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4. สรุปกิจกรรม 
4.1 ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาการวิจัย  

ปัญหาไฟป่าส่งผลกระทบถึงทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชน การใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) และเซ็นเซอร์วัดการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลมหัต (Big data) ร่วมกับเทคนิคเหมืองข้อมูลในการวิเคราะห์และ
สร้างแบบจ าลอง (Model) ของการเกิดไฟป่า ความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า และสามารถเตือนภัยการเกิด
ไฟป่าได้  
4.2 วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ในพ้ืนที่วิจัย เพื่อท าการติดตั้งต้นแบบการเฝ้าระวัง
การเกิดไฟป่าบริเวณแนวกันไฟ  

2. เพ่ือพัฒนาแบบจ าลอง (Model) ที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่ท าการวิจัย ตลอดจนปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังไฟป่า ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งจากแพลตฟอร์ม CANARIN 
และเครือข่าย 3G/4G เพ่ือรับ-ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ไปยังศูนย์เฝ้าระวังไฟป่าซึ่งจะเป็นระบบ Cloud ที่
สามารถให้เจ้าหน้าที่จากสถานีควบคุมไฟป่าสามารถใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ เกิดขึ้นได้
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ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนเพ่ือจะได้ท าการดับไฟได้อย่าง
ทันท่วงทีโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และทางอินเทอร์เน็ต 

3. เพ่ือบูรณาการและสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังไฟป่ากับโครงการวิจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องผ่าน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

4. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้และบ ารุงรักษาระบบต้นแบบแก่บุคลากรของสถานีควบคุม
ไฟป่า ตลอดจนชุมชนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
4.3 รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย   

งานวิจัยนี้เริ่มต้นจากการส ารวจภูมิประเทศและภูมิอากาศเพ่ือจะท าการติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์ที่ใช้
แพลตฟอร์ม CANARIN ซึ่งจะใช้ตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยมีการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับ
การใช้งานในพ้ืนที่วิจัย เมื่อท าการติดตั้งอุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์แล้วจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนา
แบบจ าลอง (Model) การเกิดไฟป่า จากนั้นจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าขึ้น 
4.4 ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยสรุปได้ดังนี้  
1. คณะผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ในพ้ืนที่วิจัย เพ่ือท าการติดตั้งต้นแบบ

การเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าบริเวณแนวกันไฟ โดยท าการติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์พร้อมระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์จ านวน 5 แห่งคือ 1) ม่อนห้วยปู (ห้วยปูโจ๊ะ) 2) ภูหวาย (เก่โจ๊ะ) 3)  บวกตองตึง (โน๋ะ หละ 
เทอ) 4) จอมปลวกท าบุญ (โหน่มาบุ) และ 5) ต่าเดโด่ โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง
จากแพลตฟอร์ม CANARIN และ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G/4G เพ่ือรับ-ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ไปยัง
ศูนย์เฝ้าระวังไฟป่าซึ่งจะเป็นระบบ Cloud ที่สามารถให้ชุมชนและเจ้าหน้าที่จากสถานีควบคุมไฟป่า
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงผล 
(Visualization) ในแผนที่บนแพลตฟอร์ม CANARIN  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564  

2. พัฒนาแบบจ าลอง (Model) ที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่ท าการวิจัย ตลอดจนปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังไฟป่า แต่เนื่องจากในช่วงที่ด าเนินการวิจัยเป็นฤดูฝน คณะผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูลจาก
พ้ืนที่ใกล้เคียง (อ.แม่พริก อ.แม่ทะ จ.ล าปาง และ อ.แม่สอด จ.ตาก) และข้อมูลจ านวนจุดความร้อน 
(Hotspots) จากดาวเทียม VIIRS ในช่วงเวลาเดียวกัน จากนั้นได้พัฒนาในส่วนการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้องและชุมชนเพ่ือจะได้ท าการดับไฟได้อย่างทันท่วงทีโดยใช้แอปพลิเคชันไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
และทางอินเทอร์เน็ต 

3. บูรณาการและสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังไฟป่ากับโครงการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
โครง การ STIC-ASIA: SEA-HAZEMON (Low-cost Real-time Monitoring of Haze Air Quality 
Disasters in Rural Communities in Thailand and Southeast Asia) และโครงการ SEA-
HAZEMON@TEIN โดยติดตามคุณภาพอากาศในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ฟิลิปปินส์ และอินโดนิเชีย ซึ่งการท างานของโหนดเซ็นเซอร์ทั้งหมดของทุกโครงการจะสามารถบูรณา
การข้อมูลกันได้ ผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในแพลตฟอร์ม CANARIN ข้อดีของการบูรณาการนี้จะ
ท าให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ท าให้ไฟป่า
ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง เช่น ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น รวมถึงการเกิดไฟป่าในประเทศเพ่ือน
บ้าน 



4. ส่วนที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของงานวิจัยนี้ คือการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ และ
บ ารุงรักษาระบบแก่บุคลากรของสถานีควบคุมไฟป่า ตลอดจนชุมชนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟ
ป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยใช้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้อง 
อบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ และจัดท าสื่อการสอนดิจิทัล (e-Learning) 
4.5 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย   

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานวิจัยมีดังนี้ 
 ปัญหาการท างานของอุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ตลอดทั้งวัน สาเหตุเกิด

จากบริเวณพ้ืนที่วิจัยเป็นภูเขาสูงมีเมฆหมอกปกคลุม โดยเฉพาะในฤดูฝนท าให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิ
ดกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการประจุลงในแบตเตอรี่ ซึ่งได้ท าการแก้ไขโดยการเพ่ิมแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ให้มีก าลังไฟฟ้ามากขึ้น จากเดิมใช้ขนาดก าลังไฟฟ้า 50 วัตต์ เพ่ิมเป็น 100 วัตต์ ซึ่งพบว่า
อุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์สามารถท างานได้ตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องกิ่งไม้บดบังแสงอาทิตย์ 
ซึ่งแก้ไขโดยการริดกิ่งไม้เหล่านั้นออกไป  

 ปัญหาของมดและแมลงซึ่งมีมากในป่า ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้ออกแบบเสาที่ติดตั้งอุปกรณ์โดยมี
ถาดน้ ามันเครื่องอยู่ที่ฐานเสา แต่ในช่วงฤดูฝนมีน้ าฝนเข้าไปในฐานท าให้น้ ามันเครื่องขาดไป การแก้ไข
โดยการบ ารุงรักษาตามท่ีได้อธิบายไว้ในคู่มือ 

 ปัญหาในเรื่องของสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3G/4G โครงการวิจัยนี้ต้องใช้ซิมโทรศัพท์
เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ ซึ่งพบปัญหาคือ ซิมโทรศัพท์จะมีการก าหนดระยะเวลาการให้บริการของ
แพ็กเกจ เช่น 6 เดือน เป็นต้น ดังนั้นเมื่อใกล้จะหมดอายุจึงต้องท าการสั่งซื้อ ซิมใหม่ และต้องน าไป
เปลี่ยนในอุปกรณ์เราเตอร์ 3G/4G ซึ่งทางคณะผู้วิจัยก าลังพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย LoRaWAN 
(Low-Power Wide-Area Network) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีโครงสร้างสถาปัตยกรรมเครือข่าย
ที่สามารถสื่อสาระยะไกล ใช้พลังงานต่ ามาทดแทน 

การติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์จากระบบที่พัฒนาขึ้นมีดังนี้ 
 จากการติดตามและประเมินผลภาพรวม และความพึงพอใจในการใช้ระบบเฝ้าระวังไฟป่า

อัจฉริยะ พบว่าชุมชนมีความพึงพอใจในการใช้ระบบ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ได้เป็นอย่าง
ดี สามารถท่ีจะดูแล บ ารุงรักษาอุปกรณ์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ 

 เนื่องจากพ้ืนที่ของแนวกันไฟป่ามีพ้ืนที่ประมาณ 52 ไร่ ชุมชนดอยช้างป่าแป๋ต้องดูแลไฟป่า
ของชุมชน 59 ไร่ จากเดิมที่ชุมชนต้องใช้คนจ านวนมากในการจัดเวรยามเฝ้าระวังไฟป่า และเป็นหน่วย
ลาดตระเวน ซึ่งมีปัญหาในการจัดการมาก หลังจากท่ีได้มีการติดตั้งระบบฯ พบว่าชุมชนสามารถเฝ้าระวัง
การเกิดไฟป่าจากระบบที่พัฒนาขึ้น ซึ่งท าให้การเฝ้าระวังไฟป่าในพ้ืนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ที่ยากต่อการเข้าถึง 

 ในส่วนติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของระบบฯ ในช่วงฤดูไฟป่า ซึ่ง
สามารถน าไปวิเคราะห์และแปลผลเพ่ือใช้ในการพัฒนาแบบจ าลอง (Model) ที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถตอบปัญหาในเชิงพ้ืนที่ได้  

 นอกจากประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการไฟป่าแล้ว โครงการวิจัยนี้ยังส่งผลในเชิงเศรษฐกิจ
ด้วย เนื่องจากดอยช้างป่าแป๋ อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน เป็นแหล่งปลูกกาแฟแห่งเดียวของจังหวัด ที่
ผ่านกระบวนการผลิตภายใต้แบรนด์ pa’ka coffee ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มกาแฟอราบิก้า และ
หัตถกรรมดอยป่าแป๋ จนได้รับการการันตีด้วยคะแนน 81 คะแนน จาก COFFEE REVIEW 2017 จึงถูก



จัดให้เป็นกาแฟพิเศษระดับโลก ปัจจุบันได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แบรนด์   pa’pae จากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว มีผลคุ้มครอง  10  ปี  ตั้งแต่วันที่  24 ตุลาคม 2553  แต่ยังไม่
สามารถผลิตเป็นจ านวนมากได้นอกจากนี้ในบริเวณดอยช้างป่าแป๋ยังพบนกยูงไทย (Pavo Muticus) 
หนึ่งในรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว Unseen ของจังหวัดล าพูนด้วย ดังนั้นหาก
การจัดการไฟป่ามีประสิทธิภาพจากระบบที่พัฒนาขึ้นจะสามารถลดความเสียหายให้กับพื้นที่ปลูกกาแฟ 
สัตว์ป่าหายาก และสถานที่ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามเนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขต
วัฒนธรรมพิเศษ รวมถึงเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ จึงเน้นผลในมิติเชิงความมั่นคงและยังไม่สามารถวิเคราะห์ใน
เชิงเศรษฐกิจได้ 

แนวทางการขยายผลการด าเนินงานโครงการไปยังหน่วยงานภาคปฏิบัติหรือในพ้ืนที่ อ่ืนๆ          
ร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดล าพูน คณะผู้วิจัยได้
พัฒนาสื่อการสอนแบบดิจิทัล (e-Learning) และคู่มือ ซึ่งจะได้น าเสนอต่อหน่วยงานดังกล่าว และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป งานวิจัยนี้จึงสามารถขยายผลไปยังพ้ืนที่ป่าต่างๆทั่วประเทศไทยได้ โดยเริ่ม
จากทางภาคเหนือซึ่งมีปัญหาในด้านนี้มาก และอาจจะมีการน าเสนอไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือจัดท าแผนงานโครงการและตั้งงบประมาณเพ่ือขยายผลต่อไป ซึ่งผลของงานวิจัยนี้
สอดคล้องกับแผนยุทศาสตร์ของกระทรวงฯ และของประเทศไทยในด้านความมั่นคงอยู่แล้ว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทคัดย่อภาษาไทย 
 
ไฟป่าส่งผลกระทบถึงทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชนด้วย ในงานวิจัยนี้พัฒนาระบบเฝ้า

ระวังไฟป่าอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีประสานสรรพสิ่ง (IoT) ซึ่งอยู่บนแพลตฟอร์ม CANARIN ร่วมกับการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) โดยมีผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยสรุปได้ดังนี้  

1. คณะผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ในพ้ืนที่วิจัย เพ่ือท าการติดตั้งต้นแบบการเฝ้า
ระวังการเกิดไฟป่าบริเวณแนวกันไฟ โดยท าการติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์พร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และ
เครือข่าย 3G/4G จ านวน 5 แห่งคือ 1) ม่อนห้วยปู (ห้วยปูโจ๊ะ) 2) ภูหวาย (เก่โจ๊ะ) 3)  บวกตองตึง (โน๋ะ หละ 
เทอ) 4) จอมปลวกท าบุญ (โหน่มาบุ) และ 5) ต่าเดโด่ ทั้งนีชุ้มชนและเจ้าหน้าที่จากสถานีควบคุมไฟป่าสามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยใช้แผนที่บนแพลตฟอร์ม CANARIN    

2. พัฒนาแบบจ าลอง (Model) ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่ท าการวิจัย ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการเฝ้าระวังไฟป่าโดยใช้ข้อมูลจากพ้ืนที่ใกล้เคียงและข้อมูลจ านวนจุดความร้อน (Hotspots) จากดาวเทียม 
VIIRS เมื่อพบสถานการณ์ท่ีอาจมีผลต่อการเกิดไฟป่าโดยพิจารณาจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  หากเกินค่าท่ีก าหนดจะแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เก่ียวข้องและชุมชนเพ่ือจะได้ท าการดับไฟ
ได้อย่างทันท่วงทีโดยใช้แอปพลิเคชันไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่และทางอินเทอร์เน็ต 

3. บูรณาการและสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังไฟป่ากับโครงการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยโครง 
การ STIC-ASIA: SEA-HAZEMON (Low-cost Real-time Monitoring of Haze Air Quality Disasters in 
Rural Communities in Thailand and Southeast Asia) และโครงการ SEA-HAZEMON@TEIN โดยติดตาม
คุณภาพอากาศในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฟิลิปปินส์ และอินโดนิเชีย ผ่านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ในแพลตฟอร์ม CANARIN ซึ่งท าให้การแจ้งเตือนมีประสิทธิภาพ 

4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ และบ ารุงรักษาระบบแก่บุคลากรของสถานีควบคุมไฟป่า ตลอดจน
ชุมชนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยใช้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การอบรม และจัดท าสื่อการสอนดิจิทัล (e-Learning) เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้อง 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานวิจัยคือสภาพภูมิอากาศท่ีมีเมฆหมอกปกคลุม โดยเฉพาะในฤดูฝน
ท าให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิดกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการประจุลงในแบตเตอรี่ ท าให้ต้องเพ่ิมแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ให้มีก าลังไฟฟ้ามากขึ้น และริดกิ่งไม้ที่บดบังแสงแดด รวมถึงการบ ารุงรักษาตามระยะเวลา 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาอายุการใช้งานเพ็กเกจซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ 3G/4G ซึ่งทางคณะผู้วิจัย
ก าลังพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย LoRaWAN (Low-Power Wide-Area Network) มาทดแทน 

จากการติดตามและประเมินผลภาพรวม และความพึงพอใจในการใช้ระบบพบว่าชุมชนมีความพึง
พอใจในการใช้ระบบ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ อุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี สามารถดูแล บ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ ท าให้การเฝ้าระวังไฟป่าในพ้ืนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ยากต่อ
การเข้าถึง ซึ่งจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบจ าลองในช่วงฤดูไฟป่า  

นอกจากประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการไฟป่าแล้ว โครงการวิจัยนี้ยังส่งผลในเชิงเศรษฐกิจด้วย 
เนื่องจากดอยช้างป่าแป๋ อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน เป็นแหล่งปลูกกาแฟพิเศษที่มีชื่อเสียงระดับโลก และยัง
เป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว Unseen ของจังหวัดล าพูนด้วย 
ดังนั้นการจัดการไฟป่าที่มีประสิทธิภาพจากระบบที่พัฒนาขึ้นจะสามารถสร้างความมั่นคงในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศได้  
ค าส าคัญ:  แบบจ าลองการเกิดไฟป่า, ระบบเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า, อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง  



บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) 
 

Forest fires affect natural resources and public health. In this research, the 
development of an intelligent forest fire surveillance system using Internet of things (IoT) 
technology, which is working on the CANARIN platform, is combined with data analytics. The 
results of research objectives are summarized as follows: 

1. The research team studied topography and climate in the research area to install a 
prototype for forest fire surveillance around the fire break area by installing sensor nodes with 
the solar power system and 3G/4G network in 5 locations including 1) Mon Huai Pu (Huai Pu 
Jo) 2) Phu Wai (Ke Jo) 3) Buak Tong Tung (No La Tho) 4. ) Termite Boon (No Mabu) and 5) Ta 
Dedo. The community and staff from the fire control Stations can analyze the situation at any 
time using the map on the CANARIN platform. 

2. Develop a model that is suitable for the context of the research area as well as 
factors related to forest fire surveillance using data from nearby areas and hotspots from VIIRS 
satellites. When finding situations that may affect forest fires based on small particulate matter. 
PM2.5 and carbon monoxide (CO). If the value is exceeded the criteria, it will notify the 
concerned people and the community so that the fire can be extinguished on time using LINE 
mobile and internet applications. 

3. Integrate and build a forest fire surveillance network with other related research 
projects. These include the STIC-ASIA: SEA-HAZEMON (Low-cost Real-time Monitoring of Haze 
Air Quality Disasters in Rural Communities in Thailand and Southeast Asia) and SEA-
HAZEMON@TEIN projects. by monitoring air quality in Thailand Lao People's Democratic 
Republic, Philippines, and Indonesia through the geographic information system in the CANARIN 
platform, which makes the notification effective 

4. Transfer the body of knowledge to use and maintain the system for staff of the forest 
fire control station as well as communities to participate in forest fire surveillance and forest 
conservation using training workshops and creating digital teaching media (e-Learning) to 
transfer knowledge to relevant people 
The problem and obstacle in conducting research is the cloudy climate. Especially in the rainy 
season, the solar panel does not produce enough electricity to charge the battery, which 
needs to add more solar panels to have more power and cultivate branches that block the 
sunlight including periodic maintenance. There is also a problem with the service lifetime of 
3G/4G mobile phone SIM packages, which the researchers are developing as a replacement for 
the LoRaWAN (Low-Power Wide-Area Network) wireless network. 
From the overall monitoring and evaluation and satisfaction in using the system, it was found 
that the community was satisfied with the use of the system, had good knowledge and 
understanding of the use of the equipment, was able to take care of and maintain the 
equipment; and solved the initial problem, that makes forest fire surveillance in the area more 



effective especially in hard-to-reach areas. This will improve model performance during forest 
fire season. 

In addition to the benefits obtained from forest fire management, this research project 
also has economic effects. Because Doi Chang Pa Pae Ban Hong District, Lamphun Province is 
a world-famous specialty coffee plantation area and is also a special cultural area and wildlife 
conservation. It is also a tourist attraction Unseen of Lamphun Province as well. Therefore, 
effective forest fire management from the developed system can ensure stability in the 
conservation of natural resources of the country. 
 
Keywords: Forest fire model, Forest fire surveillance system, Internet of things 
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บทที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร 
 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้มีการประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น ความมั่นคง 
(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2580) ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  18 เมษายน 2562 [2] ซึ่งรองรับประเด็นภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (2) การติดตาม เฝ้า
ระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้ังทางบกและทางทะเล ในส่วนของการพิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
ประเด็นส าคัญที่ถูกบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ง 
แวดล้อม โดยมุ่งบูรณาการการด าเนินการ ตลอดถึงทรัพยากรต่าง ๆ ในการพิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะทรัพยากรดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า และแร่ธาตุ ให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนด และสอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมตามท่ีก าหนดอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติโดยมีแนวความคิดในการ
ด าเนินการที่ส าคัญ คือ  
 (1) วางแผนและบูรณาการการด าเนินงานพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับทุกภาคส่วน
อย่างเป็นรูปธรรม  
 (2) บูรณาการการผนึกก าลังในการป้องกัน ปราบปราม และฟ้ืนฟู ความเสียหายจากการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์แบบและเป็นระบบ 
 นอกจากนี้ในแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-
2579)ก็ได้มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะป้องกันดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าให้คงสภาพ ไม่ให้มี
การบุกรุกท าลาย รวมทั้งเฝ้าระวังป้องกันการเกิดไฟป่า เพ่ือป้องกันพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 80.88 ล้านไร่ (ร้อยละ 25 
ของพ้ืนที่ประเทศ) รวมถึงป้องกันพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 39.87 ล้านไร่ เป็นต้น (ที่มาhttp://portal.dnp.go.th 
/Content/ protectplanning?contentId=15487) 
 ปัญหาไฟป่าส่งผลกระทบถึงทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า
ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันที่ยังเกิดข้ึนต่อเนื่องในพ้ืนที่ภาคเหนือ ส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งเข้าไปดับและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด มีงานวิจัยหลายเรื่องท่ียืนยันถึงศึกษา
ผลกระทบของไฟป่าต่อความสมบูรณ์ของป่าไม้และคุณภาพอากาศ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังไฟป่ามีหลายรูปแบบ เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง หรือ 
การใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน (Drone) เป็นต้น แต่ในปัจจุบันยังมีจุดอ่อน (Pain point) ที่ท าให้ยังไม่
สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น 

 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) ใช้พลังงานมาก ทั้งในการท างาน
ของอุปกรณ์ และระบบสื่อสาร (ส่วนใหญ่ใช้ Wi-Fi หรือ 3G,4G) ซึ่งในบริเวณป่าส่วนใหญ่ไม่มีไฟฟ้า 
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

 การใช้โดรนมีปัญหาเรื่องการบังคับ และระยะเวลาในการบินตรวจการ ซึ่งมักจะใช้ในกรณีเกิดไฟป่า
ลุกลามแล้ว 

 ยังขาดแบบจ าลองของการกระจายฝุ่น PM10, PM2.5 อันเกิดจากการเผาไหม้ของไม้ในป่า 
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 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) และเซ็นเซอร์วัดการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิบรรยากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ปริมาณฝุ่น 
ละอองขนาดเล็ก (PM2.5, PM10) และปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้อง ซึ่งช่วยสร้างแบบจ าลอง (Model) เพ่ือตรวจจับ
เหตุการณ์ (Incident) ที่คาดว่าจะเกดิไฟป่าและเตือนภัยการเกิดไฟป่าได้ แต่เนื่องจากการใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะคาดการณ์การเกิดไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้
ระบบข้อมูลมหัต (Big data) ร่วมกับเทคนิคเหมืองข้อมูล เพ่ือน ามาใช้กับการเก็บข้อมูลที่จะมีขนาดใหญ่มากขึ้น
เรื่อย ๆ  และวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า นอกจากนี้การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) 
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซึ่งมีค่าพารามิเตอร์ของป่าไม้และสภาพภูมิประเทศส าหรับจัดท าแบบจ าลอง
การของไฟป่า โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะติดตั้งที่แนวกันไฟ (Firebreak) ซึ่งเป็นช่องว่างแนวยาวในป่า ซึ่งมีความ
กว้างมากพอที่จะป้องกันไฟไม่ให้ลุกลามต่อเนื่องในกรณีที่เกิดไฟป่า โดยแนวกันไฟนี้มีจุดประสงค์ในการป้องกัน
ไฟโดยเฉพาะ (ซึ่งจะมีการวางแผนล่วงหน้าโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ หรือประชาชนในพื้นที่) โดยทั่วไปแนวกันไฟเป็น
มาตรการเสริมคู่กับการควบคุมเพลิงตามปกติ เพ่ือลดโอกาสที่อัคคีภัยจะแผ่ขยายไปไกลเกินก าลังรับมือของผู้ที่
ดับไฟ 

ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ IoT ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G/4G  ในการรับ-ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT ไปยังสถานีควบคุมไฟป่า เพ่ือจัดเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสร้างแบบจ าลอง และท าการแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผนวกกับความรู้และประสบการณ์จากผลงานการวิจัยที่ผ่านมาของ
คณะผู้วิจัยคือ โครงการ SEA-HAZEMON@TEIN [12] โดยพัฒนา IoT sensor ส าหรับการติดตามคุณภาพ
อากาศในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฟิลิปปินส์ และอินโดนิเชีย คณะผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดท่ีจะขยายผลการวิจัยไปสู่การใช้งานจริงและถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือ
น าไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากร และความมั่นคงของประเทศต่อไป 
 
1.2. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือศึกษาสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ในพ้ืนที่วิจัย เพ่ือท าการติดตั้งต้นแบบการเฝ้าระวังการ
เกิดไฟป่าบริเวณแนวกันไฟ  

2. เพ่ือพัฒนาแบบจ าลอง (Model) ที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่ท าการวิจัย ตลอดจนปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังไฟป่า ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งจากแพลตฟอร์ม CANARIN และ 
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G/4G เพ่ือรับ-ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ไปยังศูนย์เฝ้าระวังไฟป่าซึ่งจะเป็นระบบ 
Cloud ที่สามารถให้เจ้าหน้าที่จากสถานีควบคุมไฟป่าสามารถใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนเพื่อจะได้ท าการดับไฟได้อย่างทัน ท่วงที
โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และทางอินเทอร์เน็ต 

3. เพ่ือบูรณาการและสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังไฟป่ากับโครงการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบสาร 
สนเทศภูมิศาสตร์ 

4. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้และบ ารุงรักษาระบบต้นแบบแก่บุคลากรของสถานีควบคุมไฟป่า 
ตลอดจนชุมชนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
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1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 ขอบเขตเชิงพื้นที่ แนวกันไฟป่า ดอยช้างป่าแป๋ อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 
 จ านวนโหนดเซ็นเซอร์จ านวน 5 ชุด พร้อมเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G/4G 
 การรับส่งข้อมูลจะใช้ระบบ Cloud ของโครงการวิจัย 
 การถ่ายทอดองค์ความรู้กับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าจ านวน 2 แห่ง (บ้านโฮ่งและผาเมือง) จ.
ล าพูน ผู้น าและอาสาสมัครชุมชนดอยช้างป่าแป๋ 
 

1.4. กลุ่มเป้ำหมำยที่รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  
ตารางที่ 1.1 กลุ่มเป้าหมายที่รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

จังหวัด ชื่อสถำนที่ กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร (คน) 

รำยละเอียด
กิจกรรม 

ล าพูน 1. สถานีควบคุม
ไฟป่าบ้านโฮ่ง -
ล า พู น  ส า นั ก
บ ริ ห า ร พ้ื น ที่
อ นุ รั กษ์ ที่   16 
(เชียงใหม่) 
2. สถานีควบคุม
ไฟป่าผาเมือง -
ล า พู น  ส า นั ก
บ ริ ห า ร พ้ื น ที่
อนุ รั กษ์ ที่   16 
(เชียงใหม่) 
3. อาส าสมั ค ร
จากชุมชนดอย
ช้างป่าแป๋ 
อ.บ้านโฮ่ง  
4. ห น่ ว ย ง า น
ระดับจังหวัด  

เจ้าหน้าที่ควบคุม
ไฟป่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ ใ หญ่ บ้ านและ
ผู้ น า ชุ ม ช น เ ข ต
วัฒนธรรมพิเศษ 
ดอยช้างป่าแป๋ 
ส านักงานป้องกัน
และบรร เทาสา
ธารณภัยจังหวัด
ล าพูน 

100 คน 1. การพัฒนาและ
ติดตั้งต้นแบบ 
2. การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

1.5 พื้นที่ท ำกำรวิจัย  
 งานวิจัยนี้ท าท่ีอ าเภอบ้านโฮ่ง เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดล าพูน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 40 
กิโลเมตร ในอ าเภอนี้มีชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยงที่เรียกว่า ‘เขตวัฒนธรรมพิเศษ’ ซึ่งเป็นการสืบทอดมรดก
ทางวัฒนธรรม ส าหรับชาวบา้นดอยช้างป๋าแป๋มีความพิเศษทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่ชาวปกาเกอะญอ 
วิทยาการของชาวปกาเกอะญอต่าหลู่เก่อชอ ซึ่งไม่ได้มีแค่ไร่หมุนเวียนแต่มีการท าแนวกันไฟป่ารอบเขตหมู่บ้าน
ด้วย มีแนวกันไฟทั้งชั้นนอกและชั้นใน จากภาพแผนที่หมู่บ้าน จุดสีแดงคือจุดร้อน (hotspot) ที่ไฟไม่เคยถาโถม
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เข้ามาถึงตัวหมู่บ้าน มากที่สุดคือทะลุแนวกันชั้นนอก แต่ไม่เกินชั้นในเข้ามา นั่นก็เพราะแนวกันไฟมีความกว้าง 
8-10 เมตร ยาวประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งในปัจจุบันต้องใช้อาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าทุกวันโดยเฉพาะช่วงฤดู
ร้อน รวมถึงช่วยกันท าแนวกันไฟช่วงเดือนมีนาคม กวาดใบไม้แห้งในหลุมแนวยาวรอบหมู่บ้าน บางครั้งหากมีไฟ
ป่าที่อ่ืน ชาวบ้านดอยช้างป่าแป๋ก็ส่งคนไปช่วยเหลือได้เช่นกัน 
 
1.6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

 การควบคุมไฟป่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า และชุมชนมีความรู้ ความสามารถในการเฝ้าระวังไฟป่าเพ่ิมขึ้น 
 มีเครือข่ายการเฝ้าระวังไฟป่า 
 ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการร่วมมือกับภาครัฐในการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า 

 
1.7. ผลผลิตจำกงำนวิจัย 

ระบบการแจ้งเตือนการเกิดไฟป่าที่สามารถน าไปใช้ในการเฝ้าระวังไฟป่าในเขตวัฒนธรรมพิเศษดอย
ช้างป่าแป๋ได้อย่างมีสัมฤทธิ์ผล 
 
1.8. ผลลัพธ์จำกงำนวิจัย 

 ต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ขยายผล 2 ที่ ที่จะท าให้มีองค์ความรู้ในการน าไปก าหนดนโยบาย
สาธารณะในระดับพ้ืนที่ที่เกิดไฟป่าได้ 
 นวัตกรรมการจัดการไฟป่าที่ชุมชนสามารถน าไปด าเนินการได้ผ่านเครือข่ายชุมชนระดับพื้นที่ 

 
1.9 ผลกระทบจำกงำนวิจัย 

มีการก าหนดนโยบายการพิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะทรัพยากรดิน ป่าไม้และสัตว์ป่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟป่า 

 
ภาพที ่1.1 พ้ืนที่วิจัยดอยช้างป่าเป๋ อ าเภอบ้านโฮ่ง 

จังหวัดล าพูน  
ภาพที ่1.2 แผนที่ดอยช้างป่าแป๋ (จุดวงกลมสีแดงคือ

จุด Hotspot ที่มไีฟป่า) 
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บทที่ 2 องค์ควำมรู้และเทคโนโลยี 
 

2.1 สถำนกำรณ์ไฟป่ำในประเทศไทย 
ปัญหามลพิษทางอากาศจากไฟป่าโดยปกติเกิดข้ึนทางภาคเหนือของประเทศไทยช่วงฤดูหนาวต่อเนื่อง

ฤดูแล้ง [3] ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงเมษายน โดยคุณภาพอากาศที่แย่ที่สุดเนื่องจากหมอกควันจากไฟ (ไฟ
ป่าและการเผาในที่โล่ง) ส่วนใหญ่จะเกิดช่วงเดือนมีนาคม เหตุเพราะอากาศในช่วงเวลานั้นมักจะเกิดสภาวะ
อากาศปิดลมนิ่ง ส่งผลให้หมอกควันไม่สามารถลอยตัวออกจากพ้ืนที่ได้  โดยที่ผ่านมาจะเน้นปัญหาเพียง 9 
จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าพูน น่าน ล าปาง แพร่ ตาก พะเยา แต่ในปี พ.ศ. 2564 
มีการขยายเพ่ิมเติมอีก 8 จังหวัด คือ ก าแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ 
และอุทัยธานี รวมเป็น 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ร่วมแก้ไขปัญหาเริ่มมีความตระหนักถึงการ
เคลื่อนตัวของหมอกควันซึ่งมิใช่ข้ามมาจากต่างประเทศเท่านั้นแต่ยังข้ามมาจากจังหวัดข้างเคียงด้วย   

ไฟปา่มีสามประเภทหลักๆ [14] คือ ไฟใต้ดิน (Ground Fire) ไฟผิวดิน (Surface Fire) และ ไฟเรือน
ยอด (Crown Fire) โดยไฟป่าส่วนใหญ่ในประเทศไทยคือไฟผิวดิน ซึ่งเป็นไฟประเภทที่ควบคุมง่ายที่สุด ทั้งนี้
ความรุนแรงของไฟในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น (Air 
Temperature) ความชื้นสัมพัทธ์ลดลง (Relative Humidity) เชื้อเพลิงมีความแห้งมากขึ้น (Fire Fuel 
Moisture Content) การสะสมของเชื้อเพลิงก็เพ่ิมมากข้ึน (Fire Fuel Accumulation)  ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ต้อง
พึงระวัง ว่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) มีผลกระทบกับพฤติกรรมไฟ (Fire Behavior) 
โดยตรง เนื่องจากภูมิอากาศไฟ (Fire Weather) เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของลักษณะของพฤติกรรมไฟ  

ทั้งนีก้ารเกิดไฟป่าในประเทศไทยนั้นเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ แต่เป็นการจงใจจุดโดยคนร้อยละ 
99.9999% หรือสามารถอนุมานได้ว่าแทบทั้งหมด [14] เนื่องจากการเกิดไฟนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบสาม
อย่าง ออกซิเจน เชื้อเพลิง และความร้อน ต้องมีลักษณะและคุณสมบัติที่สมบูรณ์พร้อมพอดี ไฟถึงจะสามารถ
เกิดได้ โดยส่วนใหญ่ไฟจะไม่เกิดถ้าความร้อนไม่ถึงจุดเริ่มการเผาไหม้ (Ignite Temperature) ซึ่งเชื้อเพลิงแต่ละ
ชนิดก็มีจุดความร้อนที่จะเริ่มเผาไหม้ที่แตกต่างกันไป บวกกับขนาด (Fuel Size) และการเรียงตัวของเชื้อเพลิง 
(Fuel Characteristics and Pattern) ที่แน่นหนา ห่าง ชิด หรือแม้แต่ความแห้งยังไม่พอ  ฉะนั้น “คน” จึงเป็น
ปัจจัยหลักในการที่จะท าให้ความร้อนทีถ่ึงจุดแห่งการเกิดไฟของเชื้อเพลิงลักษณะและขนาดต่าง ๆ โดยสาเหตุที่
พบ คือ มีการลักลอบกลั่นแกล้งเผาป่า ถึงกับในบางกรณีมีการบอกเล่าว่ามีการจ้างกันมาเผาก็มี ซึ่งรากฐานของ
สาเหตุเกิดมาจากความขัดแย้งความไม่พอใจในเรื่องต่าง ๆ นานาสารพัด แม้แต่เรื่องส่วนตัว รวมไปถึงนโยบาย
ของรัฐหรือการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ ความขัดแย้งทางการเมือง เรื่องยาเสพติด การลุกลามข้ามเขต
การปกครองหรือเขตประเทศ รวมไปถึงสาเหตุเดิม ๆ กล่าวคือ หาของป่า การล่าสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การเกษตร
กรรม การขยายพ้ืนที่ท ากิน การท าให้พ้ืนที่เสื่อมโทรมเพื่อด าเนินการครอบครองต่อไป การลักลอบตัดไม้ ความ
คึกคะนอง ความประมาทเลินเล่อ ส่วนเรื่องเกษตรกรรมนั้นปัจจุบันได้เริ่มจัดให้มีแบ่งการเผาเตรียมพ้ืนที่การ
เกษตรกรรมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ไฟต่าง ๆ ทั้งในและนอกพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนที่ดาวเทียมส ารวจทรัพยากรและภูมิอากาศ
ขององค์การอวกาศนาซ่าและโนอาร์ (NOAA) [15] ของประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถตรวจพบในประเทศไทย
มีน้อยกว่าประเทศข้างเคียงมากในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา เหตุเพราะประเทศไทย คือ ประเทศเดียวในภูมิภาค
อาเซียนตอนบน (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม) ที่มีการจัดการและควบคุมไฟป่าอย่างเป็นระบบโดย
หน่วยงานของรัฐอย่างชัดเจน ซึ่งได้เริ่มต้นด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เนื่องจากมีปัญหาหมอกควันบริเวณ
ดอยสุเทพที่ส่งผลกระทบต่อตัวเมืองเชียงใหม่ แต่เพราะเหตุอันใดสี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาปัญหาไฟป่าและหมอก
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ควันยังส่งผลกระทบเรื่อยมา เป็นสิ่งที่ต้องท าความเข้าใจเพิ่มเติมบริบทต่างๆให้มากข้ึนเพื่อเข้าถึงรากฐานของ
ปัญหาอย่างแท้จริง ทั้งนี้มีการบ่นอยู่ตลอดเวลาถึงปัญหา แล้วบางส่วนก็โยนความผิดให้ประเทศข้างเคียง เช่น
ทางภาคเหนือก็โทษประเทศพม่าและลาว แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพม่า ถึงแม้ว่าประเทศลาวมีไฟไหม้มากเหมือนกัน 
ส่วนทางกรุงเทพมหานคร ก็โทษประเทศกัมพูชา เหตุเพราะเรามองเพียงแต่จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ที่
ดาวเทียมตรวจพบเป็นสาระนะจนมากเกินไป จริงอยู่การที่มีจ านวนจุดความร้อนมากอาจจะหมายถึงมีแหล่ง 
ก าเนิดควันมาก แต่ทั้ง ๆ ที่เราไม่ทราบเลยว่าพิกัดที่ดาวเทียมตรวจเจอนั้นมีพ้ืนที่ไฟไหม้ขนาดกว้างใหญ่ขนาด
ไหน เชื้อเพลิงที่ไหม้เป็นประเภทไหนและมีลักษณะเป็นอย่างไร อีกท้ังลักษณะภูมิประเทศเอ้ืออ านวยขนาดไหน 
และลักษณะภูมิอากาศขณะที่ไหม้เป็นอย่างไร เพราะนั้นคือองค์ประกอบของการเกิดควันจากไฟว่าจะเกิดมาก
หรือเกิดน้อยขนาดไหน ยังมีเรื่องทิศทางและความแรงของลมที่พัดที่แต่ละระดับความสูงต่าง ๆ ก็พัดในทิศและ
ความเร็วความแรงที่แตกต่างไม่เหมือนกัน ในบ้างครั้งก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดและกล่าวโทษเพ่ือนบ้านไว้
ก่อนเพราะประเทศเหล่านั้นมีจ านวนจุดความร้อนที่ตรวจพบมากกว่าภายในประเทศไทย ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง   

ไฟ (Fire) คือ เครื่องมือชนิดหนึ่งของการจัดการที่ดินโดยผู้จัดการที่ดินที่รู้จักกันเป็นการทั่วไปว่า 
“Land Manager” แต่จะใช้ไฟอย่างไรในการจัดการที่ดินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจ าเป็นที่จะต้องผสมผสาน
กันระหว่างความรู้ดั้งเดิมที่ตกทอดกันมา (Indigenous Knowledge) กับความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ไฟ (Fire 
Science) ในโลกปัจจุบัน   ศิร ิ อัคคะอัคร [3] ได้รวบรวมและอธิบายเพ่ิมเติมในคู่มือการจัดการไฟป่าของ
ประเทศไทย ว่าเชื้อเพลิงคือ เป็น 1 ใน 3 พ้ืนฐานองค์ประกอบของสามเหลี่ยมไฟ ซึ่งม ีความร้อน ออกซิเจน และ
เชื้อเพลิง รวมไปถึงพฤติกรรมไฟ ซึ่งประกอบด้วย ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และลักษณะเชื้อเพลิง (ภาพที่ 2.1) ที่
สามารถบริหารจัดการได้ เชื้อเพลิงที่ท าให้เกิดไฟป่า คือ  อินทรีย์สารทุกชนิดในป่าที่ติดไฟได้ ได้แก่ ต้นไม้ ตอไม้ 
ไม้พุ่ม กิ่งก้านไม้ ใบไม้ หญ้า และไม้พ้ืนล่างต่างๆ รวมไปถึงเศษซากพืช (Duff) และดินอินทรีย์ (Peat) โดยทฤษฎี
แล้วหากไม่มีเชื้อเพลิงเหล่านี้ ไฟป่าก็จะเกิดข้ึนไม่ได้ แต่ในความเป็นจริงทฤษฎีนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะ
เชื้อเพลิงในป่าเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของระบบนิเวศป่าไม้นั้น นั่นเอง อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติถึงแม้จะไม่
สามารถก าจัดเชื้อเพลิงทั้งหมดออกไปจากป่าได้ แต่ก็สามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงลงได้บางส่วน หรือเปลี่ยน 
แปลงสภาพของเชื้อเพลิง รวมถึงการตัดตอนความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงออกจากกัน เพ่ือการควบคุมไฟป่าที่มี
ประสิทธิภาพ มากขึ้น ดังนั้นการจัดการเชื้อเพลิงจึงพิจารณาด าเนินการเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
ไฟป่าสูง มีการสะสมของเชื้อเพลิงมากหากเกิดไฟป่าจะยากต่อการควบคุม มีชนิดของเชื้อเพลิงที่ติดไฟและเกิด
ไฟป่าได้ง่าย หรือในพ้ืนที่ที่มีคุณค่าสูง เช่น สวนป่า เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมในการจัดการเชื้อเพลิงเหล่านี้จะมีผล
โดยตรงท าให้พฤติกรรมของไฟป่าเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ง่ายต่อการควบคุมมากขึ้น เช่น อัตราการลุกลาม
ช้าลงและไม่ต่อเนื่อง   ความรุนแรงของไฟลดลง ความสูงเปลวไฟลดลง การติดไฟของเชื้อเพลิงยากขึ้น เป็นต้น  
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ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบและลักษณะความสัมพันธ์ของพฤติกรรมไฟ 

ที่มา https://learn.weatherstem.com/modules/learn/lessons/121/12.html 
ทั้งนีม้าตรการหรือการพยายามด าเนินการต่างๆในการแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และหมอก

ควันจะไม่สัมฤทธิ์ผล ถ้าไมส่ามารถแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมขอทุกภาคส่วน ลดความขัดแย้งระหว่างสังคม
เมืองและชนบท  ลดตัวตน ถอดหัวโขน โดยทุกภาคส่วนต้องปรับทัศนคติและข้อตกลงทั้งหลายร่วมในทิศทาง
เดียวกัน การสื่อสารต้องเป็นแบบสองทางทั้งแนวดิ่งและแนวราบ เปิดใจกว้างน าข้อเท็จจริงและปัญหาอุปสรรค
ที่ได้ถอดบทเรียน ร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นทั้งหลายที่ผ่านมามากมายขึ้นมาไว้บนโต๊ะ 
แบ่งหมวดหมู่พร้อมหาทางออกแบบยั่งยืนร่วมกัน ร่วมกันแก้ไขเป็นข้อ ๆ โดยความเป็นธรรมและเท่าเทียม อีก
ทั้งต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีส่วนร่วมในการแก้ไขบริหารปัญหาร่วมแบบเต็ม
รูปแบบ มีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ไม่ใช่แบบเฉพาะกิจ ผู้มีอ านาจรัฐส่วนกลางต้องสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจังและจริงใจ สนับสนุนทั้งทางงบประมาณและอ านาจการบริหารจัดการ มีปัญหาติดขัดข้อกฎหมาย
อะไรหรือต้องการให้มีกฎหมายหรือข้อบังคับอะไรเพ่ิมเติม ต้องช่วยด าเนินการหาทางออกให้ เพ่ือให้เดินหน้า
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง การผลักดันให้มีระบบการจัดการเชื้อเพลิงและหมอกควันที่มีความถูกต้องสูงตามหลัก
วิชาการวิทยาศาสตร์ไฟและควัน ผ่านการจัดการเชื้อเพลิงโดยก าหนดตามหลักวิชาการทั้งในพ้ืนที่ป่าและการ
เผาเพื่อจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรที่เท่าเทียมเป็นธรรม สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของแต่ละพ้ืนที่ 
เหมาะสมกับห้วงเวลาและลักษณะภูมิอากาศ ควันที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือเมืองน้อยที่สุด โดย
ก าหนดระเบียบ ข้อก าหนดให้ชัดเจน และต้องได้รับอนุญาตถึงเผาได้ โดยผู้อนุญาตการเผาต้องอยู่ที่ระดับ
ท้องถิ่น ผู้เผาต้องได้รับการอบรมการจัดการเชื้อเพลิงด้วยวิธีเผาตามก าหนดและมีใบรับรอง (Burn Boss) 
ด าเนินการทบทวนความรู้ที่มีอยู่ในเรื่องพฤติกรรมไฟที่มีการศึกษามากว่า 30 ปี ผนวกผสมผสานกับความรู้
ท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อใช้เป็นฐานความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องบทพ้ืนฐานวิชาการดังกล่าว
ให้กับทุกภาคส่วน และทุกระดับชั้น เพ่ือใช้เป็นความรู้ประกอบการบริหารจัดการการควบคุมไฟและหมอกควัน 
ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงที่สุดเท่าที่จะสามารถด าเนินการได้ ด าเนินการศึกษาวิจัยให้กระจ่างเรื่องที่ไม่
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ชัดเจน เช่น ความถี่ของการชิงเผาเพื่อก าจัด ลด หรือ ตดัตอนเชื้อเพลิงในป่า ด าเนินการจัดตั้งให้มีระบบการ
อบรมการควบคุมไฟอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ที่เป็นขั้น เป็นตอน แยกประเภท แยกหน้าที่ ที่สามารถ
ร่วมด าเนินการควบคุมไฟอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ให้ชัดเจนตามหลักสากล พร้อมมีการรับรองการ
อบรมด้วยหน่วยงานรัฐ เช่น มีประกาศนียบัตร หรือบัตรประจ าตัวตามระดับชั้นที่ได้เรียนและอบรมมา 
ด าเนินการศึกษาวิจัยสรุปท าความเข้าใจพฤติกรรมควันให้ชัดเจนเพื่อการจัดการควันที่มีประสิทธิภาพ ส่งผล
กระทบน้อยที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ ด าเนินการศึกษาวิจัยสรุปท าความเข้าใจพฤติกรรมคนเพราะบริบทของแต่ละ
พ้ืนที่ไม่เหมือนกัน สิ่งที่ได้ด าเนินการได้ผลดีจากท่ีหนึ่งอาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกท่ีหนึ่ง เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนและ
ละเอียดอ่อน ต้องปรับให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ด าเนินการศึกษาวิจัยสรุปท าความเข้าใจ
พฤติกรรมการจุดและห้วงเวลาการจุดของแต่ละจังหวัดซึ่งไม่เหมือนกัน ต้องท าความเข้าใจแล้วปรับให้ตรงตาม
บริบทข้อเท็จจริงของแต่ละพ้ืนที่ ระบบราชการไทยไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจน กฎหมายที่มีไม่เอ้ืออ านวย ความ
รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาไม่เป็นหนึ่ง มีหน่วยงานรับผิดชอบในปัญหาหลายหน่วยงาน ซึ่งมากเกินไปจนมี
ช่องว่างให้แต่ละหน่วยงานไม่สามารถด าเนินงานตามท่ีไดต้ามท่ีได้ประชุมตกลงกัน ต่อให้มีการประชุมแก้ไข
ปัญหาร่วมกันมากมายในรอบหลายปีที่ผ่านมา แต่ก็ไม่สามารถร่วมกันท างานเป็นหนึ่งเดียวอย่างเป็นรูปธรรม 
ต่อให้ในอนาคตมีกฎหมายอากาศสะอาดบังคับใช้ แต่ถ้าระบบราชการยังไม่เอ้ืออ านวยในการท างานร่วมกัน อีก
ทั้งบทบาทหน้าที่ท่ีรับผิดชอบไม่ชัดเจน ก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ดี เพราะระบบราชการไม่เอ้ือในการ
ขับเคลื่อนก็จะเกิดการติดขัด ดีไม่ดีภาคประชาชนจะเกิดความขัดแย้งหนักจากการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นก็
อาจจะเป็นไปได้ เพราะอาจจะกลายเป็นเครื่องมือในการจ ากัดสิทธิของประชาชนบางกลุ่มได้ซึ่งก็เป็นปัญหา
ละเอียดอ่อนในบางพ้ืนที่ที่ไม่สามารถละเลยได้  

ทั้งนี้ทางออกและมาตรการต่างๆจะไม่สามารถด าเนินการให้เป็นรูปธรรมได้ ถ้าขาดการแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจัง และจริงใจ แบบร่วมด้วยช่วยกัน จากทุกภาคส่วน การท างานร่วมกันของหลายหน่วยงาน หลาย
ฝ่ายที่เก่ียวข้องมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ภาคประชาชน (Public and Citizen) ด้านควบคุมไฟ
ป่า (Fire Control Units) ด้านวิชาการ (Fire and Smoke Science) ด้านการปกครองโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Local Administration and Authority, อปท.) ด้านกฎหมาย (Laws and Regulations) ด้าน
คุณภาพอากาศ (Air Quality Regulators) ด้านสุขภาพ (Health Department Managers) ด้านภัยพิบัติ 
(Emergency Operations Units) ด้านพยากรณ์สภาพและสภาวะภูมิอากาศ (Weather and Air Pollution 
Forecasters) และด้านสื่อสารมวลชน (Media) เป็นต้น  

 
2.2 แนวทำงกำรจัดกำรไฟป่ำ 

การจัดการไฟป่ามีด้วยกัน 7 ขั้นตอน [15] ประกอบด้วย 
1. การป้องกัน โดยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักถึงภัยของไฟป่า และร่วมมือป้องกันไฟป่า 
2. การตรวจติดตามด้วยการลาดตระเวน หอดูไฟ การใช้ข้อมูลจากกล้องตรวจจับภาพความร้อน 

อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (IoT) อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) หรือดาวเทียม เป็นต้น  
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3. การพยากรณ์ ท านาย คาดคะเนเหตุการณ์ที่เสี่ยงในการเกิดไฟป่าด้วยแบบจ าลองการเกิดไฟป่าจาก
จุดที่มีความร้อนผิดปกติ  หรือจากพ้ืนที่ไฟไหม้ซ้ าซาก เป็นต้น 

4. การเตือนภัย หากตรวจพบการติดไฟในทันทีจะสามารถดับไฟได้โดยใช้ทรัพยากรเพียงเล็กน้อย และ
ลดการสูญเสียได้อย่างมาก 

5. การกู้ภัย ควบคุมไฟป่า ประกอบด้วย การเข้าจู่โจมอย่างฉับพลัน การจ ากัดพ้ืนที่ของไฟ ควบคุมไฟ 
การดับให้สนิทและการลาดตระเวนตรวจสอบ 

6. การฟ้ืนฟู บรรเทาความเสียหายจากไฟป่า 
7. การถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเมิน แล้วปรับปรุงข้อผิดพลาดและแก้ไขอุปสรรค 
 

2.3 กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรไฟป่ำ [15] 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญอย่างมากในการจัดการไฟป่าและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าท้ัง

กระบวนการตั้งแต่การป้องกัน การกู้ภัย และควบคุม ซึ่งมีเทคโนโลยีสารสนเทศหลายชนิดที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการไฟป่าได้ อาทิเช่น 

1. ดาวเทียมท่ีนิยมใช้ในการตรวจหาไฟป่า ได้แก่ ดาวเทียม NOAA ซึ่งเป็นดาวเทียมทางอุตุนิยมวิทยา
และการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ โดยดาวเทียมนี้จะโคจรรอบโลกที่ระดับความสูงประมาณ 850 กิโลเมตร 
และโคจรกลับมาที่จุดเดิมในทุกๆ 100 นาที ข้อมูลจุดความร้อนที่น ามาใช้ก็ต้องใช้เวลามากกว่า 1 ชม. หลังจาก
ที่เกิดไฟไหม้ ทั้งนี้เพราะองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือองค์การนาซาต้องรอข้อมูลจาก
ดาวเทียมเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชม. นอกจากนี้การตรวจวัดพ้ืนที่ที่เล็กที่สุด (Pixel) ได้เท่ากับ 1.21 ตาราง
กิโลเมตร หมายความว่าพ้ืนที่ที่เกิดไฟป่าจะต้องมีเนื้อที่อย่างน้อยที่สุด 1.21 ตารางกิโลเมตร ดาวเทียมจึงจะ
สามารถตรวจพบไฟได้ ซึ่งในทางปฏิบัติหากปล่อยให้ไฟลุกลามจนมีขนาดใหญ่กินพ้ืนที่ถึง 1.21 ตารางกิโลเมตร 
จึงค่อยตรวจพบจะเป็นการไม่ทันการณ์ และไม่สามารถทราบพิกัดที่แน่นอนจากต้นทางของไฟ ท าให้เกิดความ
เสียหายต่อพ้ืนที่ป่าเป็นอย่างมาก การควบคุมไฟจะยากล าบาก กินเวลานาน และเสียค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้
หากมีเมฆ ควันหนาๆ เมื่อเกิดไฟไหม้ หรือเรือนยอดไม้ที่ปกคลุมป่า การตรวจการณ์โดยวิธีนี้จะไม่ได้ผลเพราะ
คลื่นอินฟราเรดไม่สามารถทะลุผ่านได้ อย่างไรก็ตามข้อมูลการตรวจหาไฟป่าจากดาวเทียมจะเป็นประโยชน์ต่อ
การประเมินสถานการณ์และวางแผนควบคุมไฟป่าในภาพรวม  

วีรชัย ตันพิพัฒน์และคณะ [14] ได้ศึกษาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์
จากไฟป่าในพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่เกษตรกรรมในประเทศไทยตรวจพบโดย Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer (MODIS) บนดาวเทียม Terra และ Aqua ซึ่งใช้ข้อมูลย้อนหลัง 16 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 
2546-2561) พบว่าในช่วงฤดูไฟซึ่งเริ่มตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนของทุกปี 
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ภาพที่ 2.2 แอปพลิเคชัน Fire Information for Resource Management System (FIRMS) 

(https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/) 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ใช้เทคโนโลยี

ดาวเทียมในการค้นหาพ้ืนที่ที่เกิดความร้อนสูง หรือจุดความร้อน (Hotspot) ซึ่งมีข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี และจุด
ความร้อนสะสมย้อนหลัง 7 วัน รวมถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยา  

 
ภาพที่ 2.3 ระบบติดตามสถานการณ์ไฟป่า (ที่มา http://fire.gistda.or.th/) 

2. อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) มีข้อดีคือสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย  และเข้าถึงพ้ืนที่ที่ไฟไหม้ได้อย่าง
รวดเร็ว  เป็นการเพ่ิมศักยภาพให้กับการท าภารกิจในการดับไฟ การส ารวจจุดและต าแหน่งที่เกิดเหตุก่อนท า
ภารกิจ  ท าให้สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า  

3. กล้องตรวจจับภาพความร้อน เป็นเครื่องมือที่ช่วยนักผจญเพลิงสามารถค้นพบ ค้นหา ยืนยันบริเวณ
ที่เกิดไฟป่า เป็นต้น และสามารถแสดงสถานการณ์การเกิดไฟป่าในแผนที่ ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลการ
เกิดไฟป่าได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

https://firms/
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ภาพที่ 2.4 การใช้กล้องตรวจจับความร้อน 

 ระบบ ALERT Wildfire เป็นกลุ่มความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสามแห่ง คือ มหาวิทยาลัยเนวาดา 
รีโน (UNR) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก (UCSD) และมหาวิทยาลัยโอเรกอน (UO) ซึ่งให้บริการการ
เข้าถึงกล้องถ่ายภาพและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยนักผจญเพลิงสามารถค้นพบ ค้นหา ยืนยันจุดไฟป่า เป็น
ต้น และสามารถแสดงสถานการณ์การเกิดไฟป่าในแผนที่ ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 
ภาพที่ 2.5 ระบบ Alert Widefire (ที่มา http://www.alertwildfire.org/) 

 ระบบ AirNow เป็นแหล่งข้อมูลคุณภาพอากาศแบบครบวงจรในมุมมองของรัฐ ระดับชาติ และ
ระดับโลก รายงานคุณภาพอากาศโดยใช้ดัชนีคุณภาพอากาศของสหรัฐอเมริกา (AQI) ซึ่งเป็นดัชนีรหัสสีที่
ออกแบบมาเพ่ือสื่อสารว่าคุณภาพอากาศดีหรือไม่ดีต่อสุขภาพ ระบบนี้เป็นความร่วมมือระหว่างส านักงาน
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา องค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) หน่วยงาน
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บริการอุทยานแห่งชาติ NASA ศูนย์ควบคุมโรค และหน่วยงานคุณภาพอากาศระดับชนเผ่า รัฐ และท้องถิ่น ทั้งนี้
ระบบนี้สามารถแจ้งบุคลากรและประชาชนทราบข้อมูลไฟไหม้และควัน 

 
ภาพที่ 2.6 ระบบ Airnow (ที่มา https://fire.airnow.gov/) 

4. อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (IoT) ประกอบด้วยเซ็นเซอร์วัดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เช่น 
อุณหภูมิบรรยากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ปริมาณฝุ่นละองขนาดเล็ก (PM2.5, 
PM10) และปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้อง ซึ่งช่วยตรวจจับเหตุการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดไฟป่าและเตือนภัยการเกิดไฟป่าได้ 
ตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีนี้ เช่น แอปพลิเคชัน Air4Thai ด าเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ เป็นการรายงาน
ข้อมูลคุณภาพอากาศประจ าวันของประเทศไทย สามารถเลือกดูข้อมูลผลการตรวจวัดได้ทั้งค่ารายชั่วโมงและ
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง โดยใช้เครือ่งมือในการตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีติดตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆ 

 
ภาพที่ 2.7 รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย  

(ที่มา Air4Thai, http://air4thai.pcd.go.th/webV2/) 
 

2.4 หลักกำรท ำงำนของแพลตฟอร์ม CANARIN 
 งานวิจัยนี้จัดอยู่ในข้ันตอนที่ 2-4 ของแนวทางการจัดการไฟป่าตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และเป็น

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (IoT) โดยใช้องค์ความรู้จาก โครงการ STIC-ASIA SEA 

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/
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HAZEMON พัฒนาภายใต้ความร่วมมือระหว่าง โครงการ CANARIN กับ intERLab สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย LIP6 (Sorbonne Universite, France) และ University of Bologna (Italy) ภายใต้การสนับสนุนจาก
กระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้สร้างสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เรียกว่าแพลตฟอร์ม CANARIN [8] และ
ได้ท าการติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์ในหลายพื้นท่ี เช่น จังหวัดเชียงราย ตาก เป็นต้น รวมถึงในต่างประเทศ เช่น 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนิเชีย มาเลเซีย เป็นต้น ท าให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ถึงกันได้ ซึ่งจะท าให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับเฝ้าระวังไฟป่าได้ 
อุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์ (ภาพที่ 2.8) ประกอบด้วยส่วนที่ใช้ตรวจจับคุณภาพอากาศที่จะน ามาใช้กับงานวิจัยนี้
ประกอบด้วย ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM1.0,PM2.5,PM10) อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ
คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และการระบุต าแหน่ง (GPS) 

การประมวลผลและการเชื่อมต่อโหนดเซ็นเซอร์ ซึ่งมีหน่วยประมวลผลของตัวเอง และมีช่องเสียบ
การ์ดหน่วยความจ า และ เชื่อมต่อด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่วนประกอบนี้ใช้เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ 
จัดเก็บข้อมูลไปยังการ์ดหน่วยความจ าและส่งไปยังเครื่องแม่ข่าย”วัดฝุ่น.ไทย” ตั้งอยู่ที่ InterERLab สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย สนับสนุนโดยโครงการ Asi@Connect โหนดเซ็นเซอร์ทั้งหมดจะท างานโดยอัตโนมัติ 
ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นข้อมูลแบบเปิด (Open data) ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได ้

 
ภาพที่ 2.8  โครงสร้างและการท างานของแพลตฟอร์ม CANARIN (วัดฝุ่น.ไทย) [8] 

 

 

 
ภาพที่ 2.9  โหนดเซ็นเซอร์และการแสดงผลในแพลตฟอร์ม CANARIN [8] 
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ภาพที่ 2.10 แพลตฟอร์ม CANARIN จาก โครงการวิจัย SEA HAZEMON@TEIN [12] 

 
ภาพที่ 2.11 สถาปัตยกรรมของ SEA-HAZEMON@TEIN cloud platform [12] 

แม้ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีประเภทนี้จะมีหลายหน่วยงานที่น ามาใช้ เช่น กรมควบคุมมลพิษ แต่
อุปกรณ์เหล่านั้นยังมีราค่าสูง และใช้วัดคุณภาพอากาศเป็นหลัก อีกทั้งยังไม่มีการน าข้อมูลมาวิเคราะห์และ
พัฒนาแบบจ าลองที่ใช้กับไฟป่าได้ นอกจากนี้ยังไม่มีระบบการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่จะมีเพียง
การแสดงผลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทั้งนี้เพราะแบบจ าลองการเกิดไฟป่าจะต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ
ที่มากกว่าคุณภาพอากาศ ในงานวิจัยนี้จึงใช้อุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์ที่ราคาประหยัด และมีคุณภาพที่เชื่อถือ
รวมถึงสามารถพัฒนาได้ในประเทศ เมื่อใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลและพัฒนาแอป
พลิเคชันแจ้งเตือนผู้ที่เก่ียวข้องก็จะท าให้ระบบที่พัฒนาจากงานวิจัยนี้มีประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้ได้ 
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ภาพที่ 2.12 แผนที่อุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์และข้อมูลที่ตรวจจับได้บนแพลตฟอร์ม CANARIN  

 

 
ภาพที่ 2.13 การแสดงผลข้อมูลคุณภาพอากาศ 
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2.5 องค์ควำมรู้ที่น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรถ่ำยทอดให้แก่กลุ่มเป้ำหมำย  
การเฝ้าระวังไฟป่าด้วยเทคโนโลยีประสานสรรพสิ่ง (IoT) ที่คณะผู้วิจัยน าเสนอนี้จะท าการถ่ายทอดองค์

ความรู้ในการติดตั้งเซ็นเซอร์ (IoT) โดยใช้แพลตฟอร์ม CANARIN ซึ่งจะต้องมีการส ารวจภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ทิศทางลม ทิศทางแสงแดด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากชุมชน
ท้องถิ่นในการจัดตั้งและบ ารุงรักษาโหนดเซ็นเซอร์ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงใช้เวลาในการสอนเจ้าหน้าที่และชุมชน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่า ดูแลรักษาและแสดงภาพข้อมูลโดยใช้โหนดเซ็นเซอร์ เพ่ือให้สามารถขยายโหนด
เซ็นเซอร์เพิ่มเติมในต าแหน่งอื่นๆได้ ซึ่งจะท าให้เกิดการขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

นอกจากนี้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งใช้พลังงานมากทั้งในการท างานของอุปกรณ์
ตรวจวัดและระบบสื่อสาร การส่งข้อมูลคุณภาพอากาศไปยังเครื่องแม่ข่าย CANARIN ต้องใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็นหลัก ซึ่งในบริเวณป่าที่จะท าการติดตั้งอุปกรณ์ไม่มีท้ังไฟฟ้าและสัญญาณอินเทอร์เน็ต ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้จึงต้องประยุกต์ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (3G/4G) เป็นหลักซึ่งจะ
ได้กล่าวรายละเอียดต่อไป 

เมื่อได้ท าการเก็บข้อมูลจากโหนดเซ็นเซอร์มายังระบบ Cloud แล้ว จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการแปล
ผลเพ่ือใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังรวมถึงการแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
  
2.6 กำรวิเครำะห์แบบจ ำลอง 

แพลตฟอร์ม CANARIN ถูกพัฒนามาเพื่อใช้วัดคุณภาพอากาศ แต่มีงานวิจัยที่ได้มีการน าแพลตฟอร์มนี้
มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การเกิดไฟป่า โดยการน าข้อมูลจากโหนดเซ็นเซอร์มาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาแบบ 
จ าลอง ซ่ึงจากผลการวิจัยของ ผศ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้วและคณะ [13] พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  
ที่ตรวจวัดได้จากโหนดเซ็นเซอร์ในแพลตฟอร์ม CANARIN ในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีความสัมพันธ์กับ
กิจกรรมการเผาในที่โล่งของชีวมวล และยืนยันด้วยผลด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และจ านวนจุดความร้อน (Hotspots) จากดาวเทียม MODIS และ VIIRS ผล
การศึกษานี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีพบโดยกลุ่มวิจัยอ่ืนๆ ที่ใช้เทคนิคการตรวจวัดข้อมูล PM2.5 ที่
แตกต่างกัน ดังนั้นโหนดเซ็นเซอร์ในแพลตฟอร์ม CANARIN  จึงมีความน่าเชื่อถือและให้ข้อมูล PM2.5 อย่าง
ทันท่วงที และหากเพ่ิมจ านวนโหนดเซ็นเซอร์จะท าให้ตรวจจับการเคลื่อนที่ของกลุ่มควัน การคาดการณ์จะมี
รายละเอียดและความแม่นย าที่มากขึ้น  

การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม CANARIN ในการวิเคราะห์ไฟป่า โดย ผศ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว โดยใช้ข้อมูล
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 พฤษภาคม 64 โดยหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลทุกๆ 15 นาที จากโหนดเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งใน 
อ.แม่สอด จ.ตาก ประกอบด้วย แม่สอด ไทยสามัคคี แม่กะสา พะวอ มูเซอ เมืองตาก มหาวัน พบพระ และใช้
เทคนิคเหมืองข้อมูลวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของข้อมูลรายวันเพ่ือเปรียบเทียบกับจุดความร้อน (Hotspot) จาก
ดาวเทียมและการส ารวจพื้นที่ พบว่าปัจจัยคุณภาพอากาศที่มีความสัมพันธ์กับไฟป่าคือ ปริมาณของฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 และ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลพบว่าแบบจ าลองต้นไม้ (Tree 
model) สามารถท านายไฟป่าในพ้ืนที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ด้วยค่าความถูกต้อง (Accuracy)=72% ค่าฝุ่นละออง
ขนาดเล็กถ้ามากกว่า 121.22 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถือว่ามีโอกาสที่จะเกิดไฟป่า ถ้าค่า PM2.5 น้อยกว่า
นั้นให้พิจารณาต่อว่าหากค่า PM2.5 มากกว่า 71.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) มากกว่า 0  ppm (ส่วนในล้านส่วน) ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดไฟป่า เช่นกัน ดังแสดงในภาพที่ 2.15 



17 
 

 
ภาพที่ 2.14 การตรวจจับการเคลื่อนที่ของกลุ่มควัน PM2.5 ด้วยแพลตฟอร์ม CANARIN [13] 

 
ภาพที่ 2.15 ความสัมพันธ์ของฝุ่นละออง PM2.5 และ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ขณะเกิดไฟป่า [13] 

 

 
ภาพที่ 2.16 แบบจ าลองแบบต้นไม้ (Tree model) ส าหรับท านายไฟป่าในพ้ืนที่ อ.แม่สอด จ.ตาก  
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บทที่ 3 วธิีด ำเนินกำรวิจัย 
 

องค์ความรู้เรื่องการบูรณาการเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่าเป็นองค์ความรู้ใหม่เพราะต้องมีการพัฒนาแบบ 
จ าลอง (model) ให้เหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่ของแต่ละแห่งที่มีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศท่ีแตกต่างกัน 
รวมทั้งต้องปรับองค์ความรู้ให้เข้ากับชุมชนผ่านการอบรม คู่มือ และสื่อการสอนแบบดิจิทัล (e-Learning) ดังนี้ 

 
ภาพที่ 3.1 รูปแบบการด าเนินงานของโครงการวิจัยและองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอด 

ตารางที่ 3.1 แผนการด าเนนิงานโครงการ (Gantt Chart) 

แผนการด าเนินงาน 
เดือน 

เมย พค มิย  กค สค กย ตค พย 
1. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมสภาพภูมิอากาศและภูมิ
ประเทศ 

        

2. พัฒนาและติดตั้งต้นแบบ 
 

        

3.รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1(งวดที่ 2)   *      
4. รวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์  
 

     
 

   

5. วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาแบบจ าลอง (model)  
 

     
 

   

6.รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2(งวดที่ 3)      *   
7. การสร้าง Visualization  
 

      
 

  

8. บูรณาการกับเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า 
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แผนการด าเนินงาน 
เดือน 

เมย พค มิย  กค สค กย ตค พย 
9. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้และบ ารุงรักษาระบบ 
 

    
 

    

10. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

        

11. (ร่าง) รายงานผลการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยและนวัตกรรม (งวดที่ 4) 

       * 

หมำยเหตุ : ให้ระบุเดือนที่เริ่มด าเนินการวิจัยตามสัญญารับทุน 
หมายถึง  งานหรือกิจกรรมที่วางแผนไว้ว่าจะท าตามข้อเสนอโครงการ 
หมายถึง  งานหรือกิจกรรมที่ได้ท าแล้ว 

 
ตารางที่ 3.2 ความร่วมมือกับหน่วยงาน 

หน่วยงาน ลักษณะความร่วมมือ 
สถานีควบคุมไฟป่าบ้านโฮ่ง-ล าพูน และ 
สถานีควบคุมไฟป่าผาเมือง-ล าพูน 
ส า นั กบ ริ ห า ร พ้ื นที่ อ นุ รั กษ์ ที่   16 
(เชียงใหม่) 

ร่วมด าเนินการติดตั้งต้นแบบและทดสอบระบบโหนดเซ็นเซอร์ 
วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลสารสนเทศ 
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

ชุมชนดอยช้างป่าแป๋ ร่วมด าเนินการติดตั้งต้นแบบโหนดเซ็นเซอร์ และการบ ารุงรักษา 
หน่ วยงานระดับจั งหวัด ส านั ก งาน 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ล าพูน 

น าองค์ความรู้ไปขยายผล 
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บทที่ 4 ผลกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 

 ผลการวิจัยที่น าเสนอในครั้งนี้จะเน้นที่การติดตั้งอุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์จ านวน 5 ชุด เพ่ือใช้ในการ
ตรวจจับหมอกควันและฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาไหม้ และส่งข้อมูลไปยังระบบ Cloud (SEA-Hazemon 
Cloud@TEIN) การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนาแบบจ าลองและบูรณาการระบบ 

 
ภาพที่ 4.1 ผลการด าเนินงานของโครงการวิจัยและองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอด 

 
4.1 กำรติดตั้งอุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์ 

จากการส ารวจสภาพูมิประเทศดอยช้างป่าแป๋ (กะชอโข่) เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของจังหวัดล าพูนอยู่ใน
เขตต าบลป่าพลู เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านกะเหรี่ยงป่าแป๋ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน เป็นยอดดอยที่มี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นถ้ามองจากในหมู่บ้านจะเห็นเป็นรูปช้างหมอบ ชาวบ้านดอยช้างป่าแป๋ เป็นชาติพันธุ์ ปกา
เกอะญอ หรือกะเหรี่ยงสะกอ ในช่วงเดือน เมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการ
ระบาดของไวรัส COVID19 ท าให้คณะผู้วิจัยไม่สามารถลงพ้ืนที่ไปถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบ
ได้ จึงใช้แอปพลิเคชัน Line เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยการส่งอุปกรณ์ท้ังหมดไปที่พ้ืนที่วิจัยและสอนการติดตั้ง 

ก่อนที่จะท าการติดตั้งระบบ ต้องมีการส ารวจสภาพภูมิประเทศที่จะใช้ติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์ คณะผู้วิจัยได้
ประสานงานกับชาวบ้านในพ้ืนที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบในท้องถิ่น และขออนุญาตจากผู้น าชุมชนแห่งนั้น
ก่อนที่จะด าเนินการ เพ่ือให้เกิดความมีส่วนร่วมของชุมชน และไดส้ื่อสารกับชุมชนเพ่ืออธิบายประโยชน์ที่จะ
ได้รับหลังการติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์และสามารถน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับไฟป่า เพ่ือเฝ้า
ระวังและแจ้งเตือนเมื่อเกิดไฟป่า ระบบที่จะติดตั้งสามารถที่จะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และความเป็นอยู่
ของชาวบ้านได้ 
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 ขั้นตอนกำรติดตั้งระบบ 
4.1.1 กำรส ำรวจพื้นที่ หลักการเลือกพ้ืนที่ในการติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์มีดังนี้ 
1. เป็นจุดห่างไกลจากทางเดินสัญจรปกติของคนในชุมชน ยากต่อการสังเกตเห็นเวลาที่มีไฟป่าไหม้เข้า

มาในขอบเขตชุมชน 
2. เป็นพื้นที่ท่ีชุมชนมีเวลาที่เหมาะสมต่อการเตรียมความพร้อม ส าหรับการเข้าไปควบคุมป้องกันไฟ

ป่าไม่ให้ไฟไหม้เข้าไปในแนวกันไฟชั้นใน เมื่อได้รับสัญญาณเตือนจากเครื่องวัดหมอกควัน 
3. เป็นบริเวณท่ีสามารถรับหมอกควันได้รอบทิศทาง 
4.  เป็นจุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์ 3G/4G สะดวกต่อการรับ-ส่งสัญญาณ  
5. เป็นพื้นที่โล่งสามารถรับแสงแดดได้ดี 
6.  ควรห่างจากต้นไม้ใหญ่ เพ่ือลดวามเสี่ยงต่อการล้มหักทับ 
7. เป็นจุดที่สามารถพัฒนาต่อยอดร่วมกับระบบแนวกันไฟ 

  
ภาพที ่4.2 การส ารวจสภาพภูมิประเทศเพ่ือติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์ 

  
ภาพที ่4.3 ตัวอย่างการเลือกสถานที่ติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์ตามแนวกันไฟ 
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4.1.2 กำรเตรียมพื้นที่ 
ขั้นตอนการเตรียมพ้ืนที่ส าหรับการติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์มีดังนี้ 
1. ปรับพื้นที่ให้เรียบ 
2. ตัดกิ่งไม้ที่บังแสงแดดออก 
3. เลือกใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในพ้ืนที่ เช่น เสาที่ใช้ติดตั้งควรเป็นเสาไม้เนื้อแข็งจากต้นไม้ที่ล้มแล้ว ความ

สูงประมาณ 2 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม. 
4.1.3 กำรติดตั้งเสำสัญญำณ 
เนื่องจากอุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์ต้องติดตั้งในป่าซึ่งจะมีปัญหาเรื่องของมดและแมลงที่จะเข้าไปใน

อุปกรณ์และอาจจะท าให้อุปกรณ์เสียหายได้ ดังนั้นการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านจะสามารถป้องกันได้โดยการหล่อ
ฐานด้วยน้ ามันเครื่องเพ่ือป้องกันมด และแผ่นเหล็กบางเพ่ือป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน รวมทั้งต้องติดตั้งรั้วลวด
หนามเพื่อป้องกันสัตว์ใหญ่ เช่น วัว ควาย ที่อาจจะชนเสาสัญญาณ 

  
ภาพที ่4.4 แบบร่างเสาสัญญาณและเสาสัญญาณท่ีท าเสร็จแล้ว 

  
ภาพที ่4.5 การเตรียมท่อร้อยสายดินและแท่งหลักดินทองแดงเพ่ือป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า 
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หล่อฐานเสาสัญญาณ 

 
ถาดใส่น้ ามันเครื่อง 

ภาพที่ 4.6 การท าฐานรากเสาสัญญาณ 

 
รั้วกันสัตว์ 

 
แผ่นเหล็กกันงู 

ภาพที ่4.7 การติดตั้งเสาสัญญาณ 
4.1.4 กำรติดตั้งแผงเซลล์แสงอำทิตย์ 
การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีขั้นตอนดังนี้ 
1. การท ากรอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยใช้เหล็กกล่องกัลป์วาไนซ์ขนาด 1X1 นิ้ว ตัดเป็นกรอบเท่ากับ

ขนาดของแผงฯ แล้วเจาะยึดให้เรียบร้อย 

  
ภาพที ่4.8 การท ากรอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

2. ท าขายึดแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับเสาสัญญาณในรูปแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนมุมได้ เพ่ือให้สามารถ
ปรับได้ตามสภาพพ้ืนที่โดยหันแผงฯ ไปทางทิศใต้และปรับมุมของแผงฯ 18.4-20 องศากับแนวระนาบ 
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ภาพที ่4.9 การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

 

  
ภาพที ่4.10 การเชื่อมต่อแผงฯกับตู้ควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ 

4.1.5 กำรติดตั้งระบบ 
ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะประกอบด้วยตู้ควบคุม 2 ตู้ ประกอบด้วยตู้ควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์

และตู้ควบคุมโหนดเซ็นเซอร์ 
 

  
ภาพที ่4.11 การติดตั้งตู้ควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์และโหนดเซ็นเซอร์ 
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ภาพที ่4.12 การเชื่อมต่อสายไฟในตู้ควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ 

  
ภาพที ่4.13 การเชื่อมต่อสายไฟระหว่างตู้ควบคุม 

  
ภาพที ่4.14 เสาอากาศภายนอกเพ่ือเพ่ิมความแรงของสัญญาณ 3G/4G 

  
ภาพที ่4.15 หน้าจอของอุปกรณ์ควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ 
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ภาพที ่4.16 อุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์และเราเตอร์ 3G/4G 

4.1.6 กำรทดสอบระบบ 
การทดสอบระบบหลังจากท่ีได้ท าการติดตั้งแล้วมีข้ันตอนดังนี้ 
1. ตรวจสอบต าแหน่งที่ติดตั้ง อุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์มีตัวระบุต าแหน่ง (GPS) ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยัง

แพลตฟอร์ม CANARIN การตรวจสอบจะเข้าไปที่เว็บไซต์ https://วัดฝุ่น.ใทย/v2/map.html แล้วเลื่อนไปยัง
ต าแหน่งในแผนที่ที่ติดตั้งระบบ ซึ่งถ้าระบบท างานอย่างถูกต้องจะแสดงจุดวงกลมสีเขียวในแผนที่  

 
 

ภาพที ่4.17 การตรวจสอบต าแหน่งที่ตั้งของระบบ 
2. ทดสอบการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยการจุดไฟเผาใบไม้ใกล้กับที่ติดตั้งระบบจากนั้นดูกราฟใน

แผนที่ ซึ่งจะเห็นว่าปริมาณของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จะเพ่ิมข้ึนจากปกติและสัญลักษณ์วงกลมจะเปลี่ยน
จากสีเขียวเป็นสีแดง 

 
 

ภาพที ่4.18 การทดสอบการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
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4.2 ผลกำรติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์ ณ ดอยช้างป่าแป๋ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน วันที่ 20-22 กค. 64มีดังนี้ 
จุดที่ 1 ม่อนห้วยปู (ห้วยปูโจ๊ะ) 

ล ำดับรำยกำร รำยละเอียด 
พิกัดสถำนที่ 

 
พิกัดสถำนที่  X 479521 Y2006279 

ระบบสัญญำณมือถือ AIS 4G 
สภำพบริเวณรอบๆ เป็นพื้นที่โล่ง รอบๆ มีป่าสนและป่าก่อและพืชชนิดอื่นๆ ขึ้นผสมกัน เป็นสัน

ดอยรอยต่อระหว่างเชียงใหม่กับล าพูน ห่างจากแนวกันไฟชั้นใน 2 กม. 
เส้นทำงกำรคมนำคม เข้าถึงโดยรถมอเตอร์ไซค์จากชุมชนประมาณ 8 กม. ต้องไต่ขึ้นภูเขาสูงชันการ

เดินทางค่อนข้างล าบาก และเดินทางต่อด้วยการเดินเท้าประมาณ 5 กม.
ทางเดินสะดวกไม่ลาดชัน 

  

  
ภาพที่ 4.19 ผลการติดตั้งระบบที่ม่อนห้วยปู (ห้วยปูโจ๊ะ) 
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จุดที่ 2 ภูหวำย (เก่โจ๊ะ) 
ล ำดับรำยกำร รำยละเอียด 

พิกัดสถำนที่ 

 
พิกัดสถำนที่  X475100 Y2007682 

ระบบสัญญำณมือถือ AIS 4G 
สภำพบริเวณรอบๆ พ้ืนที่ราบสูงแคบ มีต้นสนและต้นตึงขึ้นบริเวณรอบๆ ทิศเหนือท่ีใต้ลาดชัน ทิศ

ตะวันออกและทิศตะวันตกเป็นสันดอย ห่างจากจุดตั้งถังน้ าแนวกันไฟประมาณ 
200 เมตร ห่างจากจุดแนวกันไฟชั้นใน 2 กม. 

เส้นทำงกำรคมนำคม เข้าถึงโดยรถมอเตอร์ไซค์จากชุมชนประมาณประมาณ 7 กม.และเดินทางเท้าไป
อีก 200 เมตร ถึงเป้าหมาย 

  

  
ภาพที่ 4.20 ผลการติดตั้งระบบที่ภูหวาย (เก่โจ๊ะ) 
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จุดที่ 3 บวกตองตึง (โน๋ะ หละ เทอ) 
ล ำดับรำยกำร รำยละเอียด 

พิกัดสถำนที่ 

 
พิกัดสถำนที่  X475805  Y2014048 

ระบบสัญญำณมือถือ AIS 4G 
สภำพบริเวณรอบๆ เป็นป่ากึ่งเต็งรังและกึ่งป่าเบญจพรรณ มีต้นสน ต้นตึงและต้นไม้อ่ืนๆ ขึ้นผสม พื้นที่

ลาดเอียงนิดหน่อย ต้องปรับพ้ืนที่เพ่ือการติดตั้งอุปกรณ์ ห่างจากแนวกันไฟชั้นใน 
1,500 เมตร 

เส้นทำงกำรคมนำคม เข้าถึงโดยรถมอเตอร์ไซค์จากชุมชนประมาณประมาณ 7 กม.เส้นทางบนสันดอย 
และลงที่ลาดชัน ถึงเป้าหมาย 

  

  
ภาพที่ 4.21 ผลการติดตั้งระบบที่บวกตองตึง (โน๋ะ หละ เทอ) 
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จุดที่ 4 จอมปลวกท ำบุญ (โหน่มำบุ) 
ล ำดับรำยกำร รำยละเอียด 

พิกัดสถำนที่ 

 
พิกัดสถำนที่  X478964  Y2013934 

ระบบสัญญำณมือถือ AIS 4G 
สภำพบริเวณรอบๆ ที่ราบสูงแคบ มีป่าสนขึ้นบางๆ มองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล ห่างจากแนวกันไฟ

ชั้นใน 1 กม. 
เส้นทำงกำรคมนำคม เข้าถึงด้วยรถมอเตอร์ไซค์จากชุมชนประมาณ 7 กม. ถึงที่หมาย เป็นเส้นทาง

ขรุขระ การเดินทางค่อนข้างล าบาก มอเตอร์ไซค์เข้าถึงแต่ต้องช านาญในการขับขี่
อย่างมาก 

  

  
ภาพที่ 4.22 ผลการติดตั้งระบบที่โหน่มาบุ 



31 
 

จุดที่ 5 ต่ำเดโด ่
ล ำดับรำยกำร รำยละเอียด 

พิกัดสถำนที่ 

 
พิกัดสถำนที่  X478930  Y2012343 

ระบบสัญญำณมือถือ AIS 4G 
สภำพบริเวณรอบๆ เป็นป่าไผ่โดยส่วนใหญ่ พ้ืนที่ลาดเอียง ต้องปรับพ้ืนที่ให้ราบ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์  
เส้นทำงกำรคมนำคม เข้าถึงด้วยรถมอเตอร์ไซค์จากชุมชนประมาณ 4 กม.ต้องเดินทางด้วยเท้าประมาณ 

3 กม.ถึงท่ีหมาย เส้นทางลาดชัน 

  

  
ภาพที่ 4.23 ผลการติดตั้งระบบที่ต่าเดโด่ 
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4.3 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
สรุปผลการด าเนินงาน น าเสนอองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ที่ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

จัดการความรู้ และน ามาขยายผลแก่กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ 
 องค์ความรู้ในการพัฒนาและติดตั้งระบบในรูปแบบคู่มือ 
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการติดตั้งอุปกรณ์ในพ้ืนที่จริงโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.3.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยทางคณะผู้วิจัยได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบเฝ้าระวัง

ไฟป่าอัจฉริยะ ในวันศุกร์ที่ 13 9 สิงหาคม 2564 เวลา .00-16.00 น. บออนไลน์  ผา่นโปรแกรมแบ   Zoom  
และถ่ายทอดสดทาง Facebook live รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวนมากกว่า 100 
คน ประกอบด้วย 

o ผู้อ านวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ และ
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าบ้านโฮ่ง ผาเมือง แม่ปิง แม่ตะไคร้ ออบหลวง จอมทอง เขาสอยดาว 
o นายกเทศมนตรี , อบต., ผู้ใหญ่บ้าน 
o ชุมชนดอยช้างป่าแป๋ และชุมชนใกล้เคียง 
o อาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา  
o ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล าพูน 
o ผู้สนใจทั่วไป 

สรุปผลกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
 ชุมชน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารในท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยนี้และเห็นด้วยว่า

จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดการไฟป่า 
 ไฟป่าในจังหวัดล าพูนจะเริ่มไหม้เดือนมกราคมและจะหมดประมาณเดือนมิถุนายน ไฟจะไหม้มา

จากทางทิศใต้ เชื้อไฟส่วนใหญ่เป็น หญ้าคา กิ่งไม้แห้ง พ้ืนที่ไหม้จะเป็นป่าผลัดใบ สภาพภูมิประเทศของอ าเภอ
บ้านโฮ่ง (ที่ตั้งดอยช้างป่าแป๋) เป็นภูเขาสูงชัน ยากต่อการเข้าไปดับไฟ ซึ่งจะมีเครือข่ายการเฝ้าระวังกับพ้ืนที่  
สถานีควบคุมไฟป่าผาเมือง แม่ตะไคร้ และอุทยานแห่งชาติแม่ปิง  

 ปัจจุบันยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน การเฝ้าระวังไฟป่ายังใช้วิธีลาดตระเวน หอ
ดูไฟ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องการติดต่อสื่อสารในเวลาที่ด าเนินการดับไฟ 

  พ้ืนที่เกิดไฟป่ามักจะเป็นพ้ืนที่ที่เคยเกิดซ้ าซาก เพราะมีเชื้อไฟมาก และชาวบ้านยังมีพฤติกรรมใน
การใช้ไฟที่ยังไม่ถูกต้อง เช่น การเผาป่าเพ่ือหาเห็ดเผาะ เป็นต้น 

 การใช้ประโยชน์จากดาวเทียมโดยใช้จุดความร้อน (Hotspot) ถ้าไฟเพ่ิงไหม้จะยังไม่สามารถตรวจ
พบด้วยดาวเทียม ท าให้ยากต่อการควบคุมไฟ ดังนั้นหากมีการใช้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะจะช่วยในการดับ
ไฟป่าได้ 

 ไฟป่าในจังหวัดล าพูนเป็นประเภทไฟผิวดิน การควบคุมใช้วิธีดับแบบแห้ง 
 แนวกันไฟไม่ได้รับการบ ารุงรักษาท าให้ป้องกันไฟป่าไม่ได้ บางครั้งอาจจะต้องมีการชิงเผาเพื่อลด

จ านวนเชื้อไฟ 
 สาเหตุของไฟป่าบางครั้งมาจากชาวบ้านที่หาของป่า หรือลักลอบล่าสัตว์ป่าท าให้ยากต่อการป้องกัน 
 ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ดังนั้นปัจจัยส าคัญในการจัดการไฟป่าคือชุมชน 

ถ้าหากมีการฝึกอบรม และการให้ความรู้กับชุมชนจะช่วยได้อย่างมาก 
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4.3.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยทางคณะผู้วิจัยได้จัดให้มีการอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ 
ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม     Zoom ดังแสดงในภาคผนวก ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
อบรมจ านวน 15 คน ประกอบด้วย 

o บุคคลากรของสถานีควบคุมไฟป่าบ้านโฮ่ง-ล าพูน และสถานีควบคุมไฟป่าผาเมือง-ล าพูน  
o อาสาสมัครควบคุมไฟป่าชุมชนดอยช้างป่าแป๋  

ผลการประเมินการอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะโดยใช้แบบสอบถาม 
1. ความรู้ ความเข้าใจก่อนการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบฯ อยู่ใน

ระดับน้อยร้อยละ 14.3 และระดับปานกลางร้อยละ 57.1 
2. ความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบฯ อยู่ใน

ระดับมากร้อยละ 85.7 และระดับมากท่ีสุดร้อยละ 14.3 
3. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับมากท่ีสุดร้อยละ 14.3 ระดับ

มากร้อยละ 57.1 และระดับปานกลางร้อยละ 28.6  
4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ถ่ายทอดได้ในระดับมากร้อยละ 28.6 และระดับปาน

กลางร้อยละ 71.4 
5. ร้อยละ 42.9 ของผู้เข้ารับการอบรมเห็นด้วยอย่างยิ่ง และร้อยละ 57.1 เห็นด้วยว่าระบบเฝ้าระวังไป

ป่าอัจฉริยะจะช่วยให้การควบคุมไฟป่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น  
6. ร้อยละ 28.6 ของผู้เข้ารับการอบรมเห็นด้วยอย่างยิ่ง และร้อยละ 71.4 เห็นด้วยว่าควรมีการขยาย

ผลระบบเฝ้าระวังไปป่าอัจฉริยะให้มีจ านวนมากข้ึน  
7. ร้อยละ 42.9 ของผู้เข้ารับการอบรมเห็นด้วยอย่างยิ่ง และร้อยละ 57.1 เห็นด้วยวา่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องควรสนับสนุนระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ  
4.3.3 การส่งบทความน าเสนอในงานประชุมวิชาการ  
คณะผู้วิจัยไดร้ับการตอบรับให้น าเสนอบทความวิชาการ เรื่อง An Active Forest Fire Surveillance 

System using Internet of Things and Data Analytics ในรูแแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ The 16th 
Asian Internet Engineering Conference ซึ่งจะมีการจัดประชุมในวันที่ 14-17 ธันวาคม 2564  

4.3.4 การพัฒนาสื่อการสอนแบบดิจิทัล (e-Learning)  
 จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 ท าให้ไม่สามารถจัดการอบรมและสัมมนาได้ 
คณะผู้วิจัยได้จัดท าสื่อการสอนแบบดิจิทัล (e-Learning) ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะจ านวน 4 เรื่อง ซึ่งมี
เนื้อหาสอดคล้องกับหนังสือคู่มือ เมื่อแล้วเสร็จจะได้น าขึ้นไว้ใน เว็บไซต์ Youtube เพ่ือเผยแพร่ความรู้นี้ต่อไป 
ได้แก่ 

1. ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือจัดการไฟป่า 
2. การติดตั้งและการใช้งานอุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์และอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ 
3. การใช้แอปพลิเคชันระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ 
4. การบ ารุงรักษาระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ 
 

4.4 กำรวิเครำะห์แบบจ ำลอง 
 คณะผู้วิจัยและชุมชนได้ร่วมกันติดตั้งระบบเฝ้าระวังไฟป่าทั้งในส่วนของระบบพลังงานแสงอาทิตย์และ
ระบบโหนดเซ็นเซอร์ระหว่างวันที่ 20-22 กค. 64 และระบบได้บันทึกข้อมูลคุณภาพอากาศได้เรียบร้อยจนถึง
ปัจจุบัน แต่ช่วงที่เก็บข้อมูลนี้คุณภาพอากาศดีมากเนื่องจากเป็นฤดูฝน ไมใ่ช่ช่วงที่จะเกิดไฟป่า ซึ่งปกติฤดูไฟป่า
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จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนของทุกปี ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงใช้แบบจ าลองที่ ผศ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้วได้
พัฒนาไว้ในอ าเภอแม่สอด จ.ตาก ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ซ่ึงใกล้กับพ้ืนที่วิจัย นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยัง
ได้น าข้อมูลจากโหนดเซ็นเซอร์ที่ อ.แม่ทะ แม่พริก และส านักงานป่าไมล้ าพูนมาใช้ในการวิเคราะห์แบบจ าลอง  

 
ภาพที่ 4.24 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โหนดเซ็นเซอร์ จอมปลวกท าบุญ ดอยช้างป่าแป๋ จ.ล าพูน 

เดือน 20-24 กค. 64 วันที่ 20 กค. เป็นวันที่มีการเผาใบไม้เพ่ือจ าลองการเกิดไฟ 
 

 
ภาพที่ 4.25 ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โหนดเซ็นเซอร์ จอมปลวกท าบุญ ดอยช้างป่าแป๋ จ.ล าพูน 

เดือน 20-24 กค.. 64 วันที่ 20 กค. เป็นวันที่มีการเผาใบไม้เพ่ือจ าลองการเกิดไฟ 
 การบูรณาการและสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังไฟป่าร่วมกับโครงการวิจัยอื่นที่เก่ียวข้องโดยใช้ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบด้วยโครงการ STIC-ASIA: SEA-HAZEMON (Low-cost Real-time Monitoring 
of Haze Air Quality Disasters in Rural Communities in Thailand and Southeast Asia) และโครงการ 
SEA-HAZEMON@TEIN โดยติดตามคุณภาพอากาศในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ฟิลิปปินส์ และอินโดนิเชีย ในปัจจุบันมีการติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์ไปแล้ว 100 แห่ง ซึ่งการท างานของโหนด
เซ็นเซอร์ทั้งหมดของทุกโครงการจะสามารถบูรณาการข้อมูลกันได้ผ่านแพลตฟอร์ม CANARIN การบูรณาการนี้
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จะท าให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ท าให้ไฟป่าลุก 
ลามเป็นบริเวณกว้าง เช่น ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น รวมถึงการเกิดไฟป่าในประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

 
ภาพที่ 4.26 บูรณาการโหนดเซ็นเซอร์ใน อ.แม่สอด จ.ตาก และล าปาง กับพ้ืนที่วิจัย (ดอยช้างป่าแป๋) 

  

 
ภาพที่ 4.27 โหนดเซ็นเซอร์บริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนที่วิจัย (อ.แม่พริก อ.แม่ทะ จ.ล าปาง) ส านักงานป่าไม้ล าพูน 
 

อ.แม่สอด จ.ตำก 

พ้ืนที่วิจัย  

จ.ล ำปำง 

อ.แม่พริก  

อ.แม่ทะ  

ป่ำไม้ล ำพูน  

พ้ืนที่วิจัย  
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ภาพที่ 4.28 ทิศทางลมบริเวณพ้ืนที่วิจัยเดือน มค. 64 (ที่มา gistda.or.th) 

 
ภาพที่ 4.29 แผนที่ไฟป่าจากดาวเทียม อ.แม่พริก จ.ล าปาง เดือน มีค.64 จากระบบ FIRMS 
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ภาพที่ 4.30 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โหนดเซ็นเซอร์ อ.แม่พริก จ.ล าปาง เดือน มีค. 64 

 
ภาพที่ 4.31 ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โหนดเซ็นเซอร์ อ.แม่พริก จ.ล าปาง เดือน มีค. 64 

 
ภาพที่ 4.32 แผนที่ไฟป่าจากดาวเทียม อ.แม่ทะ จ.ล าปาง เดือน มีค.64 จากระบบ FIRMS 
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ภาพที่ 4.33 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โหนดเซ็นเซอร์ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง เดือน มีค. 64 

 
ภาพที่ 4.34  ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โหนดเซ็นเซอร์ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง เดือน มีค. 64 

การวิเคราะห์แบบจ าลองด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลที่ อ.แม่ทะ และ แม่พริก จ.ล าปาง คณะผู้วิจัยใช้
ข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากโหนดเซ็นเซอร์แม่พริก และ แม่ทะ
ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงมิถุนายน 64 และจ านวนจุดความร้อน (Hotspots) จากดาวเทียม  VIIRS ในช่วงเวลา
เดียวกัน ผลจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลได้ผลใกล้เคียงกับแบบจ าลองที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ดังนั้น
คณะผู้วิจัยจึงใช้แบบจ าลองนี้ในการก าหนดค่าเพ่ือใช้ในการแจ้งเตือนต่อไป และเม่ือถึงเดือนมกราคม 65 ซึ่งจะ
เข้าสู่ฤดูไฟป่า คณะผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์แบบจ าลองนี้เพ่ือยืนยันผลอีกครั้ง 

ตารางที่ 4.1 ตัวอย่างข้อมูลจากโหนดเซ็นเซอร์แม่พริก 

 
 

TimestampNode Datetime(UTC+7) GPS_Lat GPS_Lng GPS_Alt Relative humidityPM2.5 TemperatureCarbon monoxide(CO)

1.62E+09 TH-LPG-à¹�à¸¡à¹ˆà¸žà¸£à¸´à¸�-1347/3/2021 13:49 17.45366 99.11877 166 17.6 90 40.6 0

1.62E+09 TH-LPG-à¹�à¸¡à¹ˆà¸žà¸£à¸´à¸�-1347/3/2021 13:50 17.45367 99.11877 168 17 92 41.1 0

1.62E+09 TH-LPG-à¹�à¸¡à¹ˆà¸žà¸£à¸´à¸�-1347/3/2021 13:52 17.45367 99.11877 168 16.7 84 41.6 0

1.62E+09 TH-LPG-à¹�à¸¡à¹ˆà¸žà¸£à¸´à¸�-1347/3/2021 13:54 17.45364 99.1188 164 16.7 91 42 0

1.62E+09 TH-LPG-à¹�à¸¡à¹ˆà¸žà¸£à¸´à¸�-1347/3/2021 13:55 17.45364 99.1188 164 16.9 88 41.9 0

1.62E+09 TH-LPG-à¹�à¸¡à¹ˆà¸žà¸£à¸´à¸�-1347/3/2021 13:57 17.45367 99.11878 161 16.8 79 41.7 0

1.62E+09 TH-LPG-à¹�à¸¡à¹ˆà¸žà¸£à¸´à¸�-1347/3/2021 13:59 17.45364 99.11883 161 16.4 74 42.2 0.2

1.62E+09 TH-LPG-à¹�à¸¡à¹ˆà¸žà¸£à¸´à¸�-1347/3/2021 14:01 17.45365 99.11884 154 16.3 76 42.4 0.4

1.62E+09 TH-LPG-à¹�à¸¡à¹ˆà¸žà¸£à¸´à¸�-1347/3/2021 14:02 17.45365 99.11884 153 16.4 76 42.3 0.4
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ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างข้อมูลจุดความร้อน (Hot spot) จากดาวเทียม VIIRS 

 
 

4.5 ระบบแจ้งเตือนกำรเกิดไฟป่ำ 
จากผลการวิเคราะห์แบบจ าลองที่ได้กล่าวมาแล้ว คณะผู้วิจัยได้พัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนไฟป่า

ผ่าน Line notify โดยการสร้างกลุ่มผู้ใช้และเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกลุ่ม เมื่อค่าของปริมาณฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM2.5 และค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ที่วัดได้จากโหนดเซ็นเซอร์มากกว่าค่าท่ีได้จากแบบจ าลองที่วิเคราะห์ได้ 
ระบบจะท าการแจ้งเตือนต าแหน่งที่ติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์นั้นไปยังกลุ่มไลน์บัญชีทางการ (Line official 
account, Line OA) นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเตือนในกรณีท่ีโหนดเซ็นเซอร์มีปัญหาได้ด้วย 

 
ภาพที่ 4.35 การท างานของระบบแจ้งเตือนการเกิดไฟป่าผ่าน Line notify 

 
ภาพที่ 4.36 การท างานของแอปพลิเคชันแจ้งเตือนไฟป่าผ่าน Line notify 

 
 
 
 

latitude longitude brightnessscan track acq_date acq_time satellite instrumentconfidenceversion bright_t31frp daynight

13.31022 99.67831 325.5 0.39 0.36 1/1/2021 636 1 VIIRS n 2.0NRT 291.5 1.2 D

15.28503 100.8919 338.5 0.43 0.38 1/1/2021 636 1 VIIRS n 2.0NRT 305.4 6.8 D

15.2874 100.8834 334.4 0.43 0.38 1/1/2021 636 1 VIIRS l 2.0NRT 305.1 2.9 D

15.29088 100.8828 339.3 0.43 0.38 1/1/2021 636 1 VIIRS n 2.0NRT 301.5 2.9 D

15.2892 100.8709 338.1 0.43 0.38 1/1/2021 636 1 VIIRS n 2.0NRT 306.2 4.6 D

15.62646 100.3912 338.4 0.42 0.37 1/1/2021 636 1 VIIRS n 2.0NRT 305 4.8 D

13.052 102.056 328 0.46 0.39 1/1/2021 636 1 VIIRS n 2.0NRT 269.8 2.2 D

15.98536 100.4573 344.3 0.42 0.38 1/1/2021 636 1 VIIRS n 2.0NRT 306.5 7.9 D
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หลักการท างานของระบบแจ้งเตือนผ่าน Line notify มีดังนี้ 
 โปรแกรมจะท างานบนเซิร์ฟเวอร์ CANARIN โดยจะมีการประมวลผลทุกชั่วโมง 
 โปรแกรมจะสร้างข้อความแจ้งเตือนความผิดปกติ โดยพิจารณาจากค่าของ PM2.5 และ

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) หากค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของโหนดเซ็นเซอร์เกินเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ค่า
PM2.5 เกินกว่า 80 ug/m3 และ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เกินกว่า 0.5 ppm ดังภาพที่ 4.39 

 ในกรณีที่โหนดเซ็นเซอร์ไม่ส่งข้อมูลส าหรับชั่วโมงท่ีผ่านมา โปรแกรมจะสร้างข้อความแจ้งเตือนว่า
โหนดนั้นมีปัญหา 

 ข้อความที่สร้างขึ้นจากโปรแกรมจะถูกส่งโดยใช้แพ็คเกจ line-sdk-bot โดยใช้วิธีการส่งข้อความไปยัง
แอปพลิเคชัน Line ไปยังกลุ่มไลน์บัญชีทางการ (Line official account, Line OA) ในงานวิจัยนี้ใช้ชื่อ
กลุ่มว่า “ระวังไฟป่าบ้านโฮ่ง” ซึ่งหากใช้ในพ้ืนที่อ่ืนก็สามารถท่ีจะสร้างบัญชีทางการชื่ออ่ืนได้ตามความ
ต้องการแต่ต้องไม่ซ้ ากับท่ีมีอยู่แล้ว 

 ประกาศชื่อกลุ่ม Line นี้ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้ท าการเข้าร่วมกลุ่มโดยใช้ QR-code หรือชื่อกลุ่ม  
 กลุ่ม Line บัญชีทางการนี้เป็นลักษณะแสดงผลอย่างเดียวไม่สามารถโต้ตอบได้ ทั้งนี้ในอนาคตสามารถ

ที่จะพัฒนาเป็นระบบโต้ตอบอัตโนมัติ (Chat bot) และท างานร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้ 
 สมาชิกในกลุ่ม Line จะได้รับการแจ้งเตือนใน 2 ลักษณะ ดังแสดงในภาพที่ 4.42 คือ 1) เมื่อมีเหตุการณ์

ที่อาจจะเกิดไฟป่า โดยพิจารณาจากค่า PM2.5 และ คาร์บอนมอนอกไซด์ 2) เมื่อโหนดเซ็นเซอร์มี
ปัญหาขัดข้อง 

 
ภาพที่ 4.37 ขอบเขตของพื้นที่เฝ้าระวัง 
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ภาพที่ 4.38 Flow chart การท างานของโปรแกรม 

 

 
ภาพที่ 4.39 การเข้าร่วมกลุ่มไลน์บัญชีทางการ (Line official account) “ระวังไฟป่าบ้านโฮ่ง” 
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ภาพที่ 4.40 การแจ้งเตือนเหตุการณ์ผ่าน Line notify 

Line กลุ่มทางการ (Line OA) ชื่อ
ระวังไฟป่าบ้านโฮ่ง 

ข้อความแจ้งเตือนในกลุ่มไลน์เมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจจะเกิด 
ไฟป่า 

ข้อความแจ้งเตือนเมื่อโหนดเซ็นเซอร์ขัดข้อง 
ภาพที่ 4.41 กลุ่มไลน์บัญชีทางการ “ระวังไฟป่าบ้านโฮ่ง” และข้อความแจ้งเตือน 
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4.6 กำรบ ำรุงรักษำระบบ 
เนื่องจากอุปกรณ์ท้ังหมดของระบบต้องติดตั้งกลางแจ้งในป่า ปัญหาที่เกิดข้ึนจะมาจากหลายสาเหตุซึ่ง

พอจะสรุปได้ดังนี้ 
ตารางที่ 4.3 ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข 

ปัญหาและอุปสรรค การแก้ไข 
แบตเตอรี่จ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ไม่ได้ทั้ง 24 ชม.
เนื่องจากฝนตก หรือท้องฟ้าปิด 

ปรับเปลี่ยนชนิดและเพ่ิมก าลังไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 
และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จัดเตรียมแบตเตอรี่
ส ารอง 

แสงอาทิตย์ไม่เพียงพอต่อการประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่  คอยตัดแต่งก่ิงไม้ที่บังแสงแดดและปรับทิศทางของ
แผงโซลาเซลล์ 

แมลงที่เข้าไปอาศัยในตู้ควบคุม ซึ่งอาจจะก่อความ
เสียหายให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

อุดรู หรือช่องว่าง ด้วยมุ้งลวดไนลอน 

สัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหาย ตรวจสอบและแจ้งผู้ให้บริการ 
ผู้ใช้ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ การอบรมผู้ใช้และการท าสื่อการสอน 

 

 
แมลงเข้าไปท ารัง 

 
กิ่งไม้บดบังแสงอาทิตย์ 

ภาพที่ 4.42 ตัวอย่างปัญหาและอุปสรรคของระบบ 
กำรบ ำรุงรักษำระบบ 

อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในระบบถูกออกแบบมาให้สามารถท างานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และต้องการการ
บ ารุงรักษาต่ า อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติควรมอบหมายให้ตัวแทนชุมชนท าหน้าที่ในการบ ารุงรักษา และมีการ
ฝึกอบรมเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

 การตรวจสอบทางกายภาพ โดยพิจารณาสภาพภายนอกของเสาสัญญาณ ตู้ควบคุม หากพบการสึก
หรอ หรือเสื่อมสภาพต้องท าการซ่อมแซม เช่น ท่อร้อยสาย สายไฟ หรือ ตู้เสื่อมสภาพ เสาสัญญาณผุ รั้วได้รับ
ความเสียหายเป็นต้น 

 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ โดยการตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล ์
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ โดยดูจากหน้าจอของอุปกรณ์ควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ โดยปกติแล้วแบตเตอรี่
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จะมีอายุการใช้งานประมาณ 2-3 ปี ดังนั้นจึงต้องเตรียมจัดหาแบตเตอรี่ใหม่ตามก าหนด ส่วนแผงโซลาเซลล์จะ
มีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี ผู้ดูแลระบบจะต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมือวัด เช่น มัลติมิเตอร์ เป็นต้น 

 การบ ารุงรักษาอุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์ ควรเช็ดท าความสะอาดบริเวณช่องส าหรับให้อากาศเข้าเพ่ือท า
การตรวจวัด หากตันหรือมีสิ่งกีดขวางจะท าให้การตรวจวัดคาดเคลื่อนได้ ภายในอุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์จะมี
แบตเตอรี่ส ารองซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ 3 ปี ซึ่งจะต้องท าการเปลี่ยนแบตเตอรี่ส ารอง 

 อุปกรณ์ถูกออกแบบมาให้สามารถทนแดดทนฝนได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าหากมีพายุฝนฟ้าคะนอง อาจจะ
ต้องเข้าไปตรวจสอบ ทั้งนี้ผู้ดูแลระบบสามารถดูได้จากแอปพลิเคชัน ถ้าหากต าแหน่งที่ติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์
หายไปจากระบบแสดงว่ามีปัญหาเกิดข้ึนต้องเข้าไปตรวจสอบ ณ สถานที่ติดตั้ง 

 ในบางกรณีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G/4G อาจจะมีความแรงของสัญญาณต่ า ก็เป็นสาเหตุให้
อุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังระบบ CANARIN ได้ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ดูแลระบบ  

 

 
ภาพที่ 4.43 เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบระบบ 
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บทที่ 5 สรุปผลกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยสรุปได้ดังนี้  
1. คณะผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ในพื้นที่วิจัย เพ่ือท าการติดตั้งต้นแบบการเฝ้า

ระวังการเกิดไฟป่าบริเวณแนวกันไฟ โดยท าการติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์พร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์จ านวน 5 
ชุด    ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งจากแพลตฟอร์ม CANARIN และ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
3G/4G เพ่ือรับ-ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ไปยังศูนย์เฝ้าระวังไฟป่าซึ่งเป็นระบบ Cloud ที่สามารถให้ชุมชนและ
เจ้าหน้าที่จากสถานีควบคุมไฟป่าสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และแสดงผล (Visualization) ในแผนที่บนแพลตฟอร์ม CANARIN  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564  

2. พัฒนาแบบจ าลอง (Model) ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่ท าการวิจัย ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการเฝ้าระวังไฟป่า แต่เนื่องจากในช่วงที่ด าเนินการวิจัยเป็นฤดูฝน คณะผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูลจากพ้ืนที่ใกล้เคียง 
(อ.แม่พริก อ.แม่ทะ จ.ล าปาง และ อ.แม่สอด จ.ตาก) และข้อมูลจ านวนจุดความร้อน (Hotspots) จากดาวเทียม 
VIIRS ในช่วงเวลาเดียวกัน จากนั้นได้พัฒนาในส่วนการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนเพื่อจะได้ท าการ
ดับไฟได้อย่างทันท่วงทีโดยใช้แอปพลิเคชันไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่และทางอินเทอร์เน็ต 

3. บูรณาการและสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังไฟป่ากับโครงการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยโครง 
การ STIC-ASIA: SEA-HAZEMON (Low-cost Real-time Monitoring of Haze Air Quality Disasters in 
Rural Communities in Thailand and Southeast Asia) และโครงการ SEA-HAZEMON@TEIN โดยติดตาม
คุณภาพอากาศในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฟิลิปปินส์ และอินโดนิเชีย ในปัจจุบันมี
การติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์ไปแล้วประมาณ 100 แห่ง ซึ่งการท างานของโหนดเซ็นเซอร์ทั้งหมดของทุกโครงการจะ
สามารถบูรณาการข้อมูลกันได้ ผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในแพลตฟอร์ม CANARIN ข้อดีของการบูรณา
การนี้จะท าให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ท าให้ไฟป่า
ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง เช่น ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น รวมถึงการเกิดไฟป่าในประเทศเพ่ือนบ้าน 

4. ส่วนที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของงานวิจัยนี้ คือการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ และบ ารุงรักษา
ระบบแก่บุคลากรของสถานีควบคุมไฟป่า ตลอดจนชุมชนเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟป่าและการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ โดยใช้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้อง อบรมการใช้ระบบเฝ้าระวัง
ไฟป่าอัจฉริยะ และจัดท าสื่อการสอนดิจิทัล (e-Learning) 

ทั้งนี้ระหว่างการด าเนินงานจะมีความร่วมมือกับหน่วยงานดังนี้ 
ตารางที่ 5.1 ความร่วมมือกับหน่วยงาน 

หน่วยงาน ลักษณะความร่วมมือ 
สถานีควบคุมไฟป่าบ้านโฮ่ง-ล าพูน และ 
สถานีควบคุมไฟป่าผาเมือง-ล าพูน 
ส า นั กบ ริ ห า ร พ้ื นที่ อ นุ รั กษ์ ที่   16 
(เชียงใหม่) 

ร่วมด าเนินการติดตั้งต้นแบบและทดสอบระบบโหนดเซ็นเซอร์ 
วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลสารสนเทศ 
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

ชุมชนดอยช้างป่าแป๋ ร่วมด าเนินการติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์ และการบ ารุงรักษา 
หน่ วยงานระดับจั งหวัด ส านั ก งาน 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ล าพูน 

น าองค์ความรู้ไปขยายผล 

  



46 
 

ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนวิจัยมีดังนี้ 
 ปัญหาการท างานของอุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ตลอดทั้งวัน สาเหตุเกิดจาก

บริเวณพ้ืนที่วิจัยเป็นภูเขาสูงมีเมฆหมอกปกคลุม โดยเฉพาะในฤดูฝนท าให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิดกระแส
ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการประจุลงในแบตเตอรี่ ซึ่งได้ท าการแก้ไขโดยการเพ่ิมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้มี
ก าลังไฟฟ้ามากขึ้น จากเดิมใช้ขนาดก าลังไฟฟ้า 50 วัตต์ เพ่ิมเป็น 100 วัตต์ ซึ่งพบว่าอุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์
สามารถท างานได้ตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องกิ่งไม้บดบังแสงอาทิตย์ ซึ่งแก้ไขโดยการริดกิ่งไม้
เหล่านั้นออกไป  

 ปัญหาของมดและแมลงซึ่งมีมากในป่า ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้ออกแบบเสาที่ติดตั้งอุปกรณ์โดยมีถาด
น้ ามันเครื่องอยู่ที่ฐานเสา แต่ในช่วงฤดูฝนมีน้ าฝนเข้าไปในฐานท าให้น้ ามันเครื่องขาดไป การแก้ไขโดยการ
บ ารุงรักษาตามที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือ 

 ปัญหาในเรื่องของสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3G/4G เนื่องจากโครงการวิจัยนี้ต้องใช้ ซิมโทร
ศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ ซึ่งพบปัญหาคือ ซิมโทรศัพท์จะมีการก าหนดระยะเวลาการให้บริการของแพ็กเกจ 
เช่น 6 เดือน เป็นต้น ดังนั้นเมื่อใกล้จะหมดอายุจึงต้องท าการสั่งซื้อ ซิมใหม่ และต้องน าไปเปลี่ยนในอุปกรณ์เรา
เตอร์ 3G/4G ซึ่งทางคณะผู้วิจัยก าลังพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย LoRaWAN (Low-Power Wide-Area 
Network) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีโครงสร้างสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่สามารถสื่อสาระยะไกล ใช้
พลังงานต่ ามาทดแทน 
 

กำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้ประโยชน์จำกระบบท่ีพัฒนำขึ้นมีดังนี้ 
 จากการติดตามและประเมินผลภาพรวม และความพึงพอใจในการใช้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ 

พบว่าชุมชนมีความพึงพอใจในการใช้ระบบ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี สามารถที่จะ
ดูแล บ ารุงรักษาอุปกรณ์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ 

 เนื่องจากพ้ืนที่ของแนวกันไฟป่ามีพ้ืนที่ประมาณ 52 ไร่ ชุมชนดอยช้างป่าแป๋ต้องดูแลไฟป่าของ
ชุมชน 59 ไร่ จากเดิมท่ีชุมชนต้องใช้คนจ านวนมากในการจัดเวรยามเฝ้าระวังไฟป่า และเป็นหน่วยลาดตระเวน 
ซึ่งมีปัญหาในการจัดการมาก หลังจากที่ได้มีการติดตั้งระบบฯ พบว่าชุมชนสามารถเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าจาก
ระบบที่พัฒนาขึ้น ซึ่งท าให้การเฝ้าระวังไฟป่าในพ้ืนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ยากต่อการเข้าถึง 

 ในส่วนติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของระบบฯ ในช่วงฤดูไฟป่า ซึ่งสามารถ
น าไปวิเคราะห์และแปลผลเพ่ือใช้ในการพัฒนาแบบจ าลอง (Model) ที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบปัญหา
ในเชิงพ้ืนที่ได้  

 นอกจากประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการไฟป่าแล้ว โครงการวิจัยนี้ยังส่งผลในเชิงเศรษฐกิจด้วย 
เนื่องจากดอยช้างป่าแป๋ อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน เป็นแหล่งปลูกกาแฟแห่งเดียวของจังหวัด ที่ผ่าน
กระบวนการผลิตภายใต้แบรนด์ pa’ka coffee ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มกาแฟอราบิก้า และหัตถกรรม
ดอยป่าแป๋ จนได้รับการรับรองด้วยคะแนน 81 คะแนน จาก COFFEE REVIEW 2017 จึงถูกจัดให้เป็นกาแฟ
พิเศษระดับโลก ปัจจุบันได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แบรนด์  pa’pae จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรียบร้อยแล้ว มีผลคุ้มครอง  10  ปี  ตั้งแต่วันที่  24 ตุลาคม 2553  แต่ยังไม่สามารถผลิตเป็นจ านวนมากได้
การท าเกษตรกรรมในพ้ืนที่นี้เป็นไร่หมุนเวียน ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่ใช้ในชุมชน ยกเว้นกาแฟที่มีการท าเป็น
วิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ในบริเวณดอยช้างป่าแป๋ยังพบนกยูงไทย (Pavo Muticus) หนึ่งในรายชื่อสัตว์ป่า
คุ้มครอง และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว Unseen ของจังหวัดล าพูนด้วย ดังนั้นหากการจัดการไฟป่ามี
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ประสิทธิภาพจากระบบที่พัฒนาขึ้นจะสามารถลดความเสียหายให้กับพ้ืนที่ปลูกกาแฟ สัตว์ป่าหายาก และ
สถานที่ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามเนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษ รวมถึงเป็นพ้ืนที่
อนุรักษ์ จึงเน้นผลในมิติเชิงความมั่นคงเป็นหลัก คณะผู้วิจัยยังไมไ่ด้ท าการวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกจิ 

 
แนวทำงกำรขยำยผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรไปยังหน่วยงำนภำคปฏิบัติหรือในพื้นที่อื่นๆ          
ในการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด

ล าพูน คณะผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อการสอนแบบดิจิทัล (e-Learning) และคู่มือ ซึ่งจะได้น าเสนอต่อหน่วยงาน
ดังกล่าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

งานวิจัยนี้จึงสามารถขยายผลไปยังพ้ืนที่ป่าต่างๆทั่วประเทศไทยได้ โดยเริ่มจากทางภาคเหนือซึ่งมี
ปัญหาในด้านนี้มาก และอาจจะมีการน าเสนอไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือจัดท า
แผนงานโครงการและตั้งงบประมาณเพ่ือขยายผลต่อไป ซึ่งผลของงานวิจัยนี้สอดคล้องกับแผนยุทศาสตร์ของ
กระทรวงฯ และของประเทศไทยในด้านความมั่นคงอยู่แล้ว 
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ภำคผนวก (Appendix)  
 

กระบวนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำร 
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กำรจัดกิจกรรมครั้งที่ 1  
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ วันศุกร์ที่ 13 9 สิงหาคม 2564 .00-16.00 น. 

แบบออนไลน์  ผ่านโปรแกรม     Zoom  และถ่ายทอดสดทาง Facebook live ก าหนดการดังนี้ 
เวลา หัวข้อ วิทยากร 

9.00-9.30 ความเป็นมาของโครงการวิจัย การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ 

รศ.ดร.ปานใจ 
ธารทัศนวงศ์ 

9.30-10.00 พิธีเปิดโดย หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าบ้านโฮ่ง-ล าพูน  
และบรรยายในหัวข้อ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
สถานีควบคุมไฟป่า 

คุณกิตติ  
พูลจันทร์ 

10.00-11.00 เทคโนโลยีในการเฝ้าระวังไฟป่า ดร. วีรชัย 
 ตันพิพัฒน์   

11.0-12.00 ความรู้เกี่ยวกับโหนดเซ็นเซอร์บน CANARIN เพลตฟอร์มและการใช้
ข้อมูลจากโหนดเซ็นเซอร์ 

ดร.อดิสรณ์ 
เลิศสินทรัพย์ทวี 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-13.30 ประสบการณ์การติดตั้งอุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์ที่ดอยช้างป่าแป๋ คุณบัญชา มุแฮ 
13.30-14.30 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลระบบเฝ้าระวังไฟป่า ผศ.ดร.ธงชัย  

ขนาบแก้ว 
14.30-16.00 เสวนาเรื่อง แนวทางและความร่วมมือในการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง

ไฟป่าอัจฉริยะ โดยวิทยากร 
คุณกิตติ พูลจันทร์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าบ้านโฮ่ง-ล าพูน 
คุณประจักษ์ ไชยวรรณ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟผาเมือง-ล าพูน  
ดร.วีรชัย, รศ.ดร.ปานใจ, ดร.อดิสรณ์, ผศ.ดร.ธงชัย และ 
คุณบัญชา    อ.ดร.อภิเษก หงส์วิทยาการ ผู้ด าเนินรายการ 

 

 

 
ภาพผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
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ภาพกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านทางโปรแกรม Zoom 

  
ภาพกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านทาง Facebook Live 
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กำรจัดกิจกรรมครั้งที่ 2  
การอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 9.00-16.00 น.  

แบบออนไลน์  ผ่านโปรแกรม    Zoom   
เวลา หัวข้อ วิทยากร 

9.00-10.00 การใช้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ รศ.ดร.ปานใจ 
และ อ.อภิเษก 

10.0-12.00 ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (Internet of 
Things) 

อ.อภิเษก 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-15.00 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วัดฝุ่น.ไทย (SEA-Hazemon) 

และการใช้ระบบแจ้งเตือนผ่าน Line Notify 
ดร.อดิสรณ์ 

เลิศสินทรัพย์ทวี 
15.00-16.00 ถาม-ตอบ ประเด็นข้อซักถาม  รศ.ดร.ปานใจ 

 และ อ.อภิเษก 

 
ภาพผู้เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะผ่านทางโปรแกรม Zoom 

 
แบบประเมินผลการอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 

 ประเด็น น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1 ความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรม      
2 ความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม      
3 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
     

4 สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่
ถ่ายทอดได้ 
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 ประเด็น ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
1 ท่านคิดว่าระบบเฝ้าระวังไปป่าอัจฉริยะจะช่วย

ให้การควบคุมไฟป่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   

2 ท่านคิดว่าควรมีการขยายผลระบบเฝ้าระวังไป
ป่าอัจฉริยะให้มีจ านวนมากข้ึน 

   

3 ท่านคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุน
ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ 

   

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ……………………………………………………………………………… 

 
ภาพกิจกรรมการอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะผ่านทางโปรแกรม Zoom 

การน าเสนอบทความวิชาการ เรื่อง An Active Forest Fire Surveillance System using Internet 
of Things and Data Analytics ในรูแแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ The 16th Asian Internet 
Engineering Conference ซึ่งจะมีการจัดประชุมในวันที่ 14-17 ธันวาคม 2564  

 
ภาพการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ The 16th Asian Internet Engineering Conference 
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สื่อกำรสอนแบบดิจิทัล (e-Learning) 

 

 
 

  

  
ตัวอย่างสื่อการสอนแบบดิจิทัล 
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คู่มือกำรพัฒนำระบบเฝ้ำระวังไฟป่ำอัจฉริยะ 
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ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

แบบฟอร์มสรุปผลงำนกิจกรรม 1 หน้ำกระดำษ A4 (ส ำหรับประชำสัมพันธ์)  
(อยู่ในส่วนภำคผนวก)  
1. ชื่อกิจกรรม  การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ 
Development and Knowledge Transfer of The Intelligent Forest Fire Surveillance System 
2. ชื่อ -นำมสกุล นักวิจัย รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ 
   Assoc.Prof.Dr. Panjai Tantatsanawong 
3. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 74/1 ถ.มหาไชย แขวงส าราญราษฎร์ เขตพระนคร กทม.10200  
   เบอร์โทรศัพท์  0819218327 E-mail panjai@gmail.com 
4. ชื่อหน่วยงำน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร  
5. ปี พ.ศ. ทีด่ ำเนินกำรเสร็จ พ.ศ.2564  
6. ค ำค้น แบบจ าลองการเกิดไฟป่า, ระบบเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า, อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 
    Keyword Forest Fire model, Forest Fire Surveillance System, Internet of Things 
7. อ้ำงอิง (ใส่ URL ที่สามารถเข้าถึงเอกสารได้กรณีเผยแพร่ผลงานฉบับเต็มทางอินเตอร์เน็ต ถ้าไม่มีให้เว้นว่าง
ไว้)  
 WWW.Facebook.Com การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ 
8. รูปภำพ หรือภำพเคลื่อนไหว (สามารถแยกไฟล์ หรือใส่รวมไว้ในเนื้อหาได้)  

 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบเฝ้าระวังไฟ

ป่าอัจฉริยะ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 

 
การอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ ในวัน

ศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 

 
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
สื่อการสอนแบบดิจิทัล (e-learning) 

 
 
 

http://www.facebook.com/
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ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 

แบบฟอร์มสรุปผลงำนกิจกรรม 5 บรรทัด 
(ส ำหรับเผยแพร่ในระบบ EXPLORE ผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.thai-explore.net) 

1. ชื่อกิจกรรม  การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ 
Development and Knowledge Transfer of The Intelligent Forest Fire Surveillance System 
2. ชื่อ -นำมสกุล นักวิจัย รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ 
   Assoc.Prof.Dr. Panjai Tantatsanawong 
3. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 74/1 ถ.มหาไชย แขวงส าราญราษฎร์ เขตพระนคร กทม.10200  
   เบอร์โทรศัพท์  0819218327 E-mail panjai@gmail.com 
4. ชื่อหน่วยงำน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร  
5. ปี พ.ศ. ทีด่ ำเนินกำรเสร็จ พ.ศ.2564  
6. ค ำค้น แบบจ าลองการเกิดไฟป่า, ระบบเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า, อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 
    Keyword Forest Fire model, Forest Fire Surveillance System, Internet of Things 
7. อ้ำงอิง (ใส่ URL ที่สามารถเข้าถึงเอกสารได้กรณีเผยแพร่ผลงานฉบับเต็มทางอินเตอร์เน็ต ถ้าไม่มีให้เว้นว่าง
ไว้)  
 WWW.Facebook.Com การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ 
8. รูปภำพ หรือภำพเคลื่อนไหว (สามารถแยกไฟล์ หรือใส่รวมไว้ในเนื้อหาได้)  

 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบเฝ้าระวังไฟ

ป่าอัจฉริยะ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 

 
การอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ ในวัน

ศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 

 
ความมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
สื่อการสอนแบบดิจิทัล (e-learning) 

 
 

http://www.thai-explore.net/
http://www.facebook.com/
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 9. ค ำอธิบำย 5 บรรทัด (font Tahoma ขนาด 10 แบบ Regular)  
ในงานวิจัยนี้พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีประสานสรรพสิ่ง (IoT) ซึ่งอยู่บนแพลตฟอร์ม CANARIN โดยศึกษาสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ในพื้นที่วิจัย ดอยช้างป่าแป๋ อ.

บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน เพื่อท าการติดต้ังต้นแบบการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าบริเวณแนวกันไฟ จากนั้นได้พัฒนาแบบจ าลอง (Model) ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่ท าการวิจัย 
ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังไฟป่าด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งจากแพลตฟอร์ม CANARIN และระบบเครือข่าย 3G/4G  ข้อมูลที่ได้รับจากโหนด
เซ็นเซอร์จะถูกวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อพัฒนาแบบจ าลองการเกิดไฟป่า ซึ่งแบบจ าลองนี้ใช้ในการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Line notify เพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้องและชุมชนเพื่อจะได้ท าการดับไฟได้อย่างทันท่วงที องค์ความรู้ได้ถ่ายทอดไปยังบุคลากรของสถานีควบคุมไฟป่าตลอดจนชุมชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟป่าและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

 10. สรุปงำนกิจกรรมในรูปแบบ info graphic โดยให้มีตรำสัญลักษณ์ของ วช. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 
 11. น ำเข้ำข้อมูลสรุปผลงำนกิจกรรม 5 บรรทัด ในระบบ EXPLORE ผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.thai-
explore.net  
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