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การสกัดขอบเขตอาคารจากข้อมูลภาพความละเอียดสูง
สาธิต แสงประดิษฐ์1*
บทคัดย่อ
การสกัดข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง สามารถช่วยประโยชน์มากมายในด้านเวลาและ
ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ ในการจาแนกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เร็วขึ้น งานวิจัยนี้นาเสนอวิธีการการสกัดข้อมูล
อาคารจากข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชติ ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิ ทยาเขตพื้นที่ขามเรียง ด้วย
วิธีการ watershed segmentation มาใช้ในการวิเคราะห์ ร่วมกับค่าดัชนีความต่างพืชพรรณ และค่าดัชนีความ
ต่างความชื้น มาใช้ในการสกัดอาคาร โดยผลการวิเคราะห์จากการตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธี Branching
factor, Miss factor, Building detection percentage, และ Quality percentage พบว่ามีความถูกต้อง
เป็น 0.37, 1.26 , 44.14%, และ 37.83 % ตามลาดับ
คาสาคัญ:
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BUILDING EXTRACTION FROM HIGH RESOLUTION IMAGERY
Satith Sangpradid1*
Abstract
Feature extraction from high resolution satellite imagery, can be provide more benefit,
in terms of time and budget consumption of land-use classification. This research presented
the building extraction from THEOS satellite images in Mahasarakham University, Khamriang
campus using watershed segmentation to analyst and combined with the normalized
difference vegetation index and normalized difference water index to extract the building. The
accuracy assessment of results in term of branching factor, miss factor, building detection
percentage, and quality percentage shows that 0.37, 1.26, 44.14%, and 37.83 % respectively.
Keywords: High Resolution imagery, Watershed Segmentation, NDVI and NDWI
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บทนา
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สามารถช่วยในการจัดการและบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ พร้อมทั้งทาให้
สามารถเข้าใจในความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆในเชิงพื้นที่ได้เป็นอย่างดี สามารถแสดงตาแหน่งของข้อมูลอาคาร
บ้านเรือน ลักษณะของอาคาร รวมถึงขนาดของอาคารแต่ละประเภทจากข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลได้เพื่อใช้
กาหนดแผนยุทธศาสตร์ในการวางแผนสาหรับการบริหารจัดการข้อมูลผังเมืองของชุมชน ให้เกิดการตัดสินใจได้
อย่างรวดเร็ว ทาให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการวิเคราะห์ข้อมูลได้มากซึ่งเป็นรากฐานที่ดีใน
การตัดสินใจ
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาหรือการวางผังเมือง มีความจาเป็นที่ต้องใช้ข้อมูล ทางด้าน
GIS ในการพัฒนาด้านผังเมือง ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงเห็นความสาคัญในการจัดทาข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data)
ในส่วนของอาคารา โดยมีแนวความคิดในการสกัด (Extraction) ของลักษณะ (Feature) โดยเน้นในส่วนของการ
ทา Feature Extraction ของอาคารในบริเวณพื้นที่ในเมือง ซึ่งจากงานวิจัยที่ผ่านมามีการ พยายามทา Feature
Extraction มานานหลายปี โดยลักษณะของงานวิจัยในอดีต ใช้วิธีการทา Feature Extraction จากข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียม สาธิต และ สัญญา (2556) กล่าวว่าการสกัดแยกคุณลักษณะข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่มี
ความละเอียดสูง มีการนาเอาวิธีการต่างๆมาใช้อย่างกว้างขวาง เพื่อใช้สาหรับการลดระยะเวลาสาหรับการจัดทา
ชั้นข้อมูลเวกเตอร์ โดยข้อมูลในปัจจุบันมีข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่นิยมนามาใช้สาหรับการสกัดแยกคุณลักษณะ
ภาพเช่น ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม QuickBird หรือ IKONOS ที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่เพียงพอสาหรับการสร้าง
ชั้นข้อมูลเวกเตอร์
การสกัดแยกคุณลักษณะของวัตถุในภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง มีความสาคัญในการประยุกต์
ในภาพถ่ายดาวเทียมเนื่องจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมได้อย่างรวดเร็ว วิธีการ
สาหรับการสกัดแยกคุณลักษณะ ได้มีนักวิจัยได้ใช้หลายวิธีการเช่น Alkan และคณะ (2013) ใช้ข้อมูลภาพ pansharpening มาใช้ในการสกัดแยกคุณลักษณะด้วยวิธีการ ใช้โปรแกรมทางด้านการประมวลผลภาพ มาใช้ในการ
วิเคราะห์ Huang และคณะ (2007) นาเสนอวิธีการ structure feature set (SFS) เพื่อใช้สถิติฮีสโตแกรมเพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณลักษณะ XIAO และคณะ (2004) นาเสนอเทคนิค Edge Detection ในกาiสกัดแยก
ถนนจากภาพถ่ายดาวเทียม IKONOS เป็นต้น
ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผู้ศึกษามีแนวคิดที่จะนาเอาแนวคิดของ Feature Extraction มาใช้ในการสกัด
คุณลักษณะของอาคาร ออกจากข้อมูลภาพถ่ายความละเอียดสูง ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วย
วิธีการใช้ watershed segmentation ร่วมกับดัชนีความต่างพืชพรรณ (Normalized Difference Vegetation
Index , NDVI) และ ดัชนี ความต่างความชื้น (Normalized Difference Water Index ,NDWI)
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อสกัดแยกคุณลักษณะของอาคารออกจากภาพ Pan-sharpening จากดาวเทียมไทยโชติ ในเขต
พื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง
วิธีดาเนินการวิจัย
พื้นที่ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีศูนย์กลางการบริหารงานตัง้ อยู่ที่ ตาบลขามเรียง อาเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ประมาณ 1,300 ไร่

รูปที่ 1 ภาพแสดงข้อมูลภาพดาวเทียม THEOS ( bands 4:3:2 )พืน้ ที่ศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดาวเทียมไทยโชต (THEOS) เป็นดาวเทียมสารวจทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติ
ในการบันทึกข้อมูลประกอบภาพความละเอียดเชิงพื้นที่ (Panchromatic (PAN) ) 2 เมตร และมีความละเอียด
เชิงคลื่น (Multi Spectral image (MS)) 15 เมตร โดยคุณลักษณะของข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณลักษณะข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต
PAN
Spatial resolution
2m
Imaging swath
22 km
Spectral ranges

P : 0.45 – 0.90  m

MS
15 m
90 km
B1 (blue) : 0.45 -0.52  m
B2 (green) : 0.53 – 0.60  m
B3 (red) : 0.62 – 0.69  m
B4 (NIR) : 0.77 – 0.90  m
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ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
การประยุกต์ใช้งานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อให้ได้ทั้งความละเอียดเชิงพื้นที่และความละเอียดเชิง
คลื่น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หรือแปลตีความให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเทคนิคดังกล่าวเรียกว่า เทคนิคการ
ทา Pan-Sharpening (สาธิต และ สัญญา, 2552) โดยในการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลภาพ Pan-Sharpening ของ
ดาวเทียมไทยโชต บันทึกเมื่อปี 2554 แสดงดังรูปที่ 2
THEOS PAN-SHARPENNING IMAGES (2011)

NDWI

NDVI
Non Built-Up Areas

Unsupervised Classification

Candidate Building Areas
Watershed Segmentation
Morphology Filtering

Building Extraction
Accuracy Assessments
Building Extraction
Building Layer

รูปที่ 2 ขั้นตอนการดาเนินการ
1. การจาแนกประเภทข้อมูล (Classification Data)
การจาแนกประเภทข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในงานด้านภูมิสารสนเทศ โดยทั่วไปจะเป็นการจาแนก
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีวิธีการจาแนกออกเป็น 2 ลักษณะคือ การจาแนกแบบกากับดูแล (Supervised
Classification) และ การจาแนกแบบไม่กากับดูแล (Unsupervised Classification ) โดยในการศึกษานี้ใช้การ
จาแนกประเภทข้อมูลแบบไม่กากับดูแล เป็นการจาแนกโดยใช้หลักวิธีการคิดแบบจัดกลุ่มของข้อมูลมาใช้
สาหรับการจาแนกหรือมาแบ่งกลุ่มข้อมูลเป็นประเภทต่างๆของกลุ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละประเภท โดย
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อาศัยลักษณะเชิงคลื่นที่เหมือนกัน มาใช้ในการแบ่งกลุ่ ม โดยใช้เทคนิคแบ่งการจัดกลุ่ม (Clustering) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ คือ
1) การรวมกลุ่มแบบลาดับชั้น (Hierarchical clustering) วิธีนี้จุดภาพจะถูกจัดรวมเป็นกลุ่มที่
คล้ายกันโดยใช้ระยะห่างเป็นเครื่องวัด เริ่มต้นด้วยการสมมติว่าแต่ละจุดภาพเป็น 1 กลุ่ม จุดภาพที่มีระยะห่างกัน
น้อยที่สุดก็จะรวมตัวเข้าด้วยกัน ถัดจากนั้นจะเป็นการรวมกลุ่มจุดภาพไปเรื่อยๆ จนกระทั่งได้กลุ่มตามจานวนที่
กาหนดไว้จึงหยุด
2) การรวมกลุ่มแบบไม่เป็นลาดับชั้น (Non-hierarchical clustering) เริ่มต้นด้วยการแบ่งข้อมูล
ออกเป็นกลุ่มชั่วคราวจานวนหนึ่ง หลังจากนั้นสมาชิกในแต่ละกลุ่มจะถูกตรวจสอบโดยใช้ตัวแปรหรือระยะห่างที่
เลือกมาเพื่อทาการจัดตาแหน่งใหม่ให้อยู่ในกลุ่มที่เหมาะสมกว่าโดยมีการแบ่งกลุ่มชัดเจนดีขึ้น ตัวอย่างของการ
รวมกลุ่มวิธีนี้ได้แก่ วิธี ISODATA และวิธี K-mean
2. ดัชนีความต่างพืชพรรณ (NDVI)
ดัชนีพืชพรรณ(Vegetation Index) เป็นค่าที่บอกสัดส่วนของพืชพรรณที่ปกคลุมพื้นผิวโดยคานวณจาก
การนาช่วงคลื่นที่เกี่ยวข้องกับพืชพรรณมาทาสัดส่วนซึ่งกันและกัน ซึ่งวิธีการที่นิยมใช้งานมากวิธีหนึ่ง เรียกว่า
ดัชนีความต่างพืชพรรณ (NDVI) ซึ่งค้นพบโดย Rouse et al. (1973) เป็นการนาค่าความแตกต่างของการ
สะท้อนของพื้นผิว ระหว่างช่วงคลื่นใกล้อินฟาเรดกับช่วงคลื่นตามองเห็นสีแดงมาทาสัดส่วนกับค่าผลบวกของทั้ง
สองช่วงคลื่นเพื่อปรับให้เป็นลักษณะการกระจายแบบปกติดังสมการ ทาให้NDVI มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 แสดง
ดังสมการ
NIR−RED
NDVI =NIR+RED
3. ดัชนีความต่างความชื้น (NDWI)
McFeeters (1996) เสนอดัชนีความต่างความชื้นของน้า (NDWI) เพื่อใช้ในการคัดลักษณะแหล่งน้า
ดังสมการ:
GREEN−NIR

NDWI =GREEN+NIR

การกระจายแบบปกติจากสมการ ทาให้NDWI มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 ซึ่งจะช่วยในการแปลผลในการ
คัดลักษณะของแหล่งน้าได้ง่ายขึ้น
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สาหรับผลของดัชนีความต่างพืชพรรณและดัชนีความต่างความชื้น ผลที่ได้นามาใช้สาหรับกระบวนการ
สกัดข้อมูลความเป็นพืชพรรณและข้อมูลความชื้นจากการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้เหลือเฉพาะส่วนที่
เป็นข้อมูลของพืน้ ที่สิ่งปลูกสร้างต่อไป
4. Watershed Segmentation
เป็นการแยกวัตถุในภาพด้วยการแบ่งค่าความสว่างของสีออกเป็นช่วงกราฟ คือ ช่วงกราฟสูงสุดจุดหนึ่ง
ไปยังช่วงกราฟสูงสุดอีกจุดหนึ่ง นับเป็น 1 watershed ค่าสีที่อยู่ระหว่างช่วงกราฟสูงสุดนั้น จะมองว่าเป็น
Object เดียวกัน การจาแนกข้อมูลภาพเชิงวัตถุเป็นหลักการของการจาแนกข้อมูลภาพเพื่อตีความหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์หรือสิ่งที่ปรากฏบนโลกจริง โดยมีวิธีการที่สาคัญคือการทา segmentation ทั้งนี้ segmentation
คือการแบ่งส่วนภาพ (image) ออกเป็นหลายพื้นที่ (region) หรือวัตถุ (object) หลายชนิด ตามลักษณะของการ
เป็นเนื้อเดียวกันหรือมีความสัมพันธ์กัน (homogenous areas, relatively homogeneous areas) เพื่อ
พยายามสร้างวัตถุและใช้วัตถุที่สร้างขึ้นมาอธิบายชั้นข้อมูล (class) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ pixel-based
segmentation method, edge based segmentation method และ region based segmentation
method
5. การตรวจสอบความถูกต้อง
ในการประเมินความถูกต้องของผลการจาแนกได้อย่างถูกต้อง สิ่งสาคัญคือ การเปรียบเทียบแหล่งที่มา
ของข้อมูล 2 ชุด ประกอบด้วย จุดภาพหรือรูปหลายเหลี่ยมในแผนที่ที่จัดสร้างจากข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล
และข้อ มูล ทดสอบอ้ างอิ งทางภาคพื้ นดิ น การคานวณทางสถิ ติของการสกั ดขอบเขตอาคารข้ อมู ลภาพถ่า ย
ดาวเทียมไทยโชต โดยใช้เทคนิค Watershed Segmentation โดยใช้การประเมินความถูกต้องได้ดังนี้
(Hermosilla et al., 2011) แสดงดังนี้
FP

Branching factor

:

Miss factor

:

Building detection percentage

: (TP+FN)

Quality percentage

: (TP+FN+FP)

เมื่อ
TP = จานวนของพื้นที่ที่สกัดได้และพื้นที่จริง ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน

TP
FN
TP
TP×100

TP×100
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FP = จานวนเนื้อที่ที่สกัดได้แต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จริง
FN = จานวนพื้นที่จริงที่ไม่สามารถสกัดได้
ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ดัชนีความต่างพืชพรรณ (NDVI)
ค่า NDVI ของพื้นที่ศึกษาพบว่า พื้นที่ที่มีความเป็นพืชพรรณในมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาเขตขาม
เรียงมีเนื้อที่ทั้งหมด 112707.667 ตารางเมตร โดยเนื้อที่ที่มีความเป็นพืชพรรณส่วนจะอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตพื้นที่ขามเรียงซึ่งเป็น พื้นที่ป่า และสวนสัตว์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลของการ
ทา NDVI จะช่วยให้สามารถนาไปใช้สาหรับ กระบวนการสกัดแยกข้อมูลสิ่งปลูกสร้างในขั้นตอนถัดไป โดยที่แผน
ที่แสดงค่าดัชนีความต่างพืชพรรณ หรือ NDVI แสดงได้ดังรูปที่ 3 โดยที่สีเขียวแสดงพื้นที่ที่เป็นพืชพรรณและ
สีเทาแสดงพื้นที่อื่นๆ

รูปที่ 3 แผนที่ค่าความต่างดัชนีพืชพรรณ พื้นที่ศึกษา
2. การวิเคราะห์ดัชนีความต่างความชื้น (NDWI)
ค่า NDWI ของพื้นที่ศึกษาพบว่า พื้นที่ที่มีความเป็นความชื้นในมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาเขตขาม
เรียงมีเนื้อที่ทั้งหมด70748.6602 ตารางเมตร โดยเนื้อที่ที่มีความเป็นความชื้นส่วนจะอยู่บริเวณกลางของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตพื้นที่ขามเรียงซึ่งเป็น พื้นที่แหล่งน้า และคลองน้าของมหาวิทยาลัย ซึ่งผล
ของการทา NDWI จะช่วยให้สามารถนาไปใช้สาหรับ กระบวนการสกัดแยกข้อมูลสิ่งปลูกสร้างในขั้นตอนถัดไป
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โดยที่แผนที่แสดงค่าดัชนีความต่างความชื้น หรือ NDWI แสดงได้ดังภาพประกอบที่ 4 โดยที่สีฟ้าแสดงพื้นที่ที่เป็น
ความชื้นและสีเทาแสดงพื้นที่อื่นๆ

รูปที่ 4 แผนที่คา่ ความต่างความชื้น พื้นที่ศึกษา
3. ผลการจาแนกแบบไม่กากับดูแลด้วยวิธีการ ISODATA
จากการจาแนกข้อมูลภาพ Pan-sharpening ดาวเทียม THEOS ของภาพปี 2554 เพื่อทาการจาแนก
ชุดข้อมูลด้วยวิธีการแบบ ISODATA โดยได้กาหนดค่าเริ่มต้นให้สร้างกลุ่ม ออกเป็น 5 – 15 เพื่อให้ระบบทาการ
จัดกลุ่มชุดข้อมูล ซึ่งผลพบว่าได้มีการจาแนกชุดข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 15 กลุ่มตัวอย่างดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 ผลการจาแนกแบบไม่กากับดูแลด้วยวิธีการ ISODATA จานวน 15 กลุ่มตัวอย่าง
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4. ผลการทา Watershed segmentation
ในการทา segmentation ของข้อมูลภาพระดับ Gray scale ของข้อมูลพื้นที่ที่เป็น non building
และ candidate building โดยวิธีการทา watershed segmentation ด้วยวิธีการ Gradient Magnitude ด้วย
การใช้ Edge Detection แบบ Sobel เพื่อใช้สาหรับการกรองข้อมูล สาหรับวิเคราะห์ด้วยวิธี Gradient
Magnitude แสดงในรูปที่ 6 และผลการทา watershed segmentation ด้วยวิธีการ Gradient Magnitude
แสดงในรูปที่ 7 และผลการทา watershed segmentation ในรูปที่ 8

รูปที่ 6 ผลการใช้ Edge detection ด้วยวิธีการ Sobel edge detection

รูปที่ 7 ผลการทา Watershed Segmentation ด้วยวิธี Gradient Magnitude
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รูปที่ 8 ผลการสกัดแยกคุณลักษณะข้อมูลอาคารด้วยวิธี Watershed segmentation
5. การตรวจสอบความถูกต้องของขอบเขตอาคารจากการสกัดแยก
การตรวจสอบความถูกต้องของการสกัดแยกข้อมูลอาคารจากภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต โดยการ
นาเอาข้อมูลที่ได้จากการ Digitized ข้อมูลด้วยมือ เพื่อทาการเปรีย บเทียบความถูกต้องของการสกัดโดยวิธีการ
สกัดแยก โดยใช้การคานวณทางสถิติของการสกัดขอบเขตอาคารข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS โดยใช้เทคนิค
Watershed Segmentation โดยใช้การประเมินความถูกต้องได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าการประเมินความถูกต้อง
ประเภทของปัจจัยในการจาแนกพืน้ ที่
TP: True Positive
FP : False Positive
FN : False Negative

ค่าผลรวมของการจาแนก
66189.270574
24990.995218
83763.821449
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ตารางที่ 2 แสดงการการสกัดขอบเขตอาคาร
ประเภทของการคานวณในการจาแนก
Branching factor
Miss factor
Building detection percentage
Quality percentage

Area Level
0.37
1.26
44.14%
37.83%

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การคานวณพื้นที่ทั้งหมดจากพื้นที่อาคารจากการสร้างด้วยมือโดยทาการ Digitized จากข้อมูลภาพ
pan-sharpening ของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต ชึ่งเป็นข้อมูลภาพที่มีทั้งคามละเอียดเชิงพื้นที่และความ
ละเอียดเชิงคลื่น เพื่อเอามาใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการสกัดแยกข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชตจากการสกัด
ด้วยขั้นตอนและวิธีการวิจัย และผลของอาคารที่เกิดการใช้กระบวนการในการวิเคราะห์ พบว่าที่ได้จาการ
คานวณทางสถิติ การตรวจสอบด้วย Branching factor คิดร้อยละ 0.37 ผลการตรวจสอบ Miss factor จาก
การทา Segmentation คิดเป็นร้อยละ 1.26 การตรวจสอบ Building detection percentage คิดเป็นร้อยละ
44.14% และการตรวจสอบ Quality percentage คิดเป็นร้อย 37.83%
จากการการตรวจสอบด้วย Branching Factor พบว่าประสิทธิภาพของวิธีการศึกษาให้ผลที่อยู่เกณท์ที่
น่าพอใจเพราะมีผลอยู่ในระหว่างช่วงที่ใกล้ 0 โดยผลของ Branching Factor เป็นการตรวจสอบความผิดพลาด
ของการสกัดยิ่งมีผลเข้าใกล้ 0 ยิ่งแสดงว่าประสิทธิภาพของกระบวนการของการวิจัยมีผลดี
ผลจากค่า Miss Factor มีค่าสูงแสดงว่าเปอร์เชนต์ในการสกัดมีข้อผิดพลาดจากข้อมูลจริง โดยจากผล
การศึกษาพบว่ามีค่าสูง นั่นแสดงว่าเกิดความผิดพลาด Omission Error ในกระบวนการสกัดข้อมูล เนื่องจากผล
ของการเลือกกลุ่มที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ อาจจะทาให้ผลทาให้ผิดพลาด
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการวิจัยพบว่ามีความผิดพลาดของค่า Miss Factor สูงเนื่องจากการเลือกกลุ่มจากการทาการ
จาแนกข้อมูลแบบไม่กากับในการนาข้อมูลมาใช้ก่อน watershed segmentation ทาให้เกิดข้อผิดพลาด ดังนั้น
ในการเลือกกลุ่มที่ใช้เป็นตัวแทนของอาคาร อาจจะต้องใช้วิธีการจาแนกแบบกากับดูแลเพื่อความถูกต้องของการ
สกัดคุณลักษณะอาคารได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นไป แนวทางในการวิจัยครั้งการเลือกวิธีการจาแนกในกรณีแบบไม่
กากับดุแล ควรจะมีการเลือกวิธีการใหม่เช่นฟัชชี่ชีมีน ในการจัดกลุ่มต่อไป
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