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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากข้าว อ้อย และ
มันสําปะลัง เนื่องจากนโยบายการส่งเสริมและขยาย
พื้นที่ปลูกมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง 15 ปี
ท่ีผ่านมาประสบความสําเร็จอย่างสูง ทําให้มีพื้นที่ปลูก
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้มีข้อมูลเชิงพื้นที่ปลูก
ยางพาราที่เป็นปัจจุบันและสามารถบูรณาการร่วมกับ
ข้อมูลอื่นเพื่อช่วยสนับสนุนการวางแผนการใช้ท่ีดินใน
การเพิ่มศักยภาพการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการขยาย
พื้นที่ปลูกยางพาราด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม พร้อม
ท้ังบู รณาการชั้ นข้อมูลพื้นที่ ปลูกยางพาราเพื่ อ
ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงการใช้ ท่ีดินจากการ
เพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกยางพารา  และตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ปลูกกับปริมาณน้ําฝนและ
ภูมิสัณฐาน ในบริเวณจังหวัดมุกดาหาร ซ่ึงมีเนื้อที่
ประมาณ 2,700,000 ไร่ โดยในการติดตามการขยาย
พื้นที่ปลูกยางพาราได้ ใช้ภาพถ่ายเชิ ง เลขหลาย
ช่ ว ง เ ว ล า  ไ ด้ แ ก่  ภ า พ ถ่ า ย ท า ง อ า ก า ศ 
(Orthophotography) ปี พ.ศ. 2545 ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมSPOT ปี พ.ศ. 2549 และภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมไทยโชต (THAICHOTE) ปี พ.ศ. 2552-2554 
วิเคราะห์พื้นที่ปลูกยางพาราโดยตรงจากจอภาพด้วย
สายตา ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ปลูกยางพาราในปี 
2545 2549 2552 2553 และ 2554 มีพื้นที่เท่ากับ 
24,259.48 49,157.48 121,324.48 178,510.36 
และ 218,198.20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.89 1.81 4.47 
6.58 และ 8.04 ของพื้นที่ ตามลําดับ และพบว่า

ภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตระบบแพนโครมาติก 
ความละเอียดภาพ 2 เมตรมีประสิทธิภาพสูงในจําแนก
พื้นที่ปลูกตามช่วงอายุได้จากระยะห่างระหว่างต้นและ
แถวเท่ากับ 3 * 6 เมตร หรือ 3 * 7 เมตร และการ
ครอบคลุมของทรงพุ่ม ท่ีปรากฏในภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม สามารถจําแนกช่วงอายุยางด้วยสายตา 
ออกเป็น < 5 ปี, 5-10 และ > 10 ปี ซ่ึงมีความถูกต้อง
ในระดับดีถึงดีมาก พื้นที่ปลูกยางพาราส่วนใหญ่
สัมพันธ์กับเขตปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,400-1,500 คิด
เป็นร้อยละ 6.38 และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,300-
1,400 คิดเป็นร้อยละ 1.67 ของพื้นที่ท้ังหมด พื้นที่
ปลูกส่วนใหญ่สัมพันธ์กับภูมิสัณฐานที่ราบขั้นบันได
ระดับกลางคิดเป็นร้อยละ 5.38 ของจังหวัด รองลงมา
เป็นพื้นที่ถูกกัดกร่อนบริเวณเชิงเขา พื้นท่ีราบขั้นบันได
ระดับสูง ท่ีภูเขา คิดเป็นร้อยละ 1.26 0.70 และ 0.36  
ของพื้นที่ท้ังหมด ตามลําดับ สําหรับการตรวจสอบ
ความเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินพบว่าพื้นที่ท่ีเป็นพืชไร่
เปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกยางพาราคิดเป็นร้อยละ 5.47 
และพื้นทีป่าไม้ถูกบุกรุกเพื่อปลูกยางพาราร้อยละ  
1.18 ของพื้นที่ท้ังหมด 
คําสําคัญ: ยางพารา, ภาพถ่ายจากดาวเทียม, ไทยโชต, 
จังหวัดมุกดาหาร 

1. ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 
1.1 สถานการณ์การผลิตยางพาราในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญของ

ประเทศรองจากข้าว อ้อย และมันสําปะหลัง ประเทศ
ไทยสามารถส่งออกสินค้าจากผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็น
อันดับหนึ่งของโลก (สถาบันวิจัยยาง, 2550) ซ่ึงในปี 



พ.ศ.2553 ประเทศไทยสามารถผลิตยางพาราสูงถึง 
3,052,000 ตัน (FAO, 2010) และสําหรับในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยางพาราได้กลายเป็นพืชที่สร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกร ซ่ึงจากนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายได้
และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยาง
ใหม ่ และเนื่องด้วยราคายางที่ เป็นแรงจูงใจ  ให้
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสนใจ
ปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซ่ึงหากเปรียบเทียบ
ความคุ้มทุนของการปลูกยางพารากับพืชเศรษฐกิจ
ชนิดอื่นแล้วยางพาราสามารถสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรมากกว่าพืชชนิดอื่นที่ปลูกอยู่เดิมมากกว่า
หลายเท่า จากข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพาราสํารวจโดย
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2554) พบว่าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ ยืนต้น 3,477,303 ไร่ 
พื้นที่ ท่ีกรีดได้ 1,425,172 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 248 
กิโลกรัมต่อไร่ พื้นที่ปลูกกระจายตัวและปรากฏอยู่
บริเวณชายแดนติดกับลําน้ําโขงหรือบริเวณลุ่มน้ําโขง 
เช่นในจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร 
และ อุบลราชธาน ีเป็นต้น ลักษณะพื้นที่ปลูกเป็นพื้นที่
ดอนหรือที่ราบขั้นบันไดระดับกลางถึงพื้นที่ภูเขา ซ่ึง
เดิมเป็นพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง อ้อย และพืชไร่  

ผลการตอบรับนโยบายส่งเสริมปลูกยางพารา
ล้านไร่เพื่อยกระดับรายได้ในแหล่งปลูกยางใหม่ ของ
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่น่าพอใจ 
ทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู่เดิม 
และผู้ใช้แรงงานที่อพยพย้ายถิ่นไปทํางานในกรุงเทพ
กลับคืนสู่บ้านเกิดมากขึ้น ส่งผลให้รัฐบาลมอบหมาย
ให้สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง (สกย.) 
จัดทําโครงการปลูกยางพาราในพื้นที่แห่งใหม่ระยะที่ 3 
(ปี พ.ศ. 2554-2556) อีกจํานวน 8 แสนไร่ โดยแบ่ง
การดําเนินงานในปี 2554 พื้นที่เป้าหมาย 2 แสนไร่ ปี 
2555 พื้นที่ 3 แสนไร่ และปี 2556 พื้นที่ 3 แสนไร่ 
โดยในปี พ.ศ. 2554 มีเป้าหมายปลูกยางในพื้นที่ภาค
ตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อ  117,500 ไ ร่  16 จั งหวั ด 
ประกอบด้วย จ .หนองคาย 16,000 ไร่ นครพนม 
8,700 ไร่ อุดรธานี 8,300 ไร่ สุรินทร์ 8,300 ไร่เลย 
8,200 ไร่ ยโสธร 8,200 ไร่ อุบลราชธานี 7,800 ไร่ 
สกลนคร 7,300 ไร่ บุรีรัมย์ 7,000 ไร่ ศรีสะเกษ 
7,000 ไร่ มุกดาหาร 7,000 ไร่ กาฬสินธุ์ 6,500 ไร่ 
น ค ร ร า ช สี ม า  6,400 ไ ร่   ร้ อ ย เ อ็ ด  4,400 ไ ร่ 
หนองบัวลําภู 3,300 ไร่ และ ขอนแก่น 2,500 ไร่ 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2554) ในอดีตไม่กี่ปีท่ีผ่านมาพื้นที่
ปลูกยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่จะ

ปรากฏในพื้นที่แถบริมแม่น้ําโขงหรือลุ่มน้ําโขง ซ่ึงเป็น
พื้นที่ปริมาณน้ําฝนเพียงพอและเป็นพื้นที่ดอนเดิมปลูก
พืชไร่ เช่นอ้อย และมันสําปะหลัง แต่ปัจจุบันจาก
นโยบายการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราดังกล่าว ทําให้
เกษตรกรปลูกยางพาราในเขตมีศักยภาพต่ํา ทําให้มี
พื้นที่ปลูกยางพาราที่ยังมีความจํากัดของพื้นที่ท้ังใน
ด้านปริมาณน้ําฝน ลักษณะดิน และสภาพพื้นที่ ซ่ึง
อาจจะส่งผลให้เกษตรกรไม่ประสบความสําเร็จในการ
ปลูกยางพารา 

1.2 การวิเคราะห์พ้ืนที่ปลูกยางพาราด้วย
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

ปัจจุบันข้อมูลท่ีแสดงถึงพื้นที่ปลูกยางพารามี
เพียงข้อมูลท่ีแสดงถึงข้อมูลเชิงปริมาณ ซ่ึงขาดการ
เชื่อมโยงเชิงพื้นที่และเป็นปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้มี
ข้อมูลที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์และสามารถแก้ไข
ปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ข้อมูลสํารวจระยะไกล(Remote Sensing) และข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จึงเป็นระบบที่มี
ความสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ เป็นระบบท่ี
สามารถวางแผนการพัฒนาประเทศในเชิงพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังสามารถบูรณา
การร่วมกับสารสนเทศหลายประเภทในพื้นที่เดียวกันได้ 
สามารถสร้างสารสนเทศใหม่ท่ีมีปฏิสัมพันธ์กันในหลาย
แง่มุมมองภาพของผลลัพธ์ได้หลายมิติ (ชรัตน์ มงคล
สวัสด์ิ และ วาสนา พุฒกลาง, 2549) 

สําหรับในด้านการเกษตรสามารถนําไปใช้เป็น
ข้อมูลในติดตามการปลูกพืช การเปลี่ยนแปลงการใช้
ท่ีดิน ตลอดจนการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินได้
เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ ่งข ้อมูลจากภาพถ่าย
ดาวเทียมจะให้ข้อมูลที่ทันสมัยและสามารถเลือก
ช่วงเวลาที่ต้องการข้อมูลได้ และสามารถประยุกต์ใช้
บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่แสดงถึง
ข้อมูลเชิงพื้นที่ ต่างๆ  ท่ีจัดเก็บในลักษณะข้อมูล
เชิงเดี่ยวได้เป็นอย่างดี ซ่ึงจะสะท้อนให้เห็นความ
สอดคล้องเกี่ยวข้องกันได้ชัดเจน มีความแม่นยําตาม
ตําแหน่งภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ได้สะดวกและรวดเร็ว 
ช่วยให้การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติในพื้นที่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนําไปสนับสนุนการวาง
แผนการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 
เป็นไปอย่างสมดุลและสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนต่อไป 

 



2. วัตถุประสงค์การศึกษา 
- เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ปลูกยางพารา 

ในจังหวัดมุกดาหาร 
- เ พื่ อ ติ ด ต า มก า ร ข ย า ยพื้ น ที่ แ ล ะ ก า ร

เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปลูกยางพารา โดยใช้
ภาพถ่ายจากดาวเทียมเชิงเลขหลายช่วงเวลา 
โดยเฉพาะภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต 
ในบริเวณจังหวัดมุกดาหาร 

- เพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ปลูกยางพารากับ
ปริมาณน้ําฝนและลักษณะภูมิสัณฐาน ใน
จังหวัดมุกดาหาร 

- เพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ
ความเปลี่ยนแปลงการใช้ ท่ี ดินจากการ
เพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกยางพารา  
 

3. สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ 
- ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พื้นที่

ปลูกยางพาราเพื่อประเมินหรือคาดการณ์
ผลผลิตยางพาราในอนาคต 

-  ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พื้นที่
ปลูกยางพาราเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ส่งเสริมวิทยาการและเทคโนโลยีในการผลิต
ยางพารา ในจังหวัดมุกดาหาร 

- ข้อมูล ท่ีสามารถสนับสนุนหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้องได้นํ า ไปใช้ เพื่ อประกอบการ
ตัดสินใจในการวางแผนการใช้ท่ีดิน ใน
จังหวัดมุกดาหาร 
 

4. งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
Zhe Li and Jefferson M. Fox (2012) นํา

ศักยภาพของภาพถ่ายจากดาวเทียม MODIS ระบบ 
Terra ในผลิตภัณฑ์ดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ราย 16 วัน 
ความละเอียดภาพ 250 เมตร หรือเรียกชื่อผลิตภัณฑ์
นี้ว่า MOD13Q1 ช่วงเวลาถ่ายภาพในเดือนมีนาคม 
2552 และ พฤษภาคม 2553 วิเคราะห์หาพื้นที่และ
การกระจายตัวของพื้นที่ปลูกยางพารา ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงใช้วิธีการจําแนกแบบ
ควบคุมโดยอาศัยทฤษฎี Mahalanobis distance 
เพื่อจําแนกข้อมูลเชิงตัวเลข (pixel) ท่ีมีความเป็นไปได้
ว่าจะเป็นยางแก่ (≥ 4 ปี) และยางอ่อน (< 4 ปี) ซ่ึง
กลุ่มข้อมูลตัวอย่าง (Training sites) พัฒนามาจาก
ข้อมูลเชิงพื้นที่สิ่งปกคลุมดินซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ MERIS 

จากภาพถ่ายจากดาวเทียม ENVISAT  ความละเอียด 
300 เมตร สําหรับกลุ่มข้อมูลตัวอย่างพื้นที่ปลูก
ยางพาราได้มาจากการสํารวจพื้นที่และเก็บตัวอย่าง
ด้วย GPS ซ่ึงตรวจสอบพื้นที่ปลูกท่ีจําแนกช่วงอายุ 
จากข้อมูลภาพที่หลากหลายด้วยกันจากดาวเทียม
รายละเอียดสูงภาพถ่ายท่ีให้บริการผ่าน internetช่วง
เดือนมกราคม-มีนาคม ปี พ.ศ. 2552 เช่น QuickBird 
และ IKONOS นอกจากนั้นยังใช้ข้อมูลจากภาพถ่าย
จากดาวเทียม THAICHOTE ระบบแพนโครมาติก 
ความละเอียด 2 เมตร ในการกําหนดพื้นที่ตัวอย่าง
พื้นที่ปลูกยางพาราด้วย จากนั้นนําพื้นที่ปลูกยางที่
จําแนกได้เปรียบเทียบกับข้อมูลสถิติรายจังหวัดของแต่
ละประเทศเพื่อประเมินความเป็นไปได้ จากนั้นทําการ
ประเมินความถูกต้อง ผลการศึกษาสามารถจําแนก
พื้นที่ปลูกยางพาราโดยแบ่งเป็น 2 ช่วงอายุ ได้แก่ ยาง
แก่ท่ีมีอายุ ≥ 4 ปี และยางอ่อนที่อายุ < 4 ปี 
ตรวจสอบความถูกต้องด้วยสถิติ Kappa เท่ากับ 0.76 
และสถิติ ROC พบว่ามีความถูกต้อง 0.808 และ 
0.825 ในยางแก่และยางอ่อน ตามลําดับ 

Zhe Li and Jefferson M. Fox (2011) ได้
ส ร้ า ง แ ผ น ที่ พื้ น ที่ ป ลู ก ย า ง พ า ร า ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย จากภาพถ่าย
จากดาวเทียม Landsat ระบบ TM ความละเอียด 30 
เมตรโดยทําจําแนกออกเป็น 3 ช่วงอายุ ได้แก่ ยางแก่
อายุ > 4 ปี ยางท่ีอายุ 2-4 ปี และยางอ่อนอายุ < 2 ปี 
ด้วยวิธีจําแนกแบบควบคุมจากภาพที่ผสมผสาน
ระหว่าง ดัชนี NDVI และ tasseled cap จากนั้น
ตรวจสอบความถูกต้องจากการเปรียบเทียบกับข้อมูล
สถิ ติรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผล
การศึกษาพบว่าสามารถจําแนกพื้นที่ยางแก่อายุ > 4 
ปี และ ยางท่ีอายุ 2-4 ปี ส่วนในยางอ่อนที่อายุ < 2 ปี 
ยังมีความถูกต้องต่ํา ควรทําการเพิ่มกลุ่มพื้นที่ตัวอย่าง
ให้มากขึ้น และแนะนําว่าในอนาคตควรนําประโยชน์
ของปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตสําหรับเน้นข้อมูล
เพื่อจําแนกการเจริญเติบโตของยางพาราที่ มีอายุ
แตกต่างกันได้ดีย่ิงขึ้น 

Miettinen, J., and  Liew, S. C., (2011) 
วิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม ALOS ระบบ 
PALSAR เพื่อติดตามพื้นที่ป่าปลูก ได้แก่ ปาล์ม 
ยางพารา  กระถินณรงค์ และมะพร้าว ในแถบหมู่เกาะ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Insular Southeast Asia) 
ผลการศึกษาพบว่า ภาพถ่ายจากดาวเทียม ALOS 
ระบบ PALSAR สามารถแยกพื้นที่ปลูก ยางพารา 
กระถินณรงค์ และ ปาล์ม ออกจากกันได้อย่างชัดเจน 



(ส่วนพื้นที่พื้นปลูกปาล์มและมะพร้าวยังมีความ
คล้ายคลึงกันจนแยกไม่ออก) และพบว่าในพื้นที่ปลูกท่ี
มีทรงพุ่มคลุมปิดท้ังพื้นที่ สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีดัดแก้
ออร์โธ (Orthorectified mosaic product) ในการ
แยกชัดออกจากกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ธิ รดา  ยงสถิตศัก ด์ิ  และคณะ  (2555)  ไ ด้
ประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม THAICHOTE PAN 
Sharpened ซ่ึงเป็นภาพถ่ายท่ีมีความละเอียดภาพ 2 
เมตร ในปี พ.ศ. 2552 จําแนกช่วงอายุยางพาราเพื่อ
ประเมินปริมาณไม้ยางพาราในพื้นที่ลุ่มน้ําอู่ตะเภา 
จังหวัดสงขลา โดยใช้วิธีการจําแนกช่วงอายุยางพารา 
ด้วยสายตา ออกเป็นยางพาราก่อนให้ผลผลิตท่ีมีอายุ 
< 7 ปี ยางพาราที่ให้ผลผลิตแล้ว 7-15 ปี และ 16-25 
ปี และยางพาราที่อายุ > 25 ปี ตรวจสอบความถูก
ต้องของผลการจําแนกสถิติ Kappa เท่ากับ 91.19 % 
ซ่ึงผลการศึกษาสามารถประเมินไม้ยางพาราจากพื้นที่
ท่ีมีอายุ > 25 ปีขึ้นไป เท่ากับ  474,489.76 ไร่ และ
สามารถประเมินปริมาณไม้ยางพาราในลักษณะไม้
ท่อนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 นิ้วขึ้นไป ซ่ึงมี
ปริมาตรไม้รวม 20,877,549.44 ลบ.ม.  

Hongmei Li, T et al (2007) ได้นําเทคโนโลยี
สํารวจข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ศึกษาผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพท้ัง
พืชและสัตว์ประจําถิ่นจากความเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและเศรษฐกิจท่ีมีการขยายตัวสูงส่งผล
ให้เกิดความต้องการผลิตผลทางการเกษตรเช่น
ยางพาราในตลาดโลกเพิ่มมากย่ิงขึ้น โดยทําการศึกษา
ในเมือง Xishuangbanna ต้ังอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้
ของประเทศจีน ท่ีมีการขยายพื้นที่ปลูกยางพารา
เพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชี วภาพ  โ ดย ในการศึ กษา ได้ ต ร วจสอบความ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยอาศัยภาพถ่าย
จากดาวเทียม Landsat หลายช่วงเวลา ได้แก่ ปี ค.ศ. 
1976, 1988 และ 2003 ผลการศึกษาพบว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูก
ยางพารามีผลต่อการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ โดยในปี 
ค.ศ. 1976 มีพื้นที่ป่าไม้ประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่
เมือง Xishuangbanna แต่ต่อมาในปี 2003 พื้นที่ป่า
ไม้ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ ซ่ึงป่าฝน
เขตร้อนไ ด้รับผลกระทบและมีพื้ นที่ สูญหายถึ ง 
139,567 เฮกแตร์ การขยายพื้นที่ปลูกยางพารามีการ
กระจายตัวจากพื้นที่ระดับความสูงต่ํากว่า 800 เมตร
จากระดับน้ําทะเลและแผ่ขยายเข้าไปในพื้นที่ ทํา
การเกษตรบนพื้นที่สูง ซ่ึงส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงใน

พื้นที่ ภู เขาป่าฝนรวมไปจนถึ งป่ า ดิบแล้ ง  ซ่ึ งผล
การศึกษาสามารถเป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้
ท่ีดินในระยะยาว และติดตามความสมดุลระหว่าง
ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจสังคมควบคู่ไปกับการ
อนุรักษ์พื้นที่ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพได้ ต่อมา 
Huabin Hu, Wenjun Lui and Min Cao (2008) ได้
ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินใน
เมือง Xishuangbanna ในช่วง 18 ปี (ระหว่างปี 
1988-2006) โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 
ร ะบบ  TM/ETM แล ะภ าพถ่ า ย จ า กด า ว เ ที ย ม 
QuickBird ผลการศึกษาสามารถแสดงแผนที่ความ
เปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินในช่วง 18 ปี และพบว่าพื้นที่
ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.10 เหลือร้อยละ 
45.63  ในขณะที่พื้นที่ป่าไม้และไร่เลื่อนลอยลดลงจาก
ร้อยละ 48.73, 13.14 เหลือร้อยละ 27.57, 0.46 
ตามลําดับ และสามารถประเมินค่าประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (ecosystem services)ในช่วง 18 ปี 
ปรับตัวลดลงถึง 11.427 ล้านเหรียญสหรัฐ และจาก
การศึกษายังได้เสนอแนะว่าการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ทันทีทันใดของการใช้ท่ีดินจากระบบนิเวศพื้นที่ป่าไม้
และพื้นที่ไร่เลื่อนลอยให้เป็นพื้นที่ปลูกยางพารานั้น
เป็นผลให้เกิดความสูญเสียท่ีย่ิงใหญ่ของประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ และในอนาคตการศึกษาครั้งนี้จะ
แสดงให้เห็นถึงการบํารุงรักษาระบบนิเวศในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม การประเมินประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม 

Jusoff, K. (2009) ได้ประเมินปริมาณไม้
ยางพาราด้วยภาพถ่ายทางอากาศที่มีความละเอียดสูง 
(UPM-APSB’s AISA) กรณีศึกษาในพื้นที่เมือง 
Serdang ประเทศมาเลเซีย ขั้นตอนการศึกษา
ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ภาพถ่ายและการออก
สํารวจภาคสนามจากนั้นหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความแตกต่างของเรือนยอดยางพาราและรัศมี
เส้นผ่าศูนย์กลางของลําต้นที่ความสูงระดับอก รวมไป
จนถึงข้อมูลด้านอื่นกับภาพถ่ายทางอากาศ จากนั้นทํา
ก า ร จํ า แ น กข้ อ มู ล ภ าพถ่ า ย ด้ ว ย วิ ธี รู้ จํ า แ บบ 
(Surpervised classification) ตามหลักการ 
Spectral Angle Mapper (SAM) เพื่อนํามาซ่ึงการ
ประเมินและคาดการณ์ปริมาณเนื้อไม้ยางพาราใน
พื้นที่ศึกษา ผลการศึกษาสามารถประเมิน คาดการณ์ 
และแสดงปริมาณเนื้อไม้จากพื้นที่ปลูกยางพาราที่อายุ
มากและไม่ได้รับการดูแลโดยมีเนื้อที่เท่ากับ 91.44  
m3/ha ซ่ึงตรวจสอบความถูกต้องจากการสุ่มสํารวจ



จํานวน 20 แปลง พบว่ามีความแม่นยําและถูกต้องสูง
ถึงร้อยละ 89.84  

M. Shankar et al (2008) ได้ทําการศึกษาเพื่อ
ประเมินพื้นที่ปลูกยางพาราในอําเภอ Kottayam รัฐ 
Kerala ประเทศอินเดีย ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่
สําคัญของประเทศ โดยในการวิเคราะห์ได้อาศัย
เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ซ่ึงภาพถ่ายดาวเทียมท่ีใช้คือภาพถ่าย
ดาวเทียม IRS P6 บันทึกภาพในปี2005 มาวิเคราะห์
หาพื้นที่ปลูกยางด้วยวิธี supervised classification 
maximum likelihood จากนั้นนําพื้นที่ปลูกท่ีได้มา
เปรียบเทียบกับแผนที่ดินที่บอกถึงความเหมาะสมของ
ท่ีดินสําหรับปลูกพืช และพร้อมทั้งเปรียบเทียบกับ
ความลาดชันของพื้นที่ ผลการศึกษาพบว่าอําเภอ 
Kottayam มีพื้นที่ปลูกยางพาราที่มีอายุมากกว่า 4 ปี 
ประมาณ 66,105.67 เฮกแตร์ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ท่ีมี
ความเหมาะสมปานกลางและพื้นที่เหมาะสมมาก  
พื้นที่ปลูก 49 เปอร์เซ็นต์อยู่ในพื้นที่ท่ีมีความลาดชัน 
และ 5-15 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในพื้นที่ท่ีมีความลาดชัน
เหมาะสม ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลท่ีสามารถสนับสนุนการ
วางแผนการใช้ท่ีดิน และการอนุรักษ์ดิน 

Moonsri, J. (2007) ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
Geo-Information เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ปลูกยางพารา 
ด้วยวิธีการใช้ค่าดัชนีต่างๆเพื่อจําแนกช่วงอายุของยาง
พารในจังหวัดกระบี่ ซ่ึงดัชนีท่ีใช้ได้แก่ Water Index 
(WI), Bare Soil Index (BI), Normalized 
Difference Vegetation Index (NDVI), และ 
Advance Vegetation Index (AVI) นอกจากนี้ยัง
ประเมินค่าชีวมวล (biomass) ของยางพาราอีกด้วย 
ซ่ึงการจําแนกอายุได้แบ่งออกเป็น 4 ช่วงได้แก่ ยาง
อ่อน (1-7ปี) ยางท่ีกําลังให้ผลผลิต(มากกว่า7-20ปี) 
ยางแก่ (มากกว่า 20 – 24 ปี) ยางท่ีสามารถตัดขาย
เนื้อไม้ได้(มากกว่า24ปี) มีค่าความถูกต้อง 65.95%, 
69.62%, 70.83% and 61.11% สําหรับ ยางอ่อน 
ยางหนุ่ม ยางแก่ และยางที่ขายเนื้อไม้ได้ ตามลําดับ 
และความถูก ต้องในการจําแนกทั้ งหมดเท่ากับ 
67.85% ผลการศึกษาพบว่าจังหวัดกระบี่มีพื้นที่ปลูก
ยางพาราเท่ากับ12.81% ของพื้นที่จังหวัด และมีชีว
มวลยางพาราเท่ากับ 10,603,272.879 ตัน 

 
5. พื้นทีศ่ึกษา 

จั ง ห วั ด มุ ก ด า ห า ร ตั้ ง อ ยู่ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 
16 องศา 12 ลิปดาเหนือ ถึง16 องศา 52 ลิปดาเหนือ 

และเส้นแวงที่ 104 องศา 5 ลิปดาตะวันออก ถึง 104 
องศา 59 ลิปดาตะวันออก ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 
4,339.830 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,712,394 
ไร่ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2543) แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 7 อําเภอ 52 ตําบล และมีอาณาเขตติดต่อ
ระหว่างจังหวัดใกล้เคียง ดังภาพที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสกลนครและนครพนม 
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดยโสธรและอํานาจเจริญ  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ําโขง และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์และร้อยเอ็ด 

สภาพพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จังหวัดมุกดาหารทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง เป็นเทือกเขาภูพาน ส่วนทาง
ทิศตะวันออกเรื่อยลงไปถึงตอนใต้  เป็นบริ เวณ
ตอนกลางของพื้นที่ มีสภาพเป็นลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน้อยถึงลอนชัน มีความลาดชันประมาณ 5-35 
เปอร์เซ็นต์ จากตอนกลางของจังหวัดเรื่อยไปทางทิศ
ตะวันออกจดแม่น้ําโขง สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้าง
ราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีลําห้วยท่ี
สําคัญที่ไหลจากทางทิศตะวันตกไปรวมกับแม่น้ําโขง
ทางทิศตะวันออก ได้แก่ ห้วยมุก ห้วยบังอี่ ห้วยบัง
ทราย ห้วยชะโนด ห้วยทราย ห้วยชิงชัน 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินในจังหวัดมุกดาหาร ส่วน
ใหญ่พื้นที่ท่ีเป็นป่าไม้ประมาณร้อยละ 60 ของพื้นที่  
และพื้นที่ เกษตรกรรมร้อยละ 40 ของพื้นที่ แบ่ง
ออกเป็นเป็นพื้นที่นาข้าว ร้อยละ 20 และพื้นที่พืชไร่
ร้ อยละ  16  และไ ม้ ยืนต้นร้ อยละ  4  ของพื้ นที่  
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 
 
6. หลักและขั้นตอนในการศึกษา 

6.1 หลักในการศึกษา 
หลักในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีการสํารวจจากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ติดตามพื้นที่ปลูกยางพาราใน
จังหวัดมุกดาหาร ด้วยภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่าย
จากดาวเทียมหลายช่วงเวลา ได้แก่ ปี พ.ศ. 2545 2549 
2552 2553 และ 2554 พร้อมทั้งบูรณาการข้อมูลเชิง
พื้ นที่ ปลู กยางพารา  เพื่ อและตรวจสอบความ
เปลี่ยนแปลงของการใช้ท่ีดินจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่
ปลูกยางพารา และความสัมพันธ์กับปริมาณน้ําฝนและ
ภูมิสัณฐาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ในจังหวัดมุกดาหาร 

6.2 ขั้นตอนการศึกษา 



การศึกษาวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 6
ขั้นตอน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล
ภาพถ่ายจากดาวเทียม  การวิ เคราะห์พื้นที่ปลูก
ยางพารา การสํารวจภาคสนาม และ การวิเคราะห์

บูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง
การใช้ ท่ี ดิน ดังภาพที่ 2 ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนการ
วิเคราะห์สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี ้

 
 

ภาพที่ 1 พ้ืนทีศ่ึกษา 
 

6.2.1 การรวบรวมข้อมูล 
ทําการรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา ท้ังใน

รูปแบบของข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ และข้อมูลภาพถ่าย
จากดาวเทียม 

- ข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ 
ข้อมูลเชิงพื้นที่ ท่ี ทําการรวบรวม  ได้แก่ 

ข้อมูลพื้นฐานครอบคลุมพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร  ได้แก่ 
ขอบเขตการปกครอง ข้อมูลแหล่งน้ําผิวดิน ข้อมูลลํา
น้ํา ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 2545 ข้อมูล
ภูมิสัณฐาน ข้อมูลตําแหน่งสถานีน้ําฝน และ ข้อมูล
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายสถานี 58 ปี ต้ังแต่ ปีพ.ศ.
2494-2552 แสดงรายละเอียดและแหล่งที่มาของ
ขอ้มูล ดังตารางที่ 1 

- ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม 
สําหรับข้อมูลภาพถ่ายเชิงเลขที่ใช้ในการ

ติดตามพื้นที่ปลูกยางพาราครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
มุ ก ด า ห า ร  ไ ด้ แ ก่  ภ า พ ถ่ า ย ท า ง อ า ก า ศ 
(Orthophotography) ภาพถ่ายจากดาวเทียม SPOT 
และภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต (THAICHOTE) ซ่ึง
มีรายละเอียดของข้อมูล ดังตารางที่ 2 

6.2 .2 การประมวลผลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม 

- การประมวลภาพถ่ายจากดาวเทียม
เบื้องต้น 

ทํ าการปรับแก้ความคลาดเคลื่ อน เชิ ง
เรขาคณิตและเน้นข้อมูลภาพก่อนการตีความหมาย
ภาพถ่ายจากดาวเทียม THAICHOTE และ SPOT โดย
การนําเข้าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมด้วยโปรแกรม PCI 
Geometica และ Erdas Imagine สําหรับการ
ปรับแก้ความคลาดเคล่ือนเชิงเรขาคณิตใช้วิธีการ 
Image to Image registration ซ่ึงเป็นการนําพิกัด
จากรูปถ่ายทางอากาศ (Orthophotography) ท่ีแก้ไข
พิกัดแล้วในระบบ UTM WGS 84 zone48 
(Universal Transverse Mercator) อ้างอิงพิกัดไปสู่
ภาพถ่ายจากดาวเทียม THAICHOTE และ SPOT ท่ียัง
มีความบิดเบี้ยวเชิงเลขาคณิต  หลังจากนั้นทําการ
ประมาณค่าจุดภาพ (Resampling) ด้วยวิธีการใช้ค่า
ของจุดภาพที่ใกล้ท่ีสุด (Nearest Interpolation) เน้น
ข้อมูลภาพเชิงสเปกตรัมให้ง่ายต่อการตีความด้วย
สายตาด้วยวิธี Linear Contrast Stretch 



 

ตารางที่ 1 รายละเอียดข้อมูลเชิงพื้นที่ท่ีใช้ในการศึกษา 
 

ชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่ มาตราส่วน แหล่งที่มา 
ขอบเขตการปกครอง 1:50,000 

ศูนย์ภูมิสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

แหล่งน้ําผิวดิน 1:50,000 
ลําน้ํา 1:50,000 
ข้อมูลภูมิสัณฐาน 1:50,000 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ปี พ.ศ. 2545 

1:4,000 
สํานักงานเศรษฐกิจ 
การเกษตร 

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย - กรมอุตุนิยมวิทยา 
 
ตารางที่ 2 รายละเอียดข้อมูลภาพถ่ายเชิงเลขที่ใช้ใน
การศึกษา 
 

ภาพถ่าย/ระบบ วันที่ถ่ายภาพ จํานวน 

THAICHOTE /PAN 
(2 เมตร) 

08-01-2554 6 
08-02-2554 4 
03-02-2554 8 
01-03-2554 4 
11-11-2554 2 
12-12-2554 4 
12-13-2553 1 
08-12-2553 4 
13-12-2553 5 
07-03-2553 3 
28-03-2553 2 
09-02-2553 2 
14-01-2553 2 
14-12-2552 4 
15-02-2552 5 
07-10-2552 1 

THAICHOTE/MS 15-02-2552 2 

SPOT/MS 
(10 เมตร) 

02-01-2549 2 
05-02-2549 2 
15-01-2549 1 
20-01-2549 1 

Orthophotography 2545  
 
- การวิเคราะห์พ้ืนที่ปลูกยางพารา 

 สําหรับการวิเคราะห์พื้นที่ปลูกยางพารามี
วิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาระบบการปลูกยาง ตรวจสอบ
ระบบการปลูกยางพาราในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ระยะ
ปลูกระหว่างต้นและระหว่างแถว อายุของยางพารา 
ระบบปลูกยางร่วมกับพืชอื่น ช่วงเวลาระยะเวลาที่กรีด
ยาง ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิสัณฐาน และปริมาณ
น้ําฝน โดยตรวจสอบทั้งเอกสาร สัมภาษณ์เกษตรกร 
ตลอดจนผลงานวิชาการยางพาราจากหน่วยงานอื่นๆ 

2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพสีผสมกับ
พื้นที่ปลูกยางในกรณีการวิ เคราะห์จากภาพถ่าย
ดาวเทียมSPOT ในระบบหลายช่วงคลื่น และ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ Texture และPattern ของ
พื้นที่ปลูกยากพาราแต่ละช่วงอายุในภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมไทยโชตระบบแพนโครมาติก 

 3. การแปลตีความหมายพื้นที่ปลูกยาง โดย
การใช้วิธีการตีความโดยตรงจากจอภาพ โดยทําการ
จําแนกอายุของยางออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ยางพารา
อายุ <5 ปี ยางพาราอายุ 5-10 ปี และยางพาราอายุ 
>10 ปี ตามลําดับ 

6.2.3 การสํารวจภาคสนาม 
การสํ า ร วจภาคสนาม เพื่ อ ต รวจสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาพถ่ายจากดาวเทียมกับพื้นที่
จริง ก่อนทําการจําแนกพื้นที่ปลูกยางพารา และเพื่อ
ตรวจสอบความถูก ต้องหลั งการจํ าแนก  ซ่ึ ง ใน
การศึกษาครั้งนี้ได้ทําการสุ่มสํารวจพื้นที่ปลูกยางพารา
ท้ังสิ้น 34 จุดสํารวจ ซ่ึงทําการเก็บพิกัดตําแหน่งแปลง 
ลักษณะพื้นที่ท่ีปลูกยางพารา ถ่ายรูปสภาพพื้นที่ และ
เก็บรายละเอียดของลักษณะการเจริญโตโตของ
ยางพารา ได้แก่ อายุยางพาราในปีปัจจุบัน การ
ครอบคลุมของทรงพุ่ม ความสูงของต้นยางพารา ความ
ยาวเส้นรอบวงของลําต้นที่ระดับ 150 ซ.ม. เป็นต้น 

จากนั้นนําผลการสํารวจเปรียบเทียบความ
สอดคล้องกับผลการจําแนกและวิเคราะห์ความถูกต้อง
ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ Kappa (Kappa Coefficient) 



 
 

ภาพที่ 2  ขั้นตอนการศึกษาวิจัย 
 
6.2.4 การวิเคราะห์บูรณาการพื้นที่ปลูก

ยางพาราในจังหวัดมุกดาหาร 
- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพื้นที่ปลูก

ยางพารากับปริมาณน้ําฝนและภูมิสัณฐาน 
นําข้อมูลเชิงพื้นที่ปลูกยางพาราในปี 2554

มาบูรณาการร่วมกับชั้นข้อมูลภูมิสัณฐานและปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ยเชิงพื้นที่ด้วยวิธีซ้อนทับ (Overlay) เพื่อ

ทราบถึงศักยภาพเชิงพื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัด
มุกดาหาร  

สําหรับการหาความสัมพันธ์กับปริมาณ
น้ําฝน โดยวิเคราะห์ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย (Mean) 58 ปี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2494-2551จากกรมอุตุนิยมวิทยา 
จากนั้นเชื่อมโยงข้อมูลน้ําฝนเฉลี่ย 58 ปีกับตําแหน่ง
ท่ีต้ังสถานีตรวจวัดน้ําฝนจํานวน 33 สถานี และทําการ

 



ป ร ะ ม าณค่ า ข้ อ มู ล น้ํ า ฝ น ด้ ว ย วิ ธี ก า ร  Kriging 
Interpolation เพื่อได้รูปแบบข้อมูลปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ยเชิงพื้นที่และนํามาซ้อนทับเพื่อหาความสัมพันธ์
กับพื้นที่ปลูกยางพารา 

- การวิเคราะห์เพ่ือความเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ที่ดินจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกยางพารา 

นําพื้นที่ปลูกยางพาราเชิงพื้นที่ปี พ.ศ.2554 
วิเคราะห์บูรณาการร่วมกับชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์
ท่ีดินในปี พ.ศ. 2545 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2554) ด้วยวิธีซ้อนทับ (Overlay) เพื่อตรวจสอบความ
เปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูก
ยางพาราในช่วงเวลา 10 ปี (ปี พ.ศ. 2545- 2554) 

  
7. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถติดตามพื้นที่ปลูก
ยางพาราโดยจําแนกตามช่วงอายุในจังหวัดมุกดาหาร
จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายเชิงเลขหลายช่วงเวลา 
ได้แก่ ปีพ.ศ. 2545 2549 2552 2553 และ 2554 
ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างพื้นที่ปลูกยางพารากับ
เขตน้ําฝนและภูมิสัณฐานการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินในปี พ. ศ. 2545 เป็นพื้นที่ปลูก
ยางพารา ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

7.1 พ้ืนที่ปลูกยางพารา ในจังหวัดมุกดาหาร  
สําหรับการติดตามพื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัด

มุกดาหารจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายเชิงเลขหลาย
ช่วงเวลา ได้แก่ ปี พ.ศ. 2545 วิเคราะห์จากภาพถ่าย
ทางอากาศ ปี พ.ศ. 2549 วิเคราะห์ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม SPOT และ ปี พ.ศ. 2552 2553 2554  
วิเคราะห์จากภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตระบบแพน
โครมาติก ความละเอียดภาพ 2 เมตร พบว่าจังหวัด
มุกดาหารมีพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นในทุกปีโดยมี
พื้นที่ปลูกเท่ากับ 24,259.48 49,157.48 121,324.48 
178,510.36 และ 218,198.20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.89 
1.81 4.47 6.58 และ8.04 ของพื้นที่ตามลําดับ โดย
สามารถจําแนกพื้นที่ปลูกออกเป็น 3 ช่วงอายุ ได้แก่ 
ยางพาราที่อายุน้อยกว่า 5 ปี ยางพาราที่อายุ 5-10 ปี 
และยางพาราที่อายุมากกว่า 10 ปี ดังตารางที่ 3 และ
ภาพที่ 3 จากผลการศึกษาพบว่าว่าภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมไทยโชตในระบบแพนโครมาติก ความละเอียด
ภาพ 2 เมตร มีศักยภาพในการติดตามพื้นที่ปลูก
ยางพารา สามารถจําแนกช่วงอายุของยางพาราทั้ง 3 
ช่วงอายุท่ีกล่าวมาข้างต้นได้เป็นอย่างดี สําหรับการ
จําแนกช่วงอายุยางพาราด้วยสายตาผู้แปลต้องมีความรู้
ความเข้าใจในสภาพพื้นที่ท่ีปลูกยางพารา รวมไปจนถึง

มีประสบการณ์ในการแปลเพื่อให้มีความแม่นยําสูง โดย
ก่อนทําการจําแนกจําเป็นต้องทําการออกสํารวจ
ภาคสนามในพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะภาพถ่ายจากดาวเทียมและพื้นที่จริง 
ซ่ึงพบว่าในยางพาราที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี หรือมีช่วง
อายุต้ังแต่ 1-5 ปีนั้นเป็นยางที่ยังมีอายุน้อยที่ยังไม่มี
ทรงพุ่มครอบคลุมพื้นที่โดยจะมีความคล้ายคลึงกับพื้นที่
นาข้าวหรือพืชไร่ ซ่ึงหากวิเคราะห์ด้วยสายตาจาก
ภาพถ่ายหลายช่วงคลื่นที่มีความละเอียดภาพตํ่า แต่
เมื่อทําการพิจารณาภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต
ระบบแพนโครมาติก ความละเอียดภาพ 2 เมตรแล้ว 
พบว่าสามารถพิจารณาความแตกต่างและจําแนกได้
จากลักษณะของแปลงปลูกท่ีเห็นถึงร่องของแปลงปลูก
ยางพาราที่มีระยะห่างระหว่างแถวและระหว่างต้น 
เท่ากับ 7*3 หรือ 6*3 เมตรได้อย่างชัดเจน แสดงสภาพ
พื้นที่จริงและลักษณะภาพถ่ายจากดาวเทียมดังภาพที่ 
4 ในพื้นที่ปลูกท่ีมีช่วงอายุต้ังแต่ 5-10 ปี หรือยางพารา
ท่ีอยู่ในช่วงแรกของการให้ผลผลิต ซ่ึงมีการเจริญเติบโต
ทางด้านลําต้นความสูงมากกว่า 5 เมตร ความยาวของ
เส้นรอบวงที่ระดับ 150 ซม. เท่ากับ 35-50 ซม. และ
การครอบคลุมพื้นที่ของทรงพุ่ม 25-80 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึง
ภาพถ่ายจากดาวเทียมพิจารณาได้จากลักษณะของการ
ครอบคลุมของทรงพุ่มเกือบทั้งหมดของพื้นที่ และ
รูปแบบของแปลงปลูกท่ีเห็นถึงร่องปลูกเพียงเล็กน้อย 
แสดงสภาพพื้นที่ จริ งและลักษณะภาพถ่ ายจาก
ดาวเทียม และเมื่อพิจารณาลักษณะภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมไทยโชตระบบแพนโครมาติกกับสภาพพื้นที่
พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีอายุมากกว่า 10 ปี ซ่ึงเป็นช่วงที่
ยางพาราเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเต็มท่ี พบว่ามีทรง
พุ่มท่ีครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่
สามารถเห็นร่องปลูกยางพารา ซ่ึงแสดงลักษณะ
รูปแบบ เนื้อภาพที่ราบเรียบ ของแปลง ได้อย่างชัดเจน 
ดังภาพที่ 4  จากผลการวิเคราะห์พื้นที่ปลูกยางพาราใน
จังหวัดมุกดาหาร ด้วยภาพถ่ายทางอากาศและ
ภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต 5 ช่วงเวลา  สามารถ
นํามาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่โดยทําการ
เปรียบเทียบ ระหว่างปี 2545ถึง2549 2549 ถึง 2552 
2552 ถึง 2553 และ 2553 ถึง 2554 ตามลําดับ ผล
การวิเคราะห์พบว่าความเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มท่ี
เพิ่มขึ้นเท่ากับ +24,898.00 +72,167.01 +57,185.88 
และ +39,687.83 ไร่ ตามลําดับ โดยเฉพาะในระหว่าง
ปี 2549-2552 รวมระยะเวลาเพียง 3 ปี พื้นที่ยางพารา
ในจังหวัดมุกดาหารมีอัตราเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
146.81 ของพื้นที่ปลูกเดิม (ปี 2549) ดังตารางที่ 4 



7.2 การสํารวจภาคสนามและตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

การตรวจสอบความถูกต้องของการจําแนกพื้นที่
ปลูกยางพารา โดยการสํารวจภาคสนามในพื้นที่จริง 
และนํามาเปรียบเทียบกับผลการการจําแนก และแสดง
ความสอดคล้องด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ Kappa (Kappa 
Coefficient) ซ่ึงจากการสุ่มจุดสํารวจแปลงยางพาราที่
มีช่วงอายุท่ีแตกต่างกันจํานวน 34 จุดสํารวจ ดังภาพที่ 
5 พบว่ามีค่า Kappa coefficient  หรือความ
สอดคล้องอยู่ในช่วงดีถึงดีมาก โดยมีค่าเท่ากับ 0.65 
0.71 0.71 0.70 และ 0.76 ในปี 2545 2549 2552 
2553 และ 2554 ตามลําดับ ซ่ึงแสดงรายละเอียดค่า
ความถูกต้องในเชิงผู้จําแนกและผู้ใช้ ค่าความถูกต้อง
ท้ังหมด และค่า Kappa coefficient  ดังตารางที่ 5 

7.3 ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างพื้นที่ปลูก
ยางพารากบัปริมาณน้ําฝนและภูมิสัณฐาน ในจังหวัด
มุกดาหาร 
- ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ปลูกยางพารา
กับปริมาณน้ําฝน 
จากการประมาณค่าข้อมูลน้ําฝนเฉลี่ย 58 ปี 

ต้ั ง แ ต่  ปี พ . ศ . 2 4 9 4 -2 5 5 2  ด้ ว ย วิ ธี  Kriging 
Interpolation พบว่าจังหวัดมุกดาหารมีปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ยต้ังแต่ 1,300 ถึง 1,500 ม.ม./ปี ผลการประมาณ
ค่าปริมาณน้ําฝนสามารถสร้างข้อมูลปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
เชิงพื้นที่ ในจังหวัดมุกดาหาร โดยแบ่งเขตน้ํ าฝน
ออกเป็น 2 เขต ได้แก่ เขตปริมาณน้ําฝน 1,300 - 
1,400  ม.ม./ปี และเขตปริมาณน้ําฝน 1,400 - 1,500 
ม.ม./ปี จากนั้นนําข้อมูลเขตน้ําฝนเชิงพื้นที่ดังกล่าวหา
ความสัมพันธ์กับพื้นที่ปลูกยางพาราในปีพ.ศ.2554 
พบว่าพื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดมุกดาหารส่วนใหญ่
ตกอยู่ในเขตปริมาณน้ําฝน 1,400-1,500 ม.ม./ปี คิด

เป็นร้อยละ 6.38  ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่ดังกล่าวเป็น
พื้นที่ปลูกยางพาราอยู่ในเขตปริมาณน้ําฝนที่มีความ
เหมาะสมมาก ซ่ึงไม่มีข้อจํากัดด้านอุทกวิทยา กระจาย
ตัวอยู่ตอนกลางไปจนถึงตะวันออก และบางส่วนทาง
ทิศตะวันตกของจังหวัด  ส่วนพื้นที่ปลูกยางท่ีตกอยู่ใน
เขตปริมาณน้ําฝน 1,300-1,400 ม.ม./ปี มีพื้นที่คิดเป็น
ร้อยละ 1.67 ของพื้นที่จังหวัด ซ่ึงเป็นเขตปริมาณน้ําฝน
เหมาะสมปานกลาง การกระจายตัวของปริมาณน้ําฝน
เป็นปัจจัยท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตยางพารา พื้นที่
ปลูกยางพาราดังกล่าวกระจายตัวอยู่ทางทิศตะวันตก
ของจังหวัด ดังภาพที่ 6 และแสดงความสัมพันธ์ของ
พื้นที่ปลูกตามช่วงอายุกับเขตน้ําฝนเชิงพื้นที่ ได้ดัง
ตารางท่ี 6 
- ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ปลูกยางพารา
กับภูมิสัณฐาน 
จากการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ปลูกยางพารากับภูมิสัณฐาน 
ด้วยวิธีซ้อนทับข้อมูลของชั้นข้อมูลพื้นที่ปลูกยางทั้ง 5 
ช่วงเวลากับชั้ นข้อมูลภู มิสัณฐาน  พบว่าจั งหวัด
มุกดาหารมีพื้นที่ปลูกยางพาราส่วนใหญ่บนพื้นที่ราบ
ขั้นบันไดระดับกลาง (Middle terrace) ดังตารางที่ 7 
แสดงถึงพื้นที่ปลูกยางพาราที่สัมพันธ์กับภูมิสัณฐาน ซ่ึง
พบว่าในปีพ.ศ. 2554 จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ปลูกยาง
คิดเป็นร้อยละ 8.04 ของจังหวัด ในจํานวนนี้มีพื้นที่
ปลูกยางในพื้นที่ราบขั้นบันไดระดับกลางมากท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ 5.38 ของจังหวัด รองลงมาเป็นพื้นที่ถูกกัด
กร่อนบริเวณเชิงเขา พื้นที่ราบขั้นบันไดระดับสูง ท่ีภูเขา 
ท่ีราบขั้นบันไดระดับตํ่า ท่ีราบน้ําท่วมถึง คิดเป็นร้อย
ละ 1.26 0.70 0.36 0.20 และ 0.15 ของพื้นที่จังหวัด 
ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 3 พื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2552 พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2554  
 

 

ช่วงอายุ
ยางพารา 

พ้ืนที่ปลูกยางพารา 
ปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2552 ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 
ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ ไร่ ร้อยละ 

< 5 15,810.70 0.58 27,102.76 1.00 65,883.34 2.43 91,834.31 3.39 130,002.64 4.79 
5 – 10 4,848.89 0.18 7,324.23 0.27 28,640.35 1.06 44,334.68 1.63 45,242.56 1.67 
> 10 3,599.89 0.13 14,730.49 0.54 26,800.80 0.99 42,341.38 1.56 42,953.00 1.58 

พ้ืนที่ปลูก
ยางพารา 

24,259.48 0.89 49,157.48 1.81 121,324.48 4.47 178,510.36 6.58 218,198.20 8.04 

พ้ืนที่อ่ืนๆ 2,688,134.27 99.11 2,663,236.27 98.19 2,591,069.27 95.53 2,533,883.39 93.42 2,494,195.55 91.96 
รวม 2,712,393.75 100.00 2,712,393.75 100.00 2,712,393.75100.00 2,712,393.75 100.00 2,712,393.75 100.00 

 



 
ตารางที่ 4 ความเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกยางพารา ในจังหวัดมุกดาหาร 
 

 
ตารางที่ 5 ความถูกต้องในเชิงผู้จําแนกและผู้ใช้ ค่าความถูกต้องทั้งหมด (Overall Accuracy) และค่า Kappa 
Coefficient ของการจําแนกพื้นที่ปลูกยางพาราตามช่วงอายุท้ัง 5 ช่วงเวลา  
 

ช่วงอายุยาง 
Accuracy  

2545 2549 2552 2553 2554 
Prod.  User.Ac. Prod. User.Ac. Prod.  User. Prod. User.Ac. Prod.  User.Ac. 

< 5 100.00 71.42 83.33 71.42 71.42 83.33 75.00 75.00 80.00 88.88 
5-10 57.14 80.00 88.23 88.23 75.00 80.00 69.23 75.00 77.77 77.77 
>10 66.66 100.00 72.72 80.00 93.75 83.00 92.00 88.46 100.00 85.71 

Overall.Acc. 78.26 % 
(kappa=0.65) 

82.35 % 
(kappa=0.71) 

82.05 % 
(kappa=0.71) 

82.60 % 
(kappa=0.70) 

84.00 % 
(kappa=0.76) 

 

ช่วงอายุยาง 
 

พ้ืนที่ปลูกยางพาราที่เปลี่ยนแปลง 
ปี 2545-2549 ปี 2549-2552 ปี 2552-2553 ปี 2553-2554 

ไร่ % ไร่ % ไร่ % ไร่ % 
< 5 +11292.06 71.42 +38780.58 143.09 +25950.97 39.39 +38168.33 41.56 
5-10 +2475.34 51.05 +21316.12 291.04 +15694.33 54.80 +907.88 2.05 
> 10 +11130.60 309.19 +12070.31 81.94 +15540.58 57.99 +611.62 1.44 

รวมพื้นที่เปลี่ยนแปลง +24,898.00102.63 +72,167.01146.81 +57,185.88 47.13 +39,687.83 22.23 



 
 
 

ภาพที่ 3 พื้นที่ปลูกยางพารา ในจังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2545 2549 2552 2553 และ 2554 
 
 
 
 
 

 



 
 

(4ก)   ลักษณะพื้นที่ปลูกยางพาราอายุน้อยกว่า 5 ปี ท่ีสัมพันธ์กับภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต 
 

 
 

(4ข)   ลักษณะพื้นที่ปลูกยางพาราอายุน้อยกว่า 5-10 ปี ท่ีสัมพันธ์กับภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต 
 

 

(4ค)   ลักษณะพื้นที่ปลูกยางพาราอายุมากกว่า 10 ปี ท่ีสัมพันธ์กับภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต 
 

ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างของพื้นที่ปลูกยางพาราทั้ง 3 ช่วงอายุและลักษณะภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 จุดสํารวจภาคสนามจํานวน 34 จุด และลักษณะของพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่จริง 

 



 
 

ภาพที่ 6 พื้นที่ปลูกยางพาราและเขตปริมาณน้ําฝน ในจังหวัดมุกดาหาร 
 

 
 

ภาพที่ 7 การเปลีย่นแปลงของการใช้ประโยชน์ท่ีดินในปี 2545 เป็นพื้นที่ปลูกยางพารา ในจังหวัดมุกดาหาร 
ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ปลูกยางพารากับเขตน้ําฝน ในจังหวัดมุกดาหาร 



ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย (มม./ปี) พ้ืนที่ปลูกยางพาราปี พ.ศ. 2554 

1,300-1,400 

ช่วงอายุ ไร่ ร้อยละ 
< 5 27,585.17 1.02 
5-10 6,799.96 0.25 
> 10 10,827.95 0.40 

รวม 45,213.080 1.67 

1,400-1,500 

< 5 102,210.31 3.77 
5-10 38,478.63 1.42 
> 10 32,296.18 1.19 

รวม 172,985.120 6.38 
รวมพื้นที่ปลูก 218,198.20 8.04 

 
ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ปลูกยางพารากับภูมิสัณฐาน ในจังหวัดมุกดาหาร 

ภูมิสัณฐาน พ้ืนที่ปลูกยาง พ้ืนที่ปลูกยาง พ้ืนที่ปลูกยาง พ้ืนที่ปลูกยาง พ้ืนที่ปลูกยาง 

Class ไร่ ไร่ % ไร่ % ไร่ % ไร่ % ไร่ % 
FP 36,263.19 731.26 0.03 828.73 0.03 2,087.99 0.08 3,150.14 0.12 3,949.81 0.15 
LT 214,286.27 276.05 0.01 565.81 0.02 2,605.06 0.09 4,348.61 0.16 5,301.52 0.20 
MT 1,283,876.45 17,330.55 0.64 27,596.36 1.02 76,140.19 2.81 116,460.83 4.29 146,000.31 5.38 
HT 196,582.67 1,054.19 0.04 5,838.66 0.22 13,098.80 0.48 16,393.92 0.60 19,036.36 0.70 
DE 640,322.56 4,475.56 0.17 11,742.23 0.43 20,403.91 0.75 29,646.51 1.09 34,191.27 1.26 
DH 328,602.76 391.86 0.01 2,585.68 0.10 6,988.54 0.26 8,510.36 0.31 9,718.94 0.36 
W 12,459.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
รวม 2,712,393.75 24,259.48 0.89 49,157.48 1.81 121,324.48 4.47 178,510.36 6.58 218,198.20 8.04 

*หมายเหตุ FP = Flood Plain, LT = Low Terrace, MT = Middle Terrace, HT = High Terrace,  
DE = Dissected Erosion Surface, DH = Denudational Hill, W = Water body 
 
ตารางที่ 8 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่การใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นพื้นที่ปลูกยางพาราระหว่างปี พ.ศ. 2545 และ 2554 

ประเภทการใช้ที่ดิน 
ปี พ.ศ. 2545 

เนื้อที่ พ้ืนที่เปลี่ยนเป็นยางพารา อัตราการลดลงของการใช้ที่ดิน  
่ ้ ้ ่ไร่ % ไร่ % % 

ป่าไม้ 1,269,379.00 46.80 31,932.66 1.18 2.52 
นาข้าว 509,027.79 18.77 8,595.91 0.32 1.69 
พืชไร่ 587,537.69 21.66 148,240.80 5.47 25.23 
ไม้ยืนต้น 67,970.68 2.51 19,435.08 0.72 28.59 
ท่ีรกร้างว่างเปล่า 41,006.89 1.51 3,362.59 0.12 8.20 
พื้นที่อื่นๆ 237,471.70 8.75 6,631.15 0.24 2.79 
รวม 2,712,393.75 100.00 218,198.20 8.04  

7.4 การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ที่ดินเป็น
พ้ืนที่ปลูกยางพารา ในจังหวัดมุกดาหาร 

การตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน ปีพ.ศ.
2545 เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดมุกดาหาร โดย



การบูรณาการข้อมูลแบบซ้อนทับระหว่างชั้นข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดิน ปี พ.ศ. 2545 และชั้นข้อมูลพื้นที่ปลูก
ยางพารา ปี พ.ศ. 2554 ท่ีวิเคราะห์จากภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมไทยโชต ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าการใช้ท่ีดินปี
พ.ศ.2545 ในจังหวัดมุกดาหาร ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีป่าไม้ 
ร้อยละ 46.80 ของพื้นที่ท้ังหมด ส่วนพื้นที่เกษตรกรรม
นั้นเป็นพืชไร่ และนาข้าว คิดเป็นร้อยละ 21.66 และ 
18.77 ของพื้นที่ตามลําดับ ดังตารางที่ 8 สําหรับผลการ
ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินในปี 2545 เป็น
พื้นที่ปลูกยางพาราปี 2554 พบว่าจากพื้นที่ปลูกพืชไร่ 
587,537.69 ไร่ในปี2545 ได้เปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูก
ยางพารา 148,240.80 ไร่คิดเป็นร้อยละ 25.23 ของ
พื้นที่พืชไร่ เดิม และพื้นที่ ไ ม้ ยืนต้น 67,970.68 ไร่
เปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา 19,435.08 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 28.59 ของพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นเดิม ซ่ึงพื้นที่
ดังกล่าวเป็นพื้นที่ดอนเหมาะสมต่อการปลูกยางพารา 
แต่ท่ีน่าสังเกตคือพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดมุกดาหารปี 
2545 ซ่ึงเป็นพื้นที่อ่อนไหวและถูกบุกรุกเพื่อทําการปลูก
ยางพารา คิดเป็นเนื้อที่ถึง 31,932.66 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 1.18 ของจังหวัด ส่วนพื้นที่นาข้าว ได้เปลี่ยนเป็น
พื้นที่ปลูกยางพารา 8,595.91 ไร่ ซ่ึงพื้นที่ดังกล่าวไม่
เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา ดังภาพที่ 7 

 
8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากการติดตามพื้นที่ปลูกยางพารา ในจังหวัด
มุกดาหาร ด้วยข้อมูลภาพถ่ายเชิงเลขหลายช่วงเวลา 
ได้แก่ ภาพถ่ายทางอากาศในปี 2545 ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม SPOT ในปี 2549 และภาพถ่ายจาก
ดาวเทียมไทยโชต ในปี 2552 – 2554 โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์พื้นที่ปลูกและจําแนกช่วงอายุยางพารา
โดยตรงจากจอภาพด้วยสายตาออกเป็น 3 ช่วงอายุ 
ได้แก่ ยางพาราอายุน้อยกว่า 5 ปี ยางพาราอายุ 5-10 
ปี และยาพาราอายุมากกว่า 10 ปี ซ่ึงผลในการ
วิเคราะห์ท่ีได้นํามาตรวจสอบความสอดคล้องกับการ
สํารวจภาคสนามในพื้นที่จริงด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ 
Kappa พบว่าภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตมี
ประสิทธิภาพในการจําแนกช่วงอายุยางพาราทั้ง 3 
อายุอยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดยสามารถจําแนกออก
จากการสิ่งปกคลุมดินประเภทอื่นได้อย่างแม่นยําจาก
ระยะห่างระหว่างแถวและการครอบคลุมของทรงพุ่ม 
ในการวิ เคราะห์พื้นที่ปลูกยางพาราโดยตรงจาก
จอภาพด้วยสายตาน้ันหากผู้จําแนกยังไม่ มีความ
ชํานาญจะต้องทําการสํารวจพื้นที่ในภาคสนามเพื่อ
เข้าใจสภาพพื้นที่และระบบการปลูกยางพาราในสภาพ

พื้นที่จริง เพื่อให้มีความแม่นยําในการจําแนกมาก
ย่ิงขึ้น   

ผลการศึกษาสามารถติดตามพื้นที่ปลูกยางพารา
ของจังหวัดมุกดาหารในปี 2545 2549 2552 2553 
และ 2554 มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะใน
ปี 2549 ถึง 2554 เป็นต้นมาสืบเนื่องมาจากนโยบาย
ของโครงการสนับสนุนให้ปลูกยางพาราเพื่อยกระดับ
ร า ย ไ ด้  ใ น แ ห ล่ ง ป ลู ก ย า ง ใ ห ม่ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 1-3 ของรัฐบาล อีกท้ัง
จังหวัดมุกดาหารมีลักษณะของพื้นที่แบบลูกคลื่นลอน
ลาดถึงพื้นที่ภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้ในการทําไร่และ
เป็นพื้นที่ท่ีเหมาะสมต่อการปลูกยางพารา แต่ก็ยังมี
พื้นที่ปลูกบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงข้อมูล
เชิงพื้นที่ ท่ี วิเคราะห์จากภาพถ่ายจากดาวเทียมท่ี
สามารถแสดงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพจะทําให้
ทราบพื้นที่ปลูกท่ีปรากฏและสภาพความเป็นจริง และ
จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการวางแผนในเชิงพื้นที่ 
ดังเช่นผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ของพื้นที่ปลูกกับ
ปริมาณน้ําฝนและภูมิสัณฐาน สามารถเป็นข้อมูลต้ังต้น
ในการประกอบการตัดสินใจขยายพื้นที่ปลูกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการนําข้อมูลการใช้ท่ีดินในปี 2545 
มาวิเคราะห์เชิงบูรณาการเพื่อตรวจสอบหาความ
เปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากการเพิ่มขึ้น
ของพื้นที่ปลูกยางพารายังสามารถทําให้ทราบได้ว่า
พื้นที่ปลูกพืชไร่ได้เปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกยางพารามาก
ท่ีสุด และทําให้ตระหนักได้ว่าพื้นที่ป่าไม้ท่ีมีสัดส่วนที่
มากท่ีสุดในจังหวัดกําลังจะถูกบุกรุกเพื่อปลูกยางพารา
หาก ไ ม่ มี ม า ต รก า ร ในก า รดู แ ลท รั พ ย าก รที่ มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงข้อมูลเชิงพื้นที่ปลูกยางพาราที่เป็น
ปัจจุบันจะช่วยสนับสนุนการตรวจสอบการบุกรุกและ
ป้ อ ง กั น รั ก ษ า พ้ื นที่ ท่ี มี ค ว า มอ่ อ น ไห วต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง ช่วยให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายนํา
ข้อมูลไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถบูรณาการ
ร่วมกับชั้นขอมูลอื่นเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาด้าน
ต่างๆ ท้ังในด้านการประเมินผลผลิตพืช การส่งเสริม
การเกษตร การประเมินพื้นที่ ท่ีเหมาะสมและวาง
แผนการใช้ท่ีดิน เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการการ
ตัดสิ น ใ จ เพื่ อ ว า งแผนพัฒนา พ้ืนที่ ภ าย ใต้ ก า ร
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตรในระดับจังหวัดได้อย่าง
ย่ังยืน 
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