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บทคัดยอ 
 วัตถุประสงคของการศึกษา เพื่อประเมินพื้นที่ปลูกยางพาราดวยขอมูลภาพถายดาวเทียม และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร และทดสอบการใชขอมูลดาวเทียม THEOS สําหรับหาพื้นที่ปลูกยาง ครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําโขง 
ซึ่งภาพถายดาวเทียมที่ใชในครั้งนี้ไดแกภาพถายดาวเทียม SPOT2, 4, 5 ที่บันทึกภาพชวงเดือนธันวาคม พ.ศ.2548 – 
เดือนเมษายน พ.ศ.2550 จํานวน 37 ภาพ สรางสีผสมเท็จ (red green blue) จาก 3 ชวงคล่ืน ไดแก Near Infrared (0.79-
0.89) Shortwave Infrared (1.58-1.75) และชวงคลื่นสีแดง (0.61-0.68) โดยการวิเคราะหพ้ืนที่ปลูกยางพาราดวยวิธีแปล
ภาพดวยสายตาโดยตรงจากจอภาพ พรอมกับตรวจสอบเบื้องตนกับภาพถายดาวเทียมที่มีรายละเอียดสูงที่ใหบริการ
ผาน Internet โดยทําการจําแนกอายุของยางออกเปน 3 ชวง ไดแก ยางพาราอายุนอยกวา 5 ป ยางพาราอายุ 5-10 ป และ
ยางพาราอายุมากกวา 10 ป ผลการศึกษาพบวาลุมน้ําโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ 29,184,058.52 ไร มีพ้ืนที่
ปลูกยางพาราทั้งหมด 901,392.47 ไร คิดเปนรอยละ 3.09 ของพื้นที่ลุมน้ําโขงโดยกระจายตัวอยูในบริเวณลุมน้ําโขง
ตอนบนเปนสวนใหญ เชน ในจังหวัดหนองคาย เลย เปนตน พ้ืนที่ปลูกสวนใหญเปนยางที่มีอายุนอยกวา 5 ป รองลงมา
เปนยางอายุมากกวา 5-10 ป และ 10 ป โดยมีพ้ืนที่ 601,953.62 107,978.24 191,460.53 ไร ตามลําดับ และพบวาในลุม
น้ําหวยคอง ลุมน้ําหวยอี๋ และลุมน้ําโขงสวนที่7 มีพ้ืนที่ปลูกยางพารามากที่สุด และเมื่อตรวจสอบความถูกตองจากการ
สํารวจภาคสนามมีคาสัมประสิทธิ์ KAPPA เทากับ 92.95 เปอรเซ็นต 
 การบูรณาการขอมูลภาพถายดาวเทียมเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเชิงพื้นที่ปลูกยางพาราดวยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร สามารถเปนขอมูลเพื่อวางแผนในการพัฒนาประเทศไดเปนอยางดีเนื่องจาก ขอมูลเชิงพื้นที่สามารถแสดง
ถึงพื้นที่ปลูกยางพาราตามรายลุมน้ําหรือรายจังหวัดได สามารถเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว สะทอนถึงสถานการณที่แทจริง 
เปนขอมูลสําหรับติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน และบอกถึงความสัมพันธกับพื้นที่และ
แหลงน้ํา หมูบาน หรือชุมชน สามารถนําขอมูลไปบูรณาการใหตรงตามวัตถุประสงคของการพัฒนาประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

คําสําคัญ: ยางพารา, ลุมน้ําโขง, ภาพถายดาวเทียม,ดาวเทียม THEOS, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 
 

Abstract 
This study aims to assess the areas planted to rubber tree using satellite data and GIS. The study area, 

Mekong watershed, covers an area of about 46,694.94 km2 and is located in the upper Northeast Thailand. We used 
SPOT images acquired during the period 2005-2007, totaling 37 image scenes covering the entire Mekong. On 
screen digitization of RGB false color composite images was performed based on visual analysis and checked 
against Google earth images available through internet services. Differentiation and classification of rubber trees 
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was based on the difference in the cover patterns providing 3 classes of age: less than 5, 5-10 and over 10 years. The 
result indicated the areas planted to rubber tree accounting for about 963.13, 172.77 and 306.34 km2 for <5, 5-10 
and > 10 years of plant ages respectively. Reliability test was performed by ground truth survey and statistically 
analyzed using kappa coefficient. The kappa coefficient 92.95% was obtained, resulting high accuracy test upon the 
mapping unit generated. 
 In addition, the THEOS data were used to classify and identify the rubber tree planted area with the same 
procedure used the result showed high capability in distinguishing the plant ages for panchromatic image scene and 
moderate identification for the RGB false composite images when compared to SPOT images. The THEOS data 
provided better discrimination of plant ages, suggesting the combination of panchromatic and multi spectral images.  

With this finding, the integration of satellite data and GIS capabilities offers rapid information available 
for effective development planning for rubber tree. The GIS databases developed in together with 
watershed/provincial boundary contribute to understand the planted areas in relation to physical and political 
frameworks, integrating this to other plan targeting the effective development.  
KEYWORD: Rubber tree, The Mekong, Satellite Data, THEOS, Gis 
 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 การปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยางพารา มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Hevea Brasiliensis เปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญในประเทศไทยมาก 

ซึ่งทํารายไดใหกับประเทศปละหลายรอยลานบาท เนื่องมาจากผลิตภัณฑจากยางพาราเปนสินคาสงออกที่นํารายไดเขา
ประเทศสูงสุดเปนอันดับหนึ่งของการสงออกสินคาเกษตรทั้งหมด (สถาบันวิจัยยาง, 2550) สําหรับประเทศไทยนิยม
ปลูกยางพาราในภาคใตและภาคตะวันออก สวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยางพารานั้นเปนพืชทางเลือกใหมสําหรับ
เกษตรกร เนื่องจากมีราคาดีกวาพืชชนิดอื่นที่ปลูกอยูเชน มันสําปะหลังหรือออย และเนื่องดวยความตองการของ
ตลาดโลกที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้นเพื่อยกระดับ
รายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม  

การปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มตนตั้งแตป พ.ศ.2521 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548)โดยกองการ
ยาง หรือสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตรในปจจุบัน ไดรวมกับนิคมสรางตนเอง กรมประชาสงเคราะห ไดทดสอบ
ปลูกยางพาราในจังหวัดหนองคาย บุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร  ซึ่งพันธุที่ใชในการทดลองปลูกทั้งหมด 5 สายพันธุ 
ไดแก GT1, RRIM600, PB5/51, PB28/59 โดยปลูกดวยวัสดุติดตาในแปลง และตนตอตา ผลจาการปลูกพบวาประสบ
ผลสําเร็จมีผลผลิตอยูในเกณฑดี ไมแตกตางจากผลผลิตในภาคใต และภาคตะวันออกนัก ดวยเหตุนี้จึงเริ่มมีการวิจัย
และพัฒนาการปลูกยางพาราในเขตแหงแลง และถือเปนการเริ่มขยายเขตปลูกยางพาราสูเขตการผลิตใหมของประเทศ
ไทยอยางจริงจัง และเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนิน
โครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแกเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ระยะที่ 1 ในเนื้อที่ 
1,000,000 ไร ในป 2547-2549 แบงเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 700,000 ไร และภาคเหนือ 300,000 ไร จนกระทั่งป
พ.ศ.2551 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งหมด 2,799,209ไร โดยมีพ้ืนที่ที่สามารถกรีดได 569,668ไร 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551) 
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ลักษณะพื้นที่ปลูกยางพาราและปริมาณน้ําฝนที่เหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลักษณะพื้นที่ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกษตรกรจะปลูกในพื้นที่ที่เปนขั้นบันไดระดับกลาง

(Middle terrace) ไปจนถึงพื้นที่ภูเขา เชนในจังหวัดเลย ลักษณะดินเปนดินรวนเหนียวถึงรวนปนทราย สวนใหญเปน
สวนยางขนาดเล็ก ซึ่งในแปลงที่อายุยาง 1-3 ป ยังไมสามารถใหผลผลิตได เกษตรกรยังไมมีรายไดจากการปลูกยาง 
เกษตรกรจะทําการปลูกพืชแซมระหวางแถวของตนยาง เชน มันสําปะหลัง ถั่ว ขาว สัปปะรด เปนตน  

กรมพัฒนาที่ดิน(2539) ไดทําการประเมินที่ดินและกําหนดคุณภาพที่ดินที่ยางพาราตองการ ตามหลักของ 
FAO Framework พบวาสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราควรมีความลาดเทของพื้นที่ระหวาง 1-35 
เปอรเซ็นต หรือไมควรเกิน 45 เปอรเซ็นต และหากปลูกในพื้นที่ที่มีความลาดเทเกิน 15 เปอรเซ็นตควรปลูกแบบ
ขั้นบันได ดินที่ใชปลูกควรเปนดินหนาลึกไมนอยกวา 1 เมตร เนื้อดินควรเปนดินรวน ดินรวนเหนียว หรือดินรวน
เหนียวปนทราย มีความอุดมสมบูรณปานกลาง มีการระบายน้ําและอากาศดี น้ําไมทวมขัง ระดับน้ําใตดินลึกกวา 1 
เมตร ไมเปนดินเค็มและมีความเปนกรดเปนดาง 4.0-5.5  

พิเชษฐ ไชยพานิชย, ไชยา พัฒนกุล, ดรุณี โกศัยเสวี, สุจินต เเมนเหมือน และยุทธกร ธรรมศิริ (2542) ไดใช
ระบบจํ าแนกสมรรถนะความอุดมสมบูรณของดิน  เพื่ อศึกษาความเหมาะสมของดินปลูกยาง  ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทําการสํารวจและจําแนกความเหมาะสม ซึ่งจากการสํารวจ และจําแนกความเหมาะสมของ
ดินพบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีชุดดินทั้งหมด 100 ชุดดิน มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกยางรวม 41,579,699 ไร 
หรือ 41.84% มีจํานวน 37 ชุดดิน และพบมากที่สุด คือชุดดินโคราช สวนจังหวัดที่มีเนื้อที่ที่เหมาะสมมากในการปลูก
ยาง คือจังหวัดสกลนคร 

ปรมิาณน้ําฝนที่เหมาะสม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,440.70 มิลลิเมตรตอปและมีจํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยเทากับ 

117 วัน (ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2549) ซึ่งในบริเวณ
ตอนบนของภาคมีการกระจายของปริมาณน้ําฝนคอนขางสูงไดแกจังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย นครพนม สกลนคร 
กาฬสินธุ ซึ่งเปนเขตภูมิอากาศที่สามารถปลูกยางพาราไดผลผลิตดี  

กรมพัฒนาที่ดิน(2548) รายงานวาปริมาณน้ําฝนที่เหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราตองมีปริมาณน้ําฝนไมนอย
กวา 1,350 มิลลิเมตรตอป และมีฝนตกไมนอยกวา 120 วันตอป  

กรมวิชาการเกษตร (2550) รายงานวาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ันคอนขางที่จะมีการกระจายของ
ประมาณน้ําฝนที่ไมแนนอน แตเมื่อไดทําการทดลองปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในป2521 พบวามี
ผลผลิตเปนที่นาพอใจมีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 221 กิโลกรัมตอไร ซึ่งเปนยางที่เปดกรีดไดชากวาทางภาคใตถึง 6 เดือน
ทั้งนี้สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการปลูกยางพาราไมเพียงแตพันธุที่ปลูกแลวยังตองคํานึงถึงสภาพอากาศที่เหมาะสมดวย ซึ่ง
กรมวิชาการเกษตรไดรายงานวาปริมาณน้ําฝนที่เหมาะสมสําหรับปลูกยางพาราตองไมนอยกวา 1,250 มิลลิเมตรตอป
และมีจํานวนวันฝนตก 120-150 วันตอป ซึ่งกรมวิชาการเกษตรไดแบงเขตสภาพภูมิอากาศสําหรับยางพาราโดยเนนไป
ที่พ้ืนที่ปลูกใหมดังเชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือไวทั้งหมด 6 เขต ดังตารางที่1 
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ตารางที่ 1 เขตสภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยที่เหมาะสมสําหรับปลูกยางพารา 
 

เขตสภาพภูมิอากาศ ปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย (มิลลิเมตร/ป) ศักยภาพในการปลูกยางพารา 
เขตที่ 1 < 1000 พ้ืนที่ที่ไมแนะนําใหปลูกยางพารา 

เขตที่ 2 
1,000-1,200 

มีชวงฤดูแลงประมาณ 5 เดือน 
มีศักยภาพในการปลูกยางพาราต่ํา 

เขตที่ 3 
1,200-1,400 

มีชวงฤดูแลงประมาณ 3-4 เดือน 

เปนเขตที่เหมาะสมปานกลางสําหรับ
ยางพารา การกระจายตัวของน้ําฝนเปนปจจัย
สําคัญตอผลผลิตยา 

เขตที่ 4 
1,500-2,200 

มีชวงฤดูแลงประมาณ 1-3 เดือน 
เปนเขตที่เหมาะสมมากสําหรับยางพาราโดย
ปจจัยดานอุทกวิทยาไมเปนขีดจํากัด 

เขตที่ 5 2,300-3,000 
เปนเขตที่มีปริมาณน้ําฝนสูงมาก โดยปริมาณ
น้ําฝนเปนปจจัยสําคัญที่เปนขีดจํากัดตอการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตยาง 

เขตที่ 6 > 3,000 
เปนเขตที่มีปริมาณน้ําฝนสูงมากเกินไป จน
เปนขีดจํากัดที่รุนแรงสําหรับยางพาราทั้งใน
ดานโรคและการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

 
พันธุยางที่นิยมปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กรมพัฒนาที่ดิน(2548)ไดแนะนําพันธุยางที่สามารถปลูกในแหลงปลูกยางใหม (ภาคตะวันออกและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ)  โดยแบงออกเปนพันธุยางช้ัน 1 คือยางพันธุดีแนะนําใหเกษตรกรปลูกโดยไมจํากัดพ้ืนที่
ปลูก ไดแกพันธุ RRIM 600, GT 1, สงขลา 36, BPM 24, PR 255   และพันธุยางชั้น 2 คือยางพันธุดีแนะนําใหเกษตรกร
ปลูกโดยจํากัดพื้นที่ปลูก โดยปลูกไดไมเกินรอยละ 30 ของพื้นที่ปลูกยางที่ถือครองแตละพันธุควรปลูกไมนอยกวา 7 
ไรไดแกพันธุ PB 235, PB 260 

กรมวิชาการเกษตร (2550)ไดแนะนําพันธุยางที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ และไดแนะนําพันธุยางในพื้นที่ปลูก
ใหม โดยแบงตามเขตน้ําฝนดังนี้ พ้ืนที่ที่มีปริมาณน้ําฝนมากกวา 1,600 มิลลิเมตรตอป สามารถปลูกไดทุกพันธุที่
แนะนํา ยกเวนพันธุ PB 255 และ PB 260 และพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําฝนต่ํากวา 1,600 มิลลิเมตรตอป สามารถปลูกไดทุก
พันธุที่แนะนํา ยกเวนพันธุ PB 255 และ PB 260 และในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคราแปงรุนแรงไมควรปลูกยางพันธุ 
สถาบันวิจัยยาง 226 และพันธุ PB 235 และในพื้นที่ที่สภาพดินมีความสมบูรณตํ่า ดินลูกรัง หรือมีช้ันดินดานไมควร
ปลูกยางพันธุสถาบันวิจัยยาง 251 BPM 24 และพันธุBPM 1 ดังตารางที่2 
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ตารางที่ 2 พันธุยางแนะนําในพื้นที่ปลูกใหม 
 

พันธุยางแนะนํา พันธุยางชั้น1 พันธุยางชั้น2 

กลุม 1 :  
พันธุยางเพื่อผลผลิตน้ํายาง 
 

สถาบันวิจัยยาง 251,  
สถาบันวิจัยยาง 226, 
BPM 24, RRIM 600 
 

สถาบันวิจัยยาง 209, สถาบันวิจัยยาง 225,สถาบันวิจัยยาง 405, 
สถาบันวิจัยยาง 411,สถาบันวิจัยยาง 214*, สถาบันวิจัยยาง 250,
สถาบันวิจัยยาง 406, สถาบันวิจัยยาง 416,สถาบันวิจัยยาง 218*, 
สถาบันวิจัยยาง 319,สถาบันวิจัยยาง 410, Haiken 2, RRIC 
100*, PR 302*, RRIC 101, PR 305 

กลุม 2 :  
พันธุยางเพื่อผลผลิตน้ํายาง
และเนื้อไม 
 

PB 235, PB 255* 
PB 260*, RRIC 110 
 

สถาบันวิจัยยาง 312, สถาบันวิจัยยาง 325, สถาบันวิจัยยาง 403, 
สถาบันวิจัยยาง 404, สถาบันวิจัยยาง 407, สถาบันวิจัยยาง 408, 
สถาบันวิจัยยาง 409, สถาบันวิจัยยาง 412, สถาบันวิจัยยาง 413, 
RRIC 121 

กลุม 3 :  
พันธุยางเพื่อผลผลิตเนื้อไม 

ฉะเชิงเทรา 50, 
AVROS 2037, BPM 1 

สถาบันวิจัยยาง 401, สถาบันวิจัยยาง 414, สถาบันวิจัยยาง 415, 
RRII 118, RRII 203 

*ไมแนะนําใหปลูกในพื้นที่ปลูกยางใหม 
 

เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเลือกใชตนพันธุที่มีการปลูกลงไปในหลุมทั้งถุงชํา ซึ่งชาวบาน
เรียกวา "ตนยางที่ซําถุง" โดยระยะปลูก 3 x 6 เมตร สวนพันธุยางที่เกษตรกรนิยมปลูกกันมากมี 2 สายพันธุ คือพันธุ
วิจัยยาง 251 หรือ RRIT251 และพันธุ RRIM600 เนื่องจากเปนพันธุที่สามารปลูกไดในทุกสภาพภูมิอากาศ ตานทาน
โรคไดดี และเปนพันธที่ใหผลผลิตน้ํายางสูง โดยผลผลิตเฉลี่ย 10 ป ของพันธุวิจัยยาง 251อยูที่ 457 กิโลกรัมตอไรตอป 
และพันธุ RRIM600อยูที่ 289 กิโลกรัมตอไรตอป 

 

การกรีดยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สถาบันวิจัยยาง (2540) รายงานวา ในระยะเริ่มแรกของการกรีดยางรุนแรกของเกษตรกรในภาคตะวัน 

ออกเฉียงเหนือ เริ่มตนกรีดในชวงป 2530-2535 และในป 2550 มีพ้ืนที่ที่สามารถกรีดได 524,155 ไร (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2550) สวนใหญเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะกรีดยางพาราที่อายุ 71/2 ป ซึ่งกรีดชากวา
ทางภาคใตประมาณ 6 เดือน ตนยางที่พรอมในการกรีดสําหรับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ันเปนตนยางที่มี
ขนาดรอบตนที่ความสูง 150 เซนติเมตร ประมาณ 45-50 เซนติเมตร เกษตรสวนใหญจะใชระบบการกรีด 4 วันเวน1วัน 
หรือ กรีด 3 วันเวน 1 วัน เนื่องจากตองการน้ํายางในปริมาณที่มากโดยในการกรีดยางเพื่อใหน้ํายางมากที่สุด ตนยาง
เสียหายนอยที่สุด ยืดอายุการกรีด และคาใชจายนอยที่สุดนั้น สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (2549) ไดให
คําแนะนําในการกรีดยางในพื้นที่ปลูกใหม 1 ลานไรวา ควรเปดกรีดเมื่อตนยางมีขนาดรอบตนที่ความสูง 150 
เซนติเมตร ไมตํ่ากวา 50 เซนติเมตร และใชระบบกรีดครึ่งลําตน วันเวนวัน โดยเปดกรีดครึ่งลําตนที่ระดับความสูง 150 
เซนติเมตรจากพื้นดิน โดยใหรอยกรีดทํามุม 30 องศากับแนวระนาบ และเอียงจากซายบนลงมาขวาลาง ในการกรีด
กรีดใหลึกใกลเนื้อมากที่สุดแตตองไมถึงเนื้อไม โดยเปลือกที่กรีดในแตละครั้งไมควรมีความหนาเกิน 2.5 มิลลิเมตร 
และควรกรีดในชวงเวลา 06.00 -0.8..0 น. ควรกรีดไมเกิน 500 ตนตอคนตอวัน และหยุดกรีดในชวงยางผลัดใบจนถึง
ใบที่ผลิเปนใบแก 
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สาเหตุการปลูกยางพาราอยางแพรหลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยางพาราเปนพืชทางเลือกใหมสําหรับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีแนวโนมพื้นที่ปลูกเพิ่มสูงขึ้นเมื่อ

เปรียบเทียบกับพื้นที่ปลูกในอดีต ทั้งนี้เนื่องจากมีแรงจูงใจที่สําคัญคือ ราคาผลผลิตที่คอนขางสูงกวาพืชชนิดอื่นที่ปลูกอยูเชน 
มันสําปะหลังหรือออย และเนื่องดวยความตองการของตลาดโลกที่เพิ่มมากขึ้นทําใหมีอัตราปริมาณการสงออกขยายเพิ่มมากขึ้น  
ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้นเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหแก
เกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม ทําใหมีโครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงใหเกษตรกรในแหลงปลูกยางใหม
ระยะที่ 1 ภายในระยะเวลา 3 ป (2547 – 2549) ของรัฐบาลโดยมีเปาหมายเพิ่มพื้นที่ปลูกยาง 1 ลานไร โดยแบงเปนพื้นที่ปลูก
ยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 7 แสนไร และภาคเหนือ จํานวน 3 แสนไร (กรุงเทพธุรกิจ, 2550) จึงทําใหเกษตรกร
หันมาปลูกกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากแรงจูงใจทางดานราคาที่สูงกวาพืชอื่นที่ปลูกอยูในพื้นที่ ทําใหเกษตรกรหันมาปลูกยางพารา
กันมากยิ่งขึ้นซึ่งจากป 2545 – 2551 นั้นมีพ้ืนที่ปลูกยางเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกยางใหม ปจจุบันภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปลูกยางพาราแลวประมาณ 2 ลานไร ซึ่งรวมทั้งพื้นที่ปลูกใหมและพื้นที่เปดกรีดแลว ผลผลิตเฉลี่ย
ประมาณ 272 กิโลกรัมตอไร ผลตอบแทนสุทธิในป2551 เทากับ 10,105 บาทตอไร ดังตารางที่3 และเปรียบเทียบผลตอบแทน
สุทธิกับพืชเศรษฐกิจ ขาว ออย และมันสําปะหลัง ดังภาพที่1 

ในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเหมาะที่จะสงเสริมใหปลูกยางพาราทดแทนพืชไรบางชนิดที่มีปญหา
ดานราคา ซึ่งปจจุบันพื้นที่ปลูกยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประมาณ 2 ลานไรนั้นสามารถเปดกรีดไดแลว 6.3 แสนไร 
ผลผลิตรวม 1.5 แสนตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 1.1 หมื่นลานบาท ซึ่งภายในป 2554 คาดวาจะมีสวนยางในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกวา 1.5 ลานไรที่สามารถเปดกรีดยางได ใหผลผลิตรวม 3.75 แสนตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 2.8 หมื่นลาน
บาท (สมาคมน้ํายางขนไทย, 2551) 

จากขอมูลทางสถิติที่รายงานโดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในขางตน พบวาพื้นที่ปลูกยางพาราในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีการขยายตัวอยางรวดเร็วเปนอยางมาก เมื่อตรวจสอบตัวเลขทางสถิติแลวพบวาในเขตพื้นที่ลุมน้ําโขง 
บริเวณจังหวัด เลย อุดรธานี หนองคาย นครพนม สกลนคร และจังหวัดอุบลราชธานี นั้นมีอัตราการขยายตัวของพื้นที่มากที่สุด  
ตารางที่ 3 พ้ืนที่เพาะปลูก ผลผลิตเฉลี่ย ราคาที่เกษตรกรขายได และผลตอบแทนสุทธิของยางพารา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2545-2551 

ป 
เนื้อท่ียืนตน 

(ไร) 
เนื้อท่ีกรีดได 

(ไร) 
ผลผลิต 
(กก./ไร) 

ราคาน้ํายางสดที่
เกษตรกรขายได 

(บาท/กก.) 

ผลตอบแทนสุทธิ
(บาท/ไร) 

2545 542,595 315,713 235 27.57 -157.49 
2546 590,313 333,734 255 37.66 1,590 
2547 735,706 360,058 262 44.13 3,467 
2548 1,004,136 379,277 252 51.24 6,547 
2549 1,539,623 456,066 257 63.36 9,500 
2550 2,143,206 524,155 260 65.78 9,362 
2551 2,799,209 569,668 272 77.05 12,890 

ดัดแปลงขอมูลจาก สถิติการเกษตรของประเทศไทย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ป 2547, 2548, 2549, 2550 
 ขอมูลพ้ืนฐาน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ป 2550, 2551 
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงผลตอบแทนสุทธิพืชเศรษฐกิจ ขาว ออย มันสําปะหลัง และยางพารา ภาค 

 ตะวันออกเฉียงเหนือป 2541-2552 
 
 
การไดมาซึ่งขอมูลเชิงพื้นที่ปลูกยางพารา จากภาพถายดาวเทียม และการวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร 
 การวางแผนการใชที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จําเปนตองมีขอมูลที่ทันสมัย เนื่องจากขอมูลจะเปนตัวชวยในการ
ตัดสินใจการบริหารพ้ืนที่ไดเปนอยางดี ซึ่งในการไดมาซึ่งขอมูลในอดีตนั้น คอนขางยุงยากและซับซอน ซึ่งอาจจะไม
ทันกับสถานการณที่มีการแขงขันการใชประโยชนที่ดินคอนขางสูง กอปรกับมีการเปลี่ยนแปลงใชประโยชนที่ดิน
ตลอดเวลา ขอมูลจากภาพถายดาวเทียมเปนขอมูลที่มีความทันสมัย สามารถถายภาพในบริเวณที่เขาถึงยาก ในการใช
ภาพถายดาวเทียมเพื่อวางแผนการใชประโยชนที่ดินจึงเปนสิ่งสําคัญซึ่งในการวางแผนจําเปนตองทราบประเภทการใช
ที่ดินในบริเวณนั้นกอน การนําภาพถายดาวเทียมมาวิเคราะหหาพื้นที่การใชประโยชนที่ดินในปจจุบันโดยการ
ตีความหมายจากภาพถายเปนวิธีการที่นิยมเพื่อการพัฒนาประเทศในหลายๆประเทศ เนื่องจากขอมูลภาพถายจาก
ดาวเทียมจะใหรายละเอียดสภาพพื้นที่ศึกษา ไดชัดเจน และสามารถบันทึกขอมูลไดบริเวณกวาง รวมทั้งพื้นที่ที่ยากตอ
การเขาถึง นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกซ้ําในพื้นที่เดิมที่ตองการได มีการบันทึกไดหลายชวงคล่ืน (Multispectral band) 
หรือชวงคลื่นเดียว (Panchromatic band) ดังนั้นการบูรณาการขอมูลภาพถายดาวเทียมเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเชิงพื้นที่
ปลูกยางพาราดวยระบบสารสนเทศภูมศาสตร จึงสามารถเปนขอมูลเพื่อวางแผนในการพัฒนาประเทศไดเปนอยางดี
เนื่องจากสามารถแสดงพื้นที่ปลูกยางพาราตามรายลุมน้ําหรือรายจังหวัดได และสามารบอกถึงความสัมพันธกับพื้นที่
และแหลงน้ํา หมูบาน หรือชุมชน สามารถนําขอมูลไปบูรณาการใหตรงตามวัตถุประสงคของการพัฒนาประเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ 

จากโครงการรณรงคใหมีการปลูกยางพาราใหเปนพื้นที่ปลูกใหมนับจากป 2548 เปนระยะ เวลา 5 ปนั้นมี
เกษตรกรที่ประสบผลสําเร็จในการปลูกยางพารา แตก็ยังมีเกษตรกรที่ประสบความลมเหลว เนื่องมาจากยังขาดความรู
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ความเขาใจในการจัดการในพื้นที่ ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นยังมีขอจํากัดในการปลูกยางพาราอยูมาก เชน
ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา ปริมาณน้ําฝนที่มีระยะการทิ้งชวงคอนขางยาวนาน รวมไปจนถึงลักษณะสภาพพื้นที่  ซึ่ง
จะสามารถปลูกไดในบางพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเทานั้น ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้จึงสามารถเปนฐานขอมูลในการ
สนับสนุนแผนจัดทําโครงการบํารุงรักษาสวนยาง การกรีดยางอยางถูกวิธีเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อสนับสนุนการถายทอดองคความรูดานการปลูกยางและการกรีดยางอยางถูกวิธี เพื่อใหผู
ปลูกยางพารารายใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถดูแลรักษาสวนยางพาราไดอยางมืออาชีพ  

การขยายตั วของพื้ นที่ ปลู กยางพารามีผลตอการ เปลี่ ยนแปลงการใชประโยชนที่ ดินในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเปนอยางมาก การนําเอาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภูมิศาสตรและการรับรูจากระยะไกลมา
วางแผนในการใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมกับพื้นที่จึงเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากขอมูลที่ไดสามารถใชในการติดตาม
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินไดเปนอยางดี ซึ่งในการวิเคราะหดวยGIS นั้นสามารถกลาวไดวาเปน
ระบบสมองกลสามารถจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ และสามารถเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว สะทอนถึงสถานการณที่
แทจริง   เปนขอมูลที่สนับสนุนการพยากรณพ้ืนที่ปลูกและผลผลิต เพื่อนําไปวางแผนการผลิตพืชเกษตร ซึ่งจะเปน
ขอมูลแนวทางในการนําเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมไปสงเสริมใหกับเกษตรกร สามารถเปนฐานขอมูลใหกับ
หนวยงานของรัฐในการสงเสริมเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ขอมูลภาพถายดาวเทียมมีประโยชนสําหรับการพัฒนาประเทศในหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
การเกษตร ปจจุบันขอมูลภาพถายดาวเทียมมีความสําคัญสําหรับการวางแผนการใชประโยชนที่ดิน ซึ่งไดมีนักวิจัยให
ความสนใจและวิจัยงานที่เกี่ยวกับการประยุกตใชขอมูลภาพถายดาวเทียมโดยการบูรณาการรวมกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ซึ่งไดรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของพอสังเขปไดดังตอไปนี้ 

S. Vibulsresth et al (1990) ไดทําการศึกษาเพื่อประเมินพื้นที่ปลูกยางพาราและจําแนกชวงอายุของยางพารา 
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใชภาพถายดาวเทียม LANDSAT ในการจําแนกชวงอายุของยางพารา โดยการหา
วิธีการเทคนิคและการเลือกแบนดที่เหมาะสมสําหรับการจําแนกชวงอายุของยางพารา พบวาการสรางสีผสมเท็จจากสี 
แบนด4 แบนด5 และแบนด2 สามารถจําแนกชวงอายุของยางพาราไดดีที่สุดโดยสามารถจําแนกระหวางพื้นที่ปลูก
ยางพาราออกจากพื้นที่ที่เปนพืชพรรณ และยังสามารถจําแนกชวงอายุของยางพาราได เชน พ้ืนที่ปลูกยางพาราที่มีอายุ
นอย โดยลักษณะที่ปรากฏบนภาพถายดาวเทียมจะมีสีคอนขางสวางและจะปลูกอยูใกลๆกับยางพาราที่เจริญเติบเต็มที่ 
ซึ่งจากพื้นที่ศึกษามีเนื้อที่ 1,090 ตารางกิโลเมตรพบวามียางพาราอายุ 1- 4 ปประมาณ 162.139 ตารางกิโลเมตร ในขณะ
ที่ 241.896 ตารางกิโลเมตรเปนยางพาราที่มีอายุระหวาง 5- 9 ป และ 162.500 ตารางกิโลเมตรเปนยางพาราที่
เจริญเติบโตเต็มที่หรือมีอายุมากกวา 10 ป จากผลการจําแนกพบวามีความถูกตองมากกวา 80 เปอรเซ็นต 

วลัยพร ศะศิประภา และคณะ (2551) ไดใชขอมูลดาวเทียม SPOT ในการระบุอาการเสื่อมโทรมของสวน
สมเขียวหวาน เพื่อศึกษา ศักยภาพของขอมูลดาวเทียมสําหรับการจําแนกระดับความเสื่อมโทรมของสวนสมในพื้นที่ 
อ. ฝาง จ. เชียงใหม ระหวาง ป พ.ศ. 2548-2550 พบวาการเสื่อมโทรมของสวนสมมีคาการสะทอนเชิงคลื่น
แมเหล็กไฟฟาที่แตกตางกันในทุกแบนด (อินฟราเรดใกล แดง เขียว และอินฟราเรดคลื่นสั้น) รวมทั้งดัชนีพืชพรรณ 
NDVI และ green NDVI สวนการประเมินระดับความเสื่อมโทรมของสวนสมในระดับพื้นที่ ซึ่งใชขอมูลดาวเทียมที่ 
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ถายภาพในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 และวิเคราะหดวยเทคนิค supervised classification เฉพาะในขอบเขตพื้นที่ปลูกสม
ที่จําแนกไวสามารถจําแนกสวนสมตามระดับความเสื่อมโทรม 1-5 โดยที่ 1= ปกติ และ 5 = รุนแรง จากพื้นที่ 627 
21,648 12,915 11,457 และ 5,837 ไร ตามลําดับ เมื่อตรวจสอบความถูกตอง พบวามีการปะปนของสวนสมปลูกใหม
หรืออายุนอย ในสวนสมที่ไดรับการจําแนกเปนพื้นที่ที่มีระดับความเสื่อมโทรมมาก ซึ่งโดยทั่วไปสวนสมที่มีอาการ
เสื่อมโทรมเกิดกับสวนสมที่ใหผลผลิตแลว ดังนั้นจึงควรแยกพื้นที่สวนสมที่ใหผลแลวออกจากสวนสมปลูกใหมกอน
การจําแนกระดับความเสื่อมโทรม 

อานันต คําภีระ, ธิรดา ยงสถิตศักดิ์, รุจ ศุภวิไล และเชาวน ยงเฉลิมชัย (2551)ไดใชภาพถายจากดาวเทียม 
SPOT-5 Pan-Sharpened ซึ่งเปนขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง มีรายละเอียดภาพ 2.5 เมตร ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่นาขาวเปนพืชเศรษฐกิจในอําเภอเมืองพัทลุง อําเภอเขาชัยสนและอําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง โดยวิเคราะหแปล
ภาพการใชที่ดินจากภาพถายดาวเทียม ป พ.ศ. 2549 ดวยสายตาเฉพาะบริเวณพื้นที่นาขาว และตรวจสอบขอมูล
ภาคสนาม พบวาขอมูลภาพถายจากดาวเทียม SPOT-5 Pan-Sharpened สามารถจําแนกประเภทขอมูลหลัก ๆ ในพื้นที่
ศึกษาไดถูกตองสูง โดยมีคาความถูกตองทั้งหมดของการจําแนก (Overall accuracy) 94.90 % และคาสถิติ Kappa 
93.88 % พบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นาขาวตั้งแตป พ.ศ. 2545 ถึง ป พ.ศ. 2549 สวนใหญลดลงไปเปนพื้นที่ปลูก
ยางพาราในที่นาโดยใชวิธียกรอง 31.66 % ของพื้นที่นาขาวทั้งหมด รองลงมาคือเปลี่ยนไปเปนพื้นที่ปลูกไมผลผสม 
1.21 % ของพื้นที่นาขาวทั้งหมด  

Hongmei Li  T., Mitchell Aide,  Youxin Ma, Wenjun Liu &  Min Cao (2007) ไดใชภาพถายดาวเทียม 
Landsat ในป 1976 1988 และ 2003 ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากพื้นที่ปาไมเปนพื้นที่ปลูก
ยางพาราในมลทลสิบสองปนนา ของประเทศจีน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกยางพาราเปนสาเหตุสําคัญใหเกิดปญหา
การลดลงของพื้นที่ปาไมโดยเฉพาะพื้นที่ปาดิบช้ืน และความหลากหลายทางชีวภาพลดลงเปนอยางมาก โดยการ
จําแนกภาพถายดาวเทียมดวยวิธี supervised maximum likelihood classification พบวา ในป 1976 มีผืนปาครอบคลุม
ประมาณ 70 %ของพื้นที่ แตในป 2003 พ้ืนที่ปาไมลดลงเหลือเพียงรอยละ 50 ของพื้นที่ โดยพื้นที่ปาดิบช้ืนไดหายไป
ถึง 139,576 เฮกแตร และไดตรวจสอบความถูกตองในการจําแนกซึ่งมคีามากกวา 90 เปอรเซ็นต 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) เพื่อไดมาซึ่งพื้นที่ปลูกยางพาราในลุมน้ําโขง จากการวิเคราะหขอมูลดาวเทียม 
2) เพื่อตรวจวัดศักยภาพของขอมูลดาวเทียม และดาวเทียม THEOS กับการประเมินพื้นที่ปลูกยางพารา 
 

3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1) เปนแนวทางในการสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวางแผนการใชประโยชนที่ดิน และสงเสริมการทําการเกษตร

ที่เหมาะสม 
2) ไดขอมูลที่เปนขอมูลในเชิงพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลเชิงคุณลักษณะ ที่บอกไดถึงตําแหนงแปลง

เพาะปลูก และอายุของยางพารา ซึ่งสามารถนําไปใชเปนขอมูลสนับสนุนการกําหนดเขตการผลิตและ
ยุทธศาสตรการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) เปนฐานขอมูลที่สามารถนํามาบูรณาการรวมกับการวางแผนเพื่อการอนุรักษดิน 
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4) เปนฐานขอมูลในการสงเสริมแรงงานในทองถิ่น เพื่อลดอัตราการอพยพเพื่อหางานในกรุงเทพ และสราง
สังคมที่ผาสุกในทองถิ่น 

5) เปนฐานขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจการทําอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยางพารา และเพื่อใหมีการสงเสริมการทํา
อุตสาหกรรมในทองถิ่นอยางตอเนื่อง 

 
 

4. อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 
4.1 พื้นท่ีศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ไดเลือกพื้นที่ลุมน้ําโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดัง

ภาพที่ 2 ซึ่งลุมน้ําโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ 46,694.49 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 29,184,058.52 ไร ลุมน้ําโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีการแขงขันการใชประโยชนที่ดินคอนขางสูงซึ่งก็เนื่องมาจากความตองการใน
การผลิตพืชเศรษฐกิจในประเทศ และยังเปนแหลงผลิตยางพาราที่มากที่สุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งขอบเขตลุมน้ําโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดหนองคาย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 
เลย อุดรธานี และอุบลราชธานี โดยแบงออกเปน 38 ลุมน้ําสาขา มีปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ย 1,537 ม.ม./ป ลุมน้ําโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทิศเหนือและทิศ

ตะวันออกติดกับแมน้ําโขง ซึ่งเปนเขตแดนระหวางไทย – ลาว ทิศใตและทิศตะวันตกติด
กับแนวเทือกเขาภูพานเปนลุมน้ําที่มีลําน้ําสาขาใหญนอยมากมายซึ่งเปนแหลงทรัพยากร
ในการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เชน แมน้ําเลย น้ําโมง หวยน้ําโสม 
หวยหลวง หวยนํ้าก่ํา หวยบังอี้ แมน้ําสงคราม เปนตน 

ภาพที่ 2 พ้ืนที่ศึกษา 

4.2 วิธีการศึกษา 
หลักในการศึกษา 
ในการศึกษาพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ลุมน้ําโขงใชขอมูลจากภาพถายดาวเทียม SPOT เพื่อตรวจสอบพื้นที่

ที่ปลูกยางพาราดวยขอมูลภาพถายดาวเทียมและการวิเคราะหดวยระบบสานสนเทศภูมิศาสตร ในการวิเคราะหภาพถาย
ดาวเทียมโดยการเนนขอมูลภาพ และวิเคราะหพ้ืนที่ปลูกยางดวยสายตา โดยตรวจสอบความสัมพันธระหวางพื้นที่ปลูก
จริงในภาคสนามกับลักษณะของภาพถายดาวเทียมที่ปรากฏ พรอมกับตรวจสอบเบื้องตนกับภาพถายดาวเทียมที่มี
รายละเอียดสูงที่ใหบริการผาน Internet โดยทําการจําแนกอายุของยางออกเปน 3 ชวง ไดแก ยางพาราอายุนอยกวา 5 ป 
ยางพาราอายุ 5-10 ป และยางพาราอายุมากกวา 10 ป เมื่อไดขอมูลเชิงพื้นที่แลว ทําการตรวจสอบความถูกตอง และ
ทดสอบศักยภาพของภาพถายดาวเทียม THEOS แสดงขั้นตอนการศึกษา ดังภาพที่3 
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ภาพที่ 3 วิธีการดําเนินการวิจัย 

วิธีการศึกษา 

ภาพที่ 4 ดัชนีภาพถายดาวเทียม SPOT ที่ใช
ในการศึกษา 

 1) การรวบรวมขอมูล ไดรวบรวมขอมูลที่ในการศึกษาในครั้งนี้ 
โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ขอมูลพ้ืนฐาน และขอมูลภาพถายดาวเทียม  
 ขอมูลพื้นฐาน 
 ทําการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน  ในขอบเขตพื้นที่ศึกษาไดแก 
ขอบเขตลุมน้ํา ขอบเขตการปกครอง ลําน้ํา ลําหวย และแหลงน้ําผิวดิน 

ขอมูลภาพถายดาวเทียม 
ภาพถายดาวเทียมที่ใช คือภาพถายจากดาวเทียม SPOT ครอบคลุม

ทั้งลุมน้ําแมโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอมูลที่ใชไดแก ขอมูลที่เปน 
Multispectral และ Panchromatics แสดงไดดังตารางที่4 และดัชนีภาพถาย
ดาวเทียม SPOT ดังภาพที่4 
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ตารางที่ 4 รายละเอียดภาพถายดาวเทียม SPOT ที่ใชในการศึกษา 
 

ลําดับที่ ดัชนีภาพ ดาวเทียม 
ระบบการ
ถายภาพ รายละเอียดภาพ วันที่ถายภาพ 

1. KJ 261 315 SPOT-5 Multispectral 10 m. 27 มี.ค.2550 
2. KJ 261 316 SPOT-5 Multispectral 10 m. 27 มี.ค.2550 
3. KJ 262 314 SPOT-5 Multispectral 10 m. 1 เม.ย. 2550 
4. KJ 262 315 SPOT-5 Multispectral 10 m. 1 เม.ย. 2550 
5. KJ 262 316 SPOT-5 Multispectral 10 m. 31 มี.ค.2550 
6. KJ 263 314 SPOT-5 Multispectral 10 m. 22 ธ.ค. 2549 
7. KJ 263 315 SPOT-5 Multispectral 10 m. 13 ม.ค. 2549 
8. KJ 263 316 SPOT-4 Multispectral 20 m. 3 ก.พ. 2550 
9. KJ 264 314 SPOT-5 Multispectral 10 m. 28 ธ.ค. 2549 

10. KJ 264 315 SPOT-5 Multispectral 10 m. 24 เม.ย.2550 
11. KJ 264 316 SPOT-4 Multispectral 20 m. 3 ม.ค. 2550 
12. KJ 265 314 SPOT-5 Multispectral 10 m. 28 เม.ย.2548 
13. KJ 265 315 SPOT-5 Multispectral 10 m. 12 ธ.ค. 2549 
14. KJ 265 316 SPOT-5 Multispectral 10 m. 12 ธ.ค. 2549 
15. KJ 266 313 SPOT-5 Multispectral 10 m. 12 ม.ค. 2550 
16. KJ 266 314 SPOT-5 Multispectral 10 m. 7 พ.ย. 2549 
17. KJ 266 315 SPOT-5 Multispectral 10 m. 7 พ.ย. 2549 
18. KJ 266 316 SPOT-4 Multispectral 20 m. 9 ก.พ. 2550 
19. KJ 267 314 SPOT-5 Multispectral 10 m. 23 ธ.ค. 2549 
20. KJ 267 315 SPOT-5 Multispectral 10 m. 24 ม.ค. 2550 
21. KJ 267 316 SPOT-4 Multispectral 20 m. 31 ม.ค. 2549 
22. KJ 268 314 SPOT-5 Multispectral 10 m. 19 ม.ค. 2550 
23. KJ 268 315 SPOT-5 Multispectral 10 m. 19 ธ.ค. 2548 
24. KJ 268 316 SPOT-4 Multispectral 20 m. 20 พ.ย. 2548 
25. KJ 268 317 SPOT-4 Multispectral 20 m. 15 ม.ค. 2549 
26. KJ 269 315 SPOT-5 Multispectral 10 m. 10 ก.พ. 2549 
27. KJ 269 316 SPOT-2 Multispectral 20 m. 2 ม.ค. 2549 
28. KJ 269 317 SPOT-2 Multispectral 20 m. 2 ม.ค. 2549 
29. KJ 269 318 SPOT-2 Multispectral 20 m. 11 มี.ค. 2550 
30. KJ 270 316 SPOT-4 Multispectral 20 m. 5 ก.พ. 2549 
31. KJ 270 317 SPOT-4 Multispectral 20 m. 5 ก.พ. 2549 
32. KJ 270 318 SPOT-4 Multispectral 20 m. 5 ก.พ. 2549 
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33. KJ 271 318 SPOT-5 Multispectral 10 m. 19 ธ.ค. 2548 
34. KJ 271 319 SPOT-2 Multispectral 20 m. 6 ม.ค. 2549 
35. KJ 272 318 SPOT-5 Multispectral 10 m. 7 ธ.ค. 2548 
36. KJ 272 319 SPOT-2 Multispectral 20 m. 7 ธ.ค. 2548 
37. KJ 272 320 SPOT-5 Multispectral 10 m. 10 ม.ค. 2549 

 
2) การวิเคราะหขอมูล 

 การปรับแกภาพถายดาวเทียม 
 - การนําเขาขอมูลภาพถายดาวเทียม 
 ขอมูลภาพถายดาวเทียมที่ใชในการวิเคราะหในครั้งนี้คือภาพถายดาวเทียมSPOT ครอบคลุมทั้งลุม
น้ําแมโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอมูลที่ใชไดแก ขอมูล Multispectral และ Panchromatics โดยไดรับความ
อนุเคราะหจากสํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ซึ่งภาพถายดาวเทียมที่ไดรับมามี
ความคลาดเคลื่อนในระดับ 2A จึงตองทําการแกไขความคลาดเคลื่อนเชิงเลขาคณิต (Geomatics correction) และเนน
ขอมูลภาพกอนการตีความหมายภาพ โดยการนําเขาขอมูลภาพถายดาวเทียมดวยโปรแกรม PCI Geometica และ Erdas 
Imagine ในการปรับแกไขประกอบดวย การปรับแกไขภาพเชิงเรขาคณิต และการเนนขอมูลภาพเชิงสเปกตรัมใหงาย
ตอการตีความดวยสายตา 
 - การปรับแกภาพเชิงเรขาคณิต (Geometric Correction) 
 การปรับแกภาพเชิงเลขาคณิตเปนการปรับแกความคลาดเคลื่อนของขอมูลภาพถายดาวเทียมให
ถูกตองตามพิกัดแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 ชุด L 7017 ของกรมแผนที่ทหารโดยในการศึกษานี้ กําหนดระบบพิกัด
ตําแหนงเปนแบบ UTM zone48 (Universal Transverse Mercator) ใหกับขอมูลเชิงตัวเลขของภาพถายดาวเทียม ให
ครอบคลุมทั้งพื้นที่ศึกษา ซึ่งในที่นี้ใชวิธี  เลือกใชวิธีใชภาพดาวเทียมที่แกไขแลวอางอิงพิกัดไปสูภาพถายดาวเทียมที่
ยังไมมีพิกัด (Image to Image registration)  ซึ่งภาพถายดาวเทียมที่มีพิกัดที่ถูกตองที่ใชในการปรับแกครั้งนี้คือภาพถาย
ดาวเทียม Landsat ป พ.ศ. 2548 
 - ประมาณคาภาพ (Resampling) 
 หลังจากการแกไขความบิดเบี้ยวเชิงเรขาคณิตแลว ทําการประมาณคาของจุดภาพเพื่อปรับภาพที่มี
หลายระดับของความแยกชัด (Resolution) ดวยวิธีการใชคาของจุดภาพที่ใกลที่สุด (Nearest Interpolation) 
 - การสรางสีผสม (Color Composite Image) 

 ไดทําการการสรางสีผสมเท็จ โดยการนําขอมูลภาพถาย
ดาวเทียม SPOT 3 ชวงคลื่น ไดแก band1 (0.79-0.89) หรือชวงคล่ืน Near 
Infrared band4 (1.58-1.75) หรือชวงคลื่น Shortwave Infrared band3 (0.61-
0.68) หรือชวงคลื่นสีแดง มาผสมกันตามรูปแบบของแมสีแสงแบบบวก 
(แดง เขียว น้ําเงิน: R G B) ทําใหภาพถายดาวเทียมมีความแตกตางกันของสี
และสามารถแยกแยะประเภทของขอมูลภาพไดงายย

ตารางที่ 5 การสรางสีผสมเท็จ(R G B) 
ของภาพถายดาวเทียม SPOT 

Color Composite Band 

Red 0.79-0.89 (Nir) 

Green 1.58-1.75 (Swir) 

Blue 0.61-0.68 (Red) 
ิ่งขึ้น โดยแสดงไดดัง

ตารางที่5 
 
 



การวิเคราะหพ้ืนที่ปลูกยางพาราในลุมน้ําโขงดวยขอมูลดาวเทียม  
                                                                             

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การประชุมวิชาการ ดาวเทียมธีออส เทคโนโลยีอวกาศของไทยเพื่อการพัฒนาภูมิสารสนเทศ 

32

 - การเนนขอมูลภาพ (Image Enhancement) 
  การเนนขอมูลภาพเปนการเนนขอมูลภาพเชิงรังสี เพื่อแกไขจุดภาพใหมีความสวางขึ้น โดยใชวิธีการขยาย
ความคมชัดของภาพ(Contrast Stretch) แบบวิธี Linear Contrast Stretch ซึ่งเปนการทําการยืดชวงระดับสีเทา (Gray Scale) ใหกวาง
ขึ้นเต็มชวง 256 ระดับ จะไดคาจุดภาพใหมที่เกิดความคมชัดงายตอการตีความภาพดวยสายตา  
 การวิเคราะหพื้นท่ีปลูกยางพาราดวยขอมูลภาพถายดาวเทียม 
 วิธีการวิเคราะหพ้ืนที่ปลูกยางพาราไดใชวิธีการแปลดวยสายตา โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษาระบบการปลูกยาง ตรวจสอบระบบการปลูกยางพาราในพื้นที่ศึกษา ไดแก ระยะปลูก
ระหวางตนและระหวางแถว อายุของยางพารา  ระบบปลูกยางรวมกับพืชอื่น  ชวงเวลาระยะเวลาที่กรีดยาง 
ความสัมพันธระหวางภูมิสัณฐานชนิดดิน และปริมาณน้ําฝนที่เหมาะสมกับการปลูกยาง โดยตรวจสอบทั้งเอกสาร 
สัมภาษณเกษตรกรที่ปลูกยาง ตลอดจนผลงานพื้นที่ปลูกยางจากหนวยงานอื่นๆ 
  2. ศึกษาความสัมพันธระหวางภาพสีผสมกับพื้นที่ปลูกยาง ตรวจสอบความสัมพันธระหวางภาพสี
ผสม/texture กับพื้นที่ปลูกยางกับอายุของยาง 
  3. การแปลตีความหมายพื้นที่ปลูกยาง การแปลตีความพื้นที่ปลูกยาง โดยการใชวิธีการตีความ
โดยตรงจากจอภาพ พรอมกับตรวจสอบเบื้องตนกับภาพถายดาวเทียมที่มีรายละเอียดสูงที่ใหบริการผาน Internet โดย
ทําการจําแนกอายุของยางออกเปน 3 ชวง ไดแก ยางพาราอายุนอยกวา 5 ป ยางพาราอายุ 5-10 ป และยางพาราอายุ
มากกวา 10 ป 
  4. สํารวจภาคสนาม การสํารวจภาคสนามเพื่อตรวจสอบความถูกตองศึกษาความสัมพันธของภูมิ
สัณฐาน / ดิน ตลอดจนระบบการปลูกยางเพื่อใหได pattern การปลูกที่สัมพันธกับภาพถายจากดาวเทียม 
  5. จัดทําแผนที่ แสดงพื้นที่ปลูกยางพารา ในพื้นที่ลุมน้ําโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจําแนก
เปนชวงอายุยางพารา เปน 1-5 ป 5-10 ป และมากกวา 10 ป  
 การทดสอบศักยภาพของดาวเทียม THEOS 
 เมื่อไดพ้ืนที่ปลูกยางพาราเชิงพื้นที่ ดวยการแปลจากภาพถายดาวเทียมSPOT แลว นําขอมูลเชิงพื้นที่ที่ไดมา
วิเคราะหพ้ืนที่ปลูกยาง ดวยการซอนทับกับภาพถายดาวเทียม THEOS เพื่อเปนการทดสอบศักยภาพของภาพถาย
ดาวเทียม THEOS ในการหาพื้นที่ปลูกยางพารา และศักยภาพในการจําแนกอายุยาง 
 

5. ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาพื้นที่ปลูกยางพาราในลุมน้ําโขงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาลุมน้ําโขงในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ 46,694.49 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,184,058.52 ไร มีพ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งหมด 
901,392.47 ไร คิดเปนรอยละ 3.09 ของพื้นที่ลุมน้ําโขงโดยกระจายตัวอยูในบริเวณลุมน้ําโขงตอนบนเปนสวนใหญ 
เชน ในจังหวัดหนองคาย เลย เปนตน แสดงไดดังภาพที่6 ซึ่งในการวิเคราะหพ้ืนที่ปลูกยางพาราไดทําการจําแนกอายุ
ยางพาราออกเปน 3 ชวง ไดแก ยางพาราที่อายุนอยกวา 5 ป 5-10 ป และมากกวา 10 ป จากการศึกษาพบวาพื้นที่ปลูก
สวนใหญเปนยางที่มีอายุนอยกวา 5 ป รองลงมาเปนยางอายุมากกวา 5-10 ป และ 10 ป โดยมีพ้ืนที่ 601,953.62 
107,978.24 191,460.53 ตามลําดับ โดยแสดงเปนสัดสวนพื้นที่ปลูกทั้งหมดตอพ้ืนที่ลุมน้ําโขงไดดังตารางที่6  และ
สัดสวนตอพ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งหมดดังภาพที่5  
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ในสวนของลุมน้ํายอยของลุมน้ําโขง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาลุมน้ําที่มีการปลูกยางพารามากและ
กระจายตัวอยางหนาแนนไดแก ลุมน้ําโขงสวนที่ 7 ลุมน้ําหวยคอง ลุมน้ําสงครามตอนลาง และลุมน้ําเลยตอนลาง ซึ่ง
ไดแสดงพื้นที่ปลูกรายลุมน้ํายอยดังตารางที่ 7 

 
ตารางที่ 6  สัดสวนพื้นที่ปลูก(แยกตามชวงอายุยางพารา) ตอพื้นที่ลุมน้ําโขง  

 

อายุยางพารา พื้นที่ปลูก (ไร) รอยละของพื้นทีลุ่มน้ําโขง 
< 5 601,953.62 2.06 

5 - 10 107,978.24 0.37 
> 10 191,460.53 0.66 

พื้นทีอ่ื่นๆ 28,282,666.13 96.91 

รวม 29,184,058.52 100.00 ภาพที่ 5 สัดสวนพื้นที่แยกตามอายุยางพารา  
ตอพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมด  

 
 

3 
2 

 4 1
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ภาพที่ 6 แผนที่พ้ืนที่ปลูกยางพาราในลุมน้ําโขง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1 2 

3 4 

ตารางที่ 7 พ้ืนที่ปลูกยางพารารายลุมน้ํายอยของลุมน้ําโขง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ลุมน้ํายอย พื้นท่ีลุมน้ํา (ไร) พื้นท่ีปลูกยางพารา (ไร) รอยละของพื้นที่ลุมน้ําโขง 
ลุมน้ําหวยอี๋ 456,271.61 65,959.27 14.46 
ลุมน้ําโขงตอนลาง 2,086,880.73 47,043.63 2.25 
ลุมน้ําโขงสวนที่ 6 402,919.06 1,975.27 0.49 
ลุมน้ําโขงสวนที่ 7 1,540,607.60 154,608.27 10.04 
ลุมน้ําโขงสวนที่ 8 1,183,625.22 5,332.42 0.45 
ลุมน้ําโขงสวนที่ 9 276,539.30 11,518.77 4.17 
ลุมน้ําโขงสวนที่ 3 377,584.87 0.00 0.00 
ลุมน้ําโขงสวนที่ 4 502,246.40 8,064.76 1.61 
ลุมน้ําโขงสวนที่ 5 1,092,650.60 17,370.63 1.59 
ลุมน้ําน้ําพุง 587,515.82 318.10 0.05 
ลุมน้ําน้ําสวย 794,622.38 903.59 0.11 
ลุมน้ําปวน 734,813.11 46,155.43 6.28 
ลุมน้ําโมง 1,696,808.35 43,520.67 2.56 
ลุมน้ําเลยตอนลาง 1,723,873.90 82,623.24 4.79 
ลุมน้ําสงครามตอนบน 2,057,729.12 50,672.51 2.46 
ลุมน้ําสงครามตอนลาง 1,905,930.50 87,481.35 4.59 
ลุมน้ําสาน 547,824.85 582.97 0.11 
ลุมน้ําโสม 655,870.08 47,144.03 7.19 
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ลุมน้ํายอย พื้นท่ีลุมน้ํา (ไร) พื้นท่ีปลูกยางพารา (ไร) รอยละของพื้นที่ลุมน้ําโขง 
ลุมน้ําหมัน 383,153.27 109.40 0.03 
ลุมน้ําหวยคอง 447,488.82 104,812.98 23.42 
ลุมน้ําหวยดาน 439,609.40 346.29 0.08 
ลุมน้ําหวยน้ําก่ํา 1,630,273.14 11,403.88 0.70 
ลุมน้ําหวยน้ํายาม 1,086,515.01 13,908.90 1.28 
ลุมน้ําหวยน้ําอูน 2,168,660.39 41,061.29 1.89 
ลุมน้ําหวยบังอี้ 938,563.44 25,461.12 2.71 
ลุมน้ําหวยบางทราย 863,749.75 12,197.51 1.41 
ลุมน้ําหวยมุก 497,522.77 2,367.91 0.48 
ลุมน้ําหวยหลวง 2,104,209.03 18,448.29 0.88 

รวม 29,184,058.52 901,392.46  

 
 
ผลการสํารวจภาคสนาม 
การสํารวจภาคสนามเปนการออกสํารวจพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบความถูกตองในการตีความหมายภาพถาย

ดาวเทียม และศึกษาระบบการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวย ซึ่งในการออกสํารวจไดทําการออก
สํารวจทั้งสิ้น 3 ครั้ง รวม 45 แปลงสํารวจ ดังภาพที่5 ซึ่งไดแสดงตารางความสัมพันธระหวางพื้นที่ปลูกจริงกับลักษณะ
ภาพถายดาวเทียมไดดังตารางที่3 และทําการตรวจสอบความถูกตองดวยวิธี วิธีดัชนีคัปปา (Kappa index) พบวามีคา
โดยมีคาความถูกตองทั้งหมด (Overall accuracy) 95.55 % และคาสถิติ Kappa 92.95 % แสดงเปนตารางความสัมพันธ
แบบ matrixไดดังตารางที่9 
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ภาพที่ 5 ตําแหนงจุดสํารวจภาคสนาม 
 
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบความถูกตองในการจําแนกชวงอายุยางระหวางผลการประเมินกับการสํารวจภาคสนาม 
 

การจําแนกดวยภาพถายดาวเทียม 
การสํารวจ 

<5 ป 5-10ป >10ป รวม 
User’s accuracy (%) 

<5 ป 21 - - 21 100.00 % 

5-10ป 2 11 - 13 84.61 % 

>10ป - - 11 11 100.00 % 

รวม 23 11 11 45  

Producer’s accuracy (%) 91.30 % 100.00 % 100.00 %   
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ตารางที่ 9 ตัวอยางจุดสํารวจในการออกภาคสนาม พ้ืนที่ปลูกยางพาราในลุมน้ําโขง 
 

ตําแหนง ภาพถายดาวเทียม ภาพถายดาวเทียมรายละเอียดสูง ภาพถายในพื้นที่จริง 

X: 309193 
Y: 2011738 
 

   

X: 266055 
Y: 1900587 
 

   

X: 362108 
Y: 1912132 
 

   

X: 424932 
Y: 1947685 
 

   

X: 431374 
Y: 1944737 
 

   

X: 461705 
Y: 1866928 
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การทดสอดศักยภาพภาพถายดาวเทียม THEOS 
การเปรียบเทียบศักยภาพของดาวเทียม THEOS  กับดาวเทียม SPOT ในการวิเคราะหพ้ืนที่ปลูกยางพารา 

ดวยการนําผลการวิเคราะหดวยภาพถายดาวเทียม SPOT ที่เปนขอมูลเชิงพื้นที่มาซอนทับกับภาพถายดาวเทียม THEOS 
เพื่อทดสอบศักยภาพในการแยกชวงอายุของยางพาราดวยดาวเทียม THEOS พบวา ภาพถายดาวเทียมTHEOS มี
ศักยภาพในการวิเคราะหพ้ืนที่ปลูกยางพารา โดยสามารถแยกชวงอายุของยางพาราได และสามารถนํามาตอยอดในการ
วิเคราะหพ้ืนที่ปลูกยางพาราในปจจุบันได ซึ่งในขอมูลภาพ Panchromatics นั้นมีศักยภาพสูงในการแยกชวงอายุของ
ยางพารา ซึ่งสามารถจําแนกชวงอายุของยางพาราดวยสายตาไดอยางชัดเจน สวนขอมูลภาพ Multispectral นั้น พบวา
ใน 3 แบนดของภาพถายดาวเทียมTHEOS ไดแก แบนด4 (0.77-0.90) หรือชวงคล่ืน Near Infrared แบนด2 (0.53-0.60) 
หรือชวงคลื่นสีเขียว และแบนด3 (0.62-0.69) หรือชวงคล่ืนสีแดง เมื่อนํามาสรางภาพสีผสมเท็จ (RGB) สามารถแยก
ชวงอายุของยางพาราไดปานกลาง ดังภาพที่ 6 และตารางที่9 ซึ่งในพื้นที่ปลูกใหม หรือยางออนนั้นอาจตองใชขอมูลอื่น
ประกอบในการจําแนกชวงอายุของยางพารา  

 

 
  

ภาพที่ 6 ตัวอยางการจําแนกชวงอายุของยางพารา 
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ตารางที่ 9 ศักยภาพของภาพถายดาวเทียม THEOS เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถายดาวเทียมSPOT 

THEOS SPOT สํารวจภาคสนาม 
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6. สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาและวิจัยเพื่อประเมินพื้นที่ปลูกยางพาราครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําโขง ดวยขอมูลภาพถายดาวเทียม 
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ซึ่งภาพถายดาวเทียมที่ใชในครั้งนี้ไดแกภาพถายดาวเทียม SPOT สรางสีผสมเท็จ 3 
ชวงคลื่น ไดแก Near Infrared (0.79-0.89) Shortwave Infrared (1.58-1.75) และชวงคลื่นสีแดง (0.61-0.68) โดยการ
วิเคราะหพ้ืนที่ปลูกยางพาราดวยวิธีแปลภาพดวยสายตาโดยตรงจากจอภาพ พรอมกับตรวจสอบเบื้องตนกับภาพถาย
ดาวเทียมที่มีรายละเอียดสูงที่ใหบริการผาน Internet โดยทําการจําแนกอายุของยางออกเปน 3 ชวง ไดแก ยางพาราอายุ 
นอยกวา 5 ป ยางพาราอายุ 5-10 ป และยางพาราอายุมากกวา 10 ป จากผลการศึกษาพบวามีพ้ืนที่ปลูกยางพาราในลุมน้ํา
โขงทั้งหมด 29,184,058.52ไร ซึ่งมีการขยายตัวของพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นอยางมาก ซึ่งจากพื้นที่ปลูกยางพารามี
พ้ืนที่ปลูกยางใหมหรือยางอายุนอยกวา 5 ป มากที่สุดจํานวน 601,953.62 ไร รองลงมาเปนยางอายุ 5-10 ป และมากกวา 
10ปตามลําดับ ในบริเวณจังหวัดหนองคายและจังหวัดเลยมีการกระจายของพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุด และพบวาใน
ลุมน้ําหวยคอง ลุมน้ําหวยอี๋ และลุมน้ําโขงสวนที่7 มีพ้ืนที่ปลูกยางพารามากที่สุด 
 การทดสอบศักยภาพของดาวเทียม THEOS ในการวิเคราะหพ้ืนที่ปลูกยางพารา พบวาภาพถายดาวเทียม 
THEOS สามารถนํามาวิเคราะหพ้ืนที่ปลูกยางพาราไดโดยสามารถจําแนกชวงอายุของยางพาราไดและตอยอดกับขอมูล
ที่มีอยูไดเปนอยางดีและเปนที่นาพอใจ 
 การบูรณาการขอมูลภาพถายดาวเทียมเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเชิงพื้นที่ปลูกยางพาราดวยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร สามารถเปนขอมูลเพื่อวางแผนในการพัฒนาประเทศไดเปนอยางดีเนื่องจาก ขอมูลเชิงพื้นที่สามารถแสดง
ถึงพื้นที่ปลูกยางพาราตามรายลุมน้ําหรือรายจังหวัดได สามารถเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว สะทอนถึงสถานการณที่แทจริง 
เปนขอมูลสําหรับติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน และบอกถึงความสัมพันธกับพื้นที่และ
แหลงน้ํา หมูบาน หรือชุมชน สามารถนําขอมูลไปบูรณาการใหตรงตามวัตถุประสงคของการพัฒนาประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
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7. ขอเสนอแนะ 
 -เพื่อการจําแนกชวงอายุของยางพาราดวยสายตาอยางถูกตองและแมนยํา ผูจําแนกจําเปนตองมีประสบการณ
ในการจําแนกการใชประโยชนที่ดินดวยสายตามากพอ และหากผูแปลยังไมมีประสบการณอาจใชขอมูลอื่นมาใชรวม
เชน ขอมูลพ้ืนที่ปลูกยางพารารายอําเภอจากกองทุนสงเคราะหสวนยาง เปนตน 
 -ในการออกสํารวจภาคสนามเพื่อดูความสัมพันธระหวางลักษณะพื้นที่ปลูกจริงกับลักษณะที่ปรากฏใน
ภาพถายดาวเทียม กอนทําการจําแนกพื้นที่ปลูกยางพาราเปนสิ่งที่สําคัญ ควรทําการเก็บขอมูลพิกัดตําแหนง ลักษณะ
แปลงปลูกเพื่อแสดงถึงความสัมพันธไวเพื่อนํามาสนับสนุนในการแปลดวยสายตาใหมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น 
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