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บทคัดย่อ
การศึ กษาการเปลี่ ยนแปลงการปกคลุมพื้นที่ ดินในอาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึ ง
2558 โดยการสารวจระยะไกลด้วยภาพถ่ายดาวเทียม Landsat เพื่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงการปกคลุมพื้นที่ดิน ใน
ปี พ.ศ. 2543, 2548, 2553 และ 2558 ใช้วิธีการสุ่ มแปลงตัวอย่างอย่างเป็ นระบบ ครอบคลุมพื้นที่ ศึกษาทั้งหมด 83
แปลงตัวอย่าง (แปลงรู ปวงกลมรัศมี 1 กิโลเมตร) แต่ละแปลงตัวอย่างห่ างกัน 2 กิโลเมตร ในการจาแนกการปกคลุม
พื้นที่ดิน แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ : ระดับที่ 1 พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยต้นไม้หนาแน่นมากกว่าร้อยละ 70 (TC) ระดับที่
2 พื้นที่ที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ต้ งั แต่ ร้อยละ 30 – 70 (TCM) ระดับที่ 3 พื้นที่มีการปกคลุมพื้นที่ดว้ ยพืชที่มากกว่า ร้อยละ
50 แต่ตน้ ไม้มีระยะห่ างกันมากกว่า 5 เมตร (OWL) ระดับที่ 4 พื้นที่ ทุ่งหญ้า พื้นที่ เกษตร สิ่ งก่อสร้าง พื้นที่ โล่ง และ
พื้นที่ หิน (OLC) และระดับที่ 5 แหล่งน้ า (W) ผลการศึ กษาแสดงให้เห็ นว่าอาเภอร้องกวางมีการสู ญหายพื้นที่ ทาง
ธรรมชาติไป 17,100.40 ไร่ และ พื้นที่ TC + OWL จานวน 145,848.15 ไร่ ระหว่างปี พ. ศ. 2543 ถึงปี 2548 ในช่วงนี้
มีอตั ราการเปลี่ยนแปลงปกคลุมด้วยด้วยต้นไม้ลดลง ปี ละ 0.22% เนื่ องจากมีพ้ืนที่ ที่มีการปลูกพืชเกษตรเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทางภาคเหนือ และพื้นที่มีอตั ราเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2548 ถึงปี 2553 ในอัตรา 0.17% ต่อปี เนื่องจาก
พื้นที่ ทางภาคเหนื อมีการลดปลูกพืชเกษตรเพราะราคาพืชเกษตรตกต่ าพื้นที่ อาเภอร้องกวางจึ งลดการทาการเกษตร
ปลูกพืชในช่วงเวลานี้ โดยสรุ ปอาเภอร้ องกวางประสบปั ญหาทั้งความสู ญ หายสภาพธรรมชาติ ระหว่างปี 2543 ถึง
พ.ศ. 2558 อย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยจากราคาของพืชผลทางการเกษตรเป็ นตัวกาหนดการบุกรุ กพื้นที่
คาสาคัญ: การปกคลุมดิน ดัชนีพืชพรรณ การสุ่มแบบเป็ นระบบ การลดลงของพื้นที่ป่าไม้

ABSTRACT
The study was to provide consistent information on land cover changes between the years 2000 to 2015
for the Rong Kwang district Phrae province Thailand. These areas have been overlooked in terms of land cover
change assessment if compared with efforts in monitoring the Rong Kwang district. For each of the target years
(2000, 2005, 2010 and 2015) land cover information was obtained through an object-based classification approach
for 83 sample units (1 km circular plot), using Landsat 5 TM and Landsat 8 images systematically located at each
full degree confluence of latitude and longitude. The images were automatically pre-processed, segmented and
labelled according to the following legend: Tree Cover (TC), Tree Cover Mosaic (TCM), Other Wooded Land
(OWL), Other Land Cover (OLC) and Water (W). Our results indicate the Rong Kwang district lost (gross loss)
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respectively 17,100.40 rai and 145,848.15 rai of natural vegetation (TC + OWL) between 2000 and 2015. In the
2000-2005, these areas also experienced gain of TC and OWL. The annual (net) rate of natural vegetation cover
loss in the Rong Kwang district slowed down from 0 . 22% yr -1 because the area is agricultural growing
continuously in the northern area. While in the Rong Kwang district for the 2005 - 2010 the rate increased from
0 .1 7 % yr -1 because the northern area was very agricultural growing as a result, the price of agricultural crops
decline. In summary, the Rong Kwang district experienced both loss and gains of tree cover and other wooded land
continuously; In summary, the Rong Kwang district experienced both loss and gains of tree cover and other
wooded land continuously; but the disturbed forest control by the price of agricultural crops.
Key words: land cover change, vegetation index, systematic sampling, deforestation
นั้นกระจายอยูใ่ นลักษณะอย่างไร ตลอดจนถึงพื้นที่ที่มี
การเพิ่ มขึ้ น ของพื้ น ที่ ป่ าไม้อย่างต่ อเนื่ อง จะท าให้ ได้
ฐานข้อมูลพื้ นที่ ป กคลุมที่ ดิน ในพื้ นที่ อาเภอร้ องกวาง
เพื่อใช้ในการจัดการ
ดังนั้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการปกคลุม
พื้ น ที่ ดิ น ในอ าเภอร้ อ งกวางในปี 2543 ถึ ง 2558 ด้ว ย
วิธี การสุ่ มแบบเป็ นระบบด้วยการสารวจระยะไกล มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปกคลุ มพื้นที่ ดินของอาเภอ
ร้องกวางในช่วงปี 2543-2558 เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลใน
การจัดการพื้นที่อาเภอร้องกวางในอนาคตต่อไป

บทนา
ข้อมูลที่ เกี่ ยวกับพืชปกคลุมและพื้นที่ ป่าเป็ น
ข้อมูลมี การเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลาและเป็ นสิ่ งสาคัญ
ส าหรั บ การจัด การและการปกป้ อ งพื้ น ที่ ป่ า (René et
al.2015) เป็ นข้อมูลเพื่อการตัดสิ นใจสาหรับการจัดการ
พื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเทศไทยในอดีตและ
ปั จจุ บั น มี ค วามพยายามส าหรั บ ก ารประเมิ น การ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ป่าซึ่ งพื้นที่ สนใจเน้นไปกับการ
จัดการพื้นที่ที่เป็ นพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่ ง จริ ง ๆ แล้ว พื้นที่ ที่
ไม่ได้เป็ นพื้นที่อนุรักษ์ก็เป็ นอีกพื้นที่หนึ่ งที่จาเป็ นต้อง
มีการศึ กษา ซึ่ งการนาวิธีการการสารวจระยะไกลและ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เข้ามาใช้ สามารถที่จะบอก
ได้ถึงทิศทางและพื้นที่ที่มีการบุกรุ ก รวมไปจนถึงพื้นที่
ที่ มีการบุ กรุ กอยู่ในบริ เวณใดซึ งควรมี การศึ กษาอย่าง
ละเอียดเพื่อทราบถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
อ าเภอร้ อ งกวางเป็ นพื้ น ที่ ที่ มี ค วามต้อ งการ
อยากที่ จะทราบถึ งอัต ราการเปลี่ ยนแปลงการเปลี่ ย น
พื้ น ที่ ป กคลุ ม พื้ น ดิ น พร้ อ มทั้ งพื้ น ที่ มี ห น่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งในการดู แ ลป่ าไม้ อ ยู่ อ ย่ า งมากมายหลาย
หน่ วยงานไม่ว่าจะเป็ นสวนป่ าเศรษฐกิ จ พื้นที่ อนุ รักษ์
ป่ าสงวน รวมไปจนถึงมีมหาวิทยาลัย แม่โจ้-แพร่ เฉลิม
พระเกี ยรติ ที่ มี การเรี ยนการสอนทางด้านป่ าไม้ที่ ไ ด้
นาเอาองค์ความรู ้ทางด้านนี้ถ่ายทอดให้กบั ประชาชนใน
พื้นที่เป็ นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้
สามารถบอกได้ถึงพื้นที่ ที่มีการหายไปของพื้นที่ ป่าไม้

พื้นทีศ่ ึกษา
อ า เ ภ อ ร้ อ ง ก ว า ง ตั้ ง อ ยู่ ท า ง ทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ของจังหวัดแพร่ ละติจูดที่ 18.13
องศา และลองจิ จูดที่ 100.20 องศา ถึง ละติจูดที่ 18.49
องศา และลองจิ จู ดที่ 100.55 องศา (Figure 1) มี อาณา
เขตติ ดต่อกับเขตการปกครองข้างเคี ยงดังต่อไปนี้ ทิ ศ
เหนื อ ติดต่อกับอาเภอสอง และอาเภอเวียงสา (จังหวัด
น่ าน)ทิ ศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอเวียงสา อาเภอนา
น้อย และอาเภอนาหมื่น (จังหวัดน่ าน)ทิ ศใต้ ติดต่อกับ
อาเภอนาหมื่น (จังหวัดน่ าน) และอาเภอเมืองแพร่ ทิ ศ
ตะวันตก ติดต่อกับอาเภอเมืองแพร่ อาเภอหนองม่วงไข่
และอาเภอสอง มีพ้ืนที่รวม 642 ตารางกิโลเมตร(อาเภอ
ร้องกวาง, 2560)
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3. การจัดเตรี ยมข้อมูลภาพถ่าย
การจัดเตรี ยมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ป ระกอบ ด้ ว ยข้ อ มู ล ภาพ ดาวเที ยม Landsat-5TM
Landsat-7TM แ ล ะ Landsat-8TM ใ น ปี 2543, 2548,
2553 และ 2558 ภาพในช่วงเดือน ธันวาคมโดยภาพถ่าย
ที่ เลื อกมา จะต้องมี การรบกวนจากเมฆ และความขุ่น
ของน้ า ให้นอ้ ยที่สุด และมีระดับน้ าที่ลงต่าสุ ด เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการจาแนก
4. การปรับแก้ความถูกต้องของภาพ
ภาพถ่ า ยดาวเที ย มที่ น ามาใช้ น้ ั นได้ มี ก าร
ป รั บ แ ก้ เ ชิ งพื้ น ที่ (Geometric Correction) เพื่ อ ให้
ตาแหน่ งวัตถุในภาพถ่ายดาวเที ยมตรงกับวัตถุที่อยู่ใน
พื้ น ที่ จ ริ ง และได้มี การปรั บ แก้เชิ งคลื่ น (Radiometric
Correction) เพื่อลดความพร่ ามัว (Noise) ในการอ้างอิง
พิ กัดไปสู่ ข ้อมู ลดาวเที ยมทั้งหมดในที่ น้ ี กาหนดพิ กัด
อ้ า งอิ งเป็ น แบ บ กริ ด UTM (Universal Transverse
Mercator coordinate system) Zone 47Q พื้ น หลัก ฐาน
ทางราบในระบบ WGS 1984

Figure 1 Study area: Rong Kwang district, with the
distribution of the sample units.
อุปกรณ์ และวิธีการ
การเก็บข้ อมูล
1. การเตรี ยมข้อมูล
ข้ อ มู ลที่ ใช้ ใ น การศึ กษ าการศึ กษ าการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ ปกคลุมดิ น บริ เวณอาเภอร้ องกวาง
จั ง หวัด แพร่ ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ด้ า นเอกสาร งานวิ จั ย ที่
เกี่ ยวข้องข้อมูลพื้ นฐานทางภูมิศาสตร์ (GIS database)
โดยข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ คือ ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ ดิ น (Land use) ขอบเขตอ าเภอร้ อ งกวาง (Admin
boundary) และ ข้อ มูลภาพถ่ายจากดาวเที ยม Landsat5 TM, Landsat-7 TM แ ล ะ Landsat-8 TM ที่ บั น ทึ ก
ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา
2. การเก็บข้อมูล
การเก็ บ ข้อ มู ล แบ่ ง ออกเป็ น 2 วิธี คื อ 1. ใช้
เทคนิ คการจาแนกข้อ มูล แบบก ากับ ดู แ ล (Supervised
Classification) โ ด ย ใ ช้ วิ ธี Maximum Likelihood
Classifier ใช้ก ารส ารวจพื้ น ที่ อ. ร้ อ งกวาง 2.การสุ่ ม
แบบเป็ นระบบโดยใช้ภ าพดาวเที ย มที่ มี พ้ื น ที่ ส ารวจ
ขนาด รัศมี 1 กม. ซึ่ งจุดต่าง ๆ จะมีระยะห่ างในแต่ละ
จุ ด 2 กม. เป็ นจ านวน 83 แปลงตัว อย่า ง โดยใช้ 20
แปลงตัวอย่างเป็ นแปลงตรวจสอบ เพื่อที่จะเป็ นตัวแทน
ของพื้ นที่ ของภาพ ถ่ า ยดาวเที ยม โดยเก็ บ ข้ อ มู ล
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ศึ ก ษา เพื่ อ เป็ นแผนที่ อ ้า งอิ ง ในการ
เปรี ยบเทียบผลจากการแปลข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
ใน google earth เพื่อตรวจสอบการปกคลุมสภาพพื้นที่
จริ งในแต่ละปี ที่ทาการศึกษา

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การจาแนกการปกคลุมพื้นดิน
ในการศึ ก ษาด้ว ยวิ ธี น้ ี จะประยุก ต์ ใ ช้ Rule
based Classification เพื่อที่ จะมาจาแนกพื้นที่ โดยเลือก
มาทั้งหมด 5 ระดับ เพื่อเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการจาแนก
ตามคาจากัดความป่ าไม้ตาม FAO คือ 1. พื้นที่ที่ปกคลุม
ด้ว ยต้น ไม้ห นาแน่ น มากกว่า ร้ อ ยละ 70 (Tree cover,
TC) 2. พื้นที่ ที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ต้ งั แต่ ร้อยละ 30 – 70
(Tree cover mosaic, TCM) 3. มี ก ารปกคลุ ม พื้ น ที่ ด้ว ย
พื ช ที่ ม ากกว่ า ร้ อ ยละ 50 แต่ ต ้น ไม้ มี ร ะยะห่ างกั น
มากกว่า 5 เมตร (Other wooded land, OWL) 4. มี ก าร
ปกคลุ ม ด้ ว ยสิ่ ง อื่ น ที่ น อกเหนื อ จาก TC, TCM และ
OWL รวม ไป จน ถึ งพื้ น ที่ ทุ่ งห ญ้ า พื้ น ที่ เก ษ ต ร
สิ่ งก่ อ สร้ า ง พื้ นที่ โล่ ง พื้ นที่ หิ น (Other land cover,
OLC) และ 5. แม่น้ า,แหล่งกักเก็บน้ า (W) (FAO, 1998)
และใช้ค่ าช่ วงดัชนี ผลต่างพื ชพรรณ (The Normalized
Difference Vegetation Index: NDVI) เข้ามาช่วยในการ
จาแนกพื้นที่ท้ งั 5 การปกคลุม โดยอ้างอิงตาแหน่งที่ต้ งั
12
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จากจุ ด สุ่ ม แบบเป็ นระบบ ท าให้ได้ค่ าช่ วงของแต่ ล ะ
ชนิดไม้
ดั ช นี ผ ล ต่ างพื ชพ รรณ (The Normalized
Difference Vegetation Index: NDVI) เป็ นเครื่ องมือใน
การวิเคราะห์และทานายการเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณ
สามารถแสดงให้เห็ นรู ปแบบของพืชพรรณที่ แตกต่าง
กัน โดย NDVI จะสามารถจาแนกพื้นที่ การปกคลุมดิ น
และแสดงในรู ปแบบของพื้ นที่ ดั ง สมการที่ (1)
(Meneses-Tovar, 2011)
NDVI = (NIR–RED) / (NIR+RED) (1)
โดย NIR = ช่วงคลื่นใต้แดงใกล้หรื ออินฟาเรดใกล้
RED = ช่วงคลื่นแสงสี แดง
จากผลการศึ กษาการจาแนกการปกคลุมพื้ น
ที่ ดิ น ค่ าดั ช นี ผ ล ต่ างพื ช พ รรณ (The Normalized
Difference Vegetation Index: NDVI) ที่ เป็ นตัวแทนใน
การจ าแนกการปกคลุ ม พื้ น ที่ ดิ น ในแต่ ล ะระดับ ค่ าที่
เหมาะสมในภาพดาวเที ยมแต่ละปี จะมีค่าที่ ต่างกัน แต่
ค่าโดยประมาณที่เป็ นช่วงตัวแทนของแต่ละการปกคลุม
พื้นที่ดินที่ได้จากการสารวจจะมีค่าเท่ากับ

และ 2.การสุ่ มแบบเป็ นระบบโดยใช้ภาพดาวเที ยมที่ มี
พื้นที่สารวจขนาด รัศมี 1 กม. ด้วย F-test
ผลและวิจารณ์
1. การปกคลุมพื้นที่ดินอาเภอร้ องกวางด้ วยวิธีการการ
จ า แ น ก ข้ อ มู ล แ บ บ ก า กั บ ดู แ ล ( Supervised
Classification)
การปกคลุ ม พื้ น ที่ ดิ น ในอ าเภอร้ อ งกวาง ปี
2543, 2548, 2553 และ 2558 พบว่ า 1. TC มี พ้ื น ที่
2 8 0 ,5 0 0 .5 9 ( 5 0 .4 8 %), 115,782.98(20.84 %),
271,952.66 (48.95.48 %) แ ล ะ 241,207.48 (43.41 %)
ไร่ ตามล าดับ 2. TCM มี พ้ื น ที่ 198,650.54 (35.75 %),
208,023.19 (37.47 %), 139,546.18 (25.12 %) แ ล ะ
117,893.29 (21.22 %) ไร่ ตามล าดับ 3. OWL มี พ้ื น ที่
21,723.68 ( 3.91 %), 178,361.94 (32.10 %),
123,060.42 (22.15 %) และ 143,623.57 (25.85 %) ไร่
ต า ม ล า ดั บ 4 . OLC มี พื้ น ที่ 41,336.29 (7.44 %),
49,890.43 (8.98 %), 17,764.53(3.20%) และ 51,504.92
(9.27%) ไร่ และ 5. W มี พ้ื น ที่ 13,419.84 (2.42 %),
3,534.58 (0.64 %), 3,599.01 (0.59 %) และ 1,393.79
(0.25 %) ไร่ ตามลาดับ (Table 1 และ Figure 2)
2. การปกคลุมพื้นทีด่ นิ อาเภอร้ องกวางแบบสุ่ มแบบเป็ น
ระบบ
การปกคลุมพื้นที่ ดินแบบสุ่ มแบบเป็ นระบบใน
อาเภอร้องกวาง ปี 2543, 2548, 2553 และ 2558 พบว่า
1) TC มี พ้ื น ที่ 75,253.95 (46.18 %), 24,746.41 (15.19
%), 73,201.11 (44.92 %) และ 64,797.67 (39.77 %) ไร่
ตามล าดั บ 2) TCM มี พ้ื น ที่ 62,754.33 (38.51 %),
63,560.91 (39.01 %), 42,823.33 (26.28 %) และ
35,349.04 (21.69 %) ไร่ ตามล าดับ 3) OWL มี พ้ื น ที่
7,244.31 ( 4.45 %), 55,889.65 (34.30 %), 40,011.26
(24.55 %) และ 45,701.44 (28.05 %) ไร่ ตามลาดับ 4)
OLC มีพ้นื ที่ 13,396.08 (8.22 %), 17,308.76 (10.62 %),
6,009.43 (3.69 %) และ 16,725.37 (10.26 %) ไร่ และ
5) W มี พ้ื น ที่ 4,299.90(2.64 %), 1,442.83 (0.89 %),
903.43 (0.55 %) และ 375.03 (0.23 %) ไร่ ตามลาดับ
(Table 2 และ Figure 3)

W มีค่าตั้งแต่ -1.00 – 0.050
OLC มีค่าตั้งแต่ 0.051 - 0.155
OWL มีค่าตั้งแต่ 0.156 - 0.295
TCM มีค่าตั้งแต่ 0.296 - 0.415
TC มีค่าตั้งแต่ 0.416 – 1.000
2. สถิ ติวิเคราะห์ ขอ้ มูลการเปลี่ ยนแปลงการ
ปกคลุมพื้นดิน
การเปลี่ ย นแปลงใน 3 ช่ ว งเวลา ระหว่าง ปี
พ.ศ. 2543-2548, 2548-2553 และ 2553-2558 โดยใช้
สู ตรการเปลี่ยนแปลงรายปี ดังสมการที่ 2 (Puyravaud,
2003)
อัตราการเปลี่ยนแปลง = (1/(t2-t1)) x ln(A2/A1) (2)
โดย t คือ ปี ที่ทาการศึกษา A คือ พื้นที่ในปี ที่ศึกษา และ
ทาการเปรี ยบเทียบความแปรปรวนของทั้ง 2 วิธีการ คือ
1. ใช้ เ ท ค นิ ค การจ าแน กข้ อ มู ลแบ บ ก ากั บ ดู แล
( Supervised Classification) โ ด ย ใ ช้ วิ ธี Maximum
Likelihood Classifierใช้ก ารส ารวจพื้ น ที่ อ. ร้ อ งกวาง
13

วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ เมืองไทย 1 (1): 10-18 (2560)

Table 1 Land cover changes in the Rong Kwang district based on a supervised classification in 2000, 2005, 2010
and 2015 (unit : rai)
ปี

CT

TCM

OWL

OCL

W

2543

280,500.59

198,650.54

21,723.68

41,336.29

13,419.84

2548

115,782.98

208,023.19

178,361.94

49,890.43

3,534.58

2553

271,952.66

139,546.18

123,060.42

17,764.53

3,299.01

2558

241,207.48

117,893.29

143,623.57

51,504.92

1,393.79

Figure 2 Land cover changes in the Rong Kwang district based on a supervised classification in 2000, 2005, 2010
and 2015.
Table 2 Land cover changes in the Rong Kwang district based on a systematic in 2000, 2005, 2010 and 2015
(unit : rai)
ปี
2000
2005
2010
2015

TC
75,253.95
24,746.41
73,201.11
64,797.67

TCM
62,754.33
63,560.91
42,823.33
35,349.04

OWL
7,244.31
55,889.65
40,011.26
45,701.44
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OLC
13,396.08
17,308.76
6,009.43
16,725.37

W
4,299.90
1,442.83
903.43
375.03
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Figure 3 Proportion of Tree Cover, Other Wooded Land and Other Land Cover for each sample unit, for year 2015

26,590.38, 13,845.48 และ 4,400.86 ไร่ ตามล าดั บ 3.
OWL มี พ้ื น ที่ สู ญ หาย 152.83, 4,418.45 และ 8,859.24
ไร่ ต าม ล าดั บ 4. OLC มี พื้ น ที่ สู ญ ห าย 6,776.86,
1,493.60 และ 11,484.56 ไร่ และ 5. W มี พ้ืน ที่ สูญ หาย
507.94, 371.35 และ 33.42 ไร่ ตามลาดับ (Table 3 และ
Figure 4)

3. พื้นทีส่ ู ญหายทางธรรมชาติในอาเภอร้ องกวาง
พื้ น ที่ สู ญ หายของการปกคลุม พื้ น ที่ ดิน แบบ
สุ่ ม แบบเป็ นระบบในอ าเภอร้ อ งกวาง 3 ช่ ว งเวลา
ระห ว่ า ง ปี 2543-2548, 2548-2553 และ 2553-2558
พบว่า 1. TC มี พ้ื น ที่ สู ญ หาย 299.64, 51,613.26 และ
7,359.55 ไ ร่ ต าม ล าดั บ 2. TCM มี พื้ น ที่ สู ญ ห าย

Table 3 Tree Cover loss in the Rong Kwang district from 2000 to 2005, 2005 to 2010 and 2010 to 2015 (unit: rai)
ปี
2543-2548
2548-2553
2553-2558

TC
299.64
51613.26
7359.55

TCM
26590.38
13845.48
4400.86
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OWL
152.83
4418.45
8859.24

OLC
6776.86
1493.60
11484.56

W
507.94
371.35
33.42
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Figure 4 Gross Tree Cover loss per sample unit (in rai) from 2000 to 2005, 2005 to 2010 and 2010 to 2015
ตามลาดับ 3) OWL มีพ้ืนที่เพิ่มขึ้น 48,798.17, 20,296.84
และ 4,379.25 ไร่ ตามล าดับ 4) OLC มี พ้ื น ที่ เพิ่ ม ขึ้ น
2,253.14, 12,792.93 และ 797.79 ไร่ และ 5) แม่ น้ า,
แหล่งกักเก็บ น้ า (W) มี พ้ื น ที่ เพิ่ มขึ้ น 3,365.01, 910.75
และ 561.82 ไร่ ตามลาดับ (Table 4 และ Figure 5)

4. พื้นทีเ่ พิม่ ขึน้ ของการปกคลุมพืน้ ทีด่ นิ แบบสุ่ มแบบ
เป็ นระบบ
ในอาเภอร้องกวาง ปี 2543-2548, 2548-2553
และ 2553-2558 พบว่า 1) TC มีพ้ืนที่เพิ่มขึ้น 50,507.54,
3,158.55 และ 15,762.99 ไร่ ตามลาดับ 2) TCM มีพ้ืนที่
เพิ่ ม ขึ้ น 27,396.96, 34,583.06 และ 13,034.87 ไร่

Table 4 Tree Cover gain in the Rong Kwang district from 2000 to 2005, 2005 to 2010 and 2010 to 2015 (unit : rai)
ปี

TC

TCM

OWL

OLC

2543-2548 50,507.54 27,396.96 48,798.17 2,253.14
2548-2553 31,58.55

W
3,365.01

34,583.06 20,296.84 12,792.93 910.75

2553-2558 15,762.99 13,034.87 4,379.25
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797.79

561.82
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Figure 5 Gross Tree Cover gain per sample unit (in rai) from 2000 to 2005, 2005 to 2010 and 2010 to 2015

อัตราการเปลีย่ นแปลงการปกคลุมพื้นทีด่ นิ อาเภอร้ องกวาง
ผลการศึ กษาการปกคลุ ม พื้ น ที่ ดิน ในอ าเภอ
ร้องกวางแสดงให้เห็นว่าการสูญหายพื้นที่ที่ปกคลุมด้วย
TC ระหว่างปี พ. ศ. 2543 ถึงปี 2548 มีสูญหายพื้นที่ทาง
ธรรมชาติ ไป 17,100.40 ไร่ และ TC + OWL จานวน
145,848.15 ไร่ ในช่ วงนี้ มี อ ัต ราการเปลี่ ย นแปลงปก
คลุมด้วยด้วยต้นไม้ลดลง ปี ละ 0.22% เนื่ องจากมีพ้ืนที่
ที่มีการปลูกพืชไร่ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทาง
ภาคเหนือ (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) และมี
พื้นที่มีอตั ราเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2548 ถึงปี 2553 ในอัตรา
0.17% ต่อปี เนื่ องจากพื้นที่ทางภาคเหนื อมีการปลูกพืช
ไร่ เพิ่ ม ขึ้ น อย่างมากท าให้ร าคาตกต่ าพื้ น ที่ อ าเภอร้ อ ง
กวางจึ งไม่มีการทาการเกษตรปลูกพืชไร่ ในช่วงเวลานี้
(กรมป่ าไม้, 2557) ซึ่ งจากการทดสอบความแตกต่ าง
ทางสถิ ติพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ของทั้ง 2 วิธี
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สรุ ป
การศึ กษาการเปลี่ ย นแปลงของการปกคลุ ม
พื้นที่ ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามครั้งแรกใน
การประเมินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ที่ปกคลุมด้วยป่ าไม้
ธรรมชาติต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2543 และเพื่อทาการวิเคราะห์
รายละเอี ยดเกี่ ยวกับ การเปลี่ ยนแปลงพื้น ที่ ดิน รวมถึ ง
การสู ญเสี ยและการสูญเสี ยพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยพรรณไม้
ซึ่ งเป็ นการแสดงวิธีการพื้นฐานของการวิเคราะห์ การ
สุ่ มตัวอย่างอย่างเป็ นระบบของภาพดาวเที ยม Landsat
เพื่ อช่ วยให้ก ารประเมิ น การเปลี่ ยนแปลงการปกคลุ ม
พื้น ที่ อย่างสม่ าเสมอตลอดเวลาและลดค่ าใช้จ่ายที่ ไม่
จาเป็ นเมื่อเทียบกับการแปลแผนที่ท้ งั แผนที่
ผลการศึ กษาแสดงให้เห็นว่า อาเภอร้องกวาง
จังหวัด แพร่ มี พ้ื น ที่ ท้ ังหมดประมาณ 555,617.48 ไร่
โดยมี พ้ื น ที่ ที่ ป กคลุ ม ด้ ว ยป่ าไม้ ธ รรมชาติ เท่ า กั บ
145,848.15 ไร่ และพื้นที่อื่น ๆ เช่น พื้นที่ทาการเกษตร
ที่ อยู่อาศัย เป็ นต้น เท่ ากับ 17,100.40 ไร่ พื้นที่ ดงั กล่าว
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ยัง ถู ก ท าลายลงไปอย่ า งมากจากการเกษตรที่ ป ลู ก
ข้าวโพดในพื้นที่สูง โดยรวมแล้วพบว่า อาเภอร้องกวาง
มีการสู ญเสี ยพื้นที่การปกคลุมด้วยพื้นที่ธรรมชาติอย่าง
ต่อเนื่ อง อัตราการเปลี่ ยนแปลงเฉลี่ ยต่ อปี ของ อาเภอ
ร้องกวางในช่วงปี 2543-2548 (-0.22% ต่อปี ) สูงกว่าใน
2553-2558 (- 0.02% ต่อปี ) นอกจากนี้ ในพื้นที่ การปก
คลุมด้วยพรรณพืชค่อย ๆเพิ่มขึ้ นในช่วงปี 2548-2553
(0.17% ต่อปี ) ซึ่ งเป็ นปี ที่ ราคาข้าวโพดตกต่ า(ผูจ้ ดั การ
on line, 2560) ทาให้มีการปลูกข้าวโพดลดน้อยลงโดยที่
พื้นที่ ที่ห่างไกลจากแหล่งชุมชมจะปล่อยให้รกร้างว่าง
เปล่ า ส่ ว นพื้ น ที่ อ ยู่ใ กล้ชุ ม ชนก็ มี ก ารหั น มาปลู ก ไม้
เศรษฐกิ จ เช่น สัก การศึ กษานี้ นาเสนอเทคนิ ควิธีการ
ใหม่ในการประเมินการเปลี่ยนแปลงการปกคลุมพื้นที่
ของดิ น ในอาเภอร้ องกวางในช่ วง 20 ปี ที่ ผ่านมา เป็ น
ข้อ มู ล ที่ ส าคัญ ส าหรั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
ประเมิ น การเปลี่ ย นแปลงพื้ นที่ หรื อการอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อมตลอดจนพื้ น ที่ ที่ สู ญ หายและเพิ่ มขึ้ น ของ
การสูญเสี ยพื้นที่อนุรักษ์
ดั ง นั้ น ช่ วงเวลาที่ แต กต่ า งกั น สาม ารถ
ตรวจสอบการเปลี่ ย นแปลงการปกคลุ ม พื้ น ที่ ดิ น ใน
พื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งย้อนกลับไปในอดีต และทาให้
มีการใช้วิธีการใหม่ของการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อทา
ให้ ไ ด้ ฐ าน ข้ อ มู ล ที่ ใช้ ส าห รั บ การวิ เ คราะห์ ด้ า น
สิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ และสามารถทาด้วยวิธีการที่ รวดเร็ ว
และประหยัดได้มากยิง่ ขึ้นต่อไป
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