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บทคัดย่อ
อุทยานแห่ งชาติขุนแจมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญและมีค่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอาจเป็ นสาเหตุ
สาคัญที่ทาให้ระบบนิ เวศป่ าดิบเขาในเขตอุทยานแห่ งชาติเปลี่ยนแปลงไป การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตามการ
เปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ป่ าดิ บ เขาและผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ โดยใช้ข ้อ มู ล ภาพถ่ า ยดาวเที ย ม
LANDSAT-5 TM ระหว่า ง ปี พ.ศ.2532 และ ปี พ.ศ.2552 จ าแนกการใช้ที่ ดิ น ด้วยวิธีก ารแปลตี ค วามแบบผสม และ
เปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าดิบเขากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลการศึกษา พบว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ป่ าดิบเขาระหว่างปี พ.ศ. 2532 และ ปี พ.ศ. 2552 มีแนวโน้มลดลง จากพื้นที่เดิม 116,515.53 เป็ น 108,111.31 ไร่ ตามลาดับ
เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 0.23 ต่ อ ปี (ประมาณ 8,404 ไร่ หรื อ ร้ อ ยละ 4.73 ของพื้ น ที่ ท้ ัง หมด) การสู ญ เสี ย พื้ น ที่ ป่ าส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุ ด และอุณหภูมิต่าสุ ด มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น โดยอุณหภูมิ
เฉลี่ยเพิ่มสูงถึง 0.7 องศาเซลเซียส ขณะที่ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปี และจานวนวันที่ฝนตกลดลง ทาให้พ้นื ที่มีความแห้งแล้ง
เพิ่มขึ้น ดังนั้น การป้ องกันการสู ญเสี ยพื้นที่ป่าอาจมีส่วนช่วยในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ระดับท้องถิ่นและระดับโลกได้
คาสาคัญ: การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าดิบเขา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศป่ าดิบเขา อุทยานแห่งชาติขนุ แจ

ABSTRACT
Khun Chae national park has a valuable natural resources. However, land use change may change the montane
forest ecosystem of this area. The purposes of this study aimed to monitoring the changes of montane forest, MF, and
clarified the effects of changing on the climate change. The satellite images from LANDSAT-5 TM in 2 periods (1989
and 2009) were used and analyzed based on hybrid classification. In addition, the correlation between MF and climate
changes were analyzed. The results showed MF areas trended to decrease from 1989 to 2009, 116,515 and 108,111 rai,
respectively. The average changed rate was 0.23 %.y-1 (about 8,404 rai or 4.73 % of total areas). The degradation forest
effected to climate changes which average temperature, maximum and minimum temperature were increased, particular
average temperature increased about 0.7 C. In addition, the annual rainfall and raining day were decreased, then, drought
was increased. Thus, protection on forest degradation may reduce the climate changes both local and global scale.
Key words: Climate Change, Evergreen Forest Ecosystem, Khun Chae National Park, climate change
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น้ าตกและทิวทัศน์ที่งดงาม ดังนั้น หากระบบนิเวศป่ าดิบ
เขามีการเปลี่ยนแปลงอาจส่ งผลกระทบโดยตรงต่อทั้ง
ปริ ม าณและคุ ณภาพของทรั พ ยากรธรรมชาติ รวมถึ ง
นิเวศบริ การของพื้นที่ วัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้ เพื่อ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าดิบเขาและผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อระบบนิ เวศ
ป่ าดิ บ เขาในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ขุน แจ จัง หวัด เชี ย งราย
ระหว่าง ปี พ.ศ.2532 และ ปี พ.ศ.2552

บทนา
ร ะ บ บ นิ เ ว ศ ป่ า ดิ บ เ ข า ( Montane forest
ecosystem) เป็ นระบบนิเวศที่พบบนพื้นที่สูง โดยทัว่ ไป
มีความสู งตั้งแต่ 1,000 เมตร จากระดับน้ าทะเล มีสภาพ
อากาศหนาวเย็นและความชื้ นสู งตลอดปี เป็ นแหล่งต้น
น้ า ล าธารที่ ส าคัญ และมี บ ทบาทส าคัญ ในการถ่ า ยเท
พลังงานและหมุนเวียนสารอาหาร เป็ นแหล่งกักเก็บมวล
ชี วภาพ และสื บทอดพันธุ กรรมของพันธุ์พืชและพันธุ์
สัตว์ที่สาคัญระบบนิ เวศหนึ่ ง (Kutintara, 1999; Marod
et al., 2015) ถือได้วา่ เป็ นระบบนิเวศที่มีความเปราะบาง
ต่ อ การรบกวนสู ง เนื่ องจากเป็ นระบบนิ เวศที่ มี
ความสั ม พัน ธ์ กั บ ปั จ จั ย แวดล้อ มโดยเฉพาะสภาพ
ภู มิ อ ากาศมาก หากเกิ ด การรบกวนจนส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงปั จจัยแวดล้อมเดิมจะทาให้การฟื้ นตัวของ
ระบบนิเวศภูเขาเป็ นไปได้ชา้ มาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change)
เป็ นปั ญหาส าคั ญ ระดั บ โลกที่ ส่ ง ผลกระทบหลาย
ประการต่อ มนุ ษย์และสิ่ ง แวดล้อม เช่ น วิถี ชี วิต ความ
เป็ นอยู่ สุ ข ภาพอนามัย เกษตรกรรม และระบบนิ เวศ
(Suksuwan, 2016) การเปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศเป็ นการ
เปลี่ ย นแปลงลัก ษณะของอากาศเฉลี่ ย ในพื้ น ที่ ห นึ่ ง
นาไปสู่ ความผันผวนของอุณหภูมิ ฝน และปั จจัยอื่นๆ
ในปั จจุ บั น สภาพภู มิ อ ากาศของโลกมี แ นวโน้ ม
เปลี่ยนแปลงไปในทางลบรุ นแรง และหลากหลายมาก
ยิ่ง ขึ้ น เช่ น การเพิ่ ม ขึ้ น ของอุ ณ หภู มิ ปริ ม าณน้ า ฝนที่
ลดลงหรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ในบางพื้ น ที่ ก ารเลื่ อ นขึ้ น ลงของ
ฤดูกาล น้ าแข็งบริ เวณขั้วโลกละลาย ระดับน้ าทะเลเพิ่ม
สู งขึ้ น และเกิ ดภัยพิบตั ิ ที่ รุนแรงขึ้น เป็ นต้น (Pleerux,
2013)
อุทยานแห่งชาติขนุ แจ จังหวัดเชียงราย มีพ้นื ที่
การใช้ประโยชน์ที่ดินส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ป่าปกคลุม มี
ความสูงตั้งแต่ 60 - 2,031 เมตร จากระดับน้ าทะเล ทาให้
มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งป่ าไม้ สัตว์ป่า

อุปกรณ์ และวิธีการ
พื้นทีศ่ ึกษา
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ขุ น แจ อ าเภอเวี ย งป่ าเป้ า
จังหวัดเชียงราย ระหว่างเส้นรุ ้งที่ 19º 4 36 N และเส้น
แวงที่ 99 23 59 E คลุ ม พื้ น ที่ 3 จัง หวัด คื อ จัง หวัด
เชี ยงราย จังหวัดเชี ยงใหม่ และจังหวัดลาปาง มี พ้ืน ที่
283.43 ตารางกิโลเมตร หรื อ 177,177.38 ไร่
สภาพภูมิประเทศเป็ นพื้นที่ ราบสลับเนิ นเขา
เตี้ยตลอดจนถึงภูเขาสู งชัน ด้านทิศตะวันออกมีลกั ษณะ
เป็ นขอบแอ่งกระทะ ความสู งพื้นที่ระหว่าง 600 - 2,031
เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง
สภาพภูมิอากาศ เป็ นแบบเมืองร้อนเฉพาะฤดู
(Tropical savannah climate) ลมมรสุ มที่ พ ั ด ผ่ า นแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ช่ ว ง คื อ ช่ ว งประมาณเดื อ นพฤษภาคมถึ ง
ตุ ล าคมจะมี ฝ นตกชุ ก เนื่ อ งจากได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจากลม
มรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ และช่วงประมาณเดื อนตุลาคม
ถึ งกุมภาพันธ์อากาศจะหนาวเย็น เกิ ดจากอิทธิ พลของ
ลมมรสุมตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ทรั พ ยากรป่ าไม้ พบปกคลุ ม ด้ว ยป่ าเต็ ง รั ง
(Deciduous dipterocarp forest) ป่ าผสมผลัด ใบ (Mixed
deciduous forest) ป่ าดิบชื้น (Moist evergreen forest) ป่ า
ดิ บแล้ ง (Dry evergreen forest) ป่ าดิ บเขา (Montane
forest) แ ล ะ ป่ า ส น เ ข า ( Pine forest) มี พั น ธุ์ ไ ม้ ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสู งของพื้นที่ คือ ระดับ
ความสู ง 300 - 800 เมตร พบป่ าไผ่ และป่ าผสมผลัดใบ
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ระดับความสูง 800 - 1,000 เมตร เป็ นป่ าดงดิบและป่ าเต็ง
รัง และความสู งตั้งแต่สูง 1,000 - 1,500 เมตร พบป่ าดิบ
และป่ าสน (Department of National Parks, Wildlife and
Plant Conservation, 2017)

ประเภท ได้แก่ พื้นที่ป่าและพื้นที่ไม่ใช่ป่า โดยพื้นที่ป่า
แบ่ ง ออกเป็ น 3 ชนิ ด ได้แ ก่ ป่ าดิ บ เขาป่ าผสมผลัดใบ
และป่ าเต็งรัง
1.1.4 การจาแนกข้ อมู ลและการวิเคราะห์
เบื้องต้ น โดยทาการจาแนกข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่ศึกษา
โดยการนาข้อมูลภาพถ่ายดาวเที ยมมาแปลและตี ความ
แบบผสม (Hybrid classification) ประกอบด้วยการแปล
ตี ค วามด้วยคอมพิ วเตอร์ ด้วยการจ าแนกข้อ มู ล แบบ
กากับดูแล (Supervised classification) ควบคู่กบั การแปล
ตีความข้อมูลด้วยสายตา (Visual classification)
1.1 .5 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
(Classification accuracy) เปรี ย บเที ย บผลการจ าแนก
กับ ข้อ มู ล อ้า งอิ ง ตาม Laphitchayangkul (2007) ด้ว ย
ตารางเมตริ กซ์ความคลาดเคลื่อน (Error matrices) และ
ประเมิ น ความถู ก ต้อ งจากค่ า ความถู ก ต้อ งโดยรวม
(Overall accuracy) และค่าสัมประสิ ทธิ์ แคปปา (Kappa)
เพื่อหาระดับความถูกต้องที่ สามารถยอมรับได้ที่ระดับ
มากกว่าร้อยละ 80
2. การเปลี่ย นแปลงพื้ น ที่ ป่ าดิบ เขา (Montane
forest Area Change) นาข้อมูลพื้นที่การใช้ที่ดิน ปี พ.ศ.
25532 และ พ.ศ. 2552 เพื่อ วิเ คราะห์ การเปลี่ ย นแปลง
พื้นที่ ป่าดิ บเขาทาการซ้อนทับ (Overlay) เพื่อหาอัตรา
การเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของพื้นที่ป่าดิบเขา
3. คานวณค่ าดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Index)
โดยวิธี NDVI เป็ นการท าสัด ส่ ว นระหว่า งช่ ว งคลื่ น 2
ช่วงคลื่นที่ปรับให้มีลกั ษณะเป็ นการกระจายปกติ คือ นา
ช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้มาลบด้วยช่วงคลื่นตามองเห็นสี
แดง แล้วหารด้วยผลบวกของช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้
และช่วงคลื่นตามองเห็นสี แดงดังสมการ
NDVI = (NIR – RED) / (NIR + RED)
เมื่อ NDVI หมายถึง ดัชนีพืชพรรณ
NIR หมายถึง ช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้
RED หมายถึง ช่วงคลื่นตามองเห็นสี แดง

วิธีการ
ท าการจ าแนกการใช้ ที่ ดิ น ในเขตอุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ ขุน แจ จัง หวัด เชี ย งราย ด้วยการแปลตี ค วาม
ภาพถ่ายดาวเที ยม LANDSAT-5 TM ปี พ.ศ. 2532 และ
พ.ศ. 2552 ร่ วมกับแผนที่ระบบภูมิประเทศของกรมแผน
ที่ ท ห า ร ม า ต ร า ส่ ว น 1:50,000 แ ล ะ 1:4,000 เ พื่ อ
เปรี ย บเที ย บการเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ป่ าดิ บ เขาจากการ
พิ จ ารณาค่ า ดั ช นี พื ช พรรณ (Normalize difference
vegetation index, NDVI) ด้วยเทคนิคภูมิสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ จากนั้นหาความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโดยใช้ขอ้ มูลทางอุตุนิยมวิทยา ในช่ วงเวลา
เดียวกัน มีข้ นั ตอนดังนี้ (Pattanakiat, 2003)
1. การจาแนกพื้นทีก่ ารใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ
1.1 การเตรียมข้ อมูล
1.1.1 การเตรี ยมภาพ(Data preparation)
คัด เลื อ กภาพถ่ า ยดาวเที ย ม LANDSAT-5 TM ปี พ.ศ.
2532 และ 2552 Path 131 Row 47 ในรู ปแบบข้อ มู ล
เชิ ง เลข (digital image) ความละเอี ย ดของจุ ด ภาพ 30
เมตร x 30 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ ศึกษา โดยเลื อกภาพ
ปราศจากเมฆ หรื อมีนอ้ ยที่สุด และไม่มีปัญหาสัญญาณ
ภาพ
1 . 1.2 ก า ร ป รั บ แ ก้ เ ชิ ง ค ลื่ น รั ง สี
( Radiometric correction) ท า ก า ร ป รั บ แ ก้ ค่ า ก า ร
สะท้อนของภาพถ่ายดาวเทียมหรื อปรับแก้ Atmospheric
Correction เพื่ อ ลดความไม่ ชัด เจน การพร่ า มัว และมี
ลายเส้นปะปนที่ปรากฏในข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม โดย
ใช้โปรแกรม ENVI คานวณในการปรับแก้
1.1 .3 ก า ร ก า ห น ด ป ร ะ เ ภ ท ข้ อ มู ล
(nomenclature) การก าหนดประเภทข้ อ มู ล เป็ น 2
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การคานวณดัชนีพรรณพืชโดยปกติจะให้ค่าอยูร่ ะหว่าง 1 และ 1 โดยเซลล์ภาพที่มีค่า เข้าใกล้ 1 คือบริ เวณที่มีพืช
ห น า แ น่ น แ ล ะ ม ว ล ชี ว ภ า พ สู ง (Yasowong and
Jaruskulchai, 2013)
4. การเปลี่ ย นแปลง ภู มิ อ ากาศ น าข้ อ มู ล
อุตุนิยมวิทยา ระหว่าง ปี พ.ศ. 2532 และปี พ.ศ. 2552
ได้แ ก่ อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย อุ ณ หภู มิ ต่ า สุ ด อุ ณ หภู มิ สู ง สุ ด
ปริ มาณน้ าฝนสะสมรวม ปริ มาณน้ าฝนต่ าสุ ด ปริ มาณ
น้ าฝนสู ง สุ ด และจ านวนวัน ที่ ฝ นตกในรอบ 1 ปี มา
เปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลและวิจารณ์
1. การเปลีย่ นแปลงพื้นทีป่ ่ าดิบเขา
ผลการจ าแนกพื้ น ที่ ก ารใช้ที่ ดิ น ในอุ ท ยาน
แห่ งชาติขุนแจ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2532 และปี พ.ศ. 2552
ด้วยการแปลตีความภาพถ่ายดาวเที ยมแบบผสม พบว่า
อุทยานแห่งชาติขนุ แจมีพ้นื ที่ท้ งั สิ้น 177,177.38 ไร่ ในปี
พ.ศ. 2532 มีพ้ืนที่ ป่าดิบเขา 116,515.53 ไร่ หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 65.76 ของพื้นที่ท้ งั หมด และในปี พ.ศ. 2552 มี
พื้นที่ป่าดิบเขา 108,111.31 ไร่ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 61.03
ของพื้นที่ ท้ งั หมด (Table 1) การประเมิ นความถูกต้อง
ของการจาแนก มี ค่าความถูกต้องโดยรวม ใน ปี พ.ศ.
2532 และปี พ.ศ. 2552 เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 80 และ 90
ต ามล าดั บ แ ละ การ ป ระ เมิ น ความถู ก ต้ อ งด้ ว ย
สัมประสิ ทธิ์แคปปา พบว่าอยูใ่ นระดับ การยอมรับที่มาก
ถึงมากที่สุด โดยมีค่าในช่วงการยอมรับ ระหว่าง ปี พ.ศ.
2532 และปี พ.ศ. 2552 เท่ากับ 0.73 และ 0.87 ตามลาดับ

Table 1 Land use changed between 1989 and 2009
Area
Land use types

1989

Rai
171,701.33
Forest Area
116,515.53
Montane forest
41,341.68
Mixed deciduous forest
13,844.12
Dry dipterocarp forest
5,476.05
Non-Forest area
177,177.38
Total
Remark : (+) Increased rate , (-) Decreased rate

Change

2009
%
96.91
65.76
23.33
7.82
3.09
100.00

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าดิบเขา
ในอุ ทยานแห่ งชาติ ขุ นแจ โดยการน าภาพที่ ได้จากการ
จาแนกประเภทข้อมูลระหว่าง ปี พ.ศ. 2532 และ พ.ศ. 2552
มาซ้อนทันกัน (Figure 1) เพื่อตรวจสอบการเปลี่ ยนแปลง
ของพื้นที่ป่าดิบเขา พบว่า ในปี พ.ศ. 2532 พื้นที่ป่าดิบเขา

Rai
169,924.29
108,111.31
49,969.79
11,843.19
7,253.09
177,177.38

%
95.91
61.03
28.20
6.68
4.09
100.00

Rai
-1,777.04
-8,404.22
+8,628.10
-2,000.93
+1,777.04

%
-1.00
-4.73
+4.87
-1.14
+1.00

ส่ วนใหญ่กระจายบริ เวณตอนกลางและทางทิ ศตะวันตก
ของพื้นที่ และลดลงอย่างเห็ นได้ชดั ใน พ.ศ. 2552 มีอตั รา
การเปลี่ ย นแปลงลดลงร้ อ ยละ 4.73 หรื อลดลงเฉลี่ ย
ประมาณร้ อยละ 0.23 ต่ อปี คิ ดเป็ นพื้ นที่ ป่าดิ บเขาลดลง
8,404.22 ไร่ จากพื้นที่ท้ งั สิ้น 177,177.38 ไร่ (Table 1)
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อุ ณหภู มิ เฉลี่ ยรายเดื อนของประเทศไทยมี แนวโน้มเพิ่ม
สู งขึ้ นจากผลกระทบของสภาวะโลกร้ อน อันเป็ นผลสื บ
เนื่ องมาจาก การปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เข้าสู่ ช้ นั
บรรยากาศที่ เพิ่มสู งขึ้น ก่อให้เกิ ดภาวะเรื อนกระจก ที่ เป็ น
ตัวการสาคัญในการสร้างความแปรผันทางภูมิอากาศ ซึ่ งมี
ผลต่ อลักษณะอากาศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย
(Choosakul, 2012; Keawchada, 2014)
จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของสถานี อุตุนิยมวิทยา
จังหวัดเชี ยงราย ระหว่าง ปี พ.ศ. 2532 และ ปี พ.ศ. 2552
แสดงให้เห็นว่าในคาบ 20 ปี อุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุ ด
และอุณหภูมิต่าสุ ดในระดับท้องถิ่นเพิ่มสู งขึ้น แต่ปริ มาณ
น้ าฝนสะสมรวมและวันที่ ฝนตกลดลง (Table 3) อุณหภูมิ
เฉลี่ ยที่ เพิ่มสู งขึ้นเท่ากับ 0.7 องศาเซลเซี ยส นั้นสู งกว่าค่า
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยมาตรฐานของการเกิดปรากฏ
การ El Niño ที่ระดับ 0.5 องศาเซลเซียส (Global climate data,
2017) แสดงให้ เห็ นว่ า การสู ญ เสี ย พื้ น ที่ ป่ าดิ บ ในช่ วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2532 - 2552 ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการ
เปลี่ ยนแปลงภูมิอากาศในพื้นที่ กล่าวคื อ มี ความแห้งแล้ง
เพิ่มขึ้นเนื่ องจากจานวนวันหรื อความต่อเนื่องที่ฝนตกลดลง
อย่างมาก (เดิ ม 139 วัน เหลือ 109 วัน) และการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิยงั อาจส่งผลต่อการระเหยของน้ าที่สูงขึ้นอีกด้วย
ลักษณะภูมิประเทศเป็ นอี กสาเหตุหนึ่ งที่ ทาให้
ระบบนิ เวศป่ าดิบเขาเปลี่ยนแปลงไป เนื่ องจากความสู งจาก
ระดับน้ าทะเลส่งผลต่อความแปรผันของอุณหภูมิที่ลดต่าลง
ในขณะที่ ความชื้ นในอากาศเพิ่มสู งขึ้น ทาให้การปรากฏ
ของพรรณไม้ที่ มี ความแตกต่ างกันตามระดับความสู ง
สอดคล้องกับรายงานของ Marod and Kutintara (2009) ที่พบ
การกระจายของสังคมพืชป่ าดิ บเขาระดับต่ าโดยมี สภาพ
ภูมิอากาศค่อนข้างหนาวตลอดปี มีความสัมพันธ์แปรผันกับ
อุณหภูมิและความชื้นในบรรยากาศ ซึ่งอุณหภูมิเป็ นปั จจัยที่
ส าคัญต่ อกิ จกรรมทางชี ววิ ทยาของพื ช นอกจากนี้ ภัย
ธรรมชาติ เช่ น ไฟป่ า ยังมี ส่วนทาให้ดินแห้งแล้ง ขาดแร่
ธาตุและสารอาหารในดิ นเป็ นเหตุให้สังคมพืชหลายชนิ ด
ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็ นสังคมพืชที่ปรับตัวเข้ากับไฟได้

Figure 1 The Change of montane forest area
between 1989 and 2009.
การเปลี่ยนแปลงค่าดัชนี พืชพรรณหรื อ NDVI
พบว่า ในปี พ.ศ. 2532 และ ปี พ.ศ. 2552 ค่าเฉลี่ย NDVI
เ ท่ ากั บ 0.66 แ ละ 0.63 ต ามล าดั บ (Table 2) เ มื่ อ
เปรี ยบเที ยบการเปลี่ ยนแปลงค่าดัชนี พืชพรรณ NDVI
ด้ว ยการทดสอบทางสถิ ติ แ บบ Paired Sample T-Test
พบว่า ค่าเฉลี่ ย NDVI ของทั้ง 2 ปี มี ความแตกต่า งกัน
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 แสดงว่า
พื้ น ที่ ป่ าดิ บ เขามี ค วามหนาแน่ น ของพื ช พรรณลดลง
หรื อสูญเสี ยป่ าดิบเขาเพิ่มขึ้น
Table 2 NDVI changes between 1989 and 2009
Year
NDVI values
1989
2009
0.61
0.56
Minimum
0.72
0.72
Maximum
0.66* 0.63*
Mean
0.03
0.04
Standard deviation
Remark *P < 0.05
2. การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ ในอุทยานแห่ งชาติขุนแจ
ความผันแปรของภู มิ อากาศมี ผลต่ อลักษณะ
อากาศทัว่ โลก รวมทั้งประเทศไทยมีสัญญาณที่ บ่งบอกถึง
ผลกระทบที่ เ กิ ดขึ้ น จากการศึ ก ษาก่ อนหน้ า นี้ พบว่ า
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Table 3 Meteorological data in Chiang Rai province between 1989 and 2009
Total days with
Year
rain during yearb
Average Maximum Minimum Total Average Maximum Minimum (days/year)
31.4
18.5
1627.20 135.60
391.40
0.00
136
1989 24.3
31.5
19.9
1591.20 132.60
387.00
0.00
109
2009 25.0
Source :a Global Climate (Global Climate Data, 2017), bMeteorological Department (2017)
Temperature (ºC)a

Precipitation (mm)b

Global Climate Data. 2017. Global Climate Data.
Available Source: https://en.tutiempo.net/climate
/thailand.html, November 8, 2017.
Keawchada, C. 2014. Variability and trends of rainfall
and temperature in Thailand. In Proceedings of
Conference on Forestry and Climate Change:
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Bangkok. (In Thai)
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Faculty of Forestry, Bangkok. (In Thai)
Landis, J.R. and G.G. Koch. 1987. The Measurement
of Observe Agreement of Categorical Data.
Biometric 33 (1): 159-174.
Laphitchayangkul, T. 2007. Examination the Accuracy
of Data from Satellite Image Classification. UBU
Engineering Journal 9 (3): 17-27. (In Thai)
Marod, D. and U. Kutintara. 2009. Forest Ecology. Aksorn
Siam Limited Partnership, Bangkok. (In Thai)
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Kamyo, S. Hermhuk, A. Parnmongkon and S.
Thinkampaeng. 2015. Plant Diversity of Lower
Montane Evergreen Forest at Huai Kogma
Watershed Area, Doi Suthep-Pui National Park,

สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ป่ าดิ บ เขา ในพื้ น ที่
อุทยานแห่ งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย ระหว่าง ปี พ.ศ.
2532 และพ.ศ. 2552 มีแนวโน้มการสู ญเสี ยพื้นที่ ป่าดิบ
เขามากขึ้น การสู ญเสี ยพื้นที่ป่าดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศคือ อุณหภูมิเฉลี่ยมีแนวเน้ม
โน้มเพิ่มสู งขึ้ น (เพิ่มขึ้ น 0.7 องศาเซลเซี ยส) ขณะที่ มี
ความแห้งแล้งเพิ่มขึ้นเนื่ องจากจานวนวันที่ฝนตกลดลง
อย่างมาก (เดิ ม 139 วัน เหลือเพียง 109 วัน) ดังนั้น การ
ดูแลรักษาพื้นที่ป่าดิบเขาให้คงอยูร่ วมถึงช่วยกันฟื้ นฟูป่า
เสื่ อมโทรมให้กลับฟื้ นคื นสู่ ธรรมชาติ ดังเดิ ม อาจเป็ น
หนทางในการช่ วยป้ องกันการเกิ ดสภาวะโลกร้ อนใน
ระดับท้องถิ่นและระดับโลกได้
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