกันของปีเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้
ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ปลายฤดูแล้ง
การกําหนดค่าระบบพิกัดภูมิศาสตร์และการ
ซ้อนภาพของข้อมูลหลายช่ วงเวลา ถือ เป็นสิ่ง จําเป็ น
เพื่อทําให้สามารถติดตามลักษณะพื้นดินตามเวลา และ
สามารถเปรียบเทียบข้อมูลดาวเทียมกับข้อมูลสนับสนุน
อื่นๆ Campbell et al. (1994) ได้พัฒนาข้อมูลใน
โครงการติ ด ตามการใช้ ที่ ดิ น บริ เ วณรั ฐ เวสเทอร์ น
ประเทศออสเตรเลีย โดยต้องทําการปรับเทียบระหว่าง
ภาพ ในแง่ของค่าเหมือนดินมากที่สุด (like value)
เท่าที่ จะเป็ นไปได้ จึงทํ าให้ค่ าเข้ มของจุดภาพของ
ข้อมูลภาพต่างชาวงเวลาสามารถนํามาเปรียบเทียบกัน
ได้ นอกจากนี้ ยังต้องเก็บข้อมูลจริงภาคพื้นดินในเวลา
เดี ย วกั น ด้ ว ย เพื่ อ ตรวจสอบลายเซนต์ (spectral
signature) จากภาพถ่ า ยดาวเที ย มซึ่ ง รวมถึ ง การ
ตรวจวั ด คลื่ น รั ง สี ใ นภาคสนาม การทํ า แผนที่ แ ละ
คําอธิบายลักษณะพื้นผิว รวมถึงการเก็บตัวอย่างและ
การวิเคราะห์ตัวอย่างดินในห้องปฏิบัติการ
ความไม่ แน่ น อนในการติ ด ตามตรวจสอบ
ความเค็มของดิน
ข้ อ ผิ ด พลาดต่ า ง ๆ สามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ จ าก
ความคลาดเคลื่อนในการกําหนดพิกัดภูมิศาสตร์ให้กับ
ข้อมูลดาวเทียม การระบุและการจับคู่ของจุดภาพที่มี
คุณภาพต่ํา และการจัดวัตถุผิดหมวดหมู่ ความผิดพลาด
จากแหล่งข้อมูลซึ่งเกิดขึ้นเมื่อภาพถ่ายสองภาพแสดง
ลั ก ษณะไม่ เ หมื อ นกั น ตามวั น ที่ กํ า หนดไว้ สิ่ ง เหล่ า นี้
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความคลาดเคลื่ อ นของลั ก ษณะทางสภาพ
ธรรมชาติ รวมถึงขนาดของการเปลี่ยนแปลง
การจั ด การกั บ ความไม่ แ น่ น อนเหล่ า นี้
สามารถดําเนินการได้ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ โดยใช้
ระเบียบแบบแผนตามกฎ ‘ถ้า-แล้ว’ เป็นแนวทางใน
การติ ด ตามตรวจสอบ (Metternicht,
2001)
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญทําให้
สามารถประเมิ นได้ว่ าการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิดขึ้ นจาก
ภาพถ่ายที่แตกต่างกัน อาจเกิดขึ้นจริง หรือเป็นเพีย ง
วั ต ถุ ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น จากการซ้ อ นแผนที่ มี ค ลาดเคลื่ อ น
ตั ว อย่ า งเช่ น ความเค็ ม ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น 2 ระดั บ หรื อ การ
เปลี่ ย นแปลงจากเค็ ม จั ด ไปเป็ น ด่ า งจั ด ซึ่ ง มี โ อกาส
เกิดขึ้นน้อยมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ข้อมูลนี้ได้นํามา
ผสานกั บ แบบจํ า ลองที่ เ กี่ ย วข้ อ งในด้ า นระดั บ ความ
เป็นไปได้ ผู้เชี่ยวชาญได้แบ่งระดับของความเป็นไปได้ที่
จะเกิดขึ้นในเชิงค่าความมั่นใจซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0-1 จากมี
ความเป็ น ไปได้ น้ อ ยมากจนถึ ง มี ค วามเป็ น ไปได้ ม าก
ค่ า ที่ ไ ด้ นี้ ยั ง นํ า ไปใช้ ใ นการทํ า แผนที่ โ อกาสการ
เปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่อ้างอิง 2 ช่วงเวลา แล้วทํา
การแก้ไขสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น จนทําให้ได้แผนที่ 2 ฉบับ
ที่มีความถูกต้องมากขึ้น โดยแผนที่ฉบับแรกแสดงการ
เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เช่น จากพื้นที่ไม่มีความเค็ม
เป็นพื้นที่ซึ่งมีความเค็ม หรือจากพื้นที่ซึ่งมีความเค็มเป็น
ที่ที่ซึ่งมีความเค็มที่เป็นด่าง นอกจากนี้ยังสามารถแสดง
ขนาดของการเปลี่ยนแปลง เช่น การเพิ่มระดับความ
เป็นด่างหนึ่งเท่า หรือเพิ่มระดับความเค็มสองเท่า

การผสมรวมข้อมูล
การทําแผนที่และการคาดการณ์พื้นที่ดินเค็ม
ในปัจจุบันสามารถดําเนินการร่วมกันระหว่างอุปกรณ์
รับบันทึกข้อมูลและอุปกรณ์รับสัญญาณจากดาวเทียม
ซึ่งครอบคลุมย่านความถี่หลายช่วงคลื่น และยังผสาน
ข้อมูล ภูมิทัศ น์ในรู ปของแบบจํ าลองต่าง ๆ ได้ โดยมี
องค์ประกอบที่ต้องคํานึงถึงดังนี้
ความคลาดเคลื่อนของคลื่นรังสี
ในพื้นที่ดินเค็ม มักเกิดความคลาดเคลื่อนของ
คลื่นรังสีระหว่างวัตถุพื้นผิวที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น
คราบความเค็มที่มีสีขาวและดินทรายแป้งที่มีความวาว
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แสง จะมีค่าการสะท้อนกลับสูงทั้งคู่ ซึ่งทําให้ไม่สามารถ
ใช้ลักษณะคลื่นรังสีแ ยกออกจากกันได้ Metternicht
(1996) ได้ ทํ า การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของช่ ว งคลื่ น ที่
ต่างๆ ของสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อทําให้แยก
คลื่นรังสีที่แยกออกจากกันได้ดี ในเมืองโคชาบัมบาของ
ประเทศโบลิเวีย สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
ก. ช่วงคลื่นที่ตามองเห็น ใช้การได้ดีสําหรับ
การแยกแยะพื้นที่ไม่มีความเค็มออกจากพื้นที่มีความ
เค็ม หรือพื้นที่ที่มีความเค็มที่เป็นด่าง
ข. ช่วงคลื่นอินฟราเรดเป็นช่วงที่ให้ค่าความ
คลาดเคลื่อนทางรังสีต่ําสุด สําหรับใช้แยกพื้นที่ดินเค็มที่
เป็นด่าง ออกจากพื้นที่ดินด่าง
ค. ช่วงคลื่นความร้อนสามารถปรับปรุงการ
แยกพื้นที่มีความเป็นด่างได้ เนื่องจากความเป็นด่างถูก
ควบคุมด้วยปริมาณคาร์บอร์เนตอิสระ ซึ่งมีการดูดกลืน
มากในแบนด์ที่ 6 ของ Landsat TM
ง. ช่วงคลื่นไมโครเวฟจะมีความคลาดเคลื่อน
ของรังสีต่ําและสามารถจําแนกพื้นที่ระหว่างดินเค็ม ดิน
ด่าง พื้นที่ไม่มีความเค็ม และพื้นที่ดินความเค็มที่เป็น
ด่าง
ดั ง นั้ น ลั ก ษณะช่ ว งคลื่ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ของ
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นองค์ประกอบสําคัญที่
ทําให้ความสามารถในการจําแนกมีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น สําหรับการจําแนกคลื่นรังสีในกลุ่มดินเค็มที่เป็น
ด่าง ควรมีการผสมผสานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ ง านข้ อ มู ล การสํ า รวจระยะไกล งานวิ จั ย ของ
Metternicht (1996) แสดงให้เห็นว่าการร่วมกันของ
ข้อมูลในช่วงคลื่นที่ตามองเห็นได้และคลื่นอินฟราเรด
กับข้อมูลคลื่นไมโครเวฟ สามารถจําแนกความแตกต่าง
ของพื้นที่เป็นด่างและพื้นที่ดินปกติได้ดีขึ้นกว่าการใช้
Landsat TM หรือ JERS-1 SAR เพียงอย่างเดียว โดยมี
ค่าความแม่นยําที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40
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ข้อมูลภูมิประเทศและข้อมูลดิน
การจําแนกกลุ่มของความเค็มและความเป็น
ด่างเพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากการ
ฟื้นฟู การทําให้ก ลับ สู่สภาพเดิ ม และการจัด การพื้ น
ที่ดินเค็มนั้น ต้องพิจารณาระดับความรุนแรงของความ
เค็ ม หรื อ ความเป็ น ด่ า งร่ ว มกั น ด้ ว ย ซึ่ ง ไม่ ส ามารถใช้
ข้อมูลจากการสํารวจระยะไกลเพียงอย่างเดียวได้ แต่
ต้องใช้การผสานข้อมูลร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบระหว่าง
ข้อมูลการสํารวจระยะไกล ข้อมูลภาคสนาม และข้อมูล
จากห้องปฏิบัติการ (De Dapper et al., 1996)
ขั้นตอนแรกของการปรั บปรุง องค์ป ระกอบ
ในการรวมข้อ มูล บริบ ทแวดล้อ มของภู มิป ระเทศเข้ า
ด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ในภูมิภาคเมืองโคชาบัมบาของ
ประเทศโ บลิ เ วี ย พื้ น ที่ ดิ น เ ค็ ม ที่ เ ป็ น ด่ า งสู ง มี
ความสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมากกั บ ตํ า แหน่ ง ภู มิ สั ณ ฐาน โดย
เฉพาะที่ราบแบบ playas และ lagunary ในขณะที่
พื้นที่ซึ่งไม่มีผลกระทบส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีความ
ลาดเอี ย งเล็ ก น้ อ ย บริ เ วณชายเขา การผนวก
ความสัมพันธ์เหล่านี้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และ
แบบจํ า ลอง ทํ า ให้ ก ารจํ า แนกความเค็ ม เชิ ง พื้ น ที่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (Metternicht and Zinck,
1996) อย่า งไรก็ ต ามในการศึ ก ษาลั ก ษณะนี้ ยั ง คง
พิจารณาพื้นที่ดินเค็มเฉพาะในระดับผิวดินเท่านั้น ซึ่ง
เป็นพื้นที่ 2 มิติ ที่เป็นการมองทางแนวราบเพียงด้าน
เดียว ทั้งที่ในความเป็นจริงดินจะมีลักษณะรูปร่างแบบ
3 มิติ และความเค็มก็สามารถเปลี่ยนแปลงตามความ
ลึกได้อย่างมาก เนื่องจากความเค็มที่ระดับพื้นผิวมักจะ
ถูกควบคุมด้วยดินชั้นล่างหรือความเค็มชั้นล่าง และยัง
ผันแปรตามฤดูกาลของระดับน้ําใต้ดินอีกด้วย
จากการศึ ก ษาของ McGowen
and
Mallyon (1996) พบว่า การได้มาซึ่งความแม่นยํา
สําหรับการตรวจจับความเค็มในบริเวณพื้นที่แห้งแล้ง

Review

ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย มาจากการใช้
ภาพถ่ายจากดาวเทียม Lansat TM หลายช่วงเวลา
และข้ อ มู ล การตรวจจั บ ความเค็ ม ภาคพื้ น ดิ น ด้ ว ย
เครื่องมือ EM31 ที่สามารถให้ข้อมูลความเค็มที่ระดับ
ดินชั้ นล่า ง และข้ อมูล พิกัด อ้างอิงทางภู มิศาสตร์ ด้ว ย
ระบบกําหนดตําแหน่งบนพื้นโลก (GPS) และใช้การ
ผสมผสานกลุ่ ม ข้ อ มู ล อื่ น ๆ ด้ ว ยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ นอกจากนี้แล้ว Mackenzie et al. (1989)
ยังได้มีการดําเนินการด้วยวิธีการเดียวกัน โดยได้ทําแผน
ที่ ใ นบริ เ วณที่ มี ค วามเค็ ม และแห้ ง แล้ ง จากการ
ผสมผสานข้ อ มู ล การตรวจจั บ ด้ ว ย EM34 ข้ อ มู ล พื ช
อั ต ราการซึ ม น้ํ า และภาพจากเครื่ อ งกวาดภาพจาก
เครื่องบิน
วิธี อื่น ๆ ที่ใ ช้ใ นการปรั บปรุง แผนที่ พื้น ที่ดิ น
เค็มอย่างมี ประสิ ทธิภาพที่ได้ จากการรวมข้อมู ลภาพ
ถ่า ยจากดาวเที ย ม Landsat TM รวมทั้ง ข้ อ มู ล
สนับสนุนอื่นๆ เช่น แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา
แผนที่ดิน แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน คุณภาพน้ําใต้ดิน
และข้ อ มู ล ประวั ติ ค วามเค็ ม แล้ ว ยั ง พบว่ า การ
ผสมผสานข้อมูลด้วยการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ช่ว ยนั้ น มี ประสิ ท ธิภ าพมากในการตรวจจั บพื้ นที่ ที่ มี
ความเค็มน้อยหรือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดความเค็ม รวมทั้ง
ยังสามารถแก้ไขพื้นที่ที่จัดหมวดหมู่ผิด เช่น บริเวณที่มี
ความเค็มมากหรือปานกลางได้ (Sah et al., 1995)
นอกจากนี้แล้ว Eklund et al. (1998) ได้ทําการศึกษา
การใช้แบบจําลองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการติดตาม
ตรวจสอบความเค็ม โดยแยกตัวตัวชี้วัดที่เหมาะสมและ
ให้ ค่ า น้ํ า หนั ก ไว้ ผลการศึ ก ษาพบว่ า คุ ณ สมบั ติ ที่ มี
นัยสําคัญต่อการจําแนกความแตกต่างของกลุ่มความ
เค็ม คือ ความลึกของน้ําใต้ดิน ซึ่งเป็นลักษณะที่ทําให้
เห็นความแตกต่างของความเค็มได้ดีที่สุด

บทความ

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 3

ปั จ จุ บั นนี้ แน วทางกา รดํ าเ นิ น กา รที่ มี
ประสิทธิภาพมากในการติดตามตรวจสอบทางหนึ่ง คือ
การเปรี ยบเที ยบแผนที่ค วามเค็ม ของดิน ในอดี ตและ
ปั จ จุ บั น เมื่ อ มี ข้ อ มู ล ภาคสนามและข้ อ มู ล จาก
ห้องปฏิบัติการในอดีต ซึ่งได้มีการดําเนินการศึกษาใน
พื้นที่ภูมภิ าคจังหวัดโกเลสตานซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของ
ประเทศอิหร่าน (Naseri, 1998) โดยใช้แผนที่ความเค็ม
และความเป็นด่างของดินบริเวณพื้นที่ชลประทานหลาย
แห่ง ในปี ค.ศ. 1972 ซึ่งให้ข้อมูลค่าการนําไฟฟ้าและ
pH จากตัวอย่างที่เก็บ 3 ระดับความลึก (0-50, 50100 และ >100 เซนติเมตร) บนตารางกริดในช่วง 500
เมตร และทําการเก็ บตัวอย่างในจุดเดิมอี กครั้งเมื่อ ปี
ค.ศ.1995 เพื่อตรวจวัดค่าการนําไฟฟ้าและค่า pH
จากนั้นจึงเปรียบเทียบค่าของข้อมูลที่ได้จากทั้ง 2 ครั้ง
ซึ่งผลการเปรียบเทียบที่ได้ มีความแตกต่างอย่างชัดเจน
ตามหน่วยแผนที่ซึ่งแยกกัน โดยสิ้นเชิง ในแง่ของการ
เพิ่มหรือการลดค่าความเค็มและความเป็นด่าง และใน
แง่ของการเปลี่ยนกลุ่มการจําแนก ซึ่งวิธีการนี้ต้องใช้
เทคนิคการประมาณค่าข้อมูลอย่างแม่นยําเพื่อทําแผนที่
ความเค็มที่แสดงความต่อเนื่อง จากบริเวณจุดที่สํารวจ
ในภาคสนามที่ถูกกําหนดไว้อย่างเหมาะสมไปยังบริเวณ
พื้นที่ที่ต้องการ (Utset et al.,1998) อันที่จริงเรา
สามารถติดตามตรวจสอบมิติที่ 3 ของดินในลักษณะ
ของปริ ม าตรได้ แต่ เ กิ น ขอบเขตความสามารถทาง
เทคนิคในปัจจุบันที่ตรวจจับด้วยการสํารวจระยะไกล
จึงมีการใช้การสํารวจธรณีฟิสิกส์ด้วยเครื่องมือ EM เพื่อ
ตรวจวัดความเค็มของดินตามความลึก (George et al.,
1998)
Tóth et al. (1998) กล่าวว่า การติดตาม
ตรวจสอบความเค็มในดิน และการพิจารณาสิ่งที่ เป็ น
สั ญ ญาณบอกถึ ง ความเค็ ม ในดิ น แต่ แ รกเริ่ ม นั้ น ไม่
สามารถใช้ข้อมูลการสํารวจระยะไกลเพียงอย่างเดียวได้
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แต่ต้องใช้การผสมผสานวิธีการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทั้ง
ข้อมูลจากการสํารวจระยะไกล การสํารวจภาคสนาม
แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ใ น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร โ ด ย ใ ช้
ความสามารถของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สําหรับ
ช่ว ยในการประมวลผล เปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล และการ
แสดงผลข้อมูล

สรุป
ด้วยคุณสมบัติในการได้มาของข้อมูลที่มีความ
รวดเร็ ว ทั น เวลา ค่ า ใช้ จ่ า ยน้ อ ย และสามารถเรี ย ก
บันทึกข้อมูลซ้ํา ณ ที่เดิมได้ การสํารวจระยะไกลจึงมี
บทบาทสําคัญสําหรับใช้ในการตรวจจับ การทําแผนที่
และการติ ด ตามตรวจสอบวั ต ถุ พื้ น ผิ ว ที่ มี ค วามเค็ ม
อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบความถูกต้องในภาคพื้นดิน
ก็ ยั ง คงมี ค วามจํ า เป็ น สํ า หรั บ ใช้ ใ นการพิ จ ารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างการสะท้อนคลื่นรังสีต่อชนิดและ
ปริมาณของเกลือในดินรวมถึงน้ําใต้ดิน ซึ่งพิจารณามา
จากข้อมูลลักษณะพื้นดินโดยตรงหรือการพิจารณาจาก
พื ช ที่ ป กคลุ ม ผิ ว ดิ น โดยทางอ้ อ ม นอกจากนี้ ระบบ
บันทึกข้อมูลที่มีความสามารถในการทะลุผ่านพื้นผิวดิน
(เช่น เครื่องตรวจสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่องบิน
และเครื่องวัดการเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าภาคพื้นดิน)
ต้องใช้การผสมผสานข้อมูลภาคสนาม (ความลึกของ
ระดั บ น้ํ า ใต้ ดิ น และความเค็ ม ) และข้ อ มู ล จากย่ า น
ความถี่ของสเปกตรัมที่ให้ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับการ
กระจายตัวของดินเค็มทีส่ ามารถเชื่อถือได้
ความเค็ ม ในดิ น จั ด เป็ น ปั ญ หาทางด้ า น
สิ่งแวดล้อมที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในเขตพื้ น ที่ ช ลประทาน จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารติ ด ตาม
ตรวจสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจอย่าง
ทันท่วงทีสําหรับการจัดการดิน การฟื้นฟูและการทําให้
ดินกลับสู่สภาพเดิม การติดตามตรวจสอบความเค็มใน
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ดินจะมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เมื่อ มีก ารใช้ ข้อ มูล การ
สํารวจระยะไกลแบบหลายช่วงคลื่น ซึ่งยังคงต้องแปลง
ข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนําไปใช้เพื่อจําแนกและตรวจจับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ การตรวจจับและ
การประเมิ น การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า ง
สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ในอดีต ทําให้เห็น
ถึง การเปลี่ ยนแปลงของลัก ษณะทางธรรมชาติ และ
ขนาดของการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ในรูปแบบนี้
สามารถดําเนินการได้ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและอาศัย
ความรู้ความชํานาญจากผู้เชี่ยวชาญ
ผลการติดตามตรวจสอบที่ดีที่สุด จะเกิดขึ้น
เมื่อมีการผสมผสานข้อมูลการสํารวจระยะไกลกับข้อมูล
ภาคสนามและข้อมูลที่ได้จากห้องปฏิบัติการ ซึ่งระบบ
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ มี ส่ ว นช่ ว ยในการรวมข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งในแง่ของขนาด เวลา แหล่งข้อมูล
และโครงสร้าง นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของนักวิจัย
ในการวิ เ คราะห์ ห าตั ว ชี้ วั ด ความเค็ ม ที่ เ หมาะสม
เพื่อที่จะจําแนกดินเค็มได้อย่างจําเพาะเจาะจง ดังนั้น
เทคนิคการสํารวจระยะไกลและการสํารวจภาคพื้นดินที่
เหมาะสม สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในตรวจจับความ
เค็มได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านความถูกต้องและ
การประหยัดงบประมาณ
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