พ.ศ. 2550 หรือ ค.ศ. 2007 เปนปที่สําคัญในการสํารวจอวกาศ เนื่องจากเปน ปครบรอบ 50 ป
ของยุคอวกาศ (The 50th Anniversary of the Space Age) ดังนั้นองคการสหประชาชาติจึงไดมีการ
กําหนดสัปดาหอวกาศโลก (World Space Week) ขึ้นระหวางวันที่ 4 - 10 ตุลาคม พ.ศ.2550
เพื่อรวมเฉลิมฉลอง สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
: สทอภ. และ สถาบันวิจยั ดาราศาสตรแหงชาติ : สดร. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชิญชวน
โรงเรียน และหนวยงานตางๆ เฉลิมฉลองวาระดังกลาว โดยการจัดกิจกรรมตางๆ ภายใต สัปดาห
อวกาศโลก (WSW - World Space Week) และ ปสุริยฟสิกสสากล (IHY - International Heliophysical
Year)
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) เปนหนวยงานหลัก
ของไทยในการประสานงานกิจกรรมสัปดาหอวกาศโลก (World Space Week) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประชาสัมพันธโครงการดาวเทียมธีออส ที่มีกําหนดสงขึ้นสูวงโคจรรอบโลก ปลาย พ.ศ.2550 และ
เฉลิมฉลองปครบรอบ 50 ป ยุคอวกาศ (The 50th Anniversary of Space Age) และดําเนินการจัด
กิจกรรม 3 กิจกรรม ไดแก: กิจกรรมครอบครัว "สัปดาหอวกาศโลก ธีออส: ดวงตาของชาติ 2550"
โครงการสรางแรงบันดาลใจของเยาวชนเนื่องในสัปดาหอวกาศโลกและการรณรงคการจัดนิทรรศการ
ดานอวกาศในชวงสัปดาหอวกาศโลก

ที่มา http://www.gistda.or.th

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ผศ.วิชาญ อมรากุล ผูอํานวยการ ผูบริหาร
คณะทํ า งานและเจ า หน า ที่ ศู น ย ภู มิ ภ าคเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ ภาคเหนื อ ตอนล า ง
มหาวิทยาลัยนเรศวร เขารวมการจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน โครงการ
อนุรักษพรรณพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
พื้นที่เขื่อนภูมิพล ณ บริเวณพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะ และทะเลไทย เขาหมาจอ ตําบลแสมสาร
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในหัวขอ “แผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพโดยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรในพื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก”
ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศฯ ไดจัดทําโปสเตอรนําเสนอผลงาน จํานวน
2 เรื่อง ไดแก การจัดทําระบบภูมิสารสนเทศ ความหลากหลายของพันธพืช โดยใชขอมูลดาวเทียม
ความละเอียดสูง ในพื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และโรคพืชในสังคมพืช(ปาเต็งรัง) ในพื้นที่เขื่อนภูมิ
พล จังหวัดตาก วัตถุประสงคเพื่อเผยแพรขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพจากดาวเทียมความ
ละเอียดสูงโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

ระบบภูมิสารสนเทศกับความหลากหลายของโรคพืชในสังคมพืช(ปาเต็งรัง)
ในพื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
โดย ผศ.ดร.สิริรัตน แสนยงค และผศ.วิชาญ อมรากุล

เชื้อ

จากการศึกษาความหลากหลายของโรคพืชในสังคมพืช
(ปาเต็งรัง) พบโรคใบจุดของตนเต็ง ที่เกิดจากเชือ้ ราสาเหตุ
Pestalotia sp. โรคใบไหมของตนงาวเกิดจากเชื้อรา
Phomopsis sp. โรคแอนแทรกโนสในผักหวานปาเกิดจาก
เชื้อรา Colletotrichum gloeosporiodes
โรคใบจุดของตนเต็ง ที่เกิดจาก
เชื้อรา

โรคแอนแทรกโนส
ในผักหวานปาเกิดจากเชื้อรา
Colletotrichum gloeosporiodes

โรคใบไหมของตนงาวเกิดจากเชื้อรา Phomopsis sp.

จากการศึกษาไดจัดเก็บขอมูลพันธุพืช พรอมพิกัดตําแหนง ความสูง เสนรอบวงและทรงพุมของ
ตนไม โดยสุมแปลงตัวอยางในการจัดเก็บ ขนาดแปลงเทากับ 40x40 เมตร แลวเก็บขอมูลวาในพื้นที่
แปลงตัวอยางนี้มีพืชชนิดใดบางแตละชนิดมีจํานวนเทาไร โดยสุมตัวอยางแปลงในพื้นที่ปาเต็งรัง
จํานวนทั้งสิ้น 20 แปลง จากนั้นนําขอมูลมาคํานวณตามหลักทางสถิติเพื่อหาดัชนีความสําคัญทาง
นิเวศของพืชแตละชนิด(IVI) และนําขอมูลภาพถายดาวเทียมรายละเอียดสูงพรอมทั้งขอมูลคาความสูง
เชิงเลข (DEM) มาทําการคํานวณหาคาความชัน ทิศทางการไหล ดัชนีการเจริญเติบโตของพืช (NDVI)
และคาความสูง จากนั้นนําขอมูลที่ไดเหลานี้ไปเชื่อมโยงกับขอมูลภาคสนามเพื่อวิเคราะหวาเหตุใดใน
พื้นที่ตางกันการเจริญเติบโตของพืชและชนิดของพืชจึงแตกตางกัน พรอมทั้งจัดทําแผนที่แสดงความ
หลากหลายทางชีวภาพของพันธุพืช

เสนชั้นความสูง
Contour
ดัชนีพืชพรรณ
NDVI

ชนิดพันธุไม ความถี่ ความถี่สัมพัทธ ความอุดมสมบูรณ ความหนาแนน ความหนาแนนสัมพัทธ ความเดน
สัมพัทธ ดัชนีความสําคัญทางนิเวศดัชนีความสําคัญทางนิเวศสัมพัทธ ในสังคมพืชปาเต็งรัง ที่มีไมรังเดน บริเวณ
พื้นที่เขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
ลําดับ ชนิดพันธุไม ความถี่
ความหนาแนน ความเดน
ดัชนีความสําคัญทาง ดัชนีความสําคัญทาง
สัมพันธ(%) สัมพันธ(%)
สัมพันธ(%) นิเวศ(IVI)
นิเวศสัมพันธ(%)
1
รัง
9.15
23.89
43.99
77.03
25.68
2
ประดูปา
9.15
17.62
13.31
40.08
13.36
3
เต็ง
5.88
6.92
16.09
28.90
9.63
ภาพแสดงตําแหนงแปลงสุมตัวอยางและเสนทางการสํารวจ
บริเวณเขื่องภูมิพล จังหวัดตาก

ภาพแสดงแบบจําลอง 3 มิติบริเวณพื้นที่ศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ

หนวยใหบริการเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพและอาชีพประชาชน ครั้งที่ 10/2550
ตําบลบานกลวย อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบรูณ
เมื่อวันที่ 20- 21 ตุลาคม 2550 เจาหนาที่ ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ
ตอนลาง ไดออกหนวยใหบริการเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพและอาชีพของประชาชน ครั้งที่ 10/2550 ณ โรงเรียนบาน
เขาชะโงก ตําบลบานกลวย อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบรูณ ไดอบรมใหความรูเกี่ยวกับโปรแกรมการจัดเก็บ
ระบบภาษีบํารุงทองที่ (TaxMap Barcode 2.5 ) และโปรแกรมการวาดภาพ 3 มิติ เพื่อใหความรูแกผูนาํ ชุมชน
และเจาหนาทีอ่ งคการปกครองสวนทองถิ่นในการจักเก็บภาษีบํารุงทองที่และวาดแบบจําลอง 3 มิติ ของชุมชน
ใหกับเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล(อบต.)และผูใหญบาน เพื่อใหเจาหนาที่นําความรูที่ไดไปประยุกตใช
ในองคกรตอไป

หนวยใหบริการเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพและอาชีพประชาชน ครัง้ ที่ 11/2550 ตําบลน้ําไคร อําเภอน้ํา
ปาด จังหวัดอุตรดิตถ
ศู น ย ภู มิ ภ าคเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ ภาคเหนื อ ตอนล า ง
มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมกับ สถาบันบริหารงานวิจัยและพัฒนา (IRDA) จะออก
ใหบริการเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพและอาชีพของประชาชน ครั้งที่ 11/2550 ในระหวาง
วันที่ 17- 18 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงเรียนชุมชนบานนากล่ํา ตําบลน้ําใคร อําเภอน้ํา
ปาด จังหวัดอุตรดิตถ
โดยการออกใหบริการเคลื่อนที่ในครั้งนี้ ทางศูนยศูนยภูมิภาคเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเภาคเหนือตอนลาง ไดเตรียมจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ การอบรมใหความรูแกอาจารยและนักเรียนใน
เรื่องการนําขอมูลภูมิสารสนเทศมาประยุกตใชงานโปรแกรมการสรางภาพจําลอง 3 มิติ และแจกแผนโปรแกรมเพื่อ
นําไปประยุกตใชงานในหนวยงานใหเปนประโยชนมากยิ่งขึ้น

โครงการวันสารสนเทศภูมิศาสตรนานาชาติ(GIS DAY 2007)
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ภาคเหนือตอนลางขอเชิญรวมงานวันสารสนเทศภูมิศาสตรนานาชาติ(GIS DAY 2007) ณ
ไดดําเนินการจัดกิจกรรมขึ้น 2 แหง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และ
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จังหวัดพะเยา โดยการจัดนิทรรศการครั้งนี้ เพื่อเพื่อเปนการ
เผยแพรและเสริมสรางความรูในดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร ใหแกนักเรียน
เพื่อใหนักเรียนทราบถึงแนวทางในการที่จะนําเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช
ประโยชนในดานตางๆได และเพื่อสนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนรูและกระตุนใหเกิดความ
สนใจทางดานเทคโนโลยีอวกาศฯ ซึ่งจะสงผลตอการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและเปน
แนวทางในการตัดสินใจในการศึกษาตอไปในอนาคต
คณะผูจัดทํา ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

ผูชวยศาสตราจารย วิชาญ อมรากุล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริรัตน แสนยงค
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริรัตน แสนยงค ผูชว ยศาสตราจารย ภิรมย ออนเส็ง และ คุณอนุชิดา ธนานุศักดิ์

