การใช้ รีโมทเซ็นซิ่ง และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศึกษาติดตามการเปลีย่ นแปลง การใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ
ทีไ่ ด้ รับไดผลกระทบจากเขือ่ นปากมูล ศึกษาเฉพาะบริเวณ อาเภอพิบูลมังสาหาร อาเภอสิ รินธร
และอาเภอโขงเจียม ตาบลทีต่ ดิ แม่ นา้ มูล 8 ตาบลรวม 84 ชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
อรรถพงษ์ ตรีธัญญา
เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท

การค้ นคว้ าอิสระครั้ งนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ ข้อมูล
รี โ มทเซ็ น ซิ่ ง และสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ศึ ก ษาติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงการ ใช้ ประโยชน์ ที่ดินระหว่ างปี พ.ศ. 2545 และ
2548 เพือ่ ใช้ ข้อมูลติดตามการเปลีย่ นแปลงด้ านเศรษฐกิจของ
พืน้ ที่เป้ าหมายระหว่ างปี พ.ศ. 2546 และ 2548 และเพื่อใช้
ข้ อมู ลเชิ งพื้นที่สารสนเทศภู มิศาสตร์ นามาศึ กษาวิเ คราะห์
จัดทาแผนการจัดการทรัพยากรและการใช้ ประโยชน์ จากที่ดิน
ที่ เ หมาะสม วิ ธี ก ารศึ ก ษาใช้ ข้ อ มู ล กชช2ค. วิ เ คราะห์ ก าร
เปลี่ ย นแปลงทางด้ า นเศรษฐกิ จ โดยใช้ ส ถิ ติ และใช้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ วิ เ คราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้
ประโยชน์ ทดี่ นิ จากภาพถ่ ายดาวเทียม วิเคราะห์ ด้วยรีโมทเซ็น
ซิ่ ง และสารวจภาคสนาม ประเมินความถูกต้ องด้ วยเมตริ กซ์
ความผิ ด พลาดการจ าแนกข้ อ มู ล และจั ด ท าแผนที่ ก ารใช้
ประโยชน์ จากทีด่ นิ
ผลที่ไ ด้ จ ากการค้ น คว้ า อิส ระในครั้ ง นี้คื อ รายได้
โดยรวมต่ อครั วเรื อนต่ อปี เพิ่มขึ้นที่ 3.04 เปอร์ เซ็ นต์ รายได้
เฉพาะอาชี พประมงเพิ่มขึ้น 21.28 เปอร์ เซ็ นต์ รายได้ เฉพาะ
การรั บจ้ างเพิ่มขึ้น 27.17 เปอร์ เซ็ นต์ ด้ านพื้นที่ป่าหนาทึบ
ลดลง 6.10 เปอร์ เซ็นต์ พืน้ ที่ป่าโปร่ งลดลง 12.58 เปอร์ เซ็นต์
จากผลการศึกษาชี้ชัดว่ าการเปิ ดประตูระบายน้าเขื่อนปากมูล
ทาให้ เศรษฐกิจของชุ มชนในพืน้ ที่เป้ าหมายมีสภาพโดยรวมดี
ขึน้ โดยเฉพาะอาชีพประมงที่มีผลกระทบโดยตรงเพิ่มขึน้ ถึง
21.28 % ส่ วนแนวทางการฟื้ นฟูและอนุรักษ์ ทรั พยากรป่ าไม้
มีชุมชนทีเ่ กีย่ วข้ อง 35 ชุ มชน 6 ตาบล 3 อาเภอ

วัตถุประสงค์
1 เพื่ อ ใช้ ข้ อมู ล รี โมทเซ็ นซิ งและสารสนเทศ
ภู มิศาสตร์ ศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงการ ใช้ ประโยชน์
จากทีด่ นิ ระหว่ างปี พ.ศ. 2545 และ 2548
2 เพือ่ ใช้ ข้อมูลติดตามการเปลีย่ นแปลงด้ านเศรษฐกิจ
ของพืน้ ที่เป้ าหมายระหว่ างปี พ.ศ. 2546 และ 2548
3 เพื่อใช้ ข้อมูลเชิ งพืน้ ที่สารสนเทศภู มิศาสตร์ นามา
ศึ กษาวิเคราะห์ จัดทาแผนการจัดการทรั พยากรและการใช้
ประโยชน์ จากทีด่ นิ ที่เหมาะสม

วิธีดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินงานวิจัยติดตามการเปลี่ยนแปลง การใช้
ประโยชน์ จากที่ดิน ใช้ เครื่ องมือการรั บรู้ ระยะไกล (Remote
Sensing) แปลรู ปถ่ ายจากดาวเทียม วิเคราะห์ ข้อมู ลด้ วย
คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีข้ันตอน
วิธีการดังนีค้ ือ วิธีการเตรียมข้ อมูล ขั้นตอนวิธีการปรับระบบ
พิกัดกริ ดโซน ขั้นตอนวิธีการกาหนดขอบเขตข้ อมูลภาพถ่ าย
ดาวเทียมเฉพาะพืน้ ที่ ขั้นตอนวิธีการเน้ นข้ อมูลภาพ (Image
Enhancement) ขั้นตอนวิธีการจาแนกภาพ ขั้นตอนวิธีการ
หาค่ าเมตริ กความผิดพลาดการจาแนกข้ อมูล และขั้นตอนวิธี
วิเคราะห์ ข้อมูลและจัดทาแผนทีศ่ ักยภาพ

ผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาพบว่ า การใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น ด้ า น
พืน้ ที่ป่าหนาทึบลดลง 6.10 เปอร์ เซ็ นต์ พืน้ ที่ป่าโปร่ งลดลง
12.58 เปอร์ เซ็นต์ พืน้ ที่นา้ ลึกใสเพิม่ ขึน้ เป็ น 10.39 เปอร์ เซ็นต์
พืน้ ที่นา้ ตืน้ ขุ่น มีปริมาณพืน้ ที่เพิม่ ขึน้ 2.04 เปอร์ เซ็นต์ พืน้ ที่
เกษตรมี ป ริ ม าณลดลง 9.97 เปอร์ เ ซ็ น ต์ แ ละพื้น ที่ หิ น โผล่
เพิ่มขึ้น 37.56 เปอร์ เซ็ นต์ จากการสารวจข้ อมู ลภาคสนาม
พบว่ า พื้น ที่ ป่ าไม้ มี แ นวโน้ ม ลดลงมากขึ้น เนื่ อ งจากมี ก าร
ขยายพืน้ ที่ทาไร่ มันสาปะหลังและทาสวนยางพารา ส่ วนพืน้ ที่
หินโผล่ เพิม่ มากขึน้ มีผลมาจาก การแผ้ วถางป่ า และการบุกบุก
ป่ าที่ มี หิ นมากในเขตอ าเภอโขงเจี ย ม ส่ วนพื้ น ที่ น้ า
เปลีย่ นแปลงตามการเปิ ดปิ ดเขื่อน
ส่ วนทางด้ า นเศรษฐกิจ ชุ ม ชนเป้ าหมายมี ร ายได้
โดยรวมต่ อครั วเรื อนต่ อปเพิ่มขึ้นที่ 3.04 เปอร์ เซ็ นต์ รายได้
เฉพาะอาชี พประมงเพิ่มขึน้ 21.28 เปอร์ เซ็ นต์ รายได้ เฉพาะ
การรับจ้ างเพิม่ ขึน้ 27.17 เปอร์ เซ็นต์
แนวทางการจัดการน้า และส่ งเสริ มอาชี พประมง
พบว่ า พื้น ที่ ที่ เ หมาะสมต่ อ การท าประมงน้ า จื ด และเขต
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรน้ า โดยมี พื้น ที่ ท้ั ง หมด 35,850.07 ไร่
แบ่ งเป็ นการเลีย้ งปลาในกระชังมีเนือ้ ที่ท้ังหมด 10,196.22 ไร่
ส่ วนการเลีย้ งปลาในบ่ อมีพนื้ ที่ท้งั หมด 25,653.85 ไร่ มีชุมชน
ที่เกีย่ วข้ องทั้งหมด 69 ชุ มชนใน 8 ตาบล 3 อาเภอ โดยพืน้ ที่ที่
มี ก ารเลี้ย งปลาในกระชั ง ควรส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารจั ด ท าเขต
อนุรักษ์ วงั ปลาควบคู่กนั

