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บทนํา (Introduction) 

มาตรฐานสากล (International Standard) ฉบับนี้ เปนการอธิบายระบบการจําแนกการสิ่งปกคลุมดิน 
(LCCS) ที่พัฒนาจากระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดินขององคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO) ของสหประชาชาติ (UN) ระบบการจําแนกนี้เปนระบบการจําแนกสําหรับ 
ส่ิงปกคลุมดินที่กําหนดขึ้นมาเฉพาะระบบหนึ่งและไมไดตัดทิ้งระบบการจําแนกอื่นที่ไดพัฒนาขึ้น
สําหรับสิ่งปกคลุมดินหรือวัตถุประสงคอ่ืนๆ ระบบการจําแนกที่พัฒนาขึ้นจะสอดคลองกับ
โครงสรางทั่วไปสําหรับระบบการจําแนกที่กําหนดไวในเนื้อหาสวนที่ 1 ของเอกสารมาตรฐาน ISO 
19144 โครงสรางที่ใชแสดงขอมูลที่ถูกจําแนกอยูในรูปของขอมูลภูมิสารสนเทศแบบไมตอเนื่อง 
(discrete coverage) ดังอธิบายไวในมาตรฐาน ISO 19123 เกณฑการจําแนก (classifiers) ที่อธิบายไว
ในระบบนี้ถูกจัดเก็บไวในระบบทะเบียน (registry) ที่สอดคลองตามมาตรฐาน ISO 19135 และ
บริหารจัดการโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ เอกสารฉบับนี้เปนการสราง
มาตรฐานของหลักการและการจัดระบบของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ขององคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติของสหประชาชาติ ฉะนั้น ขอมูลที่กําหนดในระบบการจําแนก
นี้สามารถนําไปประยุกตใชงานไดมากกวาขอมูลที่กําหนดไวโดยองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ ดังนั้น ขอมูลที่ถูกกําหนดในแบบแผนการจําแนกระบบอื่นสามารถนํามาใชงาน
รวมกับขอมูลที่อธิบายตามแบบแผนการจําแนกนี้ได ผลจากการพัฒนามาตรฐานตามหลักการและ
แบบแผนโครงสรางของการจําแนกนี้ สามารถนําไปใชงานรวมกับการประยุกตดานอื่นๆ หรือ
ระบบการจําแนกอื่นๆได ในที่นี้คลายคลึงกับการทํางานรวมระหวางสารสนเทศภูมิศาสตรที่
สอดคลองกับวิธีการจัดกลุมรูปลักษณ (feature cataloging methodology) ที่เหมือนกันเขาไวดวยกัน 
แมวา ในกรณีนี้แนวคิดของรูปลักษณถูกจํากัดตามระบบการจําแนกในรูปแบบขอมูลภูมิสารสนเทศ
แบบไมตอเนื่องที่มีการกําหนดคาพิสัย (range) ใหกับขอมูลอรรถาธิบาย 

การประเมินสิ่งปกคลุมดินที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น นับวาเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน การคุมครอง
ส่ิงแวดลอม ความมั่งคงดานอาหาร และโปรแกรมดานมนุษยธรรม องคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติตองการขอมูลเหลานี้สําหรับนําไปใชในการยกระดับคุณภาพดานโภชนาการ  
การปรับปรุงการผลิตทางการเกษตร การยกระดับชีวิตความเปนอยูของประชากรในชนบทและการ
สนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของโลก แตอยางไรก็ตาม ในอดีต ผูกําหนดนโยบายและ
นักวางแผนไมมีขอมูลส่ิงปกคลุมดินที่นาเชื่อถือและนํามาใชเปรียบเทียบกันได ไมเพียงแตเกิดขึ้น
ในประเทศที่มีรายไดต่ําเทานั้น แตรวมถึงในระดับภูมิภาคและระดับโลก องคการอาหารและเกษตร
แหงสหประชาชาติและโครงการสิ่งแวดลอมของสหประชาชาติ (United Nations Environment 
Programme: UNEP) ไดรวมมือกันในหลายโครงการเพื่อทําการปรับปรุงความนาเชื่อถือและความ
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สอดคลองของชุดขอมูลส่ิงปกคลุมดินและเพิ่มขีดความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศของสังคม
ผูใชงานใหกวางขวางขึ้น 

ตัวอยางของความรวมมือระหวางองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ และโครงการ
ส่ิงแวดลอมของสหประชาชาติไดแก โครงการเครือขายสิ่งปกคลุมดินระดับโลก (Global Land 
Cover Network: GLCN) ที่เร่ิมตนดําเนินการในป ค.ศ. 2004 ภายใตการสนับสนุนของรัฐบาลอิตาลี 
เนเธอรแลนด และสถาบันระดับโลกหลายแหง แรงผลักดันสําคัญในการดําเนินงานกิจกรรมระดับ
โลกนี้คือ ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดินที่เห็นพองรวมกันเพื่อนําไปใชเปนขอกําหนดพื้นฐานที่
เชื่อถือไดสําหรับการทํางานรวมกันในระดับชาติ ภูมิภาคและโลกในการจัดทําแผนที่ส่ิงปกคลุมดิน
และการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มมากขึ้น จากผลที่ไมมีระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดินที่ทุก
ฝายยอมรับหรือนําไปใชงาน องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติและองคกรสิ่งแวดลอม
ของสหประชาชาติจึงไดรวมกันพัฒนาระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ที่สามารถนําไปใช
เปรียบเทียบประเภทสิ่งปกคลุมดินโดยไมคํานึงถึงมาตราสวนของแผนที่ ประเภทสิ่งปกคลุมดิน 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล หรือตําแหนงทางภูมิศาสตร จากความยืดหยุนของระบบการจําแนกสิ่งปก
คลุมดิน (LCCS) ที่มีอยูสูง จึงสามารถนําไปใชงานกับทุกเขตภูมิอากาศและสภาพสิ่งแวดลอมและ
ความสอดคลองที่มีอยูภายในระบบกับระบบการจําแนกอื่นๆ จึงทําใหระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน 
(LCCS) มีแนวโนมจะถูกยอมรับใหเปนมาตรฐานสากล เนื่องจากระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน 
(LCCS) สามารถนําไปใชงานไดกับทุกภูมิภาคของโลก 

องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติไดเผยแพรระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) 
เวอรชัน 1.0 เมื่อป ค. ศ. 2000 พรอมถูกนําไปใชงานอยางกวางขวาง และใชเปนเครื่องมือสําคัญใน
การจัดทําแผนที่ระดับโลก เชน โครงการสิ่งปกคลุมดินระดับโลก 2000 (Global Land Cover 2000 
project) รวมทั้ง โครงการประเมินสิ่งปกคลุมของโลก (GLOBECOVER) ที่มีวัตถุประสงคหลักคือ 
การจัดทําแผนที่ส่ิงปกคลุมดินระดับโลกในป ค.ศ. 2005 ผลสําเร็จของโครงการเกิดจากจุดเริ่มตน
ของโครงการสิ่งปกคลุมดินของทวีปแอฟริกา (AFRICOVER) ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดินได
ถูกนําไปใชงานระดับประเทศอยางแพรหลายในทวีปแอฟริกา เอเชียตะวันออกใกลและไกล และ
ลาตินอเมริกา ซ่ึงตอมาองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติไดนําขอคิดเห็นของผูใชงานมา
ปรับปรุงและจัดทําระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) เวอรชัน 2 ขึ้น ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุม
ดิน (LCCS) เวอรชัน 2.0 ใชแทนเวอรชัน 1.0 ไดอยางสมบูรณ ความแตกตางของระบบคือ การ
ปรับปรุงในเรื่องของเกณฑการจําแนกที่มีเพียงเล็กนอยเทานั้น การปรับปรุงที่สําคัญในระบบการ
จําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ เวอรชัน 2.0 คือ 
การใชงานระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ภายในซอฟทแวรที่ผลิตขึ้นโดยองคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติ 
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มาตรฐานฉบับนี้นํามาจากระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) เร่ือง คุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดินที่พัฒนาขึ้นโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติของ
สหประชาชาติ ([26] และ [27]) 
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COMMITTEE DRAFT ISO 19144-2 CD: 2007 

ภูมิสารสนเทศ (Geographic information) – ระบบการจําแนก (Classification Systems)–  

สวนท่ี 2 ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 

(Part 2, UN FAO - Land Cover Classification System LCCS) 

1 ขอบเขตของมาตรฐาน (Scope) 

ขอบเขตมาตรฐานสากลฉบับนี้เปนการกําหนดโครงสรางของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน 
(LCCS) ขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ ที่มีการกําหนดมาตรฐานในเรื่องเกณฑ 
(Criteria) และโครงสราง (Structure) ของระบบการจําแนกและรายละเอียดโครงสรางของทะเบียน 
(register) ของเกณฑการจําแนก สวนเนื้อหาและการบํารุงรักษาของทะเบียนไมนับรวมเขาไวใน
มาตรฐานฉบับนี้ หากแตบริหารจัดการโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 

2 การคงรูปแบบมาตรฐาน (Conformance) 

2.1 บทนํา (Introduction) 

 การทดสอบการคงรูปแบบมาตรฐานสําหรับมาตรฐานสากลฉบับนี้ มี 2 ประเภท 

2.2 การคงรูปแบบมาตรฐานของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน  

(Conformance of the LCCS classification system) 

ระบบการจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ที่ไดมาตรฐานตามขอกําหนดตอง
ผานการทดสอบในชุดทดสอบนามธรรม (Abstract Test Suites) ดังตอไปนี้ 

a) มาตรฐาน ISO 19144-1 การคงรูปแบบมาตรฐานของระบบการจําแนกโดยทั่วไป 

b) ภาคผนวก A.2 การคงรูปแบบมาตรฐานของระบบการจําแนกของมาตรฐานสากลฉบับนี้ 

2.3 การคงรูปแบบมาตรฐานของทะเบียนของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ของ
เกณฑการจําแนก (Conformance of the LCCS register of classifiers) 
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ทะเบียนของเกณฑการจําแนกสําหรับระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ที่กําหนดใน
มาตรฐานสากลฉบับนี้ ตองผานการทดสอบตามเงื่อนไขที่ระบุในชุดทดสอบนามธรรม ดังนี้ 

a) ISO 19144-1 สําหรับโครงสรางทะเบียนทั่วไป 

b) ภาคผนวก A.3 การคงรูปแบบมาตรฐานของทะเบียนของเกณฑการจําแนกของมาตรฐานสากล
ฉบับนี้ 

3. เอกสารอางอิงบรรทัดฐาน (Normative References) 

เอกสารอางอิงตอไปนี้จําเปนอยางยิ่งสําหรับการใชงานเอกสารมาตรฐานฉบับนี้ ในการอางอิงเวลา
จะใชเฉพาะเอกสารอางอิงที่มีการจัดพิมพเทานั้น สําหรับเอกสารอางอิงที่ไมระบุเวลาจะใชอางอิง
จากเอกสารที่มีการจัดพิมพฉบับลาสุด (รวมถึงเอกสารที่มีการปรับปรุงแกไข) 

ISO/TS 19103: 2005, Geographic information — Conceptual Schema Language 

ISO 19144-1: 2007, Geographic information — Classification Systems — Part 1: Classification 
system structure 

ISO 19135:2005, Geographic information — Procedures for item registration 

4 คําศัพท คํานิยาม และคํายอ (Terms, definitions, and abbreviations) 

4.1 คําศัพทและคํานิยาม (Terms and Definitions) 

คําศัพทและคํานิยามในรายการขางลางนี้ถูกนิยามสําหรับใชงานกับมาตรฐานสากลฉบับนี้ สวน
คําศัพททางดานเทคนิคที่ใชสําหรับอธิบายรูปสัณฐานภายนอกของพืช (plant physiognomy) และ
คําศัพทในสาขาที่เกี่ยวของที่ใชในการจัดสรางเกณฑการจําแนกในแบบแผนของการจําแนกไมมี
การนิยามไวในมาตรฐานสากลฉบับนี้ และไมถูกกําหนดไวในทะเบียนของเกณฑการจําแนกที่
จัดการโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติที่เกี่ยวของกับมาตรฐานฉบับนี้ จะถูก
อางอิงไวในบรรณานุกรมในสาขาที่เกี่ยวของ เอกสารอางอิงเหลานี้ถูกรวบรวมไวในบรรณานุกรม 

4.1.1 การจําแนกโดยวิธีอุปนัย (a posteriori classification) 

แบบแผนของการจําแนกที่อาศัยการกําหนดประเภทการจําแนกหลังจากการวิเคราะหการจัดกลุม 
(clustering) จากขอมูลที่รวบรวมไดจากภาคสนาม [UNFAO LCCS-Ref : [27]] 
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ขอสังเกต :  จุดเดนของการจําแนกโดยวิธีนี้คือ มีความยืดหยุนและการปรับเปลี่ยนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับการ
จําแนกโดยวิธีนิรนัยที่มีการกําหนดประเภทที่จะจําแนกไวกอนลวงหนา 

ตัวอยาง:  ตัวอยางของการจําแนกโดยวิธีอุปนัยคือ วิธีการของ Braun-Blanquet ที่ใชงานทางดานวิทยาศาสตรทาง
พืชพรรณ วิธีนี้คือ แนวทางของการจําแนกสังคมพืชที่อาศัยการจัดหมูชนิดพันธุพืชทั้งหมดเพื่อจัดกลุมตัวอยางใน
รูปของกลุมสังคมพืช 

4.1.2 การจําแนกโดยวิธีนิรนัย (a priori classification) 

แบบแผนการจําแนกที่มีการกําหนดโครงสรางไวลวงหนา ดังนั้น ประเภทการจําแนกกําหนดจาก
ความคิดรวบยอดแบบนามธรรมสําหรับประเภทที่เกิดขึ้นจริง [UNFAO LCCS-Ref: [27]] 

ขอสังเกต : วิธีการจําแนกโดยวิธีนี้อาศัยการกําหนดประเภทการจําแนกไวลวงหนากอนที่จะทําการเก็บรวบรวม
จริง ดังนั้น การจัดหมูของเกณฑการจําแนกที่เปนไปไดทั้งหมดตองถูกกําหนดไวลวงหนากอนทําการจําแนก 

4.1.3 วัตถุท่ีถูกจําแนก (classified object) 

วัตถุเชิงพื้นที่ วัตถุเชิงเวลา หรือ วัตถุเชิงพื้นที่ตามเวลา โดยวัตถุเหลานี้จะถูกกําหนดใหเปนประเภท
เฉพาะ [19144-1] 

4.1.4 ระบบการจําแนก (classification system) 
ระบบที่ใชจัดประเภทวัตถุใหเปนประเภทการจําแนก [19144-1] 

4.1.5 เกณฑการจําแนก (classifier) 
นิยามหรือกฎที่ใชจัดประเภทวัตถุใหเปนประเภทการจําแนก  [19144-1] 

ขอสังเกต : เกณฑการจําแนกอาจถูกกําหนดแบบขั้นตอนวิธีหรือถูกกําหนดตามชุดของกฎขอบังคับเฉพาะของ
ระบบการจําแนก 

4.1.6 การจําแนก (classification) 

การแสดงของสิ่งที่ปรากฏในโลกจริงแบบนามธรรมโดยใชเกณฑวินิจฉัยที่มีการนิยามไวเปนอยางดี
แลว คือ เกณฑของการจําแนก [UNFAO LCCS-Ref: [27]] 

ขอสังเกต : Sokal (1974) ไดนิยามการจําแนกหมายถึง “การจัดลําดับหรือการจัดเรียงของวัตถุเขาเปนกลุมหรือเปน
ชุดบนพื้นฐานของความสัมพันธของวัตถุเหลานั้น” 

ขอสังเกต : การจําแนกอธิบายโครงงานอยางเปนระบบดวยช่ือของประเภทการจําแนกและเกณฑที่ใชในแบงแยก
ประเภทการจําแนกเหลานี้ และความสัมพันธระหวางประเภทการจําแนก ดังนั้น การจําแนกตองมีการกําหนด
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ขอบเขตของประเภทการจําแนกที่ชัดเจน เที่ยงตรง ขอมูลเชิงปริมาณที่อาจเปนไปได และอาศัยเกณฑตาม
วัตถุประสงค (เกณฑตามวัตถุวิสัย) 

4.1.8 ขอมูลภูมิสารสนเทศแบบไมตอเนื่อง (discrete coverage) 

ขอมูลภูมิสารสนเทศ (coverage) ที่สงคืนคาขอมูลอรรถาธิบายเพียงคาเดียวจากตําแหนงใดๆ ภายใน
วัตถุเชิงพื้นที่ วัตถุเชิงเวลา หรือวัตถุเชิงพื้นที่ตามเวลาในขอบเขตชั้นขอมูลของมัน [ISO 19123] 

ขอสังเกต  ขอบเขตของขอมูลภูมิสารสนเทศแบบไมตอเนื่อง ประกอบดวยชุดขอมูลที่ชัดเจนของวัตถุเชิงพื้นที่ 
วัตถุเชิงเวลา หรือวัตถุเชิงพื้นที่ตามเวลา 

4.1.12 รูปลักษณ (feature) 
การกําหนดสาระสําคัญของปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงบนโลก [ISO 19110] 

ตัวอยาง : สิ่งปรากฏชื่อ “หอคอยไอฟเฟล (Eiffel Tower)” อาจไดรับการจําแนกใหเหมือนสิ่งปรากฏอื่นๆ ใน
ประเภท “หอคอย (tower)” 

ขอสังเกต : รูปลักษณหนึ่งๆ อาจเปนไดทั้งชนิด/ประเภท (type) หรืออินสเตน (instance) ในมาตรฐานสากลฉบับ
นี้ ชนิดของรูปลักษณมีความหมาย เวนแตระบุเปนอยางอื่น 

4.1.13 ขอมูลอรรถาธิบายของรูปลักษณ (feature attribute) 

คุณลักษณะของรูปลักษณ [ISO -19110] 

4.1.14 การจําแนกตามลําดับชั้น (hierarchical classification) 

ผังเคารางของการจําแนกที่มีโครงสรางชัดเจนสําหรับแบงประเภทการจําแนกอยางเปนระบบโดย
การเพิ่มรายละเอียดที่มากขึ้นใหกับประเภทการจําแนกรอง (sub-classes) [UNFAO LCCS-Ref : 
[27]] 

ขอสังเกต : ระบบสวนใหญจะมีโครงสรางแบบลําดับช้ัน เพราะการจําแนกดังกลาวใหความคงเสนคงวามากกวา
เนื่องจากความสามารถของระบบที่ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมในระดับที่แตกตางกันของสารสนเทศ ในแตระดับ
ประเภทที่ถูกกําหนดตองแยกออกจากกันอยางชัดเจน ในระดับที่สูงกวาของระบบการจําแนกจะใชเกณฑบงช้ี
จํานวนนอย ในขณะที่ระดับการจําแนกที่ตํ่ากวาจํานวนของเกณฑบงช้ีมีจํานวนเพิ่มขึ้น เกณฑที่ใชในระดับหนึ่ง
ของการจําแนกไมควรนํามาใชซ้ําในระดับที่ตํ่ากวา 

4.1.15 ตัวระบุ (identifier) 
ลําดับอักษรที่ไมจําเปนตองมีความหมายตามภาษาพูดซึ่งสามารถใชระบุวาตัวมันอยูรวมกับสิ่งใด 
โดยลําดับอักษรนี้ถูกกําหนดใหเปนแบบถาวรและเปนหนึ่งเดียวไมซํ้ากัน [ISO 19135] 
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4.1.16 รายการของประเภทการจําแนก (item class) 

ชุดของรายการที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน [ISO 19135] 

ขอสังเกต: ประเภทการจําแนก (class) ในบริบทนี้อางถึงเซตของอินสเตน (a set of instances) ไมใชแนวคิดเพื่อ
กําหนดภาวะนามธรรมจากเซตของอินสเตนนั้น 

4.1.17 สิ่งปกคลุมดิน (land cover) 

การศึกษาลักษณะทางกายภาพ (ส่ิงมีชีวิต) ที่ปกคลุมบนพื้นผิวโลก [UNFAO LCCS-Ref: [27]] 

ขอสังเกต : สิ่งปกคลุมดินแตกตางจากการใชที่ดิน 

ขอสังเกต : เมื่อพิจารณาสิ่งปกคลุมดินโดยอาศัยเหตุผลอยางแทจริง พบวาสิ่งปกคลุมดินควรถูกจํากัดขอบเขตของ
การอธิบายเกี่ยวกับพืชพรรณและรูปลักษณของสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเทานั้น ผลที่ตามมา พ้ืนที่ที่มี พ้ืนผิว
ประกอบดวยหินโผลหรือดินที่เปดโลงควรเปนที่ดินมากกวาเปนสิ่งปกคลุมดิน ปญหาเชนเดียวกันนี้เกิดกับการ
กําหนดใหน้ําผิวดินเปนสิ่งปกคลุมดิน อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ กลุมนักวิทยาศาสตรกําหนดรูปลักษณเหลานี้
เปนประเภทของสิ่งปกคลุมดิน 

4.1.18 การใชท่ีดิน (land use) 

การจัดการ กิจกรรม และการเขาไปเกี่ยวของโดยมนุษย ในประเภทของสิ่งปกคลุมดินเพื่อการผลิต 
การเปลี่ยนแปลง หรือการบํารุงรักษาสิ่งปกคลุมดิน [UNFAO LCCS-Ref: [27]] 

ขอสังเกต : นิยามของการใชที่ดินกําหนดขึ้นจากการเชื่อมโยงโดยตรงระหวางสิ่งปกคลุมดินและกิจกรรมของ
มนุษยในสภาพแวดลอมของสิ่งปกคลุมดิน 

ตัวอยาง : “พ้ืนที่พักผอนหยอนใจ” เปนคําศัพทของการใชที่ดินที่อาจถูกนําไปใชกับประเภทสิ่งปกคลุมดินที่
แตกตางกัน ตัวอยาง พ้ืนผิวที่เปนทราย เชน ชายหาด พ้ืนที่สิ่งปลูกสราง เชน สวนสนุก ที่ดินปาไม ฯลฯ 

4.1.19 คําอธิบายสัญลักษณ (legend) 
การประยุกตการจําแนกเฉพาะพื้นที่ โดยใชมาตราสวนแผนที่และชุดขอมูลจําเพาะที่กําหนดไวแลว 
[UNFAO LCCS-Ref: [27]] 

ขอสังเกต:  คําอธิบายสัญลักษณอาจประกอบดวยขอมูลหรือเซตยอยของประเภทการจําแนกทั้งหมด และ
คําอธิบายสัญลักษณขึ้นอยูกับมาตราสวนและการนําเสนอในรูปของแผนที่และขึ้นอยูกับขอมูลและวิธีการจัดทํา
แผนที่ 

4.1.20 ประเภทของคําอธิบายสัญลักษณ (legend class) 
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ประเภทการจําแนกเปนผลจากการประยุกตกระบวนการจําแนกเฉพาะพื้นที่แบบหนึ่ง [ISO 19144-1] 

ขอสังเกต: เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนกับรายการของประเภทการจําแนก (item class) ผลที่ไดจากกระบวนการ
จําแนกจึงใชคําวาประเภทของคําอธิบายสัญลักษณ (legend class) การใชคําวาประเภท (class) ในที่นี้แตกตางไป
จากที่ใชในแบบจําลอง UML 

4.1.21 ประเภทการจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) (LCCS class) 

ประเภทของคําอธิบายสัญลักษณที่จัดสรางขึ้นโดยใชเกณฑการจําแนกของระบบการจําแนก 
ส่ิงปกคลุมดิน (LCCS) ตามวากยสัมพันธของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) 

4.1.22 พิสัย (range) 

<coverage> 

เซตของคาขอมูลอรรถาธิบายของรูปลักษณที่สัมพันธกันโดยใชฟงกชันกับสวนมูลฐาน(elements) 
ของขอบเขตขอมูลภูมสิารสนเทศ (coverage) [ISO 19123] 

4.1.23 ทะเบียน (register) 

ชุดของแฟมขอมูลที่ประกอบดวยตัวระบุ (identifier) เพื่อใชกําหนดรายการ (item) พรอมคําอธิบาย
ของรายการที่เกี่ยวของ [ISO 19135] 

4.1.24 ระบบทะเบียน (registry) 

ระบบสารสนเทศสําหรับใชจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียน (register) [ISO 19135] 

4.2 คํายอ (Abbreviations) 
AGLS  Soil Resources, Management and Conservation Service, FAO 

สํานักทรัพยากรดิน การจัดการและการอนุรักษขององคการอาหารและเกษตร 
แหงสหประชาชาติ  

AVHRR Advanced Very High Resolution Radiometer 
 เครื่องวัดคลื่นรายละเอียดสูงมากแบบกาวหนา 
CEC  Commission of the European Communities 
 คณะกรรมาธิการของประชาคมแหงยุโรป 
CORINE  Coordination of Information on the Environment, EU 
 คณะผูประสานงานสารสนเทศดานสิ่งแวดลอม สหภาพยุโรป 
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DIS  Data and Information System 
 ระบบสารสนเทศและขอมูล 
ECWG  Vegetation Subcommittee and Earth Cover Working Group, USA 

คณะทํางานดานสิ่งปกคลุมของโลกและคณะอนุกรรมการพืชพรรณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations 
 องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 
FGDC  Federal Geographic Data Committee, USA 
 คณะกรรมการขอมูลทางภูมิศาสตรแหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
FPRECEC Framework Programme of Research on Environment and Climate of the European 
 Commission  

แผนงานของโครงการดานการวิจัยทางดานสิ่งแวดลอมและภูมิอากาศของกรรมาธิการ
แหงยุโรป 

GIS  Geographical Information System 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
IGBP  International Geosphere-Biosphere Programme 
 โครงการชีวมณฑล-ธรณีมณฑลระหวางประเทศ 
LCC  Land Cover Classification 
 การจําแนกสิ่งปกคลุมดิน 
LCCS  Land Cover Classification System 
 ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน 
LGP  Length of Growing Period 
 ระยะเวลาของชวงการเจริญเติบโต 
LUCC  Land Use and Land Cover Change 
 การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
NOAA  National Oceanic and Atmospheric Administration, USA 
 องคการบริหารสมุทรศาสตรและบรรยากาศแหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
P / P  Precipitation 
 หยาดน้ําฟา 
PET  Potential Evapotranspiration 
 ศักยภาพของการคายระเหย 
ppm  parts per million 
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 หนึ่งสวนในลานสวน 
SCS  Soil Conservation Service, USA 
 กรมอนุรักษดิน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
SDRN  Environment and Natural Resources Service, FAO 
 สํานักสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติขององคการอาหารและเกษตร 
 แหงสหประชาชาติ 
SOTER  Soils and Terrain [methodology] 
 วิธีการจําแนกชุดดินและลักษณะภูมิประเทศ 
T / T  Temperature 
 อุณหภูมิ 
TDS  Total Dissolved Solids 
 คาของของแข็งละลายน้ํา 
UNCED  United Nations Conference on Environment and Development 
 การประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาและสิ่งแวดลอม 
UNEP  United Nations Environment Programme 
 โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ 
UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
 องคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 
UNFAO United Nations Food and Agriculture Organization 
 องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 
USDA  United States Department of Agriculture 
 กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา 

5 บริบท (Context) 

5.1 ภาพรวม (Overview) 

ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) เปนการใชงานโครงสรางแบบทั่วไปของระบบการจําแนก
ที่ระบุไวในเนื้อหาสวนที่ 1 ของมาตรฐานฉบับนี้ ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) เปน
ระบบการจําแนกวิธีนิรนัย (a priori classification system) ที่อาศัยรูปสัณฐานภายนอกของพืช (plant 
physiognomy) มาใชในการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน ระบบนี้สามารถนําไปใชในการจําแนกสิ่งปกคลุม
ดินสําหรับทุกภูมิภาคของโลก โดยอาศัยเกณฑบงชี้อิสระ (independent diagnostic criteria) ในการ
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กําหนดประเภทสิ่งปกคลุมดินที่สัมพันธโดยตรงกับระบบการจําแนกและคําอธิบายสัญลักษณใน
ปจจุบัน 

ในการกําหนดประเภทสิ่งปกคลุมดิน (Land cover classes) อาศัยการจัดหมู (combination) เกณฑ
บงชี้อิสระ – เกณฑการจําแนก - ซ่ึงมีการจัดเรียงตามลําดับชั้นเพื่อรองรับความแมนยําเชิงภูมิศาสตร 
เนื่องจากสิ่งปกคลุมดินมีความหลากหลายสูง (heterogeneity) ชุดของเกณฑการจําแนกที่เหมือนกัน
ไมสามารถนํามาใชกําหนดประเภทสิ่งปกคลุมดินทุกประเภทได โครงสรางเชิงลําดับชั้นของเกณฑ
การจําแนกอาจแตกตางกันตามประเภทสิ่งปกคลุมดิน ดังนั้น ในการจําแนกจะแบงออกเปน 
 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

- เร่ิมแรกเปน ขั้นตอนการจําแนกแบบแบงสองกิ่ง (Dichotomous Phase) โดยแบงประเภท
ส่ิงปกคลุมดินหลักออกเปน 8 ประเภท 

- ตอมาเปน ขั้นตอนการจําแนกแบบลําดับชั้น-แบบสําเร็จรูป (Modular-Hierarchical Phase) 
โดยอาศัยชุดของเกณฑการจําแนกและการจัดเรียงเชิงลําดับชั้นของเกณฑการจําแนกที่มี
การกําหนดไวลวงหนา สําหรับใชในการแบงประเภทสิ่งปกคลุมดินหลัก 8 ประเภท 

แนวทางการดําเนินงานดังกลาวนี้สามารถเลือกเกณฑการจําแนกที่เหมาะสมมากที่สุดและปองกัน
ความผิดพลาดของการจัดหมูของเกณฑการจําแนกได 

ในการกําหนดประเภทสิ่งปกคลุมดิน (Land Cover Class) ประเภทอื่นเพิ่มเติม อาศัยการเพิ่มเติม
ขอมูลอรรถาธิบาย (attribute) โดยแบงประเภทขอมูลอรรถาธิบายที่ใชในการจําแนกประเภท 
ส่ิงปกคลุมดิน ออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

- ขอมูลอรรถาธิบายทางสิ่งแวดลอม (Environmental Attributes) เปนขอมูลอรรถาธิบาย 
(เชน ภูมิอากาศ ธรณีสัณฐาน ระดับความสูง ดิน หิน และกษัยการ (erosion)) ที่มีอิทธิพล
ตอส่ิงปกคลุมดิน แตไมสามารถถายทอดคุณสมบัติในรูปลักษณตอส่ิงปกคลุมดินได และ
ขอมูลอรรถาธิบายเชิงสิ่งแวดลอมนี้ตองไมซํ้าซอนกับเกณฑการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน
บริสุทธิ์ (pure land cover classifiers) 

- ขอมูลอรรถาธิบายทางเทคนิคเฉพาะ (Specific Technical Attributes) เปนขอมูล
อรรถาธิบายที่เชื่อมโยงกับเทคนิคเฉพาะของสาขาวิชา ดังนั้น สําหรับพืชพรรณ (กึ่ง) 
ธรรมชาติ ((semi) Natural Vegetation) สามารถเพิ่มขอมูลลักษณะทางชนิดพันธุพืช 
(Floristic Aspect) สําหรับพื้นที่เพาะปลูก (Cultivated Areas) สามารถเพิ่มขอมูลชนิดพืช 
(Crop Type) และสําหรับที่ดินเปดโลง (Bare Soil) สามารถเพิ่มขอมูลชนิดดิน (Soil Type) 
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ประเภทสิ่งปกคลุมดินของพืชพรรณทุกประเภทอาศัยการจําแนกตามกรอบแนวความคิดของ
ลักษณะที่ปรากฏภายนอกของพืชตามโครงสรางที่ชัดเจนโดยอาศัยการจัดหมูเกณฑการจําแนก ที่
ประกอบดวยรูปชีวิต (Life Form) พื้นที่การปกคลุม (Cover) และความสูง (Height) มาใชในการ
จําแนกพืชพรรณตามธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ และอาศัยรูปชีวิตรวมกับการกระจายเชิงพื้นที่ 
(Spatial Distribution) ในการจําแนกพื้นที่เพาะปลูก ในขณะเดียวกัน การจําแนกประเภทสิ่งปกคลุมดิน
ของพื้นที่มิใชพืชพรรณเปนหลัก (Primarily Non-Vegetated) อาศัยเกณฑการจําแนกเกี่ยวกับลักษณะ
ของพื้นผิว (surface aspects) การกระจายหรือความหนาแนน (distribution or density) และความสูง
หรือความลึก (height or depth) 

ระบบการจําแนกจัดสรางประเภทสิ่งปกคลุมดินที่แยกออกจากกันอยางชัดเจน ซ่ึงประกอบดวย  
(1) สูตรแบบบูลีนที่เปนเอกลักษณ (a unique Boolean formula) โดยใชรหัสของตัวอักขระของ
เกณฑการจําแนก (2) ช่ือมาตรฐาน (a standard name) และ (3) รหัสตัวเลขที่เปนเอกลักษณ  
(a unique numerical code) รหัสตัวเลขและชื่อมาตรฐานสามารถนํามาใชสรางคําอธิบายสัญลักษณ 
(Legend) ไดอยางอัตโนมัติ ในที่นี้ ประเภทสิ่งปกคลุมดินที่สรางขึ้นทั้งหมดสามารถจัดกลุมตาม
ประเภทของสิ่งปกคลุมดินหลักและขอบเขตขอมูลของประเภทสิ่งปกคลุมดินตามรายละเอียดที่
ตองการ การตั้งชื่อ (nomenclature) สามารถเชื่อมโยงกับชื่อที่ผูใชงานกําหนดขึ้น (user-defined 
name) กับทุกภาษา 

ขอดีของเกณฑการจําแนกมีหลายประการ ระบบที่สรางขึ้นนี้เปนการจําแนกสิ่งปกคลุมดินโดยวิธี
นิรนัยที่มีความยืดหยุนสูง แตละประเภทของสิ่งปกคลุมดินในระบบการจําแนกถูกกําหนดขึ้นอยาง
ชัดเจนและเปนระบบ ซ่ึงทําใหระบบภายในมีความเสถียร ระบบนี้เปนการจําแนกแบบลําดับชั้น 
(hierarchical) อยางแทจริงและสามารถนําไปใชงานไดกับทุกมาตราสวน การจัดเรียงประเภท 
ส่ิงปกคลุมดินใหม อาศัยการจัดกลุมของเกณฑการจําแนก ซ่ึงผูใชงานสามารถกําหนดประเภท 
ส่ิงปกคลุมดินไดอยางหลากหลาย การประเมินความถูกตอง (accuracy assessment) ของประเภท 
ส่ิงปกคลุมดินทั้งหมดอาศัยประเภทสิ่งปกคลุมดินหรือเกณฑการจําแนกในการกําหนดประเภท 
ส่ิงปกคลุมดิน ระบบการจําแนกที่มีความยืดหยุนนี้สามารถจําแนกสิ่งปกคลุมดินไดทุกประเภท 
ดังนั้น การจําแนกนี้สามารถนําไปใชเปนหลักฐานอางอิงสําหรับสิ่งปกคลุมดิน ที่มีประโยชน
โดยตรงในการปรับปรุงขอมูลประเภทสิ่งปกคลุมดินใหสอดคลองกันและมีมาตรฐาน 

5.2  บทนํา (Introduction) 

ที่ดินนับวาเปนทรัพยากรสําคัญที่ควบคุมผลผลิตปฐมภูมิของระบบนิเวศบก ประกอบดวย ขนาด
ของพื้นที่ดินที่สามารถใชงานได คุณภาพที่ดิน ความชื้นในดินและคุณลักษณะของดิน แมวา ไดมี
การนําเชื้อเพลิงจากฟอสซิลและทรัพยากรแรเขามาใชแทนที่ทรัพยากรที่ไดจากที่ดินอยางประสบ
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ความสําเร็จ แตที่ดินยังคงเปนปจจัยสําคัญในการผลิตที่สําคัญ (Darwin et al., 1961) ส่ิงปกคลุมดิน
และการใชที่ดินเปนการบูรณาการองคประกอบทรัพยากรพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดิน
และการใชที่ดินมีผลกระทบตอระบบของโลก (เชน บรรยากาศ ภูมิอากาศ และระดับน้ําทะเล) หรือ 
ผลกระทบเกิดขึ้นในระดับภูมิภาคในหลายๆ แหง (Meyer and Turner, 1992) ส่ิงปกคลุมดินเปนผล
ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหลานี้ ดังนั้น ส่ิงปกคลุมดินเปน
ลักษณะทางภูมิศาสตรที่สามารถนําไปใชเปนหลักฐานอางอิงสําหรับการประยุกตใชงานในหลาย
ดาน เชน การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไมและพื้นที่ทุงหญา ตลอดจน สถิติการผลิต  
การวางแผน การลงทุน ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การควบคุม 
การขยายตัวของเขตทะเลทราย (desertification) 

มนุษยยังคงทําการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินของโลกอยางตอเนื่อง แตขนาดและอัตราของ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีรูปแบบที่ไมแนนอน ปจจุบัน เปนที่ประจักษแลววา เร่ืองสําคัญที่ตอง
ทราบมากที่สุดคือ ส่ิงปกคลุมดินที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเกิดขึ้นไดอยางไร? เพื่อนํามาใชใน
การประเมินการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตอความเปนอยู
ของมนุษย ในฐานะที่มนุษยเปนผูใชที่ดินเปนหลัก จึงเปนเรื่องสําคัญที่ตองมีการพัฒนาระบบ 
การจําแนกสิ่งปกคลุมดินเพื่อตอบสนองตอการประเมินการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินอยางจริงจัง 

เนื่องจากการขาดขอมูลส่ิงปกคลุมดินที่เหมาะสม ในการประเมินสิ่งปกคลุมดิน หลายๆ คร้ังที่ผาน
มาจึงอาศัยการจัดสรางแบบจําลองสําหรับกําหนดศักยภาพสิ่งปกคลุมดิน (potential land cover) ที่
เปนไปได (ตัวอยางเชน Alexandratos, 1995) แมวา การใชศักยภาพของสิ่งปกคลุมดินนับวาเปนสิ่ง
ที่สําคัญในการจัดสรางแบบจําลองเพื่อคาดคะเนสิ่งปกคลุมดินในอนาคต แตยังคงมีขอจํากัดอยูมาก 
สารสนเทศที่ใชอธิบายสิ่งปกคลุมดินปจจุบันเปนขอมูลนําเขาสําคัญสําหรับใชในการวางแผนและ
จัดสรางแบบจําลอง หากแตคุณภาพของขอมูลเหลานี้กําหนดความนาเชื่อถือของผลการคาดการณที่
ได (Townshend, 1992; Belward, 1996) 

นอกจากมีความตองการชุดขอมูลส่ิงปกคลุมดินที่ไดรับการปรับปรุงเนื่องจากความตองการที่
เพิ่มขึ้นเพื่อนําไปใชในการอธิบายและจําแนกสิ่งปกคลุมดินที่แมนยํามากขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการใช
ที่ดินอยางยั่งยืนแลว ยังคงมีความตองการที่ เพิ่มขึ้นสําหรับการกําหนดมาตรฐานและความ
สอดคลองตรงกันระหวางชุดขอมูลและสําหรับการจัดทําแผนที่ การประเมินผลและการติดตามการ
เปล่ียนแปลงในพื้นที่ที่มีขนาดใหญโดยวิธีดําเนินงานที่คงเสนคงวา (Di Gregorio, 1991; Reichert 
and Di Gregorio, 1995; Thompson, 1996; FAO, 1995, 1997) ความกาวทางเทคนิค เชน ขอมูลการ
สํารวจจากระยะไกลที่มีอยางมโหฬารที่ไดจากดาวเทียมสํารวจโลกที่หลากหลาย เพิ่มความเปนไป
ไดในการประเมินสิ่งปกคลุมดิน (Di Gregorio, 1995) 
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ป ค.ศ. 1993 โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติและองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติไดรวมดําเนินการจัดการประชุมเพื่อเพิ่มการประสานงานการดําเนินงานที่มุงไปสู
การเก็บขอมูลและจัดการที่สอดคลองกัน และเพื่อใชเปนขั้นตอนแรกของการมุงไปสูการนําไปใช
เปนหลักฐานอางอิงสําหรับสิ่งปกคลุมดินและการใชท่ีดินที่ผานการเห็นชอบในระดับนานาชาติ 
(UNEP/FAO, 1994) ส่ิงนี้เปนความตองการของโครงการสิ่งปกคลุมดินของทวีปแอฟริกาของ
สํานักงานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ (Environment and Natural Resources Service: 
SDRN) ขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ ที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อจัดทําแผนที่ 
ส่ิงปกคลุมดินของทวีปแอฟริกาทั้งหมดและระบบอางอิงสิ่งปกคลุมดินที่ตองการสําหรับนําไปใช
ในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงคของโครงการสิ่งปกคลุมดินของทวีปแอฟริกา มีดังนี้ 

- ตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูใชงานขั้นปลาย (end-users) สําหรับขอมูล 
ส่ิงปกคลุมดิน 

- ใชวิธีการในการทําแผนที่ ที่ไมขึ้นอยูกับวิธีการที่ถูกนํามาใช ซ่ึงอาจไดจากขอมูลภาพถาย
จากดาวเทียมรายละเอียดสูงไปถึงภาพถายทางอากาศ 

- เชื่อมโยงกับการจําแนกและคําอธิบายสัญลักษณที่มีอยูในปจจุบัน โดยสามารถทําการ
เปรียบเทียบและหาความสัมพันธ 

- สนับสนุนโครงการความรวมมือระหวางประเทศที่กําลังดําเนินงานในเรื่องการจําแนกและ
การกําหนดสิ่งปกคลุมดินอยางเต็มที่ 

วัตถุประสงคหลักของการริเร่ิมโครงการคือ การกําหนดการจําแนกอางอิงที่ตอบสนองตอความ
ตองการระบบมาตรฐานหรือการผสมผสานการเก็บรวบรวมขอมูล ดังกลาวถึงในการประชุมของ
สหประชาชาติวาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนา (UNCED) ระเบียบวาระการประชุม 21 (Agenda 
21) บทที่ 10 ที่กําหนดใหองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติเปนผูจัดการภารกิจ (Task 
Manager) ภายใตระบบของสหประชาชาติ และพัฒนาแนวทางการบูรณาการรวมกันในทุกเรื่องของ
ส่ิงปกคลุมดิน เรื่องนี้บงบอกถึงวิธีการดําเนินงานที่สามารถนําไปใชงานไดกับทุกมาตราสวนและ
รองรับการจําแนกสิ่งปกคลุมดินของทุกแหงในโลกได  

ในระหวางการพัฒนาระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ไดนําระบบการจําแนกและคําอธิบาย
สัญลักษณที่มีการตีพิมพเผยแพรในปจจุบัน รวมถึงการตั้งชื่อ มาทําการวิเคราะห ประกอบดวย
Danserau, 1961; Fosberg, 1961; Eiten, 1968; UNESCO, 1973; Mueller-Dombois and Ellenberg, 
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1974; Anderson et al., 1976; Kuechler and Zonneveld, 1988; CEC, 1993; UNEP/FAO, 1994; 
Duhamel, 1995; Beek, De Bie and Driessen, 1997 รวมทั้ง เอกสารของ FAO ไดแก Nègre, 1995; 
Barisano, 1996; Wyatt et al., (unpubl.) 

แนวคิดเริ่มตนของการจําแนกถูกพิจารณาโดยคณะทํางานโครงการสิ่งปกคลุมดินของทวีปแอฟริกา 
(Africover Working Group) เร่ืองการจําแนกและคําอธิบายสัญลักษณ (Senegal, July 1996; Di 
Gregorio and Jansen, 1996c; FAO, 1997) ระบบนี้ถูกพัฒนาภายใตความรวมมือกับองคกรระหวาง
ประเทศหลายหนวยงานที่ดําเนินกิจกรรมดานการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน เชน คณะทํางานดานสิ่งปก
คลุมของโลกและคณะอนุกรรมการพืชพรรณ (ECWG) ของคณะกรรมการขอมูลทางภูมิศาสตร
แหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (FGDC) โครงการฐานขอมูลของสิ่งปกคลุมดินแหงชาติของ
ประเทศแอฟริกาใต (South African National Land Cover Database Project) (Thompson, 1996); 
และโครงการชีวมณฑล-ธรณีมณฑลระหวางประเทศ (IGBP) ประกอบดวย ระบบสารสนเทศและ
ขอมูล (DIS) ของคณะทํางานสิ่งปกคลุมดิน (Land Cover Working Group) และโครงการหลักการ
เปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน (LUCC) ระบบการจําแนกและโปรแกรมซอฟทแวรที่
นําไปใชงานอยางครบสมบูรณเวอรชันแรกถูกพัฒนาขึ้นโดยโครงการสิ่งปกคลุมดินของทวีป 
แอฟริกา-โครงการทวีปแอฟริกาตะวันออก (East Africa project) (GCP/RAF/287/ITA) ภายใตความ
รวมมือของสํานักทรัพยากรดิน การจัดการและการอนุรักษ (AGLS) ขององคการอาหารและเกษตร
แหงสหประชาชาติ 

แนวทางในการพัฒนารองรับหลักการสําหรับระบบการจําแนกอางอิงที่เชื่อมโยงกับระบบการ
จําแนกของผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพราะแนวทางนี้อธิบายและยอมใหใชสหสัมพันธของสิ่งปกคลุม
ดินโดยอาศัยชุดของเกณฑบงชี้อิสระ -เกณฑการจําแนก แทนการอาศัยวิธีการตั้งชื่อ (nomenclature 
based) นอกจากนี้ ระบบการจําแนกและคําอธิบายสัญลักษณที่ใชอยูในปจจุบันสามารถแปลงเขาสู
ระบบการจําแนกอางอิงได นอกจากนี้ การจําแนกและคําอธิบายสัญลักษณที่มีอยูในปจจุบัน 
สามารถแปลง (“translated”) เขาสูระบบอางอิงได ซ่ึงเปนการนําเอาขอมูลในอดีตมาใชประโยชน 
การจัดเรียงประเภทการจําแนกใหมโดยอาศัยการจัดกลุมใหมตามเกณฑการจําแนก เพิ่มความ
สะดวกในการใชงานของผลผลิตโดยกลุมผูใชงานขั้นปลายที่หลากหลาย 

6 หลักการของแนวคิด (Conceptual basis) 

6.1 เปาหมาย (Purpose) 

เนื้อหาในสวนที่ 6.1 ถึง สวนที่ 6.4 เปนขอมูลพื้นฐานสําหรับอธิบายใหผูใชงานไดมีความรูความ
เขาใจในระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน แตไมใชสวนภาคบังคับของเอกสารมาตรฐานฉบับนี้ 
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เนื่องจากระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดินที่ใชงานมีหลากหลายระบบ การตรวจเอกสารเกี่ยวกับ
ลักษณะของระบบเหลานี้นับวาเปนสิ่งสําคัญ เพื่อสามารถพัฒนาเกณฑในระหวางที่มีการพัฒนา
ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดินมาตรฐาน 

ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดินหลายระบบพัฒนาขึ้นสําหรับใชกับงานตามวัตถุประสงคที่ระบุหรือ
มาตราสวนที่กําหนด และไมเหมาะสมที่จะนําไปใชงานดานอื่น ตัวอยาง เชน Danserau (1961); 
Fosberg (1961); Eiten (1968); UNESCO (1973); Mueller-Dombois and Ellenberg, (1974); 
Kuechler and Zonneveld, (1988) โดยระบบการจําแนกที่ใชอยูในปจจุบันเกือบทั้งหมดถูกสรางขึ้น
สําหรับใชงานเฉพาะเรื่อง 

ระบบการจําแนกที่มีอยูในปจจุบันสวนใหญ หากไมใชการจําแนกพืชพรรณ (เชน Danserau (1961); 
Fosberg (1961); Eiten (1968); UNESCO (1973); Mueller-Dombois and Ellenberg, (1974); 
Kuechler and Zonneveld, (1988); Anderson et al. (1976), Kuechler and Zonneveld (1988)) ก็เปน
ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดินแบบกวาง หรือระบบการจําแนกที่เกี่ยวของกับการอธิบายรูปลักษณ
เฉพาะ (เชน พื้นที่เกษตร) ดังนั้น ระบบการจําแนกเหลานี้มีความสามารถอยางจํากัดสําหรับนําไปใช
กําหนดประเภทสิ่งปกคลุมดินที่เปนไปไดทั้งหมดใหครบทุกประเภท ตัวอยางที่ใชในการอธิบายใน
เร่ืองนี้ คือ ระบบการจําแนกพืชพรรณขององคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ (UNESCO) (ที่ออกแบบมารองรับการจัดทําแผนที่พืชพรรณ มาตราสวน 
1:1,000,000) ที่พิจารณาเฉพาะพืชพรรณตามธรรมชาติ ในขณะที่ พื้นที่ที่ถูกปกคลุมโดยพืชพรรณ
ประเภทอื่น เชน พื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่เพาะปลูกผสมที่อยูอาศัยไมถูกนํามาพิจารณา การจําแนก
พืชพรรณบางระบบ แมวาระบบเหลานั้นนําพื้นที่เพาะปลูกเขามาพิจารณา แตมักไมมีการอธิบาย
รายละเอียดของประเภทเหลานี้ในลักษณะเดียวกันกับพื้นที่พืชพรรณตามธรรมชาติ ในทางตรงกัน
ขาม หลายระบบที่ถูกนํามาใชในการอธิบายพื้นที่เกษตรกรรมใหรายละเอียดของพืชพรรณตาม
ธรรมชาตินอยมาก 

หลายระบบถูกพัฒนาขึ้นสําหรับใชงานตามวัตถุประสงคเฉพาะ ตามมาตราสวนที่กําหนด และใช
ประเภทขอมูลเฉพาะ ตัวอยางเชน ชุดขอมูล 1 กิโลเมตร ระดับโลกของโครงการ IGBP-DISCover 
อาศัยขอมูลที่บันทึกในระบบเครื่องวัดคลื่นรายละเอียดสูงมากแบบกาวหนาจากดาวเทียมของ
องคการบริหารสมุทรศาสตรและบรรยากาศแหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (NOAA-AVHRR) 
ดังนั้น ประเภทของขอมูลที่จะไดรับขึ้นอยูกับวิธีการที่ใชในการจําแนก (เชน ในกรณีของตัวอยางที่
อางถึงขางตน ประเภทที่จําแนกไดจะมีเฉพาะประเภทที่สามารถตรวจสอบไดโดยขอมูล NOAA-
AVHRR เทานั้น) 
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ระบบการจําแนกที่มีอยูในปจจุบันหลายระบบไมเหมาะสําหรับการนําไปใชในการจัดทําแผนที่และ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง การเลือกใชประเภทของเกณฑบงชี้และการ 
จัดเรียงลําดับชั้นเพื่อจัดสรางประเภทการจําแนกมักเกิดความขัดแยงในเรื่องความสามารถเกี่ยวกับ
การกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนระหวาง 2 ประเภทการจําแนก สําหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลง  
ส่ิงปกคลุมดินเปลี่ยนแปลงใน 2 รูปแบบคือ การเปลี่ยนแปลงจากประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภท
หนึ่ง (เชน จากปาไมเปลี่ยนไปเปนทุงหญา) และการเปลี่ยนแปลงสภาพที่เกิดขึ้นภายในประเภทเดิม 
(เชน จากพื้นที่เพาะปลูก (cultivated area) เปลี่ยนเปนพื้นที่เพาะปลูกแบบประณีต (intensive 
cultivated area) หากนําประเภทการจําแนกแบบกวางๆ และมีประเภทจําแนกจํานวนนอยมาใช
อธิบายสิ่งปกคลุมดิน รูปแบบการเปลี่ยนแปลงจากประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นนอย 
ถาประเภทสิ่งปกคลุมดินที่จําแนกแบบกวาง ประกอบดวย ปาไมและที่ดินปาไม (forest and 
woodland) ที่ดินสําหรับการเพาะปลูก (arable land) และทุงหญาถาวรและทุงหญาเลี้ยงสัตว 
(permanent meadows and pastures) (จากรายงานผลผลิตประจําปขององคการอาหารและเกษตร
แหงสหประชาชาติ) ดังนั้น การแตกกระจายของปาไม (forest fragmentation) การเปลี่ยนจากพื้นที่
เพาะปลูกที่อาศัยน้ําฝนเปนพื้นที่เพาะปลูกที่อาศัยการชลประทาน และพื้นที่การปกคลุมของทุงหญา
ที่มีความหนาแนนนอยลงเนื่องจากการเลี้ยงสัตวมากเกินกําลังผลิตจะถูกจําแนกเปนพื้นที่ที่ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงจากประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่ง (conversion) หรือไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ที่เกิดขึ้นภายในประเภทเดิม (modification) ระบบการจําแนกที่พัฒนาตามความตองการของ
ผูใชงานที่หลากหลายควรรองรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 รูปแบบ 

ระบบการจําแนกเหลานี้ตอบสนองวัตถุประสงคของระบบในสาขาที่กําหนด แตระบบเหลานี้ไม
เปนระบบการจําแนกประเภททั่วไป ความสามารถของระบบการจําแนกเหลานี้สามารถใชงานไดดี
ภายใตขอบเขตที่กําหนด จึงทําใหตองมีการพัฒนาระบบการจําแนกประเภททั่วไปขึ้น ความตองการ
เหลานี้จะอธิบายในสวนยอยตอไป 

6.2 ความคงเสนคงวา (Consistency) 

การจําแนกที่มอียูในปจจุบันสวนมาก นําเกณฑการจําแนกมาใชอยางไมเปนระบบ บอยครั้ง ใชพิสัย
ของคาตามความสําคัญที่กําหนดขึ้นโดยผูใชงานกับรูปลักษณเฉพาะ (เชน ในหลายระบบ พิสัยของ
พื้นที่การปกคลุมสําหรับใชจําแนกพื้นที่ที่มีไมยืนตนเปนไมเดนมีหลายพิสัย ในขณะที่ พิสัยของ
พื้นที่การปกคลุมของพื้นที่ที่มีไมพุมหรือทุงหญาเปนไมเดนมีเพียงพิสัยเดียว) 

การจําแนกในบางระบบ การนิยามประเภทการจําแนกไมมีความเที่ยงตรง กํากวม หรือไมมีการ
นิยาม ในที่นี้หมายถึง ระบบเหลานี้ไมมีความคงเสนคงวาภายในของระบบ 
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ระบบการจําแนกสวนมากไมนําการจัดหมูที่ครบสมบูรณขององคประกอบบงชี้มาใชในการอธิบาย
ประเภทที่จําแนก เชน ระบบที่ใชอธิบายพืชพรรณดวยเกณฑบงชี้ที่ประกอบดวย 3 พิสัยของพื้นที่
การปกคลุมที่สอดคลองกับ 3 พิสัยของความสูงตองนําไปใชกับทุกรูปชีวิตที่นํามาพิจารณา เหตุผล
ที่วาทําไม ระบบสวนใหญไมสามารถใชกฎขอบังคับ (rule) ของการจําแนกพื้นฐานนี้ เพราะชุดของ
การเรียงสับเปลี่ยน (permutation) ทั้งหมดของเกณฑการจําแนกที่เปนไปไดทั้งหมด ทําใหเกิด
ประเภทจําแนกจํานวนมโหฬารซึ่งระบบการจําแนกที่มีอยูในปจจุบันไมสามารถรองรับได ดังนั้น 
จากตัวอยางขางตน ถามีประเภทจําแนก 10 ประเภทของแตละเกณฑการจําแนก ผลที่ไดรับจากการ
จัดหมูควรมี 100 ประเภท ดังนั้น ระบบการจําแนกในปจจุบันมักจะมีชองโหวในการใชงานอยาง
เปนระบบของเกณฑบงชี้ที่นํามาใชในการจําแนก  

บอยครั้ง หลายระบบประกอบดวยประเภทการจําแนกจํานวนหนึ่งที่พบวา มีสัดสวนของชุดของ
ประเภทการจําแนกแบบกวางๆ ในระดับหนึ่ง เนื่องจากความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางประเภทที่
จําแนกและโครงสรางแบบลําดับชั้น ดังนั้น ประเภทของระบบเหลานี้มักเปนเพียงคําอธิบาย
สัญลักษณเทานั้น คุณลักษณะของคําอธิบายสัญลักษณคือ มีเพียงสัดสวนหรือเซตยอย (subset) ของ
พิสัยทั้งหมดของประเภทที่จําแนกไดทั้งหมดถูกนํามาอธิบาย คําอธิบายสัญลักษณเหลานี้มีขอจํากัด
คือ  ผูใชงานไมสามารถอางอิงยอนกลับไปสูระบบการจําแนกได ทําใหไมสามารถนําไป
เปรียบเทียบกับระบบอื่นได 

คาขีดแบง (threshold value) ที่ใชมักไดมาจากความรูในพื้นที่ทางภูมิศาสตรเฉพาะ ดังนั้น ในพื้นที่
อ่ืน การกําหนดขอบเขตของประเภทการจําแนกระหวาง 2 ประเภทอาจไมมีความชัดเจน เนื่องจาก
การทับซอนหรือการละเลยประเภทที่จําแนก ในกรณีเหลานี้ การเปรียบเทียบใดๆ จะไมสามารถ
กระทําไดหรือไมมีความแมนยํา 

6.3 หลักการรากฐานที่ใชรวมกัน (Underlying common principle) 

การจําแนกสิ่งปกคลุมดินมักไมมีการกําหนดหลักการรากฐานที่ใชรวมกันอยางชัดเจน การผสมของ
รูปลักษณที่หลากหลายถูกนํามาใชในกําหนดประเภทสิ่งปกคลุมดิน โดยเพาะอยางยิ่งรูปลักษณ เชน 
ภูมิอากาศ ธรณีวิทยา ชนิดดิน และธรณีสัณฐาน (ดังนั้น ปาฝนเขตรอน (tropical rain forest) คําวา 
“เขตรอน” เกี่ยวของโดยตรงกับภูมิอากาศที่ถูกนํามาใชอธิบายสังคมพืช) รูปลักษณ เชน ภูมิอากาศ 
ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานมีอิทธิพลตอส่ิงปกคลุมดิน แตรูปลักษณเหลานี้ไมไดผูกติดกับ 
ส่ิงปกคลุมดินนั้น โดยพบวา มีการนํารูปลักษณเหลานี้มาใชในการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน และ
บอยครั้งถูกนํามาใชในลักษณะที่ไมปกติ โดยปราศจากการพิจารณาในเรื่องลําดับชั้น ในที่นี้อาจเกิด
ความไมชัดเจนในการกําหนดประเภทสิ่งปกคลุมดิน 
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การจําแนกพรรณพืชโดยใชเกณฑบงชี้ความสูง (Height) และพื้นที่การปกคลุม (Cover) อาจทําให
เกิดมุมมองที่แตกตางกันในการจําแนกพืชพรรณในพื้นที่เดียวกัน หากเปรียบเทียบกับการนําสภาพ
ชีพลักษณของใบ (Leaf Phenology) และประเภทของใบ (Leaf Type) มาใชเปนเกณฑบงชี้ (ภาพที่ 1) 
ดังนั้น การทําความเขาใจในเรื่องของเกณฑที่นํามาใชในการจําแนกสิ่งปกคลุมดินถือวาเปน
หลักการรากฐานสําหรับใชในการอธิบายสิ่งปกคลุมดินจึงนับวาเปนเรื่องที่สําคัญ 

 

ภาพที่ 1 ตัวอยางการอธิบายสิ่งปกคลุมดนิท่ีอาศัยหลักการรากฐานทีแ่ตกตางกัน 

6.4 ระบบการจําแนกโดยวิธีอุปนัย (A priori classification systems) 

ภายใตระบบการจําแนกโดยวิธีอุปนัย มีการกําหนดประเภทไวกอนลวงหนา การจําแนกโดยวิธีนี้จะ
สันนิษฐานไวกอนวา สามารถจําแนกประเภทที่เปนไปไดทั้งหมดจากระบบการจําแนก โดยเปน
อิสระจากมาตราสวนและเครื่องมือที่ใช การกําหนดประเภทที่จําแนกทั้งหมดไวกอนลวงหนาคือ 
ความไมยืดหยุนภายในระบบการจําแนกโดยวิธีอุปนัย ขอดีของระบบการจําแนกโดยวิธีอุปนัยคือ 
เปนระบบหลักที่สามารถนํามาใชพัฒนาเปนระบบมาตรฐานของการจําแนกในระหวางกลุมผูใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ขอเสียของระบบการจําแนกโดยวิธีอุปนัยคือ หากตองการนํามาใชในการ
จําแนกสิ่งปกคลุมดินของทุกภูมิภาคของโลก เราจําเปนตองกําหนดประเภทจําแนกไวกอนลวงหนา
เปนจํานวนอยางมโหฬาร ระบบนี้ควรมีความยืดหยุนเพื่อรองรับประเภทสิ่งปกคลุมดินที่พบใน
ปจจุบัน ปญหาสําคัญคือ การนําลักษณะของความยืดหยุนมาใชรวมกับแนวทางแบบดั้งเดิม 
(classical approach) ของชื่อประเภทการจําแนกและการอธิบายไดอยางไร? 

วิธีแกปญหาดังกลาวขางตนอาศัยการเพิ่มจํานวนของประเภทในระบบการจําแนกโดยวิธีอุปนัย แต
ปญหาที่จะตามมาคือ ผูใชงานสามารถกําหนดชื่อใหจํานวนของประเภทที่จําแนกที่มีมากมายได
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อยางไร (ภาพที่ 2) ยิ่งกวานั้น สถานการณที่เกิดขึ้นนี้ทําใหการจัดทํามาตรฐานจะยุงยากมากขึ้น ทั้งนี้ 
เนื่องจากผูใชงานอาจมีความเห็นที่แตกตางกันไดในการแปลความหมายประเภทที่จําแนกบาง
ประเภท เพราะขอบเขตของคํานิยามระหวางประเภทที่จําแนกอาศัยการกําหนดบนความแตกตาง
เชิงอัตวิสัยที่มีไมมากนัก 

 

ภาพที่ 2 ปญหาของระบบการจําแนกโดยวธีิอุปนัยในปจจุบันท่ีเก่ียวของกับความยดืหยุนของระบบ 

ขอผิดพลาดหรือความแตกตางในการกําหนดลักษณะของสิ่งปกคลุมดินที่เหมือนกันในจําพวก
ประเภทจําแนกที่หลากหลายจะตัดสินกระบวนการพัฒนาความเปนมาตรฐาน ที่เปนหนึ่งใน
วัตถุประสงคหลักของระบบการจําแนก ถึงที่สุด ความพยายามในการประสานกันจะลมเหลว 
แนวทางของการจําแนกโดยวิธีอุปนัยกลายเปนวัฏจักรของความผิดพลาด เชน ความพยายามเพื่อ
สรางระบบการจําแนกโดยวิธีอุปนัยในฐานะเครื่องมือสําหรับการพัฒนาความเปนมาตรฐานบังคับ
ใหเราตองปรับลดจํานวนของประเภทสิ่งปกคลุมดินที่มีอยางหลากหลายใหมีจํานวนของประเภทที่
จัดสรางขึ้นอยางจํากัด ในขณะเดียวกัน ความพยายามในการสรางประเภทการจําแนกที่เพิ่มมากขึ้น 
จะทําใหความเปนมาตรฐานลดลง ฉะนั้น การละเลยหลักการพื้นฐานเปนการสรางสมมุติฐานเริ่มตน
ที่สําคัญของระบบการจําแนก 

ส่ิงที่ไดอธิบายไวขางตนแสดงใหเห็นวา ไมมีความสอดคลองระหวางระบบการจําแนกหรือระหวาง
ระบบการจําแนกและคําอธิบายสัญลักษณ ดังที่เราตองการ รวมทั้ง ความไมคงเสนคงวาของคํา
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นิยามของประเภทการจําแนก (classes) ขอบเขตของประเภทการจําแนก (class boundaries) การใช
คาเริ่มตนในการจําแนก และอื่นๆ อยางไรก็ตาม การจําแนกในปจจุบันยังมีประโยชน แมวา ปจจัย
เหลานี้จํากัดความเปนไปไดของการนําวิธีการเหลานี้ไปประยุกตใชงานกับในหลายสาขา 

ในบริบทของการพัฒนาระบบประเภททั่วไป การระบุถึงเกณฑการจําแนกอางอิงตามกรอบที่
เปนไปได นับวาเปนพื้นฐานที่สําคัญที่ตองยึดมั่น 

เกณฑท่ัวไปสําหรับการจําแนกอางอิง  

(GENERAL CRITERIA FOR A REFERENCE CLASSIFICATION) 

- ครอบคลุมรอบดาน มีคุณคาทางวิทยาศาสตร และสามารถนําไปใชงานไดจริง 

- ตอบสนองความตองของผูใชงานที่หลากหลาย (ไมใชระบบที่พัฒนาสําหรับใชเฉพาะ
โครงการใดโครงการหนึ่งหรือสาขาใดสาขาหนึ่ง) ผูใชงานสามารถเลือกใชเฉพาะบางสวน
ของการจําแนกและสามารถพัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของตนเองได 

- มีศักยภาพในการนําไปใชเปนระบบอางอิงรวมและสามารถนําไปเปรียบเทียบระหวาง
ประเภทจําแนกที่ไดจากการจําแนกที่แตกตางกันไดงาย 

- เปนระบบที่มีความยืดหยุน สามารถนําไปงานกับมาตราสวนและระดับของรายละเอียดที่
แตกตางกันได รวมทั้งสามารถอางอิงเชื่อมโยงแผนที่ระดับทองถ่ินและภูมิภาคกับแผนที่
ระดับทวีปและระดับโลกไดโดยไมสูญเสียรายละเอียด 

- สามารถใชอธิบายครอบคลุมพิสัยทั้งหมดของลักษณะสิ่งปกคลุมดิน (ตัวอยางเชน ปาไม
และพื้นที่เพาะปลูก เชนเดียวกับ พื้นที่น้ําแข็งและที่ดินเปดโลง เปนตน) ที่มีคํานิยาม
ขอบเขตของประเภทจําแนกที่ชัดเจนและเปนเอกลักษณ 

- สามารถปรับเปลี่ยนการอธิบายประเภทสิ่งปกคลุมดินที่มีอยางหลากหลายไดทั้งหมดโดย
อาศัยชุดของเกณฑการจําแนกที่จําเปนตองใชนอยที่สุด (การนําเกณฑการจําแนกมาใชใน
การกําหนดนิยามจํานวนนอย ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นยอมมีนอยตามไปดวย และยังเปน
การประหยัดเวลาและงบประมาณสําหรับการตรวจสอบความถูกตองทางภาคพื้นดิน) 

- อาศัยการอธิบายประเภทที่จําแนกอยางเปนระบบและชัดเจน โดยเกณฑบงชี้ที่ใชในการ
กําหนดประเภทตองนิยามอยางชัดเจน เกณฑดานการปกคลุมดินบริสุทธิ์ (pure land cover 
criteria) ตองแตกตางจากเกณฑดานสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน (ตัวอยางเชน ภูมิอากาศ  
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ชนิดพืชและระดับความสูง) ซ่ึงเกณฑประเภทที่สองมีอิทธิพลตอการปกคลุมดินแตไมได
ปรากฏภายในคุณลักษณะของสิ่งปกคลุมดินนั้นๆ 

6.5 หลักการสําหรับแนวทางการบูรณาการ 

(The basis for an integrated approach) 

6.5.1 คํานิยามท่ีนํามาใชสําหรับสิ่งปกคลุมดิน (Definition adopted for land cover) 

แนวทางการบูรณาการทั่วไปที่นํามาใชในระบบมาตรฐานนี้นิยามสิ่งปกคลุมดิน (land cover) 
หมายถึง “ส่ิงปกคลุมทางกายภาพและชีวภาพที่สังเกตไดจากพื้นผิวของโลก” แต นอกจากนี้ เนน
ความสําคัญคือ ส่ิงปกคลุมดินตองถูกพิจารณาในลักษณะของรูปลักษณที่ปรากฏใหเห็นทาง
ภูมิศาสตร ที่สาขาวิชาอื่นๆ อาจใชในลักษณะของการอางอิงทางภูมิศาสตร (ตัวอยางเชน การใช
ที่ดิน การศึกษาทางนิเวศวิทยาหรือภูมอิากาศ) 

ที่ดินเปนทรัพยากรพื้นฐานของมวลและพลังงานในการขับเคลื่อนระบบนิเวศบนบก  และ 
ส่ิงปกคลุมดินและการใชที่ดินแสดงถึงการบูรณาการองคประกอบตางๆ ของฐานทรัพยากร  
ส่ิงปกคลุมดินบงบอกถึงกิจกรรมของมนุษย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งปกคลุมดินเกิดจากการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมของมนุษย ดังนั้น ส่ิงปกคลุมดินในลักษณะของรูปลักษณที่ปรากฏใหเห็นทาง
ภูมิศาสตรสามารถนําไปใชเปนเกณฑอางอิงสําหรับสาขาวิชาอื่น ๆ 

6.5.2 แนวทางของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) เพื่อการจําแนก 

(LCCS approach to classification) 

6.5.2.1 เพิ่มความยืดหยุนแตรักษาความสามารถในการทําแผนที่ 

(Increasing flexibility while maintaining mappability) 

ระบบการจําแนกโดยวิธีอุปนัยที่ประกอบดวยการกําหนดขอบเขตของประเภทการจําแนกอยาง
เครงครัดและเปนระบบ บงบอกถึงความตองการพื้นฐานที่ตองสรางความยืดหยุนใหมีในระบบการ
จําแนกเพื่อสรางความเปนมาตรฐาน การลําดับชั้นและความคงเสนคงวาของระบบ ในบริบทนี้ 
ความยืดหยุนสามารถมีความหมายที่หลากหลาย หนึ่งในนั้น ความยืดหยุนควรกลาวถึงศักยภาพ
สําหรับระบบการจําแนกเพื่ออธิบายประเภทการจําแนกที่มีมากพอและครอบคลุมประเภท 
ส่ิงปกคลุมดินที่มีจริงในโลก แตอยางไรก็ตาม ในเวลาเดียวกัน ความยืดหยุนตองยึดมั่นในเรื่องการ
กําหนดขอบเขตของประเภทการจําแนกที่เครงครัด ไมคลุมเครือและมีความชัดเจน นอกจากนี้ 
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ประเภทการจําแนกในระบบนี้ควรเปนกลางใหมากที่สุดในการอธิบายรูปลักษณส่ิงปกคลุมดินเพื่อ
ตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูใชงานขั้นปลาย (end-users) และสาขาวิชาตางๆ 

ระบบการจําแนกในปจจุบันหลายระบบไมเหมาะสมสําหรับนํามาใชในการจัดทําแผนที่และติดตาม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภายหลัง แนวทางการบูรณาการตองการความแตกตางที่ชัดเจนของ
ขอบเขตของประเภทจําแนก นอกจากนี้ การใชเกณฑบงชี้และการจัดเรียงเชิงลําดับชั้นในการ
จัดสรางประเภทการจําแนกควรสัมพันธกับความสามารถในการทําแผนที่ (mappability) เชน 
ความสามารถเพื่อการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนระหวางประเภทจําแนก 2 ประเภท ดังนั้น เกณฑบงชี้
ควรถูกจัดเรียงตามลําดับชั้นเพื่อใหมั่นใจวา ในระดับสูงสุดของการจําแนกตองมีความถูกตองทาง
ภูมิศาสตรระดับสูง 

เราจะเพิ่มความยืดหยุนของระบบไดอยางไร ในขณะที่ยังคงรักษาหลักการของความสามารถในการ
ทําแผนที่ และการนําไปสูความเปนมาตรฐาน? ความตองการที่กําหนดไวลวงหนาเหลานี้อาจ
บรรลุผล ถาการจําแนกมีการกําหนดประเภทการจําแนกที่มีความเปนไปไดมีจํานวนมากพอ พรอม
ทั้งกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน กลาวอีกนัยหนึ่ง เราตองสามารถกําหนดเสนแบงขอบเขตของประเภท
การจําแนกที่มีจํานวนมากเพื่อรองรับรูปลักษณส่ิงปกคลุมดินที่หลากหลาย ในขณะเดียวกัน ความ
แตกตางที่ชัดเจนของขอบเขตของประเภทการจําแนกยังคงอยู ความเปนไปไดในเรื่องเหลานี้เกิดขึ้น
ไดยากในระบบการจําแนกที่มีอยูในปจจุบัน ซ่ึงเปนขอจํากัดของวิธีการจําแนกของระบบเหลานี้ 
ความแตกตางของประเภทการจําแนกสามารถพิจารณาจากคําอธิบายของประเภทการจําแนก ดังนั้น 
นับวาเปนเรื่องที่ยากสําหรับผูใชงาน ในการแบงแยกความแตกตางประเภทการจําแนกโดยอาศัยช่ือ
ของประเภทการจําแนกหรือคําอธิบายที่ไมเปนระบบ ซ่ึงพบในระบบการจําแนกสวนใหญที่มีอยูใน
ปจจุบัน 

6.5.2.2 หลักการพื้นฐาน (Basic principle) 

ส่ิงหนึ่งของหลักการพื้นฐานที่ถูกนํามาใชตามแนวทางของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) 
คือ ประเภทสิ่งปกคลุมดินที่กําหนดขึ้นโดยอาศัยการจัดหมูของชุดคาอรรถาธิบายบงชี้อิสระ  
ที่เรียกวา เกณฑการจําแนก การเพิ่มขึ้นของรายละเอียดที่ใชในการอธิบายรูปลักษณของสิ่งปกคลุม
ดินสงผลตอการเพิ่มขึ้นของจํานวนเกณฑการจําแนกที่ถูกนํามาใช กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การเพิ่ม
เกณฑการจําแนกใหมากขึ้น ทําใหมีรายละเอียดของประเภทการจําแนกเพิ่มขึ้น ดังนั้น ขอบเขตของ
ประเภทการจําแนกถูกกําหนดโดยจํานวนของเกณฑการจําแนกที่แตกตางกันหรือการปรากฏอยูของ
ประเภทของเกณฑการจําแนก (types of classifiers) จํานวนหนึ่งประเภทหรือมากกวาที่แตกตางกัน 
ดวยเหตุนี้ ความสําคัญจะไมขึ้นอยูกับชื่อของประเภทการจําแนกอีกตอไป หากขึ้นอยูกับชุดของ
เกณฑการจําแนกที่ใชในการกําหนดประเภทการจําแนกแทน 
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6.5.2.3 ประเด็นปญหาในการประยุกตแนวทางการบูรณาการ  

(Issues impeding application of the integrated approach) 

การประยุกตแนวทางการบูรณาการอยางตรงไปตรงมาถูกจํากัดโดย 2 ปจจัยหลัก ประการแรก  
ส่ิงปกคลุมดินควรอธิบายถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพที่สังเกตไดทั้งหมด และตอง
เกี่ยวของกับชุดของเกณฑการจําแนกที่หลากหลายของประเภทการจําแนก ส่ิงที่เห็นไดชัด พื้นที่ปา
ถูกกําหนดอยางดีที่สุดโดยใชชุดของเกณฑการจําแนกที่แตกตางจากชุดของเกณฑการจําแนกที่ใช
อธิบายพื้นที่ที่ถูกปกคลุมดวยหิมะ แทนที่จะใชชุดของเกณฑการจําแนกที่เหมือนกันเพื่ออธิบาย
รูปลักษณที่มีอยางหลากหลายดังกลาว ในแนวทางนี้ เกณฑการจําแนกถูกออกแบบสําหรับ
รูปลักษณของสิ่งปกคลุมดินแตละประเภท ตามแนวคิดทั่วไปของการจําแนกโดยวิธีนิรนัย ส่ิงนี้เปน
พื้นฐานของระบบ กลาวคือ การจัดหมูทั้งหมดของเกณฑการจําแนกตองถูกจัดสรางขึ้นในระบบ 
โดยการออกแบบชุดของเกณฑการจําแนกใหกับรูปลักษณของสิ่งปกคลุมดิน การจัดหมูทั้งหมด
สามารถดําเนินการโดยไมตองใชทฤษฎีที่มีจํานวนมากมายแตมีการจัดหมูที่ซํ้าซอนของเกณฑการ
จําแนก ประการที่สอง รูปลักษณของส่ิงปกคลุมดินที่แตกตางกันอยางชัดเจน 2 ประเภท โดยมีชุด
ของเกณฑการจําแนกเหมือนกัน อาจแตกตางกันในเรื่องการจัดเรียงเชิงลําดับชั้นของเกณฑการ
จําแนกเหลานี้ เพื่อใหแนใจวาสามารถนําไปทําแผนที่ได 

6.5.3 เกณฑการออกแบบของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน 

(Land Cover Classification System design criteria) 

เนื่องจากความหลากหลายของสิ่งปกคลุมดินและวัตถุประสงคที่ตองการไดเกณฑการจําแนกที่มี
การจัดเรียงเชิงลําดับชั้นตามหนาที่และตรรกะ ประเภทการจําแนกของสิ่งปกคลุมดินจึงถูกกําหนด
โดยสายอักขระ (string) ของเกณฑการจําแนก ดังนั้น จําเปนตองมีการออกแบบเกณฑการจําแนก
แบบเฉพาะ 

ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) มี 2 ขั้นตอนหลัก (ภาพที่ 3) 

ขั้นตอนเริ่มตนของการจําแนกแบบแบงสองกิ่ง (Dichotomous Phase) มีส่ิงปกคลุมดินหลัก 
8 ประเภทดังนี้ 

- พื้นที่บนบกที่มีการเพาะปลูกและการจัดการ (Cultivated and Managed Terrestrial Areas) 

- พืชพรรณบนบกตามธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ (Natural and Semi-Natural Terrestrial 
Vegetation) 
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- พื้นที่ในน้ําหรือที่มีน้ําทวมเปนประจําที่มีการเพาะปลูก (Cultivated Aquatic or Regularly 
Flooded Areas) 

- พืชพรรณในน้ําหรือที่มีน้ําทวมเปนประจําตามธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ (Natural and 
Semi-Natural Aquatic or Regularly Flooded Vegetation) 

- พื้นผิวที่มนุษยสรางขึ้นและพื้นที่ที่เกี่ยวของ (Artificial Surfaces and Associated Areas) 

- พื้นที่เปดโลง (Bare Areas) 

- แหลงน้ํา หิมะและน้ําแข็งที่มนุษยสรางขึ้น (Artificial Waterbodies, Snow and Ice) 

- แหลงน้ํา หิมะและน้ําแข็งตามธรรมชาติ (Natural Waterbodies, Snow and Ice) 

จากนั้น ตามดวยขั้นตอนการจําแนกแบบลําดับชั้น-แบบสําเร็จรูป (Modular-Hierarchical Phase) ใน
ขั้นตอนนี้ ประเภทของสิ่งปกคลุมดินถูกสรางขึ้นโดยอาศัยการจัดหมูของชุดของเกณฑการจําแนกที่
กําหนดไวลวงหนา (pre-defined classifiers) เกณฑการจําแนกเหลานี้ถูกออกแบบสําหรับใชกับ 
แตละประเภทของสิ่งปกคลุมดินหลัก 8 ประเภท การออกแบบเกณฑการจําแนกในขั้นตอนที่สอง
อนุญาตใหใชเกณฑการจําแนกที่เหมาะสมมากที่สุดสําหรับกําหนดประเภทสิ่งปกคลุมดินที่ไดมา
จากประเภทสิ่งปกคลุมดินหลัก และในขณะเดียวกันลด ความเปนไปไดของการจัดหมูของเกณฑ
การจําแนกที่ไมมีโอกาสเกิดขึ้น ผลที่ไดรับในที่นี้คือ ประเภทของสิ่งปกคลุมดินที่ถูกกําหนดโดยใช
รูปแบบ ดังนี้ 

- สูตรแบบบูลีน (Boolean formula) แสดงเกณฑการจําแนกแตละเกณฑที่ถูกนํามาใช  
(เกณฑการจําแนกทั้งหมดจะถูกกําหนดรหัส) ( ตารางที่ 1); 

- ตัวเลขที่มีเอกลักษณ (unique number) สําหรับใชในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 

- ช่ือ (name) ที่อาจเปนชื่อมาตรฐานที่มีอยูเดิมหรือช่ือที่กําหนดขึ้นใหมโดยผูใชงาน 

เกณฑการจําแนกกอใหเกิดโครงสรางแบบตนไมแยกสวน (decomposition of tree) การเพิ่มเกณฑ
การจําแนกมากขึ้น  ทําใหรายละเอียดคําอธิบายสัญลักษณของประเภทการจําแนกเพิ่มขึ้น  
สูตรแบบบูลีนแสดงใหเห็นเอกลักษณของการจัดหมูของเกณฑการจําแนก รหัสทางระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS code) เปนรหัสที่มีเอกลักษณที่นําขอมูลจากสูตรแบบบูลีนมาแสดงใน
รูปตัวเลข รหัสทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจะมีคาเหมือนกันเมื่อใชเกณฑการจําแนกที่
เหมือนกัน ส่ิงนี้ทําใหสามารถนําชุดขอมูลที่แตกตางกันมาเปรียบเทียบกัน ช่ือของประเภทการ
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จําแนกเปนการนําขอมูลจากสูตรแบบบูลีนมาแสดงผลแบบยอสําหรับการใชงาน การอธิบาย
มาตรฐานที่ครบถวนสมบูรณแสดงไวในคําอธิบายสัญลักษณของแตประเภทการจําแนก 

ตารางที่ 1 ตัวอยางคุณลักษณะของระดับความแตกตางของพื้นท่ีท่ีมีการเพาะปลูกและการจัดการ 

เกณฑการจําแนกที่นํามาใช สูตรแบบบูลีน ชื่อประเภทการจําแนก  
ตามคําอธิบายสัญลักษณมาตรฐาน 

รหัส 

รูปชีวิต (Life form) A3 พืชผลประเภทไมลมลุก 10025 
+ ขนาดของแปลง A3B1 พืชผลประเภทไมลมลุกที่มีแปลง

ปลูกขนาดใหญถึงปานกลาง 
10026 

+ การจัดหมูของพืชผล A3B1C1 พืชผลประเภทไมลมลุกที่มีแปลง
ปลูกขนาดใหญถึงปานกลางและ
ปลูกแบบพืชเชิงเดี่ยว 

11220 

+ อุปทานของน้ํา A3B1C1D3 พืชผลประเภทไมลมลุกที่มีแปลง
ปลูกขนาดใหญถึงปานกลางและ
ปลูกแบบพืชเชิงเดี่ยวและปลูกใน
เขตชลประทาน 

11228 

6.5.4 ขั้นตอนการจําแนกแบบแบงสองกิ่ง (Dichotomous Phase) 

ดังไดกลาวไวขางตน หลักการจําแนกแบบแบงสองกิ่งถูกนํามาใชในระดับหลักของการจําแนกเพื่อ
กําหนดประเภทสิ่งปกคลุมดินหลัก (ภาพที่ 3) ประเภทของสิ่งปกคลุมดินหลักแตละประเภทไดถูก
กําหนด ดังแสดงในตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 4 

เกณฑการจําแนกในขั้นตอนการจําแนกแบบแบงสองกิ่งมี 3 เกณฑ ประกอบดวย (1) การปรากฏ
ของพืชพรรณ (Presence of Vegetation) (2) สภาพดิน (Edaphic Condition) และ (3) พื้นที่การปกคลุม 
ที่มนุษยสรางขึ้น (Artificiality of Cover) เกณฑการจําแนกทั้งสามเกณฑนี้ถูกจัดเรียงตามลําดับชั้น 
แมวาการจัดเรียงเหลานี้เปนไปอยางอิสระ ประเภทของสิ่งปกคลุมดินหลักมีเพียง 8 ประเภท ดังนั้น 
การจัดเรียงตามลําดับชั้นเปนเรื่องที่ไมสําคัญในขั้นตอนนี้ แตการจัดเรียงตามลําดับชั้นเปน
หลักเกณฑสําคัญของการจําแนกแบบลําดับชั้น-แบบสําเร็จรูป (Modular-Hierarchical Phase) ใน
ขั้นตอนถัดไป 



เอกสารมาตรฐาน ISO 19144-2: ฉบับภาษาไทย 

19144-2_FN:24/12/2551                                      โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211: ISO 19144-2 

25 

6.5.5 ขั้นตอนการจําแนกแบบลําดับชั้น-แบบสําเร็จรูป (Modular-Hierarchical Phase) 

ในขั้นตอนนี้ การจัดสรางประเภทสิ่งปกคลุมดินอาศัยการจัดหมูชุดของเกณฑการจําแนกสิ่งปกคลุม
ดินบริสุทธิ์ที่มีการกําหนดไวลวงหนา ชุดของเกณฑการจําแนกนี้แตกตางกันไปในแตละประเภท 
ส่ิงปกคลุมดินหลัก 8 ประเภท ความแตกตางที่เกิดขึ้นนี้เปนผลจากการออกแบบของเกณฑ 
การจําแนกสําหรับสิ่งปกคลุมดินแตละประเภท (ภาพที่ 4) 

เกณฑการจําแนกสิ่งปกคลุมดินบริสุทธิ์เหลานี้สามารถนํามารวมกับขอมูลอรรถาธิบาย (attributes) 
สําหรับอธิบายรายละเอียดของประเภทสิ่งปกคลุมดินเพิ่มเติม ขอมูลอรรถาธิบาย 2 ประเภท ซ่ึงใช
ในการแบงระดับในการจําแนก มีความโดดเดนอยางชัดเจน (ดูภาพที่ 4) ไดแก 

ขอมูลอรรถาธิบายทางสิ่งแวดลอม (Environmental Attributes) ขอมูลอรรถาธิบายเหลานี้ (เชน 
ภูมิอากาศ ธรณีสัณฐาน ระดับความสูง ดิน หิน และกษัยการ) มีอิทธิพลตอส่ิงปกคลุมดิน แตไม
สามารถถายทอดคุณสมบัติในรูปลักษณของสิ่งปกคลุมดินได และไมควรปะปนกับเกณฑการ
จําแนกสิ่งปกคลุมดินบริสุทธิ์ ขอมูลอรรถาธิบายเหลานี้สามารถถูกนํามารวมกันตามลําดับตางๆ กัน 
โดยผูใชงานเปนผูกําหนด 

ขอมูลอรรถาธิบายทางเทคนิคเฉพาะ (Specific Technical Attributes) ขอมูลอรรถาธิบายเหลานี้
อางอิงถึงเทคนิคในสาขาวิชาตางๆ ดังนั้น สําหรับพืชพรรณตามธรรมชาติ-กึ่งธรรมชาติสามารถนํา
ลักษณะชนิดพันธุพืช (Floristic Aspect) มาใชอธิบายเพิ่มเติมได (ตัวอยางเชน วิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลชนิดพันธุพืช เชนเดียวกับ รายชื่อชนิดพันธุพืช) สําหรับพื้นที่เพาะปลูกสามารถนําขอมูลชนิด
พืชผล (Crop Type) มาใชอธิบายเพิ่มเติมได โดยอาจใชประเภทพืชผลแบบทั่วไปที่นิยมใชใน
หนังสือสถิติทางการเกษตรหรือชนิดพันธุของพืชผล สําหรับที่ดินเปดโลงสามารถนําชนิดดิน  
(Soil Type) ตามคําอธิบายสัญลักษณของชุดดินที่ปรับปรุงใหมโดยองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ/ องคการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ มาใชอธิบายเพิ่มเติม
ได ขอมูลอรรถาธิบายเหลานี้สามารถเพิ่มเติมไดอยางอิสระกับประเภทสิ่งปกคลุมดินบริสุทธิ์ โดย
ไมมีเงื่อนไขใดๆ 

ผูใชงานถูกบังคับใหเร่ิมตนดวยเกณฑการจําแนกสิ่งปกคลุมดินบริสุทธิ์ แตอยางไรก็ตาม ผูใชงาน
สามารถยุติการจําแนกในทุกเวลา ขึ้นอยูกับระดับของรายละเอียดและประเภทของสิ่งปกคลุมดินที่
ตองการ (ตารางที่ 5) การนิยามประเภทการจําแนกเพิ่มเติมสามารถดําเนินการโดยการเพิ่มประเภท
ของขอมูลอรรถาธิบายหนึ่งประเภทหรือการจัดหมูของประเภทของขอมูลอรรถาธิบายเขาไป  
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ขอมูลอรรถาธิบายเหลานี้ไมมีการจัดอันดับเชิงลําดับชั้นและการเลือกใชขอมูลอรรถาธิบายจะสราง
สายอักขระโดยรหัสแบบแยกสวน (separate coded string) 

ตารางที่ 2 ความแตกตางในขั้นตอนการจําแนกแบบแบงสองกิ่ง ระดับท่ี 1 

เกณฑการจําแนกที่นํามาใช ช่ือประเภทสิ่งปกคลุมดินและคําอธิบาย 

ขั้นตอนการจําแนกแบบแบงสองกิ่ง: ความแตกตางในระดับเริ่มตน 
การปรากฏของพืชพรรณ 

มีพืชพรรณปกคลุมเปนหลัก 
A. พ้ืนที่ที่ถูกปกคลุมโดยพืชพรรณเปนหลัก (Primarily Vegetated Areas) 
ประเภทการจําแนกนี้ถูกนํามาใชกับพื้นที่ที่มีการปกคลุมของพืชพรรณ
อยางนอย 4 % ในระยะเวลาไมนอยกวา 2 เดือนในรอบ 1 ป สิ่งปกคลุม
ของพืชพรรณอาจประกอบดวยรูปชีวิตประเภทไมเนื้อแข็ง (ไมใหญ ไม
พุม) รูปชีวิตประเภทไมลมลุก (เชน Forbs และ Graminoids) หรือทั้งสอง
รวมกัน หรือประกอบดวยรูปชีวิตประเภทไลเคนส/มอสส (เฉพาะเมื่อไม
ปรากฏรูปชีวิตประเภทอื่น) เงื่อนไขพื้นที่การปกคลุมแบบแยกสวนที่มีอยู
สําหรับรูปชีวิตประเภทไลเคนสและมอสสที่สามารถนํามาใช ถารูปชีพ
ประเภทไลเคนสและมอสสมีพ้ืนที่การปกคลุมไมนอยกวา 25 % ของพื้นที่
การปกคลุมของพืชพรรณทั้งหมด 

การปรากฏของพืชพรรณ 
ไมมีพืชพรรณปกคลุมเปนหลัก 

B. พ้ืนที่ที่ไมไดถูกปกคลุมโดยพืชพรรณเปนหลัก  
(Primarily Non-Vegetated Areas) 
ประเภทการจําแนกนี้รวมพื้นที่ที่มีพ้ืนที่การการปกคลุมของพืชพรรณ
ทั้งหมดนอยกวา 4 % ในระยะเวลานอยกวา 10 เดือนในรอบ 1 ป หรือไม
ปรากฏรูปชีวิตประเภทไมเนื้อแข็งหรือไมลมลุกและมีพ้ืนที่การปกคลุม
ของไลเคนสและมอสสนอยกวา 25 % 
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ตารางที่ 3 ความแตกตางในขั้นตอนการจําแนกแบบแบงสองกิ่ง ระดับท่ี 2 

เกณฑการจําแนกที่นํามาใช ช่ือประเภทสิ่งปกคลุมดินและคําอธิบาย 

ขั้นตอนการจําแนกแบบแบงสองกิ่ง: ความแตกตางในระดับที่ 2 

มีพืชพรรณปกคลุมเปนหลัก 
สภาพทางดิน: บนบก 

A1. พ้ืนที่ที่ถูกปกคลุมโดยพืชพรรณเปนหลักบนบก 
(Terrestrial Primarily Vegetated Areas) 
พืชพรรณถูกควบคุมโดยดินช้ันลาง 

ไมมีพืชพรรณปกคลุมเปนหลัก 
สภาพทางดิน: บนบก 

B1. พ้ืนที่ที่ไมไดปกคลุมดวยพืชพรรณเปนหลักบนบก 
(Terrestrial Primarily Non-Vegetated Areas 
พ้ืนที่การปกคลุมถูกควบคุมโดยดินช้ันลาง 

มีพืชพรรณปกคลุมเปนหลัก 
สภาพทางดิน: ในน้ํา หรือที่มี

น้ําทวมเปนประจํา 

A2. พ้ืนที่ที่ถูกปกคลุมโดยพืชพรรณเปนหลักในน้ําหรือที่มีน้ําทวมเปน
ประจํา 
(Aquatic or Regularly Flooded Primarily Vegetated Areas) 
สภาพแวดลอมถูกควบคุมอยางมีนัยสําคัญโดยการคงอยูของน้ําใน
ระยะเวลาหนึ่งเปนประจํา น้ําเปนปจจัยเดนควบคุมการพัฒนาของดินตาม
ธรรมชาติและประเภทของสังคมพืชที่อาศัยบนพื้นผิวของน้ํา พ้ืนที่เหลานี้
รวมท่ีลุมช้ืนแฉะ (Marshes) ที่ลุมน้ําขัง (Swamp) และ พรุ (Bogs) และ
พ้ืนที่ทั้งหมดที่มีน้ําทวมขังเปนประจําในระยะเวลาหนึ่งในทุกป สิ่งปก
คลุมดินประเภทนี้นับรวมพืชพรรณลอยน้ํา (floating vegetation) 

ไมมีพืชพรรณปกคลุมเปนหลัก 
สภาพทางดิน: ในน้ํา หรือที่มี

น้ําทวมเปนประจํา 

B2. พ้ืนที่ที่มิไดถูกปกคลุมโดยพืชพรรณเปนหลักในน้ําหรือน้ําทวมเปน
ประจํา 
(Aquatic or Regularly Flooded Primarily Non-Vegetated Areas) 
สภาพแวดลอมถูกควบคุมอยางมีนัยสําคัญโดยการคงอยูของน้ําใน
ระยะเวลาหนึ่งเปนประจําในแตละป 
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ตารางที่ 4 ความแตกตางในระดับท่ี 3 ของขั้นตอนการจําแนกแบบแบงสองกิ่ง ท่ีแบงประเภทสิ่งปก
คลุมดินหลักออกเปน 8 ประเภท 

เกณฑการจําแนกที่นํามาใช ช่ือประเภทสิ่งปกคลุมดินและคําอธิบาย 

ขั้นตอนการจําแนกแบบแบงสองกิ่ง: การแบงแยกระดับที่ 3 
มีพืชพรรณปกคลุมเปนหลัก 
บนบก 

พ้ืนที่การปกคลุมที่มนุษยสราง
ขึ้น: สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น /การ
จัดการ 

 

A11. พ้ืนที่บนบกที่มีการเพาะปลูกและการจัดการ 
(Cultivated and Managed Terrestrial Areas) 
ประเภทการจําแนกนี้หมายถึงพื้นที่ที่พืชพรรณตามธรรมชาติถูกเอา
ออกไปหรือดัดแปลงและแทนที่โดยการปกคลุมของพืชพรรณประเภท
อื่นจากการปรับปรุงพันธุโดยมนุษย พืชพรรณเหลานี้เปนสิ่งที่สรางขึ้น
โดยมนุษยและตองการกิจกรรมของมนุษยในการดูแลรักษาพืชพรรณ
ในระยะยาว  ในระหวางดําเนินกิจกรรมของมนุษย หรือกอนเริ่ม
เพาะปลูกพืชผล พ้ืนผิวอาจไมมีการปกคลุมของพืชพรรณช่ัวคราว การ
ปรากฏของสภาพชีพลักษณตามฤดูกาลของพืชพรรณอาจเกิดจากการ
ดัดแปลงโดยมนุษย (เชน การตัดแตงกิ่ง การเก็บเกี่ยว และการใหน้ํา) 
พืชพรรณทั้งหมดที่ปลูกหรือเพาะปลูกเพื่อตองการเก็บเกี่ยวผลผลิตถูก
รวมอยูในประเภทการจําแนกนี้  ( เชน  แปลงขาวสาลี  สวนไมผล 
ยางพารา และสวนปาไมสัก) 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 

เกณฑการจําแนกที่นํามาใช ช่ือประเภทสิ่งปกคลุมดินและคําอธิบาย 

ขั้นตอนการจําแนกแบบแบงสองกิ่ง: การแบงแยกระดับที่ 3 
มีพืชพรรณปกคลุมเปนหลัก 
บนบก 

พ้ืนที่การปกคลุมที่มนุษยสราง
ขึ้น: ก่ึงธรรมชาติ 
 

A12. พืชพรรณบนบกตามธรรมชาติ-ก่ึงธรรมชาติ 
(Natural and Semi-Natural Terrestrial Vegetation) 
พ้ืนที่ที่ถูกปกคลุมโดยพืชพรรณตามธรรมชาติหมายถึงพื้นที่ที่การปก
คลุมของพืชพรรณมีการรักษาสมดุลโดยการควบคุมจากอิทธิพลของ
สิ่งมีชีวิต (biotic)และไมมีชีวิต (abiotic)ที่อาศัยอยูรวมกันในเขตชีวชาติ 
(Biotope) เดียวกัน พืชพรรณกึ่งธรรมชาติหมายถึง พืชพรรณที่ไมไดถูก
ปลูกโดยมนุษยแตถูกรบกวนโดยการกระทําของมนุษย พ้ืนที่เหลานี้อาจ
เกิดจากการนําสัตวเขาไปเลี้ยงในปาธรรมชาติและกินหญามากเกินไป 
หรือจากการทําไมโดยวิธีการเลือกตัดในพื้นที่ปาธรรมชาติทําให
โครงสรางของชนิดพันธุไมเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง พ้ืนที่ที่ผานการ
เพาะปลูกมากอนถูกทิ้งรางและมีพืชพรรณขึ้นมาทดแทน พืชพรรณรุน
ที่ 2 ที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ไรรางจากการทําไรเลื่อนลอย (shifting 
cultivation) เปนอีกหนึ่งตัวอยาง การรบกวนของมนุษยอาจมีแบบจงใจ
หรือพลั้งเผลอ ดังนั้น พืชพรรณกึ่งธรรมชาติรวมพืชพรรณที่ถูกมนุษย
รบกวนแตมีการเกิดทดแทนในระดับหนึ่ง โดยองคประกอบของชนิด
พันธุไมและกระบวนการทางสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยาไมสามารถ
แยกความแตกตางกับสภาพของพื้นที่ที่ไมถูกรบกวนจากมนุษยหรืออยู
ในกระบวนการฟนคืนสภาพทางธรรมชาติ ในทางตรงกันขามกับ
ประเภทการจําแนก A11 และ A24 การปกคลุมของพืชพรรณประเภทนี้
ไมใชสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นและพื้นที่ประเภทนี้ไมตองการบํารุงดูแลรักษา
จากมนุษยในระยะยาว 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 

เกณฑการจําแนกที่นํามาใช ช่ือประเภทสิ่งปกคลุมดินและคําอธิบาย 

ขั้นตอนการจําแนกแบบแบงสองกิ่ง: การแบงแยกระดับที่ 3 
มีพืชพรรณปกคลุมเปนหลัก 
ในน้ําหรือที่มีน้ําทวมเปนประจํา 

พ้ืนที่การปกคลุมที่มนุษยสราง
ขึ้น: สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น /การ
จัดการ 

 

A23. พ้ืนที่ในน้ําหรือน้ําทวมเปนประจําที่มีการเพาะปลูก 
(Cultivated Aquatic or Regular Flooded Areas)  
ประเภทการจําแนกนี้รวมพ้ืนที่ที่มีการนําพืชน้ํา (aquatic crop) มาปลูก 
เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต และปลอยใหเจริญเติบโตในน้ําเปน
ระยะเวลาหนึ่งในระหวางฤดูกาลเพาะปลูก ตัวอยาง เชน paddy rice 
tidal rice และ deepwater rice โดยทั่วไป สวนของพืชน้ําที่โผลเหนือน้ํา
บางสวนหรือทั้งหมดถูกเก็บเกี่ยวเพื่อผลผลิต พืชประเภทอื่น (เชน พืช
สําหรับใชกรองน้ําใหบริสุทธิ์) จะปลอยใหลอยในน้ําอยางอิสระ พืช
เหลานี้ไมถูกเก็บเกี่ยวเพื่อผลผลิต แตปลอยใหคงสภาพอยูอยางนั้น 
ประเภทการจําแนกนี้ไมรวมพ้ืนที่การเพาะปลูกในเขตชลประทาน 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 

เกณฑการจําแนกที่นํามาใช ช่ือประเภทสิ่งปกคลุมดินและคําอธิบาย 

ขั้นตอนการจําแนกแบบแบงสองกิ่ง: การแบงแยกระดับที่ 3 
มีพืชพรรณปกคลุมเปนหลัก 
ในน้ําหรือที่มีน้ําทวมเปนประจํา 

พ้ืนที่การปกคลุมที่มนุษยสราง
ขึ้น:ก่ึงธรรมชาติ 

A24. พืชพรรณในน้ําหรือน้ําทวมเปนประจําตามธรรมชาติและกึ่ง
ธรรมชาติ 
(Natural and Semi-Natural Aquatic or Regularly Flooded Vegetation 
ประเภทการจําแนกนี้อธิบายถึงพื้นที่ที่เปนรอยตอระหวางระบบบนบก
บริสุทธิ์และระบบในน้ําบริสุทธิ์และบริเวณที่ระดับน้ําใตดิน (water 
table) ตามปกติอยูในระดับพื้นผิวหรือใกลพ้ืนผิว หรือที่ดินถูกปกคลุม
ดวยน้ําตื้น ในชวงระยะเวลาหนึ่ง พืชพรรณเดนเริ่มแรกประกอบดวย
พืชน้ํา (hydrophytes) ที่ลุมช้ืนแฉะ ที่ลุมน้ําขัง พรุ หรือที่ราบที่มีการขึ้น
ลงของระดับน้ําอยางรวดเร็วหรือมีการสะสมของเกลืออยางสูงอาจ
ขัดขวางการเจริญเติบโตของพืชน้ํารวมอยูในประเภทการจําแนกนี้ การ
ปกคลุมของพืชพรรณถูกควบคุมโดยน้ําอยางมีนัยสําคัญและขึ้นอยูกับ
การเกิดน้ําทวม (ตัวอยางเชน ปาชายเลน ที่ลุมช้ืนแฉะ ที่ลุมน้ําขัง และ
น้ําในชั้นหิน) พืชพรรณในพื้นที่น้ําทวมเปนครั้งคราวในสภาพแวดลอม
บนบกไมนับรวมอยูในประเภทการจําแนกนี้ ถ่ินที่อยูในน้ําของพืช
พรรณตามธรรมชาติถูกอธิบายในลักษณะของเขตชีวชาติที่การปกคลุม
ของพืชพรรณมีการรักษาสมดุลโดยการควบคุมจากอิทธิพลของ
สิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต พืชพรรณในน้ํากึ่งธรรมชาติหมายถึง พืชพรรณ
ที่ไมไดปลูกโดยมนุษยแตพ้ืนที่ไดรับอิทธิพลโดยตรงจากกิจกรรมของ
มนุษยที่เขามาเพื่อวัตถุประสงคบางอยาง แตไมเกี่ยวของกับเปาหมาย
เดิม กิจกรรมของมนุษย (ตัวอยางเชน การขยายตัวของเมือง เหมืองแร 
และเกษตรกรรม) อาจมีอิทธิพลตอปจจัยสิ่งไมมีชีวิต (เชน คุณภาพน้ํา) 
ที่มีผลกระทบตอองคประกอบของชนิดพันธุ นอกจากนี้ ประเภทการ
จําแนกนี้รวมพืชพรรณที่พัฒนาจากกิจกรรมของมนุษยแตมีการทดแทน
เกิดขึ้นในระดับหนึ่ง ที่ไมสามารถแบงแยกความแตกตางจากสถานภาพ
เดิม หรือที่มีการสรางเขตชีวชาติใหมจนเกิดสมดุลขึ้นในสภาพแวดลอม
ในปจจุบัน การแบงแยกความแตกตางระหวางพืชพรรณตามธรรมชาติ
และกึ่งธรรมชาติในน้ําเปนไปไดยาก เพราะกิจกรรมของมนุษยที่อยู
หางไกลจากถิ่นที่อยูอาศัยอาจสรางปฏิกิริยาลูกโซที่รบกวนการปกคลุม
ของพืชพรรณในน้ํา กิจกรรมของมนุษยเกิดจากความตั้งใจเพื่อชดเชย
ผลกระทบที่เกิดจากการทําลายดวยตองการรักษาสภาพทางธรรมชาติ 
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ตารางที่ 4 (ตอ) 

เกณฑการจําแนกที่นํามาใช ช่ือประเภทสิ่งปกคลุมดินและคําอธิบาย 

ขั้นตอนการจําแนกแบบแบงสองกิ่ง: การแบงแยกระดับที่ 3 
ไมมีพืชพรรณปกคลุมเปนหลัก 
บนบก 

พ้ืนที่การปกคลุมที่มนุษยสราง
ขึ้น: สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น /การ
จัดการ 

B15. พ้ืนผิวที่มนุษยสรางขึ้นและพื้นที่เกี่ยวของ 
Artificial Surfaces and Associated Areas 
ประเภทการจําแนกนี้อธิบายถึงพื้นที่ที่ถูกปกคลุมโดยสิ่งที่มนุษยสราง
ขึ้นอันเปนผลจากกิจกรรมของมนุษย เชน สิ่งกอสราง (เมืองใหญ เมือง
เล็ก การคมนาคม) การขุด (เหมืองเปด และ เหมืองจากการระเบิด) หรือ
ที่ทิ้งขยะ 

ไมมีพืชพรรณปกคลุมเปนหลัก 
บนบก 

พ้ืนที่การปกคลุมที่มนุษยสราง
ขึ้น:ก่ึงธรรมชาติ 

B16. พ้ืนที่เปดโลง (Bare Areas) 
ประเภทการจําแนกนี้อธิบายถึงพื้นที่ที่ไมมีสิ่งปกคลุมดินจากการสราง
โดยมนุษยอันเปนผลจากกิจกรรมของมนุษย พ้ืนที่เหลานี้รวมพื้นที่ที่มี
พ้ืนที่การปกคลุมของพชืพรรณนอยกวา 4 % รวมทั้งพื้นที่หินโผล ทราย 
และทะเลทราย 

ไมมีพืชพรรณปกคลุมเปนหลัก 
ในน้ําหรือที่มีน้ําทวมเปนประจํา 

พ้ืนที่การปกคลุมที่มนุษยสราง
ขึ้น: สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น/การจัดการ 

B27. แหลงน้ํา หิมะ และน้ําแข็งที่มนุษยสรางขึ้น 
(Artificial Waterbodies, Snow and Ice) 
ประเภทการจําแนกนี้ใชกับพื้นที่ที่ถูกปกคลุมโดยน้ําเนื่องจากมนุษย
สรางขึ้น เชน อางเก็บน้ํา คลอง ทะเลสาบเทียม อื่นๆ หากปราศจากสิ่ง
เหลานี้ พ้ืนที่ไมควรถูกปกคลุมโดยน้ํา หิมะ หรือน้ําแข็ง 

ไมมีพืชพรรณปกคลุมเปนหลัก 
ในน้ําหรือที่มีน้ําทวมเปนประจํา 

พ้ืนที่การปกคลุมที่มนุษยสราง
ขึ้น:ก่ึงธรรมชาติ 

B28. แหลงน้ํา หิมะ และน้ําแข็งตามธรรมชาติ  
(Natural Waterbodies, Snow and Ice) 
ประเภทการจําแนกนี้หมายถึง พ้ืนที่ที่ถูกปกคลุมโดยน้ําตามธรรมชาติ 
เชน ทะเลสาบ แมน้ํา หิมะ หรือน้ําแข็ง ในกรณีของแมน้ํา การไมมีพืช
พรรณปกคลุมเกิดจากอัตราการไหลของน้ําที่แรงและ/หรือตลิ่งแมน้ําที่
สูงชัน ในกรณีของทะเลสาบ จุดกําเนิดทางธรณีวิทยามีผลกระทบตอ
สภาพของชีวิตสําหรับพืชพรรณในน้ํา สภาพแวดลอมตอไปนี้อาจเปน
สาเหตุที่ทําใหพ้ืนผิวของน้ําไมมีพืชพรรณปกคลุม ประกอบดวย ความ
ลึก ทองน้ําที่เปนหิน หินและ/หรือชายฝงทะเลที่สูงชัน วัสดุที่ถูกชะลาง
เขาแหลงน้ําไมมีความอุดมสมบูรณ ทองน้ําเปนหินแข็งและหยาบ 
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ภาพที่ 3 ภาพรวมของระบบการจําแนกสิง่ปกคลุมดิน (LCCS) ประกอบดวยสองขัน้ตอนและ
ประเภทการจําแนก 

 

 

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการจําแนกแบบลําดบัชั้น-แบบสําเร็จรูป (Modular-Hierarchical Phase) 
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ตัวอยางของการออกแบบของเกณฑการจําแนกและขอมูลอรรถาธิบายสําหรับที่ดินบนบกที่มี 
การเพาะปลูกและการจัดการ (Cultivated and Managed Terrestrial Lands) (รูปซายมือ) และสําหรับ 
พืชพรรณในน้ําหรือที่มีน้ําทวมเปนประจําตามธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ (Natural and Semi-
Natural Aquatic or Regularly Flooded Vegetation) (รูปขวามือ) 

เนื่องจากการจําแนกมีความเหมาะสมเพื่อเปาหมายในการทําแผนที่ ระบบจึงใหความสําคัญกับ
ความสามารถในการทําแผนที่และผูใชงานตองปฏิบัติตามกฎขอบังคับเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

- เกณฑการจําแนกสิ่งปกคลุมดินระดับที่สูงกวาตองถูกใชเปนลําดับแรก กอนไปสูระดับที่ 
ต่ํากวา (เพราะความสามารถในการทําแผนที่ไดมีมากในระดับที่สูงและลดลงในระดับที่ 
ต่ํากวา) 

- เกณฑการจําแนกดัดแปลง (modifiers) ซ่ึงใชเพิ่มรายละเอียดของเกณฑการจําแนกเปนเพียง
ทางเลือกและไมมีความจําเปนที่ตองเลือกใช 

- ทุกเกณฑของการจําแนกสิ่งปกคลุมดินในระดับหนึ่งของการจําแนกตองถูกเลือกกอน 
ระบบจึงยอมใหเขาสูระดับถัดไป 

- ในเวลาใดก็ตาม ภายในระดับเกณฑการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน ผูใชงานสามารถยุติ 
การดําเนินงานได และประเภทการจําแนกแยกออกจากกันอยางชัด (mutually exclusive 
class) จะถูกกําหนดขึ้น  

- ทุกประเภทการจําแนกของสิ่งปกคลุมดินถูกกําหนดโดยวิธีการจัดเรียงเชิงลําดับชั้นใน
คําอธิบายสัญลักษณ (ดูโมดูลคําอธิบายสัญลักษณ) 

- ในเวลาใดก็ตาม ผูใชงานสามารถกําหนดประเภทการจําแนกสิ่งปกคลุมดินเพิ่มเติมโดยใช
ขอมูลอรรถาธิบายทางสิ่งแวดลอมหรือทางเทคนิคเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง หรือรวมกัน 
ขอมูลอรรถาธิบายเหลานี้จะถูกเพิ่มเขามาในระดับที่สองโดยใชรหัสแบบแยกสวน 
(separate code) ใหกับประเภทการจําแนกสิ่งปกคลุมดินเพราะขอมูลอรรถาธิบายเหลานี้
ไมใชรูปลักษณที่ถายทอดคุณสมบัติใหส่ิงปกคลุมดิน 

- แตละประเภทการจําแนกของสิ่งปกคลุมดินถูกกําหนดโดยสูตรแบบบูลีน (ตัวอยางเชน การ
จัดหมูของเกณฑการจําแนกที่ถูกนํามาใช) รหัสที่มีเอกลักษณ (ตัวเลข) และชื่อ (การตั้งชื่อ) 
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ตารางที่ 5 ตัวอยางของการจัดสรางประเภทการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน 

ตัวอยาง: พืชพรรณบนบกตามธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ (A12)  
Natural and Semi-natural Terrestrial Vegetation (A12) 

เกณฑการจําแนกที่ถูก
นํามาใช 

สูตรแบบบูลีน ชื่อประเภทของคําอธิบายสัญลักษณ
มาตรฐาน 

รหัส 

รูปชีวิตและพื้นที่การ
ปกคลุม 

A3A10 ปาที่มีพ้ืนที่การปกคลุมแบบแนนทึบ 20005 

ความสูง A3A10B2 ปาที่มีพ้ืนที่การปกคลุมแบบแนนทึบ
และมีความสูง 

20006 

การกระจายเชิงพื้นที่ A3A10B2C1 ปาที่มีพ้ืนที่การปกคลุมแบบแนนทึบ มี
ความสู งและการกระจาย เชิ งพื้ น
แบบตอเนื่อง 

20007 

ชนิดของใบ A3A10B2C1D1 ปาที่มีพ้ืนที่การปกคลุมแบบแนนทึบ มี
ค ว า ม สู ง  ก า ร ก ร ะ จ า ย เ ชิ ง พื้ น
แบบตอเนื่องและชนิดใบแบบใบกวาง 

20095 

สภาพชีพลักษณของใบ A3A10B2C1D1E2 ปาผลัดใบที่มี พ้ืนที่การปกคลุมแบบ
แนนทึบ มีความสูง การกระจายเชิงพื้น
แบบตอเนื่องและชนิดใบแบบใบกวาง 

20097 

ช้ันเรือนยอดที่ 2: รูป
ชีวิต พ้ืนที่การปกคลุม 
ความสูง 

A3A10B2C1D1E2F2F5F7G2 ปาผลัดใบที่มี พ้ืนที่การปกคลุมแบบ
แนนทึบ มีความสูง การกระจายเชิงพื้น
แบบตอเนื่องและชนิดใบแบบใบกวาง
ช้ันเรือนยอดเปนปาผลัดใบที่มีใบชนิด
ใบแบบใบกวาง 

20628 

ช้ันเรือนยอดที่ 3: รูป
ชีวิต พ้ืนที่การปกคลุม 
ความสูง 

A3A10B2C1D1E2F2F5F7G2 ปาผลัดใบที่มี พ้ืนที่การปกคลุมแบบ
แนนทึบ มีความสูง การกระจายเชิงพื้น
แบบตอเนื่องและชนิดใบแบบใบกวาง
ช้ันเรือนยอดและชั้นเหนือเรือนยอด
เปนปาผลัดใบที่มีใบชนิดใบแบบใบ
กวาง 

20630 

6.6 การขามขั้นตอนการจําแนกแบบแบงสองกิ่ง (Skipping the dichotomous phase) 

สําหรับการประยุกตการทําแผนที่เฉพาะบางเรื่อง ประเภทการจําแนกในกลุมพื้นที่ที่ถูกปกคลุมโดย
พืชพรรณเปนหลัก ไมสามารถแบงพื้นที่บนบกออกจากในน้ํา และ/หรือพืชพรรณที่มนุษยปลูกขึ้น
ออกจากพืชพรรณตามธรรมชาติ/กึ่งธรรมชาติ ในสถานการณนี้ สามารถที่จะขามขั้นตอนการ
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จําแนกแบบแบงสองกิ่ง แบบวิธี (modes) เฉพาะ เปนแบบที่ยอมรับการกําหนดไวลวงหนาแทน 
การดําเนินดวยวิธีการจําแนกแบบแบงสองกิ่ง แบบวิธีเฉพาะมีดังตอไปนี้ 

แบบวิธี 0 แบบวิธีนี้เปนแบบวิธีปริยาย (Default mode) ที่ผูใชงานไดผานขั้นตอนการจําแนก
แบบแบงสองกิ่งเพื่อสรางประเภทการจําแนกโดยการใชการจัดหมูของเกณฑการจําแนก 

แบบวิธี 1 ในที่นี้ผูใชงานขามขั้นตอนการแบงระหวางบนบกและในน้ําในขั้นตอนการ
จําแนกแบบแบงสองกิ่ง แบบวิธีนี้ผูใชงานเขาถึงขั้นตอนการจําแนกแบบลําดับชั้น-แบบสําเร็จรูป 
(Modular-Hierarchical Phase) ที่เรียกใชงานไดเฉพาะพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกและการจัดการบนบก 
และพืชพรรณกึ่งธรรมชาติ เทานั้น ทุกประเภทการจําแนกของพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกและการจัดการ
บนบก และ/หรือพืชพรรณตามธรรมชาติ/กึ่งธรรมชาติที่ถูกจัดสรางภายใตการใชงานแบบวิธีนี้ไมมี
ความแตกตางระหวางสภาพของดิน (บนบกหรือในน้ํา-ที่น้ําทวมเปนประจํา) 

แบบวิธี 2 ในที่นี้ ผูใชงานเลือก “การปกคลุมโดยพืชพรรณเปนหลัก” (“Primarily 
Vegetated”) และ “บนบก” (“Terrestrial”) แบบวิธีนี้จะไมมีการพิจารณาความแตกตางระหวางพื้นที่
ที่มี“การเพาะปลูกและการจัดการบนบก”และ “พืชพรรณบนบกตามธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ” 
โดยการเลือกแบบวิธี 2 ผูใชงานเขาถึงขั้นตอนการจําแนกแบบลําดับชั้น-แบบสําเร็จรูปจาก “พืช
พรรณตามธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติบนบก (“Terrestrial Natural/Semi-Natural Vegetation”) นั่น
หมายความวา ทุกประเภทการจําแนกของ “พืชพรรณตามธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติบนบก” ที่ถูก
จัดสรางจากการใชงานแบบวิธีนี้จะไมสามารถแบงแยกความแตกตางจากพืชพรรณที่มนุษยสรางขึ้น  

แบบวิธี 3 แบบวิธีนี้จะคลายคลึงกับแบบวิธี 2 กับขอยกเวนที่ในสวนบนของขั้นตอนการ
จําแนกแบบแบงสองกิ่งที่ผูใชงานเลือกถ่ินที่ตั้งในน้ําหรือที่น้ําทวมเปนประจําแทนถิ่นที่ตั้งบนบก 
แบบวิธีนี้ยอมใหผูใชงานเขาถึงขั้นตอนการจําแนกแบบลําดับชั้น-แบบสําเร็จรูป ที่เรียกใชงานได
เฉพาะจาก  “พืชพรรณตามธรรมชาติ /กึ่ งธรรมชาติ ในน้ํ าห รือที่ น้ํ าท วม เปนประจํ า ” 
(“Aquatic/Regularly Flooded Natural/Semi-Natural Vegetation”) 

แบบวิธี 4 ในที่นี้ผูใชขามขั้นตอนการแบงแยกระหวาง “บกบก-ในน้ําหรือที่น้ําทวมเปน
ประจํา” (“Terrestrial-Aquatic or Regularly Flooded”) และ “พื้นที่ที่มีการเพาะปลูกและการจัดการ 
– พืชพรรณบนบกตามธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ” (Cultivated and Managed Terrestrial Area(s) – 
Natural and Semi-Natural Terrestrial Vegetation”) แบบวิธีนี้ยอมใหผูใชงานเขาถึงขั้นตอนการ
จําแนกแบบลําดับชั้น-แบบสําเร็จรูปที่เรียกใชงานไดเฉพาะจาก “พืชพรรณตามธรรมชาติ/กึ่ง
ธรรมชาติบนบก” (“Terrestrial Semi- Natural/Natural Vegetation”) 
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คําอธิบายสัญลักษณสามารถจัดทําโดยการรวมประเภทการจําแนกที่จัดสรางขึ้นจากการเลือกใชงาน
แบบวิธีที่แตกตางกัน หนวยแบบผสม (mixed unit) สามารถสรางขึ้นในการใชงานแบบวิธีตางๆ 
ของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) แตอยางไรก็ตาม การสรางหนวยแบบผสม 
(ตัวอยางเชน A/B) ผูใชงานตองทํางานในฟงกช่ันของแบบวิธีที่เหมือนกัน ในซอฟทแวรที่
สนับสนุนระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) มีชุดเครื่องมือสําหรับใชจัดการแบบวิธีชวยใน
การจัดการแบบวิธีเหลานี้ ดูรายละเอียดในเอกสารอางอิง [27] หัวขอที่ 3.3 

6.7 แนวคิดสําหรับพื้นท่ีท่ีถูกปกคลุมโดยพืชพรรณเปนหลัก 
(Concepts for primarily vegetated areas) 

เราพบวามีวิธีที่แตกตางกันในการจัดสรางการจัดเรียงตามลําดับของพื้นที่ที่ถูกปกคลุมโดยพืชพรรณ
เปนหลัก (Primarily Vegetated Areas) มีความสําเร็จที่หลากหลายตามภูมิภาคหรือวัตถุประสงคที่
กําหนด พืชพรรณมีคุณสมบัติและรูปลักษณที่หลากหลายและในการจําแนกตองทําการจําลอง
คุณลักษณะสําคัญเฉพาะของพืชพรรณ แตอยางไรก็ตาม การบรรลุขอตกลงจะเกิดขึ้นไดเมื่อทํา 
การคัดเลือกเกณฑบงชี้ที่มีจํานวนไมมากนักเพื่อจําแนกสังคมพืช 

สังคมพืช (plant communities) หรือ ชุมพืช (phytocoenoses) ถูกอธิบายโดยใช 2 รูปลักษณสําคัญ 
ดังตอไปนี้ 

- สังคมพืชทั้งหมดประกอบดวยรูปแบบการเจริญเติบโต (growth forms) และ 

- สังคมพืชทั้งหมดประกอบดวยชนิดพันธุพืช (plant species) 

รูปลักษณนี้ใชกับทุกสังคมพืชบนโลก (Kuechler and Zonneveld, 1988) รูปแบบการเจริญเติบโต 
(ตัวอยางเชน ไมใหญ ไมพุม ไมลมลุกและ อ่ืนๆ) เปนเรื่องสําคัญที่นักวิทยาศาสตรทางพรรณพืช
จํานวนมากนิยมนํามาใชเปนเกณฑในการจําแนกสังคมพืช (Danserau, 1961; Mueller-Dombois and 
Ellenberg, 1974) รูปแบบการเจริญเติบโตแบบตางๆ ไดกระจายอยูภายในสังคมพืชในแตละ 
ช้ันเรือนยอด (layer or strata) การจําแนกชั้น (Stratification) พบในทุกสังคมพืชและการแบงแยก
ของแตละชั้นเรือนยอดเปนพื้นฐานสําคัญในการวิเคราะหสังคมพืช การจําแนกชั้นของสังคมพืช 
ไมจํากัดเฉพาะการจัดเรียงทางแนวดิ่ง แตสังคมพืชยังมีการจัดเรียงทางแนวราบดวย ( เชน  
การกระจายเชิงพื้นที่ทางแนวราบ) 

ดังนั้น ในการศึกษาทางดานสังคมพืชและรูปแบบการเจริญเติบโตของสังคมพืชอาศัยสอง
ปจจัยพื้นฐาน ดังนี้ 
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- รูปสัณฐานภายนอกของพืช (plant physiognomy) หมายถึง ลักษณะภายนอกของพืชพรรณ
ที่พบเห็นไดทั้งหมด และ 

- โครงสรางของพืชพรรณ (vegetation structure) ในที่นี้หมายถึง “แบบแผนการกระจายตัว
เชิงพื้นที่ของรูปแบบการเจริญเติบโตในสังคมพืช” (Kuechler and Zonneveld, 1988) ดังนั้น 
โครงสรางที่ใชอธิบายชั้นเรือนยอดแตละชั้น มักนิยมใชความสูง (Height) และความ
หนาแนน  (density) หรือพื้นที่การปกคลุมของรูปแบบการเจริญเติบโต  มาอธิบาย
คุณลักษณะของชั้นเรือนยอดในแตละประเภท 

ในขณะเดียวกัน สังคมพืชประกอบดวยหนวยอนุกรมวิธาน (taxa) (ชนิดพันธุพืช) ที่มีการกระจาย
ตัวแบบไมสม่ําเสมอ โดยมีชนิดพันธุพืชที่มักพบเปนประจําหรือชนิดพันธุพืชเดน ในขณะที่บาง
ชนิดพันธุพืชพบไมบอย องคประกอบของชนิดพันธุพืชสามารถนํามาใชในการอธิบายลักษณะของ
สังคมพืชเชนเดียวกับโครงสราง การอธิบายโดยอาศัยชนิดพันธุพืชมักเรียกวา องคประกอบของ
ชนิดพันธุพืช (floristic composition) ของสังคมพืช โดยทั่วไปองคประกอบของชนิดพันธุพืช
ประกอบดวยชนิดพืชทั้งหมด แมวา องคประกอบของชนิดพันธุพืชไมนิยมนับรวมชนิดพันธุพืช 
หายากหรือชนิดพันธุพืชที่พบโดยบังเอิญ 

ระบบการจําแนกที่หลากหลายที่มีอยูในปจจุบันใหความสําคัญกับคุณลักษณะของสังคมพืชอยาง
หนึ่งอยางใด (เชน ระบบโครงสราง-รูปสัณฐานภายนอกของพืช (physiognomic-structural systems) 
ระบบองคประกอบของชนิดพันธุพืช (floristic systems) และ ระบบองคประกอบของชนิดพันธุพืช-
รูปสัณฐานภายนอกของพืช (physiognomic-floristic systems)) ดังนั้น จึงไมมีเร่ืองตองสงสัยเลยวา 
การอธิบายถึงสังคมพืชที่ครบถวนสมบูรณตองพิจารณาทั้งลักษณะทางโครงสราง-รูปสัณฐาน
ภายนอกของพืชและองคประกอบของชนิดพันธุพืช สังคมพืชสามารถมีลักษณะทางโครงสรางที่
เหมือนกันแตมีองคประกอบของชนิดพันธุพืชที่แตกตางกันได เชนเดียวกัน สังคมพืชอาจมี
องคประกอบของชนิดพันธุพืชที่เหมือนกันแตมีลักษณะทางโครงสรางที่แตกตางกัน แตอยางไร 
ก็ตาม หากนําคุณลักษณะของสังคมพืชทั้งสองประเภทมาใชรวมกันในระบบการจําแนกเดียวกันจะ
เกิดปญหาขึ้น 

ในระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) พืชพรรณตามธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ (Natural and 
Semi-Natural Vegetation) ทั้งพื้นที่บนบก (Terrestrial Areas: A12) และพื้นที่ในน้ําหรือที่น้ําทวม
เปนประจํา (Aquatic or Regularly Flooded Areas: A24) ถูกจําแนกโดยใชวิธีการของโครงสราง
และรูปสัณฐานภายนอกของพืชแบบบริสุทธิ์ (pure physiognomic structural method) พารามิเตอรที่
ถูกนํามาพิจารณาประกอบดวย (1) รูปสัณฐานภายนอกของพืช (physiognomy) (2) การจัดเรียงทาง
ดิ่งและทางราบ  (vertical and horizontal arrangement) (3) ชนิดของใบ (leaf type) และ (4) สภาพ
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ชีพลักษณของใบ (leaf phenology) ของพืช แนวคิดนี้ถูกนํามาใชงานดวยความเชื่อมั่นวา เฉพาะ
โครงสรางบริสุทธิ์ของพืชพรรณเทานั้นที่สามารถนํามาใชงานรวมกับลักษณะทางชนิดพันธุพืช 
(floristic aspects) ของพืชพรรณ โดยปราศจากความสับสนเรื่องคําศัพท เชนเดียวกับ ขอมูล
อรรถาธิบายทางสิ่งแวดลอม (เชน ธรณีสัณฐาน ภูมิอากาศ ระดับความสูง และอื่นๆ) การจําแนกใน
ลักษณะนี้ยอมใหผูใชงานสามารถเพิ่มขอมูลอรรถาธิบายเหลานี้ไดอยางอิสระในทุกระดับของ
ประเภทการจําแนกสิ่งปกคลุมดินเชิงโครงสรางที่สรางขึ้น 

ผูใชงานที่ไมคุนเคยกับการจําแนกพืชพรรณแบบดั้งเดิมและการทําแผนที่ (Eiten, 1968; UNESCO, 
1973; White, 1983; Kuechler and Zonneveld, 1988) หรือการศึกษาทางนิเวศวิทยาควรจะสามารถ
จัดสรางการจําแนกพืชพรรณท่ีมีคุณคาทางวิทยาศาสตรโดยดําเนินงานตามระบบการจําแนก 
ส่ิงปกคลุมดิน (LCCS) วิธีนี้จะหลีกเลี่ยงการแบงแยกระหวางการจําแนกพืชพรรณแบบดั้งเดิมและ
การจําแนกสิ่งปกคลุมดิน ผูใชงานที่หลากหลายควรจะสามารถประยุกตผลที่ไดรับจากการจําแนก 
แมวาบุคคลเหลานั้นไมมีความชํานาญในการจัดทําแผนที่พืชพรรณ 

การเลือกใชแนวทางของระบบโครงสราง-รูปสัณฐานภายนอกของพืชพรรณสําหรับการจําแนก
พื้นที่ที่ปกคลุมโดยพืชพรรณในระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน มีความยุงยากเกี่ยวกับการจําแนก
ของพื้นที่ที่ ถูกปกคลุมโดยพืชพรรณตามธรรมชาติมากกวาพื้นที่ที่ ถูกปกคลุมโดยพืชพรรณ 
กึ่งธรรมชาติ ไดแก พื้นที่เพาะปลูก (cultivated areas) และพื้นที่ที่ถูกปกคลุมโดยพืชพรรณในเขต
เมือง (urban vegetated areas) พื้นที่ที่ถูกปกคลุมโดยพืชพรรณที่มีการจัดการเหลานี้ถูกอธิบาย
คุณลักษณะโดยอาศัยสังคมพืชที่ประกอบดวยรูปแบบการเจริญเติบโตและชนิดพันธุพืช โครงสราง
และองคประกอบของชนิดพันธุพืช ดังนั้น แนวทางของระบบโครงสราง-รูปสัณฐานภายนอกของ
พืชสามารถนํามาใชกับพื้นที่เหลานี้ไดอยางเทาเทียมกัน การใชแนวทางที่เหมือนกันเพื่ออธิบายและ
จําแนกพื้นที่ประเภทนี้ ณ ระดับของรายละเอียดใดๆ มีขอดีคือ พื้นที่ที่ถูกปกคลุมโดยพืชพรรณหลัก
ทั้งหมด สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได 

6.7.1 พืชพรรณตามธรรมชาติและพืชพรรณกึ่งธรรมชาติ (A12 และ A24) 

Natural and Semi-Natural Vegetation (A12 and A24)  

6.7.1.1 เกณฑบังคับท่ัวไปสําหรับการจําแนก (General rules for classification) 

กอนเริ่มตนใชเกณฑการจําแนก ผูใชงานจําเปนตองเขาใจกฎเกณฑพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดของการ
จําแนกของพืชพรรณตามธรรมชาติและพืชพรรณกึ่งธรรมชาติ ดังตอไปนี้ 

- คํานิยามของรูปชีวิต (Life Form) และ 
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- คํานิยามของความเดนของพืชพรรณ (Dominance) 

ลักษณะสําคัญสองประการนี้เปนเรื่องสําคัญมากและตองถูกกําหนดอยางระมัดระวัง เพราะการ
กําหนดรูปชีวิตหลัก (Main Life Form) มีผลตามมาภายหลังสําหรับการเลือกเกณฑการจําแนกใน
ระดับถัดมา การเลือกใชเกณฑการจําแนกบางเกณฑในระดับสูงของระบบอาจทําใหไมสามารถ
เลือกใชเกณฑการจําแนกไดอีกในระดับที่ต่ํากวา 

- รูปชีวิตของพืชถูกกําหนดโดยลักษณะรูปสัณฐานภายนอกของพืช ประกอบดวย รูปชีวิต
ประเภทไมเนื้อแข็ง (Woody Life Form) จะแตกตางกับรูปชีวิตประเภทไมลมลุก 
(Herbaceous Life Form) และ รูปชีวิตประเภทไลเคนส/มอสส (Lichens/Mosses Life Form) 

- รูปชีวิตประเภทไมเนื้อแข็ง (Woody Life Form) ถูกแบงยอยออกเปนไมใหญ (Trees) และ
ไมพุม (Shrubs) โดยนําเงื่อนไขของความสูงมาใชแบงแยกไมใหญ และไมพุม พืชที่มีความ
สูงมากกวา 5 เมตร ถูกจําแนกเปนไมใหญ ในทางตรงกันขาม พืชที่มีความสูงนอยกวา 
5 เมตร ถูกจําแนกเปนไมพุม กฎเกณฑทั่วไปเหลานี้มีขอยกเวนคือ พืชที่มีรูปสัณฐาน
ภายนอกปรากฏเห็นเปนไมใหญ อยางชัดเจนสามารถจําแนกใหเปนไมใหญได แมวาความ
สูงนอยกวา 5 เมตร แตมากกวา 3 เมตร ในกรณีนี้ เงื่อนไขรอง (sub-condition) ของ 
ลักษณะรูปสัณฐานภายนอกถูกเพิ่มเขาในเงื่อนไขของความสูง (Height condition) 

- ประเภทการจําแนกแบบพิเศษที่เรียกวา ไมเนื้อแข็ง (Woody) ถูกจัดสรางขึ้นสําหรับใชกับ
พืชที่มีพิสัยของความสูงระหวาง 2 - 7 เมตร เมื่อไมมีการกําหนดเพิ่มเติมใหเปนไมใหญ 
หรือไมพุม ประเภทการจําแนกไมเนื้อแข็งสามารถนํามาใชงานใน 2 กรณีคือ พืชพรรณมี
ไมใหญ และไมพุมขึ้นผสมปนกันไมสามารถแยกแยะออกจากกันได และมีความสูง
ระหวาง 2 - 7 เมตร หรือผูใชงานไมสนใจที่จะแบงไมใหญ หรือไมพุมหรือไมมีขอมูล
เกี่ยวกับพืชพรรณ ถาผูใชงานไมรูวาพืชพรรณประกอบดวยไมใหญ หรือไมพุม ผูใชงาน
ควรใชหนวยแบบผสม (A//B) 

เร่ืองเหลานี้เปนขอจํากัดที่แนะนําสําหรับการแบงประเภทรูปชีวิต แตมีกรณีพิเศษที่อนุญาตให
นําไปใชงาน ดังนี้ 

- พืชประเภทลมลุกแตมีลักษณะที่ปรากฏภายนอกเปนไมเนื้อแข็ง (เชน ไมไผ และเฟรน) ถูก
จําแนกใหเปนไมใหญ ถามีความสูงมากกวา 5 เมตร และถูกจําแนกใหเปนไมพุม ถามีความ
สูงนอยกวา 5 เมตร 

เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความเดนของพืชพรรณ เกณฑที่ตองถูกนํามาพิจารณามี 2 เกณฑ ไดแก 
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- เกณฑหลักคือ การจัดชั้นของเรือนยอดชั้นบนสุด (uppermost canopy layer) ในที่นี้
หมายถึง ช้ันเรือนยอดเดน (dominant layer) เร่ิมจากรูปชีวิตประเภทไมเนื้อแข็ง (ช้ันเรือน
ยอดของไมใหญ/ไมพุมหรือไมเนื้อแข็ง) ไปถึงรูปชีวิตประเภทไมลมลุก (Forbs or 
Graminoids) 

- กฎขอบังคับทั่วไปขึ้นอยูกับเงื่อนไขรองของพื้นท่ีการปกคลุม (sub-condition of Cover) 
กฎขอบังคับนี้จะถูกนําไปใชงานได ถารูปชีวิตเดน (dominant Life Form) มีพื้นที่การปกคลุม 
(Cover) เปนแบบแนนทึบ (close) หรือ แบบโปรง (open) ถารูปชีวิตเดนเปนแบบกระจัด
กระจาย (Sparse) ความเดนของพืชพรรณเปลี่ยนเปนรูปชีวิตประเภทอื่นที่มีพื้นที่ 
การปกคลุมเปนแบบแนนทึบหรือแบบโปรง (ภาพที่ 5) 

เมื่อผูใชงานตัดสินใจลักษณะสําคัญสองประการนี้ การจัดสรางประเภทการจําแนกสามารถเริ่มตน 
จากกฎขอบังคับที่อธิบายไวขางตนแสดงใหเห็นวา หากตองการกําหนดประเภทการจําแนกของ 
พืชพรรณกึ่งธรรมชาติ เกณฑการจําแนกตองถูกเลือก อยางนอย 3 เกณฑ ดังนี้ 

- รูปชีวิต (Life Form) 

- พื้นที่การปกคลุม (Cover) 

- ความสูง (Height) 
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ภาพที่ 5 ขอบเขตขอมูลของพืชพรรณทางโครงสราง (Main structural vegetation domains) 

เกณฑการจําแนกเหลานี้เปนองคประกอบขั้นต่ําตองนํามาใชสรางประเภทการจําแนกของสิ่งปก
คลุมดินพืชพรรณตามธรรมชาติหรือกึ่งธรรมชาติ ทั้งบนบกและในน้ําหรือที่น้ําทวมเปนประจํา 
เนื่องจากความสูง (ในความหมายโดยตรงคือ มาตรฐานของความสูง) ถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับ
รูปชีวิตที่เลือก เกณฑการจําแนกตองถูกตัดสินใจจริงมีเพียง 2 เกณฑคือ รูปชีวิตและพื้นที่การปกคลุม 

6.7.1.2 ขอบเขตขอมูลของพืชพรรณทางโครงสรางหลัก (Main structural vegetation domains) 

6.7.1.2.1 องคประกอบขั้นต่ํา (Minimum Elements) 

องคประกอบเหลานี้เปนองคประกอบขั้นต่ํา (Minimum Elements)4 ที่จําเปนตองนํามาใชในการ
สรางประเภทสิ่งปกคลุมดินพืชพรรณตามธรรมชาติหรือกึ่งธรรมชาติทั้งบนบกและในน้ําหรือที่ 
น้ําทวมเปนประจํา เนื่องจากความสูง (มีคาความสูงมาตรฐาน) ถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับรูปชีวิต

                                                  
4 เกณฑการจําแนกอธิบายไวในเร่ืองการลงทะเบียนในสวน (clause) ที่ 8 คําอธิบายในการลงทะเบียนจะมีการปรับปรุงใหทันสมัย
และถูกใชเปนตนแบบ (master) หรือควบคุมกํากับคํานิยาม คําพรรณนาในสวนนี้ใหคําอธิบายดงันั้น เราสามารถเขาใจคํานิยามที่ถูก
ลงทะเบียนได 
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ที่เลือก ดังนั้น เกณฑการจําแนกที่ตองถูกตัดสินใจมีเพียงสองเกณฑคือ รูปชีวิตและพื้นที่การ 
ปกคลุมเทานั้น 

6.7.1.2.2 รูปชีวิตและพื้นท่ีการปกคลุม (Life Form and Cover) 

รูปชีวิต (Life Form) เปนกลุมของพืชที่มีรูปลักษณทางสัณฐานเหมือนกัน (Kuechler and 
Zonneveld, 1988) ตามคุณภาพของแกนหลักหรือหนอของพืช เราสามารถจําแนกรูปชีวิตพืช
ออกเปนรูปชีวิตประเภทไมเนื้อแข็ง หรือรูปชีวิตประเภทไมลมลุก สําหรับการแบงยอยรูปชีวิต
เพิ่มเติมใหนําเกณฑของรูปแบบการเจริญเติบโต มาใชดังตอไปนี้  

- ความสมมาตรของกิ่งกาน (Branching symmetry) แบงแยกไมใหญและไมพุม (Trees and 
Shrubs) 

- รูปสัณฐานภายนอกของพืชลมลุก (Herbaceous plant physiognomy) แบง Forbs ออกจาก 
Graminoids (Strasburger et al., 1983; Kuechler and Zonneveld, 1988) และออกจาก 
รูปชีวิตประเภทไลเคนส/มอสส 

คํานิยามที่ครบสมบูรณและแนวทางสําหรับการประยุกตใชงานอธิบายไวในสวนทะเบียนของ
เกณฑการจําแนก (register of classifiers) ภาพรวมของเกณฑการจําแนกอธิบายไวใน ภาคผนวก C 

พื้นที่การปกคลุม (Cover) สามารถพิจารณาในลักษณะของการปรากฏของพื้นที่เฉพาะของพื้นดิน 
(ground) ดินชั้นลาง (substrate) หรือพื้นผิวน้ํา (water surface) ที่ถูกปกคลุมโดยชั้นเรือนยอดของ
พืช ซ่ึงพิจารณาในระดับของเสนรอบวงทางราบสูงสุดของพืชแตละตนในชั้นเรือนยอด (นิยามโดย 
Eiten, 1968) ความแตกตางของพื้นที่การปกคลุมแบงออกเปนแบบแนนทึบ (มากกวา60-70 %) แบบ
โปรง (ระหวาง 10-20 % ถึง 60-70 %) และแบบกระจัดกระจาย (นอยกวา10-20 % แตมากกวา 1%) 
เนื่องจากพืชลมลุก มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล การประเมินพื้นที่ปกคลุมจะทําในชวงเวลาที่พืช
เจริญเติบโตเต็มที่ 

เหตุผลสําหรับการอธิบายพื้นที่การปกคลุมในลักษณะของคาพิสัยถูกกําหนดขึ้นเพื่อใชเปนแนวทาง
เกี่ยวของโดยตรงกับเกณฑการจําแนกที่ถูกลงทะเบียนเรื่องพื้นที่การปกคลุม 

6.7.1.2.3 ความสูง (Height) 

ความสูงของชั้นเรือนยอดชั้นใดชั้นหนึ่งถูกวัดจากระดับพื้นดินไปถึงชั้นบนสุดเฉลี่ยของรูปชีวิตที่ 
พิจารณาอยู (Kuechler and Zonneveld, 1988) ในความเปนจริง หากพบวาพืชตนเดียวในสังคมพืช 
(Synusia) หนึ่งที่มีความสูงแตกตางจากความสูงเฉลี่ย เราสามารถตัดทิ้งได เวนแตพบวาพืชเหลานั้น
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สามารถกอรูปเปนชั้นเรือนยอดของตัวมันเอง (ตัวอยางเชน ไมช้ันเหนือเรือนยอด (emergent) ของ
ปาดิบชื้นที่มีความสูงมากกวาชั้นเรือนยอดอื่น) ความสูงถูกจําแนกไดดังนี้ ไมใหญ ความสูง >30 - 3 
เมตร ไมพุม ความสูง 3 - 0.3 เมตร ไมลมลุก ความสูง 3 - 0.03 เมตร แตละประเภทที่จําแนกสามารถ
แบงยอยไดอีก 

ประเภทการจําแนกของความสูงหลักถูกเชื่อมโยงกับรูปชีวิตที่ถูกเลือก (โดยอัตโนมัติ) ประเภทการ
จําแนกเหลานี้บอกใหเรารูสารสนเทศประเภททั่วไปเกี่ยวกับความสูง เพราะตามแนวคิดของการ
จําแนก เกณฑของความสูงไมมีความสําคัญมากนัก ผูใชงานสามารถเลือกใชเกณฑการจําแนกของ
ความสูงตามมาตรฐานที่กําหนด หรือใชเกณฑการจําแนกดัดแปลงของความสูงเมื่อความสําคัญของ
ความสูงมีมากขึ้น 

ในกรณีของรูปชีวิตประเภทไมพุมหรือไมลมลุก (Forbs or Graminoids) ไมควรนําเกณฑความสูง
มาตรฐานที่กําหนดมาใชงาน หากแตควรเลือกใชเกณฑการจําแนกดัดแปลงแทน ความสําคัญทาง
นิเวศวิทยาของรูปชีวิตเหลานี้สัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความสูง (ตัวอยางเชน การแบงแยก
ระหวางไมลมลุกที่สูงและเตี้ย หรือระหวางไมพุมที่สูงและแคระแกรนเปนเรื่องที่สําคัญเมื่อพิจารณา
ในแงศักยภาพของทุงหญา/ทุงหญาเลี้ยงสัตว) 

6.7.1.2.4 การกระจายเชิงพื้นท่ี หรือ แบบแผนการกระจายระดับมหัพภาค (Spatial Distribution or 
Macropattern) 

เกณฑการจําแนกถัดมาที่สามารถนํามาใชงานไดคือ แบบแผนการกระจายระดับมหัพภาค 
(Macropattern) แบบแผนการกระจายระดับมหัพภาคหมายถึง การกระจายเชิงพื้นที่ทางแนวราบของ
พืชพรรณในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เราตองไมสับสนกับคําศัพทพื้นที่การปกคลุม (Cover) เพราะพื้นที่
การปกคลุม หมายถึง การจัดเรียงเชิงพื้นที่ของรูปชีวิต (เชน ไมใหญ ไมพุม เปนตน) แบบแผนการ
กระจายระดับมหัพภาคเปนการอธิบายการจัดเรียงเชิงพื้นที่ของประเภทของพืชพรรณเชิงโครงสราง
เฉพาะ (เชน ปาแบบแนนทึบ ไมพุมแบบแนนทึบ) เกณฑการจําแนกนี้อาจไมพบบอยนัก แตมี
เหตุผลที่ดีสําหรับการนําเกณฑการจําแนกนี้มาใช ดังตอไปนี้ 

- แบบแผนการกระจายระดับมหัพภาคบงบอกทางลักษณะทางนิเวศวิทยาหรือวิวัฒนาการ
ของพืชพรรณ (ตัวอยางเชน พืชพรรณที่กระจัดกระจายเปนหยอมเล็กหยอมนอยในพื้นที่
แหงแลง การบุกรุกของพื้นที่ เกษตรกรรมในพื้นที่ปา และการเสื่อมโทรมของพื้นที่
เนื่องจากสัตวกินหญามากเกินไป) การจําแนกในหลายระบบ เรามักพบคําศัพทที่เปน
แบบอัตวิสัย (subjective) สูง เชน “ปาเสื่อมโทรม (Degraded Forest)” หรือคําที่คลายกัน 
การจําแนกที่มีในปจจุบันมุงเรื่องความเปนกลางในการอธิบายสิ่งปกคลุมดินของการ
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จําแนก และหลีกเลี่ยงการใชคําศัพทที่กํากวม ดังนั้น แบบแผนการกระจายระดับมหัพภาค
จึงถูกนํามาใชในลักษณะของเกณฑการจําแนกที่เปนกลางสําหรับใชอธิบายสถานภาพของ
พืชพรรณ 

- การจําแนกแบบแผนการกระจายระดับมหัพภาคถูกสรางขึ้นสําหรับนําไปใชในการจัดทํา
แผนที่ ดังนั้น การกระจายเชิงพื้นที่ของสิ่งปกคลุมดินเปนลักษณะที่สําคัญ และ 

- แบบแผนการกระจายระดับมหัพภาคสามารถตรวจสอบไดอยางงายจากขอมูลการรับรูจาก
ระยะไกล (ภาพถายทางอากาศและภาพถายจากดาวเทียม) กลาวคือ ขอมูลการรับรูจาก
ระยะไกลมีความสามารถในการทําแผนที่ (mappability) ไดดี 

ดังนั้น แบบแผนการกระจายระดับมหัพภาคควรถูกนํามาใชเพื่อใหขอมูลทางดานนิเวศวิทยาเพิ่มเติม 
(หรือแสดงลักษณะความเสื่อมโทรมของพืชพรรณตามธรรมชาติที่เกิดจากการกระทําของมนุษย) 

แบบแผนการกระจายระดับมหัพภาคเปนแนวคิดที่เชื่อมโยงอยางใกลชิดกับมาตราสวน ฉะนั้น  
การนําแบบแผนการกระจายระดับมหัพภาคมาใชเปนปจจัยหนึ่งในระบบการจําแนก (ที่ควร
พิจารณาเฉพาะพารามิเตอรที่ไมขึ้นอยูกับมาตราสวน) อาจทําใหเกิดความคลุมเครือในการใชงานได 
นอกจากนี้ แบบแผนการกระจายระดับมหัพภาคเปนเรื่องสําคัญสําหรับกลุมผูใชงานที่ชํานาญการ
เฉพาะทาง (นักนิเวศวิทยาทางพืชพรรณ) ซ่ึงเขาใจแนวคิดของแบบแผนการกระจายระดับมหัพภาค
เปนอยางดี 

จากเหตุผลเหลานี้ ในโปรแกรมระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน เวอรชัน 2.0 แบบแผนการกระจาย
ระดับมหัพภาคไมสามารถใชงานไดในสวนของเกณฑการจําแนกตามลําดับ แตสามารถถูกนํามาใช
งานไดหลังจากเลือกใชปุมเฉพาะ (specific button) 

การจัดหมูระหวางพื้นที่การปกคลุมและแบบแผนการกระจายระดับมหัพภาคไมมีขอจํากัด (หากแต
จะใชงานไดเฉพาะพื้นที่การปกคลุมแบบแนนทึบและ/หรือแบบโปรงซึ่งจะอธิบายในภายหลัง) 
ตัวอยางเชน กลุมไมใหญที่มีพื้นที่การปกคลุมแบบแนนทึบ (ปาไมที่แนนทึบอาจมีลักษณะเปน
แบบตอเนื่อง (Continuous) หรือ แบบแตกกระจาย (Fragmented)) ขึ้นอยูกับการกระจายเชิงพื้นที่ใน
หนวยของการทําแผนที่ 

เนื่องจากลักษณะทางมิตินี้ แบบแผนการกระจายระดับมหัพภาคถูกเชื่อมโยงกับมาตราสวนของการ
ทําแผนที่ ในที่นี้ดูเหมือนวาจะขัดแยงกับแนวคิดการจําแนกหลักที่อธิบายไวขางตน ที่กลาววา 
องคประกอบของระบบการจําแนกตองไมขึ้นอยูกับมาตราสวน การตัดสินใจใชแบบแผนการ
กระจายระดับมหัพภาค เราควรอางอิงกับการปรากฏอยูทั้งหมดของกลุมพืชพรรณในพื้นที่แหงใด
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แหงหนึ่งในภูมิทัศนที่เหมือนกัน (homogeneous landscape) อยางไรก็ตาม ถาใครตองการความ
แมนยําที่มากกวาหรือมีวัตถุประสงคในการใชงานสําหรับเกณฑการจําแนกนี้ มีกฎขอบังคับเฉพาะ
บางประการเพื่อใหมีมาตรฐานในการแปลตีความ ทั้งนี้เนื่องจาก เราเกี่ยวของกับการใชงานในทาง
ปฏิบัติของแนวความคิดนี้ในบริบทของการทําแผนที่ (cartographic context) ดังนั้น แนวคิดของ
หนวยแบบผสมทางการทําแผนที่ (cartographic mixed units) และแนวคิดของพื้นที่ขนาดเล็กสุดที่
สามารถทําแผนที่ได (minimum mappable area) จะถูกนํามาใชงาน 

ประเภทของพืชพรรณทางโครงสรางใดๆ ถูกพิจารณาใหมีแบบแผนการกระจายระดับมหัพภาค
แบบตอเนื่อง (Continuous Macropattern) ถาภายในพื้นที่ขนาดเล็กสุดที่สามารถทําแผนที่ไดและมี 
พืชพรรณปกคลุมมากกวา 80 เปอรเซ็นตของพื้นที่ 

ประเภทของพืชพรรณทางโครงสรางใดๆ ถูกพิจารณาใหมีแบบแผนการกระจายระดับมหัพภาค
แบบแตกกระจาย ถาภายในพื้นที่ขนาดเล็กสุดที่สามารถทําแผนที่ไดและมีพืชพรรณปกคลุม
มากกวา 20 เปอรเซ็นตแตนอยกวา 80 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ สภาพลักษณะนี้ถูกเชื่อมโยงกับแนวคิด
ของหนวยแบบผสมที่เปนไปได 3 กรณี ดังนี้ 

- ประเภทของพืชพรรณทางโครงสราง  ( เชน  ปาหนาแนนทึบ) ปกคลุมมากกวา  50 
เปอรเซ็นตของพื้นที่ และองคประกอบอื่น (เชน แปลงเกษตรกรรม) ปกคลุมนอยกวา 50 
เปอรเซ็นต แตมากกวา 20 เปอรเซ็นต ในกรณีนี้ หนวยที่ไดรับจะเปนหนวยแบบผสมที่มีปา
หนาแนนทึบแบบแตกกระจายเปนประเภทเดน (ตัวอยางเชน ปาหนาแนนทึบแบบ 
แตกกระจายผสมแปลงเกษตรกรรม 

- ประเภทของพืชพรรณทางโครงสราง  ( เชน  ปาหนาแนนทึบ) ปกคลุมนอยกวา 50 
เปอร เซ็นตแตมากกวา  20 เปอรเซ็นตของพื้นที่  และองคประกอบอื่น  ( เชน  แปลง
เกษตรกรรม) ปกคลุมมากกวา 50 เปอรเซ็นต ในกรณีนี้ ประเภทที่ไดรับจะเปนหนวยแบบ
ผสมดวย แตที่มีแปลงเกษตรกรรมเปนประเภทเดน (ตัวอยางเชน แปลงเกษตรกรรมผสมปา
หนาแนนทึบแบบแตกกระจาย (agricultural fields/fragmented dense forest)) 

- เมื่อหนึ่งหนวยแผนที่ประกอบดวย 3 องคประกอบ (เชน ปาหนาแนนทึบแบบแตกกระจาย 
แปลงเกษตรกรรม และพ้ืนที่เปดโลง) ตองนํากฎขอบังคับของหนวยแบบผสมมาใชงาน  
(ดูรายละเอียดในสวน 3.8) ในกรณีนี้ มีความเปนไปไดที่ประเภทของพืชพรรณทาง
โครงสรางเปนหนวยแบบเดียว (single unit) ที่มีแบบแผนการกระจายระดับมหัพภาคแบบ 
แตกกระจาย (Fragmented Macropattern) ตัวอยางเชน ปาหนาแนนทึบแบบแตกกระจาย 
ปกคลุม 70 เปอรเซ็นต แปลงเกษตรกรรมปกคลุม 15 เปอรเซ็นต และพื้นที่เปดโลงปกคลุม 
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15 เปอรเซ็นต เนื่องจากไมมีองคประกอบรองมีการปกคลุมมากกวา 20 เปอรเซ็นต หนวย
ตองถูกพิจารณาเปนหนวยการทําแผนที่แบบหนวยเดียวของปาหนาแนนทึบแบบแตก
กระจาย ในที่นี้เปนเพียงกรณีเดียว เมื่อประเภทของพืชพรรณทางโครงสรางมีแบบแผนการ
กระจายระดับมหัพภาคแบบแตกกระจายตองถูกพิจารณาใหเปนหนวยของการทําแผนที่
แบบหนวยเดียว แมวาในทางทฤษฎีมีความเปนไปได แตในกรณีนี้ควรพิจารณาใหเปนกรณี
ผิดปกติและควรหลีกเลี่ยง 

เกณฑการจําแนกของความตอเนื่อง (Continuous) หรือ การแตกกระจาย (Fragmented) เชื่อมโยง
โดยตรงกับพื้นที่การปกคลุมแบบแนนทึบหรือแบบโปรง (ตัวอยางเชน ปาที่มีพื้นที่การปกคลุม 
แนนทึบแบบตอเนื่อง (Closed Continuous Forest) ปาที่มีพื้นที่การปกคลุมแนนทึบแบบแตก
กระจาย (Closed Fragmented Forest) ที่ดินปาไมแบบตอเนื่อง (Continuous Woodland) หรือที่ดิน
ปาไมแบบแตกกระจาย (Fragmented Woodland) การแตกกระจาย (Fragmentation) สามารถแบง
ออกเปน 2 รูปแบบคือ แบบแถบ (Striped) หรือ แบบรังผ้ึง (Cellular) (ตัวอยางเชน ไมพุมไทเกอร 
(tiger bush) ในบริเวณ Sahel ที่พบไมพุมที่มีการปกคลุมแบบแนนทึบในพื้นที่สันดอนน้ําขัง (inter-
dunal areas) ซ่ึงแสดงในลักษณะของไมพุมที่มีการปกคลุมแบบแนนทึบแบบแตกกระจาย (แบบ
แถบ) (Fragmented (Striped) Closed Shrubs) 

แบบแผนการกระจายระดับมหัพภาคแบบหยอมคลายสวนสาธารณะ (Parklike Patches 
Macropattern) ถูกเชื่อมโยงกับการปกคลุมแบบกระจัดกระจาย (Sparse) ผลที่เกิดขึ้นพบขอมูลที่
ซํ้าซอน เมื่อผูใชงานกําหนดการปกคลุมของของรูปชีวิตเปนแบบกระจัดกระจาย แบบแผนการ
กระจายระดับมหัพภาคนํามาใชอธิบายเฉพาะประเภทของพืชพรรณเชิงโครงสราง คือ แบบหยอม
คลายสวนสาธารณะ (Parklike Patches) เทานั้น 

แนวคิดของแบบแผนการกระจายระดับมหัพภาคนิยมนํามาใชกับรูปชีวิตประเภทไมเนื้อแข็ง  
(ไมใหญ ไมพุม) สําหรับรูปชีวิตประเภทไมพุม (Graminoids, Forbs) สามารถใชแบบแผนการ
กระจายระดับมหัพภาคได ในกรณีที่ไมปรากฏรูปชีวิตประเภทไมเนื้อแข็ง ในกรณีของหยอม 
เชิงเสน (linear patch) ของไมพุมที่หนาแนน (พวกประเภทไมพุมไทเกอร) เกิดขึ้นปะปนกับ 
พืชพรรณไมลมลุกที่หนาแนนที่ปดชองวางระหวางหยอมไมพุมไทเกอร เรามีสองมุมมองที่แตกตาง
กันของสถานการณนี้  หากไม เปนไมลม ลุกผสมไมพุ มแบบแตกกระจาย  (Fragmented 
Shrubs/Herbaceous) ก็เปนไมพุมผสมไมลมลุกแบบแตกกระจาย (Fragmented Herbaceous/Shrubs) 
ในการประยุกตใชแบบแผนการกระจายระดับมหัพภาค กฎเกณฑบังคับใหผูใชงานตองใช
องคประกอบของรูปชีวิตประเภทไมเนื้อแข็งอยูเสมอ แบบแผนการกระจายระดับมหัพภาคสามารถ
นํามาใชกับรูปชีวิตประเภทไมลมลุกเมื่อไมปรากฏรูปชีวิตประเภทไมเนื้อแข็ง (ไมใหญ ไมพุม) 
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ตัวอยางเชน หยอมของพืชพรรณไมลมลุกที่หนาแนนในพื้นที่ทรายสามารถเรียกไดวา พื้นที่ทราย
ผสมไมลมลุกแบบแตกกระจาย (fragmented herbaceous/sand) 

ประเภทพืชพรรณทางโครงสรางเปนแบบการแตกกระจาย (Fragmented) เมื่อขนาดของหยอมของ
พืชพรรณมีขนาดระหวาง 1/15 และ 1/2 ของหนวยพื้นที่ขนาดเล็กสุดที่สามารถทําแผนที่ได 
(minimum mappable unit) กฎขอบังคับขอนี้เปนสิ่งที่สรางขึ้นเทานั้นและไมควรเครงครัดในการ
นํามาใชงาน แตกระนั้น กฎขอนี้ชวยใหผูใชงานนําไปเปนตัวช้ีวัดอางอิงวาแบบแผนการกระจาย
ระดับมหัพภาคแบบแตกกระจาย (Fragmented Macropattern) มีรูปรางหนาตาเปนอยางไร ถาหยอม
ของพืชพรรณมีขนาดเล็กมากๆ ในระดับหนึ่งหยอมเหลานี้มีขนาดเทากับรูปชีวิตตัวมันเอง ดังนั้น 
ในทางตรงกันขามกับกฎขอบังคับพื้นฐานที่อธิบายขางตน กลาวคือ แบบแผนการกระจายระดับ
มหัพภาคอธิบายการจัดเรียงแบบเฉพาะของประเภทพืชพรรณทางโครงสรางและตองไมสับสนกับ
การปกคลุมของรูปชีวิต 

ถาเกณฑการจําแนกที่อธิบายไวขางตนทั้งหมดถูกนํามาใชงาน ผูใชงานสามารถเขาสูระดับถัดไป
และเพิ่มชุดขอมูลสารสนเทศ 

ตารางที่ 6 – ตัวอยางคุณลักษณะของท่ีดินไมพุมแบบแตกกระจาย (ไมพุมไทเกอรในประเทศมาลี) 

เกณฑการจําแนกที่นํามาใช สูตรแบบบูลีน ชื่อประเภทคําอธิบายสัญลักษณ
มาตรฐาน 

รหัส GIS 

รูปชีวิตและพื้นที่การปก
คลุม 

A4A10 ที่ดินไมพุมที่มีพื้นที่การปกคลุม
แบบแนนทึบ 

20017 

+ ความสูง A4A10B3-B8 ที่ดินไมพุมที่มีพื้นที่การปกคลุม
แบบแนนทึบและมีความสูง 

20018-
13395 

+ การกระจายเชิงพื้นที่ A4A10B3C2-B8 ที่ดินไมพุมที่มีพื้นที่การปกคลุม
แบบแนนทึบแบบแตกกระจายและ
มีความสูง 

20020-
13395 

6.7.1.2.5 ฤดูกาลของน้ํา (Water Seasonality) 

สําหรับพืชพรรณตามธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติที่ขึ้นในน้ําและพื้นที่ที่น้ําทวมเปนประจํา (A24) 
เกณฑการจําแนกระดับที่ 2 ประกอบดวย ฤดูกาลของน้ํา ประเภทของเกณฑการจําแนกนี้สามารถถูก
อธิบายในลักษณะของการคงอยูของน้ําที่ระดับพื้นผิวหรือใกลพื้นผิว โดยแบงยอยออกเปน  
3 ประเภท ดังนี้ 
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- ถาวรหรือกึ่งถาวร ((Semi)-Permanent) (3 เดือนใน 1 ป หรือมากกวา 3 เดือนในบาง
ฤดูกาล) 

- ช่ัวคราวหรือตามฤดูกาล (Temporary or Seasonal) (นอยกวา 3 เดือนใน 1 ป หรือในบาง
ฤดูกาล) และ 

- น้ําทวมขัง (Waterlogged) 

6.7.1.2.6 ชนิดของใบและสภาพชีพลักษณของใบ (Leaf Type and Leaf Phenology) 

ในระดับนี้ประกอบดวยเกณฑการจําแนกของชนิดของใบและสภาพชีพลักษณของใบ (Leaf Type 
and Leaf Phenology) กรณีนี้เปนทางเลือก (option) ที่ถูกนํามารวมไวเพื่ออนุญาตใหผูใชงาน
เลือกใชสําหรับการจําแนกพืชพรรณโดยอาศัยภาพลักษณภายนอก-โครงสราง แตทางเลือกนี้
สามารถขามไดถาหากตองการ การเลือกรูปชีวิตเดน (dominant Life Form) จะลดจํานวนการ
เลือกใชเกณฑในระดับนี้ เนื่องจากเงื่อนไขของการจําแนก 

เกณฑการจําแนกประเภทของใบ (Leaf Type) ถูกแบงยอยออกเปนดังนี้ 

- ใบกวาง (Broadleaved) ไดแก ไมใหญและไมพุมของกลุมพืชมีดอก (Angiospermae) ทาง
พฤกษศาสตร  แตยกเวนกรณีของ Ginkgo (Ginkgo biloba) ที่เปนไมใบกวางแตอยูในกลุม
พืชเมล็ดเปลือย (Gymnospermae) ทางพฤกษศาสตร 

- ใบเข็ม (Needleleaved) ไดแก ไมใหญและไมพุมของกลุมไมที่มี เมล็ดเปลือย 
(Gymnospermae) ทางพฤกษศาสตร (Ford-Robertson, 1971) ที่มีใบมีลักษณะแคบรูปราง
แบบเข็ม ในที่นี้ รวมทั้งพืชที่มีใบคลายเข็ม (needle-like leaves) ทั้งหมด แมวาพืชเหลานี้ไม
เปนไมสน (conifers) 

- ไรใบ (Aphyllous) ในกลุมนี้รวมพืชที่ไมมีใบและพืชที่ไมมีใบปรากฏใหเห็นโดยทั่วไป  
ในกรณีแรก พืชสังเคราะหแสงโดยใชอวัยวะสวนอื่น เชน ลําตน กิ่งและกาน สวนในกรณี
หลัง ใบพืชที่มีชีวิตขนาดสั้นมาก หรือเปลี่ยนรูปรางเปนพวกเกล็ดใบ (scales) หรือ หนาม 
(thorns) 

สภาพชีพลักษณของใบ (Leaf Phenology) ถูกกําหนดจากพฤติกรรมทั่วไปของพืชประเภท 
ไมเนื้อแข็งในรอบหนึ่งป การแบงแยกถูกแบงออกเปนไมไมผลัดใบ (evergreen) และไมผลัดใบ 
(deciduous) มีรายละเอียดดังนี้ 
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- ไมไมผลัดใบ  (Evergreen) ไดแก  พืชยืนตนที่ไมมีการทิ้งใบพรอมกันทั้งตน  (Ford- 
Robertson, 1971) 

- ไมผลัดใบ (Deciduous) ไดแก พืชยืนตนที่มีการทิ้งใบพรอมกันในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งใน
รอบหนึ่งป (Ford- Robertson, 1971) การทิ้งใบโดยปกติเกิดขึ้นพรอมกันและเชื่อมโยงกับ
ฤดูกาลที่ไมอํานวย (UNESCO, 1973) 

เกณฑการจําแนกดัดแปลงของสภาพชีพลักษณของใบประกอบดวย ไมกึ่ง-ผลัดใบ (Semi-
Deciduous) ไมกึ่ง-ไมผลัดใบ (Semi-Evergreen) และไมผลัดใบผสมไมผลัดใบ (Mixed) 
เชนเดียวกับ ไมยืนตน (Perennial) และไมประจําป (Annual) อธิบายไวในอภิธานศัพท 

6.7.1.2.7 การจําแนกชั้น (Stratification or Layering) 

ผูใชงานสามารถอธิบายการแบงชั้นเรือนยอดของการจําแนกชั้น (Stratification or Layering)
ออกเปน 3 ช้ันเรือนยอด (รวมชั้นเรือนยอดหลัก) สําหรับพืชพรรณบนบก (Terrestrial Vegetation: 
A12) และพืชพรรณในน้ําหรือที่น้ําทวมเปนประจํา (Aquatic or Regularly Flooded Vegetation: 
A24) ดูรายละเอียดในภาคผนวก B ผูใชงานอาจผิดหวังจากขอจํากัดของจํานวนชั้นเรือนยอดที่มีการ
กําหนดไวลวงหนา แตเกณฑการจําแนกของการจําแนกชั้นควรใหรายละเอียดเกี่ยวกับการอธิบาย
เชิงโครงสรางของประเภทพืชพรรณ ในที่นี้หมายถึง เกณฑการจําแนกนี้ตองครอบคลุมการจัดหมูที่
เปนไปไดทั้งหมดของรูปชีวิตหลักที่เลือกและพื้นที่การปกคลุมของรูปชีวิตนั้น (ตัวอยางเชน ถาเรามี
การจําแนกชั้นสําหรับไมใหญที่มีพื้นที่การปกคลุมแบบแนนทึบ การจําแนกชั้นแบบเดียวกันตอง
นําไปใชไดกับไมพุมที่มีพื้นที่การปกคลุมแบบแนนทึบหรือแบบโปรง หรือ Graminoids ที่มีพื้นที่
การปกคลุมแบบแนนทึบ และอื่นๆ) การจําแนกชั้นเปนองคประกอบของการสรางประเภท (Class 
set-up) การจําแนกชั้นมิใชเฉพาะการอธิบายรายการของประเภท (ที่เปนทางเลือกและไมเปนระบบ) 
การจําแนกที่ตองการอนุญาตใหผูใชงานเริ่มตนดวยการสรางประเภทสิ่งปกคลุมดินกับเกณฑ 
การจําแนกของการจําแนกชั้น (Stratification) และหากผูใชงานตองการรายละเอียดที่มากขึ้น
ผูใชงานสามารถเพิ่มคําอธิบายไดเองในคําอธิบายมาตรฐาน ซ่ึงอาจประกอบดวยขอมูลที่เกี่ยวของ
กับชั้นเรือนยอดที่เพิ่มเขาไป 

ขอจํากัดบางประการในการใชเกณฑการจําแนกของการจําแนกชั้นที่ผูใชงานควรตองรูเพื่อ
หลีกเลี่ยงการจัดหมูประเภทการจําแนกที่ไมสอดคลองกับความเปนจริง (ในมุมมองเชิงโครงสราง) 
ตัวอยางตอไปนี้จะสรางความชัดเจนในแนวคิดนี้  
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- ปาทุงผสมไมใหญ (Tree Savannah) ถูกกําหนดขึ้นจากสององคประกอบ ไดแก ช้ันเรือน
ยอดของพืชพรรณไมลมลุก (Herbaceous vegetation layer) และชั้นเรือนยอดของไมใหญที่
มีการกระจายแบบหาง (Sparse Trees layer) ดังนั้น การจําแนกชั้นของสององคประกอบ
ของชั้นเรือนยอดไมลมลุกและไมใหญเปนเรื่องสําคัญสําหรับการกําหนดประเภทนี้ 

- ปาที่มีการปกคลุมแบบแนนทึบถูกกําหนดขึ้นอยางชัดเจนโดยองคประกอบของชั้นเรือน
ยอดของไมใหญที่มีการปกคลุมแบบแนนทึบ (Closed Tree layer) ขอจํากัดที่เกิดขึ้น (ดังจะ
อธิบายขางลาง) กับประเภทนี้ในการใชการจําแนกชั้น ในกรณีนี้ เปนเรื่องที่เปนไปไมได
เลยที่จะระบุวามีช้ันเรือนยอดของไมลมลุกปรากฏอยู เพราะกฎขอบังคับของการจําแนกที่
กําหนดสําหรับการจําแนกชั้นอนุญาตใหผูใชงานกําหนดไดเฉพาะชั้นเรือนยอดรอง  
(sub-layer) ของไมใหญ และ/หรือไมพุมเทานั้น การกําหนดชั้นเรือนยอดของไมลมลุกไมมี
ประโยชนตอความหมายเชิงโครงสรางหลักของประเภทดังกําหนดในระดับที่หนึ่ง 
องคประกอบของชั้นเรือนยอดของไมลมลุกสามารถถูกเพิ่มเขาไปในสวนของคําอธิบายที่
กําหนดโดยผูใชงานของประเภทนี้ 

ขอจํากัดที่ไดอธิบายใน 2 ตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นวา ควรหลีกเลี่ยงการนําเอาองคประกอบที่ไม
สําคัญมาใชในการกําหนดลักษณะเชิงโครงสรางของประเภทสิ่งปกคลุมดิน แตองคประกอบเหลานี้
สามารถเพิ่มเขาไปในคําอธิบายของประเภทในสัญลักษณได ขอจํากัดเหลานี้มีเปาหมายทางปฏิบัติที่
ตองการลดจํานวนของการจัดหมูที่เปนไปไดของเกณฑการจําแนก มิฉะนั้นแลวจะนําไปสูการสราง
ประเภทที่มีจํานวนมากมาย ซ่ึงทั้งหมดมีความหมายเชิงโครงสรางเหมือนกัน 

จากมุมมองในทางปฏิบัติในการนําแนวคิดการจําแนกชั้นไปใชงาน นับวาเปนเรื่องที่สําคัญที่ตองทํา
ความเขาใจในการจําแนกชั้นที่มีอยู 2 กรณี ดังนี้ 

- กรณีที่ 1 ช้ันเรือนยอด ช้ันที่ 2 (second stratum) ประกอบดวยรูปชีวิตที่เหมือนกันกับ 
ช้ันเรือนยอดหลัก (main stratum) (ตัวอยางเชน ไมใหญ-ไมใหญ และ ไมพุม-ไมพุม) และ 

- กรณีที่ 2 ช้ันเรือนยอด ช้ันที่ 2 (second stratum) ประกอบดวยรูปชีวิตที่แตกตางกัน (เชน 
ไมใหญ-ไมพุม) 

ในกรณีที่ 2 เปนการจําแนกชั้นแบบตรงไปตรงมาและไมปรากฏวามีความยุงยากในการเลือกเกณฑ
การจําแนก ในกรณีที่ 1 จําเปนตองมีคําอธิบายเพิ่มเติม ในกรณีของรูปชีวิตเดนของไมใหญกับ 
ช้ันเรือนยอด ช้ันที่ 2 ของไมใหญ นับวาเปนเรื่องที่สําคัญที่ช้ันเรือนยอดเหลานี้ตองแบงแยกออกจาก
กันอยางชัดเจน (ตัวอยางเชน ช้ันเรือนยอด ช้ันที่ 2 ของไมใหญเหนือเรือนยอด (Trees Emergent) 
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เหนือกวาชั้นเรือนยอดของไมใหญมีการปกคลุมแบบแนนทึบ (Closed Tree canopy) โดยที่ไมใหญ
เหนือเรือนยอดเหลานี้ตองไมเปนสวนหนึ่งของความไมตอเนื่อง (discontinuity) ของชั้นเรือนยอด
ไมใหญที่มีการปกคลุมแบบแนนทึบ (Closed Tree canopy) แตช้ันเรือนยอดแบงแยกออกจากกัน
อยางชัดเจน) เงื่อนไขรองของความสูงจะถูกกําหนดทางเลือกเอาไวลวงหนาของความสูงชั้นเรือน
ยอด ช้ันที่ 2 และ/หรือช้ันเรือนยอด ช้ันที่ 3 ตัวอยางเชน ช้ันเรือนยอดหลัก (main stratum) ของ 
ไมใหญที่มีความสูงไมมากนักและการปกคลุมแบบแนนทึบ (Closed Low Trees) (ความสูง 3-7 เมตร) 
ไมเหนือช้ันเรือนยอดที่ถูกกําหนดในชั้นเรือนยอด ช้ันที่ 2 ไมอาจมีความสูงเทากัน (ดังนั้น ทางเลือก
ความสูง 3-7 เมตร ไมมีใหผูใชงานเลือก) เพราะไมใหญที่มีรูปแบบการกระจายแบบหางๆ (Sparse 
Trees) ของชั้นเรือนยอด ช้ันที่ 2 ตองสูงมากกวา 

พารามิเตอรของความสูงที่อธิบายดังกลาวขางตนขึ้นอยูกับคาของความสูง (Height value) ที่เลือกใช
สําหรับชั้นเรือนยอดหลัก คาของความสูงจะไมถูกนํามาใชงานถาประเภทของความสูงทั่วไป 
(general Height class) ถูกเลือก ถาผูใชงานเลือกประเภทของความสูงทั่วไปสําหรับชั้นเรือนยอด
หลัก ดังนั้น สําหรับชั้นเรือนยอด ช้ันที่ 2 ประเภท ของความสูงทั่วไปเปนทางเลือกเทานั้น 

เงื่อนไขหลักที่นํามาใชกับการจําแนกชั้น มีดังตอไปนี้ 

- Forbs และ Graminoids ถูกนํามาพิจารณาพรอมกันในฐานะที่เปนไมลมลุก 

- สําหรับไมใหญ การจําแนกชั้นประกอบดวย 3 ช้ัน ซ่ึงนับรวมชั้นเรือนยอดหลัก  
(ดังตัวอยาง ช้ันเรือนยอดหลักของไมใหญที่มีการปกคลุมแบบแนนทึบกับชั้นเรือนยอด ช้ัน
ที่ 2 ของไมใหญที่มีการปกคลุมแบบแนนทึบถึงแบบโปรง (Closed to Open Tree) และ 
ช้ันเรือนยอด ช้ันที่ 3 ของไมใหญที่มีรูปแบบการกระจายแบบหางๆ (Sparse Tree) ของไม
เหนือเรือนยอด (emergents) ที่เรียกวา “ปาหลายชั้นเรือนยอดที่มีไมเหนือเรือนยอด” 
(“Multi-Layered Forest With Emergents”)) 

- เมื่อช้ันเรือนยอดหลักเปนไมใหญที่มีการปกคลุมแบบแนนทึบหรือไมใหญที่มีการปกคลุม
แบบโปรง และมีช้ันเรือนยอด ช้ันที่ 2 เปนไมใหญที่มีรูปแบบการกระจายแบบหางๆ ดังนั้น 
ความสูงของชั้นเรือนยอด ช้ันที่ 2 ตองมีความสูงมากกวา เชน ไมเหนือเรือนยอด 
(emergent) ถาไมเหลานี้มีความสูงต่ํากวา ไมเหลานี้ไมถูกพิจารณาใหเปนชั้นเรือนยอด
อิสระ 

- สําหรับไมพุม จํานวนของชั้นเรือนยอดที่มีรูปชีวิตเหมือนกันมีจํานวน 2 ช้ันเรือนยอด ซ่ึง
นับรวมชั้นเรือนยอดหลัก 
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- สําหรับไมลมลุก (Herbaceous) จํานวนชั้นเรือนยอดที่เปนไดมีเพียง 1 ช้ันเรือนยอด 

- ถาชั้นเรือนยอดหลักเปนไมใหญและมีพื้นที่การปกคลุมแบบโปรง ดังนั้น เปนไปไมไดที่จะ
มีช้ันเรือนยอด ช้ันที่ 2 เปนไมใหญที่มีพื้นที่การปกคลุมแบบโปรงถึงแบบแนนทึบ และมี
ความสูงที่แตกตางกัน (ตัวอยางเชน ไมใหญที่สูงที่มีพื้นที่การปกคลุมแบบโปรง (Open 
High Trees) กับไมใหญที่เตี้ยที่มีพื้นที่การปกคลุมแบบโปรง (Open Low Trees) เปนสิ่งที่
เปนไปไมไดเลย) 

- ถาชั้นเรือนยอดหลักเปนไมพุมและมีพื้นที่การปกคลุมแบบแนนทึบหรือแบบโปรง โดยมี
ความสูงตามเกณฑที่กําหนด ดังนั้น เปนสิ่งที่เปนไปไมไดเลย ในชั้นเรือนยอด ช้ันที่ 2 จะมี
รูปชีวิตเหมือนกันและมีพื้นที่การปกคลุมแบบโปรงถึงแบบแนนทึบ โดยมีความสูงที่
แตกตางกัน (ตัวอยางเชน ไมพุมที่สูงที่มีพื้นที่การปกคลุมแบบโปรงกับไมพุมที่เตี้ยที่มี
พื้นที่ปกคลุมแบบแนนทึบถึงแบบโปรง เปนสิ่งที่เปนไปไมไดเลย) มีขอยกเวนเพียงกรณี
เดียวสําหรับกฎขอบังคับขอนี้คือ เมื่อช้ันเรือนยอด ช้ันที่ 2 ประกอบดวยไมพุมแคระแกรน 
(Dwarf Shrubs) 

เงื่อนไขเหลานี้นําไปใชงานรวมกับขอกําหนด ตอไปนี้ 

- ถาสิ่งปกคลุมของชั้นเรือนยอดหลักเปนไมใหญที่มีพื้นที่การปกคลุมแบบแนนทึบ หรือ 
ไมพุมที่มีพื้นที่การปกคลุมแบบแนนทึบ ดังนั้น ช้ันเรือนยอดของไมลมลุกจะไมถูกนํามา
พิจารณาหรืออธิบาย (ในกรณีนี้อาจอธิบายเพิ่มเติมโดยผูใชงาน) 

- ไมลมลุกที่มีพื้นที่การปกคลุมแบบการกระจายแบบหางๆ (Sparse Herbaceous) ไมพิจารณา
ใหเปนชั้นเรือนยอด ช้ันที่ 2 ยกเวน ช้ันเรือนยอดหลักเปนไมใหญที่มีพื้นที่การปกคลุมแบบ
การกระจายแบบหางๆ (Sparse Tree) หรือไมพุมที่มีพื้นที่การปกคลุมแบบการกระจาย 
แบบหางๆ (Sparse Shrubs) (ในกรณีนี้อาจอธิบายเพิ่มเติมโดยผูใชงาน) 

- ถาชั้นเรือนยอดหลักเปนไมพุมหรือไมลมลุก มีเพียงหนึ่งชั้นเรือนยอดของไมใหญเทานั้นที่
สามารถถูกนํามาพิจารณา กรณีนี้จะเชื่อมโยงกับเกณฑของความเดน (Dominance)  
ดังอธิบายไวขางตน เพราะพื้นที่การปกคลุมของไมใหญหรือไมพุมจะเปนแบบการกระจาย
แบบหางๆ เทานั้น 

- สําหรับพืชพรรณบนบก (A12) และพืชพรรณในน้ําหรือที่น้ําทวมเปนประจํา (A24) 
นอกเหนือช้ันเรือนยอดหลัก จะนําเฉพาะ 2 ช้ันเรือนยอดมาพิจารณา 
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6.8 แนวคิดในการจําแนกสําหรับพื้นท่ีท่ีไมมีพืชพรรณปกคลุมเปนหลัก 

(Classification concepts for primarily non-vegetated areas) 

6.8.1 พื้นท่ีท่ีไมมีพืชพรรณปกคลุมโดยทั่วไป (General non-vegetated areas) 

พื้นที่ที่ไมมีพืชพรรณปกคลุมเปนหลักแบงออกเปนสองประเภทไดแก พื้นที่ที่มีไมพืชพรรณ 
ปกคลุม (a non-vegetal cover) และพื้นที่ที่ไมมีส่ิงปกคลุม (no cover) ในกรณีหลังเปนประเภท
สําหรับใชอธิบายเกี่ยวกับพื้นผิวของที่ดินมากกวาสิ่งปกคลุมดินแตถูกนํามารวมไวในที่นี้ ดังอธิบาย
ไวในขอสังเกต หัวขอ 4.1.17 (ส่ิงปกคลุมดิน) 

แนวทางที่นํามาใชการอธิบายพื้นที่ที่ไมมีพืชพรรณปกคลุมเปนหลัก (Primarily Non-Vegetated 
Areas) มีลักษณะเชนเดียวกันกับพื้นที่มีพืชพรรณปกคลุม คือ แนวคิดเชิงโครงสราง-รูปสัณฐาน
ภายนอก (structural-physiognomy) ประกอบดวย รูปสัณฐานภายนอก พื้นที่การปกคลุม (เชน  
ความหนาแนน) และโครงสราง ถูกนํามาใชเปนพารามิเตอร เกณฑการจําแนกของลักษณะพื้นผิว 
(พื้นผิวที่มนุษยสรางขึ้นและพื้นที่เปดโลง) และสถานภาพทางกายภาพ (แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
และแหลงน้ําตามธรรมชาติ หิมะและน้ําแข็ง) สามารถนํามาใชอธิบายรูปสัณฐานภายนอกของวัสดุ
เชนเดียวกับการนํารูปชีวิตมาอธิบายพืชพรรณ เกณฑการจําแนกและเกณฑการจําแนกดัดแปลง
เพิ่มเติมของพื้นที่เปดโลงและพื้นผิวที่มนุษยสรางขึ้น เปนสวนหนึ่งขององคประกอบของพื้นที่การ
ปกคลุม ลักษณะเดียวกันกับพืชพรรณบนบกที่อาศัยเกณฑการจําแนกของการคงอยูของน้ํา (Water 
Persistence) และพืชพรรณในน้ําอาศัยเกณฑการจําแนกของฤดูกาลของน้ํา (Water Seasonality) 

6.8.2 พื้นผิวท่ีมนุษยสรางขึ้นและพื้นท่ีท่ีเก่ียวของ (B15) 

(Artificial Surfaces and Associated Areas (B15) 

6.8.2.1 พื้นผิวท่ีมนุษยสรางขึ้นแบบทั่วไป (General Artificial Surfaces) 

พื้นที่กับสิ่งปกคลุมที่มนุษยสรางขึ้นเปนผลที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษยที่ถูกนํามาอธิบายในระบบ
การจําแนกโดยทั่วไปในลักษณะของการใชประโยชน ในขณะเดียวกัน การอธิบายลักษณะสิ่งปก
คลุมดินก็ยังเปนเรื่องสําคัญไมนอยกวากัน ตัวอยางคือ พื้นที่เมือง (urban areas) ที่มีพื้นผิวโดยทั่วไป
เปนวัสดุประเภททึบ (impervious materials) พื้นผิวประเภทนี้จะมีอิทธิพลอยางสูงตอลักษณะการ
ไหลบาของน้ําบนผิวดิน (run-off) และปริมาณการไหลของน้ําสูงสุด (peak flow) อีกหนึ่งตัวอยาง
คือ ถนนแบบหินคลุกเคลากับยาง (tarmac road) ในภูมิประเทศลักษณะเนินเขา ในการสรางถนน
ตองมีการวางแผนอยางระมัดระวังสําหรับรองรับปริมาณการไหลของน้ําสวนเกิน (discharge of 
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excess water) ซ่ึงหากไมมีการออกแบบถนนที่ดีพอจะทําใหเกิดความเสียหายแกพื้นผิวถนนอัน
เนื่องจากการกษัยการ (erosion) 

พื้นที่ที่เกี่ยวของ (Associated Areas) เปนขอบเขตของขอมูลในบริเวณที่พื้นผิวเดิมถูกเคลื่อนยาย
ออกไป เชน การเปดพื้นที่ (extraction site) หรือบริเวณที่นําวัสดุถมบนพื้นผิวเดิม เชน ที่ทิ้งขยะ 
(waste dumps) และการทับถมประเภทตางๆ 

ลักษณะของสิ่งปกคลุมของพื้นผิวเปนเรื่องที่ สําคัญในการอธิบายการปกคลุมดินและเปน
องคประกอบของระบบการจําแนกหลัก ประเภทสิ่งปกคลุมดินหลักถูกจําแนกโดยอาศัยลักษณะ
ของพื้นผิว ประเภทของวัตถุส่ิงกอสราง (Built-Up Object) สามารถเลือกไดจากรายการแบบแถบ
เล่ือน (scroll list) (ตัวอยางเชน นครและเมือง ถนน เหมืองเปด แหลงทิ้งขยะอยางเปนทางการ และ
อ่ืนๆ) 

6.8.2.2 ลักษณะพื้นผิว (Surface Aspect) 

ลักษณะพื้นผิวแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก ประกอบดวย ส่ิงกอสราง (Built-up) และไมใช
ส่ิงกอสราง (Non-built up) ซ่ึงแตละประเภทแบงเปน 2 ระดับยอย ทําใหมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น โดย
การเพิ่มรายละเอียดคําอธิบายของแตละประเภทจะอาศัยการเลือกเกณฑการจําแนกดัดแปลง ซ่ึง
เกณฑการจําแนกดัดแปลงที่ใชในการจําแนกเหลานี้ถูกอธิบายในลักษณะของการปกคลุมพื้นที่ 
มากกวาการใชที่ดิน 

พื้นที่พื้นผิวที่มนุษยสรางขึ้น (Artificial Surface areas) สามารถกําหนดเพิ่มเติมจากรูปรางและความ
หนาแนนของสิ่งที่สรางขึ้น 

6.8.3 พื้นท่ีเปดโลง (Bare Areas: B16) 

6.8.3.1 พื้นที่เปดโลงแบบทั่วไป (General Bare Areas) 

พื้นที่ซ่ึงเปนพื้นที่เปดโลงหลักถูกอธิบายโดยนักธรณีวิทยา นักปฐพีวิทยาหรือนักธรณีสัณฐาน (โดย
ใชคําศัพททางเทคนิค เชน หินแกรนิต (granite rock) เรนดซินา (rendzhina) เนินดิน (sand dunes) 
เขาโดดในทะเลทราย (inselberg) เขาหินซอน (tor) และอื่นๆ) ประเภทของคําอธิบายนี้เปนเทคนิค
เฉพาะและอาจจะยากสําหรับการทําความเขาใจสําหรับผูใชงานที่มีภูมิหลังแตกตางกัน ดังนั้น
แนวทางที่แตกตางจึงถูกนํามาใชในบริบทของแผนการจําแนกสําหรับประเภทของวัสดุเหนือผิวดิน
โดยอาศัยการจัดหมู องคประกอบสําหรับใชในการอธิบายคุณสมบัติเฉพาะ (ทางกายภาพหรือทาง
เคมี) ของวัสดุพื้นผิวหรืออธิบายรูปลักษณเฉพาะ เพื่อเพิ่มรายละเอียดใหมีมากขึ้น รูปลักษณเฉพาะ
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บงชี้วาพื้นผิวอาจประกอบดวยรูปรางที่กอใหเกิดแบบแผนการกระจายระดับมหัพภาค ประเด็น
สําคัญของการอธิบายการปกคลุม คือ บนพื้นผิวดินและไมใชดินชั้นลาง (subsoil) 

ดังนั้น ประเภทสิ่งปกคลุมดินหลักของพื้นที่เปดโลง (Bare Areas) สวนมากถูกอธิบายจากสิ่งที่
ปรากฏบนพื้นผิว แนวคิดที่นํามาใชในการอธิบายลักษณะของสิ่งปกคลุมดินที่มีลักษณะแบบรวม
หรือแบบแยกสวน เชน ส่ิงนี้ประกอบดวยวัสดุอะไร (ตัวอยางเชน หิน ทราย) และวัสดุอะไรอาจนํา
รวมกันกับแบบแผนการกระจายระดับมหัพภาค ตัวอธิบายที่เกี่ยวของกับหลายสาขาวิชา เชน
ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐานและดิน ถูกนํามาใชเปนขอมูลอรรถาธิบาย และสามารถนําไปเชื่อมโยงกับ
การอธิบายสิ่งปกคลุมดินของสาขาวิชาเฉพาะ 

6.8.3.2 ลักษณะพื้นผิว (Surface Aspect) 

ลักษณะพื้นผิว (Surface Aspect) อธิบายพื้นผิวของพื้นที่เปดโลง (Bare Area) ใน 2 ระดับที่มี
รายละเอียดเพิ่มมากขึ้น คุณลักษณะเฉพาะที่เพิ่มเติมนี้สามารถถูกอธิบายโดยใชเกณฑการจําแนก
ดดัแปลงเกณฑใดเกณฑหนึ่ง เกณฑการจําแนกดัดแปลงเหลานี้ทําใหทราบถึงคุณสมบัติทางกายภาพ
หรือทางเคมีบางประการ 

6.8.3.3 แบบแผนการกระจายระดับมหัพภาค (Macropattern) 

แบบแผนการกระจายระดับมหัพภาค อธิบายแบบแผนการกระจายของพื้นผิว เกณฑการจําแนกนี้ถูก
เชื่อมโยงกับลักษณะของพื้นผิว เนื่องจากแบบแผนการกระจายระดับมหัพภาคจะสามารถใชเฉพาะ
กับพื้นผิวที่มีวัสดุเหมือนกัน คลายกับการอธิบายลักษณะของพื้นผิว ดังนั้น การเลือกที่จะดําเนินการ
ภายใตลักษณะของพื้นผิว (Surface Aspect) อาจไมสามารถเลือกไดในเกณฑการจําแนกนี้ แบบ
แผนการกระจายระดับมหัพภาคถูกแบงออกได 2 ประเภทคือ ดินเปดโลง และทรายรวนและ/หรือ
ทรายที่เคลื่อนที่ (Loose and/or Shifting Sands) 

6.8.4 แหลงน้ํา หิมะและน้ําแข็งท่ีมนุษยสรางขึ้น และแหลงน้ํา หิมะและน้ําแข็งตามธรรมชาติ 

(Artificial and Natural Waterbodies Snow and Ice: B27 and B28) 

6.8.4.1 แหลงน้ํา หิมะและน้ําแข็งท่ีมนุษยสรางขึ้นและแหลงน้ํา หิมะและน้ําแข็งตามธรรมชาติ
แบบทั่วไป (General Artificial and Natural Waterbodies, Snow and Ice) 

ส่ิงปกคลุมดินหลัก 2 ประเภทที่อธิบายเกี่ยวกับพื้นผิวของน้ํา (water surfaces) หรือลักษณะการ
ปรากฏทางกายภาพของน้ํา (physical appearances of water) อ่ืนๆ ไดแก แหลงน้ํา หิมะและน้ําแข็งที่
มนุษยสรางขึ้น (Artificial Waterbodies, Snow and Ice: B27) และ แหลงน้ํา หิมะและน้ําแข็งตาม
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ธรรมชาติ (Natural Waterbodies, Snow and Ice: B28) ถูกอธิบายโดยพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะ 
เชิงเวลา (temporal aspect) เนื่องจาก น้ํา หิมะ และน้ําแข็งอาจไมปรากฏอยูตลอดป ดังนั้น นับวาเปน
เร่ืองที่สําคัญที่ตองรูวาเมื่อใดน้ําจะหายไป ลักษณะเชิงเวลานี้ไมมีอิทธิพลตอผลการจําแนกที่ไดรับ
เพราะโดยปกติการจําแนกจะไมขึ้นอยูกับเวลา 

ระบบการจําแนกสวนใหญที่มีอยูในปจจุบัน ประเภทสิ่งปกคลุมดินเหลานี้ถูกใชอธิบายอยางกระชับ
ในลักษณะของการปกคลุมพื้นที่โดยไมมีขอมูลเพิ่มเติม แนวคิดที่นํามาใชในการจําแนกเนนใน
ลักษณะเชิงเวลา 

ความแตกตางระหวางสองประเภทหลักที่สําคัญคือ แหลงน้ํา หิมะและน้ําแข็งที่มนุษยสรางขึ้นเปน
พื้นผิวที่พบเฉพาะแหง ซ่ึงในสภาพแวดลอมตามธรรมชาติมักจะไมพบพื้นผิวของน้ํา หิมะและ
น้ําแข็ง ดังนั้น พื้นผิวเหลานี้เปนผลที่เกิดขึ้นจากการสรางของมนุษย เชน การสรางเขื่อน หิมะเทียม 
(artificial snow) หรือการทําน้ําแข็ง (ice-making) 

6.8.4.2 สถานภาพทางกายภาพ (Physical Status) 

สถานภาพทางกายภาพ (Physical Status) อธิบายเกี่ยวกับรูปแบบของน้ําที่พบ รูปแบบของน้ํามีให
เลือกใช 3 รูปแบบ ไดแก น้ํา หิมะ และ น้ําแข็ง ในที่นี้ขึ้นอยูกับการเลือกใช เกณฑการจําแนกเกณฑ
อ่ืนในระดับที่ต่ํากวาอาจเลือกใชหรือไมเลือกใชก็ได สําหรับน้ําและน้ําแข็งสามารถกําหนดคุณ
ลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมไดอีก คือ น้ําไหลหรือน้ํานิ่ง (Flowing or Standing Water) และน้ําแข็งที่
เคลื่อนที่หรืออยูกับที่ (Moving or Stationary Ice) 

6.8.4.3 ความคงอยูนาน (Persistence) 

ความคงอยูนาน (Persistence) คือ ระยะเวลาที่มีน้ํา หิมะ หรือ น้ําแข็งปกคลุมพื้นผิว ถาน้ํา หิมะ หรือ
น้ําแข็ง ปรากฏคงอยูนาน 9 เดือน หรือนอยกวาตอป ดังนั้น พื้นผิวที่เปดโลงอาจกําหนดลักษณะ
เพิ่มเติมได 

6.8.4.4 ความลึก (Depth) 

ความลึก (Depth) สามารถถูกนํามาอธิบาย เพราะความลึกสัมพันธโดยตรงกับลักษณะสิ่งปกคลุมดิน 
เกณฑการจําแนกเรื่องของความลึกมีรายละเอียดไมมากนัก เพราะรูปลักษณสําคัญที่ใชในการ
ตัดสินใจวา น้ําลึกหรือน้ําตื้น ตัวอยางเชน น้ําตื้นกวาหรือน้ําลึกกวา 2 เมตร ขอจํากัดนี้มีความหมาย
ทางนิเวศวิทยา เนื่องจากความลึกของน้ําบงบอกถึงความลึกมากสุดของระบบรากของพืชน้ํา
สวนมาก (Cowardin et al., 1979) 
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6.8.5 ตะกอนพัดพา (Sediment Load) 

ตะกอนพัดพา (Sediment Load) ที่แขวนลอยในน้ํามีอิทธิพลตอการสิ่งปกคลุมดินและบงชี้ถึง
ลักษณะทางสิ่งแวดลอมอื่นๆ เชน การกษัยการในบริเวณตนน้ําและการตกตะกอนบริเวณทายน้ํา 
ตะกอนพัดพามีอิทธิพลตอชีวิตสัตวน้ําและพืชน้ํา ตะกอนพัดพาสามารถสังเกตเห็นจากลักษณะของ
น้ําไดงาย แตมักมีความยุงยากในการตรวจวัดหาปริมาณ เนื่องจากปริมาณตะกอนมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นลงตลอดเวลา ดังนั้น การแบงระดับยอยของตะกอนพัดพาไมไดใหรายละเอียดเพิ่มเติมมากนัก 

6.9 ขอมูลอรรถาธิบายทางสิ่งแวดลอมและเทคนิคเฉพาะ 

(Environmental and specific technical attributes) 

6.9.1 ขอมูลอรรถาธิบายทางสิ่งแวดลอมและเทคนิคเฉพาะโดยทั่วไป 

(General environmental and specific technical attributes) 

เกณฑการจําแนกสิ่งปกคลุมดินบริสุทธิ์สามารถนํามารวมกับขอมูลอรรถาธิบายสําหรับใชในการ
กําหนดประเภทสิ่งปกคลุมดินเพิ่มเติม ขอมูลอรรถาธิบาย 2 ประเภท ไดถูกนํามาใชในการกําหนด
ระดับของความแตกตางและลักษณะเดนในการจําแนก ดังนี้ 

- ขอมูลอรรถาธิบายทางสิ่งแวดลอม (Environmental Attributes) คือ ขอมูลอรรถาธิบายที่ไม
ปรากฏอยูในลักษณะของสิ่งปกคลุมดินแตอาจมีอิทธิพลตอส่ิงปกคลุมดิน 

- ขอมูลอรรถาธิบายทางเทคนิคเฉพาะ (Specific Technical Attributes) คือ ขอมูล
อรรถาธิบายที่อางอิงถึงสาขาวิชาทางเทคนิคของประเภทสิ่งปกคลุมดินหลัก 

6.9.2 ขอมูลอรรถาธิบายทางสิ่งแวดลอม (Environmental Attributes) 

6.9.2.1 ธรณีสัณฐาน (Landform) 

ธรณีสัณฐาน (Landform) ถูกนํามาอธิบายเปนลําดับแรกโดยอาศัยสัณฐานวิทยา (morphology) ของ
ธรณีสัณฐานและไมคํานึงถึงภูมิกําเนิด (genetic origin) หรือกระบวนการที่ควบคุมกํากับรูปรางของ
ธรณีสัณฐาน ความลาดชัน (slope) เปนเกณฑที่ใชแสดงใหเห็นความแตกตางที่สําคัญสูงสุด เกณฑ
รองลงมาคือ ความเขมของความตางระดับพื้นผิว (relief intensity) ขอมูลอรรถาธิบายนี้สามารถ
นํามาใชกับสิ่งปกคลุมดินทุกประเภท ยกเวน พื้นผิวที่มนุษยสรางขึ้น และ แหลงน้ํา หิมะและน้ําแข็ง 
ที่มนุษยสรางขึ้น และแหลงน้ํา หิมะและน้ําแข็งตามธรรมชาติ ขอมูลอรรถาธิบายประกอบดวย  
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2 ระดับที่แตกตางกัน ตัวอยางเชน ธรณีสัณฐานหลักและชั้นของความลาดชัน ตามระบบ Soils and 
Terrain (SOTER) (UNEP/ISSS/ISRIC/FAO, 1995) 

6.9.2.2 หิน (Lithology) 

หิน (Lithology) สามารถนํามาอธิบายโดยอาศัยวัตถุตนกําเนิดทางธรณีวิทยาและอายุของหิน 
ประเภทของหินที่สามารถเลือกใชงานอาศัยระบบการจําแนกหินของ S.B. Kroonenberg (personal 
communication, 1998) กลุมหลักของหินแบงออกได 3 ประเภท ไดแก หินอัคนี (Igneous rock)  
หินตะกอน (Sedimentary rock) และหินแปร (Metamorphic rock) และสามารถแบงในระดับยอยได
เพิ่มเติม ดังแสดงใน ภาคผนวก C รายการ M เกณฑที่ใชในแบงประเภทของหินถูกอธิบายในสวน
ของการลงทะเบียนของเกณฑการจําแนก (register of classifiers) 

6.9.2.3 ดิน (Soils) 

สําหรับพื้นที่ที่ถูกปกคลุมโดยพืชพรรณเปนหลัก ผูใชงานสามารถอธิบายลักษณะพื้นผิวของดินเปน
ลําดับแรก ตามดวยการอธิบายในรายละเอียดของหนาตัดของดิน (soil profile) ตามระบบคําอธิบาย
สัญลักษณดินฉบับปรับปรุง (Revised Soil Legend) ขององคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO, 1988) สําหรับพื้นที่เปดโลง (Bare Areas: B16) ใชเฉพาะคําอธิบายหนาตัด
ของดินเทานั้น เพราะลักษณะพื้นผิวของดินเปนเกณฑการจําแนกของประเภทสิ่งปกคลุมดินหลัก 

6.9.2.4 ภูมิอากาศ (Climate) 

แนวคิดที่นํามาใชสําหรับการเพิ่มพารามิเตอรทางภูมิอากาศใหกับประเภทสิ่งปกคลุมดินนํามาจาก
รายงานของ Pauw, Nachtergaele and Antoine (1996) ที่ไดปรับปรุงระยะเวลาของคาบการ
เจริญเติบโต (Length of Growing Period: LGP) สําหรับนํามาใชเปนขอจํากัดทางภูมิอากาศ 
(climatic constraints) กับทุกภูมิภาคของโลก การจัดหมูของประเภทความรอน (Thermal Classes) 
และประเภทของความชื้น (Moisture Classes) แสดงถึงสภาพภูมิอากาศ ในเร่ืองนี้ ไมมีการกําหนด
เงื่อนไขไวลวงหนา 

6.9.2.5 ระดับความสูง (Altitude) 

ระดับความสูง (Altitude) สามารถนํามาใชกับสิ่งปกคลุมดินหลักทุกประเภท อันตรภาคชั้นของ
ระดับความสูงสามารถแบงรายละเอียดเพิ่มเติมโดยใชเกณฑการจําแนกที่กําหนดโดยผูใชงาน (user 
defined classifier) ซ่ึงเปนความสามารถของวิธีการดําเนินงานในระบบการจําแนกนี้ อันตรภาคชั้น
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ของระดับความสูงที่ใหความหมายทางนิเวศวิทยา อธิบายไวใน ภาคผนวก C รายการ P อยางไรก็
ตาม ผูใชงานอาจกําหนดอันตรภาคชั้นอื่นๆ ได ถาตองการ 

6.9.2.6 การกษัยการ (Erosion) 

ในการอธิบายเรื่องการกษัยการ (Erosion) ในสิ่งปกคลุมดิน เราเนนในเรื่องการกษัยการที่มีตัวเรงให
เกิด (accelerated erosion) หรือการกษัยการที่เกิดจากการกระทําของมนุษย (Human-induced 
erosion) การกษัยการที่เกิดจากการกระทําโดยมนุษยเปนผลมาจากการใชประโยชนที่ไมมีเหตุผล
และการจัดการที่ไมถูกตอง เชน การดําเนินงานทางเกษตรที่ไมถูกตอง เชน การเลี้ยงสัตวหรือการใช
ประโยชนพืชพรรณกึ่งธรรมชาติมากเกินไป การดําเนินงานเหลานี้สงกระทบตอประเภทสิ่งปกคลุม
ดินที่มีรูปลักษณเฉพาะตัว การกษัยการที่เกิดขึ้นสวนใหญถูกจําแนกออกเปน 3 ประเภท ไดแก  
กษัยการที่เกิดจากน้ํา (Water erosion) กษัยการที่เกิดจากลม (Wind erosion) และการทับถม 
(deposition) ที่เกิดจากการเคลื่อนยายของมวลสาร (Mass Movement) การกษัยการสามารถแบง
เพิ่มเติมไดโดยใชทางเลือกการเพิ่มขอมูลอรรถาธิบายที่กําหนดโดยผูใชงาน (User defined attribute 
option) ในโมดูลคําอธิบายสัญลักษณ (Legend Module) ขอมูลอรรถาธิบายนี้สามารถนําไปใชกับ
พื้นที่ที่ถูกปกคลุมโดยพืชพรรณเปนหลักและพื้นที่เปดโลง  

6.9.2.7 คุณภาพน้ํา (Water Quality) (สําหรับ A24 เทานั้น) 

ขอมูลอรรถาธิบายนี้สามารถนําไปใชกับพื้นที่ในน้ําที่ถูกปกคลุมโดยพืชพรรณกึ่งธรรมชาติ (Semi-
Natural Aquatic Areas) หรือพื้นที่บนบกที่มีน้ําทวมเปนประจํา (Regularly Flooded Terrestrial 
Areas :A24) Cowardin et al. (1979) กลาววา คุณภาพน้ําสามารถถูกอธิบายโดยใชคาความเค็ม 
(salinity) ของน้ํา ซ่ึงถูกวัดในหนวยหนึ่งสวนตอลานสวน (ppm) ของของแข็งที่ละลายรวมทั้งหมด 
(total dissolved solids :TDS) ช้ันของขอมูลอรรถาธิบายของคุณภาพน้ําสามารถแบงรายละเอียด
เพิ่มเติมไดโดยใชเกณฑการจําแนกที่กําหนดโดยผูใชงาน ซ่ึงเปนความสามารถของวิธีการ
ดําเนินงานในระบบการจําแนกนี้ พิสัยของคุณภาพน้ําอธิบายไวใน ภาคผนวก C รายการ R อยางไร
ก็ตาม ผูใชงานอาจกําหนดพิสัยอ่ืนๆ ถาตองการ พารามิเตอรดานคุณภาพของน้ําอื่นๆ เชน 
องคประกอบของฟลูออไรด  (Fluoride)  และไนเตรต  (Nitrate)  สภาพนําไฟฟา  (electrical 
conductivity) และอื่นๆ สามารถเพิ่มเขาไปไดโดยใชเกณฑการจําแนกที่กําหนดโดยผูใชงาน 

6.9.2.8 พืชพรรณ (Vegetation) (สําหรับ B16, B27 และ B28 เทานั้น) 

ขอมูลอรรถาธิบายของพืชพรรณถูกนํามาใชสําหรับพื้นที่เปดโลง (Bare Areas: B16) แหลงน้ํา หิมะ 
และน้ําแข็งที่มนุษยสรางขึ้น (Artificial Waterbodies, Snow and Ice: B27) และ แหลงน้ํา หิมะ และ
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น้ําแข็งตามธรรมชาติ (Natural Waterbodies, Snow and Ice: B28) (ตัวอยางเชน ทองน้ําที่เปนทราย
ผสมกับพืชพรรณท่ีกระจัดกระจาย) บงชี้วา มีพืชพรรณนอยกวา 4 เปอรเซ็นตปรากฏอยู ในกรณี
ของการปรากฏของไลเคนสและ/หรือมอสส พืชพรรณเหลานี้ควรมีนอยกวา 20 เปอรเซ็นตของ
พื้นที่ที่ถูกทําแผนที่ทั้งหมด 

6.9.2.9 ความหนาแนนของพืชผล/พื้นท่ีการปกคลุม (Cover/Crop Density) (สําหรับ A11 และ 
A23 เทานั้น) 

ขอมูลอรรถาธิบายนี้สามารถนํามาใชสําหรับทั้งพื้นที่เพาะปลูกบนบก (Cultivated Terrestrial Areas: 
A11) และพื้นที่ที่น้ําทวมเปนประจําที่มีการเพาะปลูก (Cultivated Regularly Flooded Areas: A23) 
เทานั้น ขอมูลอรรถาธิบายนี้ใหรายละเอียดเกี่ยวกับความหนาแนนของพืชผลแบบถาวร (เชน  
ไมใหญและไมพุม) หรือ การปกคลุมของรูปชีวิตแบบชั่วคราว (เชน ไมลมลุก Forbs และ 
Graminoids) ขอมูลเหลานี้เปนดัชนีช้ีวัดความอยูรอดของการตั้งตัวของพืชผลและผลผลิตของ 
พืชผลที่จะไดรับ 

ความหนาแนนไมไดถูกนํามาใชเปนเกณฑการจําแนกของสิ่งปกคลุมดิน เพราะโดยปกติความ
หนาแนนไมไดเพิ่มขอมูลที่มีประโยชนแกประเภทสิ่งปกคลุมดินเหมือนกับพื้นที่ที่ปกคลุมโดย 
พืชพรรณกึ่งธรรมชาติ ความหนาแนนสัมพันธโดยตรงกับระยะหางของการปลูกของพืชผลซ่ึง
แตกตางกันไปตามแตชนิดพันธุ (ตัวอยางเชน ตนมะกอกกับขาวโพด) แตอยางไรก็ตาม ความ
หนาแนนเปนขอมูลอรรถาธิบายที่มีประโยชนเมื่อนํามาใชอธิบายกับพื้นที่การเพาะปลูกที่มักไม
พิจารณาความหนาแนนของพืชผล (ตัวอยางเชน ในบริเวณพื้นที่รอยตอ (marginal areas)) 

6.9.3 ขอมูลอรรถาธิบายทางเทคนิคเฉพาะ (Specific Technical Attributes) 

6.9.3.1 ขอมูลโดยทั่วไป – ขอมูลอรรถาธิบายทางเทคนิคเฉพาะ 

(General information - Specific Technical Attributes) 

ขอมูลอรรถาธิบายเหลานี้กลาวถึงเทคนิคที่สัมพันธกับประเภทสิ่งปกคลุมดินหลัก ดังนั้น สําหรับ
พื้นที่ที่ปกคลุมดวยพืชพรรณกึ่งธรรมชาติสามารถนําลักษณะทางสังคมพืชมาใชในการอธิบาย 
สําหรับพื้นที่ที่เปดโลงสามารถนําประเภทของดินมาใชในการอธิบาย (ดังอธิบายในหัวขอ ดิน) 
สําหรับพื้นที่เพาะปลูกสามารถนําประเภทของพืชผลมาใชในการอธิบาย และสําหรับแหลงน้ํา หิมะ
และน้ําแข็งที่มนุษยสรางขึ้น และแหลงน้ํา หิมะและน้ําแข็งตามธรรมชาติสามารถนําความเค็มมาใช
ในอธิบาย 
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6.9.3.2 ประเภทของพืชผล (Crop Type) (สําหรับ A11 และ A23 เทานั้น) 

ประเภทของพืชผลสามารถระบุไดจากกลุมพืชผลหลักที่ปรากฏในรายงานผลผลิตประจําปของ
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO Production Yearbooks) ถาประเภทของพืชผล
ไมปรากฏในรายการของรายงานผลผลิตประจําป ประเภทของพืชผลสามารถกําหนดเพิ่มเติมโดยใช
เกณฑที่กําหนดโดยผูใชงานเพื่อใชในการจําแนกตามสมรรถนะของวิธีการดําเนินงาน 

6.9.3.3 ลักษณะทางสังคมพืช (Floristic Aspect) (สําหรับ A12 และ A24 เทานั้น) 

ขอมูลอรรถาธิบายนี้แบงออกเปน 2 สวนหลักคือ ช่ือของพืชที่จําแนกจากรูปของพืชตนเดียวหรือ
จากรูปของกลุมพืช ในทางเลือกที่ 1 สามารถแบงออกเปนชนิดพันธุไมเดน (Dominance Species) 
(ความสูง พื้นที่การปกคลุม หรือทั้งสอง) และความถี่ของชนิดพันธุที่พบมากสุด (Most Frequent 
Species) สวนในทางเลือกที่ 2 ถูกแบงออกเปน กลุมพืช (Plant Groups) (ตัวอยางเชน Braun-
Blanquet) และ กลุมพืชที่จัดกลุมใหมโดยไมใชวิธีการทางสถิติ (ตัวอยางเชน ลักษณะสําคัญทาง
นิเวศวิทยาที่ เหมือนกัน การกระจายทางภูมิศาสตรที่ เหมือนกัน ลักษณะสําคัญทางพลวัตที่
เหมือนกัน) ช่ือเฉพาะของลักษณะทางสังคมพืชสามารถกําหนดขอมูลอรรถาธิบายเพิ่มเติมโดยใช
ทางเลือกที่กําหนดขอมูลอรรถาธิบายโดยผูใชงาน (User defined attribute) ในโมดูลคําอธิบาย
สัญลักษณ 

6.9.3.4 ความเค็ม (Salinity) (สําหรับ B27 และ B28 เทานั้น) 

ความเค็ม (Salinity) ของน้ําสามารถนํามาใชอธิบายแหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้นและแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติ ความเค็มของน้ําที่กําหนดตามมาตรฐานของ Cowardin et al. (1979) ประกอบดวย 3 
ประเภท คือ น้ําจืด (Fresh Water) น้ํากรอย (Brackish Water) และ น้ําเค็ม (Saline Water) 

6.10 ขอดีของวิธีการที่นํามาใชงาน (The advantages of the method adopted) 

6.10.1 ขอดีจากมุมมองของแนวคิด (Advantages from the conceptual point of view) 

ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) เปนระบบการจําแนกดวยวิธีอุปนัยอยางแทจริงโดยอาศัย
เกณฑการจําแนกที่ครอบคลุมการจัดหมูของเกณฑการจําแนกที่เปนไปไดทั้งหมด การจัดกลุมบาง
กลุมไมถูกนําเขามาใชในการจําแนก เนื่องจากเงื่อนไขที่เปนองคประกอบของระบบการจําแนก ใน
กรณีนี้ประเภทของการจัดหมูและเงื่อนไขถูกแสดงรายการและอธิบายอยางชัดเจน เชน เหตุผลที่ไม
นํามารวมเขากลุม (exclusion) 



เอกสารมาตรฐาน ISO 19144-2: ฉบับภาษาไทย 

19144-2_FN:24/12/2551                                      โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211: ISO 19144-2 

63 

ประเภทของสิ่งปกคลุมดินถูกกําหนดอยางชัดเจนและเปนระบบ ทําใหสามารถแบงแยกความ
แตกตางไดอยางชัดเจนและไมคลุมเครือโดยอาศัยเกณฑการจําแนก ดังตอไปนี้ 

- เกณฑการจําแนกสิ่งปกคลุมดินบริสุทธิ์ (แตละประเภทถูกจัดลําดับจากระดับทั่วไปไปสู
ระดับในรายละเอียดเฉพาะ) 

- ขอมูลอรรถาธิบายทางสิ่งแวดลอม (เชน ภูมิอากาศ ธรณีสัณฐาน ธรณีวิทยา และอื่นๆ) 

- ขอมูลอรรถาธิบายทางเทคนิคเฉพาะ  (เชน ลักษณะทางสังคมพืชสําหรับพืชพรรณ 
กึ่งธรรมชาติและพืชพรรณตามธรรมชาติ) 

ระบบนี้หลีกเลี่ยงคํานิยามที่ไมชัดเจน (ตัวอยางเชน ปาดิบชื้นเขตรอน (tropical rain forest) ที่นํา
ขอมูลอรรถาธิบายทางภูมิอากาศมาใชในการอธิบายทางสังคมพืช) 

การจําแนกเปนการจัดเรียงเชิงลําดับชั้นอยางแทจริง การจัดเรียงเชิงลําดับชั้นของประเภทการจําแนก
เปนองคประกอบพื้นฐานของกลไกในการจัดสรางประเภทการจําแนก ความแตกตางระหวาง
ประเภทสิ่งปกคลุมดิน (ในระดับทั่วไป) และการแบงยอยตอไปอีกของประเภทสิ่งปกคลุมดินถูก
กําหนดดวยการเพิ่มเกณฑการจําแนกใหม (ในระดับของรายละเอียดที่มีมากกวาการจัดสราง
ประเภทกอนหนานั้น) ดังนั้น การใชเกณฑการจําแนกจํานวนมาก ทําใหสามารถกําหนดประเภท 
ส่ิงปกคลุมดินใหมีรายละเอียดมากขึ้น 

ประเภทสิ่งปกคลุมดินที่จัดสรางขึ้นไดจากระบบการจําแนกนี้ทั้งหมด มีความเปนเอกลักษณและไม
คลุมเครือ เนื่องจากมีความคงเสนคงวาภายในและมีการอธิบายอยางเปนระบบของประเภทการ
จําแนกตามหลักการทางวัตถุและการจําแนกที่สามารถซ้ําซอนได การศึกษาสหสัมพันธระหวาง
ระบบการจําแนกตางๆ แสดงใหเห็นวาในหลายๆ กรณี คํานิยามของชื่อประเภทสิ่งปกคลุมดิน
เหลานี้มักจะไมชัดเจนหรือไมเปนระบบหรือทั้งสอง เนื่องจากขอเท็จจริงพบวา ในการจําแนกแบบ
ดั้งเดิม (traditional classification) และคําอธิบายสัญลักษณนั้น ความหมาย (meaning) ของประเภท
การจําแนกถูกจัดสรางขึ้นจากคําอธิบายทั่วไปของประเภทสิ่งปกคลุมดิน ขอความที่ใชในการ
อธิบายเหลานี้มักจะไมเปนระบบและสงผลใหในหลายๆ กรณี ไมมีรายละเอียดที่เพียงพอในการ
กําหนดเงื่อนไขแสดงขอบเขตที่ชัดเจนได ดังนั้น ประเภทของสิ่งปกคลุมดินเปดโอกาสทําใหแปล
ความหมายผิดและขาดความคงเสนคงวาภายใน ภายใตระบบการจําแนกใหม เครื่องมือหลักสําหรับ
ใชในการอธิบายของผูใชงานคือ สูตรแบบบูลีน (Boolean Formula) ของเกณฑการจําแนกทั้งหมดที่
ใชในการจัดสรางประเภทสิ่งปกคลุมดิน วิธีการนี้อาจมิใชอะไรที่ใหม หากเปนเพียงการอธิบาย
อยางเปนระบบเทานั้น นอกจากนี้ ยังนําวิธีการอธิบายประเภทสิ่งปกคลุมดินแบบดั้งเดิมมาใชงาน
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ดวย การนิยามขอบเขตของประเภทสิ่งปกคลุมดินอยางเครงครัดและความคงเสนคงวาของประเภท
ส่ิงปกคลุมดินผูกติดอยูกับวิธีการจําแนกประเภทสิ่งปกคลุมดิน 

ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ไดรับการออกแบบสําหรับการทําแผนที่ในมาตราสวนที่
หลากหลายจากมาตราสวนเล็กถึงมาตราสวนใหญ 

ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) สามารถใชเปนระบบการจําแนกอางอิง โดยมี เหตุผลหลัก 
2 ประการ ดังนี้ 

- การจําแนกประกอบดวยประเภทการจําแนกที่มีจํานวนมาก (ประเภทการจําแนกในปจจุบัน
และคําอธิบายสัญลักษณสามารถนํามาปรับใชได) 

- เนนในเรื่องการจัดชุดของเกณฑการจําแนกมากกวาชื่อเพียงอยางเดียว ซ่ึงทําใหสามารถ
นํามาเทียบเคียงกันไดงาย แมพิสัยของคาจะไมสอดคลองกับคาที่กําหนด เชน เปอรเซ็นต
ของพื้นที่การปกคลุมของรูปชีวิตที่กําหนดไวไมสอดคลองกับคาที่ตองการ ความแตกตางที่
เกิดขึ้นนี้เห็นไดชัดเจน และยังคงเปนขอจํากัดที่มีเกิดเฉพาะสวนคามูลฐานในการสราง
ประเภทการจําแนกของสิ่งปกคลุมดิน อยางไรก็ตาม เหตุการณในลักษณะนี้เกิดขึ้นไดนอย
มาก เนื่องจากระดับการจําแนกที่แตกตางกันจากการใชเกณฑการจําแนกประเภทเดียว โดย
เร่ิมจากระดับทั่วไปไปสูระดับเฉพาะ 

6.10.2 ขอดีจากมุมมองของการใชงาน (Advantages from the practical point of view) 

การออกแบบตามขอกําหนดของระบบการจําแนกสามารถใชงานรวมและบูรณาการกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรและฐานขอมูลไดอยางงายดาย กลไกของวิธีการจัดสรางประเภทสิ่งปกคลุม
ดินดังที่อธิบายไวขางตน ทําใหสะดวกตอการวิเคราะหดวยการซอนทับ 

ระบบการจําแนกสรางฐานขอมูลที่รองรับผูใชงานหลายคน (multi-user database) แมจะมีความ
ตองการอยางสูงสําหรับสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติ แตฐานขอมูลยังไมไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูใชงาน ในทางปฏิบัติ ส่ิงนี้แสดงใหเห็นขอเท็จจริงที่วา 
จํานวนของผูใชงานจริงมีนอยกวาจํานวนผูใชงานที่ควรจะเปน สาเหตุที่สําคัญคือ ความไมยืดหยุน
ในเนื้อหาของสารสนเทศทางทรัพยากรธรรมชาติของฐานขอมูล (เชน ส่ิงปกคลุมดิน) สภาพปญหา
ที่พบ มี 2 กรณี คือ 
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- โครงการที่มีมาแตเดิมเปนลักษณะเฉพาะเรื่องมากเกินไป (ตัวอยางเชน นิเวศวิทยา 
พืชพรรณ) ดังนั้น ช่ือของประเภทและคําอธิบายสัญลักษณที่ไดรับจากการศึกษา ยากที่จะ
ทําความเขาใจสําหรับผูใชงานดานอื่น (เชน นักวางแผนทางชนบท นักสถิติ และอื่นๆ) หรือ 

- โครงการที่มีมาแตเดิมเปนลักษณะทั่วๆ ไป ดังนั้น ประเภทหรือคําอธิบายเปนประเภท
ทั่วไปมากเกินที่จะนําไปใชในสาขาวิชาเฉพาะได 

ตามแนวทางของวิธีการจําแนกในปจจุบันที่กําหนดประเภทการจําแนก (ช่ือและคําอธิบายแบบ
ทั่วไป) ไมมีความยืดหยุนในการใชงานโดยผูใชงานขั้นปลาย (final user) ระบบการจําแนกใน
ปจจุบันสันนิษฐานไวกอนวาผูใชงานขั้นปลาย มี 2 ประเภท คือ 

- บุคคลที่ใชการจําแนกเพื่อสรางฐานขอมูล (โดยปกติ ไดแก ผูใชงานที่ดําเนินกิจกรรมดาน
การแปลตีความ) 

- บุคคลที่เปนผูใชงานขั้นปลายของฐานขอมูลที่ถูกจัดสรางขึ้น 

ระบบจะบังคับใหผูใชงานคนแรก (ผูสรางฐานขอมูล) ปฏิบัติตามกฎขอบังคับในการจัดหมูของ
เกณฑการจําแนก (เพื่อรับประกันความเปนมาตรฐานและการเปรียบเทียบของชุดขอมูล) แตอนุญาต
ผูใชฐานขอมูลกําหนดชุดของเกณฑการจําแนกอยางอิสระโดยการจัดกลุมใหม (re-aggregate) จาก
พื้นที่รูปปดตนฉบับของฐานขอมูล เนื่องจากคํานิยามของประเภทถูกเชื่อมโยงกับสูตรแบบบูลีนของ
เกณฑการจําแนก ซ่ึงเปนการประมวลผลแบบตรงไปตรงมา เปนธรรมดาที่จํานวนครั้งของความ
เปนไปไดการจัดหมูซํ้าของเกณฑการจําแนกมีจํานวนมากและมีบางกลุมอาจปราศจากเหตุผล 
(illogical) แตวิธีนี้ใหความสําคัญกับแนวคิดของผูใชงานที่หลากหลาย โดยมีความตองการของแต
ละบุคคลแตกตางกัน 

สําหรับการแปลตีความตามเปาหมาย ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) มีขอดี คือ 

- ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) มีความยืดหยุนสูง ที่ไมตอบสนองเพียงเฉพาะการ
ไดมาของสารสนเทศสําหรับไปใชงานหรือการเก็บรวบรวมสารสนเทศในพื้นที่ที่กําหนด
เทานั้น หากแตรวมทั้งเวลาและขอจํากัดของงบประมาณของโครงการดวย ในที่นี้หมายถึง 
ภายในแผนที่ส่ิงปกคลุมดินหนึ่งชุด หนวยของการจัดทําแผนที่ (mapping unit) จะ
ประกอบดวยสารสนเทศที่สามารถนําไปใชไดมากที่สุด แตปริมาณของสารสนเทศอาจ
แตกตางกันในระหวางหนวยของการจัดทําแผนที่ ซ่ึงไมกระทบตอภาวะเอกพันธุ 
(Homogeneity) ที่ปรากฏในแผนที่ ตัวอยางเชน ภายในแผนที่เดียวกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง 
มีความเปนไปไดที่จะมีพื้นที่รูปปดของประเภทที่สรางขึ้นโดยเกณฑการจําแนกจํานวน
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หนึ่ง (มีจํานวนของเกณฑมากขณะที่มีขอมูลประกอบมาก) ในขณะที่พื้นที่สวนอื่นของ
แผนที่ จะมีพื้นที่รูปปดชนิดของประเภทเดียวกัน แตใชเกณฑการจําแนกนอยกวา ซ่ึงกรณี
ดังกลาวมีความเปนไปไดเสมอ เมื่อเปรียบเทียบประเภทที่ไดทั้งสองแบบ 

- ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) จะถูกตองตามหลักเหตุผลของการเก็บรวบรวม
ขอมูลในภาคสนาม ประเภทการจําแนกถูกกําหนดโดยใชการจัดหมูของเกณฑการจําแนก 
ดังนั้น นักสํารวจภาคสนามควรจะตรวจสอบเกณฑการจําแนกเกณฑเดียวและไมเกี่ยวของ
กับชื่อของประเภทการจําแนกสุดทาย ในที่นี้หมายถึง การสํารวจภาคสนามสามารถถูก
ดําเนินการไดอยางอิสระหรือแบบคูขนานกับกระบวนการแปลตีความ 

- ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) อํานวยความสะดวกในการทําใหเปนมาตรฐาน
ของกระบวนการแปลตีความที่สนับสนุนภาวะเอกพันธุ แมวาประเภทการจําแนกมีจํานวน
มาก นักแปลตีความสามารถสรางประเภทการจําแนกใหเหมาะสมกับความผันแปรของ 
ส่ิงปกคลุมดินได นักแปลตีความอาจจํากัดจํานวนเกณฑการจําแนก ดังนั้น นักแปลตีความ
ไมจําเปนตองเลือกใชทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งเกณฑการจําแนกประเภทสิ่งปกคลุมดินที่
คลุมเครือ แตควรจัดกลุมแบบงายที่มีจํานวนของเกณฑการจําแนกที่ถูกนิยามอยางชัดเจน
อยางจํากัด วิธีนี้จะชวยลดภาวะวิวิธพันธุ (Heterogeneity) ในหมูนักแปลตีความและ
ระหวางการแปลตีความ 

- ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) อนุญาตใหจัดสรางกระบวนงานใหมของการ
วิเคราะหความถูกตองของผลที่ไดรับ จากอดีตจนถึงปจจุบัน การวิเคราะหความถูกตอง
ดําเนินการโดยอาศัยประเภทการจําแนกอยางเดียว นับจากนี้ไป มีความเปนไดในการ
ประเมินความถูกตองไมเฉพาะเพียงแตประเภทการจําแนกทั้งหมดเทานั้น หากแตยัง
สามารถประเมินความถูกตองของเกณฑการจําแนกแตละเกณฑที่นํามาใชสรางประเภทการ
จําแนกไดดวย ส่ิงนี้จะเพิ่มความยืดหยุนของการจัดสรางประเภทการจําแนกในขั้นสุดทาย 
ตัวอยางเชน ถาประเภทการจําแนกถูกจัดสรางจากเกณฑการจําแนก 5 เกณฑ มีความถูก
ตอง 60 เปอรเซ็นต ซ่ึงต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด ดังนั้น โดยการตรวจสอบเกณฑการ
จําแนกในแตละเกณฑที่ใชในการจัดสรางประเภทการจําแนกนี้ ผูใชงานสามารถวิเคราะห
การเขามามีสวนรวม (contribution) ของแตละเกณฑการจําแนกที่สงผลมีตอความถูกตอง
ของประเภทการจําแนกโดยรวม (overall class accuracy) ในตัวอยางนี้ ถาเกณฑการจําแนก 
จํานวน 4 เกณฑในครั้งแรกใหความถูกตอง 90 เปอรเซ็นต ในขณะที่ เกณฑการจําแนก
จํานวน 5 เกณฑในครั้งหลังใหความถูกตองเพียง 60 เปอรเซ็นต ผูใชงานอาจตัดสินกําจัด
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เกณฑการจําแนกสุดทายที่ใหความถูกตองนอยทิ้ง เพื่อใหมีประเภทการจําแนกขั้นสุดทายที่
มีรายละเอียดนอยกวาแตมีความถูกตองมากกวา 

6.11 การเปล่ียนจากการจําแนกไปเปนคําอธิบายสัญลักษณ (From classification to legend) 

6.11.1 แนวคิดท่ัวไป (General concepts) 

การจําแนกเปนการแสดงผลเชิงนามธรรมของสถานการณในภาคสนามโดยใชชุดของเกณฑบงชี้ที่
กําหนดขึ้นเฉพาะ ในขณะที่ คําอธิบายสัญลักษณคือ การประยุกตของการออกแบบเชิงนามธรรม
ของการจําแนกในพื้นที่เฉพาะแหงโดยอาศัยมาตราสวนของการทําแผนที่ที่ถูกกําหนดและชุดขอมูล
เฉพาะ การเปลี่ยนจากการจําแนกเปนคําอธิบายสัญลักษณบงบอกถึงการสรางเงื่อนไขเฉพาะที่ไม
อธิบายไวในแนวคิดของการจําแนก (ตัวอยางเชน พื้นที่ขนาดเล็กสุดที่สามารถทําเปนแผนที่ได และ 
หนวยการทําแผนที่แบบผสม (Mixed Mapping Units)) เพราะหนึ่งของเปาหมายสุดทายของ 
การจําแนกคือ การจัดสรางเครื่องมือที่มีประโยชนสําหรับการจัดทําแผนที่ เงื่อนไขเหลานี้จะถูก
อธิบาย ในสวนนี้แมวาจะไมใชหัวขอหลักของสวนนี้ 

6.11.2 แนวคิดของพื้นท่ีขนาดเล็กสุดท่ีสามารถทําเปนแผนที่ได (The Minimum Mappable 
Area concept) 

พื้นที่ขนาดเล็กสุดที่สามารถทําเปนแผนที่ได (Minimum Mappable Area) เปนแนวคิดที่ถูกนํามาใช
โดยนักทําแผนที่ เมื่อพิจารณาถึงพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดที่สามารถแสดงบนแผนที่ได ดังนั้น แนวคิดนี้
ขึ้นอยูกับมาตราสวน (scale-dependent) และไมเกี่ยวของกับการจําแนก อยางไรก็ตาม ประเด็นที่จะ
พิจารณาในที่นี้เปนปญหาที่พบอยูโดยทั่วไป 

โดยทั่วไป แนวคิดของพื้นที่ที่สามารถทําเปนแผนที่ไดแบบหนวยเดียวถูกนํามาใช ในอดีต นักทํา
แผนที่กําหนดพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดเพื่อใชแสดงบนแผนที่ ซ่ึงแนวคิดนี้ถูกนําไปใชกับทุกประเภทที่
อยูในคําอธิบายสัญลักษณ ขอเสียของวิธีการนี้คือ หลายประเภทที่มีความสําคัญที่แตกตางกันใช
กฎเกณฑเดียวกัน ในทางตรรกศาสตรควรจะมีการกําหนดชุดของขนาดพื้นที่ที่แตกตางสําหรับ
รูปลักษณที่หลากหลายที่มีความสําคัญที่แตกตางกัน (Di Gregorio, 1991) 

ความยืดหยุนของการจําแนกในปจจุบันนี้ (LCCS2) อนุญาตใหใชแนวคิดของพื้นที่ที่สามารถทํา
แผนที่ไดที่มีขนาดเล็กสุดที่แตกตางกัน (variable minimum mappable area) ได ดังนั้น ผูใชงาน
สามารถเชื่อมโยงขนาดของพื้นที่ที่สามารถทําแผนที่ไดที่มีขนาดเล็กสุดกับประเภทของสิ่งปกคลุมดิน
หลัก 8 ประเภท จากประเภทที่ถูกจัดสรางขึ้น (ภาพที่ 6) 
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ภาพที่ 6 ตัวอยางจากโครงการแอฟริกาตะวันออก ท่ีมีพื้นท่ีท่ีสามารถทําแผนไดท่ีมีขนาดเล็ก 
ท่ีแตกตางกัน (ไมใชมาตราสวนตนฉบับ) 

6.11.3 การปรากฏของหนวยการจัดทําแผนที่แบบผสม (The Occurrence of Mixed Mapping 
Units) 

ในระบบการจําแนก ทุกประเภทการจําแนกมีลักษณะเปนเอกลักษณ (unique) และไมนํารหัสของ
การทําแผนที่แบบผสม (Mixed Mapping code) มาพิจารณา อยางไรก็ตาม ระบบการจําแนกสิ่ง 
ปกคลุมดิน เวอรชันที่ 2 (LCCS2) เสนอความเปนไปไดของการสรางรหัสของการทําแผนที่แบบ
ผสมเมื่อทําการบันทึกประเภทที่ไดจากระบบการจําแนกเปนคําอธิบายสัญลักษณ ผลที่เกิดขึ้น เมื่อ
ตองการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเชิงนามธรรมของระบบการจําแนกเพื่อนําผลที่ไดไปใชในการ
ปฏิบัติงานในภาคสนาม ผูใชงานตองจัดทําคําอธิบายสัญลักษณเฉพาะที่สะทอนทั้งในพารามิเตอร
ของมาตราสวนและลักษณะทางธรรมชาติของพื้นที่ ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน เวอรชันที่ 2 
พิจารณารูปแบบที่หลากหลายของการจัดทํารหัสแบบผสม โดยใชวากยสัมพันธ (syntax) ที่มีการ
อธิบายรายละเอียดและการจัดทํารหัส ชนิดพื้นฐานของรหัสแบบผสม 2 รูปแบบ มีดังนี้ 

- รหัสแบบผสมเฉพาะกิจ (thematic mixed coding) 

- รหัสแบบผสมเชิงพื้นที่ (spatial mixed coding) (เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับกาลเวลา) 

รหัสแบบผสมเฉพาะกิจ (thematic mixed coding) สัมพันธกับความไมแนนอนเฉพาะกิจ ในที่นี้
หมายถึง พื้นที่รูปปดใดที่ถูกเขารหัสดวย “รหัสแบบผสมเฉพาะกิจ” ไมสามารถสะทอนสารสนเทศ
เฉพาะกิจเอกลักษณ (unique thematic information) ได (เขียนเปน A//B หมายถึง “ เทากับ A หรือ 
B” โดยที่ A และ B คือ ประเภทของสิ่งปกคลุมดิน) ในการทํารหัสแบบผสมเฉพาะกิจตองทําการ
ปรับลดรายละเอียด (generalization) ของสารสนเทศในระดับหนึ่ง วากยสัมพันธนี้อาจถูกนํามาใช 
ถาสมรรถนะภายในของการปรับลดรายละเอียดของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดินไมพอเพียง 
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ขอเท็จจริง ในระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน ผูใชงานสามารถทําการปรับลดรายละเอียดไดระดับ
หนึ่งเทานั้น หมายถึงการปรับลดระดับของรายละเอียดคํานิยามของประเภทจากระดับทั่วไปสู
รายละเอียด ตัวอยางเชน ถานําเกณฑการจําแนกของไมเนื้อแข็ง (Woody) เกณฑนี้บงบอกวา มีไม
ใหญและไมพุมขึ้นผสมปะปนกันโดยไมมีไมใหญหรือไมพุมเปนไมเดนอยางชัดเจน ดังนั้น การทํา
รหัสแบบผสมเฉพาะกิจเปนวิธีการพิเศษสําหรับผูใชงานเพื่อปรับลดความหมายเฉพาะกิจของ
ประเภท หรือสําหรับการดําเนินงานในระดับพื้นที่รูปปดที่ตองทําการปรับลดรายละเอียดเนื่องจาก
ปญหาการแปลตีความ 

รหัสแบบผสมเชิงพื้นที่ (spatial mixed coding) สัมพันธกับขีดจํากัดของมาตราสวนในการแสดง
รูปลักษณทางภูมิศาสตร ในที่นี้หมายถึง พื้นที่รูปปดใดที่ถูกเขารหัสแบบผสมเชิงพื้นที่ แตเนื่องจาก
ขอจํากัดในเรื่องมาตราสวน (พื้นที่ที่สามารถทําแผนที่ไดที่มีขนาดเล็กสุด) ทําใหทุก รูปลักษณที่พบ
ทั้งหมดนั้นไมสามารถถูกนํามาแสดงเปนแบบเอกพจน (singularly) ได (เขียนเปน A/B หมายถึง  
“เทากับ A และB”)  

โดยทั่วไป รหัสการทําแผนที่แบบผสมเชิงพื้นที่ (Spatial Mixed Mapping coding) อธิบาย
คุณลักษณะโดยอาศัยการแบงสวนประเภทของสิ่งปกคลุมดินที่กําหนดไวในระบบการจําแนก 
จํานวน 2 หรือ 3 ประเภท (มากที่สุด) เงื่อนไขบังคับของการนําหนวยการทําแผนที่แบบผสมไปใช
งานคือ ภายในพื้นที่ที่สามารถทําแผนที่ไดที่มีขนาดเล็กสุดที่มีประเภทสิ่งปกคลุมดินปรากฏอยู  
2 ประเภท หรือมากกวา ในลักษณะของการแบงแยกสิ่งที่มีอยูเชิงพื้นที่ (ตัวอยางเชน หยอมของ
แปลงพื้นที่เกษตรภายในพื้นที่ปา) 

ในกรณีนี้ เกณฑทั่วไปที่กําหนดไวคือ พื้นที่การปกคลุมของแตละประเภทการจําแนกที่นํามาใช
พิจารณาตองมีมากกวา 20 เปอรเซ็นต (และนอยกวา 80 เปอรเซ็นต) ของหนวยการทําแผนที่ ดังนั้น 
ขีดจํากัดของ 20 เปอรเซ็นต เปนเขตแบง (threshold) ของ “การมองเห็น” (“visibility”) ของประเภท
การจําแนกในหนวยแบบผสมเชิงพื้นที่ (Spatial Mixed Unit) กฎขอนี้ไมบังคับใชกับประเภทสิ่งปก
คลุมดินหลักประเภทพื้นที่เพาะปลูก (Cultivated Areas) ที่ใชทางเลือกการแยกกลุมการแตกกระจาย 
(Scattered Isolated) ของเกณฑการจําแนกเรื่องการกระจายเชิงพื้นที่ เร่ิมจาก 10 ถึง 20 เปอรเซ็นต  
(ดู สวน 6.7.2.4) 

การจัดลําดับของชื่อประเภทการจําแนกในหนวยการทําแผนที่แบบผสมแสดงถึงความเดนของ 
ส่ิงปกคลุมดิน (ตัวอยางเชน กรณีปาผสมพื้นที่เพาะปลูก (Forest/Cultivated Areas) ปามีมากกวา 
50 เปอรเซ็นต และนอยกวา 80 เปอรเซ็นต ในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกมีนอยกวา 50 เปอรเซ็นต แต
มากกวา 20 เปอรเซ็นต) หนวยการจัดทําแผนที่แบบผสม (Mixed Mapping Unit) อาจประกอบดวย
จํานวนประเภทการจําแนกมากที่สุด 3 ประเภท 
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การแปรผันของรหัสแบบผสมเชิงพื้นที่ คือ “การจําแนกชั้น” (“Layering”) สถานการณนี้ใชเมื่อ
รูปลักษณหนึ่งเปนพื้นที่เกษตรกรรมและมีการจัดการ (Agricultural and Managed Area) และอีก
รูปลักษณหนึ่งเปนพืชพรรณตามธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ (Natural Semi-Natural Vegetation) 
เกิดขึ้นใน 2 ช้ันเรือนยอดที่แยกออกจากกัน (ตัวอยางเชน แปลงเพาะปลูกที่อาศัยน้ําฝนกับไมใหญ
ตามธรรมชาติที่มีการปกคลุมแบบโปรง) สําหรับกรณีนี้ นําวากยสัมพันธที่แตกตางมาใชงาน  
(เขียนเปน A + B, หมายถึง “ช้ันเรือนยอด A และ B”) 

กรณีพิเศษคือ รหัสแบบผสมที่สัมพันธกับเวลา (“Time-Related” Mixed coding) กรณีนี้ใชเฉพาะ
ประเภทการจําแนกของประเภทสิ่งปกคลุมดินหลักพื้นที่บนบกที่มีการเพาะปลูกและการจัดการ 
(Cultivated and Managed Terrestrial Area(s): A11) หรือ พื้นที่เพาะปลูกในน้ําหรือที่น้ําทวมเปน
ประจํา (Cultivated Aquatic or Regularly Flooded Area(s): A23) โดยใชวากยสัมพันธ คือ “A///B” 
ที่หมายถึง “A ในหนึ่งป และ B ในอีกหนึ่งป” การทํารหัสดังกลาวนี้ นํามาใชเพื่ออธิบายเหตุการณ
ในปที่แตกตางกัน เมื่อมีการเพาะปลูกพืชผลตางชนิดกันในพื้นที่เดียวกัน (ตัวอยางเชน หนวยของ
การทําแผนที่) ตัวอยางในที่นี้เปนกรณีที่ผูใชงาน พบวา เหตุการณของการทํานาในแปลงเกษตรในป
ที่หนึ่ง (ตัวอยางเชน เมื่อมีน้ําฝนพอเพียง) ตามดวยการปลูกพืชผลบนบกในปถัดมา (ตัวอยางเชน 
เมื่อมีน้ําฝนนอย) คุณลักษณะเฉพาะของรหัสแบบผสมที่สัมพันธกับเวลาแสดงใหเห็นวัฏจักรที่
เกิดขึ้นเปนประจําแบบจารีตประเพณี เชน การเปลี่ยนชนิดพืชผลในปถัดมา (ตัวอยางเชน โดยทั่วไป 
พืชน้ําตามดวยพืชบนบก หรือ พืชผลที่อาศัยการชลประทานตามดวยพืชผลที่อาศัยน้ําฝน) นับวา
เปนเรื่องสําคัญที่เราตองสังเกตคือ การเปลี่ยนแปลงของพืชผลที่เกิดขึ้นที่นํามาพิจารณาควรเปน
เฉพาะกรณีของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในแตละรอบป การจัดหมูของพืชผลที่แตกตางกันในฤดูกาล
เพาะปลูกเดียวกันเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่ควรถูกนํามาพิจารณาในการจัดสรางประเภทการจําแนก
ของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) (ดูเกณฑการจําแนกที่เกี่ยวของกับการจัดหมูของกลุม
พืชผลที่พบในประเภทพื้นที่บนบกที่มีการเพาะปลูกและการจัดการ) อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
ลักษณะเฉพาะของประเภทของหนวยแบบผสม ที่เกิดขึ้นในขณะที่พืชผลกําลังเจริญเติบโต การผสม
ของประเภทการจําแนก เชน หนวยแบบผสม สามารถเกิดขึ้นไดเฉพาะพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกเทานั้น 

7 ภาษาที่ใชในการจําแนก (Classification Language) 

ความสัมพันธระหวางกลุมวัตถุที่ถูกจําแนก (classified objects) ในระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน 
(LCCS) ถูกกําหนดในขั้นตอนวิธีการโดยอาศัยชุดของกฎขอบังคับ กลุมวัตถุที่ถูกจําแนกถูกจัดสราง
โดยใชคํานิยามที่เกี่ยวของกับเกณฑการจําแนกรวมกับกฎขอบังคับที่ระบุการจัดหมูที่ยอมใหใชได
ของเกณฑการจําแนก สําหรับตัวอยางของขอบังคับวาดวยความเดนของพืชพันธุ (Dominance) วัตถุ
ที่ถูกจําแนกที่เรียกวา “ปาทุง”  (“savannah”) มีหญาเปนพืชเดนกับตนไมที่กระจัดกระจายและ/หรือ
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ไมพุมที่กระจัดกระจาย เปนการแสดงถึงความสัมพันธของความเดนของทุงหญาสัมพันธกับการ 
ปกคลุมของชั้นเรือนยอด ช้ันที่ 2 ของปาทุง  

มีกฎขอบังคับในระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) จํานวนมากสัมพันธโดยตรงกับเกณฑ 
การจําแนกแตละเกณฑและขอมูลอรรถาธิบายภายนอก เชน รูปทรงเรขาคณิต หรือมาตราสวน 
ตัวอยางในเรื่องนี้คือ กฎขอบังคับวาดวยพื้นที่ที่ เ ล็กที่ สุดที่สามารถทําแผนที่ได (minimum 
mappable area rule) ซ่ึงใชกําหนดขนาดพื้นที่ที่เล็กที่สุดสําหรับวัตถุที่ถูกจําแนก เนื่องจากกฎ
ขอบังคับเหลานี้ สามารถมีจํานวนหลายกฎขอบังคับได ดังนั้น เราจําเปนตองมีวิธีการอยางเปน
ทางการในการกําหนดกฎขอบังคับเหลานี้ ระเบียบวิธี (formalization) ที่สนับสนุนในซอฟตแวรที่
ไดจากการดําเนินงานนี้ชวยเหลือผูใชงานในการพัฒนาคําอธิบายสัญลักษณและชวยในกาํหนดพืน้ที่
เฉพาะเพื่อการจําแนกเฉพาะเรื่อง 

ระบบการจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ถูกอธิบายอยางเครงครัดโดยอาศัย
ทฤษฎีภาษาทางศัพยวิทยาอยางเครงครัด เครื่องมือที่นํามาใชได เชน ภาษาการเขียนโปรแกรม 
Prolog (Ref [8]) เพื่อนําเสนอการอธิบายอยางเครงครัดในรูปแบบที่อานไดโดยเครื่องจักร การเขียน
โปรแกรมภาษา Prolog สามารถอธิบายเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางชุดของเกณฑการจําแนก
และสามารถลงทะเบียนในทะเบียนของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) พรอมกับคํานิยาม 
กฎขอบังคับตองถูกแสดงในรูปของประพจน (statement) ที่ถูกตองดวยภาษาที่ถูกนํามาใชในการ
อธิบายกฎขอบังคับและตองคงเสนคงวาระหวางกฎขอบังคับดวยกัน สูตรทางคณิตศาสตรของ
ระบบการจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) อธิบายไวในภาคผนวก D  
กฎขอบังคับเหลานี้แสดงในลักษณะของการเขียนโปรแกรมภาษา Prolog ถูกใชลงทะเบียนพรอม
ชุดของเกณฑการจําแนก ดูในหัวขอ 8 

8 ระบบทะเบียนของเกณฑการจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน 

(LCCS Classifiers Registry) 

8.1 บทนํา (Introduction) 

ระบบทะเบียน (Registry) ของระบบการจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ที่มี
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติเปนเจาของและบํารุงรักษา สําหรับใชอธิบายเกณฑ
การจําแนก ขอมูลอรรถาธิบาย (เกณฑการจําแนกดัดแปลง) และกฎขอบังคับ (rule) ที่ใชในระบบ
การจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ระบบทะเบียน (Registry) ถูกกําหนดขึ้น
ตามมาตรฐาน ISO 19135 ที่อธิบายขอกําหนดโดยทั่วไปสําหรับระบบทะเบียนสารสนเทศทาง
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ภูมิศาสตร และตามมาตรฐาน ISO 19144-1 ที่อธิบายกฎขอบังคับสําหรับระบบทะเบียนของ
พจนานุกรมขอมูล (data dictionary ) สําหรับผังเคารางของการจําแนก (classification scheme) และ
การคงรูปแบบมาตรฐาน (Conformance) ตามมาตรฐานที่อธิบายคามูลฐาน (element) ที่ถูก
ลงทะเบียน 

เกณฑการจําแนกและเกณฑการจําแนกดัดแปลงของทุกเกณฑภายในทะเบียนตองมีรหัสที่เปน
เอกลักษณ (unique code) และรหัสตัวอักษร (alpha code) กฎขอบังคับภายในทะเบียนมีหนึ่งรหัสที่
เปนเอกลักษณ 

8.2 โครงสรางของทะเบียนของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS Register structure) 

8.2.1 โครงสราง (Structure) 

ผังเคาราง (schema) ที่ระบุในสวนนี้อธิบายถึงโครงสรางของทะเบียนพจนานุกรมขอมูลสําหรับ 
ผังเคารางการจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ผังเคารางประกอบดวยคามูลฐาน 
(elements) ที่ถูกกําหนดในแตละหัวขอยอยพรอมกับผังเคารางประเภททั่วไปที่อธิบายในสวนที่ 1 
ของมาตรฐานฉบับนี้ ผังเคารางถูกกําหนดในรูปของ UML [ISO/IEC 19501] และการคงรูปแบบ
มาตรฐาน (Conformance) ตามมาตรฐาน ISO 19103 ผังเคารางของทะเบียนพจนานุกรมขอมูลของ
ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) แสดงไวในสวนที่ 1 ของมาตรฐานนี้ พรอมกับรายละเอียด
เพิ่มเติมที่แสดงเกี่ยวกับรายการที่ถูกลงทะเบียน (registered items) 

8.2.2 การจัดการทะเบียนและระบบทะเบียน (Management of the register and registry) 

มาตรฐาน ISO 19135 ไดกําหนดจํานวนของบทบาทที่ตองถูกดําเนินการสําหรับการจัดการของ
ระบบทะเบียน สําหรับบทบาทของทะเบียนและระบบทะเบียนของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน 
(LCCS) มีดังตอไปนี้  

เจาของทะเบียน - องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 

องคกรที่เสนอ - ภาคีของสมาชิกของสหประชาชาติผานองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติและภาคีของสมาชิก ISO ผาน ISO TC211 

หนวยงานควบคุม - คณะกรรมการบริหารจัดการระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) 
ภายใตการดูแลสํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ องคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (UN FAO SDRN) 
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ผูจัดการทะเบียน - สํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคการอาหารและเกษตร
แหงสหประชาชาติ 

ผูใชงานทะเบียน - ทะเบียนเปดใหบริการสําหรับบุคคลโดยทั่วไป 

8.2.3 องคประกอบของทะเบียน (Elements of the registers) 

พจนานุกรมขอมูลของทะเบียนสําหรับระบบการจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน 
(LCCS) เปนทะเบียนแบบหลายสวน (multipart register) ดังที่ระบุ ในมาตรฐาน ISO 19135 สวนที่ 
7.1.3 ที่มีคลาสของรายการ (item classes) หลายรายการถูกลงทะเบียน คลาสของรายการ มีดังนี้ 

- เกณฑการจําแนก ประกอบดวย รหัส (code) ช่ือ (name) คํานิยาม (definition) และ
คําแนะนําในการใชงาน (guideline for applicability) 

- เกณฑการจําแนกดัดแปลง (ขอมูลอรรถาธิบาย) 

- กฎขอบังคับอธิบายความสัมพันธระหวางการจําแนกหรือความสัมพันธของวัตถุที่ถูก
จําแนกกับเรขาคณิต 

นอกจากนี้ แตละรายการรวมสารสนเทศที่สําคัญเพื่อจัดการรายการเหลานั้น ดังระบุในมาตรฐาน 
ISO 19135 

เกณฑการจําแนกและเกณฑการจําแนกดัดแปลงแตละเกณฑมีรหัสเปนของตัวเองและสามารถถูก
นํามาจัดกลุมตามกฎขอบังคับที่ไดถูกลงทะเบียนไวแลว แมวา มีหลายกรณีในระบบการจําแนก 
ส่ิงปกคลุมดิน (LCCS) ที่มีรายการแสดงคา (value) ที่อาจนําไปใชในกรณีเฉพาะ โดยไมมีความ
จําเปนตองกําหนดรายการของรหัสที่ชัดเจน เพราะแตละคาของแตละเกณฑการจําแนกหรือเกณฑ
การจําแนกดัดแปลงมีรหัสและกฎขอบังคับเพื่อช้ีวาที่ไหนสามารถนํารหัสมาใชได ตัวอยางเชน 
ความสูงระหวาง 14 เมตร ถึง 17 เมตร มีรหัส “G7” ในที่นี้หมายถึงไมจําเปนตองใชโครงสรางแบบ
แยกสวนสําหรับรายการแสดงของรหัสในทะเบียน 

8.2.4 รายการที่ลงทะเบียน (Registered Items) 

8.2.4.1 รายการของเกณฑการจําแนกของ LCCS (LCCS Classifier Item) 

รายการที่ลงทะเบียนนี้อธิบายเกี่ยวกับเกณฑการจําแนกแตละเกณฑ ในแตละเกณฑการจําแนกตอง
มีรหัส ช่ือ และคํานิยาม ในบางกรณี การอธิบายเกณฑการจําแนกอาจเพิ่มเอกสารอางอิง (reference) 
เพื่อใชอธิบายเกี่ยวกับแหลงที่มาของคํานิยาม และคําอธิบายของแนวทางสําหรับการใชงานในแตละ
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รายการ ตัวอยาง เชน คลาส CR_LCCS_ClassifierItem เปนชนิดยอย (subtype) ของ 
CL_ClassificationLegendItem ดังกําหนดในมาตรฐาน ISO 19144-1 ในที่นี้ การเพิ่มขอมูล
อรรถาธิบายของแนวทางการใชงาน ซ่ึงเปนคําอธิบายของการใชงานในแตละรายการของเกณฑการ
จําแนกที่ไดมีการลงทะเบียน ดังแสดงในภาพที่ 7 

 

ภาพที่ 7 รายการที่ถูกลงทะเบียนของเกณฑการจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) 
(LCCS Classifier Registered Item) 

8.2.4.2 รายการของเกณฑการจําแนกดัดแปลง (Modifier Item)  

รายการที่ถูกลงทะเบียนนี้อธิบายเกี่ยวกับเกณฑการจําแนกดัดแปลงที่ใชรวมกับเกณฑการจําแนก 
เกณฑการจําแนกดัดแปลงเปนชนิดยอยของรายการของคําอธิบายสัญลักษณของการจําแนก 
(Classification Legend Item) จากมาตรฐาน ISO 19144-1 แตละเกณฑการจําแนกดัดแปลง จะตองมี
รหัส ช่ือ และคํานิยาม ในบางกรณี เกณฑการจําแนกดัดแปลงอาจรวมเอกสารอางอิง เพื่อแสดง
รายการของคาที่ระบุ และคําแนะนําที่อาจเพิ่มเขาไปในเกณฑการจําแนกดัดแปลง  คลาส 
CR_LCCS_ModifierItem เปนชนิดยอยของ CL_ClassificationLegendItem ดังกําหนดในมาตรฐาน 
ISO 19144-1 ในที่นี้มีการเพิ่มขอมูลอรรถาธิบายของคําแนะนําที่เปนทางเลือก ขอมูลอรรถาธิบาย
ของคําแนะนําเปนสายอักขระ (CharacterString) ประกอบดวยการอธิบายของการใชงานของ
รายการของเกณฑการจําแนกที่ไดมีการลงทะเบียน ดังแสดงในภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 รายการที่ถูกลงทะเบียนของเกณฑการจําแนกดดัแปลง (Modifier Registered Item) 

8.2.4.3 รายการของกฎขอบังคับการจําแนก (ClassificationRules Item ) 

รายการที่ถูกลงทะเบียนนี้ อธิบายเกี่ยวกับกฎขอบังคับที่อาจถูกนํามาใชสัมพันธกับเกณฑการจําแนก 
กฎขอบังคับเหลานี้ประกอบดวย รหัสที่ถูกอธิบายในรูปแบบที่อานไดโดยเครื่องจักร เชน ภาษาการ
เขียนโปรแกรม เซกเมนตของรหัสถูกประกอบขึ้นในลักษณะของสายอักขระ (character string)
คลาส CR_LCCS_RuleItem เปนชนิดยอยของ CR_ClassificationRuleItem ดังกําหนดในมาตรฐาน 
ISO 19144-1 ในที่นี้ มีการเพิ่มขอมูลอรรถาธิบาย “ruleCode” ซ่ึงเปนคําอธิบายของกฎขอบังคับใน
ภาษาของกฎขอบังคับที่ถูกระบุสําหรับผูลงทะเบียน ดังแสดงในภาพที่ 9 

 

ภาพที่ 9 รายการที่ถูกลงทะเบียนของกฎขอบังคับ (Rule Registered Item) 
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8.2.5 คลาสของรายการ (Item Classes) 

8.2.5.1 คลาสของรายการของระบบของการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) (LCCS Classification 
Item Classes) 

รายการที่ถูกลงทะเบียนนี้ ระบุถึงสารสนเทศที่เกี่ยวกับคลาสของรายการของเกณฑการจําแนกใน
ทะเบียนของเกณฑการจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) คลาสนี้ อธิบายถึง
รายการที่สามารถถูกนํามาลงทะเบียน มี 3 รายการที่อาจถูกนํามาลงทะเบียนในระบบการจําแนก 
ส่ิงปกคลุมดิน (LCCS) ที่ถูกแสดงในลักษณะของคลาสรอง  (subclasses) ของ 
CL_ClassificationLegendClass และ CL_ClassificationRuleClass จากมาตรฐาน ISO 19144-1 ซ่ึง
เปนคลาสรองของ RE_ItemClass จากมาตรฐาน ISO 19135 ดังแสดงในภาพที่ 10 

 

ภาพที่ 10 คลาสของรายการของการจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน 

(LCCS Classification Item Classes) 

8.2.5.2 คลาสของเกณฑการจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS)  

(LCCS Classifier Class)  

คลาสนี้ถายทอดขอมูลอรรถาธิบาย 3 รายการไดแก ช่ือ (name) มาตรฐานทางเทคนิค (technical 
Standard) และภาษาทางเลือก (alternative Languages)  

สําหรับทะเบียนของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ที่ถูกอธิบายในมาตรฐานระหวาง
ประเทศฉบับนี้ ขอมูลอรรถาธิบาย “ช่ือ” (“name”) อาจประกอบดวยชุดตัวอักษร (text string) 
“CR_LCCS_ClassifierItem” เพื่อระบุคลาสที่ถูกลงทะเบียน 
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ขอมูลอรรถาธิบายของมาตรฐานทางเทคนิค (“technicalStandard”) อาจประกอบดวยรายการ ดังนี้ 

i. ช่ือเร่ือง (title):  “ISO 19144-2, Geographic information Methodology for feature 
cataloguing” 

ii. ช่ือทางเลือก (alternate title): “ISO 19144-2” 

iii. วันเดือนป (date): xxxx 

iv. รายละเอียดการอางอิงถึงอื่นๆ (otherCitationDetails): “ISO 19144-2 clause 8.2.4.2” 

ขอมูลอรรถาธิบาย “ภาษาทางเลือก” (“alternativeLanguage”) เปนทางเลือก ภาษาโดยปริยาย 
(default language) สําหรับระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) คือภาษาอังกฤษ อยางไรก็ตาม 
มีความคาดหวังวาในอนาคตจะมีภาษาทางเลือกในทะเบียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาษาทางการของ
องคการสหประชาชาติที่ประกอบดวย ภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส สเปน รัสเซีย และจีน อาจถูกนํามาใช 
ขอมูลอรรถาธิบายของภาษาทางเลือกจะถูกนํามาใชในลักษณะที่สอดคลองกับมาตรฐาน  
ISO 19135 ที่มีการใชภาษาทางเลือก 

8.2.5.3 คลาสของเกณฑการจําแนกดัดแปลงของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS)  

(LCCS Modifier Class) 

คลาสนี้ถายทอดขอมูลอรรถาธิบาย 3 รายการไดแก ช่ือ (name) มาตรฐานทางเทคนิค (technical 
Standard) และภาษาทางเลือก (alternative Languages)  

สําหรับทะเบียนของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ที่ถูกอธิบายในมาตรฐานระหวาง
ประเทศฉบับนี้ ขอมูลอรรถาธิบาย “ช่ือ” (“name”) อาจประกอบดวยชุดตัวอักษร 
“CR_LCCS_ModifierItem” เพื่อระบุคลาสที่ถูกลงทะเบียน 

ขอมูลอรรถาธิบายของมาตรฐานทางเทคนิค (“technicalStandard”) อาจประกอบดวยรายการ ดังนี้ 

i. ช่ือเร่ือง (title):  “ISO 19144-2, Geographic information - Methodology for feature 
cataloguing” 

ii. ช่ือทางเลือก (alternate title): “ISO 19144-2” 

iii. วนัเดือนป (date): xxxx 
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iv. รายละเอียดการอางอิงถึงอื่นๆ (otherCitationDetails): “ISO 19144-2 clause 8.2.4.1” 

ขอมูลอรรถาธิบาย “ภาษาทางเลือก” ที่เปนทางเลือก ภาษาโดยปริยายสําหรับระบบการจําแนกสิ่ง
ปกคลุมดิน (LCCS) คือ ภาษาอังกฤษ อยางไรก็ตาม มีความคาดหวังวาในอนาคตทะเบียนจะมีภาษา
ทางเลือกในหลายภาษา 

8.2.5.4 คลาสของกฎขอบังคับของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) (LCCS Rule Class)  

คลาสนี้ถายทอดขอมูลอรรถาธิบาย 3 รายการไดแก ช่ือ มาตรฐานทางเทคนิค และภาษาทางเลือก 
และเพิ่มอีกหนึ่งขอมูลอรรถาธิบาย ภาษาของกฎขอบังคับ ("ruleLanguage") 

สําหรับทะเบียนของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ที่ถูกอธิบายในมาตรฐานระหวาง
ประเทศฉบับนี้ ขอมูลอรรถาธิบาย “ช่ือ” อาจประกอบดวยชุดตัวอักษร “CR_LCCS_RueItem” เพื่อ
ระบุคลาสที่ถูกลงทะเบียน 

ขอมูลอรรถาธิบายของมาตรฐานทางเทคนิค อาจประกอบดวยรายการ ดังนี้ 

i. ช่ือเร่ือง (title):  “ISO 19144-2, Geographic information - Methodology for feature 
cataloguing” 

ii. ช่ือทางเลือก (alternate title): “ISO 19144-2” 

iii. วันเดือนป (date): xxxx 

iv. รายละเอียดการอางอิงถึงอื่นๆ (otherCitationDetails): “ISO 19144-2 clause 8.2.4.3” 

ขอมูลอรรถาธิบาย “ภาษาทางเลือก” ที่เปนทางเลือก ภาษาโดยปริยายสําหรับระบบการจําแนก 
ส่ิงปกคลุมดิน (LCCS) คือภาษาอังกฤษ อยางไรก็ตาม มีความคาดหวังวาในอนาคต ทะเบียนจะมี
ภาษาทางเลือกหลายภาษา ภาษาทางเลือกของขอมูลอรรถาธิบายในเรื่อง ขอมูลอรรถาธิบาย  
“คํานิยาม” และ “คําอธิบาย” ในคลาส CR_LCCS_RuleItem 

ขอมูลอรรถาธิบาย “ภาษาของกฎขอบังคับ” อธิบายภาษาที่ใชแสดงกฎขอบังคับ รวมทั้งสารสนเทศ 
เชน เวอรชันของภาษา สําหรับทะเบียนของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ขอมูล
อรรถาธิบาย “ภาษาของกฎขอบังคับ” อาจเปน "Prolog - version xxx" เวอรชันของภาษา Prolog 
อาจถูกสรางในเวลาที่ทะเบียนถูกบันทึกขอมูล 
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ภาคผนวก A (บรรทัดฐาน)  

ชุดทดสอบนามธรรม (Abstract test suite) 

A.1 บทนํา (Introduction) 

ภาคผนวกบรรทัดฐานแสดงถึงชุดทดสอบนามธรรมสําหรับใชประเมินผลการคงรูปแบบมาตรฐาน
กับมาตรฐานสากลฉบับนี้ ชุดทดสอบนามธรรมประกอบดวย โมดูลทดสอบสําหรับระบบ 
การจําแนก (A.2) และโมดูลทดสอบสําหรับทะเบียนของเกณฑการจําแนก (A.3) 

A.2 การคงรูปแบบมาตรฐานของระบบการจําแนก (Conformance of a classification system) 

A.2.1 ระบบการจําแนกของขอมูลภูมิสารสนเทศของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) 

(LCCS coverage classification system) 

a) เปาหมายการทดสอบ: สอบทวนความจริงวาผังเคารางของการประยุกตหรือขอมูลแสดง
ลักษณะเฉพาะอาศัยระบบการจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ที่สอดคลองกับ
ความตองการในการแสดงขอมูลภูมิสารสนเทศแบบไมตอเนื่อง (CV_DiscreteCoverage) 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจทานการจัดทําเอกสารของผังเคารางการประยุกตหรือขอมูลแสดง
ลักษณะเฉพาะ  

c) เอกสารอางอิง: เอกสารมาตรฐาน ISO 19144-1 เนื้อหาตอนที่ 5  

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 

A.2.2 ขอจํากัดเกี่ยวกับเกณฑท่ีใชในระบบการจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน 

(LCCS) (Constraint on classifiers in LCCS classification system) 

a) เปาหมายการทดสอบ: สอบทวนความจริงวาผังเคารางของการประยุกตหรือขอมูลแสดงลักษณะ
เฉพาะที่ใชบังคับในเกณฑการจําแนก เกณฑการจําแนกดัดแปลง รายการของคาและหนวยของการ
วัดที่นํามาใชในสวนหนึ่งของระบบการจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) 

b) วิธีการทดสอบ: ตรวจทานชุดของคามูลฐานเพื่อประกันวา คามูลฐานเหลานี้ตรงกันกับคาที่ถูก
ลงทะเบียนในทะเบียนของระบบการจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) 
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c) เอกสารอางอิง: เอกสารมาตรฐาน ISO 19144-1 สวนที่ 5.5 และ สวนที่ 6.2 ของเอกสารมาตรฐาน
ฉบับนี้  

d) ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 

A.3 การคงรูปแบบมาตรฐานของทะเบียนของเกณฑการจําแนก 

(Conformance of a register of classifiers) 

A.3.1 เนื้อหาของทะเบียน (Register content) 

a.เปาหมายการทดสอบ: สอบทานความจริงวารายการในทะเบียนประกอบดวยเนื้อหาที่ระบุขั้นต่ํา 

b. วิธีการทดสอบ: ตรวจทานตัวอยางของคาที่บันทึกในทะเบียนแตละตัวอยางเพื่อประกันวาทุกคา
รวมอยูในสารสนเทศที่ตองการทั้งหมดโดยมาตรฐานสากลนี้ 

c. เอกสารอางอิง: สวนที่ 6 และ สวนที่ 8.2  

d. ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 

A.3.2 กรณีทดสอบสําหรับความเปนเอกลักษณของรหัสและรหัสเชิงอักษร 

(Test case for uniqueness of codes and alphaCodes) 

a. เปาหมายการทดสอบ: สอบทานความจริงวาความเปนเอกลักษณของรายการของคารหัสและรหัส
เชิงอักษรที่ใชภายในทะเบียนสําหรับเกณฑการจําแนกและเกณฑการจําแนกดัดแปลง 

b วิธีการทดสอบ: สําหรับแตละประเภทของรายการในทะเบียนคือ ตรวจสอบแตละรายการวา ไมมี
รหัสหรือไมมีรหัสเชิงอักษร ซ่ึงอาจพบมากกวาหนึ่งครั้งโดยที่สถานภาพของรายการคือ “valid” (2).  

c. เอกสารอางอิง: เอกสารมาตรฐาน ISO 19144-1 สวนที่ 8.1 

d. ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 

A.3.3 กรณีทดสอบสําหรับความสอดคลองกับภาษาของกฎขอบังคับ 

(Test case for compliance with the Rules language) 
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e. เปาหมายการทดสอบ: สอบทานความจริงวากฎขอบังคับสัมพันธกับเกณฑการจําแนกมีความ
สอดคลองและรหัสที่ถูกตองภายในบริบทของภาษาที่ถูกนํามาใชเพื่ออธิบายถึงกฎขอบังคับ 

f. วิธีการทดสอบ: สําหรับแตละประเภทในทะเบียนของกฎขอบังคับคือการตรวจสอบแตละรายการ 
เพื่อตัดสินใจวากฎขอบังคับแสดงไดถูกตองตามหลักภาษาที่ใชในกฎขอบังคับและมีความคงเสนคงวา
กับกฎขอบังคับอื่น 

g. เอกสารอางอิง: เอกสารมาตรฐาน ISO 19144-1 สวนที่ 8.2 

h. ประเภทการทดสอบ: สมรรถนะ 
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ภาคผนวก B (ภาคไมบังคบั) 

ความเปนมาของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน  (LCCS) 

ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติถูก
รวบรวมโดยอาศัยระบบการจําแนกดวยวิธีนิรนัย (a priori classification system) ที่ถูกออกแบบเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูใชงานเฉพาะกลุม และถูกสรางขึ้นสําหรับใชในการจัดทําแผนที่ที่ไม
ขึ้นอยูกับมาตราสวนหรือวิธีการใชแผนที่ ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) สามารถนําไปใช
เปรียบเทียบเกี่ยวกับประเภทสิ่งปกคลุมดินโดยไมคํานึงถึงแหลงขอมูล สาขาวิชาเฉพาะ หรือ
ประเทศ ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) เพิ่มกระบวนการของการจัดทํามาตรฐานและลด
ปญหาเกี่ยวกับจํานวนของประเภทที่ตองกําหนดไวลวงหนาเปนจํานวนมากๆ 

เพื่อลดความซับซอนของกระบวนการจําแนกและประกันความเปนมาตรฐาน จึงไดมีการพัฒนา
ซอฟทแวรขึ้นมาสนับสนุนผูใชงานในการเลือกประเภทใหเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการใชงานตาม
มาตรฐานสากลนี้ เครื่องมือเหลานี้จะชวยลดภาวะวิวิธพันธุระหวางผูแปลตีความและการแปล
ตีความหมายที่มีอยูตลอดเวลา ซอฟทแวรชวยผูใชงานเลือกประเภทที่เหมาะสมโดยใชกระบวนการ
อยางเปนขั้นเปนตอน ( Step-by-Step process) ตัวอยางเชน เกณฑการจําแนกโดยเกณฑการจําแนก 
(classifier by classifier) ผูใชงานสามารถขอรับซอฟทแวรสนับสนุนไดจากองคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาติ อยางไรก็ตาม ซอฟทแวรนี้ไมไดเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานฉบับนี้ 
วิธีการที่ยืดหยุนในการจําแนกถูกสรางขึ้นโดยใชเครื่องมือของซอฟทแวรเกี่ยวกับการจัดสราง
ประเภทจําแนกในระดับตางๆ ของระบบ และสามารถเลือกใชเกณฑการจําแนกดัดแปลง ขอมูล
อรรถาธิบายทางสิ่งแวดลอมและทางเทคนิคเฉพาะ มาทําการจัดหมูเพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดใหกับ
ประเภทการจําแนกที่มีอยูมากมายไดมากขึ้น ซอฟทแวรนี้สามารถนําไปใชงานแบบผลิตภัณฑอยาง
เดียว (stand-alone product) หรือใชรวมกับการชุดซอฟทแวรประมวลผลขอมูลเชิงเลข ที่จะยอมให
ทําการแปลตีความขอมูลภาพจากดาวเทียมโดยระบุหนวยแผนที่ตามประเภทสิ่งปกคลุมดิน 

ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) มีการพัฒนาจากประสบการณจากกิจกรรมการทําแผนที่
ขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ/โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ และ
ประเทศตางๆ ซอฟทแวรระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) เวอรชัน 1.0 ที่นํามาใชงานครั้ง
แรกถูกพัฒนาขึ้นสําหรับใชในการดําเนินงานของโครงการสิ่งปกคลุมดินของทวีปแอฟริกา-
แอฟริกาตะวันออก (Africover - East Africa Project) ที่สนับสนุนโดยรัฐบาลอิตาลีรวมกับ สํานัก
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ (SDRN) และสํานักทรัพยากรดิน การจัดการและการอนุรักษ 
(AGLS) ขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ แนวคิดของการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน
เหลานี้เกิดจากการพิจารณาและรับรองผลจากการประชุมของคณะทํางานนานาชาติดานการจําแนก
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และคําอธิบายสัญลักษณ (กรกฎาคม 2539 ประเทศเซเนกัล) โดยการสนับสนุนของรัฐบาลฝรั่งเศส 
ซอฟทแวรระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) เวอรชัน 2.0 ถูกพัฒนาขึ้นจากการรับฟงความ
คิดเห็นปอนกลับผานชุมชนหลายองคกรทั่วโลก เชนเดียวกันจากประสบการณที่ไดรับจากการ
ดําเนินงานโครงการสิ่งปกคลุมดินของทวีปแอฟริกาและโครงการอื่นๆ รวมทั้ง ขอเสนอแนะจาก
สถาบันการศึกษาและปจเจกบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการดานพืช
พรรณและคณะทํางานดานสิ่งปกคลุมดินของโลกของคณะกรรมการขอมูลทางภูมิศาสตร (FGDC) 
กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ กรมปาไม กระทรวงเกษตร ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(USDA Forest Service) และ กองทุนรวม LANES ภายใต the 4th Framework Programme of 
Research on Environment and Climate of the European Commission (FPRECEC) และ ขอแนะนํา
และการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา 

คุณลักษณะเฉพาะของซอฟทแวรระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) เวอรชัน 2.0 ที่กําหนด
โดยองคการสหประชาชาติคือ การปรับปรุง (upgrade) ซอฟทแวร เวอรชัน 1.0 (FAO, 2000) 
คุณลักษณะเฉพาะสําหรับซอฟทแวรฉบับใหมของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ของ
องคการสหประชาชาติคือ ตองเขากันได (compatible) กับฉบับกอน เพื่อใหแนใจวากิจกรรมการทํา
แผนที่ของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ที่เกิดในอดีตและอนาคตมีความตอเนื่อง แมวา 
ซอฟทแวรที่ปรับปรุงขึ้นใหมนี้จะไดรับความสนใจจากผูใชงานเอกสารมาตรฐานฉบับนี้ แต
ซอฟทแวรฉบับนี้ไมไดเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานฉบับนี้ ซอฟทแวรระบบการจําแนกสิ่งปกคลุม
ดิน (LCCS) ฉบับใหมไดมีการปรับปรุงเพิ่มเติมบางสิ่งบางอยางในระบบการจําแนกของระบบการ
จําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) เดิม ไดแก 

- การแกไข  (Amelioration) และดัดแปลง  (modification) ช่ือและคําบรรยายประเภท 
การจําแนก 

- เสริมแตงประเภทของเกณฑการจําแนกและเกณฑการจําแนกดัดแปลงที่ใชในการจําแนก 
และขอมูลอรรถาธิบายทางสิ่งแวดลอมเพื่อใชกําหนดประเภทการจําแนกของระบบการ
จําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) 

- เพิ่มจํานวนของการจัดหมูที่เปนไปไดของเกณฑการจําแนกและเกณฑการจําแนกดัดแปลง 

- การยกระดับมาตรฐานของการทําแผนที่ นอกจากมีฟงกช่ันการจัดทําหนวยแบบผสมของ
การทําแผนที่ในฉบับเดิม ไดเพิ่มฟงกช่ันการจัดทําหนวยแบบผสมของการทําแผนที่อีก  
3 รูปแบบ ในเวอรชัน 2.0 
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การพัฒนาของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) เปนกิจกรรมตอเนื่องและระบบการจําแนก
ส่ิงปกคลุมดิน (LCCS) ในอนาคต คือ เวอรชัน 3.0 อยูระหวางการพัฒนา หลังการพัฒนาของระบบ
การจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) เวอรชัน 2.0 มีการนําคําอธิบายที่ครบถวนสมบูรณของกฎเกณฑ
ที่เกี่ยวของกับวัตถุของเกณฑการจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ในรูปของ
กฎเกณฑทางคณิตศาสตร (mathematical formulation) ซ่ึงกฎเกณฑนี้แสดงไวในเอกสารฉบับนี้ ผล

ที่ไดรับจากกฎเกณฑทางคณิตศาสตรถูกนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช
ภาษา PROLOG ที่รองรับสวนมูลฐานที่ใชในการจัดสรางระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) 
ขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ รวมทั้ง ผูใชงานสามารถพัฒนาโปรแกรมตอ
ประสาน (Interface) ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) เปนของตัวเอง 

มาตรฐานฉบับนี้จะสอดคลองกับ ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ขององคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาติ เวอรชัน 2.0 ที่มีการอธิบายในเอกสารของสหประชาชาติ ค.ศ. 2005 เร่ือง 
ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (Land Cover Classification System) แนวคิดการจําแนก 
(Classification Concepts) และคูมือการใชงาน (User Manual) ที่รวมถึงกฎเกณฑทางคณิตศาสตร 
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ภาคผนวก C (ภาคไมบังคบั) 

ภาพรวมของสวนมูลฐานของการสรางระบบการจําแนกของระบบการจําแนก LCCS 
Overview of the Elements forming the LCCS Classification System 

C.1 ภาพรวม (Overview) 

ในตารางดังตอไปนี้แสดงภาพรวมของประเภทสิ่งปกคลุมดินหลักของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน 
(LCCS) เอกสารอางอิงสําหรับสารสนเทศเกี่ยวกับเกณฑการจําแนกเฉพาะคือ ทะเบียนของเกณฑ
การจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) โดยมีองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติเปนผูดูแลบํารุงรักษาระบบ ภาคผนวกนี้แสดงชุดของสวนมูลฐานที่ครบสมบูรณที่ใช
ในระบบการจําแนกระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ขององคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ 
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Annex D (บรรทัดฐาน) 
Mathematical formulation of the LCCS Classification System 

กฎเกณฑทางคณิตศาสตรของระบบการจาํแนกของระบบการจําแนกสิง่ปกคลุมดิน (LCCS) 

D.1 ภาพรวม (Overview) 

ระบบของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน  ได ถูกอธิบายในรูปของภาษาของการจําแนก 
(classification language) โดยอาศัยศัพยวิทยาของทฤษฎีทางภาษารูปนัย (formal language theory 
terminology) และรูปลักษณสําหรับแสดงระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน  สวนคามูลฐานของสิ่งปก
คลุมดิน (ไมใหญ ความสูง ถนน การจัดกลุมพืชผล อ่ืนๆ) คือ กลุมคําในภาษา (language words) ที่
ใชกําหนดไวยากรณสําหรับสรางประโยคของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (ประเภทจําแนกของ
ส่ิงปกคลุมดิน) และสวนสุดทายที่กลาวถึงการกําหนดอรรถศาสตร (semantics) ของระบบการ
จําแนกสิ่งปกคลุมดิน เพื่อจัดสรางชุดของประโยคที่มีความถูกตอง (นั่นคือ ภาษาทั้งหมด) 

D.2 การกําหนดเซตพื้นฐาน (Definition of basic sets) 

พจนพื้นฐานของภาษาในระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน กําหนดไวดังนี้ 

เซตของคามูลฐาน (set of elements) คือ  

 Σ = { e โดยที่ e คือ คามูลฐานของสิ่งปกคลุมดินที่แสดงไวในตารางที่เกี่ยวของ} 

รายละเอียดของคามูลฐานของสิ่งปกคลุมดินแสดงไวในตารางในหัวขอ D9 และคามูลฐานแสดง
แทนเซตทั้งหมดของหนวยเล็กที่สุดของสิ่งปกคลุมดินที่ปรากฏในระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน 
นับจากขั้นตอนนี้เปนตนไป ประเภทของสิ่งปกคลุมดินหลัก 14 ประเภทที่ไดจากขั้นตอน 
การจําแนกแบบแบงสองกิ่งของการจําแนกจะเรียกวา กลุมหลักหรือกลุมบริสุทธิ์ (primary groups 
or simply groups) โดย เซตของกลุมหลัก กําหนดไวดังนี้ 

 Γ = {0,…,13} 

เซตของชั้นเรือนยอด (set of layers) สําหรับใชอธิบายการจําแนกชั้นของพืชพรรณธรรมชาติและ
พืชผลหลายชนิด กําหนดไวดังนี้ 

 Λ = {0,1,2,3} 
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ช้ันเรือนยอดที่มีคาเทากับ “0”ถูกใชเพื่อกําหนดเกณฑการจําแนก ที่แสดงถึงกลุมหลัก (ประเภท 
ส่ิงปกคลุมดินหลัก) 

ดังนั้น เซตของพจนในระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดินพื้นฐานมี 3 ชุด ไดแก เกณฑการจําแนก 
เกณฑการจําแนกดัดแปลง และขอมูลอรรถาธิบาย 

เซตของเกณฑการจําแนกถูกกําหนดโดยคาขอมูล 3 คา ไดแก มูลฐาน (element) กลุมหลัก (group) 
และ ช้ันเรือนยอด (layer) กําหนดไวดังนี้ 
X = { : , ,l

gx e e g l≡ ∈∑ ∈Γ ∈Λ  โดย l
ge  คือเกณฑการจําแนกที่แสดงไวในตารางที่เกี่ยวของ}  

โดยที่  X  คือ เซตของเกณฑการจําแนก โดยที่ x  สมมูล กับ  l
ge  

 e  เปนสมาชิกของเซตของคามูลฐาน: ∑  (element) 
g  เปนสมาชิกของเซตของกลุมหลัก: Γ  (group) 
l  เปนสมาชิกของเซตของชั้นเรือนยอด: Λ  (layer) 

รายละเอียดของเกณฑการจําแนกในระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS classifiers) แสดงไวใน
ตารางในหัวขอ D10 คํานิยามนี้เนนกลุมหลักเฉพาะในชั้นเรือนยอดเฉพาะที่เกณฑการจําแนกสังกัด
อยู ตัวอยาง เชน 1

2T  หมายถึง เกณฑการจําแนกแสดงถึงพืชพรรณธรรมชาติ (กลุมหลักที่ 2) ของ 
คามูลฐานประเภทไมใหญ (t) ในชั้นเรือนยอดชั้นที่ 1 (1) ในขณะที่ 3

1T  หมายถึง เกณฑการจําแนก
แสดงถึงพื้นที่เพาะปลูกบนบก (กลุมหลักที่ 1) ของคามูลฐานประเภทไมใหญ (t) ในชั้นเรือนยอด
ช้ันที่ 3 (3) 

เกณฑการจําแนกดัดแปลงถูกกําหนดในลักษณะของการจับคู (pair) (คามูลฐาน, เกณฑการจําแนก) 
เซตของเกณฑการจําแนกดัดแปลง กําหนดไวดังนี้ 
M = { : ,x xe e x eμ ≡ ∈∑ ∈Χ ∧  โดยเกณฑการจําแนกดัดแปลงที่แสดงไวในตารางที่เกี่ยวของ} 

โดยที่  M คือ เซตของเกณฑการจําแนกดัดแปลง โดยที่  μ  สมมูล กับ eχ  

 e  เปนสมาชิกของเซตของคามูลฐาน: Σ (element) 
 χ เปนสมาชิกของเซตของเกณฑการจําแนก Χ  (classifiers) และ eχ  

รายละเอียดของเกณฑจําแนกดัดแปลงแสดงไวในหัวขอ D.11 

เซตของขอมูลอรรถาธิบาย กําหนดไวดังนี้ 

A = { α โดยที่ α คือขอมูลอรรถาธิบายที่แสดงไวในตารางที่เกี่ยวของ} 
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รายละเอียดของขอมูลอรรถาธิบายแสดงไวในหัวขอ D.12 เซตของขอมูลอรรถาธิบายประกอบดวย
ขอมูลอรรถาธิบายทางสิ่งแวดลอมและทางเทคนิคเฉพาะ โดยที่ไวยากรณและพฤติกรรมทาง
อรรถศาสตรของขอมูลอรรถาธิบายทั้งสองประเภทเหมือนกันทุกประการ 

D.3 ไวยากรณของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS grammar) 

ไวยากรณของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) (ตาราง D1) กําหนดกฎขอบังคับเชิง
วากยสัมพันธเพื่อสรางประโยคของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน เราจะพิจารณาในลักษณะ
เดียวกันกับคําของภาษาของพวกเรา (ชุดตัวอักษรของพวกเรา) ในที่นี้หมายถึง เซตของพจนพื้นฐาน
ในระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน 3 ชุด ไดแก เกณฑการจําแนก เกณฑการจําแนกดัดแปลง และ
ขอมูลอรรถาธิบาย ดังอธิบายไวขางตน 

ในแตละบรรทัดของไวยากรณที่กําหนดขึ้นเรียกวา Production อักษรตัวใหญแสดงการเริ่มตน 
(non-terminal) ในขณะที่ อักษรตัวเล็กแสดงสัญลักษณการสิ้นสุดที่กําหนดขึ้นเองของชุดตัวอักษร 
ฟงกช่ันของการเริ่มตน (อักษรตัวใหญ) เปนการสรางแบบจําลองโครงสรางเชิงวากยสัมพันธ ซ่ึง
คลายกับตูบรรจุสินคาที่ถูกแทนดวยนิพจน (expression) ที่เกี่ยวของ ประกอบดวยสัญลักษณการ
เร่ิมตนและการสิ้นสุดอื่นๆ การเริ่มตนลําดับแรกใชอักษร L แทน สัญลักษณเร่ิมตน (start symbol) 
และทุกประโยคของภาษาจะสรางจากสัญลักษณเร่ิมตน กลุมของ Production ตองทําการอาน
ลักษณะดังนี้ คือ สัญลักษณการเริ่มตนทางดานซายของลูกศรสามารถแทนดวยนิพจนทางดาน

ขวามือที่ถูกแยกโดยเครื่องหมายไพพ (“|” )  กระบวนการจะแทนคาดวยพจนตางๆ ซ่ึงเริ่มจาก
สัญลักษณเร่ิมตนและปดทายดวยสัญลักษณการสิ้นสุดจึงถือเปนประโยคของภาษานี้ 

ตาราง D1 ไวยากรณของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) 

 

ไวยากรณของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ชวยอธิบายโครงสรางเชิงวากยสัมพันธของ
รหัสระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) เพื่อสรุปกฎขอบังคับของไวยากรณของระบบ 
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การจําแนกสิ่งปกคลุมดิน เราอาจกลาวไดวา ประโยคของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) 
ถูกสรางขึ้นจากลําดับของเกณฑการจําแนกและเกณฑการจําแนกดัดแปลง โดยใชเครื่องหมาย “-” 
แบง และตามดวยขอมูลอรรถาธิบาย เราจําเปนตองแยกความแตกตางระหวางประโยคที่ถูกตองและ
ไมถูกตอง การกําหนดความถูกตองของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) จะใชกฎขอบังคับ 
2 ประเภท คือ 

กฎขอบังคับของกระบวนการจําแนก (classification process rules): ชุดของกฎขอบังคับเกี่ยวกับ
กระบวนการจําแนกในแตละขั้นตอนของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) คือ เกณฑ 
การจําแนกและเกณฑการจําแนกดัดแปลงตองมีการจัดเรียงตามลําดับกอนหลังในประโยคของ
ระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน ตามรูปแบบที่จัดเตรียมไวลวงหนา ตัวอยางเชน  ประโยคของ 
พืชพรรณตามธรรมชาติ (กลุมหลักที่ 2) ตองใชเกณฑการจําแนกของรูปชีวิต (Life Form) ตามดวย
เกณฑการจําแนกของพื้นที่การปกคลุม (Cover) และตามดวยเกณฑการจําแนกของความสูง 
(Height) และเกณฑการจําแนกอื่นๆ ตอไปเรื่อยๆ  

กฎขอบังคับของรูปสัณฐานภายนอก (physiognomic rules): กฎขอบังคับในกลุมนี้เกี่ยวกับกฎ
ขอบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวของกับขอจํากัดรวม (mutual constraint) ระหวางเกณฑการจําแนกหรือ
เกณฑการจําแนกดัดแปลง ตัวอยางเชน เกณฑการจําแนกของรูปชีวิตของไมลมลุก จะไมนําเอา
ความเปนไปไดของการระบุเกณฑการจําแนกของประเภทใบ (Leaf Type) ของไมใบกวาง มาใชใน
ประโยคเดียวกัน  

ชุดของกฎขอบังคับทั้งสองประเภทนี้จะถูกแสดงโดยใช Relation (ความสัมพันธ) ที่แตกตางกัน  
2 รูปแบบคือ Relation next และ Relation compatible ในที่นี้ มีขอสังเกตคือ กฎขอบังคับของ
กระบวนการจําแนก (classification process rules) กอใหเกิดแนวคิดเรื่องประเภทของเกณฑการ
จําแนกหรือเกณฑการจําแนกดัดแปลง (เกณฑการจําแนกของรูปชีวิต พื้นที่การปกคลุม ชีพลักษณ
ของใบ  หรือเกณฑการจําแนกดัดแปลง) ในขณะที่  กฎขอบังคับของรูปสัณฐานภายนอก 
(physiognomic rules) ขึ้นอยูกับคาของเกณฑการจําแนกและเกณฑการจําแนกดัดแปลง (ไมลมลุก, 
ไมใบกวาง) 
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D.4 ประเภทและคาของพจน (Term types and values) 

ไวยากรณของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) (ตาราง D1) กําหนดกฎขอบังคับทาง
วากยสัมพันธ เพื่อสรางประโยคของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) เราจะพิจารณาใน
ลักษณะเชนเดียวกับคําของภาษาของพวกเรา (ชุดตัวอักษรของพวกเรา) เซตของพจนพื้นฐานมี  
3 ชุด ไดแก เกณฑการจําแนก เกณฑการจําแนกดัดแปลง และขอมูลอรรถาธิบาย ดังอธิบายไวกอน
หนานี้ 

ประเภทและคาของพจนในระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ถูกกําหนดในเนื้อหาสวนนี้ 
การกําหนดเซตพื้นฐานในระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) แสดงถึงความแตกตางของ
เกณฑการจําแนกและเกณฑการจําแนกดัดแปลง ที่อาจถูกอธิบายโดยคามูลฐานที่เหมือนกัน 
ตัวอยางเชน คามูลฐาน “ T ” (ไมใหญ) สามารถพบในเกณฑการจําแนก 1

1T   หรือ 1
2T  หรือ 2

3T

หรืออ่ืนๆ เพราะไมใหญสามารถพบใน 4 กลุมหลักและในระดับชั้นเรือนยอดที่แตกตางกัน แมวา
ประเภทของแตละเกณฑการจําแนกใชรูปชีวิตเหมือนกัน คาของพจนมีพฤติกรรม (behaviour) 
เหมือนกัน กลาวคือ คามูลฐาน “X” (การกระจายเชิงพื้นที่แบบกระจัดกระจาย: Sparse) สามารถพบ
ในชุดเกณฑการจําแนก 1

2Χ  , 2
2Χ  และอื่นๆ แตคาของพจนการกระจายเชิงพื้นที่แบบกระจัด

กระจายมีคาเหมือนกัน (15-1) เชน พิสัยของการปกคลุมพื้นที่ระหวาง 1% ถึง 15 % นั่นคือ เราจะ
เห็นไดวา ประเภทและคาของพจนไมใชคุณสมบัติของเกณฑการจําแนกและเกณฑการจําแนก
ดัดแปลง แตประเภทและคาของพจนจะขึ้นอยูคามูลฐานที่เกี่ยวของ ตอจากนี้ไป เมื่อเรากลาวถึง
ประเภท (คา) ของเกณฑการจําแนก หรือประเภท (คา) ของเกณฑการจําแนกดัดแปลงหมายถึง
ประเภท (คา) ของคามูลฐานที่เกี่ยวของ 

สัญกรณดังตอไปนี้ ถูกนํามาใช คือ 

t : T  หมายถึง พจน t มีประเภทเปน T 

นั่นคือ คาของฟงกช่ัน (function value) สามารถกําหนดไดดังนี้ 

value(t) เทากับ คาของพจน t 

เนื่องจาก คามูลฐานบางคามีคา 2 คา (pair values) ดังนั้น ฟงกช่ันของคา 2 คา สามารถกําหนดได
ดังนี้ 

min (t) เทากับ คาต่ําสุดของพจน t 
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รายละเอียดของประเภท (types) และคา (values) แสดงไวในตารางคามูลฐานในหัวขอ D.9 

D.5 The relation next 

Relation นี้ แสดงถึงกระบวนการการจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ในแตละ
ขั้นตอน กลาวคือ Relation next ถูกปฏิบัติตามขอผูกพัน ถาเกณฑการจําแนก m

gf  ตามดวยเกณฑ
การจําแนกอื่น l

ge  ในกระบวนการการจําแนก ตาราง D2 ประกอบดวย การแสดงผลดวย
ภาพกราฟกบงบอกลําดับการนําเกณฑการจําแนกไปใชในการประมวลผล ตัวอยางเชน ในกลุมหลัก
ที่ 2 ตองนําเกณฑการจําแนกของรูปชีวิตมาใชกอนเกณฑการจําแนกของพื้นที่การปกคลุม ในขณะ
ที่ในกลุมหลักที่ 7 และ 8 เกณฑการจําแนกของการคงอยูของน้ํา (Water Persistence) ใชหลังเกณฑ
การจําแนกของสถานภาพทางกายภาพ (Physical Status) รายละเอียดของ Relation next แสดงไวใน
ตาราง D4 ถึง D9 

Relation follow กําหนดกฎขอบังคับแบบมีลําดับเหนือกวา (precedence rule) สําหรับใชกับเกณฑ
การจําแนกดัดแปลง ความสัมพันธนี้แสดงถึงความเปนไปไดในการเพิ่มเกณฑการจําแนกดัดแปลง
มากกวาหนึ่งเกณฑใหกับเกณฑการจําแนก ถาเกณฑการจําแนกดัดแปลงเหลานั้นเปนประเภท
ตางกัน รายละเอียดของขอกําหนดของ Relation follow แสดงไวในตาราง D10  

เนื่องจาก เราสามารถพิจารณาแบบนิรนัยโดยอาศัยขอกําหนดของ Relation next ในบางกรณี เรา
สามารถเลือกใชประเภทของเกณฑการจําแนกได ตัวอยางเชน ในกลุมหลักที่ 1 หลังจากใชเกณฑ
การจําแนกของรูปชีวิต อาจตามดวยเกณฑการจําแนกของขนาดของแปลง (Field Size) การกระจาย 
(Distribution) หรือการจัดกลุมของพืชผล (Crop Combination) ได 
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ตาราง D2- The relation next ()  

 

D.6 The relation compatible 

Relation compatible แสดงสถานะความเขากันไดของเกณฑการจําแนกหรือเกณฑการจําแนก
ดัดแปลงที่สัมพันธกับประโยคของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ที่มีอยูกอนแลว กลาว
อีกนัยหนึ่ง ถา Relation compatible ปฏิบัติตามขอผูกพันของเกณฑการจําแนก (หรือเกณฑ 
การจําแนกดัดแปลง) และประโยคของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ดังนั้น เกณฑ 
การจําแนก (เกณฑการจําแนกดัดแปลง) อาจถูกเพิ่มเขาไปในประโยคนั้นตามกฎขอบังคับของ
ระบบรูปสัณฐานภายนอก (physiognomic system rules) เพื่อใหประโยคใหมที่ถูกตอง 

ฟงกชันและสัญกรณบางอยางที่ถูกนํามาใชในการกําหนด Relation compatible มีดังตอไปนี้ 
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- l
gt  เปนสัญกรณแบบกระชับเพื่อแสดงถึงเกณฑการจําแนก l

ge ของกลุมหลัก g และ 
ช้ันเรือนยอด l หรือ เกณฑการจําแนกดัดแปลง l

gf
e ที่อางอิงกับเกณฑการจําแนกของกลุม

หลัก g และชั้นเรือนยอด l 

- ฟงกชันเหลานั้นอางอิงถึงประเภทหรือช้ันเรือนยอดที่มีคาของฟงกช่ันอยางชัดเจน 
ตัวอยางเชน ฟงกชัน lifeform (C) จะใหคาของพจนของรูปชีวิตในชั้นเรือนยอดหลัก (1) 
ของประโยค C ; ฟงกชัน mincover (C) จะใหคาพื้นที่ปกคลุมต่ําสุดในชั้นเรือนยอดหลัก 
(1) ของประโยค C ; ฟงกชัน lifeform2nd (C) หรือ ฟงกชัน lifeform3rd(C) จะใหคาของ
พจนรูปชีวิตในชั้นเรือนยอดที่ 2 หรือ ช้ันเรือนยอดที่ 3 ของประโยค C ตามลําดับ 

-ความสัมพันธของฟงกชัน emergent (ไมเหนือช้ันเรือนยอด) และ ฟงกชัน lowerlife (ไม
ช้ันลาง) เปรียบเทียบความแตกตางของพจนของรูปชีวิตที่สัมพันธกับความสูงของไมเหนือ
ช้ันเรือนยอดและไมช้ันลาง 

-ความสัมพันธของฟงกชัน woodyclass(C) ถูกปฏิบัติตามขอผูกพัน ถาพจนของรูปชีวิตชั้น
เรือนยอดแรกของประโยค C เปนไมใหญ ไมพุมหรือไมเนื้อแข็ง 

สัญกรณของ Relation compatible แสดงไดดังนี้ 

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⇔

...
3
2
1

),(
cond
cond
cond

Ctcompatible

 

โดยมีความหมาย ดังนี้ 

 ( , ) ( 1 2 3 ...)compatible t C cond cond cond⇔ ∧ ∧ ∧  

ความเขากันไดของของพจน t ของประโยค C จะเปนจริง เมื่อเงื่อนไขที่ 1, 2, 3,… เปนจริงทั้งหมด  

สําหรับกรณีที่เงื่อนไขเปน “ปฏิเสธ” 

 
⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

¬⇔

...
3
2
1

),(
cond
cond
cond

Ctcompatible

 

ความหมายของนิพนธ สอดคลองตามกฎของ De Morgan 
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 ( , ) ( 1 2 3 ...)compatible t C cond cond cond⇔ ¬ ∧¬ ∧¬ ∧  

ความเขากันไดของของพจน t ของประโยค C จะเปนจริง เมื่อเงื่อนไขที่ 1, 2, 3,… เปนเท็จทั้งหมด  

ตาราง D27 D28 และ D29 แสดงรายละเอียดของขอกําหนดอยางเปนทางการของฟงกชัน 
compatible ที่ถูกนํามาใชงานทั้งหมด 

ขอกําหนดของฟงกชัน compatible ที่แบงยอยตามกลุมหลัก แสดงไวในตาราง D11 ถึง D26 สมมุติ
วา เร่ิมแรกเราพิจารณากฎขอบังคับของพืชพรรณตามธรรมชาติ (กลุมหลักที่ 2 ดูตาราง D14) ใน
ระดับชั้นเรือนยอดหลัก (1)  ขอกําหนดแรก หมายถึง พจน 1

2t  ของกลุมหลักที่ 2 ในระดับชั้นเรือน
ยอดหลัก (1) ของเกณฑการจําแนกของรูปชีวิต จะเขากันไดกับประโยค C  

ขอกําหนดในแถวที่สองเกี่ยวกับพจนของเกณฑการจําแนกของพื้นที่การปกคลุม และพื้นที่การปก
คลุมของไลเคนสและมอสส ไมใชแบบกระจัดกระจาย ซ่ึงพจนของพื้นที่การปกคลุมจะเขากันได
กับประโยค C ยกเวน ถาคาของเกณฑการจําแนกของรูปชีวิตเปน licmos (ไลเคนส หรือ มอสส) 
และคาพื้นที่การปกคลุมต่ําสุดนอยกวา 5% เกณฑการจําแนกของรูปชีวิต H61

2, H71
2, H81

2 มีคาเปน 
licmos เนื่องจากไมมีความแตกตางระหวางไลเคนส และมอสส ที่สัมพันธกับกฎขอบังคับของรูป
สัณฐานภายนอก ในลักษณะเดียวกันเกณฑการจําแนกของรูปชีวิต 1 1 1

2 2 2, ,H G F  ทั้งหมดมีคาเปน 
herb  

กฎขอบังคับสุดทายของชั้นเรือนยอดหลัก (1) เกี่ยวกับการเพิ่มเกณฑการจําแนกของการจําแนกชั้น 
(layering) ในกลุมหลักที่ 2 เกณฑการจําแนกของการจําแนกชั้นบงชี้ถึงการไมปรากฏของการ
จําแนกชั้นของชั้นเรือนยอดอื่น (V11

2) หรือมีช้ันเรือนยอดอีก 1 ช้ันเพิ่มเขามา ( 1
2V ) คาของเกณฑ

การจําแนกเหลานี้ คือ 0 และ 2 ตามลําดับ กฎขอบังคับการจําแนกชั้นอธิบายวา หากในชั้นเรือนยอด
หลักปกคลุมโดยไมลมลุกแบบกระจัดกระจายจะไมปรากฏชั้นเรือนยอดอื่นๆ เลย 

สมมติวาเราพิจารณากฎขอบังคับของกลุมหลักที่ 2 ในระดับชั้นเรือนยอดที่ 2 (ตาราง D15) ความ
เปนไปไดของการเพิ่มเกณฑการจําแนกของรูปชีวิตในระดับชั้นเรือนยอดที่ 2 ขึ้นอยูกับคาของ
ฟงกช่ัน layers ซ่ึงบงบอกคาของเกณฑการจําแนกของการจําแนกชั้นในประโยค C เงื่อนไขของ
ฟงกช่ัน layers(C) = 2 ไมรวมถึงกรณีที่เลือกเกณฑการจําแนก V11

2 (ช้ันเรือนยอดเดียว มีคา = 0) ใน
ประโยค C 

เงื่อนไขในวงเล็บ (brackets) บอกถึงขอจํากัดของเกณฑการจําแนกของรูปชีวิตในระดับชั้นเรือน
ยอดที่ 2 ที่สัมพันธกับคาของเกณฑการจําแนกของรูปชีวิตและพื้นที่การปกคลุมของชั้นเรือนยอด
หลัก กฎขอบังคับถัดไปบอกถึงขอจํากัดเพิ่มเติมของเกณฑการจําแนกของพื้นที่การปกคลุมใน
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ระดับชั้นเรือนยอดที่ 2 กฎขอบังคับของชั้นเรือนยอดที่ 3 ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของฟงกชัน 
layers2nd(C) = 2  

กฎขอบังคับเกี่ยวกับกลุมหลักที่ 4 ประเภทพืชพรรณในน้ํา (ตาราง D20 ถึง 22) จะใกลเคียงกับกฎ
ขอบังคับกลุมหลักที่ 2 ยกเวนเกณฑการจําแนกของฤดูกาลของน้ํา (WaterSeasonality) 

ในลักษณะเดียวกันกับกลุมหลักที่ 2 เราอาจพบ กฎขอบังคับในการจําแนกชั้นในกลุมหลัก (1) 
ประเภทพื้นที่บนบกที่มีการเพาะปลูก (ตาราง D11) ในกรณีนี้แสดงถึงการปรากฏของพืชผล
หลากหลายชนิด โดยเฉพาะกรณี V11

1 จะเกี่ยวของกับการปรากฏของพืชผลเดียว 1
1V  หรือ 1

2V  
ของการเพิ่มพืชผล 1 หรือ 2 ชนิด และ V21

1 แสดงถึงการเพิ่มพืชผลที่ไมมีรายละเอียดเพิ่มเติม คา
ของเกณฑการจําแนกเหลานี้ คือ 0, 2, 2 และ 1 ตามลําดับ 

ในการอธิบายคุณลักษณะเพิ่มเติม (เกณฑการจําแนกของรูปชีวิต อุปทานของน้ํา ปจจัยเร่ืองเวลา 
การจัดกลุมของพืชผล) ของพืชผลที่เพิ่มเขามา เราจําเปนตองแสดงเกณฑการจําแนก 1

1V   หรือ 1
2V  

ในประโยคที่มีอยูกอนแลว ขอกําหนดสําหรับกลุมหลักที่ 3, 5, 6, 7 และ 8 ปฏิบัติตามรายละเอียดใน
ตาราง D17 ถึง 19 และ D23 ถึง 26 

D.7 อรรถศาสตรของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS semantics) 

กฎขอบังคับทางอรรถศาสตรสําหรับภาษาถูกนํามาใชเพื่อคัดเลือกชุดที่สอดคลองกับกระบวนการ
จําแนกและกฎขอบังคับของรูปสัณฐานภายนอกจากชุดทั้งหมดของประโยคที่สรางขึ้นจาก
ไวยากรณ ตัวอยางเชน เกณฑการจําแนกดัดแปลงตองตามหลังเกณฑการจําแนกที่เกณฑนั้นอางถึง 
หรือเกณฑการจําแนกทั้งหมดของประโยคที่ถูกตองอยูในกลุมหลักเดียวกัน 

กฎขอบังคับทางอรรถศาสตร (แสดงไวในตาราง D3) ถูกกําหนดขึ้นสําหรับใชแสดงความถูกตอง
ของประพจนในระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS sentences) กฎขอบังคับทางอรรถศาสตร
เหลานี้กําหนด Relation [L] ซ่ึงหมายถึง “ประโยคในระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน L ถูกตอง” 
(“the LCCS sentence L is correct”) 
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ตาราง D3 อรรถศาสตรของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS semantics) 

 

ดังนั้น เราจะจัดผังคําประโยคในระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ใดๆ เพื่อสรุปวาเปนจริง 
(TRUE) (ถาประโยคนั้นถูกตอง) หรือ เปนเท็จ (FALSE) ขอกําหนดของ Relation นี้อาศัยกฎ
ขอบังคับทางอรรถศาสตรกําหนดสําหรับสูตรเชิงวากยสัมพันธของภาษา กฎขอบังคับเหลานี้ที่
เรียกวา กฎขอบังคับเชิงอนุมาน (inference rules) มีรูปแบบ ดังนี้ 

ขอตั้ง 1 ขอตั้ง 2… ขอตั้ง  N 
บทสรุป 

ซ่ึงมีความคาดหวังวา บทสรุป (conclusion) จะเปนจริง ก็ตอเมื่อ ขอตั้ง 1 (premise 1) ขอตั้ง 2 
(premise 2) และ จนกระทั่งขอตั้ง N (premise N) เปนจริง (TRUE) ดังนั้น เราจะกําหนดกฎขอบังคับ
สําหรับทุกโครงสรางเชิงวากยสัมพันธ เพื่อการระบุความหมายของภาษาทั้งหมด 

สมมุติ เราทดสอบกฎขอบังคับทุกกฎ เราจะใชฟงกชัน group ซ่ึงกําหนดกลุมของประโยคที่แสดง
ในรูปของกลุมของเกณฑการจําแนกในประโยค 

กฎขอบังคับลําดับที่ 1 (single classifier) พิสูจนความถูกตองของประโยคดวยเกณฑการจําแนกเดี่ยว 
(single classifier) ถาเกณฑการจําแนกมีช้ันเรือนยอดเปนศูนย (layer zero) เรากําหนดรหัสชั้นเรือน
ยอดใหมีคาเปนศูนยสําหรับประเภทสิ่งปกคลุมดินกลุมหลัก (primary groups) กลาวคือ กฎ



เอกสารมาตรฐาน ISO 19144-2: ฉบับภาษาไทย 

19144-2_FN:24/12/2551                                      โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211: ISO 19144-2 

99 

ขอบังคับของเกณฑการจําแนกเดี่ยว หมายถึง ประโยคในระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ที่
ถูกตอง เร่ิมตนดวยคุณลักษณะเฉพาะของความเปนสมาชิกของประเภทสิ่งปกคลุมดินหลักประเภท
ใดประเภทหนึ่ง 

กฎขอบังคับลําดับที่ 2 (classifiers list) อธิบายการเพิ่มเกณฑการจําแนกใหกับประโยค กลาวคือ ใน
ลําดับแรกของขอตั้ง (premise) ทางซายมือสุดของกฎขอบังคับที่เปนประโยคที่มีอยูกอน ตองมี
ความถูกตอง (“[ l

gCe ]”) บทสรุป (conclusion) ของกฎขอบังคับมีนัยใหรูวา เราสามารถเพิ่มเกณฑ
การจําแนก ( m

gf )ไดเพียงหนึ่งเกณฑของกลุมหลักที่เหมือนกันของเกณฑการจําแนกสุดทายของ
ลําดับที่มีอยูกอน ( l

ge ) สําหรับการเกิดซ้ํา (recursion) ส่ิงนี้บงบอกใหรูวา ทุกเกณฑการจําแนกใน
ประโยคตองมีกลุมหลักที่เหมือนกันเชนเดียวกับเกณฑการจําแนกลําดับที่หนึ่ง ซ่ึงแสดงถึงประเภท
ส่ิงปกคลุมดินหลักที่เลือกใช ขอตั้ง (premise) ลําดับที่สามของกฎขอบังคับที่ตองใชคือ เกณฑการ
จําแนกที่ถูกเพิ่มเขาไปและเกณฑการจําแนกเกณฑสุดทายตองสอดคลองกับ relation next 
( l

ge , m
gf ) คือ เกณฑการจําแนก m

gf   อาจตามดวยเกณฑการจําแนก l
ge  ในกระบวนการของการ

จําแนก ขอตั้ง (premise) ดานขวามือสุดบังคับตองใชคือ เกณฑการจําแนก l
gf ที่เขากันไดกับ

ประโยค C คือ Relation compatible สอดคลองระหวางพจน l
gf  และ ประโยค C 

กฎขอบังคับเชิงอรรถศาสตรลําดับที่ 3 (single modifier 1) ควบคุมการเพิ่มของเกณฑจําแนก
ดัดแปลง l

ge
f เขาในตอนทายของประโยคดวยเกณฑการจําแนก l

ge  ในกรณีที่พจน l
ge และ l

ge
f   

เปนประเภทเดียวกัน บทสรุปหมายความวา ประโยคไดรับการแทนคา l
ge  ดวย i

ge
f  จะมีความถูก

ตอง ถาขอตั้ง (premise) ทั้งหมดถูกพิสูจนวาจริง กลาวคือ ประโยคกอนหนานั้นถูกตอง และ i
ge

f  

เขากันไดกับประโยค C 

กฎขอบังคับลําดับที่ 4 (single modifier 2) เกี่ยวของกับการเพิ่มเกณฑการจําแนกดัดแปลงของ
ประเภทที่แตกตางกับเกณฑการจําแนกเขาในตอนทายของประโยค ในกรณีนี้ เราจะไดประโยคที่มี
เกณฑการจําแนกดัดแปลงตามหลังเกณฑการจําแนก ถาประโยคกอนหนานั้นถูกตอง (ดังอธิบาย
โดยขอตั้ง) และพจน i

ge
f เขากันไดกับประโยคนั้น  

กฎขอบังคับลําดับที่ 5 (modifier list) เกี่ยวกับความเปนไปไดของการเพิ่มเกณฑการจําแนกดัดแปลง
มากกวาหนึ่งเกณฑกับเกณฑการจําแนกที่เหมือนกันที่อางอิงถึง กลาวคือ การเพิ่มเกณฑการจําแนก
ดัดแปลงจะกระทําได ถาเกณฑการจําแนกดัดแปลง i

ge
f ที่ตอทายประโยคกอนหนานั้น และเกณฑ

การจําแนกดัดแปลง l
ge

h มีความสอดคลองกัน แบบ Relation follow 
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กฎขอบังคับลําดับที่ 6 (classifier modifier) แสดงถึงกรณีที่ตองเพิ่มเกณฑการจําแนกเขาในตอนทาย
ของประโยคดวยเกณฑการจําแนกดัดแปลง l

ge
f  โดยกฎขอบังคับที่ใชมีลักษณะเหมือนกับกฎ

ขอบังคับลําดับที่ 2 (classifier list) การพิจารณาเกณฑการจําแนก l
ge  ของเกณฑการจําแนก

ดัดแปลง l
ge

f มีความเกี่ยวของกัน 

กฎขอบังคับสองขอสุดทายหมายถึง ขอมูลอรรถาธิบายหนึ่งคาหรือมากกวาสามารถเพิ่มเขาใน
ประโยคในระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ที่ถูกตองได 

D.8 ประเภทจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS classes) 

ในเนื้อหากอนหนานี้ อรรถศาสตรของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ถูกกําหนดขึ้นเพื่อ
จําแนกชุดของประโยคที่ถูกตองระหวางชุดทั้งหมดของประโยคที่จัดสรางโดยไวยากรณของระบบ
การจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) 

ประโยค S ถูกจัดสรางโดยไวยากรณของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ที่ถูกตอง ถา
ประโยคนั้นถูกปฏิบัติตามขอผูกพันของอรรถศาสตรของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS 
semantics) นั่นคือ ประโยค S จะถูกตอง ก็ตอเมื่อ [S] (A sentence S is correct if and only if [S]) 

Relation เปนสิ่งที่จําเปนเพื่อจํากัดชุดของประโยคที่ถูกตอง เพื่อแยกประโยคเหลานี้มาแสดง
ประเภทจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ประเภทจําแนกของระบบการจําแนก
ส่ิงปกคลุมดิน (LCCS) จะเปนประโยคที่ถูกตองเสมอ บางครั้งประโยคถูกตองแตไมสามารถนํามา
พิจารณาใหเปนประเภทจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ได ดังตัวอยางประโยค  

1 1 1 1 2
2 2 2 2 2T C I V T  

เปนประโยคที่ถูกตอง แตประโยคนี้ไมสามารถถูกนํามาพิจารณาใหเปนประเภทจําแนกของระบบ
การจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ขอมูลเกณฑการจําแนกของพื้นที่การปกคลุมตองระบุหลังเกณฑ
การจําแนกของรูปชีวิต (T2

2) เพื่อเขาใกลสูประเภทการจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน 
(LCCS) 

ดังนั้น คาจํานวนเต็ม (integer values) จึงเกี่ยวของกับเกณฑการจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปก
คลุมดิน (LCCS) ดังแสดงรวมกับตารางของเกณฑการจําแนกในหัวขอ D10 ในสดมภช่ือ ccc นั่น
คือ คาเหลานี้แสดงคาสัมประสิทธิ์ความใกลของประเภทการจําแนก (class closing coefficient) คา
สัมประสิทธิ์ความใกลของประเภทจําแนกของเกณฑการจําแนกดัดแปลงเปนสวนหนึ่งของเกณฑ
การจําแนก เรากําหนดฟงกช่ัน ดังตอไปนี้ 
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 ccc (t)  เทากับคาของสดมภ ccc สําหรับพจน t ในตารางที่เกี่ยวของ 

รายละเอียดของคาสัมประสิทธิ์ความใกลของประเภทการจําแนก (class closing coefficient) แสดง
ไวในตาราง D.10 

จากนั้น เรากําหนดใหฟงกช่ัน ccs เปนผลรวมของคาสัมประสิทธิ์ความใกลของประเภทการจําแนก
ของประโยค ดังนี้ 

 

จากนั้น เรากําหนดประเภทการจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) ดังตอไปนี้ 

ประเภทจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน  (LCCS) เปนประโยค C ที่ถูกตองของระบบ
การจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS) นั่นคือ ccs(C) = 0 (An LCCS class is an LCCS correct sentence 
C such that ccs (C) = 0) 
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D.9 คามูลฐานของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS elements) 
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D.9 คามูลฐานของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS elements) 
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D.9 คามูลฐานของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS elements) 
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D.10 เกณฑการจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS classifiers) 
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D.10 เกณฑการจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS classifiers) 
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D.10 เกณฑการจําแนกของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS classifiers) 
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D. 11 เกณฑการจําแนกดัดแปลงของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS modifiers) 
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D. 11 เกณฑการจําแนกดัดแปลงของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS modifiers) 
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D. 11 เกณฑการจําแนกดัดแปลงของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS modifiers) 
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D. 11 เกณฑการจําแนกดัดแปลงของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS modifiers) 
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D. 12 ขอมูลอรรถาธิบายของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS attribute) 
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D. 12 ขอมูลอรรถาธิบายของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS attribute) 
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D. 12 ขอมูลอรรถาธิบายของระบบการจําแนกสิ่งปกคลุมดิน (LCCS attribute) 
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D.13 The relation next () 
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D. 14 The relation follow () 

 

 
D.15 The relation compatible () 
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เอกสารมาตรฐาน ISO 19144-2: ฉบับภาษาไทย 

19144-2_FN:24/12/2551                                      โครงการศึกษาเบื้องตนมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ISO/TC211: ISO 19144-2 

123 
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