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4. ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ที่ปรึกษา
intERLab, AIT
Email: sunee@g.swu.ac.th
5. ดร.อดิสรณ์ เลิศสินทรัพย์ทวี ที่ปรึกษา
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3. งบประมาณและระยะเวลาทากิจกรรม
- ได้รับงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณที่ได้รับ 700,000 บาท
- ระยะเวลาของโครงการ เดือนมีนาคม 2564 ถึง เดือน พฤศจิกายน 2564 ระยะเวลาทา
กิจกรรมในการรายงาน ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564
- กิจกรรมในการรายงาน ครั้งที่ 3 ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2564 ถึง พฤศจิกายน 2564
4. สรุปกิจกรรม
4.1 ความสาคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย
ปัญหาไฟป่าส่งผลกระทบถึงทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชน การใช้เทคโนโลยี
อิ น เทอร์ เ น็ ต ประสานสรรพสิ่ ง (Internet of Things, IoT) และเซ็ น เซอร์ วั ด การเปลี่ ย นแปลงของ
สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลมหัต (Big data) ร่วมกับเทคนิคเหมืองข้อมูลในการวิเคราะห์ และ
สร้างแบบจาลอง (Model) ของการเกิดไฟป่า ความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า และสามารถเตือนภัยการเกิด
ไฟป่าได้
4.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ในพื้นที่วิจัย เพื่อทาการติดตั้งต้นแบบการเฝ้าระวัง
การเกิดไฟป่าบริเวณแนวกันไฟ
2. เพื่อพัฒนาแบบจาลอง (Model) ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่ทาการวิจัย ตลอดจนปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังไฟป่า ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งจากแพลตฟอร์ม CANARIN
และเครือข่าย 3G/4G เพื่อรับ-ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ไปยังศูนย์เฝ้าระวังไฟป่าซึ่งจะเป็นระบบ Cloud ที่
สามารถให้ เ จ้ า หน้ า ที่ จ ากสถานี ค วบคุ ม ไฟป่ า สามารถใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้

ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนเพื่อจะได้ทาการดับไฟได้อย่าง
ทันท่วงทีโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และทางอินเทอร์เน็ต
3. เพื่อบูรณาการและสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังไฟป่ากับโครงการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องผ่ าน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
4. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้และบารุงรักษาระบบต้นแบบแก่บุคลากรของสถานีควบคุม
ไฟป่า ตลอดจนชุมชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
4.3 รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้เริ่มต้นจากการสารวจภูมิประเทศและภูมิอากาศเพื่อจะทาการติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์ที่ใช้
แพลตฟอร์ม CANARIN ซึ่งจะใช้ตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยมีการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับ
การใช้งานในพื้นที่วิจัย เมื่อทาการติดตั้งอุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์แล้วจะทาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนา
แบบจาลอง (Model) การเกิดไฟป่า จากนั้นจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้แจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องเมื่อ
มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าขึ้น
4.4 ผลการวิจัย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. คณะผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ในพื้นที่วิจัย เพื่อทาการติดตั้งต้นแบบ
การเฝ้ าระวังการเกิดไฟป่ าบริ เวณแนวกันไฟ โดยทาการติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์พร้อมระบบพลั งงาน
แสงอาทิตย์จานวน 5 แห่งคือ 1) ม่อนห้วยปู (ห้วยปูโจ๊ะ) 2) ภูหวาย (เก่โจ๊ะ) 3) บวกตองตึง (โน๋ะ หละ
เทอ) 4) จอมปลวกทาบุญ (โหน่มาบุ) และ 5) ต่าเดโด่ โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง
จากแพลตฟอร์ม CANARIN และ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G/4G เพื่อรับ-ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ไปยัง
ศูนย์เฝ้าระวังไฟป่าซึ่งจะเป็นระบบ Cloud ที่สามารถให้ชุมชนและเจ้าหน้าที่จากสถานีควบคุมไฟป่า
สามารถวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ต ลอดเวลา โดยระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ แ สดงผล
(Visualization) ในแผนที่บนแพลตฟอร์ม CANARIN ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564
2. พัฒนาแบบจาลอง (Model) ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่ทาการวิจัย ตลอดจนปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังไฟป่า แต่เนื่องจากในช่วงที่ดาเนินการวิจัยเป็นฤดูฝน คณะผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูลจาก
พื้นที่ใกล้เคียง (อ.แม่พริก อ.แม่ทะ จ.ลาปาง และ อ.แม่สอด จ.ตาก) และข้อมูลจานวนจุดความร้อน
(Hotspots) จากดาวเทียม VIIRS ในช่วงเวลาเดียวกัน จากนั้นได้พัฒนาในส่วนการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้องและชุมชนเพื่อจะได้ทาการดับไฟได้อย่างทันท่วงทีโดยใช้แอปพลิเคชันไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
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 SEAHAZEMON@TEIN โดยติดตามคุณภาพอากาศในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ฟิลิปปินส์ และอินโดนิเชีย ซึ่งการทางานของโหนดเซ็นเซอร์ทั้งหมดของทุกโครงการจะสามารถบูรณา
การข้อมูลกันได้ ผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในแพลตฟอร์ม CANARIN ข้อดีของการบูรณาการนี้จะ
ทาให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ทาให้ไฟป่า
ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง เช่น ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น รวมถึงการเกิดไฟป่าในประเทศเพื่อน
บ้าน

4. ส่วนที่สาคัญอีกประการหนึ่งของงานวิจัยนี้ คือการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ และ
บารุงรักษาระบบแก่บุคลากรของสถานีควบคุมไฟป่า ตลอดจนชุมชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟ
ป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยใช้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้อง
อบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ และจัดทาสื่อการสอนดิจิทัล (e-Learning)
4.5 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานวิจัยมีดังนี้
 ปัญหาการทางานของอุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ตลอดทั้งวัน สาเหตุเกิด
จากบริเวณพื้นที่วิจัยเป็นภูเขาสูงมีเมฆหมอกปกคลุม โดยเฉพาะในฤดูฝนทาให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิ
ดกระแสไฟฟ้ า ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การประจุ ล งในแบตเตอรี่ ซึ่ ง ได้ ท าการแก้ ไ ขโดยการเพิ่ ม แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ให้มีกาลังไฟฟ้ามากขึ้น จากเดิมใช้ขนาดกาลังไฟฟ้า 50 วัตต์ เพิ่มเป็น 100 วัตต์ ซึ่งพบว่า
อุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์สามารถทางานได้ตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องกิ่งไม้ บดบังแสงอาทิตย์
ซึ่งแก้ไขโดยการริดกิ่งไม้เหล่านั้นออกไป
 ปัญหาของมดและแมลงซึ่งมีมากในป่า ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้ออกแบบเสาที่ติดตั้งอุปกรณ์โดยมี
ถาดน้ามันเครื่องอยู่ที่ฐานเสา แต่ในช่วงฤดูฝนมีน้าฝนเข้าไปในฐานทาให้น้ามันเครื่องขาดไป การแก้ไข
โดยการบารุงรักษาตามที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือ
 ปัญหาในเรื่องของสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3G/4G โครงการวิจัยนี้ต้องใช้ซิมโทรศัพท์
เคลื่อนที่ของผู้ ให้บ ริ การ ซึ่งพบปัญหาคือ ซิมโทรศัพท์จะมีการกาหนดระยะเวลาการให้ บริการของ
แพ็กเกจ เช่น 6 เดือน เป็นต้น ดังนั้นเมื่อใกล้จะหมดอายุจึงต้องทาการสั่งซื้อ ซิมใหม่ และต้องนาไป
เปลี่ยนในอุปกรณ์เราเตอร์ 3G/4G ซึ่งทางคณะผู้วิจัยกาลังพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย LoRaWAN
(Low-Power Wide-Area Network) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีโครงสร้างสถาปัตยกรรมเครือข่าย
ที่สามารถสื่อสาระยะไกล ใช้พลังงานต่ามาทดแทน
การติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์จากระบบที่พัฒนาขึ้นมีดังนี้
 จากการติดตามและประเมินผลภาพรวม และความพึงพอใจในการใช้ระบบเฝ้าระวังไฟป่า
อัจฉริยะ พบว่าชุมชนมีความพึงพอใจในการใช้ระบบ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ได้เป็นอย่าง
ดี สามารถที่จะดูแล บารุงรักษาอุปกรณ์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
 เนื่องจากพื้นที่ของแนวกันไฟป่ามีพื้นที่ประมาณ 52 ไร่ ชุมชนดอยช้างป่าแป๋ต้องดูแลไฟป่า
ของชุมชน 59 ไร่ จากเดิมที่ชุมชนต้องใช้คนจานวนมากในการจัดเวรยามเฝ้าระวังไฟป่า และเป็นหน่วย
ลาดตระเวน ซึ่งมีปัญหาในการจัดการมาก หลังจากที่ได้มีการติดตั้งระบบฯ พบว่าชุมชนสามารถเฝ้าระวัง
การเกิดไฟป่าจากระบบที่พัฒนาขึ้น ซึ่งทาให้การเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ
พื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง
 ในส่วนติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของระบบฯ ในช่วงฤดูไฟป่า ซึ่ง
สามารถนาไปวิเคราะห์ แ ละแปลผลเพื่อใช้ในการพัฒนาแบบจาลอง (Model) ที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถตอบปัญหาในเชิงพื้นที่ได้
 นอกจากประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการไฟป่าแล้ว โครงการวิจัยนี้ยังส่งผลในเชิงเศรษฐกิจ
ด้วย เนื่องจากดอยช้างป่าแป๋ อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน เป็นแหล่งปลูกกาแฟแห่งเดียวของจังหวัด ที่
ผ่านกระบวนการผลิตภายใต้แบรนด์ pa’ka coffee ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มกาแฟอราบิก้า และ
หัตถกรรมดอยป่าแป๋ จนได้รับการการันตีด้วยคะแนน 81 คะแนน จาก COFFEE REVIEW 2017 จึงถูก

จัดให้เป็นกาแฟพิเศษระดับโลก ปัจจุบันได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แบรนด์ pa’pae จากกรม
ทรัพย์สินทางปั ญญาเรียบร้ อยแล้ว มีผลคุ้มครอง 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2553 แต่ยังไม่
สามารถผลิตเป็นจานวนมากได้นอกจากนี้ในบริเวณดอยช้างป่าแป๋ยังพบนกยูงไทย (Pavo Muticus)
หนึ่งในรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว Unseen ของจังหวัดลาพูนด้วย ดังนั้นหาก
การจัดการไฟป่ามีประสิทธิภาพจากระบบที่พัฒนาขึ้นจะสามารถลดความเสียหายให้กับพื้นที่ปลูกกาแฟ
สั ต ว์ ป่ า หายาก และสถานที่ ท่ อ งเที่ ยวได้ เ ป็น อย่า งดี อย่ า งไรก็ ต ามเนื่อ งจากพื้ น ที่ ดั งกล่ าวเป็ นเขต
วัฒนธรรมพิเศษ รวมถึงเป็นพื้นที่อนุรักษ์ จึง เน้นผลในมิติเชิงความมั่นคงและยังไม่สามารถวิเคราะห์ใน
เชิงเศรษฐกิจได้
แนวทางการขยายผลการด าเนิ น งานโครงการไปยั ง หน่ ว ยงานภาคปฏิ บั ติ ห รื อ ในพื้ น ที่ อื่ น ๆ
ร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลาพูน คณะผู้วิจัยได้
พัฒ นาสื่ อการสอนแบบดิจิ ทัล (e-Learning) และคู่มือ ซึ่งจะได้นาเสนอต่อหน่ว ยงานดังกล่ าว และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป งานวิจัยนี้จึงสามารถขยายผลไปยังพื้นที่ป่าต่างๆทั่วประเทศไทยได้ โดยเริ่ม
จากทางภาคเหนือซึ่งมีปัญหาในด้านนี้มาก และอาจจะมีการนาเสนอไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทาแผนงานโครงการและตั้งงบประมาณเพื่อขยายผลต่อไป ซึ่งผลของงานวิจัยนี้
สอดคล้องกับแผนยุทศาสตร์ของกระทรวงฯ และของประเทศไทยในด้านความมั่นคงอยู่แล้ว

บทคัดย่อภาษาไทย
ไฟป่าส่งผลกระทบถึงทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชนด้วย ในงานวิจัยนี้พัฒนาระบบเฝ้า
ระวังไฟป่าอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีประสานสรรพสิ่ง (IoT) ซึ่งอยู่บนแพลตฟอร์ม CANARIN ร่วมกับการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) โดยมีผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. คณะผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ในพื้นที่วิจัย เพื่อทาการติดตั้งต้นแบบการเฝ้า
ระวังการเกิดไฟป่าบริเวณแนวกันไฟ โดยทาการติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์พร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และ
เครือข่าย 3G/4G จานวน 5 แห่งคือ 1) ม่อนห้วยปู (ห้วยปูโจ๊ะ) 2) ภูหวาย (เก่โจ๊ะ) 3) บวกตองตึง (โน๋ะ หละ
เทอ) 4) จอมปลวกทาบุญ (โหน่มาบุ) และ 5) ต่าเดโด่ ทั้งนีช้ ุมชนและเจ้าหน้าที่จากสถานีควบคุมไฟป่าสามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยใช้แผนที่บนแพลตฟอร์ม CANARIN
2. พัฒนาแบบจาลอง (Model) ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่ทาการวิจัย ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการเฝ้าระวังไฟป่าโดยใช้ข้อมูลจากพื้นที่ใกล้เคียงและข้อมูลจานวนจุดความร้อน (Hotspots) จากดาวเทียม
VIIRS เมื่อพบสถานการณ์ที่อาจมีผลต่อการเกิดไฟป่าโดยพิจารณาจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) หากเกินค่าที่กาหนดจะแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนเพื่อจะได้ทาการดับไฟ
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 ซึ่งทาให้การแจ้งเตือนมีประสิทธิภาพ
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ และบารุงรักษาระบบแก่บุคลากรของสถานีควบคุมไฟป่า ตลอดจน
ชุมชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยใช้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การอบรม และจัดทาสื่อการสอนดิจิทัล (e-Learning) เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานวิจัยคือสภาพภูมิอากาศที่มีเมฆหมอกปกคลุม โดยเฉพาะในฤดูฝน
ทาให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิดกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการประจุลงในแบตเตอรี่ ทาให้ต้องเพิ่มแผงเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ ใ ห้ มี ก าลั ง ไฟฟ้ า มากขึ้ น และริ ด กิ่ ง ไม้ ที่ บ ดบั ง แสงแดด รวมถึ ง การบ ารุ ง รัก ษาตามระยะเวลา
นอกจากนี้ยังมีปัญหาอายุการใช้งานเพ็กเกจซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ 3G/4G ซึ่งทางคณะผู้วิจัย
กาลังพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย LoRaWAN (Low-Power Wide-Area Network) มาทดแทน
จากการติดตามและประเมินผลภาพรวม และความพึงพอใจในการใช้ระบบพบว่าชุมชนมีความพึง
พอใจในการใช้ระบบ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ อุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี สามารถดูแล บารุงรักษาอุปกรณ์
และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ ทาให้การเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยากต่อ
การเข้าถึง ซึ่งจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบจาลองในช่วงฤดูไฟป่า
นอกจากประโยชน์ ที่ได้รั บ จากการจัดการไฟป่าแล้ ว โครงการวิจัยนี้ยังส่ งผลในเชิงเศรษฐกิจด้วย
เนื่องจากดอยช้างป่าแป๋ อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน เป็นแหล่งปลูกกาแฟพิเศษที่มีชื่อเสียงระดับโลก และยัง
เป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว Unseen ของจังหวัดลาพูนด้วย
ดั งนั้ น การจั ดการไฟป่ า ที่มีป ระสิ ทธิภ าพจากระบบที่ พัฒ นาขึ้นจะสามารถสร้างความมั่นคงในการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศได้
คาสาคัญ: แบบจาลองการเกิดไฟป่า, 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 SEAHAZEMON@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

สารบัญเรื่อง (Table of Contents)
เรื่อง
บทที่ 1

บทนา
1.1 ความเป็นมาของโครงการ
1.2. วัตถุประสงค์
1.3 ขอบเขตการดาเนินงาน
1.4. กลุ่มเป้าหมายที่รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
1.5 พื้นที่ทาการวิจัย
1.6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.7. ผลผลิตจากงานวิจัย
1.8. ผลลัพธ์จากงานวิจัย
1.9 ผลกระทบจากงานวิจัย
บทที่ 2 องค์ความรู้และเทคโนโลยี
2.1 สถานการณ์ไฟป่าในประเทศไทย
2.2 แนวทางการจัดการไฟป่า
2.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการไฟป่า
2.4 หลักการทางานของแพลตฟอร์ม CANARIN
2.5 องค์ความรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
2.6 การวิเคราะห์แบบจาลอง
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการดาเนินการวิจัย
4.1 การติดตั้งอุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์
4.2 ผลการติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์
4.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้
4.4 การวิเคราะห์แบบจาลอง
4.5 ระบบแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า
4.6 การบารุงรักษาระบบ
บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม (Bibliography)
ภาคผนวก กระบวนการดาเนินงานตลอดโครงการ
การจัดกิจกรรมครั้งที่ 1
การจัดกิจกรรมครั้งที่ 2
สื่อการสอนแบบดิจิทัล (e-Learning)
คู่มือการพัฒนาระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ
แบบฟอร์มสรุปผลงานกิจกรรม 1 หน้ากระดาษ A4 (สาหรับประชาสัมพันธ์)
แบบฟอร์มสรุปผลงานกิจกรรม 5 บรรทัด
ประวัตินักวิจัย

หน้า
1
1
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
8
9
12
16
16
18
20
20
27
32
34
39
43
45
48
50
51
53
55
56
57
58
60

สารบัญตาราง (List of Tables)
ตารางที่
1.1
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
5.1

ชื่อตาราง
กลุ่มเป้าหมายที่รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
แผนการดาเนินงานโครงการ (Gantt Chart)
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตัวอย่างข้อมูลจากโหนดเซ็นเซอร์แม่พริก
ตัวอย่างข้อมูลจุดความร้อน (Hot spot) จากดาวเทียม VIIRS
ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
ความร่วมมือกับหน่วยงาน

หน้า
3
18
19
38
39
43
45

สารบัญภาพ (List of Illustration)
ภาพที่
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
3.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

ชื่อภาพ
พื้นที่วิจัยดอยช้างป่าเป๋ อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
แผนที่ดอยช้างป่าแป๋
องค์ประกอบและลักษณะความสัมพันธ์ของพฤติกรรมไฟ
แอปพลิเคชัน Fire Information for Resource Management System (FIRMS)
ระบบติดตามสถานการณ์ไฟป่า
การใช้กล้องตรวจจับความร้อน
ระบบ Alert Widefire
ระบบ Airnow
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
โครงสร้างและการทางานของแพลตฟอร์ม CANARIN
โหนดเซ็นเซอร์และการแสดงผลในแพลตฟอร์ม CANARIN
แพลตฟอร์ม CANARIN จาก โครงการวิจัย SEA HAZEMON@TEIN
สถาปัตยกรรมของ SEA-HAZEMON@TEIN cloud platform
แผนที่อุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์และข้อมูลที่ตรวจจับได้บนแพลตฟอร์ม CANARIN
การแสดงผลข้อมูลคุณภาพอากาศ
การตรวจจับการเคลื่อนที่ของกลุ่มควัน PM2.5 ด้วยแพลตฟอร์ม CANARIN
ความสัมพันธ์ของฝุ่นละออง PM2.5 และ คาร์บอนมกนอกไซด์ (CO) ขณะเกิดไฟป่า
แบบจาลองแบบต้นไม้ (Tree model) สาหรับทานายไฟป่าในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
รูปแบบการดาเนินงานของโครงการวิจัยและองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอด
ผลการดาเนินงานของโครงการวิจัยและองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอด
การสารวจสภาพภูมิประเทศเพื่อติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์
การเลือกสถานที่ติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์ตามแนวกันไฟ
แบบร่างเสาสัญญาณและเสาสัญญาณที่ทาเสร็จแล้ว
การเตรียมท่อร้อยสายดินและแท่งหลักดินทองแดงเพื่อป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า
การทาฐานรากเสาสัญญาณ
การติดตั้งเสาสัญญาณ
การทากรอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์
การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์
การเชื่อมต่อแผงฯกับตู้ควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์
การติดตั้งตู้ควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์และโหนดเซ็นเซอร์
การเชื่อมต่อสายไฟในตู้ควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์
การเชื่อมต่อสายไฟระหว่างตู้ควบคุม
เสาอากาศภายนอกเพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณ 3G/4Gg
หน้าจอของอุปกรณ์ควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์

หน้า
4
4
7
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
17
17
17
18
20
21
21
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
25

ภาพที่
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
4.38
4.39
4.40
4.41
4.42
4.43

ชื่อภาพ
อุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์และเราเตอร์ 3G/4G
การตรวจสอบตาแหน่งที่ตั้งของระบบ
การทดสอบการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ผลการติดตั้งระบบที่ม่อนห้วยปู (ห้วยปูโจ๊ะ)
ผลการติดตั้งระบบที่ภูหวาย (เก่โจ๊ะ
ผลการติดตั้งระบบที่บวกตองตึง (โน๋ะ หละ เทอ)
ผลการติดตั้งระบบที่จอมปลวกทาบุญ (โหน่มาบุ)
ผลการติดตั้งระบบที่ต่าเดโด่
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โหนดเซ็นเซอร์ จอมปลวกทาบุญ ดอยช้างป่าแป๋ จ.
ลาพูน เดือน 20-24 กค. 64 วันที่ 20 กค. เป็นวันที่มีการเผาใบไม้เพื่อจาลองการเกิดไฟ
ปริมาณคาร์บอนมนนอกไซด์ (CO) โหนดเซ็นเซอร์ จอมปลวกทาบุญ ดอยช้างป่าแป๋ จ.
ลาพูน เดือน 20-24 กค.. 64 วันที่ 20 กค. เป็นวันที่มีการเผาใบไม้เพื่อจาลองการเกิดไฟ
บูรณาการโหนดเซ็นเซอร์ใน อ.แม่สอด จ.ตาก และลาปาง กับพื้นที่วิจัย (ดอยช้างป่าแป๋)
โหนดเซ็นเซอร์บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่วิจัย (อ.แม่พริก อ.แม่ทะ จ.ลาปาง) สานักงานป่าไม้
ลาพูน
ทิศทางลมบริเวณพื้นที่วิจัยเดือน มค. 64
แผนที่ไฟป่าจากดาวเทียม อ.แม่พริก จ.ลาปาง เดือน มีค.64 จากระบบ FIRMS
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โหนดเซ็นเซอร์ อ.แม่พริก จ.ลาปาง เดือน มีค. 64
ปริมาณคาร์บอนมนนอกไซด์ (CO) โหนดเซ็นเซอร์ อ.แม่พริก จ.ลาปาง เดือน มีค. 64
แผนที่ไฟป่าจากดาวเทียม อ.แม่ทะ จ.ลาปาง เดือน มีค.64 จากระบบ FIRMS
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โหนดเซ็นเซอร์ อ.แม่ทะ จ.ลาปาง เดือน มีค. 64
ปริมาณคาร์บอนมนนอกไซด์ (CO) โหนดเซ็นเซอร์ อ.แม่ทะ จ.ลาปาง เดือน มีค. 64
การทางานของระบบแจ้งเตือนการเกิดไฟป่าผ่าน Line notify
การทางานของแอปพลิเคชันแจ้งเตือนไฟป่าผ่าน Line notify
ขอบเขตของพื้นที่เฝ้าระวัง
Flow chart การทางานของโปรแกรม
การเข้าร่วมกลุ่ม Line บัญชีทางการ (Line official) “ระวังไฟป่าบ้านโฮ่ง”
การแจ้งเตือนเหตุการณ์ผ่าน Line notify
กลุ่มไลน์บัญชีทางการ “ระวังไฟป่าบ้านโฮ่ง” และข้อความแจ้งเตือน
ตัวอย่างปัญหาและอุปสรรคของระบบ
เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบระบบ

หน้า
26
26
26
27
28
29
30
31
34
35
35
35
36
36
37
37
38
38
38
39
39
40
41
41
42
42
43
44

1

บทที่ 1 บทนำ
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
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล ในส่วนของการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
ประเด็นสาคัญที่ถูกบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม โดยมุ่งบูรณาการการดาเนินการ ตลอดถึงทรัพยากรต่าง ๆ ในการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะทรัพยากรดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า และแร่ธาตุ ให้เป็นไปตามนโยบายที่
กาหนด และสอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมตามที่กาหนดอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติโดยมีแนวความคิดในการ
ดาเนินการที่สาคัญ คือ
(1) วางแผนและบูรณาการการดาเนินงานพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับทุกภาคส่วน
อย่างเป็นรูปธรรม
(2) บูรณาการการผนึกกาลังในการป้องกัน ปราบปราม และฟื้นฟู ความเสียหายจากการบุกรุกทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์แบบและเป็นระบบ
นอกจากนี้ในแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.25602579)ก็ได้มีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะป้องกันดูแลรักษาพื้นที่ป่าให้คงสภาพ ไม่ให้มี
การบุกรุกทาลาย รวมทั้งเฝ้าระวังป้องกันการเกิดไฟป่า เพื่อป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 80.88 ล้านไร่ (ร้อยละ 25
ของพื้นที่ประเทศ) รวมถึงป้องกันพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 39.87 ล้านไร่ เป็นต้น (ที่มาhttp://portal.dnp.go.th
/Content/ protectplanning?contentId=15487)
ปัญหาไฟป่าส่งผลกระทบถึงทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพของประชาชน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า
ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันที่ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือ ส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งเข้าไปดับและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
มีงานวิจัยหลายเรื่องที่ยืนยันถึงศึกษา
ผลกระทบของไฟป่าต่อความสมบูรณ์ของป่าไม้และคุณภาพอากาศ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังไฟป่ามีหลายรูปแบบ เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง หรือ
การใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน (Drone) เป็นต้น แต่ในปัจจุบันยังมีจุดอ่อน (Pain point) ที่ทาให้ยังไม่
สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น
 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) ใช้พลังงานมาก ทั้งในการทางาน
ของอุปกรณ์ และระบบสื่อสาร (ส่วนใหญ่ใช้ Wi-Fi หรือ 3G,4G) ซึ่งในบริเวณป่าส่วนใหญ่ไม่มีไฟฟ้า
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 การใช้โดรนมีปัญหาเรื่องการบังคับ และระยะเวลาในการบินตรวจการ ซึ่งมักจะใช้ในกรณีเกิดไฟป่า
ลุกลามแล้ว
 ยังขาดแบบจาลองของการกระจายฝุ่น 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) และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยสร้างแบบจาลอง (Model) เพื่อตรวจจับ
เหตุการณ์ (Incident) ที่คาดว่าจะเกิดไฟป่าและเตือนภัยการเกิดไฟป่าได้ แต่เนื่องจากการใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะคาดการณ์การเกิดไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้
ระบบข้อมูลมหัต (Big data) ร่วมกับเทคนิคเหมืองข้อมูล เพื่อนามาใช้กับการเก็บข้อมูลที่จะมีขนาดใหญ่มากขึ้น
เรื่อย ๆ และวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า นอกจากนี้การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI)
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซึ่งมีค่าพารามิเตอร์ของป่าไม้และสภาพภูมิประเทศสาหรับจัดทาแบบจาลอง
การของไฟป่า โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะติดตั้งที่แนวกันไฟ (Firebreak) ซึ่งเป็นช่องว่างแนวยาวในป่า ซึ่งมีความ
กว้างมากพอที่จะป้องกันไฟไม่ให้ลุกลามต่อเนื่องในกรณีที่เกิดไฟป่า โดยแนวกันไฟนี้มีจุดประสงค์ในการป้องกัน
ไฟโดยเฉพาะ (ซึ่งจะมีการวางแผนล่วงหน้าโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ หรือประชาชนในพื้นที่) โดยทั่วไปแนวกันไฟเป็น
มาตรการเสริมคู่กับการควบคุมเพลิงตามปกติ เพื่อลดโอกาสที่อัคคีภัยจะแผ่ขยายไปไกลเกินกาลังรับมือของผู้ที่
ดับไฟ
ปัญหาที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ IoT ซึ่งในงานวิจัยนี้จะใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G/4G ในการรับ-ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT ไปยังสถานีควบคุมไฟป่า เพื่อจัดเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างแบบจาลอง และทาการแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องต่อไป
จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผนวกกับความรู้และประสบการณ์จากผลงานการวิจัยที่ผ่านมาของ
คณะผู้วิจัยคือ โครงการ SEA-HAZEMON@TEIN [12] โดยพัฒนา IoT sensor สาหรับการติดตามคุณภาพ
อากาศในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฟิลิปปินส์ และอินโดนิเชีย คณะผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดที่จะขยายผลการวิจัยไปสู่การใช้งานจริงและถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
นาไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากร และความมั่นคงของประเทศต่อไป
1.2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ในพื้นที่วิจัย เพื่อทาการติดตั้งต้นแบบการเฝ้าระวังการ
เกิดไฟป่าบริเวณแนวกันไฟ
2. เพื่อพัฒนาแบบจาลอง (Model) ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่ทาการวิจัย ตลอดจนปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังไฟป่า ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งจากแพลตฟอร์ม CANARIN และ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G/4G เพื่อรับ-ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ไปยังศูนย์เฝ้าระวังไฟป่าซึ่งจะเป็นระบบ
Cloud
ที่สามารถให้เจ้าหน้าที่จากสถานีควบคุมไฟป่าสามารถใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนเพื่อจะได้ทาการดับไฟได้อย่างทัน ท่วงที
โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และทางอินเทอร์เน็ต
3. เพื่อบูรณาการและสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังไฟป่ากับโครงการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบสาร
สนเทศภูมิศาสตร์
4. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้และบารุงรักษาระบบต้นแบบแก่บุคลากรของสถานีควบคุมไฟป่า
ตลอดจนชุมชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
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1.3 ขอบเขตกำรดำเนินงำน
 ขอบเขตเชิงพื้นที่ แนวกันไฟป่า ดอยช้างป่าแป๋ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน
 จานวนโหนดเซ็นเซอร์จานวน 5 ชุด พร้อมเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G/4G
 การรับส่งข้อมูลจะใช้ระบบ Cloud ของโครงการวิจัย
 การถ่ายทอดองค์ความรู้กับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าจานวน 2 แห่ง (บ้านโฮ่งและผาเมือง) จ.
ลาพูน ผู้นาและอาสาสมัครชุมชนดอยช้างป่าแป๋
1.4. กลุ่มเป้ำหมำยที่รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
ตารางที่ 1.1 กลุ่มเป้าหมายที่รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
จังหวัด
ชื่อสถำนที่
กลุ่มเป้ำหมำย
จำนวนผู้เข้ำร่วม
รำยละเอียด
โครงกำร (คน)
กิจกรรม
ลาพูน
1. สถานีควบคุม เจ้าหน้าที่ควบคุม
100 คน
1. การพั ฒ นาและ
ไฟป่ า บ้ า นโฮ่ ง - ไฟป่า
ติดตั้งต้นแบบ
ล า พู น ส า นั ก
2. การถ่ายทอดองค์
บ ริ ห า ร พื้ น ที่
ความรู้
อ นุ รั ก ษ์ ที่ 16
(เชียงใหม่)
2. สถานีควบคุม
ไฟป่ า ผาเมื อ งล า พู น ส า นั ก
บ ริ ห า ร พื้ น ที่
อนุ รั ก ษ์ ที่ 16
(เชียงใหม่)
3. อ า ส า ส มั คร ผู้ ใ หญ่ บ้ า นและ
จากชุ ม ชนดอย ผู้ น า ชุ ม ช น เ ข ต
ช้างป่าแป๋
วั ฒ นธรรมพิ เ ศษ
อ.บ้านโฮ่ง
ดอยช้างป่าแป๋
4. ห น่ ว ย ง า น สานักงานป้องกัน
ระดับจังหวัด
และบรรเทาสา
ธารณภั ย จั ง หวั ด
ลาพูน
1.5 พื้นที่ทำกำรวิจัย
งานวิจัยนี้ทาที่อาเภอบ้านโฮ่ง เป็นอาเภอหนึ่งในจังหวัดลาพูน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 40
กิโลเมตร ในอาเภอนี้มีชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยงที่เรียกว่า ‘เขตวัฒนธรรมพิเศษ’ ซึ่งเป็นการสืบทอดมรดก
ทางวัฒนธรรม สาหรับชาวบ้านดอยช้างป๋าแป๋มีความพิเศษทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่ชาวปกาเกอะญอ
วิทยาการของชาวปกาเกอะญอต่าหลู่เก่อชอ ซึ่งไม่ได้มีแค่ไร่หมุนเวียนแต่มีการทาแนวกันไฟป่ารอบเขตหมู่บ้าน
ด้วย มีแนวกันไฟทั้งชั้นนอกและชั้นใน จากภาพแผนที่หมู่บ้าน จุดสีแดงคือจุดร้อน (hotspot) ที่ไฟไม่เคยถาโถม
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เข้ามาถึงตัวหมู่บ้าน มากที่สุดคือทะลุแนวกันชั้นนอก แต่ไม่เกินชั้นในเข้ามา นั่นก็เพราะแนวกันไฟมีความกว้าง
8-10 เมตร ยาวประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งในปัจจุบันต้องใช้อาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าทุกวันโดยเฉพาะช่วงฤดู
ร้อน รวมถึงช่วยกันทาแนวกันไฟช่วงเดือนมีนาคม กวาดใบไม้แห้งในหลุมแนวยาวรอบหมู่บ้าน บางครั้งหากมีไฟ
ป่าที่อื่น ชาวบ้านดอยช้างป่าแป๋ก็ส่งคนไปช่วยเหลือได้เช่นกัน
1.6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
 การควบคุมไฟป่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น
 เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า และชุมชนมีความรู้ ความสามารถในการเฝ้าระวังไฟป่าเพิ่มขึ้น
 มีเครือข่ายการเฝ้าระวังไฟป่า
 ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการร่วมมือกับภาครัฐในการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า
1.7. ผลผลิตจำกงำนวิจัย
ระบบการแจ้งเตือนการเกิดไฟป่าที่สามารถนาไปใช้ในการเฝ้าระวังไฟป่าในเขตวัฒนธรรมพิเศษดอย
ช้างป่าแป๋ได้อย่างมีสัมฤทธิ์ผล
1.8. ผลลัพธ์จำกงำนวิจัย
 ต้น แบบที่ส ามารถน าไปใช้ ขยายผล 2 ที่ ที่จะทาให้ มีองค์ความรู้ ในการน าไปก าหนดนโยบาย
สาธารณะในระดับพื้นที่ที่เกิดไฟป่าได้
 นวัตกรรมการจัดการไฟป่าที่ชุมชนสามารถนาไปดาเนินการได้ผ่านเครือข่ายชุมชนระดับพื้นที่
1.9 ผลกระทบจำกงำนวิจัย
มี ก ารก าหนดนโยบายการพิ ทั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ ทุ ก ภาคส่ ว น
โดยเฉพาะทรัพยากรดิน ป่าไม้และสัตว์ป่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟป่า

ภาพที่ 1.1 พื้นที่วิจัยดอยช้างป่าเป๋ อาเภอบ้านโฮ่ง
จังหวัดลาพูน

ภาพที่ 1.2 แผนที่ดอยช้างป่าแป๋ (จุดวงกลมสีแดงคือ
จุด Hotspot ที่มไี ฟป่า)
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บทที่ 2 องค์ควำมรู้และเทคโนโลยี
2.1 สถำนกำรณ์ไฟป่ำในประเทศไทย
ปัญหามลพิษทางอากาศจากไฟป่าโดยปกติเกิดขึ้นทางภาคเหนือของประเทศไทยช่วงฤดูหนาวต่อเนื่อง
ฤดูแล้ง [3] ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงเมษายน โดยคุณภาพอากาศที่แย่ที่สุดเนื่องจากหมอกควันจากไฟ (ไฟ
ป่าและการเผาในที่โล่ง) ส่วนใหญ่จะเกิดช่วงเดือนมีนาคม เหตุเพราะอากาศในช่วงเวลานั้นมักจะเกิดสภาวะ
อากาศปิดลมนิ่ง ส่งผลให้หมอกควันไม่สามารถลอยตัวออกจากพื้นที่ได้ โดยที่ผ่านมาจะเน้นปัญหาเพียง 9
จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลาพูน น่าน ลาปาง แพร่ ตาก พะเยา แต่ในปี พ.ศ. 2564
มีการขยายเพิ่มเติมอีก 8 จังหวัด คือ กาแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์
และอุทัยธานี รวมเป็น 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ร่วมแก้ไขปัญหาเริ่มมีความตระหนักถึงการ
เคลื่อนตัวของหมอกควันซึ่งมิใช่ข้ามมาจากต่างประเทศเท่านั้นแต่ยังข้ามมาจากจังหวัดข้างเคียงด้วย
ไฟป่ามีสามประเภทหลักๆ [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) การสะสมของเชื้อเพลิงก็เพิ่มมากขึ้น (Fire Fuel Accumulation) ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ต้อง
พึงระวัง ว่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) มีผลกระทบกับพฤติกรรมไฟ (Fire Behavior)
โดยตรง เนื่องจากภูมิอากาศไฟ (Fire Weather) เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของลักษณะของพฤติกรรมไฟ
ทั้งนีก้ ารเกิดไฟป่าในประเทศไทยนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ
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
ปัจจัยหลักในการที่จะทาให้ความร้อนทีถ่ ึงจุดแห่งการเกิดไฟของเชื้อเพลิงลักษณะและขนาดต่าง 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 การขยายพื้นที่ทากิน การทาให้พื้นที่เสื่อมโทรมเพื่อดาเนินการครอบครองต่อไป การลักลอบตัดไม้ ความ
คึกคะนอง ความประมาทเลินเล่อ ส่วนเรื่องเกษตรกรรมนั้นปัจจุบันได้เริ่มจัดให้มีแบ่งการเผาเตรียมพื้นที่การ
เกษตรกรรมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ไฟต่าง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนที่ดาวเทียมสารวจทรัพยากรและภูมิอากาศ
ขององค์การอวกาศนาซ่าและโนอาร์ (NOAA) [15] ของประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถตรวจพบในประเทศไทย
มีน้อยกว่าประเทศข้างเคียงมากในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา เหตุเพราะประเทศไทย คือ ประเทศเดียวในภูมิภาค
อาเซียนตอนบน (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม) ที่มีการจัดการและควบคุมไฟป่าอย่างเป็นระบบโดย
หน่วยงานของรัฐอย่างชัดเจน ซึ่งได้เริ่มต้นดาเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เนื่องจากมีปัญหาหมอกควันบริเวณ
ดอยสุเทพที่ส่งผลกระทบต่อตัวเมืองเชียงใหม่ แต่เพราะเหตุอันใดสี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาปัญหาไฟป่าและหมอก
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ควันยังส่งผลกระทบเรื่อยมา เป็นสิ่งที่ต้องทาความเข้าใจเพิ่มเติมบริบทต่างๆให้มากขึ้นเพื่อเข้าถึงรากฐานของ
ปัญหาอย่างแท้จริง ทั้งนี้มีการบ่นอยู่ตลอดเวลาถึงปัญหา แล้วบางส่วนก็โยนความผิดให้ประเทศข้างเคียง เช่น
ทางภาคเหนือก็โทษประเทศพม่าและลาว แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพม่า ถึงแม้ว่าประเทศลาวมีไฟไหม้มากเหมือนกัน
ส่วนทางกรุงเทพมหานคร ก็โทษประเทศกัมพูชา เหตุเพราะเรามองเพียงแต่จานวนจุดความร้อน (Hotspot) ที่
ดาวเทียมตรวจพบเป็นสาระนะจนมากเกินไป จริงอยู่การที่มีจานวนจุดความร้อนมากอาจจะหมายถึงมีแหล่ง
กาเนิดควันมาก แต่ทั้ง ๆ ที่เราไม่ทราบเลยว่าพิกัดที่ดาวเทียมตรวจเจอนั้นมีพื้นที่ไฟไหม้ขนาดกว้างใหญ่ขนาด
ไหน เชื้อเพลิงที่ไหม้เป็นประเภทไหนและมีลักษณะเป็นอย่างไร อีกทั้งลักษณะภูมิประเทศเอื้ออานวยขนาดไหน
และลักษณะภูมิอากาศขณะที่ไหม้เป็นอย่างไร เพราะนั้นคือองค์ประกอบของการเกิดควันจากไฟว่าจะเกิดมาก
หรือเกิดน้อยขนาดไหน ยังมีเรื่องทิศทางและความแรงของลมที่พัดที่แต่ละระดับความสูงต่าง ๆ ก็พัดในทิศและ
ความเร็วความแรงที่แตกต่างไม่เหมือนกัน ในบ้างครั้งก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดและกล่าวโทษเพื่อนบ้านไว้
ก่อนเพราะประเทศเหล่านั้นมีจานวนจุดความร้อนที่ตรวจพบมากกว่าภายในประเทศไทย ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง
ไฟ (Fire) คือ เครื่องมือชนิดหนึ่งของการจัดการที่ดินโดยผู้จัดการที่ดินที่รู้จักกันเป็นการทั่วไปว่า
“Land Manager” แต่จะใช้ไฟอย่างไรในการจัดการที่ดินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจาเป็นที่จะต้องผสมผสาน
กันระหว่างความรู้ดั้งเดิมที่ตกทอดกันมา (Indigenous Knowledge) กับความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ไฟ (Fire
Science) ในโลกปัจจุบัน ศิริ อัคคะอัคร [3] ได้รวบรวมและอธิบายเพิ่มเติมในคู่มือการจัดการไฟป่าของ
ประเทศไทย ว่าเชื้อเพลิงคือ เป็น 1 ใน 3 พื้นฐานองค์ประกอบของสามเหลี่ยมไฟ ซึ่งมี ความร้อน ออกซิเจน และ
เชื้อเพลิง รวมไปถึงพฤติกรรมไฟ ซึ่งประกอบด้วย ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และลักษณะเชื้อเพลิง (ภาพที่ 2.1) ที่
สามารถบริหารจัดการได้ เชื้อเพลิงที่ทาให้เกิดไฟป่า คือ อินทรีย์สารทุกชนิดในป่าที่ติดไฟได้ ได้แก่ ต้นไม้ ตอไม้
ไม้พุ่ม กิ่งก้านไม้ ใบไม้ หญ้า และไม้พื้นล่างต่างๆ รวมไปถึงเศษซากพืช (Duff) และดินอินทรีย์ (Peat) โดยทฤษฎี
แล้วหากไม่มีเชื้อเพลิงเหล่านี้ ไฟป่าก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ แต่ในความเป็นจริงทฤษฎีนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะ
เชื้อเพลิงในป่าเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของระบบนิเวศป่าไม้นั้น นั่นเอง อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติถึงแม้จะไม่
สามารถกาจัดเชื้อเพลิงทั้งหมดออกไปจากป่าได้ แต่ก็สามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงลงได้บางส่วน หรือเปลี่ยน
แปลงสภาพของเชื้อเพลิง รวมถึงการตัดตอนความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงออกจากกัน เพื่อการควบคุมไฟป่าที่มี
ประสิทธิภาพ มากขึ้น ดังนั้นการจัดการเชื้อเพลิงจึงพิจารณาดาเนินการเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
ไฟป่าสูง มีการสะสมของเชื้อเพลิงมากหากเกิดไฟป่าจะยากต่อการควบคุม มีชนิดของเชื้อเพลิงที่ติดไฟและเกิด
ไฟป่าได้ง่าย หรือในพื้นที่ที่มีคุณค่าสูง เช่น สวนป่า เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมในการจัดการเชื้อเพลิงเหล่านี้จะมีผล
โดยตรงทาให้พฤติกรรมของไฟป่าเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ง่ายต่อการควบคุมมากขึ้น 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
ทั้งนีม้ าตรการหรือการพยายามดาเนินการต่างๆในการแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และหมอก
ควันจะไม่สัมฤทธิ์ผล ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมขอทุกภาคส่วน ลดความขัดแย้งระหว่างสังคม
เมืองและชนบท ลดตัวตน ถอดหัวโขน โดยทุกภาคส่วนต้องปรับทัศนคติและข้อตกลงทั้งหลายร่วมในทิศทาง
เดียวกัน การสื่อสารต้องเป็นแบบสองทางทั้งแนวดิ่งและแนวราบ เปิดใจกว้างนาข้อเท็จจริงและปัญหาอุปสรรค
ที่ได้ถอดบทเรียน ร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นทั้งหลายที่ผ่านมามากมายขึ้นมาไว้บนโต๊ะ
แบ่งหมวดหมู่พร้อมหาทางออกแบบยั่งยืนร่วมกัน ร่วมกันแก้ไขเป็นข้อ ๆ โดยความเป็นธรรมและเท่าเทียม อีก
ทั้งต้องดาเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีส่วนร่วมในการแก้ไขบริหารปัญหาร่วมแบบเต็ม
รูปแบบ มีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ไม่ใช่แบบเฉพาะกิจ ผู้มีอานาจรัฐส่วนกลางต้องสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจังและจริงใจ สนับสนุนทั้งทางงบประมาณและอานาจการบริหารจัดการ มีปัญหาติดขัดข้อกฎหมาย
อะไรหรือต้องการให้มีกฎหมายหรือข้อบังคับอะไรเพิ่มเติม ต้องช่วยดาเนินการหาทางออกให้ เพื่อให้เดินหน้า
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง การผลักดันให้มีระบบการจัดการเชื้อเพลิงและหมอกควันที่มีความถูกต้องสูงตามหลัก
วิชาการวิทยาศาสตร์ไฟและควัน ผ่านการจัดการเชื้อเพลิงโดยกาหนดตามหลักวิชาการทั้งในพื้นที่ป่าและการ
เผาเพื่อจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรที่เท่าเทียมเป็นธรรม
สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่
เหมาะสมกับห้วงเวลาและลักษณะภูมิอากาศ ควันที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือเมืองน้อยที่สุด โดย
กาหนดระเบียบ ข้อกาหนดให้ชัดเจน และต้องได้รับอนุญาตถึงเผาได้ โดยผู้อนุญาตการเผาต้องอยู่ที่ระดับ
ท้องถิ่น ผู้เผาต้องได้รับการอบรมการจัดการเชื้อเพลิงด้วยวิธีเผาตามกาหนดและมีใบรับรอง (Burn Boss)
ดาเนินการทบทวนความรู้ที่มีอยู่ในเรื่องพฤติกรรมไฟที่มีการศึกษามากว่า 30 ปี ผนวกผสมผสานกับความรู้
ท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อใช้เป็นฐานความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องบทพื้นฐานวิชาการดังกล่าว
ให้กับทุกภาคส่วน และทุกระดับชั้น เพื่อใช้เป็นความรู้ประกอบการบริหารจัดการการควบคุมไฟและหมอกควัน
ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงที่สุดเท่าที่จะสามารถดาเนินการได้ ดาเนินการศึกษาวิจัยให้กระจ่างเรื่องที่ไม่
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ชัดเจน เช่น ความถี่ของการชิงเผาเพื่อกาจัด ลด หรือ ตัดตอนเชื้อเพลิงในป่า ดาเนินการจัดตั้งให้มีระบบการ
อบรมการควบคุมไฟอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ที่เป็นขั้น เป็นตอน แยกประเภท แยกหน้าที่ ที่สามารถ
ร่วมดาเนินการควบคุมไฟอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ให้ชัดเจนตามหลักสากล พร้อมมีการรับรองการ
อบรมด้วยหน่วยงานรัฐ เช่น มีประกาศนียบัตร หรือบัตรประจาตัวตามระดับชั้นที่ได้เรียนและอบรมมา
ดาเนินการศึกษาวิจัยสรุปทาความเข้าใจพฤติกรรมควันให้ชัดเจนเพื่อการจัดการควันที่มีประสิทธิภาพ ส่งผล
กระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ ดาเนินการศึกษาวิจัยสรุปทาความเข้าใจพฤติกรรมคนเพราะบริบทของแต่ละ
พื้นที่ไม่เหมือนกัน สิ่งที่ได้ดาเนินการได้ผลดีจากที่หนึ่งอาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกที่หนึ่ง เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนและ
ละเอียดอ่อน ต้องปรับให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ดาเนินการศึกษาวิจัยสรุปทาความเข้าใจ
พฤติกรรมการจุดและห้วงเวลาการจุดของแต่ละจังหวัดซึ่งไม่เหมือนกัน ต้องทาความเข้าใจแล้วปรับให้ตรงตาม
บริบทข้อเท็จจริงของแต่ละพื้นที่ ระบบราชการไทยไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจน กฎหมายที่มีไม่เอื้ออานวย ความ
รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาไม่เป็นหนึ่ง มีหน่วยงานรับผิดชอบในปัญหาหลายหน่วยงาน ซึ่งมากเกินไปจนมี
ช่องว่างให้แต่ละหน่วยงานไม่สามารถดาเนินงานตามที่ได้ตามที่ได้ประชุมตกลงกัน ต่อให้มีการประชุมแก้ไข
ปัญหาร่วมกันมากมายในรอบหลายปีที่ผ่านมา แต่ก็ไม่สามารถร่วมกันทางานเป็นหนึ่งเดียวอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อให้ในอนาคตมีกฎหมายอากาศสะอาดบังคับใช้ แต่ถ้าระบบราชการยังไม่เอื้ออานวยในการทางานร่วมกัน อีก
ทั้งบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ชัดเจน ก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ดี เพราะระบบราชการไม่เอื้อในการ
ขับเคลื่อนก็จะเกิดการติดขัด ดีไม่ดีภาคประชาชนจะเกิดความขัดแย้งหนักจากการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้นก็
อาจจะเป็นไปได้ เพราะอาจจะกลายเป็นเครื่องมือในการจากัดสิทธิของประชาชนบางกลุ่มได้ซึ่งก็เป็นปัญหา
ละเอียดอ่อนในบางพื้นที่ที่ไม่สามารถละเลยได้
ทั้งนี้ทางออกและมาตรการต่างๆจะไม่สามารถดาเนินการให้เป็นรูปธรรมได้ ถ้าขาดการแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจัง และจริงใจ แบบร่วมด้วยช่วยกัน จากทุกภาคส่วน การทางานร่วมกันของหลายหน่วยงาน หลาย
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความสาคัญเป็นอย่างมาก 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 ทานาย คาดคะเนเหตุการณ์ที่เสี่ยงในการเกิดไฟป่าด้วยแบบจาลองการเกิดไฟป่าจาก

จุดที่มีความร้อนผิดปกติ หรือจากพื้นที่ไฟไหม้ซ้าซาก เป็นต้น
4. การเตือนภัย หากตรวจพบการติดไฟในทันทีจะสามารถดับไฟได้โดยใช้ทรัพยากรเพียงเล็กน้อย และ
ลดการสูญเสียได้อย่างมาก
5. การกู้ภัย ควบคุมไฟป่า ประกอบด้วย การเข้าจู่โจมอย่างฉับพลัน การจากัดพื้นที่ของไฟ ควบคุมไฟ
การดับให้สนิทและการลาดตระเวนตรวจสอบ
6. การฟื้นฟู บรรเทาความเสียหายจากไฟป่า
7. การถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเมิน แล้วปรับปรุงข้อผิดพลาดและแก้ไขอุปสรรค
2.3 กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรไฟป่ำ [15]
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสาคัญอย่างมากในการจัดการไฟป่าและจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทาทั้ง
กระบวนการตั้งแต่การป้องกัน การกู้ภัย และควบคุม ซึ่งมีเทคโนโลยีสารสนเทศหลายชนิดที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการไฟป่าได้ อาทิเช่น
1. ดาวเทียมที่นิยมใช้ในการตรวจหาไฟป่า ได้แก่ ดาวเทียม NOAA ซึ่งเป็นดาวเทียมทางอุตุนิยมวิทยา
และการสารวจทรัพยากรธรรมชาติ โดยดาวเทียมนี้จะโคจรรอบโลกที่ระดับความสูงประมาณ 850 กิโลเมตร
และโคจรกลับมาที่จุดเดิมในทุกๆ 100 นาที ข้อมูลจุดความร้อนที่นามาใช้ก็ต้องใช้เวลามากกว่า 1 ชม. หลังจาก
ที่เกิดไฟไหม้ ทั้งนี้เพราะองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือองค์การนาซาต้องรอข้อมูลจาก
ดาวเทียมเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชม. นอกจากนี้การตรวจวัดพื้นที่ที่เล็กที่สุด (Pixel) ได้เท่ากับ 1.21 ตาราง
กิโลเมตร หมายความว่าพื้นที่ที่เกิดไฟป่าจะต้องมีเนื้อที่อย่างน้อยที่สุด 1.21 ตารางกิโลเมตร ดาวเทียมจึงจะ
สามารถตรวจพบไฟได้ ซึ่งในทางปฏิบัติหากปล่อยให้ไฟลุกลามจนมีขนาดใหญ่กินพื้นที่ถึง 1.21 ตารางกิโลเมตร
จึงค่อยตรวจพบจะเป็นการไม่ทันการณ์ และไม่สามารถทราบพิกัดที่แน่นอนจากต้นทางของไฟ ทาให้เกิดความ
เสียหายต่อพื้นที่ป่าเป็นอย่างมาก การควบคุมไฟจะยากลาบาก กินเวลานาน และเสียค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้
หากมีเมฆ ควันหนาๆ เมื่อเกิดไฟไหม้ หรือเรือนยอดไม้ที่ปกคลุมป่า การตรวจการณ์โดยวิธีนี้จะไม่ได้ผลเพราะ
คลื่นอินฟราเรดไม่สามารถทะลุผ่านได้ อย่างไรก็ตามข้อมูลการตรวจหาไฟป่าจากดาวเทียมจะเป็นประโยชน์ต่อ
การประเมินสถานการณ์และวางแผนควบคุมไฟป่าในภาพรวม
วีรชัย ตันพิพัฒน์และคณะ [14] ได้ศึกษาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์
จากไฟป่าในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรกรรมในประเทศไทยตรวจพบโดย 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/)
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ใช้เทคโนโลยี
ดาวเทียมในการค้นหาพื้นที่ที่เกิดความร้อนสูง หรือจุดความร้อน (Hotspot) ซึ่งมีข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี และจุด
ความร้อนสะสมย้อนหลัง 7 วัน รวมถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

ภาพที่ 2.3 ระบบติดตามสถานการณ์ไฟป่า (ที่มา http://fire.gistda.or.th/)
2. อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) มีข้อดีคือสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย และเข้าถึงพื้นที่ที่ไฟไหม้ได้อย่าง
รวดเร็ว เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับการทาภารกิจในการดับไฟ การสารวจจุดและตาแหน่งที่เกิดเหตุก่อนทา
ภารกิจ ทาให้สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยา
3. กล้องตรวจจับภาพความร้อน เป็นเครื่องมือที่ช่วยนักผจญเพลิงสามารถค้นพบ ค้นหา ยืนยันบริเวณ
ที่เกิดไฟป่า เป็นต้น และสามารถแสดงสถานการณ์การเกิดไฟป่าในแผนที่ ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลการ
เกิดไฟป่าได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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ภาพที่ 2.4 การใช้กล้องตรวจจับความร้อน
 ระบบ ALERT Wildfire เป็นกลุ่มความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสามแห่ง คือ มหาวิทยาลัยเนวาดา
รีโน (UNR) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก (UCSD) และมหาวิทยาลัยโอเรกอน (UO) ซึ่งให้บริการการ
เข้าถึงกล้องถ่ายภาพและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยนักผจญเพลิงสามารถค้นพบ 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
ออกแบบมาเพื่อสื่อสารว่าคุณภาพอากาศดีหรือไม่ดีต่อสุขภาพ
ระบบนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสานักงาน
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) และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยตรวจจับเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดไฟป่าและเตือนภัยการเกิดไฟป่าได้
ตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีนี้ เช่น แอปพลิเคชัน Air4Thai ดาเนินการโดยกรมควบคุมมลพิษ เป็นการรายงาน
ข้อมูลคุณภาพอากาศประจาวันของประเทศไทย สามารถเลือกดูข้อมูลผลการตรวจวัดได้ทั้งค่ารายชั่วโมงและ
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง โดยใช้เครือ่ งมือในการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ติดตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆ

ภาพที่ 2.7 รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
(ที่มา Air4Thai, http://air4thai.pcd.go.th/webV2/)
2.4 หลักกำรทำงำนของแพลตฟอร์ม CANARIN
งานวิจัยนี้จัดอยู่ในขั้นตอนที่ 2-4 ของแนวทางการจัดการไฟป่าตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และเป็น
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (IoT) โดยใช้องค์ความรู้จาก โครงการ STIC-ASIA SEA
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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
ได้ทาการติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์ในหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดเชียงราย ตาก เป็นต้น รวมถึงในต่างประเทศ เช่น
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนิเชีย มาเลเซีย เป็นต้น ทาให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ถึงกันได้ ซึ่งจะทาให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ และสามารถนามาประยุกต์ใช้กับเฝ้าระวังไฟป่าได้
อุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์ (ภาพที่ 2.8) ประกอบด้วยส่วนที่ใช้ตรวจจับคุณภาพอากาศที่จะนามาใช้กับงานวิจัยนี้
ประกอบด้วย ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM1.0,PM2.5,PM10) อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ
คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และการระบุตาแหน่ง (GPS)
การประมวลผลและการเชื่อมต่อโหนดเซ็นเซอร์ ซึ่งมีหน่วยประมวลผลของตัวเอง และมีช่องเสียบ
การ์ดหน่วยความจา และ เชื่อมต่อด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่วนประกอบนี้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์
จัดเก็บข้อมูลไปยังการ์ดหน่วยความจาและส่งไปยังเครื่องแม่ข่าย”วัดฝุ่น.ไทย” ตั้งอยู่ที่ InterERLab สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย สนับสนุนโดยโครงการ Asi@Connect โหนดเซ็นเซอร์ทั้งหมดจะทางานโดยอัตโนมัติ
ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นข้อมูลแบบเปิด (Open data) ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

ภาพที่ 2.8 โครงสร้างและการทางานของแพลตฟอร์ม 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]
แม้ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีประเภทนี้จะมีหลายหน่วยงานที่นามาใช้ เช่น กรมควบคุมมลพิษ แต่
อุปกรณ์เหล่านั้นยังมีราค่าสูง และใช้วัดคุณภาพอากาศเป็นหลัก อีกทั้งยังไม่มีการนาข้อมูลมาวิเคราะห์และ
พัฒนาแบบจาลองที่ใช้กับไฟป่าได้ นอกจากนี้ยังไม่มีระบบการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่จะมีเพียง
การแสดงผลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทั้งนี้เพราะแบบจาลองการเกิดไฟป่าจะต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ
ที่มากกว่าคุณภาพอากาศ ในงานวิจัยนี้จึงใช้อุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์ที่ราคาประหยัด และมีคุณภาพที่เชื่อถือ
รวมถึงสามารถพัฒนาได้ในประเทศ เมื่อใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลและพัฒนาแอป
พลิเคชันแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะทาให้ระบบที่พัฒนาจากงานวิจัยนี้มีประสิทธิภาพและสามารถประยุกต์ใช้ได้
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ภาพที่ 2.12 แผนที่อุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์และข้อมูลที่ตรวจจับได้บนแพลตฟอร์ม CANARIN

ภาพที่ 2.13 การแสดงผลข้อมูลคุณภาพอากาศ
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2.5 องค์ควำมรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในกำรถ่ำยทอดให้แก่กลุ่มเป้ำหมำย
การเฝ้าระวังไฟป่าด้วยเทคโนโลยีประสานสรรพสิ่ง (IoT) ที่คณะผู้วิจัยนาเสนอนี้จะทาการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการติดตั้งเซ็นเซอร์ (IoT) โดยใช้แพลตฟอร์ม CANARIN ซึ่งจะต้องมีการสารวจภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
ทิศทางลม ทิศทางแสงแดด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสาคัญที่จะต้องให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากชุมชน
ท้องถิ่นในการจัดตั้งและบารุงรักษาโหนดเซ็นเซอร์ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงใช้เวลาในการสอนเจ้าหน้าที่และชุมชน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่า ดูแลรักษาและแสดงภาพข้อมูลโดยใช้โหนดเซ็นเซอร์ เพื่อให้สามารถขยายโหนด
เซ็นเซอร์เพิ่มเติมในตาแหน่งอื่นๆได้ ซึ่งจะทาให้เกิดการขยายผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งใช้พลังงานมากทั้งในการทางานของอุปกรณ์
ตรวจวัดและระบบสื่อสาร การส่งข้อมูลคุณภาพอากาศไปยังเครื่องแม่ข่าย CANARIN ต้องใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเป็นหลัก ซึ่งในบริเวณป่าที่จะทาการติดตั้งอุปกรณ์ไม่มีทั้งไฟฟ้าและสัญญาณอินเทอร์เน็ต ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้จึงต้องประยุกต์ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (3G/4G) เป็นหลักซึ่งจะ
ได้กล่าวรายละเอียดต่อไป
เมื่อได้ทาการเก็ บ ข้อ มูล จากโหนดเซ็น เซอร์ มายัง ระบบ Cloud แล้ ว จะมีการถ่ายทอดองค์ ค วามรู้
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซึ่งจะเป็นส่วนสาคัญในการแปล
ผลเพื่อใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังรวมถึงการแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไป
2.6 กำรวิเครำะห์แบบจำลอง
แพลตฟอร์ม CANARIN ถูกพัฒนามาเพื่อใช้วัดคุณภาพอากาศ แต่มีงานวิจัยที่ได้มีการนาแพลตฟอร์มนี้
มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การเกิดไฟป่า โดยการนาข้อมูลจากโหนดเซ็นเซอร์มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาแบบ
จาลอง ซึง่ จากผลการวิจัยของ ผศ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้วและคณะ [13] พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
ที่ตรวจวัดได้จากโหนดเซ็นเซอร์ในแพลตฟอร์ม CANARIN ในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีความสัมพันธ์กับ
กิจกรรมการเผาในที่โล่งของชีวมวล และยืนยันด้วยผลด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และจานวนจุดความร้อน (Hotspots) จากดาวเทียม MODIS และ VIIRS ผล
การศึกษานี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบโดยกลุ่มวิจัยอื่นๆ ที่ใช้เทคนิคการตรวจวัดข้อมูล PM2.5 ที่
แตกต่างกัน ดังนั้นโหนดเซ็นเซอร์ในแพลตฟอร์ม CANARIN จึงมีความน่าเชื่อถือและให้ข้อมูล PM2.5 อย่าง
ทันท่วงที และหากเพิ่มจานวนโหนดเซ็นเซอร์จะทาให้ตรวจจับการเคลื่อนที่ของกลุ่มควัน การคาดการณ์จะมี
รายละเอียดและความแม่นยาที่มากขึ้น
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
เทคนิคเหมืองข้อมูลวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของข้อมูลรายวันเพื่อเปรียบเทียบกับจุดความร้อน (Hotspot) จาก
ดาวเทียมและการสารวจพื้นที่ พบว่าปัจจัยคุณภาพอากาศที่มีความสัมพันธ์กับไฟป่าคือ ปริมาณของฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 และ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลพบว่าแบบจาลองต้นไม้ (Tree
model) สามารถทานายไฟป่าในพื้นที่ 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
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ภาพที่ 2.14 การตรวจจับการเคลื่อนที่ของกลุ่มควัน PM2.5 ด้วยแพลตฟอร์ม CANARIN [13]

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

ภาพที่ 2.16 แบบจาลองแบบต้นไม้ (Tree model) สาหรับทานายไฟป่าในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
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บทที่ 3 วิธีดำเนินกำรวิจัย
องค์ความรู้เรื่องการบูรณาการเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่าเป็นองค์ความรู้ใหม่เพราะต้องมีการพัฒนาแบบ
จาลอง (model) ให้เหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่ของแต่ละแห่งที่มีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่แตกต่างกัน
รวมทั้งต้องปรับองค์ความรู้ให้เข้ากับชุมชนผ่านการอบรม คู่มือ และสื่อการสอนแบบดิจิทัล (e-Learning) ดังนี้

ภาพที่ 3.1 รูปแบบการดาเนินงานของโครงการวิจัยและองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอด
ตารางที่ 3.1 แผนการดาเนินงานโครงการ (Gantt Chart)
เดือน
แผนการดาเนินงาน
เมย พค มิย
กค สค
1. ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมสภาพภูมิอากาศและภูมิ
ประเทศ
2. พัฒนาและติดตั้งต้นแบบ
3.รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1(งวดที่ 2)
4. รวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์

กย

ตค

*

5. วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาแบบจาลอง (model)
6.รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2(งวดที่ 3)
7. การสร้าง Visualization
8. บูรณาการกับเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า

*

พย
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แผนการดาเนินงาน

เมย พค

มิย

เดือน
กค สค

กย

ตค

พย

9. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้และบารุงรักษาระบบ
10. จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
11. (ร่าง) รายงานผลการทากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยและนวัตกรรม (งวดที่ 4)
หมำยเหตุ : ให้ระบุเดือนที่เริ่มดาเนินการวิจัยตามสัญญารับทุน
หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่วางแผนไว้ว่าจะทาตามข้อเสนอโครงการ
หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่ได้ทาแล้ว
ตารางที่ 3.2 ความร่วมมือกับหน่วยงาน
หน่วยงาน
ลักษณะความร่วมมือ
สถานีควบคุมไฟป่าบ้านโฮ่ง-ลาพูน และ ร่วมดาเนินการติดตั้งต้นแบบและทดสอบระบบโหนดเซ็นเซอร์
สถานีควบคุมไฟป่าผาเมือง-ลาพูน
วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลสารสนเทศ
ส า นั ก บ ริ ห า ร พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ที่ 16 การบารุงรักษาอุปกรณ์
(เชียงใหม่)
ชุมชนดอยช้างป่าแป๋
ร่วมดาเนินการติดตั้งต้นแบบโหนดเซ็นเซอร์ และการบารุงรักษา
หน่ ว ยงานระดั บ จั ง หวั ด ส านั ก งาน นาองค์ความรู้ไปขยายผล
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ลาพูน

*
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บทที่ 4 ผลกำรดำเนินกำรวิจัย
ผลการวิจัยที่นาเสนอในครั้งนี้จะเน้นที่การติดตั้งอุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์จานวน 5 ชุด เพื่อใช้ในการ
ตรวจจับหมอกควันและฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาไหม้ และส่งข้อมูลไปยังระบบ Cloud (SEA-Hazemon
Cloud@TEIN) การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาแบบจาลองและบูรณาการระบบ

ภาพที่ 4.1 ผลการดาเนินงานของโครงการวิจัยและองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอด
4.1 กำรติดตั้งอุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์
จากการสารวจสภาพูมิประเทศดอยช้างป่าแป๋ (กะชอโข่) เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของจังหวัดลาพูนอยู่ใน
เขตตาบลป่าพลู เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านกะเหรี่ยงป่าแป๋ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน เป็นยอดดอยที่มี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นถ้ามองจากในหมู่บ้านจะเห็นเป็นรูปช้างหมอบ ชาวบ้านดอยช้างป่าแป๋ เป็นชาติพันธุ์ ปกา
เกอะญอ หรือกะเหรี่ยงสะกอ ในช่วงเดือน เมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการ
ระบาดของไวรัส COVID19 ทาให้คณะผู้วิจัยไม่สามารถลงพื้นที่ไปถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบ
ได้ จึงใช้แอปพลิเคชัน Line เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยการส่งอุปกรณ์ทั้งหมดไปที่พื้นที่วิจัยและสอนการติดตั้ง
ก่อนที่จะทาการติดตั้งระบบ ต้องมีการสารวจสภาพภูมิประเทศที่จะใช้ติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์ คณะผู้วิจัยได้
ประสานงานกับชาวบ้านในพื้นที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบในท้องถิ่น และขออนุญาตจากผู้นาชุมชนแห่งนั้น
ก่อนที่จะดาเนินการ เพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของชุมชน และได้สื่อสารกับชุมชนเพื่ออธิบายประโยชน์ที่จะ
ได้รับหลังการติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์และสามารถนาข้อมูลมาทาการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับไฟป่า เพื่อเฝ้า
ระวังและแจ้งเตือนเมื่อเกิดไฟป่า ระบบที่จะติดตั้งสามารถที่จะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และความเป็นอยู่
ของชาวบ้านได้
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ขั้นตอนกำรติดตั้งระบบ
4.1.1 กำรสำรวจพื้นที่ หลักการเลือกพื้นที่ในการติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์มีดังนี้
1. เป็นจุดห่างไกลจากทางเดินสัญจรปกติของคนในชุมชน ยากต่อการสังเกตเห็นเวลาที่มีไฟป่าไหม้เข้า
มาในขอบเขตชุมชน
2. เป็นพื้นที่ที่ชุมชนมีเวลาที่เหมาะสมต่อการเตรียมความพร้อม สาหรับการเข้าไปควบคุมป้องกันไฟ
ป่าไม่ให้ไฟไหม้เข้าไปในแนวกันไฟชั้นใน เมื่อได้รับสัญญาณเตือนจากเครื่องวัดหมอกควัน
3. เป็นบริเวณที่สามารถรับหมอกควันได้รอบทิศทาง
4. เป็นจุดที่มีสัญญาณโทรศัพท์ 3G/4G สะดวกต่อการรับ-ส่งสัญญาณ
5. เป็นพื้นที่โล่งสามารถรับแสงแดดได้ดี
6. ควรห่างจากต้นไม้ใหญ่ เพื่อลดวามเสี่ยงต่อการล้มหักทับ
7. เป็นจุดที่สามารถพัฒนาต่อยอดร่วมกับระบบแนวกันไฟ

ภาพที่ 4.2 การสารวจสภาพภูมิประเทศเพื่อติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์

ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างการเลือกสถานที่ติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์ตามแนวกันไฟ
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4.1.2 กำรเตรียมพื้นที่
ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่สาหรับการติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์มีดังนี้
1. ปรับพื้นที่ให้เรียบ
2. ตัดกิ่งไม้ที่บังแสงแดดออก
3. เลือกใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในพื้นที่ เช่น เสาที่ใช้ติดตั้งควรเป็นเสาไม้เนื้อแข็งจากต้นไม้ที่ล้มแล้ว ความ
สูงประมาณ 2 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม.
4.1.3 กำรติดตั้งเสำสัญญำณ
เนื่องจากอุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์ต้องติดตั้งในป่าซึ่งจะมีปัญหาเรื่องของมดและแมลงที่จะเข้าไปใน
อุปกรณ์และอาจจะทาให้อุปกรณ์เสียหายได้ ดังนั้นการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านจะสามารถป้องกันได้โดยการหล่อ
ฐานด้วยน้ามันเครื่องเพื่อป้องกันมด และแผ่นเหล็กบางเพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน รวมทั้งต้องติดตั้งรั้วลวด
หนามเพื่อป้องกันสัตว์ใหญ่ เช่น วัว ควาย ที่อาจจะชนเสาสัญญาณ

ภาพที่ 4.4 แบบร่างเสาสัญญาณและเสาสัญญาณที่ทาเสร็จแล้ว

ภาพที่ 4.5 การเตรียมท่อร้อยสายดินและแท่งหลักดินทองแดงเพื่อป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า

23

หล่อฐานเสาสัญญาณ
ถาดใส่น้ามันเครื่อง
ภาพที่ 4.6 การทาฐานรากเสาสัญญาณ

รั้วกันสัตว์

แผ่นเหล็กกันงู

ภาพที่ 4.7 การติดตั้งเสาสัญญาณ
4.1.4 กำรติดตั้งแผงเซลล์แสงอำทิตย์
การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีขั้นตอนดังนี้
1. การทากรอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยใช้เหล็กกล่องกัลป์วาไนซ์ขนาด 1X1 นิ้ว ตัดเป็นกรอบเท่ากับ
ขนาดของแผงฯ แล้วเจาะยึดให้เรียบร้อย

ภาพที่ 4.8 การทากรอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์
2. ทาขายึดแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับเสาสัญญาณในรูปแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนมุมได้ เพื่อให้สามารถ
ปรับได้ตามสภาพพื้นที่โดยหันแผงฯ ไปทางทิศใต้และปรับมุมของแผงฯ 18.4-20 องศากับแนวระนาบ
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ภาพที่ 4.9 การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ภาพที่ 4.10 การเชื่อมต่อแผงฯกับตู้ควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์
4.1.5 กำรติดตั้งระบบ
ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะประกอบด้วยตู้ควบคุม 2 ตู้ ประกอบด้วยตู้ควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์
และตู้ควบคุมโหนดเซ็นเซอร์

ภาพที่ 4.11 การติดตั้งตู้ควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์และโหนดเซ็นเซอร์
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ภาพที่ 4.12 การเชื่อมต่อสายไฟในตู้ควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์

ภาพที่ 4.13 การเชื่อมต่อสายไฟระหว่างตู้ควบคุม

ภาพที่ 4.14 เสาอากาศภายนอกเพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณ 3G/4G

ภาพที่ 4.15 หน้าจอของอุปกรณ์ควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์
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ภาพที่ 4.16 อุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์และเราเตอร์ 3G/4G
4.1.6 กำรทดสอบระบบ
การทดสอบระบบหลังจากที่ได้ทาการติดตั้งแล้วมีขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบตาแหน่งที่ติดตั้ง อุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์มีตัวระบุตาแหน่ง (GPS) ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยัง
แพลตฟอร์ม CANARIN การตรวจสอบจะเข้าไปที่เว็บไซต์ https://วัดฝุ่น.ใทย/v2/map.html แล้วเลื่อนไปยัง
ตาแหน่งในแผนที่ที่ติดตั้งระบบ ซึ่งถ้าระบบทางานอย่างถูกต้องจะแสดงจุดวงกลมสีเขียวในแผนที่

ภาพที่ 4.17 การตรวจสอบตาแหน่งที่ตั้งของระบบ
2. ทดสอบการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยการจุดไฟเผาใบไม้ใกล้กับที่ติดตั้งระบบจากนั้นดูกราฟใน
แผนที่ ซึ่งจะเห็นว่าปริมาณของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จะเพิ่มขึ้นจากปกติและสัญลักษณ์วงกลมจะเปลี่ยน
จากสีเขียวเป็นสีแดง

ภาพที่ 4.18 การทดสอบการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
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4.2 ผลกำรติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์ ณ ดอยช้างป่าแป๋ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน วันที่ 20-22 กค. 64มีดังนี้
จุดที่ 1 ม่อนห้วยปู (ห้วยปูโจ๊ะ)
ลำดับรำยกำร
รำยละเอียด
พิกัดสถำนที่

ระบบสัญญำณมือถือ
สภำพบริเวณรอบๆ
เส้นทำงกำรคมนำคม

พิกัดสถำนที่ X 479521 Y2006279
AIS 4G
เป็นพื้นที่โล่ง รอบๆ มีป่าสนและป่าก่อและพืชชนิดอื่นๆ ขึ้นผสมกัน เป็นสัน
ดอยรอยต่อระหว่างเชียงใหม่กับลาพูน ห่างจากแนวกันไฟชั้นใน 2 กม.
เข้าถึงโดยรถมอเตอร์ไซค์จากชุมชนประมาณ 8 กม. ต้องไต่ขึ้นภูเขาสูงชันการ
เดินทางค่อนข้างลาบาก และเดินทางต่อด้วยการเดินเท้าประมาณ 5 กม.
ทางเดินสะดวกไม่ลาดชัน

ภาพที่ 4.19 ผลการติดตั้งระบบที่ม่อนห้วยปู (ห้วยปูโจ๊ะ)
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จุดที่ 2 ภูหวำย (เก่โจ๊ะ)
ลำดับรำยกำร
พิกัดสถำนที่

ระบบสัญญำณมือถือ
สภำพบริเวณรอบๆ
เส้นทำงกำรคมนำคม

รำยละเอียด

พิกัดสถำนที่ X475100 Y2007682
AIS 4G
พื้นที่ราบสูงแคบ มีต้นสนและต้นตึงขึ้นบริเวณรอบๆ ทิศเหนือที่ใต้ลาดชัน ทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตกเป็นสันดอย ห่างจากจุดตั้งถังน้าแนวกันไฟประมาณ
200 เมตร ห่างจากจุดแนวกันไฟชั้นใน 2 กม.
เข้าถึงโดยรถมอเตอร์ไซค์จากชุมชนประมาณประมาณ 7 กม.และเดินทางเท้าไป
อีก 200 เมตร ถึงเป้าหมาย

ภาพที่ 4.20 ผลการติดตั้งระบบที่ภูหวาย (เก่โจ๊ะ)
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จุดที่ 3 บวกตองตึง (โน๋ะ หละ เทอ)
ลำดับรำยกำร
พิกัดสถำนที่

ระบบสัญญำณมือถือ
สภำพบริเวณรอบๆ
เส้นทำงกำรคมนำคม

รำยละเอียด

พิกัดสถำนที่ X475805 Y2014048
AIS 4G
เป็นป่ากึ่งเต็งรังและกึ่งป่าเบญจพรรณ มีต้นสน ต้นตึงและต้นไม้อื่นๆ ขึ้นผสม พื้นที่
ลาดเอียงนิดหน่อย ต้องปรับพื้นที่เพื่อการติดตั้งอุปกรณ์ ห่างจากแนวกันไฟชั้นใน
1,500 เมตร
เข้าถึงโดยรถมอเตอร์ไซค์จากชุมชนประมาณประมาณ 7 กม.เส้นทางบนสันดอย
และลงที่ลาดชัน ถึงเป้าหมาย

ภาพที่ 4.21 ผลการติดตั้งระบบที่บวกตองตึง (โน๋ะ หละ เทอ)
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จุดที่ 4 จอมปลวกทำบุญ (โหน่มำบุ)
ลำดับรำยกำร
พิกัดสถำนที่

ระบบสัญญำณมือถือ
สภำพบริเวณรอบๆ
เส้นทำงกำรคมนำคม

รำยละเอียด

พิกัดสถำนที่ X478964 Y2013934
AIS 4G
ที่ราบสูงแคบ มีป่าสนขึ้นบางๆ มองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล ห่างจากแนวกันไฟ
ชั้นใน 1 กม.
เข้าถึงด้วยรถมอเตอร์ไซค์จากชุมชนประมาณ 7 กม. ถึงที่หมาย เป็นเส้นทาง
ขรุขระ การเดินทางค่อนข้างลาบาก มอเตอร์ไซค์เข้าถึงแต่ต้องชานาญในการขับขี่
อย่างมาก

ภาพที่ 4.22 ผลการติดตั้งระบบที่โหน่มาบุ
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จุดที่ 5 ต่ำเดโด่
ลำดับรำยกำร
พิกัดสถำนที่

รำยละเอียด

พิกัดสถำนที่ X478930 Y2012343
ระบบสัญญำณมือถือ AIS 4G
สภำพบริเวณรอบๆ เป็นป่าไผ่โดยส่วนใหญ่ พื้นที่ลาดเอียง ต้องปรับพื้นที่ให้ราบ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์
เส้นทำงกำรคมนำคม เข้าถึงด้วยรถมอเตอร์ไซค์จากชุมชนประมาณ 4 กม.ต้องเดินทางด้วยเท้าประมาณ
3 กม.ถึงที่หมาย เส้นทางลาดชัน

ภาพที่ 4.23 ผลการติดตั้งระบบที่ต่าเดโด่
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4.3 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
สรุปผลการดาเนินงาน นาเสนอองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ที่ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
จัดการความรู้ และนามาขยายผลแก่กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้
 องค์ความรู้ในการพัฒนาและติดตั้งระบบในรูปแบบคู่มือ
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่จริงโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.3.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยทางคณะผู้วิจัยได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบเฝ้าระวัง
ไฟป่าอัจฉริยะ ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น. แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมZoom
และถ่ายทอดสดทาง Facebook live รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจานวนมากกว่า 100
คน ประกอบด้วย
o ผู้อานวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ และ
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าบ้านโฮ่ง ผาเมือง แม่ปิง แม่ตะไคร้ ออบหลวง จอมทอง เขาสอยดาว
o นายกเทศมนตรี , อบต., ผู้ใหญ่บ้าน
o ชุมชนดอยช้างป่าแป๋ และชุมชนใกล้เคียง
o อาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
o สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลาพูน
o ผู้สนใจทั่วไป
สรุปผลกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
 ชุมชน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารในท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยนี้และเห็นด้วยว่า
จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดการไฟป่า
 ไฟป่าในจังหวัดลาพูนจะเริ่มไหม้เดือนมกราคมและจะหมดประมาณเดือนมิถุนายน ไฟจะไหม้มา
จากทางทิศใต้ เชื้อไฟส่วนใหญ่เป็น หญ้าคา กิ่งไม้แห้ง พื้นที่ไหม้จะเป็นป่าผลัดใบ สภาพภูมิประเทศของอาเภอ
บ้านโฮ่ง (ที่ตั้งดอยช้างป่าแป๋) เป็นภูเขาสูงชัน ยากต่อการเข้าไปดับไฟ ซึ่งจะมีเครือข่ายการเฝ้าระวังกับพื้นที่
สถานีควบคุมไฟป่าผาเมือง แม่ตะไคร้ และอุทยานแห่งชาติแม่ปิง
 ปัจจุบันยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางาน การเฝ้าระวังไฟป่ายังใช้วิธีลาดตระเวน หอ
ดูไฟ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องการติดต่อสื่อสารในเวลาที่ดาเนินการดับไฟ
 พื้นที่เกิดไฟป่ามักจะเป็นพื้นที่ที่เคยเกิดซ้าซาก เพราะมีเชื้อไฟมาก และชาวบ้านยังมีพฤติกรรมใน
การใช้ไฟที่ยังไม่ถูกต้อง เช่น การเผาป่าเพื่อหาเห็ดเผาะ เป็นต้น
 การใช้ประโยชน์จากดาวเทียมโดยใช้จุดความร้อน (Hotspot) ถ้าไฟเพิ่งไหม้จะยังไม่สามารถตรวจ
พบด้วยดาวเทียม ทาให้ยากต่อการควบคุมไฟ ดังนั้นหากมีการใช้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะจะช่วยในการดับ
ไฟป่าได้
 ไฟป่าในจังหวัดลาพูนเป็นประเภทไฟผิวดิน การควบคุมใช้วิธีดับแบบแห้ง
 แนวกันไฟไม่ได้รับการบารุงรักษาทาให้ป้องกันไฟป่าไม่ได้ บางครั้งอาจจะต้องมีการชิงเผาเพื่อลด
จานวนเชื้อไฟ
 สาเหตุของไฟป่าบางครั้งมาจากชาวบ้านที่หาของป่า หรือลักลอบล่าสัตว์ป่าทาให้ยากต่อการป้องกัน
 ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ดังนั้นปัจจัยสาคัญในการจัดการไฟป่าคือชุมชน
ถ้าหากมีการฝึกอบรม และการให้ความรู้กับชุมชนจะช่วยได้อย่างมาก
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4.3.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยทางคณะผู้วิจัยได้จัดให้มีการอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ
ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ผ่านโปรแกรม แบบออนไลน์ Zoom ดังแสดงในภาคผนวก ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
อบรมจานวน 15 คน ประกอบด้วย
o บุคคลากรของสถานีควบคุมไฟป่าบ้านโฮ่ง-ลาพูน และสถานีควบคุมไฟป่าผาเมือง-ลาพูน
o อาสาสมัครควบคุมไฟป่าชุมชนดอยช้างป่าแป๋
ผลการประเมินการอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะโดยใช้แบบสอบถาม
1. ความรู้ ความเข้าใจก่อนการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบฯ อยู่ใน
ระดับน้อยร้อยละ 14.3 และระดับปานกลางร้อยละ 57.1
2. ความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบฯ อยู่ใน
ระดับมากร้อยละ 85.7 และระดับมากที่สุดร้อยละ 14.3
3. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับมากที่สุดร้อยละ 14.3 ระดับ
มากร้อยละ 57.1 และระดับปานกลางร้อยละ 28.6
4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ไปเผยแพร่ถ่ายทอดได้ในระดับมากร้อยละ 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
ผลระบบเฝ้าระวังไปป่าอัจฉริยะให้มีจานวนมากขึ้น
7. ร้อยละ 42.9 ของผู้เข้ารับการอบรมเห็นด้วยอย่างยิ่ง และร้อยละ 57.1 เห็นด้วยว่าหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรสนับสนุนระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ
4.3.3 การส่งบทความนาเสนอในงานประชุมวิชาการ
คณะผู้วิจัยได้รับการตอบรับให้นาเสนอบทความวิชาการ 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 ทาให้ไม่สามารถจัดการอบรมและสัมมนาได้
คณะผู้วิจัยได้จัดทาสื่อการสอนแบบดิจิทัล (e-Learning) ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะจานวน 4 เรื่อง ซึ่งมี
เนื้อหาสอดคล้องกับหนังสือคู่มือ เมื่อแล้วเสร็จจะได้นาขึ้นไว้ใน เว็บไซต์ Youtube เพื่อเผยแพร่ความรู้นี้ต่อไป
ได้แก่
1. ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อจัดการไฟป่า
2. การติดตั้งและการใช้งานอุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์และอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์
3. การใช้แอปพลิเคชันระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ
4. การบารุงรักษาระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ
4.4 กำรวิเครำะห์แบบจำลอง
คณะผู้วิจัยและชุมชนได้ร่วมกันติดตั้งระบบเฝ้าระวังไฟป่าทั้งในส่วนของระบบพลังงานแสงอาทิตย์และ
ระบบโหนดเซ็นเซอร์ระหว่างวันที่ 20-22 กค. 64 และระบบได้บันทึกข้อมูลคุณภาพอากาศได้เรียบร้อยจนถึง
ปัจจุบัน แต่ช่วงที่เก็บข้อมูลนี้คุณภาพอากาศดีมากเนื่องจากเป็นฤดูฝน ไม่ใช่ช่วงที่จะเกิดไฟป่า ซึ่งปกติฤดูไฟป่า
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จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนของทุกปี ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงใช้แบบจาลองที่ ผศ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้วได้
พัฒนาไว้ในอาเภอแม่สอด จ.ตาก ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ซึง่ ใกล้กับพื้นที่วิจัย นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยัง
ได้นาข้อมูลจากโหนดเซ็นเซอร์ที่ อ.แม่ทะ แม่พริก และสานักงานป่าไม้ลาพูนมาใช้ในการวิเคราะห์แบบจาลอง

ภาพที่ 4.24 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โหนดเซ็นเซอร์ จอมปลวกทาบุญ ดอยช้างป่าแป๋ จ.ลาพูน
เดือน 20-24 กค. 64 วันที่ 20 กค. เป็นวันที่มีการเผาใบไม้เพื่อจาลองการเกิดไฟ

ภาพที่ 4.25 ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โหนดเซ็นเซอร์ จอมปลวกทาบุญ ดอยช้างป่าแป๋ จ.ลาพูน
เดือน 20-24 กค.. 64 วันที่ 20 กค. เป็นวันที่มีการเผาใบไม้เพื่อจาลองการเกิดไฟ
การบูรณาการและสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังไฟป่าร่วมกับโครงการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบ
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 ซึ่งการทางานของโหนด
เซ็นเซอร์ทั้งหมดของทุกโครงการจะสามารถบูรณาการข้อมูลกันได้ผ่านแพลตฟอร์ม CANARIN การบูรณาการนี้
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จะทาให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ทาให้ไฟป่าลุก
ลามเป็นบริเวณกว้าง เช่น ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น รวมถึงการเกิดไฟป่าในประเทศเพื่อนบ้าน

พื้นที่วิจัย

จ.ลำปำง

อ.แม่สอด จ.ตำก

ภาพที่ 4.26 บูรณาการโหนดเซ็นเซอร์ใน อ.แม่สอด จ.ตาก และลาปาง กับพื้นที่วิจัย (ดอยช้างป่าแป๋)

ป่ำไม้ลำพูน
อ.แม่ทะ

พื้นที่วิจัย

อ.แม่พริก

ภาพที่ 4.27 โหนดเซ็นเซอร์บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่วิจัย (อ.แม่พริก อ.แม่ทะ จ.ลาปาง) สานักงานป่าไม้ลาพูน
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ภาพที่ 4.28 ทิศทางลมบริเวณพื้นที่วิจัยเดือน มค. 64 (ที่มา gistda.or.th)

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

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

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

ภาพที่ 4.34 ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โหนดเซ็นเซอร์ อ.แม่ทะ จ.ลาปาง เดือน มีค. 64
การวิเคราะห์แบบจาลองด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลที่ อ.แม่ทะ และ แม่พริก จ.ลาปาง คณะผู้วิจัยใช้
ข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากโหนดเซ็นเซอร์แม่พริก และ แม่ทะ
ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงมิถุนายน 64 และจานวนจุดความร้อน (Hotspots) จากดาวเทียม VIIRS ในช่วงเวลา
เดียวกัน ผลจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลได้ผลใกล้เคียงกับแบบจาลองที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ดังนั้น
คณะผู้วิจัยจึงใช้แบบจาลองนี้ในการกาหนดค่าเพื่อใช้ในการแจ้งเตือนต่อไป และเมื่อถึงเดือนมกราคม 65 ซึ่งจะ
เข้าสู่ฤดูไฟป่า คณะผู้วิจัยจะทาการวิเคราะห์แบบจาลองนี้เพื่อยืนยันผลอีกครั้ง
ตารางที่ 4.1 ตัวอย่างข้อมูลจากโหนดเซ็นเซอร์แม่พริก
TimestampNode
Datetime(UTC+7)
GPS_Lat GPS_Lng GPS_Alt Relative humidity
PM2.5
Temperature
Carbon monoxide(CO)
1.62E+09 TH-LPG-à¹
à¸¡à¹ˆà¸žà¸£à¸´à¸
-134
7/3/2021 13:49 17.45366 99.11877
166
17.6
90
40.6
0
1.62E+09 TH-LPG-à¹
à¸¡à¹ˆà¸žà¸£à¸´à¸
-134
7/3/2021 13:50 17.45367 99.11877
168
17
92
41.1
0
1.62E+09 TH-LPG-à¹
à¸¡à¹ˆà¸žà¸£à¸´à¸
-134
7/3/2021 13:52 17.45367 99.11877
168
16.7
84
41.6
0
1.62E+09 TH-LPG-à¹
à¸¡à¹ˆà¸žà¸£à¸´à¸
-134
7/3/2021 13:54 17.45364 99.1188
164
16.7
91
42
0
1.62E+09 TH-LPG-à¹
à¸¡à¹ˆà¸žà¸£à¸´à¸
-134
7/3/2021 13:55 17.45364 99.1188
164
16.9
88
41.9
0
1.62E+09 TH-LPG-à¹
à¸¡à¹ˆà¸žà¸£à¸´à¸
-134
7/3/2021 13:57 17.45367 99.11878
161
16.8
79
41.7
0
1.62E+09 TH-LPG-à¹
à¸¡à¹ˆà¸žà¸£à¸´à¸
-134
7/3/2021 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¸
-134
7/3/2021 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¸
-134
7/3/2021 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
latitude longitude brightnessscan
13.31022 99.67831
325.5
15.28503 100.8919
338.5
15.2874 100.8834
334.4
15.29088 100.8828
339.3
15.2892 100.8709
338.1
15.62646 100.3912
338.4
13.052 102.056
328
15.98536 100.4573
344.3

track
0.39
0.43
0.43
0.43
0.43
0.42
0.46
0.42

0.36
0.38
0.38
0.38
0.38
0.37
0.39
0.38

acq_date acq_time satellite instrumentconfidenceversion
1/1/2021
636
1 VIIRS
n
2.0NRT
1/1/2021
636
1 VIIRS
n
2.0NRT
1/1/2021
636
1 VIIRS
l
2.0NRT
1/1/2021
636
1 VIIRS
n
2.0NRT
1/1/2021
636
1 VIIRS
n
2.0NRT
1/1/2021
636
1 VIIRS
n
2.0NRT
1/1/2021
636
1 VIIRS
n
2.0NRT
1/1/2021
636
1 VIIRS
n
2.0NRT

bright_t31frp
291.5
305.4
305.1
301.5
306.2
305
269.8
306.5

daynight
1.2 D
6.8 D
2.9 D
2.9 D
4.6 D
4.8 D
2.2 D
7.9 D

4.5 ระบบแจ้งเตือนกำรเกิดไฟป่ำ
จากผลการวิเคราะห์แบบจาลองที่ได้กล่าวมาแล้ว คณะผู้วิจัยได้พัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนไฟป่า
ผ่าน Line notify โดยการสร้างกลุ่มผู้ใช้และเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกลุ่ม เมื่อค่าของปริมาณฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM2.5 และค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ที่วัดได้จากโหนดเซ็นเซอร์มากกว่าค่าที่ได้จากแบบจาลองที่วิเคราะห์ได้
ระบบจะทาการแจ้งเตือนตาแหน่งที่ติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์นั้นไปยังกลุ่มไลน์บัญชีทางการ (Line official
account, Line OA) นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเตือนในกรณีที่โหนดเซ็นเซอร์มีปัญหาได้ด้วย

ภาพที่ 4.35 การทางานของระบบแจ้งเตือนการเกิดไฟป่าผ่าน Line notify

ภาพที่ 4.36 การทางานของแอปพลิเคชันแจ้งเตือนไฟป่าผ่าน Line notify
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หลักการทางานของระบบแจ้งเตือนผ่าน Line notify มีดังนี้
 โปรแกรมจะทางานบนเซิร์ฟเวอร์ CANARIN โดยจะมีการประมวลผลทุกชั่วโมง
 โปรแกรมจะสร้างข้อความแจ้งเตือนความผิดปกติ โดยพิจารณาจากค่าของ PM2.5 และ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) หากค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงของโหนดเซ็นเซอร์เกินเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ ค่า
PM2.5 เกินกว่า 80 ug/m3 และ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เกินกว่า 0.5 ppm ดังภาพที่ 4.39
 ในกรณีที่โหนดเซ็นเซอร์ไม่ส่งข้อมูลสาหรับชั่วโมงที่ผ่านมา
โปรแกรมจะสร้างข้อความแจ้งเตือนว่า
โหนดนั้นมีปัญหา
 ข้อความที่สร้างขึ้นจากโปรแกรมจะถูกส่งโดยใช้แพ็คเกจ line-sdk-bot โดยใช้วิธีการส่งข้อความไปยัง
แอปพลิเคชัน Line ไปยังกลุ่มไลน์บัญชีทางการ (Line official account, Line OA) ในงานวิจัยนี้ใช้ชื่อ
กลุ่มว่า “ระวังไฟป่าบ้านโฮ่ง” ซึ่งหากใช้ในพื้นที่อื่นก็สามารถที่จะสร้างบัญชีทางการชื่ออื่นได้ตามความ
ต้องการแต่ต้องไม่ซ้ากับที่มีอยู่แล้ว
 ประกาศชื่อกลุ่ม Line นี้ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทาการเข้าร่วมกลุ่มโดยใช้ QR-code หรือชื่อกลุ่ม
 กลุ่ม Line บัญชีทางการนี้เป็นลักษณะแสดงผลอย่างเดียวไม่สามารถโต้ตอบได้ ทั้งนี้ในอนาคตสามารถ
ที่จะพัฒนาเป็นระบบโต้ตอบอัตโนมัติ (Chat bot) และทางานร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้
 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 การทางานของโปรแกรม

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

ข้อความแจ้งเตือนในกลุ่มไลน์เมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจจะเกิด
ไฟป่า

Line กลุ่มทางการ (Line OA) ชื่อ
ระวังไฟป่าบ้านโฮ่ง

ข้อความแจ้งเตือนเมื่อโหนดเซ็นเซอร์ขัดข้อง
ภาพที่ 4.41 กลุ่มไลน์บัญชีทางการ “ระวังไฟป่าบ้านโฮ่ง” และข้อความแจ้งเตือน
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4.6 กำรบำรุงรักษำระบบ
เนื่องจากอุปกรณ์ทั้งหมดของระบบต้องติดตั้งกลางแจ้งในป่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจะมาจากหลายสาเหตุซึ่ง
พอจะสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 4.3 ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค
การแก้ไข
แบตเตอรี่จ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์ไม่ได้ทั้ง 24 ชม. ปรับเปลี่ยนชนิดและเพิ่มกาลังไฟฟ้าของแบตเตอรี่
เนื่องจากฝนตก หรือท้องฟ้าปิด
และแผงเซลล์แสงอาทิตย์
จัดเตรียมแบตเตอรี่
สารอง
แสงอาทิตย์ไม่เพียงพอต่อการประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ คอยตัดแต่งกิ่งไม้ที่บังแสงแดดและปรับทิศทางของ
แผงโซลาเซลล์
แมลงที่เข้าไปอาศัยในตู้ควบคุม ซึ่งอาจจะก่อความ อุดรู หรือช่องว่าง ด้วยมุ้งลวดไนลอน
เสียหายให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหาย
ตรวจสอบและแจ้งผู้ให้บริการ
ผู้ใช้ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้
การอบรมผู้ใช้และการทาสื่อการสอน

แมลงเข้าไปทารัง

กิ่งไม้บดบังแสงอาทิตย์
ภาพที่ 4.42 ตัวอย่างปัญหาและอุปสรรคของระบบ

กำรบำรุงรักษำระบบ
อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในระบบถูกออกแบบมาให้สามารถทางานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และต้องการการ
บารุงรักษาต่า อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติควรมอบหมายให้ตัวแทนชุมชนทาหน้าที่ในการบารุงรักษา และมีการ
ฝึกอบรมเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
 การตรวจสอบทางกายภาพ โดยพิจารณาสภาพภายนอกของเสาสัญญาณ ตู้ควบคุม หากพบการสึก
หรอ หรือเสื่อมสภาพต้องทาการซ่อมแซม เช่น ท่อร้อยสาย สายไฟ หรือ ตู้เสื่อมสภาพ เสาสัญญาณผุ รั้วได้รับ
ความเสียหายเป็นต้น
 การบารุงรักษาอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์
โดยการตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ โดยดูจากหน้าจอของอุปกรณ์ควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ โดยปกติแล้วแบตเตอรี่
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จะมีอายุการใช้งานประมาณ 2-3 ปี ดังนั้นจึงต้องเตรียมจัดหาแบตเตอรี่ใหม่ตามกาหนด ส่วนแผงโซลาเซลล์จะ
มีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี ผู้ดูแลระบบจะต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมือวัด เช่น มัลติมิเตอร์ เป็นต้น
 การบารุงรักษาอุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์ ควรเช็ดทาความสะอาดบริเวณช่องสาหรับให้อากาศเข้าเพื่อทา
การตรวจวัด หากตันหรือมีสิ่งกีดขวางจะทาให้การตรวจวัดคาดเคลื่อนได้ ภายในอุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์จะมี
แบตเตอรี่สารองซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ 3 ปี ซึ่งจะต้องทาการเปลี่ยนแบตเตอรี่สารอง
 อุปกรณ์ถูกออกแบบมาให้สามารถทนแดดทนฝนได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าหากมีพายุฝนฟ้าคะนอง อาจจะ
ต้องเข้าไปตรวจสอบ ทั้งนี้ผู้ดูแลระบบสามารถดูได้จากแอปพลิเคชัน ถ้าหากตาแหน่งที่ติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์
หายไปจากระบบแสดงว่ามีปัญหาเกิดขึ้นต้องเข้าไปตรวจสอบ ณ สถานที่ติดตั้ง
 ในบางกรณีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G/4G อาจจะมีความแรงของสัญญาณต่า ก็เป็นสาเหตุให้
อุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังระบบ CANARIN ได้ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ดูแลระบบ

ภาพที่ 4.43 เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบระบบ
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บทที่ 5 สรุปผลกำรดำเนินงำนและข้อเสนอแนะ
ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. คณะผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ในพื้นที่วิจัย เพื่อทาการติดตั้งต้นแบบการเฝ้า
ระวังการเกิดไฟป่าบริเวณแนวกันไฟ โดยทาการติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์พร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์จานวน 5
ชุด ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งจากแพลตฟอร์ม CANARIN และ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
3G/4G เพื่อรับ-ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ไปยังศูนย์เฝ้าระวังไฟป่าซึ่งเป็นระบบ Cloud ที่สามารถให้ชุมชนและ
เจ้าหน้าที่จากสถานีควบคุมไฟป่าสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และแสดงผล (Visualization) ในแผนที่บนแพลตฟอร์ม CANARIN ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564
2. พัฒนาแบบจาลอง (Model) ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่ทาการวิจัย ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการเฝ้าระวังไฟป่า แต่เนื่องจากในช่วงที่ดาเนินการวิจัยเป็นฤดูฝน คณะผู้วิจัยจึงใช้ข้อมูลจากพื้นที่ใกล้เคียง
(อ.แม่พริก อ.แม่ทะ จ.ลาปาง และ อ.แม่สอด จ.ตาก) และข้อมูลจานวนจุดความร้อน (Hotspots) จากดาวเทียม
VIIRS ในช่วงเวลาเดียวกัน จากนั้นได้พัฒนาในส่วนการแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนเพื่อจะได้ทาการ
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 ซึ่งการทางานของโหนดเซ็นเซอร์ทั้งหมดของทุกโครงการจะ
สามารถบูรณาการข้อมูลกันได้ ผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในแพลตฟอร์ม CANARIN ข้อดีของการบูรณา
การนี้จะทาให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ทาให้ไฟป่า
ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง เช่น ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น รวมถึงการเกิดไฟป่าในประเทศเพื่อนบ้าน
4. ส่วนที่สาคัญอีกประการหนึ่งของงานวิจัยนี้ คือการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ และบารุงรักษา
ระบบแก่บุคลากรของสถานีควบคุมไฟป่า ตลอดจนชุมชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟป่าและการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ โดยใช้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้อง อบรมการใช้ระบบเฝ้าระวัง
ไฟป่าอัจฉริยะ และจัดทาสื่อการสอนดิจิทัล (e-Learning)
ทั้งนี้ระหว่างการดาเนินงานจะมีความร่วมมือกับหน่วยงานดังนี้
ตารางที่ 5.1 ความร่วมมือกับหน่วยงาน
หน่วยงาน
ลักษณะความร่วมมือ
สถานีควบคุมไฟป่าบ้านโฮ่ง-ลาพูน และ ร่วมดาเนินการติดตั้งต้นแบบและทดสอบระบบโหนดเซ็นเซอร์
สถานีควบคุมไฟป่าผาเมือง-ลาพูน
วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลสารสนเทศ
ส า นั ก บ ริ ห า ร พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ที่ 16 การบารุงรักษาอุปกรณ์
(เชียงใหม่)
ชุมชนดอยช้างป่าแป๋
ร่วมดาเนินการติดตั้งโหนดเซ็นเซอร์ และการบารุงรักษา
หน่ ว ยงานระดั บ จั ง หวั ด ส านั ก งาน นาองค์ความรู้ไปขยายผล
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ลาพูน
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ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินงำนวิจัยมีดังนี้
 ปัญหาการทางานของอุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ตลอดทั้งวัน สาเหตุเกิดจาก
บริเวณพื้นที่วิจัยเป็นภูเขาสูงมีเมฆหมอกปกคลุม โดยเฉพาะในฤดูฝนทาให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิดกระแส
ไฟฟ้ า ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การประจุ ล งในแบตเตอรี่ ซึ่ ง ได้ ท าการแก้ ไ ขโดยการเพิ่ ม แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ใ ห้ มี
กาลังไฟฟ้ามากขึ้น จากเดิมใช้ขนาดกาลังไฟฟ้า 50 วัตต์ เพิ่มเป็น 100 วัตต์ ซึ่งพบว่าอุปกรณ์โหนดเซ็นเซอร์
สามารถทางานได้ตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องกิ่งไม้บดบังแสงอาทิตย์ ซึ่งแก้ไขโดยการริด กิ่ง ไม้
เหล่านั้นออกไป
 ปัญหาของมดและแมลงซึ่งมีมากในป่า ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้ออกแบบเสาที่ติดตั้งอุปกรณ์โดยมีถาด
น้ามันเครื่องอยู่ที่ฐานเสา แต่ในช่วงฤดูฝนมีน้าฝนเข้าไปในฐานทาให้น้ามันเครื่องขาดไป การแก้ไขโดยการ
บารุงรักษาตามที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือ
 ปัญหาในเรื่องของสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3G/4G เนื่องจากโครงการวิจัยนี้ต้องใช้ ซิมโทร
ศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ ซึ่งพบปัญหาคือ ซิมโทรศัพท์จะมีการกาหนดระยะเวลาการให้บริการของแพ็กเกจ
เช่น 6 เดือน เป็นต้น ดังนั้นเมื่อใกล้จะหมดอายุจึงต้องทาการสั่งซื้อ ซิมใหม่ และต้องนาไปเปลี่ยนในอุปกรณ์เรา
เตอร์ 3G/4G ซึ่ ง ทางคณะผู้ วิ จั ย ก าลั ง พั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย LoRaWAN (Low-Power Wide-Area
Network) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีโ ครงสร้างสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่สามารถสื่อสาระยะไกล ใช้
พลังงานต่ามาทดแทน
กำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้ประโยชน์จำกระบบที่พัฒนำขึ้นมีดังนี้
 จากการติดตามและประเมินผลภาพรวม และความพึงพอใจในการใช้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ
พบว่าชุมชนมีความพึงพอใจในการใช้ระบบ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี สามารถที่จะ
ดูแล บารุงรักษาอุปกรณ์ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
 เนื่องจากพื้นที่ของแนวกันไฟป่ามี พื้นที่ประมาณ 52 ไร่ ชุมชนดอยช้างป่าแป๋ ต้องดูแลไฟป่าของ
ชุมชน 59 ไร่ จากเดิมที่ชุมชนต้องใช้คนจานวนมากในการจัดเวรยามเฝ้าระวังไฟป่า และเป็นหน่วยลาดตระเวน
ซึ่งมีปัญหาในการจัดการมาก หลังจากที่ได้มีการติดตั้งระบบฯ พบว่าชุมชนสามารถเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าจาก
ระบบที่พัฒนาขึ้น ซึ่งทาให้การเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง
 ในส่วนติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ของระบบฯ ในช่วงฤดูไฟป่า ซึ่งสามารถ
นาไปวิเคราะห์และแปลผลเพื่อใช้ในการพัฒนาแบบจาลอง (Model) ที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบปัญหา
ในเชิงพื้นที่ได้
 นอกจากประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการไฟป่า แล้ว โครงการวิจัยนี้ยังส่ง ผลในเชิงเศรษฐกิจ ด้วย
เนื่ องจากดอยช้างป่ าแป๋ อาเภอบ้ านโฮ่ง จังหวัดล าพูน เป็นแหล่ งปลู ก กาแฟแห่ ง เดียวของจังหวัด ที่ผ่ าน
กระบวนการผลิตภายใต้แบรนด์ pa’ka coffee ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มกาแฟอราบิก้า และหัตถกรรม
ดอยป่าแป๋ จนได้รับการรั บรองด้วยคะแนน 81 คะแนน จาก COFFEE REVIEW 2017 จึงถูกจัดให้เป็นกาแฟ
พิเศษระดับโลก ปัจจุบันได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แบรนด์ pa’pae จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรียบร้อยแล้ว มีผลคุ้มครอง 10 ปี ตั้งแต่ วันที่ 24 ตุลาคม 2553 แต่ยังไม่สามารถผลิตเป็นจานวนมากได้
การทาเกษตรกรรมในพื้นที่นี้เป็นไร่หมุนเวียน ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่ใช้ในชุมชน ยกเว้นกาแฟที่มีการทาเป็น
วิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ในบริเวณดอยช้างป่าแป๋ยังพบนกยูงไทย (Pavo Muticus) หนึ่งในรายชื่อสัตว์ป่า
คุ้ ม ครอง และยั ง เป็ น สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว Unseen ของจั ง หวั ด ล าพู น ด้ ว ย ดั ง นั้ น หากการจั ด การไฟป่ า มี
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ประสิทธิภาพจากระบบที่พัฒนาขึ้นจะสามารถลดความเสียหายให้กับพื้นที่ปลูกกาแฟ สัตว์ป่าหายาก และ
สถานที่ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษ รวมถึงเป็นพื้นที่
อนุรักษ์ จึงเน้นผลในมิติเชิงความมั่นคงเป็นหลัก คณะผู้วิจัยยังไม่ได้ทาการวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจ
แนวทำงกำรขยำยผลกำรดำเนินงำนโครงกำรไปยังหน่วยงำนภำคปฏิบัติหรือในพื้นที่อื่นๆ
ในการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด
ล าพูน คณะผู้ วิจั ย ได้พัฒ นาสื่ อการสอนแบบดิจิทัล (e-Learning) และคู่มือ ซึ่งจะได้นาเสนอต่อหน่ว ยงาน
ดังกล่าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
งานวิจัยนี้จึงสามารถขยายผลไปยังพื้นที่ป่าต่างๆทั่วประเทศไทยได้ โดยเริ่มจากทางภาคเหนือซึ่งมี
ปัญหาในด้านนี้มาก และอาจจะมีการนาเสนอไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทา
แผนงานโครงการและตั้งงบประมาณเพื่อขยายผลต่อไป ซึ่งผลของงานวิจัยนี้สอดคล้องกับแผนยุทศาสตร์ของ
กระทรวงฯ และของประเทศไทยในด้านความมั่นคงอยู่แล้ว
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กำรจัดกิจกรรมครั้งที่ 1
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 9.00-16.00 น.
แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom และถ่ายทอดสดทาง Facebook live กาหนดการดังนี้
เวลา
หัวข้อ
วิทยากร
9.00-9.30 ความเป็นมาของโครงการวิจัย การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
รศ.ดร.ปานใจ
ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ
ธารทัศนวงศ์
9.30-10.00 พิธีเปิดโดย หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าบ้านโฮ่ง-ลาพูน
คุณกิตติ
และบรรยายในหัวข้อ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
พูลจันทร์
สถานีควบคุมไฟป่า
10.00-11.00 เทคโนโลยีในการเฝ้าระวังไฟป่า
ดร. วีรชัย
ตันพิพัฒน์
11.0-12.00 ความรู้เกี่ยวกับโหนดเซ็นเซอร์บน CANARIN เพลตฟอร์มและการใช้
ดร.อดิสรณ์
ข้อมูลจากโหนดเซ็นเซอร์
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-ลาพูน
คุณประจักษ์ ไชยวรรณ์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟผาเมือง-ลาพูน
ดร.วีรชัย, รศ.ดร.ปานใจ, ดร.อดิสรณ์, ผศ.ดร.ธงชัย และ
คุณบัญชา อ.ดร.อภิเษก หงส์วิทยาการ ผู้ดาเนินรายการ

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
อ.อภิเษก
Things)
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ วัดฝุ่น.ไทย (SEA-Hazemon) ดร.อดิสรณ์
และการใช้ระบบแจ้งเตือนผ่าน Line Notify
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 สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
4 สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่
ถ่ายทอดได้
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ประเด็น
ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1 ท่านคิดว่าระบบเฝ้าระวังไปป่าอัจฉริยะจะช่วย
ให้การควบคุมไฟป่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น
2 ท่านคิดว่าควรมีการขยายผลระบบเฝ้าระวังไป
ป่าอัจฉริยะให้มีจานวนมากขึ้น
3 ท่านคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุน
ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป ………………………………………………………………………………

ภาพกิจกรรมการอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังไฟป่าอัจฉริยะผ่านทางโปรแกรม Zoom
การนาเสนอบทความวิชาการ 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

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

ตัวอย่างสื่อการสอนแบบดิจิทัล
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คู่มือกำรพัฒนำระบบเฝ้ำระวังไฟป่ำอัจฉริยะ
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สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
แบบฟอร์มสรุปผลงำนกิจกรรม 1 หน้ำกระดำษ A4 (สำหรับประชำสัมพันธ์)
(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 แขวงสาราญราษฎร์ 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. คำค้น แบบจาลองการเกิดไฟป่า, 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)
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สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)
แบบฟอร์มสรุปผลงำนกิจกรรม 5 บรรทัด
(สำหรับเผยแพร่ในระบบ 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 แขวงสาราญราษฎร์ 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. คำค้น แบบจาลองการเกิดไฟป่า, 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)
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9. คำอธิบำย 5 บรรทัด (font Tahoma ขนาด 10 แบบ Regular)
ในงานวิจัยนี้พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีประสานสรรพสิ่ง (IoT) ซึ่งอยู่บนแพลตฟอร์ม CANARIN โดยศึกษาสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ในพื้นที่วิจัย ดอยช้างป่าแป๋ อ.
บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน เพื่อทาการติดตั้งต้นแบบการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าบริเวณแนวกันไฟ จากนั้นได้พัฒนาแบบจาลอง (Model) ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่ทาการวิจัย
ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังไฟป่าด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งจากแพลตฟอร์ม CANARIN และระบบเครือข่าย 3G/4G ข้อมูลที่ได้รับจากโหนด
เซ็นเซอร์จะถูกวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อพัฒนาแบบจาลองการเกิดไฟป่า ซึ่งแบบจาลองนี้ใช้ในการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Line notify เพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้องและชุมชนเพื่อจะได้ทาการดับไฟได้อย่างทันท่วงที องค์ความรู้ได้ถ่ายทอดไปยังบุคลากรของสถานีควบคุมไฟป่าตลอดจนชุมชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟป่าและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

10. สรุปงำนกิจกรรมในรูปแบบ info graphic โดยให้มีตรำสัญลักษณ์ของ วช. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

11. นำเข้ำข้อมูลสรุปผลงำนกิจกรรม 5 บรรทัด ในระบบ EXPLORE ผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.thaiexplore.net
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ประวัตินักวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ 26 พฤศจิกายน 2505
อายุ 59 ปี
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิต่าไปสูง ตามลาดับ)
คุณวุฒิ
ปี พ.ศ. ที่จบ
ปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
2528
ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
2534
ปริญญาเอก Doctor of Technical
Science (Computer Science)
2543
ประวัติการรับราชการ
ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ ประจาภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อสถาบันศึกษาและ
ประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Asian Institute of
Technology (AIT)

สถานที่ติดต่อ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร เบอร์โทรศัพท์ 0-3424-5334-5,
0-3427-2923
E-mail panjai@gmail.com

