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บทคัดย่อ
งำนวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อจำแนกและวิเครำะห์ กำรเปลี่ ยนแปลงของพื้นที่ ป่ำไม้บริ เวณลุ่มน้ ำสะเนี ยน-ไสล
ระหว่ำง ปี พ.ศ. 2544 ถึ ง ปี พ.ศ. 2552 และระหว่ำงปี พ.ศ. 2552 ถึ ง ปี พ.ศ. 2559 โดยใช้ข ้อมู ลภำพถ่ ำยจำกดำวเที ยม
ภำพถ่ ำยจำกดำวเที ย ม LANDSAT 5 และภำพถ่ ำยจำกดำวเที ย ม LANDSAT 8 ETM+ เพื่ อ กำรจ ำแนกชนิ ด ป่ ำด้วยวิ ธี
Supervised Classification ในระบบภู มิ ส ำรสนเทศ โดยใช้ค่ ำกำรสะท้อ นของดัช นี พื ชพรรณ 5 ดัช นี ได้แ ก่ Difference
Vegetation Index (DVI), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI),
Green Normalized Difference Vegetation Index (GNDVI), Normalized Difference Water Index (NDWI) ร่ ว ม กั บ ก ำร
สำรวจข้อมูลภำคสนำมด้วยกำรวำงแปลงขนำด 40 เมตร X 40 เมตร ทั้งหมด 15 แปลง เพื่อศึกษำองค์ประกอบพรรณไม้ใน
พื้นที่และตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรจำแนกประเภทป่ ำและกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน
ผลกำรศึ กษำพบว่ำ พบพันธุ์ไม้ท้ งั หมดจำนวน 44 ชนิ ด 35 สกุล 24 วงศ์ มีค่ำดัชนี ควำมหลำกชนิ ดของไม้ตน้
เท่ ำกับ 3.42 สังคมพื ชบริ เวณนี้ มี ขนำดพื้น ที่ ห น้ำตัด โดยรวม เท่ ำกับ 60.10 ตำรำงเมตร/เฮกแตร์ ดัชนี ควำมส ำคัญ ทำง
นิ เวศวิทยำแม่ไม้ขนำด 100 เซนติ เมตรขึ้ นไป (Important Value Index, IVI) ดัชนี ควำมสำคัญสู งสุ ด 10 ลำดับแรก ได้แก่
ไทรเลือด กระบก รัง ยำงแดง เหี ยง มะดูก ยมหิ น มะกอกเกลื้อน ตะแบกแดง และ ตะแบกเลือดมีค่ำเท่ำกับ 42.10, 30.25,
16.39, 16.22, 12.21, 11.10, 10.40, 9.77, 9.74 และ 9.39 % ตำมลำดับ ค่ำดัชนี ควำมคล้ำยคลึงของสังคมของป่ ำไม้ได้แก่ ป่ ำ
ดิบ ป่ ำเบญจพรรณ ป่ ำเต็งรัง คือ ร้อยละ 53.54, 34.28 และ 57.7 ตำมลำดับ สำมำรถจำแนกชนิดป่ ำของพื้นที่ศึกษำในปี พ.ศ.
2544 ได้ 3 ชนิ ด ป่ ำเต็งรัง ป่ ำดิ บ และป่ ำเบญจพรรณ มี พ้ืนที่ ปกคลุมร้อยละ 5.80 , 20.10 และ 58.00 ของพื้ นที่ ท้ งั หมด
ตำมลำดับ พื้นที่ป่ำมีแนวโน้มลดลงจำกอดีตมำก จำกพื้นที่ป่ำเดิมร้อยละ 83.90 ของพื้นที่ ในปี พ.ศ. 2544 ลดลงเหลือร้อยละ
40.00 และ 34.80 ของพื้นที่ ในปี พ.ศ. 2552 และ 2559 ตำมลำดับ อำจเกิ ดจำกนโยบำยกำรสนับสนุ นกำรปลูก พืชเกษตร
เชิงเดี่ยวและมำตรกำรส่งเสริ มของภำครัฐในกำรทำกำรเกษตรทำให้พ้นื ที่ป่ำถูกเปลี่ยนมำเป็ นพื้นที่เกษตรกรรมมำกขึ้น
คาสาคัญ: ข้อมูลดำวเทียมแลนด์แซท ดัชนีพืชพรรณ ดัชนีควำมชื้น กำรเปลี่ยนแปลงกำรพื้นที่ป่ำ
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ABSTRACT
This research aimed to classify and detect the land-cover change in Sanien-Sali watershed in the year 20012009 and 2016 by using the satellite imagery data from LANDSAT 5 TM and LANDSAT 8 ETM+. The supervised
classification method based on GIS techniques was used for forest classification. Ground truth was done based on quadrat
samplings, 40 m x 40 m, for forest structure and species composition in each forest type with total 15 quadrats. Five
vegetation indices were determined namely Difference Vegetation Index (DVI), Normalized Difference Vegetation Index
(NDVI), Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI), Green Normalized Difference Vegetation Index (GNDVI), Soil
Moisture, and Normalized Difference Water Index (NDWI) were used for vegetation cover changes based on satellite
images in 2001, 2009 and 2016.
The results showed that all trees of 44 species, 35 genera and 24 families were found. High tree diversity based on
Shannon index was detected, H/ 3.42. Tree basal area in this watershed area was 60.10 m2/ha. The dominance tree species
based on important value index, IVI, of tree with Girth at Breast Height (GBH) greater than 100 cm were Ficus
consociata, Irvingia malayana, Shorea siamensis, Dipterocarpus turbinatus, Dipterocarpus obtusifolius, Beilschmiedia
roxburghiana, Chukrasia tabularis, Canarium subulatum, Lagerstroemia calyculata, and Terminalia mucronata with IVI
of 42.10, 30.25, 16.39, 16.22, 12.21, 11.10, 10.40, 9.77, 9.74 and 9.39 %, respectively. In 2009, the forest types can be
classified into 3 types as the deciduous forest, dry evergreen forest, and mixed deciduous which cover area of 5.80, 20.10,
and 58.00 of total forest area, respectively. The forest area changes were rapidly decreased from the past. In 2001, most
areas were covered by forest, 83.90 % of total areas, and tended to decrease into 40.00 และ 34.80 % of total areas in 2009
and 2016, respectively. It may be caused from the government policy to support the mono agriculture species, then, the
forest areas were converted into agriculture areas.
Keywords: LANDSAT data, vegetation index, water index, forest area changes
บทนา
ปั ญหำลุ่มน้ ำสะเนี ยน-ไสล เป็ นอีกหนึ่ งพื้นที่
เกิ ด กำรบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป่ ำไม้ เพื่ อ ใช้ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ท ำ
กำรเกษตรมำกขึ้น ส่ งผลให้ปริ มำณน้ ำที่ สำมำรถใช้ได้
ในฤดู แ ล้ง มี ป ริ ม ำณลดลง สื บ เนื่ อ งจำกประชำกรใน
พื้นที่ ส่วนใหญ่ซ่ ึ งเป็ นชำวพื้นที่ สูง นิ ยมมีบุตรจำนวน
มำก เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แรงงำน ใน กำรป ระกอบ อำชี พ
เกษตรกรรม ทำให้พ้นื ที่ป่ำไม้เปลี่ยนสภำพไปเป็ นพื้นที่
เพำะปลูกมำกขึ้น ยิง่ ไปกว่ำนั้นเมื่อถึงฤดูร้อนประชำกร
เหล่ ำ นี้ จะถำงป่ ำและจุ ด ไฟเผำเพื่ อ เตรี ยมพื้ น ที่ ใ น
กำรเกษตร ทำให้เกิ ดหมอกควันกระจำยทัว่ ทั้งบริ เวณ
เมื่อปรำศจำกแนวกันไฟจึงทำให้ไฟลุกลำมเข้ำไปในป่ ำ
ส่ งผลให้เกิ ดควำมเสี ยหำยและเสื่ อมโทรมกับพื้นที่ ป่ำ
ไม้เป็ นอันมำก ส่ งผลให้ปริ มำณตะกอนจำก ลุ่มน้ ำน่ำน
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ตอนล่ำง มีค่ำเท่ำกับ 1,394.84 และ 933.67 ตัน/ ตร.กม./
ปี ตำมล ำดับ โดยปริ ม ำณตะกอนที่ เกิ ด ขึ้ น มี ผ ลท ำให้
ปริ มำณตะกอนแขวนลอยในลุ่มน้ ำเพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งส่ งผล
เสี ยต่อสิ่ งมี ชีวิตที่ อำศัยอยู่ในน้ ำมี ป ริ มำณลดลง (กรม
ทรัพยำกรน้ ำ, 2548) ลุ่มน้ ำสะเนี ยน-ไสล เป็ นเป็ นพื้นที่
ต้นน้ ำที่มีควำมสำคัญและยังเป็ นลุ่มน้ ำสำขำย่อยของลุ่ม
น้ ำสมุ น ไหลลงสู่ แ ม่ น้ ำน่ ำน นอกจำกนี้ ยังรวมถึ งใน
พื้นที่ ยงั เกิ ดกำรขำดแคลนน้ ำ เพื่อกำรอุปโภค บริ โภค
ในฤดู แล้งอี กด้วย จึ งทำให้ผลกำรประเมิ น สถำนภำพ
และองค์ป ระกอบของลุ่ ม น้ ำน่ ำนจัด ได้ว่ำเป็ นลุ่ ม น้ ำ
วิกฤต (เกษม, 2551)
ปั จ จุ บัน กำรจัด ระบบกำรอนุ รั ก ษ์ ฟื้ นฟู และ
ป้ องกัน กำรท ำลำยทรั พ ยำกรธรรมชำติ มี ค วำมส ำคัญ
ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและสังคมในทุก ๆ
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ด้ำน ดังจะเห็ นได้จำกแผนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำทั้ง 6
ด้ ำ นที่ ก ำหน ดไว้ใ นยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ได้ ก ำหน ด
ยุท ธศำสตร์ ก ำรพัฒ นำในแผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่ งชำติ ฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรสร้ำงกำร
เติ บ โตบนคุ ณ ภำพชี วิตที่ เป็ นมิ ตรกับ สิ่ งแวดล้อ มกำร
จั ด ระบ บ อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และป้ องกั น กำรท ำลำย
ทรั พ ยำกรธรรมชำติ เพื่ อ กำรสร้ ำ งกำรเติ บ โตบน
คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ เป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ ม (ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ
สำนักนำยกรัฐมนตรี , 2559)
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศทำงภู มิ ศ ำสตร์ เป็ น
เครื่ อ งมื อ ที่ สำมำรถใช้ใ นกำรติ ด ตำมตรวจสอบและ
จำแนกพื้นที่สงั คมพืชป่ ำไม้ โดยใช้ขอ้ มูลรับรู ้ระยะไกล
ร่ วมกับข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียม ที่มีลกั ษณะเฉพำะและ
สอดคล้อ งกับ กำรสะท้ อ นของผิ ว ใบพื ช เนื่ อ งจำก
ภำพถ่ำยดำวเที ยมสำมำรถครอบคลุมพื้นที่ เป็ นบริ เวณ
กว้ำง และอยู่ในช่วงเวลำที่ เหมำะสมต่อค่ำกำรสะท้อน
แสงตำมฤดู ก ำล (Sanchez-Azofeifa, 2003) ประเทศ
บรำซิ ล ได้มี ก ำรน ำภำพดำวเที ย ม Landsat Thematic
Mapper (TM) ในพื้ นที่ ของป่ ำอเมซอน มำท ำกำร
จ ำแนกสิ่ ง ปกคลุ ม ดิ น ที่ โ ดดเด่ น โดยใช้เทคนิ ค กำร
สะท้ อ นของลั ก ษณะสเปกตรั ม ได้ น ำมำใช้ เพื่ อ
ตรวจสอบลักษณะพื้นที่ป่ำไม้ พื้นที่บุกรุ ก และพื้นที่ป่ำ
ที่ เกิ ด ขึ้ น มำใหม่ โ ดยกำรจัด กลุ่ ม จุ ด ภำพ ที่ มี ล ัก ษณะ
คล้ำยคลึงกันให้อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน (John B. Adams, et
al., 1995) นอกจำกนี้ ยงั ใช้ติดตำมตรวจสอบผลกระทบ
ของกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินในป่ ำ กำรศึกษำแผนที่
ป่ ำปกคลุมเป็ นเวลำ 3 ช่วงเวลำ ปี ค.ศ.1950, ค.ศ. 1970
และ ค.ศ.1990 คำดกำรณ์ ถึงปี ค.ศ.2030 ผลกำรศึ กษำ
สิ่ งปกคลุมที่เพิ่มขึ้นและกำรกระจำยตัวของป่ ำลดลงใน
พื้ น ที่ ศึ ก ษำระหว่ำง 1950, ค.ศ. 1970 และ ค.ศ.1990
ตำมลำดับทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่ดินป่ ำไม้ (Turner
and Pearson, 2005)
ดังนั้น กำรศึ กษำเพื่ อ จำแนกและวิเครำะห์ ก ำร
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ป่ำไม้ป่ำในเขตลุ่มน้ ำสะเนี ยนไสล ต ำบลสะเนี ยน อ ำเภอเมื อ ง จังหวัด น่ ำน โดยใช้

ภำพถ่ำยดำวเทียมในกำรจำแนกพื้นที่ป่ำไม้ ร่ วมกับกำร
น ำลัก ษณะทำงกำยภำพประกอบกำรแปลภำพถ่ ำ ย
ดำวเที ยม ได้แก่ ควำมสู ง ควำมชัน ทิ ศ ด้ำนลำด ของ
พื้นที่ลุ่มน้ ำสะเนี ยน-ไสลประกอบกำรพิจำรณำประเภท
ป่ ำไม้ ข้อมูลกำรจำแนกโดยใช้กำรรับรู ้ระยะไกลที่ บ่ง
บอกตำมลักษณะของกำรเฉดสี ในคอมพิวเตอร์ของดัชนี
พื ช พรรณ ด้ว ยเทคนิ ค ภู มิ ส ำรสนเทศศำสตร์ เพื่ อ ให้
สำมำรถเห็ น ควำมแตกต่ ำ งได้เด่ น ชัด มำกขึ้ น ท ำให้
ทรำบถึ ง กำรเปลี่ ย นแปลงพื้ น ที่ ป่ ำไม้ต้ ัง แต่ อ ดี ต ถึ ง
ปั จจุบนั ได้ รวมถึงข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ป่ำไม้ที่
เพิ่มขึ้นหรื อลดลง โดยใช้ขอ้ มูลจำกกำรสำรวจวำงแปลง
ในพื้นที่ บันทึกข้อมูลไม้ตน้ ขนำดใหญ่ที่คำดว่ำจะเป็ น
แม่ ไม้ ในแต่ป ระเภทป่ ำไม้ แม่ ไม้ตน้ ที่ มี ล ักษณะดี มี
แนวโน้ ม ที่ จ ะสำมำรถผลิ ต ต้ น กล้ ำ หรื อต้น แม่ ที่ มี
ลักษณะดีที่สำมำรถตั้งตัวในสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม
ดั้งนั้นสำมำรถคำดกำรณ์ได้วำ่ จะตั้งตัวและสื บต่อพันธุ์
ถึงอนำคตต่อไปได้ (บุญชุบ, 2540)
พื้นทีศ่ ึกษา
บริ เวณลุ่ ม น้ ำสะเนี ยน–ไสล ตั้งอยู่ใน ต ำบลสะ
เนี ย น อ ำเภอเมื อ ง จัง หวัด น่ ำ น พื้ น ที่ ป ระมำณ 153
ตำรำงกิโลเมตร

Figure 1Boundary of the study area in Sanien-Sali watershed
located at Sanien district, Nan province.
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อุปกรณ์ และวิธีการ
ขอบเขตด้ านพื้นทีศ่ ึกษา
ศึ ก ษำข้อ มู ล กำรรั บ รู ้ ร ะยะไกลเพื่ อ จ ำแนก
พื้น ที่ ป ระเภทป่ ำไม้ บริ เวณลุ่ม น้ ำสะเนี ยน-ไสล ซึ่ งมี
ขนำดพื้ น ที่ ป ระมำณ 153 ตำรำงกิ โ ลเมตรโดยกำร
สำรวจควำมหลำกหลำยทำงชนิ ดพันธุ์ของไม้ตน้ และ
โครงสร้ำงป่ ำไม้โดยกำรวำงแปลงขนำด 40 เมตร x 40
เมตร จำนวน 15 แปลง กระจำยตำมสัดส่ วนของพื้นที่
ป่ ำไม้แต่ละประเภท และใช้ดชั นี พืชพรรณที่ เหมำะสม
ในกำรจำแนกพื้นที่ป่ำ

ดำวเที ย ม LANDSAT 8 ETM+ ขนำดจุ ด ภำพ หรื อ
Pixel size = 30 เมตร x 30 เมตร ครอบคลุมแปลงขนำด
40 เมตร x 40 เมตร (เสวียน, 2546) ที่บ่งบอกชนิ ดป่ ำได้
โดยใช้ดชั นี พืชพรรณ วำงแปลงกระจำยแบบเป็ นระบบ
ตำมขนำดพื้นที่ ป่ ำไม้แต่ละประเภทที่ ปรำกฏในพื้น ที่
จ ำนวนทั้ งสิ้ น 15 แปลง โดยพิ จ ำรณำจำกจุ ด ภำพ
ประเภทป่ ำและเส้นทำงกำรเข้ำถึงพื้นที่ เก็บข้อมูลด้วย
กำรวัดขนำดควำมโตหรื อวัดเส้นรอบวงเพียงอก (GBH)
วัดควำมสู งต้นไม้ท้ งั หมด ควำมกว้ำงของเรื อนยอดใน
ทิศทำงหลัก ของแปลงศึกษำ

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.กำรจ ำแน กวิ เ ค รำะห์ และติ ด ต ำม กำร
เปลี่ ยนแปลงของพื้นที่ ป่ำไม้ดว้ ยแบบจำลองระดับสู ง
เชิงเลข (DEM) ดังนี้ ควำมสูง ทิศด้ำนลำด และควำมชัน
เปรี ยบเทียบดัชนีพืชพรรณ ที่เกิดขึ้นระหว่ำง 3 ช่วงเวลำ
คื อ ปี พ.ศ. 2544 ปี พ.ศ. 2552 และ ปี พ.ศ. 2559 จำก
ข้อมู ลภำพดำวเที ยม LANDSAT 5 และ LANDSAT 8
จำกกำรผสมสี จำกข้อมูลกำรสะท้อนแบนด์ 3, 4 และ 5
ที่ ท ำให้ทรำบถึ งชนิ ด ป่ ำไม้ และเป็ นเครื่ องมื อ ในกำร
ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ป่ำไม้ในพื้นที่ ศึกษำ
ด้ว ยกำรผสมข้อ มู ล ภำพถ่ ำ ยจำกดำวเที ย ม 3 แบนด์
ร่ วมกับกำรวำงแปลงขนำด 40 เมตร x 40 เมตร และใช้
ดัชนี พืชพรรณ ได้แก่ DVI, NDVI, SAVI, GNDVI และ
NDWI เพื่อหำดัชนี ที่เหมำะสมและถูกต้องมำกที่สุด (วี
ระภำส, 2556)
2. ศึกษำรำยละเอียดโครงสร้ำงของสังคมป่ ำไม้
และปริ มำณของไม้ตน้ ในป่ ำคำดว่ำจะเป็ นแม่ไม้ ผูศ้ ึกษำ
ได้วิเครำะห์ แล้วว่ำแม่ไม้จะมี ลกั ษณะเฉพำะดังนี้ เป็ น
ไม้ ช้ ั นเรื อนยอด มี ข นำดเส้ น รอบวง (GBH) 100
เซนติเมตรขึ้นไปซึ่ งจะให้ค่ำกำรสะท้อนสอดคล้องต่อ
ค่ ำ กำรสะท้ อ นของภำพถ่ ำ ยดำวเที ย ม ที่ แ สดงตำม
ประเภทป่ ำเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องนำไปสู่ ค่ำดัชนี
พืชพรรณที่เหมำะสมแม่นยำที่สุด ในแต่ประเภทป่ ำไม้
ให้ครอบคลุมทั้ง ป่ ำเบญจพรรณป่ ำดิ บ และป่ ำเต็งรั ง
โดยอำศั ย ประเภทชนิ ดป่ ำที่ จ ำแนกได้ จ ำกข้ อ มู ล

การเก็บข้ อมูล
1. ส ำรวจและปรั บ แก้ ต ำแหน่ งพิ กั ด ทำง
ภูมิศำสตร์ โดยเครื่ องกำหนดตำแหน่งด้วยดำวเทียม
(GPS, Global Positioning System)
2. วำงแปลงขนำด 40 เมตร x 40 เมตร จำนวน
15 แปลง กระจำยตัวตำมชนิ ดป่ ำคื อ ป่ ำเต็งรั ง ป่ ำดิ บ
และป่ ำเบญจพรรณ ชนิ ดป่ ำละ 5 แปลง ให้ครอบคลุม
จุดภำพตำมชนิ ดป่ ำ 15 จุดภำพ ที่ได้จำกกำรจำแนกด้วย
ดัชนีพืชพรรณจำกดำวเทียมที่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่
3. บันทึกตำแหน่งต้นไม้ที่คำดว่ำเป็ นแม่ไม้ ที่
มีลกั ษณะเฉพำะดังนี้ เป็ นไม้ช้ นั เรื อนยอด มีขนำดตำม
เส้ น รอบวง (girth at breast height, GBH) ขนำด 100
เซ น ติ เม ต ร ขึ้ น ไ ป ซึ่ ง ให้ ค่ ำก ำร ส ะ ท้ อ น ข อ ง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงดัชนี พ้ืนผิวใบที่ สอดคล้องกันค่ำ
กำรสะท้อนของภำพถ่ำยดำวเทียม (Michael A. Spanner
และคณะ 2007)
4. กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ด้ำนกำรรับรู ้ระยะไกล
ดัชนี พืชพรรณที่ใช้เพื่อกำรตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลง
คื อ DVI, NDVI, SAVI, GNDVI และ NDWI ส ำหรั บ
กำรตรวจสอบระดับ ควำมชื้ นในดิ น หรื อพื ชพรรณ ที่
นำมำใช้จำแนกของภำพถ่ำยดำวเทียม LANDSAT 8 ใน
ปี พ.ศ. 2559 (บันทึกภำพวันที่ 26 เมษำยน 2559)
5. กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ด้ำนชนิดพรรณพืชและ
โครงสร้ำงป่ ำ ระบุชื่อวิทยำศำสตร์ ที่ถูกต้องของพืช จำก
เอกสำรวิชำกำรที่ เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปรี ยบเที ยบควำม
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ถู ก ต้อ งกับ ตัว อย่ำ งพัน ธุ์ ไ ม้รั ก ษำสภำพ (Herbarium
specimens) ที่เก็บรักษำไว้ในพิพิธภัณฑ์พืช (BKF) กรม
อุทยำนแห่ งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พื ช เพื่อจัดท ำบัญ ชี
รำยชื่ อชนิ ด (Species list) วิเครำะห์ ค่ำดัชนี ที่เกี่ ยวข้อง
กับ โครงสร้ ำงป่ ำ ได้แ ก่ ควำมหนำแน่ น (density, D)
ควำมถี่ (frequency, F) ควำมเด่น (dominance, Do) และ
ดั ช นี ควำมส ำคั ญ ทำงนิ เวศวิ ท ยำ (Important value
index, IVI) พิ จ ำรณำจำกค่ ำ ควำมถี่ สั ม พัท ธ์ (relative
frequency) ค่ำควำมหนำแน่นสัมพัทธ์ (relative density)
และค่ำควำมเด่นสัมพัทธ์ (relative dominance) ร่ วมกับ
ค ำนวณค่ ำ ดั ช นี ควำมหลำกหลำยทำงชี ว ภำพของ
(Shannon-Wiener Index, H’) (Shannon แ ล ะ Weaver
1949, อ้ำงตำม ดอกรัก, 2554)

A

B

C

Figure 2 Digital Elevation Model of the study area in
Sanien-Sali watershed located at Sanien
district, Nan province. The abbreviates
indicate; A) elevation, B) slope and C)
aspect of study area.
3. ควำมลำดชัน พื้ น ที่ มี ค วำมลำดชัน สู ง สุ ด
ร้อยละ 55.23 และค่ำต่ำสุดร้อยละ 10.98 ต่อพื้นที่ พบว่ำ
มีเฉลี่ยที่ร้อยละ 31.63 ของพื้นที่ (Fig. 2 B) พื้นที่ลุ่มน้ ำ
สะเนี ย น-ไสล ควำมลำดชัน ระดับ ปำนกลำงมี ผ ลต่ อ
ควำมลึกของดิน และปริ มำณแร่ ธำตุอำหำรในดิน ส่งผล
ต่อชนิ ดพันธ์และปริ มำณควำมแตกจำกของประเภทป่ ำ
ไม้ตำมปริ มำณพื้นที่ จำกน้อยไปหำควำมลำดชันที่ มำก
ขึ้นโดยกำรแปลภำพถ่ำยดำวเทียม ทรำบเพียงข้อมูลเชิง
ปริ มำณควำมลำดชั น ต้อ งมี ก ำรศึ ก ษำเพิ่ ม เติ ม เชิ ง
คุณภำพของคุณสมบัติดิน และควำมลึกดินในพื้นที่ ลุ่ม
น้ ำสะเนียน–ไสล ต่อไป เพื่อหำควำมสัมพันธ์ของควำม
ลำดชัน ที่ มี ผลต่อ ควำมลึ ก ของดิ น และควำมสัมพัน ธ์
ของชนิดพันธุ์ในพื้นที่
4. กำรจำแนกภำพถ่ำยดำวเที ยวด้วยดัชนี พื ช
พรรณและดัชนี ควำมชื้ นดิ น ดังนี้ ผลกำรเปรี ยบเที ยบ
ค่ ำช่ ว งคลื่ น ของดัช นี พื ช พรรณ ทั้ง หมด 5 ดัชนี ของ
สัง คมป่ ำไม้ ในบริ เวณลุ่ ม น้ ำ สะเนี ย น –ไสล อ ำเภอ
เมื อ ง จัง หวัด น่ ำ น พบว่ ำ ค่ ำ ดัช นี พื ช พรรณที่ น ำมำ
เปรี ยบเทียบ จะมีค่ำช่วงคลื่นเฉพำะเจำะจงของพื้นที่ลุ่ม
น้ ำสะเนี ยน – ไสล ซึ่ งน ำมำเปรี ยบเที ยบควำมถูกต้อง
กับผลกำรสำรวจองค์ประกอบของชนิดพันธุ์ไม้ใหญ่ช้ นั
เรื อนยอดหรื อแม่ไม้ ผูศ้ ึกษำได้วเิ ครำะห์แล้วว่ำแม่ไม้จะ
มีลกั ษณะเฉพำะมีดงั นี้ เป็ นไม้ช้ นั เรื อนยอดชั้นบน มีลำ
ต้นเปลำตรง มีขนำดเส้นรอบวง GBH 100 เซนติเมตร

ผลและวิจารณ์
1. ควำมสูงของพื้นที่ มีควำมสูงระหว่ำง 200 –
1,100 เมตร จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง โดยไม้ตน้ มี
ควำมหนำแน่ น และจ ำนวนชนิ ด พัน ธุ์ ม ำกในแปลง
สำรวจที่มีควำมสู ง 200 - 600 เมตรแต่ลดลงในควำมสู ง
ที่ ม ำกกว่ำ 700 ขึ้ นไป (Fig. 2A) ซึ่ งจะอธิ บ ำยได้ว่ ำ
ระดั บ ควำมสู งเห นื อระดั บ น้ ำท ะเลป ำน กลำงมี
ควำมสัมพันธ์กบั จำนวนชนิ ดพันธุ์ไม้อย่ำงมีนัยสำคัญ
และมี ค วำมสัม พัน ธ์ ข องพื้ น ที่ ห น้ำตัด ต่ อ พื้ น ที่ แ ปลง
(วิมลมำศ, 2542) จุดสู งสุ ดของพื้นที่ ต้ งั อยู่บริ เวณ ด้ำน
ทิ ศตะวันตกชื่ อว่ำ ดอยหลวง ควำมสู งประมำณ 1,100
เมตร ลำดเทไปทำงทิศตะวันออก ส่ งผลให้มีพนั ธุ์ไม้ป่ำ
ดิบปะปนอยูบ่ ำงส่วน
2. ทิศด้ำนลำด ในพื้นที่ศึกษำลำดเทไปทำงทิศ
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ (Fig. 2 C) ซึ่ งจะอธิ บ ำยได้ว่ำ
พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ ำ ส ะ เนี ย น -ไ ส ล ไ ด้ รั บ ม ร สุ ม
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อซึ่ งมีควำมแห้งแล้งและหนำวเย็น
จำกประเทศจีน ส่ งผลให้พบไม้ป่ำผลัดใบ เบญจพรรณ
มำกที่ สุ ด ในพื้ น ที่ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผลกำรวิเครำะห์
ภำพถ่ำยดำวเทียมเมื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลมีควำมสัมพันธ์
สอดคล้อ งกับ ชนิ ด พัน ธุ์ ไ ม้ที่ พ บจำกกำรวำงแปลง
สำรวจชนิดพันธุ์ไม้ตน้
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ขึ้ น ไป มี ท รงพุ่ ม ที่ ข ยำยตัวครอบคลุ ม พื้ น ที่ สำมำรถ
สื บพันธุ์ตำมธรรมชำติ ได้ เช่น พบ ดอก ผล ลูกไม้ ต้น
กล้ำ ขนำดเล็ ก รวมไปถึ ง ไม้ห นุ่ ม พบกระจำยตัว อยู่
บริ เวณรอบ ๆ และมีชนิ ดเดียวกันกับต้นแม่พนั ธุ์ไม้ตน้
อย่ำงไรก็ตำมจะพบไม้ตน้ เรื อนยอดชั้นรองชนิดอื่น ๆ ที่
มีขนำดเล็กแคระแกร็ น เพรำะปั จจัยด้ำนของแสง แม่ไม้
จะบังแสงที่ ตกกระทบถึงไม้ต ้นที่อยูด่ ำ้ นล่ำงทำให้กำร
เจริ ญเติบโต้ช้ำและแม่ไม้จะยืดครองพื้นที่ ใบชั้นเรื อน
ยอดสู งสุ ดได้ในที่ สุด ซึ่ งจะให้ค่ำกำรสะท้อนโดยตรง
ต่ อ ภำพถ่ ำยดำวเที ย ม ที่ แ สดงตำมประเภทป่ ำเพื่ อ ตัว
สอบควำมถูกต้อง
พบว่ำค่ำดัชนีพืชพรรณที่เหมำะสมแม่นยำที่สุด
คือ ค่ำ NDVI กำรสะท้อนช่วงคลื่นของพื้นที่ป่ำแต่ละ
ประเภทดังนี้
ป่ ำดิบ 0.514 ถึง 0.372 และ ค่ำเฉลี่ย 0.443
ป่ ำเบญจพรรณ 0.372 ถึง 0.314 และค่ำเฉลี่ย 0.343
ป่ ำเต็งรัง 0.314 ถึง 0.258 และค่ำเฉลี่ย 0.286
พื้นที่อื่น ๆ 0.258 ถึง 0.024 และ ค่ำเฉลี่ย 0.117 ซึ่ ง
ค่ำที่ได้เป็ นค่ำเฉพำะพื้นที่ลุ่มน้ ำสะเนี ยน–ไสล สำมำรถ
นำไปกำหนดค่ำช่วงคลื่นที่จะติดตำมตรวจสอบพื้นที่ป่ำ
ไม้ในพื้นที่ใกล้เคียงได้และเป็ นข้อมูลที่ทนั ต่อเหตุกำรณ์
และติดตำมตรวจสอบพื้นที่ไปไม้ในอนำคต
5. กำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สงั คมป่ ำไม้
กำรจำแนกสังคมป่ ำไม้และคำนวณพื้นที่ ป่ ำ
เต็งรัง ป่ ำดิ บ และป่ ำ เบญจพรรณ ด้วยดัชนี พืชพรรณ
NDVI โดยวิธีกำรกำรจำแนกประเภทข้อมูลแบบกำกับ
ดู แ ล Supervised Classification (Fig. 3) ภำพถ่ ำ ยจำก
ดำวเที ยม LANDSAT ปี พ.ศ. 2544 ปี พ.ศ.2552 และปี
พ.ศ.2559
กำรเปลี่ ยนแปลงของพื้ นที่ ป่ ำไม้มีแนวโน้ม
ลดลงโดย ในปี พ.ศ. 2544 มีพ้นื ที่ป่ำไม้ปกคลุมทัว่ พื้นที่
ศึ กษำ (ร้ อยละ83.9) และพื้นที่ ป่ำลดลงเหลื อเพียงร้อย
ละ 40.0 และ34.8 ของพื้นที่ ศึกษำ ในปี พ.ศ. 2552 และ
2559 ตำมล ำดับ ตำมลำดับ โดยพื้ น ที่ ป่ ำผสมผลัด ใบ
(MDF) มีแนวโน้มกำรสู ญเสี ยพื้นที่ ป่ำสู งสุ ด รองลงมำ
คือ ป่ ำดิบ (EF) และ ป่ ำเต็งรัง (DF) ตำมลำดับ (Fig. 4)

A

B

C

D
E
F
Figure 3 Comparison and classification of forest
community for the year 2001, 2009 and
2016. The abbreviates indicate; A)
original images, B) composite bands, C, D
and E) NDVI Supervised Classification
2001, 2009, and 2016 respectively. The
colors indicate the forest types; dark green
(dry evergreen forest), light green (mixed
deciduous forest), and yellow (deciduous
dipterocarp forest).
พื้นที่ ป่ำไม้ลดลงมำกในช่วง ปี พ.ศ. 2544 ถึง
2552 ซึ่งอำจเกิดจำกจำกนโยบำยกำรสนับสนุนกำรปลูก
นโยบำยและมำตรกำรส่ งเสริ มของภำครัฐมำตั้งแต่ใน
อดี ตเช่ น โครงกำรรับจำนำสิ นค้ำเกษตร ปี พ.ศ. 2548
โครงกำรประกัน รำยได้เกษตรกร ปี พ.ศ. 2552 และ
โครงกำรส่ งเสริ มกำรปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อทดแทนกำร
ปลูกพื ชเชิ งเดี่ ยว (ข้ำวโพด) ปี พ.ศ. 2553 (สำนักงำน
เกษตรจังหวัดน่ำน, 2557)
6. โครงสร้ำงและองค์ประกอบพรรณพืช
พบพันธุ์ไม้ท้ งั หมดจำนวน 131 ต้น 44 ชนิ ด
34 สกุล 22 วงศ์ (Table 1) มีขนำดพื้นที่หน้ำตัดโดยรวม
60.10 ตำรำงเมตร/เฮกแตร์ มี ค่ำดัชนี ค วำมหลำกชนิ ด
ของไม้ตน้ เท่ำกับ 3.42 ดัชนี ควำมสำคัญทำงนิ เวศวิทยำ
(IVI) แ ม่ ไ ม้ ข น ำด 100 เซ น ติ เม ต รขึ้ น ไ ป ดั ช นี
ควำมส ำคัญ สู ง สุ ด 10 ล ำดั บ แรก ได้ แ ก่ ไทรเลื อ ด
กระบก รัง ยำงแดง เหี ยง มะดูก ยมหิ น มะกอกเกลื้อน
40

วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ เมืองไทย 1 (1): 35-43 (2560)

ตะแบกแดง และ ตะแบกเลือดมีค่ำเท่ำกับ 42.10, 30.25,
16.39, 16.22, 12.21, 11.10, 10.40, 9.77, 9.74 และ 9.39
% ตำมลำดับ (Table 2)

Table 1 Species list of individual tree or seed mother tree
GBH over 100 cm surrounding Sanien-Sali
watershed. (Continued)

Figure 4 Forest area changes during 2001 (1), 2009 (2)
and 2016 (3) in each forest type; deciduous
dipterocarp forest (DF), mixed deciduous forest
(MDF), and dry evergreen forest (EF).
Table 1 Species list of individual tree or seed mother tree
GBH over 100 cm surrounding Sanien-Sali
watershed.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Local Name
มะม่วงป่ ำ
สะแกแสง
มะกอกเกลื้อน
มะจิ้ม
ขี้หนอดควำย
พังแหรใหญ่
มะป่ อง
สกุณี
ตะแบกเลือด
ส้ำนใหญ่
เหี ยง
ยำงแดง
เต็งตำนี
เต็ง
รัง
มะฝ่ อ
กระพี้เขำควำย
กระพี้จนั่
ทองหลำง
ประดู่ป่ำ
ก่อตำหมู
ก่อเดือย

Scientific Name
Mangifera caloneura
Cananga brandisiana
Canarium subulatum
Dacryodes laxa
Celtis tetrandra
Trema orientalis
Garcinia succifolia
Terminalia calamansanay
T. mucronata
Dillenia obovata
Dipterocarpus obtusifolius
D. turbinatus
Shorea guiso
S. obtusa
S. siamensis
Mallotus nudiflorus
Dalbergia cultrata
Dalbergia cana
Erythrina subumbrans
Pterocarpus macrocarpus
Castanopsis calathiformis
C. echinocarpa

Family
Anacardiaceae
Annonaceae
Burseraceae
Burseraceae
Cannabaceae
Cannabaceae
Clusiaceae
Combretaceae
Combretaceae
Dilleniaceae
Dipterocarpaceae
Dipterocarpaceae
Dipterocarpaceae
Dipterocarpaceae
Dipterocarpaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
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No
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Local Name
กระบก
ซ้อ
ตีนนก
มะดูก
เชียด
ฮำงแกง
ตะแบกแดง
เส้ำ
งิ้วป่ ำ
ยมหิ น
ขี้อำ้ ย
กร่ ำง
ไทรเลือด
มะพร้ำวนก
เลือดควำย
มะห้ำควำย
เข็มป่ ำ
คอแลน
ตะคร้อ
สมพง
ทะโล้
กะลังตังช้ำง

Scientific Name
Irvingia malayana
Gmelina arborea
Vitex pinnata
Beilschmiedia roxburghiana
Cinnamomum cassia
C.crenulicupulum
Lagerstroemia calyculata
L. venusta
Bombax anceps
Chukrasia tabularis
Walsura robusta
Ficus altissima
F. consociata
Horsfieldia amygdalina
Knema furfuracea
Syzygium smalianum
Pavetta indica
Nephelium hypoleucum
Schleichera oleosa
Tetrameles nudiflora
Schima wallichii
Dendrocnide crenulata

Family
Irvingiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lythraceae
Lythraceae
Malvaceae
Meliaceae
Meliaceae
Moraceae
Moraceae
Myristicaceae
Myristicaceae
Myrtaceae
Rubiaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Tetramelaceae
Theaceae
Urticaceae

Table 2. Important Value Index of top 10 species list of
individual tree or seed mother tree GBH greater
than 100 cm surrounding Sanien-Sali watershed.

Remarks: density ( D; tree/ hectare) , dominance ( Do;
m2/hectare), frequency (F; %), relative density (RD;
%), relative dominance ( RDo; %), relative
frequency (RF; %), and Important value index (IVI)
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เมื่อพิจำรณำชนิ ดไม้ที่มีค่ำดัชนี สำคัญ สู งสุ ด
10 อัน ดับ แรก ในระดับ ไม้ตน้ ของสังคมพื ชบริ เวณนี้
ส่ ว นใหญ่ เป็ นชนิ ด ไม้ป่ ำเบญจพรรณ และไม้ป่ ำดิ บ
ได้แก่ ไทรเลือด กระบก รัง ยำงแดง เหี ยง มะดูก ยมหิ น
มะกอกเกลื้ อ น ตะแบกแดง และ ตะแบกเลื อ ด ที่
สำมำรถตั้งตัวขึ้ น ปะปนเป็ นไม้ที่มี ระดับควำมส ำคัญ
ค่อนข้ำงสู งในสังคมพืชบริ เวณป่ ำแห่ งนี้ จะเห็ นได้ว่ำ
องค์ประกอบชนิ ดพัน ธุ์ในระดับ ไม้ต ้นของสังคมพื ช
ซึ่ งมี ค่ ำดัชนี ควำมสำคัญ สู งสุ ด แสดงว่ำองค์ประกอบ
ชนิ ดพัน ธุ์ ซ่ ึ งเป็ นลักษณะโครงสร้ ำงในแนวรำบของ
สั ง คมพื ช แห่ ง นี้ ประสบปั ญ หำจำกบุ ก รุ ก ในอดี ต ใน
พื้นที่มีกำรให้ สัมปทำนป่ ำไม้ ส่ งผลให้ไม้ที่พบจะเป็ น
พันธุ์ไม้ตน้ ที่ไม่มีคุณค่ำทำงเศรษฐกิจเป็ นส่วนใหญ่ เช่น
ไทรเลือด กระบก เป็ นต้น และยังพบไม้ป่ำดิ บที่ สำคัญ
และมี มู ล ค่ ำ มู ล ค่ ำ ทำงเศรษฐกิ จ เช่ น ไม้ ย ำงแดง
Dipterocarpus turbinatus พบต้น ใหญ่ ที่ สุ ด มี เส้ น ผ่ำน
ศูนย์กลำงประมำน 800 เซนติเมตร ซึ่ งนับว่ำเป็ นสิ่ งที่
สำคัญมำกของกำรศึกษำในครั้งนี้
จำกสถิ ติค่ำกำรของแต่ละสังคมป่ ำไม้ในพื้น ที่
แบ่ งออกเป็ น ประเภท ป่ ำเต็งรั ง ป่ ำดิ บ และป่ ำเบญจ
พรรณค่ ำควำมใกล้เคี ย งของค่ ำกำรสะท้อ นป่ ำเบญจ
พรรณ และป่ ำดิ บ ซึ่ งอธิ บ ำยได้ ว่ ำ ภำพ ดำวเที ยม
LANDSAT 8 ปี พ.ศ.2559 วันที่ บันทึกภำพ 26 เมษำยน
2559 ช่ วงฤดูแล้งส่ งผลให้ค่ำกำรสะท้อนใกล้เคี ยงกัน
ดังนี้ ดัชนี พืชพรรณของป่ ำเต็งรัง DVI, NDVI, GNDV,
SAVI แ ล ะ NDWI คื อ ร้ อ ยล ะ 40.50, 50.32, 51.17,
50.33 และ 54.42 ตำมล ำดั บ ดั ช นี พื ช พรรณของป่ ำ
เบญจพรรณ DVI, NDVI, GNDV, SAVI และ NDWI
คื อ ร้ อ ย ล ะ 50.62, 61.41, 61.54, 61.41 แ ล ะ 36.74
ตำมล ำดั บ และดั ช นี พื ช พรรณป่ ำดิ บ DVI, NDVI,
GNDV, SAVI และ NDWI คื อ ร้ อ ยละ 61.14, 72.20,
71.48, 72.49 และ 72.11 ตำมลำดับ (Table 3)

Table 3 Result of accuracy of species validation per
sample plot and accuracy of pixel value per
area.

สรุป
เมื่ อ ใช้ แ บบจ ำลองลั ก ษณะทำงกำยภำพ
(Digital elevation model) แสดงควำมสู ง ควำมชัน และ
ทิศด้ำนลำด พบว่ำพื้นที่มีควำมสู ง 200-1,100 เมตรจำก
ระดับ น้ ำทะเลปำนกลำง ส่ ง ผลให้ มี พ รรณไม้ป่ ำดิ บ
ปะปนอยูบ่ ำ้ งจำกกำรโดยพบไม้วงศ์ก่อ (Fagaceae) เช่น
ก่อเดื อย ขณะที่ ทิศด้ำนลำดในพื้นที่ ศึกษำมีกำรลำดเท
ไปทำงทิ ศ ตะวัน ออก ซึ่ งได้รับ ปั จ จัยแสง และมรสุ ม
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อพำดผ่ำนนำเอำควำมแห้งแล้งและ
ลมหนำวจำกประเทศจี นจึงทำให้พ้ืนที่ ป่ำไม้ส่วนใหญ่
เป็ นป่ ำผลัดใบ เช่น ป่ ำเบญจพรรณ และป่ ำเต็งรัง ส่งผล
ต่อกำรจัดกลุ่มของสังคมป่ ำไม้สัมพันธ์กบั ควำมลำดชัน
(slope) พบว่ำมีควำมชันเฉลี่ยที่ ร้อยละ 31.63 ต่อพื้นที่
สูงสุ ดร้อยละ 55.23 และค่ำต่ำสุ ดร้อยละ 10.98 ต่อพื้นที่
ดัช นี พื ช พรรณ ที่ มี ค่ ำควำมสั ม พัน ธ์ แ ละใกล้เคี ย งค่ ำ
ชนิ ดพัน ธุ์ข องป่ ำแต่ ล ะประเภทของชนิ ด พัน ธุ์ คื อ ค่ ำ
NDVI มี ค่ำเฉลี่ ยควำมถูก ต้อ งร้ อ ยละ 61.31 ของชนิ ด
พันธุ์ ที่ บ่งบอกชนิ ดป่ ำในพื้นที่ ได้คือ ป่ ำดิ บ ป่ ำเต็งรั ง
และป่ ำเบญจพรรณ
กำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่ำไม้ลดลงปริ มำณ
ป่ ำไม้ในแต่ละจำก ปี พ.ศ. 2544, 2552 และ 2559 ร้อย
ละ 83.9 40.0 และ 34.8 ตำมลำดับ เนื่องจำกกำรส่งเสริ ม
ปลู กพื ช เชิ ง เดี่ ย วในอดี ต กำรใช้เทคโนโลยี กำรรั บ รู ้
ระยะไกลมำศึ กษำติดตำมตรวจสอบพื้นที่ ป่ำส่ งผลให้
เห็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนและรวดเร็ ว จึงควรมีกำร
ส่ งเสริ มให้ใช้เทคโนโลยีน้ ี มำใช้ในกำรตรวจสอบกำร
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่ำในอนำคต ขณะเดียวกันควรมีกำร
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ส่ งเสริ มให้ปลูกพืชหมุนเวียนและส่ งเสริ มกำรปลูกป่ ำ
เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่ำต้นแม่น้ ำน่ำนให้คงอยูอ่ ย่ำงยัง่ ยืนสื บไป
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เชี ยงใหม่ . วิทยำนิ พนธ์ปริ ญญำโท, จุ ฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย.
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