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ดร.มนตรี แสนวังสี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

หน่วยวิจัยมลพิษในบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

(ATMOSPHERIC POLLUTION AND CLIMATE CHANGE RESEARCH UNIT : APCC)

ThaiFlux Network
เครือข่ายติดตามการแลกเปลี่ยนคาร์บอน น้า และพลังงานในระบบนิเวศ
เครือข่ายไทยฟลักซ์ (ThaiFlux network) เป็นการรวมตัวของกลุ่มนักวิจัยที่ศึกษาการตรวจวัด
และติดตามการแลกเปลี่ยนพลังงาน (Heat flux) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 flux) และไอน้า (H2O vapor
flux) ระหว่างบรรยากาศ (Atmosphere) กับระบบนิเวศภาคพืนดิน (Terrestrial ecosystem) แบบระยะยาว
ทั่วประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการของนักวิจัยที่สนใจศึกษา
สมดุลการแลกเปลี่ยนก๊าซของดินและพืช
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย
ร่วมกันจัดกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสัมมนา
ร่วมกันจัดการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ
ร่วมกันแสวงหาทุนวิจัยสนับสนุนการศึกษาสมดุลการแลกเปลี่ยนก๊าซ

โดยการจัดตังกลุ่มเครือข่าย ThaiFlux นันเริ่มมา
ตังแต่ปี พ.ศ.2549 (ค.ศ.2006) น้าโดยกลุ่มนักวิจัย
จากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี และกรมอุทยาน
แ ห่ ง ช า ติ สั ต ว์ ป่ า แ ล ะ พั น ธุ์ พื ช ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 กลุ่มนักวิจัยผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่าย ThaiFlux
(ที่มา: Kasetsart University, 2006)

ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น พบว่ า ในประเทศไทยมี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคนิ ค ที่ เ รี ย กว่ า ความแปรปรวน ร่ ว ม
แบบหมุนวน (Eddy covariance technique) จากหอคอยตรวจวัดจุลอุตุนิยมวิทยาจ้านวน 11 สถานี (ภาพที่ 2
และภาพที่ 3) โดยสามารถจ้าแนกได้ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี คือ
1) กลุ่มป่าไม้และสวนป่า (Forests and forest plantation) ได้แก่ ระบบนิเวศแบบ
ป่าดิบเขา (Hill evergreen forests) ป่าดิบแล้ง (Dry evergreen forests) ป่าเบญจพรรณ (Mixed deciduous
forests) สวนป่าสัก (Teak plantation) และป่าเต็งรัง (Dry dipterocarp forests)
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2) กลุ่มพืชเศรษฐกิจ (Economic crops) ได้แก่ สวนยางพารา (Rubber plantation)
มันส้าปะหลัง (Cassava plantation) และนาข้าวน้าฝน (Rainfed paddy field) เป็นต้น
ThaiFlux Network
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P. Kasemsup, 2007 and update by Sanwangsri 2017

ภาพที่ 2 สถานีตรวจวัดการแลกเปลี่ยนพลังงานก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้้า ของสมาชิกในกลุ่ม ThaiFlux
(มีการยกเลิกสถานีตรวจวัดที่จังหวัดตาก; Diver land use at Tak ข้อมูลในปี พ.ศ. 2560)

ภาพที่ 3 หอคอยตรวจวัดจุลอุตุนิยมวิทยา (Micrometeorological monitoring tower) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ซึ่ง ข้ อ มู ล จากสถานี ต รวจวั ดเหล่ า นี จะเป็ น ประโยชน์ ในการศึ ก ษาการปรั บ ตั ว (Adaptation)
ของระบบนิเวศป่าไม้และพืชเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ในอนาคต ทังในเรื่อง
ของสมดุลน้า (Water balance) ประสิทธิภาพการใช้น้าของพืช (Water use efficiency) นอกจากนียังสามารถ
บอกถึงสมดุลพลังงาน (energy balance) สมดุลคาร์บอน (Carbon balance) หรือการประเมินระบบนิเวศบริการ
(Ecosystem service) ของระบบนิเวศป่าไม้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต
ได้อีกด้วย
ฐานข้อมูลเพิ่มเติม: www.asiaflux.net, https://sites.google.com/view/thaiflux/about-us/organization
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